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INLEIDING

Stimuleren van innovatie door empowerment

Het Knowledge Sharing Centre (KSC) is een platform waar bedri jven en
kennis instel l ingen kennis en informatie kunnen halen en delen.
Samenwerken staat hierbi j centraal. De complexiteit van systemen en
producten binnen de High Tech industrie bl i j ft toenemen en innovatie
wordt steeds duurder. Om de concurrentie voor te bl i jven zou het
opstarten van een Knowledge Sharing Centre kunnen helpen.

Een non-profit en independent
organisatie

Het KSC is een non-profit organisatie dat
bestaat uit een zowel fysiek als virtueel
platform dat de kennis van vier soorten
parti jen bundelt:

• onderwi jsinstel l ingen,
• productiebedri jven,
• engineering bedri jven en
• equipment manufacturers.

Ondernemersstrategie

Het doel van het KSC is om de design- en maakindustrie op een
bi jzondere manier met elkaar te verbinden om zo innovatie slagkracht
te vergroten.

Het KSC begri jpt dat kennisdel ing niet het doel maar het middel is om
tot relatievorming en integrale samenwerking te komen.

Techniche Info

Netwerken

www.knowledgesharingcentre.com
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Hoe werkt het KSC

Het KSC bestaat uit 4 pi j lers: Original Equipment Manufacturers
(OEM's), Knowledge Institutes, Engineering en Manufacturing
Companies. Deze deelnemers gaan common knowledge delen in een
digitale campus. Dat betreft kennis over materialen, ontwerp- en
constructie regels, toleranties, fabricagekennis etc.

Werking

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,
diepergaande kennismaking en
samenwerking. Daarin wordt de
bedri j fsspecifieke kennis ingezet om
gezamenl i jk een beter resultaat te
creëren. Het competence 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
al ignment van onderwi js en
bedri j fsleven (Opleiden van
ingenieurs van de toekomst).

Delen

Kennis delen om er samen sterker
van te worden is het doel van het
KSC platform. De basisgedachte
van dit platform is om zoveel als
mogel i jk een win-win situatie te
creëren voor elke deelnemer en
deelnemend bedri j f.

SHARING
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EQUIPMENT

MANUFACTURERS

TEACHING

INSTITUTES

ENGINEERING

COMPANIES

MANUFACTURING
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Kennis

De kennis die op het KSC te vinden zal
zi jn is de zogenaamde algemene kennis
die een bedri j f in wi l zetten om de werking
van het platform in stand te houden.
We stel len dat 60% van de kennis onder
algemene kennis valt en 40% IP
gerelateerd is.

Deelnemers

De deelnemers zi jn het verlengde van de
gevonden kennis op het platform. Via
aangeleverde kennis gevonden worden
om daarna samen tot nieuwe innovatie te
komen. Een nieuwe manier van
samenwerken is het idee van dit platform.
Vinden en gevonden worden door de
juiste kennis inbreng. Dit systeem zal
mensen moeten enthousiasmeren. Zo
onstaat er kwal iteitsverbetering van de
aangeboden informatie.

Vinden en gevonden worden
door de juiste kennis inbreng.
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Het verloop van het ontwikkelproces

Het ontwikkelproces

Om het ontwikkelproces goed te laten
verlopen wordt vaak gebruik gemaakt van het
V-model. Het V-model richt zich op al le fases
van het ontwikkelproces. Het ontwerpen van
kosteneffectieve onderdelen en machines met
inachtneming van de juiste kennis van al le
fabricageprocessen is hierbi j noodzakel i jk.

Het is van groot belang voor de OEM's en al le
andere parti jen in de supply chain om
producten met de juiste pri js in de markt te
zetten. De marge moet zodanig zi jn dat er
voor al le parti jen een gezonde bedri j fsvoering
mogel i jk is. Daarbi j is het van het groot belang
dat de juiste maakprocessen worden gekozen
in het begin van het designproces.

1 Definieer specificaties

Ti jdens deze fase omschri j ft men al le specificaties

waar het design aan moet voldoen. Hier wordt het

eisenpakket van de klant omschreven.

2 Concept design

In deze fase gaat men de gekregen specificaties

omzetten naar een voorstel design waar nog niet te

veel wordt gelet op detai ls, al leen naar functionele

mogel i jkheden.

3 Detail design

Gedurende deze fase worden al le detai ls

uitgewerkt.

Toleranties, fabricagemogel i jkheden en

pri jsbepal ingen zul len onder meer aan de orde

komen.

