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Samenvatting(Summary in Duth)In tegenstelling tot de overheersende milieutehnishe, top-down benadering, steltdit onderzoek menselijk gedrag, kennis en kennismanagement entraal binnen dethematiek duurzaamheid, vanuit een bottom-up benadering. Oplossingen voorduurzaamheidsproblemen worden vanuit de bottom-up benadering niet langeropgelegd maar afgestemd op de ontext waarin zij bestaan. Duurzaamheid isnamelijk niet een tehnish probleemgebied, maar komt voort uit de manier waaropmensen zih gedragen. Het ontwikkelen van een zuinige motor is mooi, maar lostmaar een klein deel van het gehele probleem op. Onze ori�entatie op menselijkgedrag valt samen met een verandering die in de duurzaamheidsdisussie is geon-stateerd met betrekking tot de benadering van duurzaamheidsproblemen. Duur-zaamheid werd namelijk gezien als een eenvoudig probleemgebied, waarvoor lange-termijn doelstellingen werden vastgesteld. Duurzaamheidsproblemen bevondenzih binnen een onveranderlijke omgeving en een absolute maat voor duurzaam-heid bestond. Ondertussen is het inziht gekomen dat duurzaamheid betrekkingheeft op problemen die zih in een dynamishe omgeving voordoen en waarvoorgeen absolute maat bestaat. Om deze problemen op te kunnen lossen moet metdynamiek en relativiteit rekening worden gehouden. Hierbij staat aanpassing aanveranderende omstandigheden entraal. Deze vernieuwde inzihten in de duurza-amheidsproblematiek hebben ertoe geleid dat de top-down benadering werd ver-vangen door een bottom-up benadering van duurzaamheid. Menselijk gedrag,kennis en kennismanagment nemen binnen deze bottom-up benadering een en-trale positie in. Hierbij wordt het gedrag van een mens gezien als een uiting vanzijn kennis. Via kennismanagement kan dit gedrag gestuurd worden.Het doel van dit proefshrift is in de eerste plaats het inziht in duurzaamheidals omplex en dynamish begrip te vergroten. Individueel en olletief menselijkgedrag krijgen hierin een entrale plaats. In de tweede plaats is het doel te on-derzoeken welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden om duurzaamheid te ver-beteren. Het gebruik van ICT in de vorm van beslissinsondersteunende systemenhierbij is nader onderzoht.De relatie tussen duurzaamheid en menselijk gedrag is geoneptualiseerd doorhet artefat onept (kunstmatig systeem). Duurzaamheid betreft het proes vanverbetering van de balans tussen het artefat en de omgeving. Een artefat iseen systeem dat door mensen is gemaakt en door mensen wordt bediend. Kennis225



die mensen bezitten bepaalt het gedrag en dus de duurzaamheid van het artefat.Omdat systeem en omgeving ontinu veranderen, moeten mensen leren om ookin de nieuwe toestand duurzaamheid te waarborgen. Kennismanagement stuurtdit leren. In de ideale situatie is leren een ge��ntegreerd in menselijk gedrag. Dekennis die gebruikt wordt om duurzaamheid te verbeteren wordt aangeduid methet begrip `kennis van duurzaamheid'. `Verduurzaming van kennis', refereert naarhet ontinu leren van nieuwe kennis omtrent duurzaamheidsverbetering.De entrale vraag die gesteld wordt is onder welke ondities kennis van duur-zaamheid overgaat in verduurzaming van kennis. Bij deze vraag zijn in eerste in-stantie de relaties tussen kennis van duurzaamheid en verduurzaming van kennisvan belang. Daarnaast is gekeken naar de fatoren die deze begrippen opspannen.Vervolgens is de mogelijkheid tot interventie met behulp van beslissingsondersteu-nende systemen onderzoht. Hierbij is gelet op de fatoren die van belang zijn bijde inrihting van dit soort systemen. In een literatuurstudie is een theoretisheinvulling voor deze vragen gezoht. Vervolgens zijn zij praktish onderzoht intwee gevalsstudies.Om duurzaamheid te realiseren is kennis van