
KPS Blog oktober 2022:  

KENNIS  

 

Kennis [het kennen, persoon die men kent] – kennesse [kennis, kennisneming, oordeel, getuigenis, erkenning, bekentenis] 

1260 – middelnd. Kennisse [idem]; afgeleid van kennen. 

 

Soms hangt een woord of een uitdrukking dagenlang in mijn hoofd. Afgelopen week was dat ‘kennis 

delen is vermenigvuldigen’ – de pay-off van KPS. Aanleiding voor mij om m’n etymologisch 

woordenboek uit de kast te trekken en de herkomst van dat begrip op te zoeken. Ik werd er in eerste 

instantie niet veel wijzer van: het is een oud woord dat al lang in de Nederlandse taal gebruikt wordt.  

 

Met de Van Dale kwam ik een stuk verder: 
ken·nis1(v) het kennen van; bekendheid met2(v) bewustzijn, besef: buiten kennis zijn bewusteloos3(v) het geheel van wat 

iem. weet: met kennis van zaken deskundig4(m/v/x; meervoud: kennissen) iem. die je kent; = bekende 

 

De derde betekenis die het woordenboek vermeldt, brengt me waar ik naar zoek. Waarom is kennis 

zo belangrijk, of om met Francis Bacon te spreken, de sleutel tot macht (Scientia potentia est)? 

Kennis van zaken ligt aan de basis van deskundig handelen, deskundig advies zo je wilt. Een van de 

belangrijkste stukken gereedschap van een professional in mijn ogen.  

“Als je weet waarover je het hebt, dan kun je bepalen waar je naartoe wilt.” 

 

Nou is dat nogal een uitdaging in tijden van nieuwe pensioenwetgeving. Bij het volgen van de 

commissievergaderingen over de WTP kon ik me niet onttrekken aan een gevoel van mededogen 

voor Kamerleden van uiteenlopende achtergrond: menigeen had een deel van haar of zijn vakantie 

doorgebracht met het lezen van honderden pagina’s aan toelichting; en het bestuderen van 

begrippen die doorgaans weinig gebruikt worden door gemiddelde (hard-voor-hun-pensioen-

werkende) Nederlanders. Pensioenmaterie is bijna een studie op zich. 

 

Toch is kennis alleen niet voldoende voor het geven van een deskundige inbreng. Kennis wordt 

namelijk nogal eens gemengd met mening. Het politiek debat is daar een sprekend voorbeeld van: 

door het geven van kleuring aan de discussie, komt er een uitwisseling op gang. Dat kan nut hebben, 

op de juiste tijd en plaats. En daar valt de politiek zonder twijfel onder. Tegelijk begint ook daar het 

verschil met de manier waarop pensioenprofessionals kennis verwerken. Van ons wordt verwacht 

dat we juist kennis ont-doen van alle kleuring en deze ontleden tot de kern. Op die manier kunnen 

we kennis betekenis geven en toepassen op ieder denkbare praktijksituatie. 

 

Een blog over kennis – ik schrijf het niet zomaar. Zoals je misschien is opgevallen ben ik sinds 

september toegetreden tot het bestuur van KPS. Trots ben ik om te mogen bijdragen aan deze 

krachtige doelstelling: verspreiden van kennis, samen: als pensioenprofessional met andere 

professionals. Dat doen we op persoonlijke titel, zonder kleuring, zonder opsmuk en nieuwsgierig 

naar waar het delen van kennis ons brengt. Wie weet naar een van onze bijeenkomsten of in een van 

onze werkgroepen – dat is waar het delen begint. 
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Dit blog is op persoonlijke titel op uitnodiging van KPS geschreven: www.kps.nl   

 


