Call for Papers
Kennisproductiviteit:
het effect van investeren in
mensen, kennis en leren
Op 10 juni 2004 organiseren CIBIT
adviseurs|opleiders, IMN, Intellectual Capital
Services en de Baak – Management Centrum
VNO-NCW een state-of-the-art congres over
kennisproductiviteit.
Kennisproductiviteit
Steeds meer organisaties erkennen het
strategisch belang van kennis. Kennis is een
belangrijke productiefactor geworden en kennisproductiviteit is de nieuwe uitdaging.
Thema’s
Voor beter inzicht in het thema vragen we
geïnteresseerden (managers, adviseurs, wetenschappers) een bijdrage te leveren in de vorm
van een (bestaand) artikel, waarin aandacht
wordt besteed aan onderstaande vragen:
1. Wat is uw visie op kennisproductiviteit?
2. Wat zijn de effecten van investeren in
mensen kennis en leren?
3. Wat is de bijdrage van deze investeringen
aan het bedrijfsresultaat?
4. Hoe kan je deze effecten/ bijdrage
inzichtelijk maken (kwantitatief en/of
kwalitatief)?
De omvang van het artikel is tussen de 2.000 en
8.000 woorden. Het kan een meer theoretisch of
wetenschappelijk karakter hebben, maar het kan
ook een beschrijving van een interessante
praktijkervaring bevatten. Wat we niet zoeken is
een algemeen verhaal over kennismanagement.
Doel(groep)
Het doel van deze call for papers is om een stateof-the-art overzicht te krijgen van het denken
over - en ervaringen met - kennisproductiviteit.
De doelgroep waar u voor schrijft is iedereen die
verantwoordelijk is voor of betrokken bij de
verhoging van de productiviteit van kenniswerkers.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname, stuur
dan de strekking van uw voorgenomen artikel
(+/- 100 woorden) naar één van onderstaande email adressen.
Belangrijke data:
31 januari: deadline volledige artikel.
Februari
review artikelen en feedback.
Maart
uitnodigen sprekers.
10 juni:
congres kennisproductiviteit.
Congres
Het programma van het congres zal een
afspiegeling zijn van de ingezonden artikelen.
De keuze van de sprekers vindt plaats op basis
van de kwaliteit van de inzendingen.
Reviewcommissie
Om de kwaliteit van het congres en een
eventuele publicatie te waarborgen, zullen de
artikelen worden voorgelegd aan de reviewcommissie die bestaat uit:






Prof. Dr. Ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar
organisatiekunde, TU Eindhoven
Prof. Dr. Robert de Hoog, hoogleraar
informatie en kennismanagement,
universiteit Twente
Drs. Frank Lekanne Deprez, Lector
Kennisorganisaties en Kennismanagement,
Hogeschool Zuyd.
Dr. Paul Iske, Chief Knowledge Officer,
ABN-AMRO
Drs. Rob van der Spek, senior adviseur
kennismanagement, CIBIT

Publicaties
De inzendingen worden gepubliceerd in de
congresmap. Daarnaast hebben we de ambitie
om de beste publicaties te bundelen en uit te
geven in boekvorm.
Meer informatie
Voor actuele informatie over dit initiatief
verwijzen we graag naar: www.productiviteit.nl.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één
van onderstaande initiatiefnemers:
 Arjan Evers, IMN, a.evers@imn.nl
 Adriaan de Man, de Baak,
a.deman@debaak.nl
 Christiaan Stam, Intellectual Capital
Services, stam@intellectualcapital.nl

Please distribute!

