CHECKLIST KENNISMANAGEMENT IN PROJECTEN - KULTIFA
Kennismanagement in de projectoriëntatie

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
niet

1. Beschikken we over de kennis om het project uit te voeren?
2. Beschikken we over projectmanagementkennis?
3. Kennen we alle argumenten van alle stakeholders om het project wel of niet te
starten?
4. Kennen we alle argumenten van alle stakeholders ten aanzien van het beoogde
projectresultaat en projectsucces?
5. Beschikken we over de capaciteiten en middelen om kennis te managen tijdens het
project?
6. Benutten we (bestaande) kennis om tot een besluit te komen om een project te
starten of niet?
7. Zijn kennis en de rol van kennismanagement onderdeel van de projectoriëntatie?

Kennismanagement in de projectvoorbereiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bestaat er een match tussen projecttaken, competenties en leerbehoeften?
Geschiedt werving van projectleden op basis van kennis en competenties?
Wordt de relevantie van specifieke kennisprocessen onderkend?
Kent men de meest belangrijke kennissoorten?
Heeft men een doelstelling voor kennismanagement gedefinieerd?
Is de relatie tussen topmanagementsupport en kennismanagement helder?
Is er een plan of activiteitenlijst voor kennismanagement?

Kennismanagement in de projectdefinitie en -inrichting
1. Is het `wie weet wat’ van de projectleden in kaart gebracht?
2. Zijn individuele en collectieve leerdoelen gedefinieerd?
3. Zijn de taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden voor kennismanagement
belegd in functies en rollen of in een PMO?
4. Zijn de projectresultaten in termen van kennis gedefinieerd?
5. Is informatiebeheer ingericht, waaronder de benutting van best practices van
vergelijkbare eerder uitgevoerde projecten?
6. Zijn interventies voor de ondersteuning van specifieke kennisprocessen bedacht,
geïmplementeerd en gecommuniceerd?
7. Is kennismanagement ingebed in de projectorganisatie?

Kennismanagement in de projectuitvoering en -afsluiting
1.
2.
3.
4.

Wordt de werking van de kennisprocessen periodiek besproken?
Sturen we bewust met kennis (welk model voor besluitvorming)?
Worden leerdoelen gerealiseerd?
Is relevante (nieuwe) kennis vastgelegd en overgedragen is de vorm van practices,
instructies, methoden, learning history, etc?
5. Sturen we bewust op kennismanagement?
6. Zijn bestaande practices, instructies, methoden aangepast op basis van evaluaties?
7. Is kennismanagement binnen het project geëvalueerd?
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