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Voorwoord
Als Hanzehogeschool Groningen beschouwen we het als onze
maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden voor
de beroepspraktijk en hen te stimuleren in hun ontwikkeling
tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke individuen.
Daarnaast vertalen wij fundamentele kennis naar innovaties
in de beroepspraktijk. Dat doen we door onderwijs, onderzoek
en beroepspraktijk te verbinden tot een leergemeenschap: een
plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het
werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen
van vraagstukken uit de samenleving.
Toegepast onderzoek staat bij ons niet op zichzelf, maar
maakt deel uit van die leergemeenschap. Dat komt terug
in de verhalen in dit boek. Beeldbepalende lectoren
en docent-onderzoekers vertellen gepassioneerd over
hun drijfveren. Ze laten zien wat ze willen bereiken
met hun onderzoek en wat hun werk betekent voor de
samenleving. De onderzoeksresultaten krijgen een plek in de
onderwijsprogramma’s. Zo versterken onderzoek en onderwijs
elkaar.

Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap zijn de
speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen. Dit boek
laat zien dat de hogeschool op alle drie de speerpunten
onderzoek van hoog niveau realiseert. De onderwerpen
variëren van zingen in de klas op de basisschool tot het
kweken van oer-bacteriën die methaan produceren, van
sensortechnologie om gezond leven te bevorderen tot
duurzame energietransitieprojecten in dorpen in de regio. Al
deze onderzoeken hebben gemeen dat ze plaatsvinden binnen
onze leergemeenschap, waarbij onze onderzoekers een grote
drive om te innoveren weten te combineren met een open blik
naar buiten. Ze zoeken actief de samenwerking met de regio
en dan in het bijzonder met het midden- en kleinbedrijf,
overheden en kennis- en onderwijsinstellingen.
Ik nodig u uit kennis te maken met onze onderzoekers en hun
fascinerende projecten en wens u daarbij veel leesplezier.
Henk Pijlman
Voorzitter College van Bestuur
Hanzehogeschool Groningen

Studenten spelen in al die onderzoeken een grote rol.
Ze ondersteunen onderzoekers bij het opzetten en uitvoeren
van onderzoek en doen verslag van hun bevindingen. Zo doen
ze waardevolle vakkennis en praktijkervaring op: ze leren een
onderzoekende houding aan te nemen, stellen kritische vragen
aan anderen en zichzelf, en ontwikkelen een sterke motivatie
om te blijven leren en innoveren. Op deze manier werken
ze aan hun toekomst als professional en hun persoonlijke
ontwikkeling en dragen ze direct bij aan het resultaat voor
bedrijven en de samenleving.
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Aanjager van
energietransitie
Het is één van de grootste uitdagingen van deze
tijd. De overgang van fossiele brandstoffen naar
duurzame, schone energie. Energietransitie is
van cruciaal belang om wereldwijd vervuiling,
CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van
de aarde een halt toe te roepen. En om minder
afhankelijk te worden van geopolitieke factoren.
In Noord-Nederland komt daar de dringende
noodzaak bij alternatieven te vinden voor de
aardbevingen veroorzakende gaswinning.

Energie is inmiddels één van de drie speerpunten
van de hogeschool en speelt een cruciale rol
in onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.
Jaarlijks volgen rond de 300 studenten een
energie-onderwijsroute, die hen voorbereidt op
het groeiend aantal banen door energietransitie.
Onderzoek en innovatieprojecten samen met
bedrijven maken deel uit van hun studie. Ook
wordt nieuw onderwijs ontwikkeld, zoals de
masteropleidingen die in Europees EURECverband worden aangeboden.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een lange
traditie van toegepast onderzoek naar duurzame
energie en energiesystemen. Die traditie gaat terug
tot de ontwikkeling van het energielaboratorium
RenQi in 2007. Het heeft een vlucht genomen sinds
de hogeschool in 2012 een Centre of Expertise
Energy inrichtte en de energieproeftuin EnTranCe
ontwikkelde.

