
samenwerken binnen het

Knowledge Sharing Centre

van
'kennis is macht'

naar
'delen is de toekomst'

Innovate and Collaborate



Een platform dat een brug slaat tussen theorie en

maakindustrie.

Het doel van het Knowledge Sharing Centre (KSC) is om de
design- en maakindustrie op een bi jzondere manier met elkaar

te verbinden om zo innovatie slagkracht te vergroten.

Het KSC is geen product maar een dienst.

-

Het proces van het KSC zal ‘kennis is macht’ veranderen naar ‘delen is de toekomst’ .

-

Het KSC zal bestaan uit een zowel fysiek als virtueel platform dat de kennis van vier

soorten parti jen bundelt.

onderwijsinstellingen - productiebedrijven - engineering bedrijven - equipment manufacturers

-
Het platform stelt elke parti j in staat verbinding te maken met andere parti jen.

Belangrijk binnen het KSC:

• Een Sl im platform.
Algoritmen zorgen voor automatische verbindingen.

• Optimale samenwerking.
Mogelijkheid om samen digitaal een project te kunnen starten.

• Functioneel voor iedereen.
Het is de bedoeling dat studenten als eerste gebruik gaan maken van het platform. Vervolgens

moeten zij dit gebruik voortzetten bij hun werkgever. Hieruit zal dan een cyclus ontstaan van

leren naar gebruiken naar toevoegen en corrigeren.

• Cultuur
Innovatie vraagt om een open cultuur.



KSC Platform -> KSC Campus

Visie deling en uitleg rondom KSC

U vindt ook dat delen van kennis iets toevoegt

U zou uw kennis wi l len delen

Kom naar Van Ei jk Transmissie voor de discussie rondom dit onderwerp

Van Eijk Transmissie Stikker 1 9, 5721 VD Asten

Dinsdagavond 1 2 december 201 7

Een avond die U niet meer zal vergeten

Schrijf uw bedrijf in en maak kans op een uitnodiging:

STAND 21 4
(Precisiebeurs 201 7)

of

info@knowledgesharingcentre.com met 'Ja voor kennis del ing'

Continu kennis en vaardigheden verbeteren om direct toe te passen.



Kinderen moeten onder al le omstandigheden kunnen

spelen, ook als ze ziek of gehandicapt zi jn.

De CliniClowns spelen met deze kinderen. Het spel

helpt ze om hun situatie te verwerken, vooral als al le

aandacht uitgaat naar het kind en niet naar de ziekte.

Puur, eerl i jk en oprecht contact tussen clown en kind:

dát is het werk van CliniClowns.

Knowledge Sharing Centre

info@knowledgesharingcentre.com

www.knowledgesharingcentre.com

www.cliniclowns.nl/steun-ons




