Voorwoord

I have a dream.
Ik moet u bekennen dat ik wel enigermate confuus was bij het idee dat ‘kennis delen’
een thema waard zou zijn. Kennis delen zie ik de hele dag om me heen gebeuren.
De weg wijzen aan je kinderen bij het opvoeden. Broers die elkaar vertellen in welke
kroeg de mooiste vrouwen zitten. Een Facebook-vriend die mij als kookkluns vertelt
wat hij gaat eten die avond en op welke manier hij het gaat bereiden. Dus genoeg
kennis deling die gewenst dan wel ongewenst is.

Wat is er dan zo bijzonder aan het kennis
delen dat ik daarom op zondagavond om
23.00 uur aan tafel zit, met een glas wijn
(die overigens heerlijk is) naast mij en een
toetsenbord voor mij, om u te vertellen dat
we meer kennis moeten delen?
Misschien wel omdat de ondernemer in
principe een individualist is, die gefocust
is op zijn eigen bedrijf. Iemand die het
primaire proces in zijn bedrijf prima onder
controle heeft. Hoe anders is het vaak
gesteld met het secundaire proces. Daar
kan het gebeuren dat er door desinteresse,
geen tijd of geen geld een onvolkomenheid
geaccepteerd wordt, die vaak buiten het
kennisgebied valt van het bedrijf. En wat
zou het mooi zijn als we dan deze kennis
konden verkrijgen van een collega onder
nemer die specialist is op dat gebied.
Vanzelfsprekend zonder dat het bedrijf zijn
unieke waarde te grabbel gooit, kan het
probleem meestal opgelost worden voor
de collega.

De Techniek Campus Engineering &
Materials is ook een bolwerk van kennis
deling. Klassiek voor de leerlingen maar
ook voor de ondernemers. Techport
Industries, een bedrijvenalliantie wordt
opgericht met meerdere doelstellingen.
Kennisdelen is er een van, kennisdeling
tussen studenten en bedrijven over en weer,
maar ook met ondernemers onderling.
Wat zou het mooi zijn als we daarmee de
individuele bedrijven, maar ook de IJmond,
een boost kunnen geven.
I have a dream, hands-on!
Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste
ondernemersblad in de IJmond
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