Lectoren: 8
Strategische samenwerkingspartners: 7
Aantal onderzoeksprojecten 2016: ca 40
Aantal publicaties/presentaties 2015: 185
Aantal start-ups 2016: 13

EnTranCe
In de proeftuin EnTranCe werken onderwijs,
onderzoek en bedrijfsleven samen aan het
transitieproces van de fossiele naar een
duurzame energievoorziening. EnTranCe is de
toegangspoort voor slimme, creatieve ideeën en
voorstellen op energiegebied. Voor uitwerking,
ontwikkeling en projectbegeleiding van de
energievoorstellen kunnen bedrijven, aspirantondernemers en overige belangstellenden
gebruikmaken van uitgebreide technische
faciliteiten.
Om het totale energiesysteem te laten werken is synergie
nodig tussen het aanbod van fossiele energie en nieuwe
duurzame ontwikkelingen. De infrastructuur moet nieuwe
duurzame ontwikkelingen van consumenten faciliteren.
Echter, de netten (gas en elektriciteit) zijn ooit ontwikkeld
op een aanbodsturing: stroomafwaarts naar de vragende
consument (top-down). Ze zijn niet ontworpen om de vele
initiatieven in de markt (bottom-up) goed op te vangen.
Het gebied waar deze twee elkaar tegenkomen wordt
wel het mesogebied genoemd: de plek waar beide elkaar
moeten ondersteunen. Dit vraagt om een breed scala aan
slimme oplossingen, in eendrachtige samenwerking tussen
onderzoekers, studenten, bedrijven en kennisinstellingen,
zoals bij EnTranCe gebeurt. De focus ligt op het balanceren:
het ontwikkelen van flexibele toepassingen om een grillige
vraag en een grillig aanbod goed op elkaar te laten aansluiten.

EnTranCe geeft bedrijven, onderzoekers en vooral studenten
de gelegenheid om bij te dragen aan de energietransitie
door onderzoek, experimenten en start-ups. Er wordt
nieuwe kennis ontwikkeld en verder gebracht, er vindt
kruisbestuiving plaats tussen onderzoekers, studenten en
ondernemers en er is volop gelegenheid om innovaties in
gezamenlijk verband tot stand te brengen. Behalve nieuwe
kennis wil EnTranCe ook jonge professionals voorbereiden op
de toekomst. Leading lector Energietransitie Wim van Gemert:
‘Er worden op dit moment belangrijke keuzes gemaakt,
maar het kan heel goed dat die keuzes over drie jaar heel
anders uitpakken en moeten worden herzien. Juist daarom
is het belangrijk dat de jonge professionals op dit gebied
leren wendbaar te zijn. We bieden ze daarom een omgeving
voor modern onderwijs, waar ze worden voorbereid op
interdisciplinair samenwerken, veerkracht en wendbaarheid.’

Partners
EnTranCe is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen
en Energy Academy Europe en is met partners Gasterra,
Gasunie en BAM tot stand gebracht. Inmiddels zijn tientallen
bedrijven, overheden, kennisinstellingen en organisaties als
partner bij EnTranCe betrokken.

www.en-tran-ce.org

Dr. ir. Wim van Gemert
Van Gemert: ‘Iedereen
moet zich bewust zijn
van de noodzakelijke
transitie van fossiele
energie naar energie
die wordt gewonnen
uit duurzame bronnen,
zoals zon en wind.
Mensen nemen zelf
het heft in handen: ze
wekken energie op met
hun eigen zonnepanelen
en vormen lokale
coöperaties. Die
ontwikkeling staat
haaks op het
aanbodgestuurde
systeem van fossiele
energie’