duurzaamheid van een artefatnoodzakelijk. Een individu moet weten hoe een auto funtioneert om deze du-urzaam te laten funtioneren. Ehter, kennis van duurzaamheid van een artefatalleen is onvoldoende. Het artefat en zijn omgeving zijn dynamish, waardoor deinvulling van duurzaamheid ontinu verandert. Kennis van duurzaamheid van hetartefat raakt ahterhaald en moet vervangen worden door nieuwe kennis: de ken-nis van duurzaamheid moet verduurzaamd worden. Deze verduurzaming van ken-nis wordt gerealiseerd door kennismanagement. Nieuwe kennis van duurzaamheidvan een bepaald artefat wordt ontwikkeld en vervolgens weer ondergebraht in hetgedrag van de personen die het artefat bedienen. Tekortkomingen in bestaandekennis van duurzaamheid worden bepaald en maatregelen worden getro�en omdeze tekortkomingen weg te nemen. Beslissingsondersteunende systemen passenbinnen deze maatregelen. Dit soort systemen kunnen, indien zij afgestemd zijnop de leereigenshappen van haar gebruikers, een verduurzaming van kennis vanduurzaamheid realiseren.De eerste gevalsstudie betreft AVEBE, de aardappelzetmeelo�operatie van Noord-Nederland. In deze gevalsstudie is gekeken naar kennisoverdraht tussen weten-shappers en telers. De zetmeelaardappelteelt, het artefat, wordt in haarvoortbestaand bedreigd door veranderingen in haar omgeving van soiale, tehnis-he en limatologishe aard. Huidige prestaties en kennis van telers volstaan nietom deze veranderingen op te vangen en de zetmeelteelt te laten overleven. Metname telers die ondergemiddeld presteren worden in hun voortbestaan bedreigd.In versheidene onderzoeken is nieuwe kennis over vershillende aspeten van dezetmeelaardappelteelt ontwikkeld, die de zetmeelaardappelteelt moet verduurza-men. Deze kennis wordt ontsloten via een breed pallet van ommuniatiemidde-len, waaronder beslissingsondersteunende systemen. Hiermee probeert AVEBE alhaar telers te bereiken om zo de nodige verandering van de aardappelzetmeelteeltte realiseren. Ehter, de noodzakelijke verandering blijft uit. In ons onderzoek isgekeken naar de redenen voor het uitblijven van de adoptie van de ontwikkelde226



kennis door telers. Hierbij zijn de individuele leereigenshappen van de telers naderbekeken. Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat er vier typen telers te onder-sheiden zijn, met ieder hun eigen leereigenshappen. Telers die hoger dan gemid-deld presteren maken gebruik van het gehele pallet aan ommuniatiekanalen.Telers die lager dan gemiddeld presteren maken geen gebruik van Internet en be-slissingsondersteunende systemen. En dit terwijl AVEBE een aantal van haarbeslissingsondersteunende systemen heeft ontwikkeld om deze laatste groep telerste ondersteunen. Onze onlusie is dat de huidige inrihting van kennisoverdrahtvan AVEBE niet past bij de doelstelling die ermee worden nagestreefd. In plaatsvan de ongedi�erentieerde ommuniatie die nu gehanteerd wordt, moet AVEBEhaar ommuniatiekanalen afstemmen op de vershillende typen telers die zij wilbereiken. Voor de herinrihting van haar ommuniatiekanalen geven we aan-bevelingen. Met deze gevalsstudie hebben we aangetoond dat kennisoverdrahtgehinderd wordt als de leereigenshappen van de telers niet worden meegenomenin de inrihting van middelen voor kennisoverdraht. In deze gevalsstudie is kennisvan duurzaamheid uitgebreid met kennis over de leereigenshappen van telers.De Optihem Infonet gevalsstudie speelt zih af binnen de Nederlands pa-pierindustrie. In deze gevalsstudie is gekeken naar de ontwikkeling van een be-slissingsondersteunend systeem dat personen ondersteunt in hun taakuitvoeringbij het in ontat komen met hemiali�en op het terrein van een papierfabriek (hetartefat). Chemiali�en worden bij papierprodutie gebruikt om het produtenpal-let van papierfabrieken