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Innovate And Collaborate

Foto: Jeroen van Schaik

Innovate And Collaborate
Introduction Knowledge
Sharing Centre

Het KSC initiatief
Verder uitleg van het doel van het

initiatief.

KSC project 001
Uitleg en delen van de ervaringen.

Volgende projecten
Aankondiging project 002.

Uitnodiging tot nieuwe projecten.

GROW Engines!
Discussie rondom en de constructie

van de Top Economy.

www.knowledgesharingcentre.com
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ASML
Lithography systems

United Brains
Network organization

KMWE / DutchAero
Always on the cutting edge of excellence

Teclab
Special izing in technics

Dekracoat
PVD coatings

Adruu
Precision aluminum processing down to the micron

Iscar
Precision carbide tools

MCB
Service in metal

Knowledge Sharing Centre symbool

Materiaal: RVS
Aangeboden door MCB

Behandeling: Titanium Nitride Coating
Aangeboden door Decracoat

Grondplaat

Materiaal: Aluminium
Aangeboden door ASML

Behandeling: Anodiseren
Aangeboden door Adruu

Basisplaat

Materiaal: Aluminium
Aangeboden door ASML

Behandeling: Anodiseren
Aangeboden door Adruu

Spacer

Materiaal: RVS
Aangeboden door KMWE

Promotion model 01

Ontworpen en geproduceerd door samenwerking van twee

stagiairs van het Summa College op een

5 assige CNC-freesbank bij het Teclab.

Met dank aan alle

projectdeelnemers

www.asml.com
www.unitedbrains.nl
www.kmwe.com
www.teclab.nl
www.dekracoat.nl
www.adruu.nl
www.iscar.nl
www.mcb.nl
www.asml.com
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In dit magazine kri jgt u een korte uiteenzetting van de

kracht van het Knowledge Sharing Centre dat als

middel wil dienen voor het verbinden van de industrie in

de Brainport regio. Verder wordt er, aan de hand van

een project, aangegeven hoe het platform in elke fase

d.m.v. samenwerking tot resultaten kan leiden.

De initiatiefnemers van het KSC (ASML en United

Brains) zi jn trots dat het platform, na een ontstaansfase

van 2 jaar, een duidel i jke vorm begint te kri jgen en op

grote schaal aansluiting vindt bi j de wensen van de

regio. Het doel, ca. 1 .000 deelnemers na 2 jaar, komt

daarmee steeds dichterbi j .

Wij wensen u veel leesplezier!

De eerste uitgave van het digitale magazine

Knowledge Sharing Centre is een feit.

Knowledge Sharing Centre
www.knowledgesharingcentre.com
info@knowlegdesharingcentre.com

Organisatie
Knowledge Sharing Centre slaat de brug
tussen R&D en de maakindustrie.
Het is een independent en non-profit
organisatie. Een campus die door middel van
samenwerking tot stand zal worden gebracht.

Diversen
KSC mag niet worden gereproduceerd, geheel
noch gedeeltel i jk, zonder toestemming vooraf
van de uitgever.
KSC is niet aansprakel i jk voor eventuele
onjuistheden in deze uitgave. KSC is niet
verantwoordel i jk voor handel ingen van derden,
welke mogel i jkerwi js voortvloeien uit het lezen
van deze uitgave. KSC behoudt zich het recht
voor om ingezonden materialen zonder
kennisgeving vooraf geheel of gedeeltel i jk te
publ iceren.
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Het technisch MKB in Brainport - voor een belangrijk deel uw supply chain - staat onder

druk. Technologie wordt steeds complexer en innovatie steeds duurder. Het MKB heeft

grote moeite het tempo van ontwikkelingen bij te houden. Het ontbreekt aan financiële

slagkracht, organiserend vermogen en capaciteit om vrij te maken voor baanbrekende

vernieuwing. Naar internationale maatstaven is het bovendien sterk de vraag of Brainport

genoeg financiële en technische spierballen heeft om op te (blijven) boksen tegen toptech-

regio’s zoals Shanghai, Tokio, London en San Francisco.

Hoog tijd om het anders te gaan doen, slimmer!

Het Knowledge Sharing Centre (KSC) is een initiatief van

ASML en United Brains dat de design- en maakindustrie in

Brainport op een bijzondere manier wil verbinden en

synergievoordelen wil real iseren. Het doel is evident: onze

innovatieslagkracht vergroten (Grow Engine-model, Carl

Heskes 201 6).