Uitdaging van de toekomst
‘Eén van onze uitdagingen is de
stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk.
Niemand wil dat we op zwart gaan
omdat het net de input van energie
niet aan kan. Stel je voor dat er op één
bepaalde plaats veel zonneweides
worden aangelegd die op een
stralende dag zoveel energie in een
keer aanleveren dat het net het niet
kwijt kan. Dan heb je een oplossing
nodig tussen die weide en het net.
Een flexibele oplossing, want een
zonneweide levert uiteraard alleen als
de zon schijnt. Zo doen wij onderzoek
naar een cilinder waarin energie kan
worden opgeslagen in de vorm van
waterstof. Als je meer energie nodig
hebt dan de zonneweide kan leveren,
kun je die energie eruit halen en terug
leveren aan het net. Er zijn tal van
creatieve oplossingen te bedenken
om de pieken in de levering van
energie op te vangen.’
Duurzaam Ameland
‘Duurzaam Ameland illustreert wat
we bij EnTranCe doen. Ameland
wil in 2020 als eerste gemeente
van Nederland zelfvoorzienend op
energiegebied zijn. Kleinschalige

Meer info hanze.nl/wimgemert

experimenten, die door onderzoekers
en studenten bij EnTranCe zijn
uitgevoerd, leveren inzicht en dragen
daarmee bij aan grote projecten.
Zoals de bouw van het grootste
zonnepark van het land, de inzet
van biogas en de ontwikkeling van
hybride warmtepompen. Op Ameland
komen technische, zakelijke en
sociaal-maatschappelijke disciplines
bij elkaar. Alle voorwaarden moeten
kloppen, zodat de markt zijn werk
kan doen en de bewoners eigen
keuzes kunnen maken. Vanuit de
Hanzehogeschool Groningen dragen
we hieraan bij.’

Functie
Lector Energietransitie en leading
lector Centre of Expertise Energy
Achtergrond
Chemisch technoloog, als onder
zoeksleider bij Gasunie betrokken
geweest bij tal van innovaties in
de gaswereld, wetenschappelijk
verantwoordelijk voor samenwerkings
verband RenQi, initiator van EnTranCe,
wetenschappelijk verantwoordelijk
voor ontwikkelde en te ontwikkelen
masteropleidingen rond Renewable
Energy
Ambitie
Daadwerkelijk bijdragen aan de
energietransitie

Slimme meters
bepalen
de toekomst
Gerard Nanninga | hoofddocent/onderzoeker Computer Science/Smart Energy | Centre of
Expertise Energy

Van origine is hoofddocent/onderzoeker
Gerard Nanninga opgeleid in de
computerarchitectuur, de harde
ICT, zoals hij het zelf noemt. Bij de
Hanzehogeschool Groningen onder
zoekt hij de slimme meter die hij in 2007
ook al onderzocht. ‘Een slimme meter
registreert het energieverbruik in een
huis en maakt nieuwe energiediensten
mogelijk. Die mogelijkheden vormen het
startpunt in de nieuwe proefopstelling
C6 op EnTranCe.’

De slimme meter was een kleine tien jaar geleden
onderwerp van één van de eerste projecten van het Centre
of Expertise Energy (CoE Energy): Energy@home. Daarin
werkte Nanninga samen met bedrijven en studenten
aan een demonstratiemodel van een huis met de slimme
meter, om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke
discussie over de invoering. De slimme meter is er mede
op gericht consumenten bewuster te maken van hun
energieconsumptie en nieuwe energiediensten mogelijk te
maken, zoals de weergave van energiegebruik en de variabele
uurtarieven. Inmiddels wordt de slimme meter in het hele
land geïnstalleerd en zijn huishoudens in staat om hun
energieverbruik te bekijken op een website of een app.
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Ir. Gerard Nanninga
steeds onhoudbaarder, en de transitie
naar duurzaam gaat iedereen merken.’

Bewustwording
Burgers zijn zich meer bewust van de problematiek rondom
energietransitie. Toch realiseren velen zich niet dat veel van
onze welvaart te danken is aan het bijna gratis verbruik van
fossiele brandstoffen. Nanninga wijst erop dat energietransitie
begint bij die bewustwording. ‘Als we willen voldoen aan
de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, heeft dat een
impact die vaak nauwelijks gerealiseerd wordt: van de huidige
6 procent naar 100 procent is een gigantische opgave.’

