
Het Tetrahedron model
RICUSmodel

Savedate: 10. aug. 2015 Page:1 / 7 file : 20150710_Tetrahedron.odt
Status : Draft / For approval © 2005 RICUSmodel

HET TETRAHEDRON MODEL

VOOR BEDRIJFS- PROJECT- EN KENNISPROCESSEN

DOOR: RICUSMEDEL 



Het Tetrahedron model
RICUSmodel

INHOUD 

1 INLEIDING................................................................................................................................ 3

2 HET TETRAHEDRONMODEL VAN BEDRIJFSPROCESSEN..........................................3

2.1 INLEIDING.................................................................................................................................... 3
2.2 HET GRONDVLAK.......................................................................................................................... 3
2.2.1 DE TOPSECTIE ........................................................................................................................... 3
2.2.2 DE MIDDENSECTIE ..................................................................................................................... 3
2.2.3 DE BASISSECTIE ........................................................................................................................ 4
2.3 DE KENNISDRIEHOEK....................................................................................................................4
2.3.1 WAT IS KENNIS?......................................................................................................................... 4
2.3.2 WAT GEBEURD ER BIJ HET DELEN VAN KENNIS?.................................................................................4
2.3.3 KENNIS MANAGEMENT................................................................................................................. 4

3 HET TETRAHEDRONMODEL VAN PROJECTPROCESSEN........................................... 6

3.1 INLEIDING ................................................................................................................................... 6
3.2 HET GRONDVLAK.......................................................................................................................... 6
3.2.1 DE TOPSECTIE............................................................................................................................6
3.2.2 DE MIDDENSECTIE ..................................................................................................................... 6
3.2.3 DE BASISSECTIE ........................................................................................................................ 6
3.3 DE KENNISDRIEHOEK BIJ PROJECTEN.............................................................................................. 6

4 BIJLAGEN................................................................................................................................. 7

Savedate: 10. aug. 2015 Page:2 / 7 file : 20150710_Tetrahedron.odt
Status : Draft / For approval © 2005 RICUSmodel



Het Tetrahedron model
RICUSmodel

1 INLEIDING

Een bedrijf bestaat bij de gratie van zijn missie.  De missie drukt uit wat het bedrijf doet.  
In zijn algemeenheid is dat meestal het inkopen van grond- en hulpstoffen en daarna zodanig
bewerken dat het nieuwe product met een marge wordt verkocht.  

Om het bedrijf economisch gezond te houden moet de bedrijvigheid en productie groeien of
minstens worden aangepast aan de omstandigheden van bijvoorbeeld de markt.  Hiervoor
ontwikkeld men een visie.  
Men formuleert het idee hoe het bedrijf er over 3 tot 5 jaar uit moet zien in een visie en de
doelstellingen voor het eerst komende jaar.

Deze doelen voor het eerst komende jaar moeten zijn het  urgentst en worden samen gevat in het
operationele plan.  

In deze publicatie worden de processen die hierbij een rol spelen weergegeven in “Het
Tetrahedronmodel van Bedrijfsprocessen”.  

2 HET TETRAHEDRONMODEL VAN BEDRIJFSPROCESSEN

2.1 Inleiding
Het Tetrahedronmodel van bedrijfsprocessen kent drie dimensies.  
In twee dimensies, het grondvlak, worden de processen weergegeven die bedrijf gaande houden.  
Het is de hiërarchische bedrijfsorganisatie. Deze hierachie en de processen in het grondvlak 
worden weergegeven in een driehoek.

De derde dimensie van het tetrahedron is eveneens een driehoek.  Hierin worden de kennis-
processen weergegeven.  Omdat kennis in het hele bedrijf wordt gegenereerd beslaat de basis van 
deze dimensie ook het hele bedrijf. 

In de onderstaande paragrafen worden deze processen nader verklaard.

2.2 Het grondvlak
Zoals vermeld is het grondvlak van het tretahedron een driehoek.  
Deze driehoek wordt verdeeld in drie secties de Top-, Midden- en Basissectie

2.2.1 De Topsectie 
De topsectie van de driehoek vertegenwoordigt het beleidscentrum.  
De directie van het bedrijf.  
Zij ontwikkelen en onderhouden het beleid (oftewel de policy)

2.2.2 De Middensectie 
Onder de topsectie  bevindt zich de middensectie.
De staf of het kader van het bedrijf. Hier worden de procedures gegenereerd en onderhouden.  

