Het waarderen van
de kenniswerker
Weinig inzicht in waarde intellectueel kapitaal

Nu de economie stagneert, prevaleert bij veel werkgevers de vraag wie ontslagen
kan worden zonder verlies van kritische kennis boven de vraag welke kennis de
organisatie moet ontwikkelen om de concurrentie voor te blijven. Weinig werkgevers hebben echter het juiste inzicht in de kennis en competenties van hun
medewerkers.
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