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Kennis	  delen	  kan	  beter	  
Bedrijf	  X	  steunt	  denktank	  Learning	  Garden	  

	  
Hoe	  maken	  we	  kennis	  in	  een	  organisatie	  beter	  vindbaar	  en	  deelbaar?	  Dat	  is	  de	  
centrale	  vraag	  van	  de	  denktank	  Learning	  Garden,	  waar	  Bedrijf	  X	  als	  e-‐specialist	  in	  
leren	  en	  ontwikkelen	  aan	  meewerkt.	  
	  
Learning	  Garden	  nodigt	  leerprofessionals,	  organisaties	  en	  ict-‐specialisten	  uit	  om	  zich	  te	  
verdiepen	  in	  kennismanagement.	  Met	  als	  doel:	  een	  nieuwe	  manier	  van	  kennisdelen	  
ontwerpen	  om	  leren	  en	  ontwikkelen	  binnen	  organisaties	  te	  vereenvoudigen	  en	  
versnellen.	  (Online)	  techniek	  speelt	  daarbij	  in	  deze	  tijd	  natuurlijk	  een	  centrale	  rol.	  
Deelnemers	  aan	  deze	  denktank	  zijn	  behalve	  Bedrijf	  X	  ook	  organisaties	  als	  Bedrijf	  Y	  en	  
Bedrijf	  Z.	  
Learning	  Garden	  is	  een	  initiatief	  van	  IntecLearning,	  een	  consultancybureau	  dat	  
gespecialiseerd	  is	  in	  oplossingen	  op	  HRD-‐gebied.	  
“Kennisdelen	  is	  essentieel	  voor	  de	  groei	  en	  ontwikkeling	  van	  een	  organisatie,	  “	  stelt	  
Marja	  Gast,	  directeur	  van	  Intec	  Learning.	  “Daarbij	  nemen	  de	  online	  mogelijkheden	  
exponentieel	  toe.	  Learning	  Garden	  brengt	  mensen	  bij	  elkaar	  om	  gezamenlijk	  te	  
onderzoeken	  hoe	  we	  die	  mogelijkheden	  optimaal	  kunnen	  benutten.”	  
	  
Leren	  naar	  behoefte	  en	  budget	  
Bij	  Bedrijf	  X	  draait	  alles	  om	  leren	  en	  ontwikkelen,	  vertelt	  algemeen	  directeur	  de	  heer	  A.	  
“Zo	  leveren	  we	  met	  Bedrijf	  X	  een	  complete	  online	  leeroplossing,	  die	  modulair	  is	  
opgebouwd.	  Want	  elke	  organisaties	  heeft	  weer	  andere	  behoeftes	  en	  budgetten.	  Maar	  
welke	  leeroplossing	  je	  als	  organisatie	  ook	  kiest,	  het	  belangrijkste	  is	  dat	  medewerkers	  
worden	  gestimuleerd	  om	  zich	  te	  blijven	  ontwikkelen.	  Vanuit	  die	  overtuiging	  maken	  wij	  
dan	  ook	  graag	  deel	  uit	  van	  Learning	  Garden.”	  	  
	  
	  
	  
NOOT	  VOOR	  DE	  REDACTIE	  (NIET	  BEDOELD	  VOOR	  PUBLICATIE)	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  Bedrijf	  X	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  
……	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  Learning	  Garden	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  
…….	  	  
	  