Het KSC ziet kennisdel ing niet als doel, maar als middel om

tot relatievorming en integrale samenwerking te komen.

Pas dan ontstaat er bodem voor innovatie in de totale

keten.

Hoe werkt het Knowledge Sharing Centre?

Het KSC bestaat uit 4 pi j lers: OEM's, Knowledge Institutes,

Engineering en Manufacturing companies. Deze

deelnemers (target: 1 000 in 201 8) gaan common

knowledge delen in een digitale campus. Dat betreft

bi jvoorbeeld kennis over materialen, ontwerp- en

constructiewijzen, formaten, toleranties, etc.

Een dedicated competence team zal de kennis ophalen,

volgens vaste formats beschri jven en aanbieden op het

platform. Bedri jven en professionals kunnen elkaar

vervolgens op het platform vinden op basis van kennis en

werkmethodes. Dit is de motor die leidt naar bi lateraal

contact, dieper gaande kennismaking en samenwerking

(waarin de bedri jfsspecifieke kennis wordt ingezet om

gezamenli jk een beter resultaat te creëren dan als één van

de bedri jven alles zelf maar suboptimaal doet ) . Het

competentie team heeft tevens een rol in het begeleiden

van deelnemers en stimuleren van contact. De Knowledge

Institutes vul len gaps door antwoorden te formuleren op

fundamentele vragen en door de alignement van onderwijs

en bedri jfsleven (opleiden van ingenieurs van de toekomst)

te realiseren.

De vindbaarheid van kennis en kunde en de

toegankeli jkheid van potentiële partners in het KSC

betekent efficiency verbetering in ontwikkeling en leidt

uiteindel i jk tot verbetering van design, fabricagemethode en

producten, oftewel: snel ler, goedkoper en beter innoveren

door sl im samen te werken.

www.knowledgesharingcentre.com
www.knowledgesharingcentre.com
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Het KSC is een nieuwe manier van denken

en werken.

Een samenwerkmodel voor structurele groei. Het stimuleert

een continue verbeter- en innovatiecyclus in het technisch

MKB door verbinding van kennis op grote schaal. Daarmee

is het een kans voor Brainport en technology leaders zoals

ASML om mondiaal een vooraanstaande positie in

hightech te bli jven innemen door een sterke en innovatieve

supply chain.

Voordelen deelnemers:

- Medium om onderzoek behoeften aan

kennisinstituten kenbaar te maken

- Snelle toegang tot onderwijs

onderzoeksrapporten.

(Minder FTE inzet om data te zoeken.)

- Toegang tot relevante design constraints

per maak technologie.

(Verhogen design kwaliteit. )

- Minder design wijzigingen nodig,

meer first time right designs.

(Minder FTE inzet, rework.)

- Vergroting van technisch netwerk en

kennis van fabricage mogeli jkheden.

(Lagere cost of goods.)

www.knowledgesharingcentre.com
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Door de goede band die ik heb opgebouwd met het

Summa College en de positieve feedback van de

studenten die ze op school achterlaten, kri jg ik

tegenwoordig rechtstreeks soll icitatiebrieven van

ge(pre)selecteerde kandidaten in mijn mailbox.

Het Summa College weet wat ASML wil en niet iedere

student komt automatisch op gesprek. Omgekeerd

geldt hetzelfde: wij geven de student een behoorl i jke

technische bagage boven op hun geleerde kennis van

school en een fl ink stuk zelfstandigheid mee naar

huis. Doel is om de student zodanig enthousiast te

maken dat ze niet kunnen wachten om verder te

studeren op het HBO.

Dat is ook de kracht van het KSC: het verbinden van

bedri jven en scholen. Beter gezegd eigenl i jk: het

verbinden van de mensen achter de bedri jven en

scholen. En dan nog het l iefst op een snelle en

efficiënte manier. Uiteindel i jk moeten we er al lemaal

voordeel uithalen en de Brainport Regio binnen de

meest High Tech regio’s van de wereld te houden.

Mijn ervaring met het KSC is tot nu toe uiterst positief.

