Dag van de
Kenniswerker
Leuven (B)			
31 mei 2010			
9.30-17.30			

Utrecht (NL)
14 juni 2010
12.30-18.00

Heb jij genoeg ruimte in je organisatie om creatieve
ideeën te ontwikkelen?
Hoe gaan jullie om met de grote hoeveelheid informatie
die elke dag op je af komt?
Ben jij ook op zoek naar manieren om de kennis die je
nu al in huis hebt, beter te benutten?
En hoe is eigenlijk het gesteld met de innovatie-kracht
van jouw organisatie?
Als je deze vragen herkent, dan is de Dag van de
Kenniswerker 2010 iets voor jou.
Suzanne Verdonschot, Niel van Meeuwen, Luk Dewulf en
Joseph Kessels begeleiden deze dag.

Dag van de Kenniswerker in Leuven

Dag van de Kenniswerker in Utrecht

Denk- en Doedag rond kenniswerkers

Leer werken met de toolbox en de kenniswerkertest

maandag 31 mei 2010, 9.30-17.30		

maandag 14 juni 2010, 12.30-18.00

Op de dag van de kenniswerker gaan we een
volledige dag aan de slag met het thema van
kenniswerk. Deze dag is aan te raden voor iedereen
die met innovatie en kennisproductiviteit te maken
heeft in zijn/haar organisatie. Op deze denk- en
doedag gaan we aan de slag met ieders inzichten.

Tijdens deze middag leer je hoe je
kennisproductiviteit en innovatie op de agenda
kunt zetten in jouw organisatie. Deze middag is
interessant voor iedereen die meer wil leren over
en zelf gebruik wil maken van de toolbox ‘Samen
vernieuwen in de praktijk’ en de kenniswerkertest.

Ingrediënten van deze dag

Ingrediënten van deze dag

•

In dit leertraject leer je gebruik maken van
instrumentatium om te werken aan innovatie in je
eigen organisatie. Je maakt kennis en leert toepassen:
•
De kenniswerkertest: een diagnostisch instrument om de eigen
innovatiekracht en die in je organisatie in kaart te brengen.
•
De toolbox ‘Samen vernieuwen in de praktijk’: een toolbox met divers
werkmateriaal om innovatiekracht en creativiteit te vergroten.

•
•
•

Neem kennis van de nieuwste
onderzoeksbevindingen uit ons onderzoek naar
kenniswerk.
Vul de kenniswerkertest in en reflecteer op je eigen innovatiekracht.
Laat je inspireren door onze gastspreker Prof. Dr. Joseph Kessels (Universiteit
Twente, Nederland).
Benut de toolbox ‘Samen vernieuwen in de praktijk’ om te werken aan
vraagstukken uit je eigen organisatie.

Er is ruimte om te luisteren naar nieuwe inzichten en ervaringen uit te wisselen.
Op basis van goede praktijken en concrete handvaten gaan we werken aan
kenniswerk en innovatie binnen je eigen organisatie.

Inschrijfmodaliteiten
Inschrijven kan tot uiterst 20 mei via mail aan admin@leuveninc.com
Deelname aan de Dag van de Kenniswerker op 31 mei 2010 kost €195,-.
Agorialeden krijgen een korting van 30% en Leuven.Inc leden 10%. Dit bedrag is
bedoeld om de kosten te dekken. Tevens wordt een deel van het bedrag benut als
investering in het onderzoek en ontwikkeling van instrumentarium. Bij de prijs is
inbegrepen koffie, drank en lunch en een borrel.

Locatie
Gebouwen van IMEC, Kapeldreef 75, B-3001 Leuven (B).

Contact
Niel van Meeuwen, nvanmeeuwen@kessels-smit.com,
+32 495 933.183

Kosten
Deelname aan de Dag van de Kenniswerker op 14 juni 2010 kost €195,Dit bedrag is bedoeld om de kosten te dekken. Tevens wordt een deel van
het bedrag benut als investering in het onderzoek en ontwikkeling van
instrumentarium. Deelnemers aan de dag krijgen: koffie, thee, lunch en een
borrel; een exemplaar van de toolbox; de mogelijkheid de kenniswerkertest in
te zetten voor een groep binnen de eigen organisatie.

Locatie
Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht (NL).

Contact
Suzanne Verdonschot, sverdonschot@kessels-smit.com,
+31 6 14 46 45 18

Meer informatie kunt u vinden op de website over
kenniswerk, kennisproductiviteit en kenniswerkers:

www.dekenniswerker.com

