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Uitnodiging  
 

Hierbij bevestigen we uw toezegging voor deelname aan de kick-off bijeenkomst van het KSC-initiatief  

samen met ongeveer 16 andere bedrijven en organisaties uit 4 domeinen (OEM’ers, kennisinstellingen,  

engineeringsbedrijven en productiebedrijven uit de maakindustrie, allen uit NL).  

De bijeenkomst vindt plaats op 31 oktober 2018.  

Doel van deze kick-off is om te bezien of er draagvlak en expliciet commitment is om dit KSC-initiatief  

verder door te ontwikkelen tot een effectief en uniek kennisplatform dat zijn weerga niet kent en uniek zal 

worden in haar opzet. Vóór en dóór de aangesloten instellingen en bedrijven.  

We stellen uw toegezegde deelname voor deze sessie zeer op prijs. 

Locatie: 

Hoofd Kantoor Rabobank Croeselaan 18, Utrecht  

Gastheer is Kees de Schipper van Rabobank Nederland. 

Programma: 

Ontvangst 12:30 - 13:00 uur 

Aanvang: 13:45  uur 

Afronding: 17:00 - 17:30 uur 

Borrel:  17:30 - 18:30 uur 

 

Link: 

Informatie KSC bijeenkomst 31 oktober 2018 

 

Wij heten u van harte welkom: 

Rene van Ommeren - INNOVOX & Partners 

Arold Moonen - Brainport Industries 

Kees de Schipper - Rabobank Nederland 

Arno Sprengers - ASML  

http://www.knowledgesharingcentre.com/ksc-bijeenkomst-31-oktober-2018/
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Waarom KSC 
 
Het Knowledge Sharing Centre (KSC) is een initiatief dat de ontwerp- en maakindustrie op een bijzondere 
én effectieve manier wil verbinden om zo synergievoordelen te realiseren. Na afgelopen jaren van  
verkenning en voorbereiding is de overtuiging ontstaan dat kennismanagement en kennisdeling hiervan 
de grondslag zijn. 

De technologische en marktontwikkelingen komen in versnelling tot ons allen; dus zeker ook in de  
ontwerp- en maakindustrie in Nederland. 

De complexiteit van systemen en producten neemt zienderogen toe en effectieve innovatie wordt steeds 
kostbaarder en risicovoller. 

Daarbij ervaren we dat door verdergaande globalisering de internationale concurrentie toeneemt. De  
verleiding om de focus op alleen kosten te leggen is daarbij aanwezig. 

Om een sterke positie te behouden zal deze industrie en haar ecosystemen tot actie moeten overgaan. 
Slimme samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie, productontwikkeling en productieproces-
ontwikkeling zijn o.i. de enige manieren om de gezamenlijke ambitie komende jaren te waarborgen. Het 
is daarbij cruciaal dat OEM’s, opleidingsinstituten, de maakindustrie en ontwikkel-engineeringsbedrijven 
in de supply-chain de juiste producten op het juiste moment, met een gezonde prijs/waarde ratio in de 
markt zet en elkaar daarbij versterken. Het is daarbij van groot belang dat bij de start van het  
productontwikkelingsproces het juiste fabricageproces worden gekozen zodat dit vervolgens leidt tot een 
effectief en efficiënt productieproces. 

Het KSC is zowel een fysiek als virtueel platform dat de kennis van 4 domeinen bundelt. Deze domeinen 
zijn: OEM’s, kennis- opleidingsinstellingen, engineerings- ontwikkelbedrijven en productiebedrijven in de 
maakindustrie. 

Het KSC zal het V-model t.b.v. het modelleren van productieprocessen toepassen. Dit model focust op het 
ontwerpen van effectieve onderdelen en machines met de juiste kennis van alle beschikbare relevante 
maakprocessen. 

 

Samen 
Enkele kritische succesfactoren die we onderkennen zijn in ieder geval: 

1. Gezamenlijke belangen, gezamenlijke inbreng in zowel kennis, capaciteit als financiële investeringen 

en uitkomsten vormen de basis van constructieve samenwerking. Dit moet zich uiten in expliciet 

“start”-commitment. 

2. Het KSC initiatief kent een “starting initiator” maar behoeft meerdere “founding fathers” uit alle  

domeinen. Zíj geven richting, vorm en inhoud aan de verdere ontwikkeling van KSC. 

3. Het KSC is een initiatief dat vooralsnog in heel Nederland haar basis heeft. 

4. De bedrijfsgrootte van participanten mag geen entreedrempels opwerpen. 