Ruben Lafarre die bi j mij afgestudeerd is, heeft buiten

Stefan van Trigt

Design Engineer ASML

Stage begeleider

Ruben Lafarre

zi jn eigenl i jke ASML afstudeeropdracht om samen

met Kevin Sprengers (afstudeerder KMWE) geheel

zelfstandig de KnowledgeSharingCentre ‘trofee’ van A

tot Z ontworpen, leveranciers uitgekozen en het

product ook in aantal len gemaakt. Dit duo, verdeeld in

de ontwerper en de maker, voelde zich samen

verantwoordeli jk voor het hele traject. Het was

prachtig om te zien hoe ze steeds enthousiaster

werden naarmate de deuren van de betrokken

bedri jven zich voor hen opende en deze bedri jven ‘ in

kind’ mee wilde werken aan hun product.

Wat heeft dit al les nu opgeleverd? Een gestroomli jnde

samenwerking van verschi l lende bedri jven om tot de

realisatie te komen van het visitekaartje van het

KnowledgeSharingCentre, het creëren van

enthousiasme bij de bedri jven om deel te nemen aan

dit platform en uiteindel i jk twee gemotiveerde jonge

techneuten die na de zomervakantie, met al een fl inke

voorsprong op hun netwerk, vol gas het eerste jaar

van het HBO in gaan.

ASML biedt studenten
altijd de mogelijkheid
bij ons stage te lopen

ASML biedt studenten altijd de mogelijkheid om bij ons stage te lopen. Als Design

Engineer in het team NXE Waferstage Precision Mechanics begeleid ik al vanaf het

begin van mijn ASML carrière studenten van het Summa College.
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Begin September 201 6 kregen we het idee om middels samenwerking een promotie

model te gaan maken. Twee studenten van het Summa College, Ruben Lafarre

vanuit ASML en Kevin Sprengers vanuit KMWE, hebben we gevraagd of ze

interesse hadden in deze opdracht. Alle mechanische facetten moesten worden

uitgevoerd om dit tot een succes te maken.

Mechanische facetten:

• Maken van een ontwerp.
• Uitwerken van het tekeningen pakket.
• Zoeken van partners om dit model te realiseren.
• Regelen van alle materialen.
• Programma’s schri jven voor het bewerken van de onderdelen.
• Maken van alle onderdelen.
• Samenstel len van de onderdelen.
• Maken van fi lmpjes van alle stappen. Bedrijven:

• United Brains Stimuleren van studieprojecten.
• KMWE Stage bedri jf.
• ASML Stage bedri jf.
• MCB Aanleveren van materialen.
• Iscar Aanleveren van verspanings middelen.
• Teclab Ter beschikking stel len van 5-assige freesbank.
• Adruu Anodiseren van onderdelen.
• Dekracoat Aanbrengen ven een PVD coating.

Arno Sprengers

Mede initiatiefnemer van KSC

vanuit ASML.

Het begin

Natuurl i jk is dit 'maar' een promotie model en

heeft dit, buiten marketing voor het KSC, geen

verdere functie. Onze uidaging zal daarom zijn

om middels de juiste samenwerking onze

studenten te laten werken aan opdrachten met

een duidel i jke functie.

Laten zien dat middels samenwerking we in staat zi jn

het juiste resultaat neer te zetten.

En niet te vergeten, de studenten moesten er

natuurl i jk van leren. We zagen twee enthousiaste

studenten hun weg vinden en een aantal bedri jven in

hun enthousiasme meenemen. Zo begonnen hun

eerste netwerkstappen.

Ze moesten eerst middels twee proto’s laten zien dat

het concept design de juiste uitstral ing had om als

marketing model te dienen. Daarna hadden ze de

opdracht om een serie van 1 0 stuks te produceren.

Na vele leermomenten was het resultaat verbluffend,

we zijn trots deze producten aan de stuurgroep van

het KSC aan te mogen bieden. Wij hopen dat deze

modellen lang op hun bureau zul len mogen pronken.

Wij vonden het een zeer geslaagd project en hebben

al weer stappen ondernomen voor een volgende

project.
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Tijdens mijn eindstage bij KMWE is er gevraagd

of ik een project voor KSC wilde doen. In

samenwerking met Ruben Lafarre als stagiair bi j

ASML.

In dit project konden we technieken toepassen

die we in de prakti jk nog niet gezien hadden. We

hebben vier maanden gewerkt om een mooi

promotie product te ontwerpen en te

produceren. Ik heb veel geleerd ti jdens dit

project. We hebben veel technieken in de

prakti jk mogen zien en veel mogen

samenwerken met verschi l lende bedri jven.

