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Titel opdracht
Verbetering/aanpassing van de ontwikkelde methode "Bottom-up Business Opportunity
(BUBO)"
Opdrachtgever
Het Kenniscentrum Biobased Economy (KCBBE);
Egbert Dommerholt, lector Biobased Business Valorization
Probleemstelling
Het Kenniscentrum Biobased Economy (KCBBE) van de Hanzehogeschool neemt deel aan
het Interreg North Sea PERISCOPE programma1. Dit programma is een permanent
transnationaal intersectoraal innovatieplatform voor duurzame ontwikkeling binnen de
Noordzee regio's op he gebied van de blauwe economie. Het programma geeft onder andere
antwoord op de vraag welke kansen voor nieuwe bedrijvigheid in de Noordzeeregio kunnen
worden ontwikkeld en benut. Het eindresultaat is een platform dat innovaties en instrumenten
biedt op het gebied van financiering, beleid en Living Labs.
Het kenniscentrum heeft voor het programma de zogenoemde "Bottom-up Business
Opportunity (BUBO)" methode ontwikkeld. Kern van deze methode is dat nieuwe business
modellen in he kader van de energietranstitie en de transitie naar een circulaire/biobased
economie kunnen worden ontwikkeld op basis van het ‘tapping into the wisdom of the crowd’
en het ‘citizen at the helm’ principe. Er is echter onvoldoende gelegenheid geweest om de
ontwikkelde BUBO-methode uitvoerig te testen en verbeteringen en aanvullingen aan te
brengen. Werkt de methode wel? Missen er nog onderdelen en kloppen de onderbouwingen
wel? Wat zou eraan verbeterd kunnen worden? Het lectoraat Biobased Business Valorization
zoekt studenten die hier met een kritische blik naar willen kijken.
Opdrachtomschrijving
Het lectoraat zoekt een minimaal een student die
 met een kritische blik de methode wil beoordelen en testen en met suggesties voor
verbeteringen en aanvullingen komt. Dat houdt ook in het voordragen van concrete
ideeën om burgers bij het ontwikkelen van energie/circulaire/biobased transitie gerichte
businessmodellen te betrekken.
 uitgebreide en goede inhoudelijke feedback verzamelt en geeft aan de ontwikkelaars
en gebruikers van de methode.
 Die durft uit te vragen en kan sparren vanuit de praktijk en theorie.
Op te leveren product:
 Een verzameling aan verbeteringen en een keur aan feedback rondom de BUBOmethode. Dit kan de student verwerken in een adviesrapport.

1

Opdracht
Innovatiewerkplaats EnTranCe
Geschikt voor studenten van de opleiding(en)
Het lectoraat is met name op zoek naar studenten van de Master E4S en/of andere studenten
van masteropleidingen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.
Soort opdracht
Analyse van methodieken ( Master)
Periode
semester 2
Wat zijn we en waar vind je ons?
De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten,
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerkt
aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:
−
−

Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17
Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6.

Wat bieden we?
−
−
−

Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van
energietransitie.
Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld.
Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders
of experts.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met:
Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe.
T: (050) 595 4708
E: iwpentrance@org.hanze.nl
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