4 Proto realisatie

Hier zal een proto worden besteld en gemaakt om

deze na aflevering aan de vantevoren vastgestelde

testen te onderwerpen.

5 Finish design proces

Bij deze fase worden al le voorgaande fases kritisch

bekeken of ze naar tevredenheid zi jn afgesloten.

Indien dit het geval is kan het project naar

tevredenheid worden afgesloten.

.

Toelichting van de stappen in

het ontwikkelproces

www.knowledgesharingcentre.com
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Aan te bieden informatie binnen het KSC

Vorm van het KSC

Technisch gezien zal het platform bestaan uit
een interactieve database waar circa 60% van
de kennis van de deelnemers opgeslagen zal
worden. Deze 60% van de veelal openbare
kennis (common knowledge) is noodzakel i jk
om de overige 40% van de bedri j fsspecifieke
kennis te kunnen vinden door het aangaan
van bi laterale contacten. Tevens zal hierdoor
per special isme aangegeven worden welk
bedri j f zich hiermee profi leert en wie binnen
dat bedri j f voor dat special isme de
contactpersoon is. De voorkant van het KSC
zal bestaan uit een website dat door de
deelnemers gebruikt kan worden om gericht

te kunnen zoeken in de database. Uit de
voorgesprekken met diverse parti jen in
Brainport Regio is duidel i jk naar voren
gekomen dat het niet de bedoel ing is dat een
digitale catalogus ontstaat, maar juist een
digitale campus moet ontstaan.
.

Een platform dat een brug slaat tussen theorie en

maakindustrie.

www.knowledgesharingcentre.com
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Design lifecycle

Het doel is om kennis aan te bieden
gedurende het gehele design proces, zodat
elke stap met de juiste kwal iteit genomen kan
worden. Want al leen stappen genomen
middels de juiste weg, brengt je naar een ' first
time right' design.
.

.

Design lifecycle

Aan te bieden kennis blokken

Engineering knowledge

De bedoel ing van dit blok is om een designer
zoveel als mogel i jk gereedschap aan te
bieden zodat hi j zi jn design gefundeerd kan
maken.
Ook zal hier gekeken worden of er l inks
aangebracht kunnen worden naar andere
blokken waaronder het manufacturing blok.

Cost price knowledge

Ti jdens het designtraject zi jn kosten een
steeds belangri jkere factor aan het worden.
We zul len proberen zoveel mogel i jk
gereedschappen aan te bieden om een zo
kosten effectief design te kunnen maken.

Manufacturing knowledge

Hier zul len al le fabricageprocessen in kaart
worden gebracht, uitgewerkt en voorzien
worden van de informatie die een designer
nodig heeft om een gefundeerde keuze te
maken uit de fabricageprocessen. Zo kan hi j
zi jn design afstemmen op het gekozen
proces.

Measuring knowledge

Meten is weten. Meten brengt ons naar de
nauwkeurigheidsgrenzen waar een designer
rekening mee zal moeten houden. Kennis
hiervan is essentieel omdat hi j
nauwkeurigheden op tekening zal moeten
vermelden.

Testing knowledge

Om tot de conclusie te komen of een product
voldoet aan de gestelde eisen is het testen
van een groot belang. Testen kan op veel
manieren. Ook hiervoor is het wensel i jk om
een overzicht te geven van de verschi l lende
manieren zodat ti jd ig in het proces nagedacht
kan worden over de juiste testmethode.

www.knowledgesharingcentre.com
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Het traject van specificatie tot product wordt
vaak ingezet door een constructeur, ook wel
designer of design engineer genoemd. Deze
designer houdt zich bezig met het vormen van
een maakbaar product, uiteraard voor de
gestelde pri js. Ti jdens dit proces zal hi j vele
besl issingen moeten nemen: " Is mi jn product
sterk genoeg?" , " Is de vorm oké?" , "Hoe moet
het verbonden worden aan een ander
product?" . Hi j moet hier rekening houden met
de specificaties die hi j heeft gekregen. Ook is
hi j ti jdens dit proces bezig om te bedenken
hoe zi jn ontwerp kan worden gemaakt. Want
een ontwerp dat niet kan worden gemaakt,
wordt nooit een product.
Hi j moet dus beschikken over ruime
fabricagekennis, anders is het maken van de
juiste keuzes erg moei l i jk. Hoe zou het zi jn als
ontwerpers steeds minder voorzien worden
van prakti jk kennis?

