
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste belanghebbende en geïnteresseerde, 
 
Het Knowledge Sharing Centre start een onderzoek naar de beweegredenen van bedrijven die het KSC-
platform willen toetreden. Dit onderzoek heeft als doel om onderbouwd inzicht te krijgen in de waardes die 
bedrijven hechten aan kennisdeling tussen organisaties en met het Knowledge Sharing Centre, maar ook de 
risico’s die bedrijven ondervinden bij het uitwisselen van kennis naar andere bedrijven. Tevens kijkt dit 
onderzoek naar de visie en leiderschap van bedrijven op het gebied van kennisdeling en hoe management-
support wordt ervaren door medewerkers. 
Met behulp van dit onderzoek kan het Knowledge Sharing Centre een veilig en betrouwbaar platform creëren 
gericht op de behoeftes van bedrijven omtrent kennisdeling en zodoende de design- en maakindustrie met 
elkaar te verbinden om de innovatie slagkracht te vergroten.  
 

Daarom vragen wij u en uw bedrijf mee te doen aan dit onderzoek. 

Wat vragen wij voor dit onderzoek? 
 Een interview met een topmanagement lid 

om de positie en overwegingen van het 
bedrijf m.b.t. kennisdeling te weten te 
komen (±1u); 

 Een enquête onder een aantal medewerkers 
om inzicht te krijgen in hun perspectief  
(20-30min); 

 Een reflectie en feedback op de 
voorgestelde aanbevelingen om de invulling 
van behoeftes van uw organisatie en 
verwachte impact te valideren. 

Wat biedt dit onderzoek voor uw bedrijf? 
 Inzicht in hoe medewerkers de visie en 

leiderschap van management m.b.t. 
kennisdeling ervaren; 

 Inzicht in wat uw medewerkers hopen te 
krijgen uit kennisdeling met bedrijven;  

 Door de informatie die dit onderzoek 
vergaart kan het Knowledge Sharing Centre 
beter voldoen aan de behoeftes van uw 
bedrijf; 

 Uw bedrijf deelt mee in vroege adaptatie 
van het Knowledge Sharing Centre platform; 

 Uiteraard, uw bijdrage helpt de 
totstandkoming van het Knowledge Sharing 
Centre platform. 

Dit onderzoek betreft een TU/e afstudeerproject van Dennis van Tuijl. In Augustus zal Dennis van Tuijl contact opnemen 
om interesse te peilen en een afspraak te maken voor een interview eind september/begin oktober. Mocht er voor die 
tijd vragen zijn of meer informatie nodig zijn kan er contact opgenomen worden met Dennis van Tuijl middels de 
volgende contact informatie: 
E-mail: dennis.van.tuijl@knowledgesharingcentre.com Telefoon: 0649793374 Website: www.kennisborgenendelen.nl 



 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dear stakeholders and interested,  
 
The Knowledge Sharing Centre starts a research into the consideration of organisations that want to join the 
KSC-platform. The aim of this research is to gain substantiated insight into the values that organisations attach 
to inter-organisational knowledge sharing and the Knowledge Sharing Centre, while also the risks that 
organisations perceive with exchanging knowledge to other organisations. At the same time, this research 
also studies the vision and leadership of organisations regarding knowledge sharing and how top 
management support is experienced by employees. 
With the help of this research, the Knowledge Sharing Centre can realise a secure and trusted platform 
focused on the needs of organisations regarding knowledge sharing and through this platform connect the 
design- and manufacturing industry to increase innovation effectiveness.  
 

Therefore, we ask for your participation in this research 

What do we require for this research? 
 An interview with a top management 

member to learn the position and 
considerations of the organisation regarding 
inter-organisational knowledge sharing (±1h); 

 A questionnaire among employees to gain 
insight into their perspective (20-30min); 

 A reflection and feedback on 
recommendations proposed to validate the 
fulfilment of needs and foreseen impact on 
the organisation.  

What this research offers for your organisation? 
 Insight into how employees perceive vision 

and leadership with regard to knowledge 
sharing; 

 Insight into what employees hope to gain 
from inter-organisational knowledge 
sharing;  

 Information gathered by this research 
enables the Knowledge Sharing Centre to 
better meet the needs of your organisation; 

 Your organisation profits early adaptation in 
the Knowledge Sharing Centre platform; 

 And of course, your contribution will help 
the realisation of the Knowledge Sharing 
Centre platform. 

This research is a TU/e graduation project by Dennis van Tuijl. In August Dennis van Tuijl will be in contact to gauge 
interest and set an appointment for an interview in late September/early October. 
For more information or questions before then, please contact Dennis van Tuijl using the following contact details: 
 

E-mail: dennis.van.tuijl@knowledgesharingcentre.com Phone: 0649793374 Website: www.kennisborgenendelen.nl 


