Werkgroep Kennismanagement
Doel
Het creëren en
faciliteren van een
platform en
bijbehorende
initiatieven ten einde
het actief delen van
de impliciete kennis
en ervaring van en
voor de leden op het
gebied van
programmamanage
ment in het
algemeen en MSP in
het bijzonder.

Activiteiten
• Tijdens alle bijeenkomsten van de
vereniging initiatieven ontplooien die
actieve onderlinge kennisdeling
stimuleren.
• Het opzetten van Yellow Pages met
daarin de vakkennis en ervaring van de
leden, met als doel: het weten bij wie je
welke kennis en ervaring kunt halen.
Wie is Wie en Wie Weet Wat? Tevens
stimuleren gebruik ervan.
• Het opzetten en vullen van een
kennisbank op ons intranetdomein
waarin leden hun kennis en ervaring
kunnen inzichtelijk maken via artikelen,
best practices, white papers, tips, etc.
En waarin deze kennis en ervaring
eenvoudig vindbaar is voor leden.
• Hierbij vooral de focus op teogevoegde
waarde kennis.
• Aansluiten bij bestaande markt
initiatieven als Wiki, ATO’s, OGC,
BPUG, ed.
• Intervisiesessies organiseren voor de
leden
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Deliverables

Mijlpalen
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• Actieve kennisdeling op
bijeenkomsten

Werkgroep KM:
2010: Doorstart Werkgroep KM en
visie en plan gereed.

• Yellow Pages gevuld en
in gebruik

Yelllow Pages:
Q1-2011: Yellow Pages live
Q2-2011: YP’s 50% gevuld.
Q3-2011: YP’s 75% gevuld.

• Kennisbank gevuld en in
gebuik
• Gerealiseerde links met
marktpartijen als Wiki,
ATO’s, Bpug, etc.

Kennisbank:
. Q4-2010: Kennisbank live
. Q2-2011: Kennisbank eerste
basisvulling
. Q4-2011: Minimaal 1 bijdrage per
lid in de Kennisbank (75%
van de leden).
Alle bijeenkomsten in 2011: actieve
kennisdeling vindt plaats
Links met 1e marktpartijen: Q4
2011.

Budget
• € ??? voor verdere site
Resources
ontwikkeling
Werkgroep =
• € ??? stimuleringsbedrag
Marcel Riemersma (vz), Rene de
voor content aanleveren?
Bie, Lia de Zoete, Marcel Mars,
Dik de Bruijn, Gabor Vis van
• Themabijeenkomsten =
Heemst.
PM
En verder: ALLE LEDEN!
• ???