We moeten er ook even bi j sti l staan dat zo’n
traject vaak niet al leen kan plaatsvinden achter
de computer van de designer, maar vaak een
samenwerking is tussen hem en mensen aan
de fabricagekant. Maar de eerste stappen zal
de designer zelf moeten zetten.

Hoe mooi zou het zi jn als een constructeur
zou kunnen beschikken over een palet van
al le mogel i jke fabricagemogel i jkheden net als
een kunstschi lder.

Hi j drukt op een knop van het palet en zi jn
design wordt virtueel als proto gemaakt
waaruit hi j zou kunnen concluderen dat zi jn
keuze de juiste is.

Designers dream

Wordt deze droom werkelijkheid?

Dit zal op korte termi jn nog niet gaan lukken .
Jammer voor die designer of beter gezegd
voor al die bedri jven die steeds weer nieuwe
producten op de markt wi l len zetten. En als
we nog verder nadenken is het jammer voor
die bedri jven die producten moeten maken
waarvan de fabricagekeuze verkeerd is
gekozen.

Is er een tweede optie?

Ja. Deze heet optimale samenwerking vanuit
de juiste kennis. Dus geen digitale virtueel
palet maar een analoog palet waar je toch de
juiste keuzes kunt maken. Dit palet wordt door
optimale samenwerking gereal iseerd en
onderhouden, zodat een designer elke keer
weer de juiste keuze weet te maken. In de
plaats van een virtuele proto zal er een
leverancier moeten worden gevonden die
deze proto gaat maken. Ook dit zou in dit
palet moeten worden ondergebracht.

Het KSC maakt van deze droom werkelijkheid.

www.knowledgesharingcentre.com
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Het KSC maakt van deze droom werkelijkheid.

Het belang van kennis van fabricageprocessen

Ti jdens het designtraject zal een designer zi jn
ontwerp vormgeven hi j zal dan rekening
moeten houden met de vri jheden van het
fabricageproces. Hi j zal elke keer moeten
overwegen met welk(e) fabricageproces(en)
zi jn ontwerp uiteindel i jk zal worden gemaakt.
Om deze overwegingen te kunnen maken zal
hi j moeten beschikken over kennis van de
maakprocessen. Via zi jn opleiding zal hi j de
basiskennis van de meeste voor de hand
l iggende fabricageprocessen hebben geleerd.
Maar aangezien dat er zo’n 1 50 verschi l lende
fabricageprocessen zi jn, is het voor een
designer haast onmogel i jk hier al lemaal kennis
van te hebben. Daarnaast staan de fabricage
bedri jven ook niet sti l . Zi j ontwikkelen steeds
nieuwe en verfi jnde fabricagetechnieken
waardoor voor de designer steeds meer
ontwerpvri jheden ontstaan.

We zien hier een tweezi jdig belang ontstaan.
De designer heeft deze informatie nodig om
een optimaal design te kunnen maken. En de
manufacturer zal zi jn proces en de mogel i jke
vernieuwingen onder de aandacht moeten
brengen.

Het KSC biedt de mogel i jkheid om al le
fabricageprocessen onder de aandacht te
brengen door een ecosysteem op te zetten.
Daarin houden we gezamel i jk de informatie
up-to-date en we bieden de mogel i jkheid om
vernieuwingen aan te bieden.
Dit is een systeem waar techneuten elkaar
scherp houden en waar de informatie op het
juiste niveau gehouden wordt.
Laten we daarbi j niet vergeten dat studenten
in het onderwi js ook gebruik zul len kunnen
maken van deze aangeboden informatie. Deze

studenten zi jn uiteindel i jk de mensen die vaak
weer bi j die bedri jven komen te werken die het
systeem weer verdere inhoud zul len gaan
geven. Zo zal er een continu onderhoudend
informatie systeem tot stand komen waar men
de juiste informatie kan vinden.

Een belangri jk punt is het kunnen vinden van
de bedri jven achter deze fabricageprocessen.
Ook hiervoor zal het platform een mogel i jkheid
aanbieden. Men zal in staat zi jn om bedri jven
te vinden die een gekozen fabricageproces
kunnen uitvoeren. Maar ook zal het mogel i jk
zi jn om direct de eerste contactpersoon met
de juiste technische kennis te vinden.

Dit is een gemeenschappel i jk belang. Een
designer wi l graag een zo goed mogel i jk
design opleveren en een leverancier wi l graag
een zo goed en vol ledig mogel i jk product
afleveren.

www.knowledgesharingcentre.com


Pag 1 2 van 1 6 | www.knowledgesharingcentre.com

gezamenl i jke ingebrachte kennis te komen tot
de individuele doelen.
Hoe mooi zou dit
zi jn?

