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Samenvatting 
 

Deze dissertatie beschrijft mijn onderzoek naar de condities waaronder professionals 
zelforganiserend kennis delen en integreren, en hoe enterprise social media deze processen 
kunnen ondersteunen. Om hiertoe te komen heb ik kwalitatief onderzoek verricht bij een 
gezondheidszorgorganisatie en een IT consultancy organisatie. De bevindingen van deze 
onderzoeken hebben drie implicaties. Allereerst, om van individuele ervaring tot 
organisatorische kennis te komen moeten professionals zelforganiserend kennis kunnen 
delen en integreren middels een infrastructuur van communities, netwerken en 
organisatorische middelen. Ten tweede, voordat enterprise social media zelforganiserende 
kennisdeling en –integratie kunnen ondersteunen, moeten professionals de mogelijkheid 
krijgen de technologie te gebruiken om hun meta-kennis te ontwikkelen, toegang te hebben 
tot een kritische massa van relevante inhoud en een zekere mate van psychologische 
veiligheid ervaren om in discussie te gaan met anderen. Ten derde, wanneer de implementatie 
van enterprise social media gepaard gaat met een institutionele complexiteit, dan is de kans 
groot dat professionals strategisch gedrag gaan vertonen dat kennisdeling en –integratie juist 
frustreert. Op basis van deze drie studies draagt deze dissertatie bij aan onze kennis over de 
condities waaronder professionals zelforganiserend kennis delen en integreren. Deze 
dissertatie kan managers helpen om hun professionals van de juiste middelen te voorzien 
waardoor die professionals zelf gaan meedoen aan activiteiten die kennisdeling en –integratie 
bevorderen.   