Op de grenslaag tussen de top- en de middensectie vind communicatie plaats volgens de 
methodiek van de Deming cirkel.  (Plan Do Check Act)
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2.2.3 De Basissectie 
Onder de middensectie bevind zich de basissectie.
Hier vind het feitelijk productie proces plaats waar de directie beleid voor formuleert en de staf de
procedures.  

De procesflow van de productie kan worden opgesplitst in een Input, Productie en Output.  
Voor elk van deze onderdelen zijn procedures en documenten nodig voor een goed gecontroleerde
procesvoering.  

Ook wordt hier op het grensvlak tussen de middensectie en de basissectie gecommuniceerd 
volgens de methodiek van de Deming cirkel. (Plan Do Check Act)

2.3 De Kennisdriehoek
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het proces van kennisdelen en hoe dit kan worden 
gemanaged.  
Eerst wordt het begrip kennis verduidelijkt en daarna hoe het proces gemanaged kan worden

2.3.1 Wat is kennis?
Als we de bedrijfsprocessen goed hebben georganiseerd in beleid en procedures en alle 
communicaties op de grensvlakken soepel verlopen missen we nog het belangrijkste van “human 
capital” namelijk de kennis.  

Kennis is van ieder persoonlijk en zit bij ieder individu “in het hoofd.”  
Dit noemen we in het Engels Tacit kennis.
De kennis uit zich doordat men die gaat gebruiken.   
Deze uitingen vinden plaats op twee manieren namelijk verbaal en non-verbaal

Verbale kennis spreekt men uit of schrijft men op.  Op deze manier kan men de kennis delen met 
anderen.  

Non-verbale kennis is de kennis die men niet kan uitspreken of opschrijven.  
Het is de ervaring, het gevoel, het gedrag dat men vertoond.  Ook die kennis kan men delen maar 
dat gebeurd dan door trainingen of samen te werken.  
Men kan ook proberen deze non-verbale kennis verbaal te maken en documenteren. 

2.3.2 Wat gebeurd er bij het delen van kennis?
De kennis die men deelt wordt bij de ander opgenomen en wordt daar ook weer Tacit kennis.  
Echter dit proces verloopt niet een op een.  Het zijn nooit exacte kennis kopieën.  
Diegene die de kennis  bij het delen gaat opnemen  zal deze altijd combineren met kennis die hij 
al heeft.  Zo ontstaat er bij ander nieuwe kennis  die hij op zijn beurt weer kan delen.  
De combinatie door het delen verrijkt de kennis van het geheel. 

2.3.3 Kennis management
Deze processen managen heet kennis management.  
In de Kenniscirkel laat men op een grafische manier zien hoe dit proces verloopt. 
Een bedrijf dat een model weet te vinden om de kennis van de medewerkers met elkaar te delen 
zal alerter zijn bij veranderingen en succesvoller dan de concurrenten.  

De processen die bij kennis-management een rol spelen kan men als een driehoek in kaart 
brengen.

Savedate: 10. aug. 2015 Page:4 / 7 file : 20150710_Tetrahedron.odt
Status : Draft / For approval © 2005 RICUSmodel



Het Tetrahedron model
RICUSmodel

2.3.3.1 De Kennisdriehoek
Het kennis-management proces wordt ook vorm gegeven door een driehoek.  Deze staat dan 
haaks op de driehoek van de bedrijfsprocessen die in het vorige hoofdstuk werd besproken. 

Ook deze driehoek is in drie secties verdeeld.

2.3.3.2 De Basissectie
In de basissectie bevind zich alle kennis die men nodig heeft om het (productie)proces uit te 
kunnen voeren.  Het gaat daarbij om de “kennis in het hoofd” van operator, onderhoudsman etc. 
die bij het productie proces betrokken zijn. 

In de Engelstalige literatuur wordt dit de Tacit knowledge genoemd.  

2.3.3.3 De Middensectie 
De middensectie ligt hier boven de basissectie.
In deze sectie wordt de verbale kennis gedocumenteerd en beheerd.  

De communicatie op het grensvlak van deze twee secties verloopt deels ongestructureerd verbeeld
door de kenniscirkel en deels gestructureerd volgens het Deming cirkel proces. 