Samenwerken en teambuilding

Echt samenwerken

Velen gebruiken de woorden samenwerken en
teambui lding. Maar om te komen tot echte
samenwerking en teambui lding is
gezamenl i jke inspanning nodig. Kennis met
elkaar delen en samen de doelen bereiken dat
is de kunst. Het geeft je succes en innovatie.
Beiden brengt je verder naar je uiteindel i jke
doel. Juist dit is wat we met het KSC wil len
bereiken. De ultieme gedachte is om op
voorhand samen te werken om via

Competentie samenwerking

Deelnemers maken het KSC

Binnen het KSC is het delen van kennis geen
doel maar een middel om mensen met elkaar
in contact te brengen. Daarom zi jn de
deelnemers van het platform essentieel voor
de real isatie van het platform.

Het is belangri jk te weten welke deelnemers er
zi jn en uit welke doelgroep deze deelnemers
komen.

www.knowledgesharingcentre.com
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Boeken

Eerder haalden we onze leerstof en
benodigde informatie uitsluitend uit boeken.
Met deze kennis begonnen we ervaring op te
doen. De opgedane wijsheid overbrengen
was een uitdaging. Natuurl i jk kwamen er
nieuwe boeken op de markt en verhoogden
hiermee de kwal iteit van deze wijsheid.

Internet

Internet heeft ons gebracht naar ruimer
denken met meer informatie. Maar het vinden
van de juiste informatie als het gaat over detai l
informatie bl i jkt vaak erg moei l i jk te zi jn.

Competence building

KSC competence

Het geheel zal worden opgedeeld in
kennis clusters. Elk kennis cluster zal
ervoor zorgdragen dat de juiste kennis ter
beschikking gaat komen. Ook zal er
onderhoud worden gepleegd op de
bestaande kennis. Iedereen kan informatie
aanleveren dat door het kennis cluster zal
worden beoordeeld. Na beoordel ing zal
deze informatie worden geplaatst. Zo
hopen we middels een roulatie binnen de
kennis clusters een soort van marketing
op gang te kri jgen voor diverse fabricage
technieken. Wel l icht bereiken we daardoor
zelfs innovatie en vernieuwende
mogel i jkheden.

Aanmelden voor zo’n kennis cluster
kan.

info@knowledgesharingcentre.com

Het KSC probeert deze werelden bi j elkaar te
brengen en wil via competentie samenwerking
een optimaal gebruik van kennis neerzetten.

Natuurl i jk zal samenwerking hierbi j een erg
belangri jke factor zi jn. Maar als we een
win-win situtie voor iedereen kunnen
inbouwen zou dit haalbaar moeten zi jn.
Structureel een klein deel van je werkweek
vri jmaken voor deze competentie opbouw zal
ons moeten brengen tot een fortuin van
techniek keuzes.

Durft u deze samenwerking aan?

www.knowledgesharingcentre.com
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Het KSC op langere termijn

Slim

Gestuurd door algoritmen wil len we naar een
sl im platform dat zelf in staat is verbindingen te
maken. Niet al leen tussen informatie, maar
ook tussen mensen met dezelfde kennis en
ervaring. Dit zal het platform een extra
dimensie moeten gaan geven.

Optimale samenwerking

We wil len een optimale samenwerking kunnen
aanbieden. Niet al leen het aanbieden van
namen met een e-mai l adres of
telefoonnummer, maar ook de mogel i jkheid
om digitaal een project te kunnen starten waar
een optimale uitwissel ing van gegevens
mogel i jk is.

Functioneel voor iedereen

Ons streven is dat het gebruik van het
platform gaat beginnen bi j studenten en dat
deze studenten het gebruik gaan voortzetten
bi j hun werkgever. Het gebruik zal dan een
cyclus kri jgen van leren naar gebruiken naar
toevoegen en corrigeren. Dit wordt dan een
'self sustaining' platform.

Cultuur

De cultuur binnen het platform zal ook van
belangri jke waarde zi jn. Innovatie vraagt om
een open cultuur. Daardoor laten mensen zien
dat ze een gemeenschappel i jk belang hebben
om samen iets moois neer te zetten.

KSC Platform -> KSC Campus

Constantly increase your knowledge and ski l ls and immediately apply best practice.

www.knowledgesharingcentre.com
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Organisatie van het platform
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Knowledge Sharing Centre

info@knowledgesharingcentre.com
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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.

www.cliniclowns.nl/steun-ons
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