Twee studenten die beide een andere stageplek

hebben samen één project laten doen, vind ik

een goed concept en is goed bevallen. Heb het

project als leuk en zeer leerzaam ondervonden.

Wil graag iedereen die deelgenomen heeft aan

dit project bedanken voor de samenwerking.

Een leuke uitdaging met veel vrijheid en zelfstandigheid, dat sprak mij

daarom meteen erg aan.

Tijdens mijn afstudeerstage van het Summa

College bij ASML werd mij al snel de vraag

gesteld of ik samen met Kevin een extra project

wilde uitvoeren. De opdracht was om een

promotieartikel te bedenken en te maken: een

leuke uitdaging met veel vri jheid en

zelfstandigheid. Dat sprak mij daarom meteen

erg aan. Ik vind het alti jd leuk en interessant om

iets nieuws te ontwikkelen. Mijn (stage-)

ervaringen bij het Teclab kwamen bij deze

opdracht erg goed van pas.

De opdracht was duidel i jk en was aan ons wel

besteed. Wij wilden er iets moois van maken en

moesten ook rekening houden met de

technische uitvoerbaarheid. Toen Kevin en ik

tevreden waren over het ontwerp zi jn we aan de

slag gegaan met het zoeken naar bedri jven die

mee wilden werken. Het contact maken met de

bedri jven ging ons gemakkeli jk af. Bedri jven

reageerden enthousiast op ons project en

wilden ons graag helpen. Materialen,

gereedschappen en machine-uren waren snel

geregeld. Maar we moesten natuurl i jk wel al les

zelf plannen en regelen. Bi j het Teclab heb ik de

werkvoorbereiding gedaan middels het schri jven

van programma’s voor de 5-assige CNC

freesmachine. Deze vaardigheden had ik

ti jdens mijn derdejaars stage opgedaan. Met die

programma’s hebben we de twee proto’s

gefreesd. Hierna zi jn twee oppervlakte

behandelingen aangebracht door de bedri jven

Adruu en Decracoat. Tenslotte konden we het

eindresultaat samenstel len en hebben we

samen met de opdrachtgever beoordeeld dat we

zeer tevreden waren over het eindproduct.

Om een duidel i jk beeld te kunnen geven van de

totstandkoming van dit product hadden we in de

beginfase al besloten om de processtappen te

fi lmen. Dit heeft op meerdere momenten in het

proces plaatsgevonden. Uiteindel i jk heb ik het

beeldmateriaal samengevoegd en gemaakt tot

een interessant fi lmpje. Het is de bedoeling dat

dit fi lmpje op de website van KSC te zien is.

Ik ki jk met plezier en trots terug op dit project. Ik

vond het erg leuk, interessant en leerzaam om

deze opdracht te mogen doen. Vooral de

realisatie van een project van het begin tot het

eind vond ik erg boeiend. Deze ervaringen neem

ik mooi mee. Inmiddels ben ik gestart met de

HBO opleiding Mechatronica en hoop daarmee

mijn kennis en mogeli jkheden te vergroten.

Eindstage combineren met een nieuw concept van het Knowledge Sharing

Centre.

Kevin Sprengers

Stagiair KMWE

Ruben Lafarre

Stagiair ASML
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Het beschikt over een groot netwerkbereik waarbi j ze goed

kunnen doorschakelen binnen diverse parti jen binnen de

Brainport regio. United Brains kan dan ook waar nodig een

kennisvraag bij de juiste instantie en de juiste deskundige

neerleggen. De organisatie treedt dan ook op als een

zogeheten navigatiesysteem tussen het MKB en de

kennisinstel l ingen. Hierdoor is United Brains een helpende

hand als bedri jven en kennisinstel l ingen niet weten waar ze

moeten aankloppen met hun vragen of probleemstel l ingen

als het gaat om vernieuwing van producten, het

productieproces of innovatie. Het draagt daarbi j bi j aan een

vruchtbare en innovatieve omgeving waar bedri jven en

kennis- en onderzoeksinstituten intensief en beter

samenwerken aan de toekomst van de Brainport regio.

United Brains is mede initiatiefnemer van het

KnowledgeSharingCentre. Samenwerking in de keten

tussen alle parti jen in de Brainport regio is van het grootste

belang om de continuïteit van de groei van de Brainport

regio te garanderen, maar vooral ook om de voortdurende

samenwerking tussen kennisinstel l ingen en het

bedri jfsleven te bli jven stimuleren.

