Het KvK Kennisplatform
het belang van kennisdoorwerking

KvK: kennisdoorwerking
• Kennisdoorwerking: zorgen dat ontwikkelde
kennis ook in de praktijk wordt toegepast, liefst
niet op 1 plek, maar breed
• Kennisdoorwerking is een integraal onderdeel
van alle KvK programma’s: hotspots en KKF
• Facilitering en ondersteuning door het
Kennisplatform
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Strategie kennisdoorwerking -1
• De start: stakeholders betrekken bij de formulering
van de onderzoeksvraag
• Tijdens het onderzoek: stakeholders betrekken
zodat ze kunnen bewaken of onderzoek nog
aansluit bij de vraag
Zodat ze de kwaliteit kunnen bewaken
• Tussendoor en eind: kennis handzaam/toepasbaar
aanbiedenvia verschillende instrumenten. Belangrijk:
kennis op juiste moment aanbieden

Strategie kennisdoorwerking
• Inzet instrumenten afhankelijk van fase
project en van het kennisprofiel
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Strategie kennisdoorwerking -3
• Voorbeeld Community of practice
Kennisuitwisseling
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(presentaties, info)
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Kennisplatform – taken
• Front office voor vragen van buiten de hotspots
• Faciliteren kennis overdracht naar buiten toe
• Faciliteren communicatie en kennis overdracht binnen
programma: hotspots onderling (ook internationale) en
tussen hotspots en KKF
• Ondersteuning hotspots met stakeholder participatie,
vraagarticulatie en kennis transfer
• Opzetten systeem van kennisbeheer
• Ontwikkelen van practische instrumenten voor
stakeholders in nauwe samenwerking met de KKF
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Activiteiten 1
• Platfora opzetten van kennisvragers/gebruikers
• Conferenties, workshops, debatten organiseren
• Opzetten interactieve website
• Communiceren over resultaten via vakbladen,
nieuwletters en websites
• kennis via HBO en Un. onderwijs verspreiden
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Activiteiten 2
• Opzetten netwerk van hotspot medewerkers,
verantwoordelijk voor kennisdoorwerking
• Inventarisatie methoden stakeholder participatie,
vraagarticulatie en kennis transfer
• Workshops met hotspots en KKF om kennis en
vaardigheden over stakeholders participatie en
kennis transfer te delen en te vergroten
• Ondersteuning hotspots bij opstellen strategie
kennisdoorwerking

Discussie
• Rollen/taken KP in relatie tot hotspots: is dit
jullie beeld? Of andere taken?
• Zien jullie andere activiteiten, die hotspots en
KKF kunnen ondersteunen in kennisdoorwerking
en communicatie?
• Behoefte aan ondersteuning bij opstellen
strategie?
• Netwerk van hotspot medewerkers,
verantwoordelijk voor kennisdoorwerking: hoe,
wie, wat?
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