De documenten die het resultaat zijn van deze processen, zijn in eerste instantie ongestructureerd. 
Het structureren van deze documenten kan men organiseren met behulp van een document 
management systeem.  
ITC en internet is hierbij zeer behulpzaam.  Vooral bij het terugzoeken van deze documenten. 

2.3.3.3.1 De Kenniscirkel
Als evenknie van de Deming Cirkel kent met het cirkelvormige kennis proces.  
Zie ook De Kenniscirkel

Een korte beschrijving van dit proces is als volgt: 
De onderste sectie is vertegenwoordigd de Tacit kennis die iedereen bij zich draagt.  
Tijdens het werk uit de verbale kennis zich in documenten.  Het proces dat men kennis gebruikt 
en tot uiting brengt noemt men het externaliseren van de kennis.

Deze kennis is dan bereikbaar voor geïnteresseerden.  
Zij combineren de kennis dan met hun referentiekader en bezitten dan nieuwe rijkere kennis van 
het onderwerp.  Dit proces heet internaliseren van de kennis

2.3.3.4 De Topsectie
Boven de middensectie bevind zich de topsectie.
Hier bevind zich de gestructureerde kennis die is samengevat in Normen en Instructie die voor het
productie proces gelden.  

Ze worden onderhouden met de kennis die zich in de documenten bevind in de midden laag. Het 
proces tussen de middensectie en de topsectie volgen weer het proces volgen de Deming cirkel.  
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3 HET TETRAHEDRONMODEL VAN PROJECTPROCESSEN

3.1 Inleiding 
Het essentiële verschil tussen bedrijfs- en projectprocessen is de tijd.  Project processen zijn per 
definitie eindig als de doelen zijn bereikt.  Bedrijfsprocessen zijn routines.  Ze veranderen wel 
maar houden nooit op. 

In analogie van de bedrijfsprocessen kan men ook de projectprocessen als een Tertrahedronmodel 
weergeven.  

Ook hier spelen de project processen zich af in het grondvlak en worden in de derde dimensie het 
kennisproces weergegeven.  

3.2 Het grondvlak
Het grondvlak is ook hier verdeeld in drie secties die we apart zullen behandelen.

3.2.1 De Topsectie
In de topsectie van het grondvlak opereert de directie van het project of te wel de opdrachtgever.  
Die kan vertegenwoordigt zijn door één man (of vrouw) maar dikwijls is het een commissie van 
directieleden of managers van het bedrijf.  

De opdrachtgever formuleert de opdracht van het project.  Die opdracht hangt samen met de visie 
en het operationele plan dat men heeft geformuleerd.  Om de  doelstelling te halen benoemd de 
directie een of meerdere project teams aangevoerd door een project manager (of projectleider).  

Bijvoorbeeld bij een groot investeringsproject wordt naast het project team voor de investering 
ook projectteams geformeerd voor de operatie (inclusief onderhoud), de logistiek etc. 

3.2.2 De Middensectie 
De projectteams et de project manager opereert in de midden sectie van de project.  Zij zijn aan 
strikte procedures gebonden die ze zelf hebben ontworpen en onderhouden.  

Het project management proces kent meerdere stappen.  Elke stap wordt afgesloten met een 
(project)plan dat door de opdrachtgever wordt goedgekeurd.  
(zie ook het Project Management Proces).  

3.2.3 De Basissectie 
De processen in de basissectie is de feitelijke realisatie van het project.  Bij een 
investeringsproject is dit de bouw van civiele objecten, de fabricage van apparaten in de 
fabrieken, de montage op locatie het opstarten van de productie en de oplevering.  

3.3 De Kennisdriehoek bij projecten
Identiek aan de kennis processen zoals ze bij de bedrijfsprocessen zijn omschreven gelden die ook
in het project.  

In de top van de kennis driehoek voor project zijn de normen, wetten en instructies die voor het 
project van toepassing zijn.  Deze worden in fase “Conceptual” en “Basic Engineering” 
geïnventariseerd en opgenomen in het Project Plan. 
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4 BIJLAGEN

= Overzicht van documenten relevant voor het project

Het Tetrahedron

De driehoek van bedrijfsprocessen en

De kennis driehoek

De Deming Cirkel

De Kenniscirkel

Het Project Management Proces
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