Voor studenten van alle kennisinstel l ingen is het van het

grootste belang, dat zi j gedurende hun opleiding

voortdurend werkzaam zijn in projecten die door het

bedri jfsleven worden aangeboden. Dit om de studenten te

laten kennismaken met de vragen, wensen en knelpunten

van het bedri jfsleven. Hierdoor wordt een onmisbare brug

geslagen tussen theorie en prakti jk.

Ti jdens de studie wordt de opleiding afgestemd op datgene

wat de studenten na hun studie nodig hebben aan bagage.

Voor de deelnemende bedri jven is het behalve een ri jke

bron van kennis voor hun bedri jfsvoering ook een ideale

kans om kennis te maken met de professionals van morgen

en mogeli jk toekomstige werknemers.

Tijdens zi jn stage bij ASML werd

Ruben Lafarre gekozen door zi jn

col lega's en docenten van Summa

College Eindhoven als 'Best Student

of Engineering' 201 6. Zi jn docenten

en mentoren ASML verraste hem

met de award in onze Plaza.

Congrats Ruben!

United Brains is een succesvolle netwerkorganisatie. De organisatie slaat een brug tussen

ondernemers in midden- en kleinbedrijf en kennis- en onderzoeksinstituten.

www.unitedbrains.nl
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Met ruim 25 jaar ervaring als gereedschap leverancier

aan vele bedri jven in het hart van de hightech

industrie in en om Eindhoven is Iscar als geen ander

bekend met de technische uitdagingen waar onze

klanten dageli jks voor staan. In dat kader onderkent

Iscar dan ook volledig het belang van een initiatief als

het KnowledgeSharingCentre.

Alleen door gezamenli jk de schouders te zetten onder

continue ontwikkeling en verbetering van

productietechnologie, kunnen we ervoor zorgen dat

de High Tech industrie in Nederland voorop bli j ft

lopen.

Toen de vraag kwam vanuit Kevin Sprengers en

Ruben Lafarre of Iscar bereid was om mee te werken

aan hun opdracht voor het KnowledgeSharingCentre,

hoefden wij daar dan ook niet lang over na te denken!

Wij vinden het belangri jk dat jonge talenten zoals

Kevin en Ruben worden opgeleid om de volgende

stappen te kunnen zetten. Dat is ook de reden

waarom Iscar nauw samenwerkt met het Summa

College, omdat daar de toekomst van onze

maakindustrie mede wordt opgeleid.

Samenwerking met onze klanten, is de dri jvende

kracht achter vele ontwikkelingen op het gebied van

verspanende gereedschappen. Vele producten die

vandaag de dag standaard zi jn in onze product

catalogus vinden hun oorsprong in projecten die ooit

samen met klanten uit de regio zi jn uitgevoerd. Wij

zul len dan ook nog lang en veelvuldig betrokken

bli jven bij nieuwe ontwikkelingen in de sl imste regio

ter wereld!

Iscar Nederland B.V.
Zwolleweg 6
2803 PS Gouda

Ruim 25 jaar ervaring als gereedschap leverancier aan vele bedrijven in het hart

van de hightech industrie in en om Eindhoven.

Eric van Leeuwen

Directeur Iscar Nederland

www.iscar.nl
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Eric van Leeuwen

Directeur Iscar Nederland

Dekracoat heeft 25 jaar ervaring binnen de

metaalindustrie en 1 5 jaar special istische ervaring in

PVD- coatings. Hierdoor kent Dekracoat de

mogeli jkheden en behoeftes met betrekking tot

oppervlaktebehandelingen als geen ander. Met grote

kennis van markt en klant, persoonli jke service en

hoge kwaliteit bieden wij zo alti jd de juiste oplossing

voor elk PVD-coatingvraagstuk. Flexibel, adequaat en

met maatwerk.

Als meedenkende en betrouwbare partner voldoet

Dekracoat aan ieder coatingverzoek. Duidel i jk, zonder

omhaal en alti jd van hoge kwaliteit. In grote

hoeveelheden, maar desgewenst ook in kleine

oplages. Voor een keur aan bedri jfstakken en

doeleinden: van industriële toepassingen, via

machinecomponenten tot tandtechnische

oplossingen. Welke vraag u ook heeft op het gebied

van PVD-technologie, Dekracoat heeft gegarandeerd

het beste antwoord. Zodat u uw werk volgens de

hoogste kwaliteitseisen kunt bl i jven doen.