uit te breiden en hun markt te vergroten. Kennisuitwissel-ing over deze hemishe sto�en vindt ehter nauwelijks plaats. In de eerste plaatszijn medewerkers van de papierfabriek of van andere organisaties die op het terreinvan een papierfabriek werkzaamheden uitvoeren niet opgeleid om met deze sto�enom te gaan. Medewerkers zijn daarom niet in staat het gevaar in te shatten vande hemishe sto�en die zij tijdens de uitoefening van hun taak tegenkomen, nohkunnen zijn adequaat reageren indien een gevaarlijke situatie met betrekking totdeze sto�en ontstaat. Ten tweede is kennis rondom hemishe sto�en in de pa-pierindustrie verspreid over meerdere organisaties, die deze kennis niet met elkaaruitwisselen. Een ge��ntegreerd model van het kennis van duurzaamheid van hetgebruik van hemishe sto�en in de papierindustrie bestond bij aanvang van dezegevalsstudie niet; deze moest ontwikkeld worden. Tijdens de gevalsstudie zijntwee prototypes ontwikkeld van een beslissingsondersteunend systeem dat onder-steuning biedt op het gebied van hemie. Het tweede beslissingsondersteunendsysteem wordt dit proefshrift besproken. Dit prototype ondersteunt shoonmak-ers en vrahtwagenhau�eurs bij respetievelijk hun shoonmaak- en lostaak. Metbehulp van het beslissingsondersteunend systeem zijn zij in staat de gevaren vanhemishe sto�en die zij tijdens hun werkzaamheden tegenkomen in te shattenen passende voorzorgsmaatregelen te tre�en. Bij de ontwikkeling van het pro-totype is rekening gehouden met kennis die shoonmakers en vrahtwagenhauf-feurs reeds hadden met betrekking tot hemishe sto�en. In een gebruikerstest isbepaald welke manier van ommuniatie met shoonmakers en vrahtwagenhauf-feurs het meest geshikt is om kennis over hemishe sto�en uit te wisselen. In dezegevalsstudie is in eerste instantie een ge��ntegreerd model van kennis van duurzaam-heid van hemishe sto�en in de papierindustrie ontwikkeld. Daarnaast hebbenwe aangetoond dat kennisuitwisseling vanuit dit kennisdomein met behulp van een227



beslissingsondersteunend systeem mogelijk is. Hierbij moet wel rekening wordengehouden met de kennis over het domein die reeds aanwezig is bij shoonmakers envrahtwagenhau�eurs. Met de ontwikkeling van kennis van duurzaamheid overhemishe sto�en en de realisatie van kennisuitwisseling met behulp van een be-slissingsondersteunend systeem is bijgedragen aan de verduurzaming van kennisin de papierindustrie.Een milieutehnishe orientatie op duurzaamheid is slehts het halve werk. Ditonderzoek laat zien dat menselijk gedrag, kennis en leren meegenomen moetenworden om duurzaamheid te realiseren. Hiervoor is een kennismanagement per-spetief op duurzaamheid noodzakelijk. Kennis van duurzaamheid over een arte-fat draag bij aan de duurzaamheid van het artefat, maar moet verduurzaamdworden. Hiervoor moet kennis van duurzaamheid ook kennis bevatten over deleermogelijkheden van de personen die het artefat bedienen. Verduurzaming vankennis moet aan de ene kant leiden tot de ontwikkeling van nieuwe kennis vanduurzaamheid van het artefat. Aan de andere kant moet deze nieuwe kennis re-sulteren in verandering van gedrag van de personen die het artefat bedienen. Deontwikkelde kennis van duurzaamheid moet aansluiten bij hun leermogelijkheden.Indien kennis van duurzaamheid ook kennis bevat van de leermogelijkheden vandeze personen, gaat kennis van duurzaamheid op een meta-niveau over in duur-zaamheid van kennis. Beslissingsondersteunende systemen kunnen ingezet wordenin het kader van duurzaamheid van kennis. Bij de onstrutie van deze systemenzullen naast kennis van duurzaamheid over een spei�ek artefat, ook gebruikgemaakt moeten worden van kennis over de leermogelijkheden van de personendie het artefat bedienen.
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