
Heb jij genoeg ruimte in je organisatie om creatieve •	
ideeën te ontwikkelen? 
Ben jij ook op zoek naar manieren om de kennis die je nu •	
al in huis hebt, beter te benutten? 
Hoe is het eigenlijk gesteld met de innovatiekracht van •	
jouw organisatie? 
Hoe geef je nu eigenlijk op een goede manier leiding aan •	
je kenniswerkers? 
Op welke manier richt je een organisatie in op het talent •	
van je medewerkers? 

Als je deze vragen herkent, dan is de ‘Dag van de Kennis-
werker’ ongetwijfeld iets voor jou! 

Dag van de 
Kenniswerker 

Leuven (B)
29 november 2010

9.30-16.30

Over Kennisproductiviteit – Innovatie – Talent



Dag van de Kenniswerker in Leuven
Denk- en Doedag rond kenniswerkers
maandag 29 november 2010, 9.30-16.30  

In samenwerking met Agoria en Leuven.Inc, organiseert Kessels & Smit, 
The Learning Company een denk- en doedag rond de thema’s kennispro-
ductiviteit, innovatie en talent. Deze dag is aan te raden voor iedereen 
die met innovatie en kennisproductiviteit te maken heeft in zijn/haar 
organisatie. Tijdens deze dag kunnen deelnemers kennis nemen van de 
nieuwste onderzoeksbevindingen uit ons onderzoek naar kenniswerk en 
kun je de kenniswerkertest invullen om te reflecteren op je eigen inno-
vatiekracht. Naast speciale bijdragen van Prof. Dr. Joseph Kessels (Univer-
siteit Twente) en Hubert De Neve (HR-manager IMEC Leuven), voorzien 
wij in tal van workshops.

Programma
Het definitieve programma van deze dag verschijnt binnenkort op de 
website van Leuven.Inc: http://www.leuveninc.com

Kosten en inschrijven?
Inschrijven kan tot uiterlijk 22 november via e-mail aan admin@leuveninc.
com. Deelname aan de Dag van de Kenniswerker op 29 november 2010 
kost €195,-
Agoria-leden krijgen een korting van 30%, Leuven.Inc-leden krijgen 
een korting van 10%. De deelnameprijs aan dit evenement is bedoeld 
om de kosten te dekken. Tevens wordt de rest van het bedrag 
benut als investering in het onderzoek en de ontwikkeling van het 
instrumentarium.

Locatie
Imec Leuven, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Heverlee) 

Contact
Praktisch:  Leuven.Inc, admin@leuveninc.com
Inhoudelijk:
Niel van Meeuwen,  
nvanmeeuwen@kessels-smit.com,  
kenniswerker@kessels-smit.com
+32 495 933.183

http://www.leuveninc.com/pooled/articles/BF_EVENTART/view.asp?Q=BF_EVENTART_319904
mailto:admin@leuveninc.com
mailto:admin@leuveninc.com
mailto:admin@leuveninc.com