Dankzi j de combinatie van de jarenlange ervaring van

trouwe medewerkers, een uniek, hoogwaardig in-

house productieproces en een eigen transportdienst,

voert Dekracoat elke opdracht snel, doeltreffend en

volgens de hoogste kwaliteitseisen uit. Daarnaast

beschikt Dekracoat over een groot kennisnetwerk

waaronder, ION, Metaalunie, Metaalhuis,

Mikrocentrum en Brainport Industries. Een uitgebreid

en deskundig netwerk waarvan wij graag

gebruikmaken. Tot onze eigen tevredenheid èn tot

tevredenheid van onze groeiende klantenkring binnen

de Benelux. Want ook via deze grote kennisdel ing

kunnen onze klanten elke dag weer hun prestaties

verbeteren; samen met Dekracoat.

Juist die kennisdel ing is belangri jk voor de toekomst.

Dat is ook een van de redenen om enthousiast mee te

werken aan het project van Ruben Lafarre en Kevin

Sprengers. Door dit project wordt er ook door

studenten ingezien dat het belangri jk is om vooraf te

overleggen met leveranciers over de mogeli jkheden

en eventuele problemen vooraf te el imineren.

De samenwerking met Kevin en Ruben verl iep prettig,

waardoor wij ons steentje hebben kunnen bijdragen

aan het promotiemodel voor het KSC.

Met Ruben en Kevin hebben we kunnen overleggen

over onder andere het ontwerp, materiaalkeuze en

bevestigingspunten.

Daarnaast hebben we nog meer kennis op gedaan

met betrekking tot het voorbewerken en reinigen van

onderdelen voor het coaten.

25 Jaar ervaring binnen de metaalindustrie en 1 5 jaar specialistische ervaring in

PVD- coatings.

Bram van Gijzel

DGA at Dekracoat

www.dekracoat.nl
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Zoals bekend staan wij open voor het delen van

kennis. Hierdoor stonden we dus ook open voor een

project van KSC. Wat ik zeer prettig vond is dat we

verschi l lende kennisgebieden combineren en dat we

ieders onze krachten mogen laten spreken.

Wat ik daarmee bedoel is: we wil len graag een

opstel l ing om vertandingen uit te leggen, maar hoe

dat ding eruit moet zien kri jgen we zelf niet bedacht.

Vraag ons naar de techniek en we zijn aan boord,

vraag ons naar design en wij haken af. Natuurl i jk

weten we wat we mooi vinden. De begeleiding van

een stagiair op techniek kunnen we aan, komt er een

ontwerper dan hebben we moeite het beste uit de

persoon te halen.

Met de gekozen opzet wordt het beste uit het idee

gehaald.

Natuurl i jk hadden we zelf al best wat ideeën hoe onze

opstel l ing eruit zou kunnen zien, maar wat ons

uiteindel i jk werd gepresenteerd ging onze

verwachtingen ver te boven.

Vooral de combinatie van een simpele uitleg

gecombineerd met complexe tandwielen. En niet te

vergeten het combineren van verschi l lende

opstel l ingen in één geheel. Voor ons is dat een

opstel l ing die we in veel situaties kunnen gebruiken.

Bi j de jeugd trekt het stoere uiterl i jk aan en bij de

techneut de diversiteit van aandri jvingen. Op naar de

volgende stap.

Wij hebben er zin in.

Onze ervaring tot nu toe

Nicol van Hoof

Owner

Van Hoof Groep,

Van Eijk transmissie BV,

Nima Speciaalwerk BV en

HMF Nederland BV.

Tweede project is alweer ongoing

Het doel van dit project is het ontwerpen en maken

van een promotie/marketing model voor Van Eijk

transmissie BV.

Uiteraard via het KSC initiatief, waar het begint met

samenwerking tussen de design keten en de

maakindustrie.

Ook behoefte in het doorlopen van een dergeli jk

project laat het ons weten door een e-mail te sturen

naar info@knowledgesharingcentre.com.

De weg langs het V-model zal doorlopen worden om

een first time right product op te gaan leveren. Dus via

een duidel i jk omschreven doel naar uitwerking, elke

fase van het traject met elkaar afgerond zodat we

samen de beslissing maken. Hieronder kunnen we

jul l ie alvast een klein voorproefje geven van het

concept.

