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Wie we zijn
KULTIFA is een vakgroep die zich richt op prestatieverbetering binnen
kennisintensieve organisaties zoals ministeries, R&D-instellingen, ontwerpen adviesorganisaties, bank- en verz.wezen en kennisintensieve onderdelen
van top-300 bedrijven in NL.
• opgericht in 2003
• 8 ervaren onderzoekers / adviseurs (bedrijfskundigen,
onderwijskundigen, kennistechnologen) in netwerk van adviseurs,
adviesorganisaties en universiteiten
• adviseren, onderzoeken, publiceren en doceren
• praktisch, research-based en mensgericht

www.kultifa.nl

Wat we doen
Onderzoeken, adviseren, publiceren en doceren
• kennismanagement
• kwaliteitszorg in kennisintensieve organisaties
• prestatiemanagement in kennisintensieve organisaties
• human performance improvement (HPI)

Actuele vraagstukken waar we ons mee bezighouden

√
√
√
√
√

begeleiden organisaties bij kennisbehoud bij vertrek oudere
medewerkers
evalueren kenniscentra
definiëren en implementeren kennis- en innovatiebeleid
verhogen kennisbenutting en –exploitatie binnen organisaties
invoeren prestatiemanagement in kennisintensieve
organisaties

Contact
Neem contact op met:
Steven de Groot: 06 –25062786
info@kultifa.nl

Kennismanagement (KM) is in onze optiek een benadering, een methode,
om de productiviteit van kennisintensieve organisaties te continueren en
te verbeteren.Kennis is een vermogen van mensen.
Kennismanagement richt zich op het faciliteren van kennisprocessen
zoals kennisverwerving, kenniscreatie, kennisexploitatie, kennisdeling,
kennis-awareness, kennisbenutting of kennisborging.

Dienstverlening KM
•

Definiëren en implementeren van kennis- en innovatiebeleid

•

Onderzoeken en beschrijven van huidige en benodigde kennis
(vakkennis, omgevingskennis, organisatiekennis)

•

Versterken van de genoemde kennisprocessen

•

Adviseren over kennisinfrastructuur en inzet kennisdragers

•

Schrijven en implementeren van verbeterplannen i.r.t.
organisatieontwikkeling

•

Uitvoeren van positiebepaling en audit kennismanagement

•

Adviseren bij vertrek oudere medewerker en behoud van kennis

•

Implementeren van kennissysteem Knowledge Reef

•

Adviseren over (kennis)synergie bij samenwerking, fusies en
overnames

•

Coachen van kennismanagers

•

Adviseren over inrichting kenniscentra

KM-projecten
Adviseurs van KULTIFA deden KMprojecten bij ondermeer ABN AMRO,
Min.v. VROM , Nationale-Nederlanden,
provinciën , ProRail, Staatsbosbeheer,
Unilever, Volker Wessels Stevin en Vopak

Kent u onze laatste
uitgaven al?
•
•

•

Kennis in uitvoering.
Werkboek kennismanagement
Presteren met professionals
Genomineerd voor ‘Beste
managementboek van 2005’
Handleiding Positiebepaling
Kennismanagement
(op basis van INK)