Gearbox

www.vanhoofgroep.nl
mailto:info@knowledgesharingcentre.com
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Nicol van Hoof

Owner

Van Hoof Groep,

Van Eijk transmissie BV,

Nima Speciaalwerk BV en

HMF Nederland BV.

Herakleitos BV is gespecial iseerd in innovaties binnen

netwerken en kennisdelen en werken daarbi j volgens onze

methodiek van de vier pi j lers. We kijken binnen

kennisplatforms naar vier onderdelen:

- Kennis en kennisdelen;

- Data, dataopslag en ontsluiten van data (op het moment

dat gebruikers data nodig hebben);

- De wijze waarop gebruikers kennis brengen en kennis

halen;

- Activeren van het platform.

Vanuit die vier pi j lers adviseren we kennisintensieve

organisaties die de volgende stap in kennisdelen wil len

zetten. Zoals het Knowledge Sharing Centre, dat in de

Brainport Regio Eindhoven een kennisplatform ontwikkeld

rond ASML, de opleidingsinstituten en de circa 1 .000

andere high tech toeleveranciers in de wijde regio.

Herakleitos bestaat uit Ric Hofmans en Joost

Heessels.

Ric Hofmans heeft zi jn hele werkzame leven

binnen de (vak) uitgeveri j gewerkt (Wolters

Kluwer, Keesing International en ANWB Media)

en tiental len nieuwe producten en concepten

bedacht en uitgebracht. Zi jn interesses zitten op

de grenzen van (disruptieve)innovaties en

vernieuwende waardeproposities.

Hofmans is tevens eigenaar van Wedding

Nederland, een bedri jf dat organisaties helpt op

het gebied van complexe documenten stromen

(proces, productie en advies).

Joost Heessels heeft vanuit zi jn journalistieke

basis alti jd een passie gehad voor innovatie en

technologie. Heeft vandaaruit Magenta Publishing

opgebouwd, actief in het leveren van vakmatige

content binnen de sectoren IT, Telecom en Office.

Was onder meer mede-oprichter van Contender

Company, leverancier van curated content aan

grote organisaties.

United De kracht van elke innovatie zit in het vermogen om samen te werken en de

bereidheid om kennis te delen. Maar hoe organiseer je een open en dynamische manier van

kennisuitwisseling binnen grotere organisaties en/of een ecosysteem van samenwerkende

bedrijven? Kortom, hoe organiseer je een agile kennisplatform?

Joost Heessels

Ric Hofmans
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Kosten noch moeite zijn gespaard om aan te tonen dat een Top Economy absoluut

noodzakelijk is voor het behoud van onze krachtige innovatieregio. Een duidelijke en

terechte opdracht die dient te worden uitgevoerd.

[Ook hierin beschreven de werking van het Knowledge Sharing Centre]

Door wie? En hoe? Hoe gaat de toptech-regio Brainport

een Top Economy realiseren terwij l het economisch steeds

meer leunt op het mkb? En terwij l haar innovatievermogen

steeds verder onder druk staat?

Om te komen tot antwoorden op deze vragen heb ik de

situatie nader verkend. Op basis daarvan schets ik een

oplossingsrichting, met in het hart een model voor

structurele groei van het mkb.

Het Knowledge Sharing Centre is een voorbeeld dat de

grow engine-principes wil benutten om te komen tot een

verbeter- en innovatiecyclus binnen het technisch mkb. Dit

heeft tot doel de creatie van een permanent sterke

innovatieve supply chain om technology leaders zoals

ASML te kunnen bli jven steunen bij het verstevigen van hun

vooraanstaande posities in de hightechwereld.

Deze Red Paper is, naast een prikkelende boodschap, een

expliciete uitnodiging om de discussie rondom en de

constructie van de Top Economy aan te gaan. De website

www.growengines.nl vormt de eerste landingsbaan voor

reacties en andere bijdragen.

Aandacht vragen voor een

effectievere regiotactiek in dagen van

economische voorspoed, voelt

well icht wat vreemd aan. Toch is dit

hét moment om aan de slag te gaan

met het versterken van ons regionale

prestatievermogen.

Veel leesplezier en beste groet,

Carl Heskes

KLIK hier

voor de pdf.

http://www.knowledgesharingcentre.com/wp-content/uploads/2016/11/Red-Paper-Top-Economy-TOTAL-juni-2016.pdf
www.growengines.nl
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Kom kijken op o
nze pilot w

ebsite

www.knowledgesharingcentre.com

www.knowledgesharingcentre.com
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