Lokaal balanceren

je energie kunnen opslaan als je het niet nodig hebt en weer
terughalen als je het wilt gebruiken.’ Vervolgens kan dit
gecombineerd worden met zogenaamde smart appliances, een
idee uit het Energy@home-project: wasmachines, -drogers en
vaatwassers die bij voorkeur draaien als de slimme meter een
lage energieprijs aangeeft of je zonnepanelen veel produceren.
‘Het systeem laat de vaatwasser draaien op het optimale
moment en zorgt ervoor dat de vaat klaar is op de tijd die jij
hebt ingesteld met een ‘tijd-klaar-knop’. Dit principe kun
je toepassen bij alle witgoedapparaten in je huis, en voor het
opladen van je elektrische auto.’

Tegenwoordig richt Nanninga zich op het zogenaamde lokaal
balanceren. ‘We hebben een testopstelling op EnTranCe met
techniek voor het lokaal opwekken, opslaan en gebruiken van
elektriciteit en warmte. Het is de bedoeling dat het systeem
flexibel op vraag en beschikbaarheid kan reageren. Dan moet

Maatschappelijke impact
Slimme meter maakt consument bewuster van energietransitie
Het onderzoek van Gerard Nanninga heeft bijgedragen aan de landelijke invoering van slimme meters.
Consumenten worden zich meer bewust van de energietransitie, kijken meer naar hun eigen energieverbruik
en krijgen belangstelling voor het zelf opwekken van schone energie. Nieuwe energiecontracten met variabele
uurtarieven, zoals is gedemonstreerd in het Energy@home-project, zijn in 2017 op de markt gekomen. Het project
kreeg (internationale) erkenning op veel conferenties, ontving de European Utility Award 2007 en concepten
zijn overgenomen door een Italiaans consortium en in een wereldwijde communicatietechniekstandaard.
Witgoedapparaten met een ‘tijd-klaar-knop’, ook uit het Energy@home-project, zijn inmiddels in de winkels te
koop. Het onderzoek realiseerde vanaf het begin belangrijke spin-off voor en wisselwerking met het onderwijs.

Tesla Powerwall
Nanninga noemt verder de Tesla
Powerwall: ‘Als je energie opwekt met
zonnepanelen wil je die energie het
liefst zelf gebruiken, ook omdat de
huidige salderingsregeling afgeschaft
wordt. Met zo’n Powerwall sla je
overtollige energie op totdat je het
nodig hebt. Omdat het aanbod van
wind- en zonne-energie fluctueert,
is het noodzakelijk dat we dit soort
slimme regelsystemen ontwikkelen
en koppelen aan de slimme meter.
Dan kun je flexibel reageren zonder
in te leveren op comfort. Ook zou
anders het elektriciteitsnet te weinig
capaciteit hebben voor de sterk
toenemende aantallen zonnepanelen
en elektrische auto’s. Accu’s, zoals
de Tesla Powerwall, zijn één manier
om duurzaam opgewekte energie
op te slaan. Er zijn ook andere
mogelijkheden, waarnaar onder
andere bij de Hanzehogeschool
Groningen onderzoek wordt gedaan.
Bijvoorbeeld Power-to-Gas, waarbij
energie wordt omgezet in waterstof
en Bio Power-to-Gas, waarbij bacteriën
elektriciteit omzetten in methaan.

Motivatie
‘Tijdens mijn technische studie was
ik geboeid door de vraag hoe je
over complexe onderwerpen kunt
communiceren met anderen, en hoe
je de ontwerper terug kunt zien in het
product. Het werk van mensen als
Alan Turing, Gordon Moore en Steve
Jobs is voor veel mensen onbekend,
terwijl hun werk ons leven overal
beïnvloedt. Ik vind het van belang om
jongeren af en toe de oogkleppen af
te laten doen. Ik daag ze uit en hoop
dat ik ze motiveer.
Smart Energy
‘Mijn werk bij het Centre of Expertise
Energy draait om het ‘huwelijk tussen
energie en ICT’. Het op nationaal
niveau in balans houden van ons
elektriciteitsnetwerk, of hetzelfde,
maar dan op wijk- of zelfs huisniveau.
Met alleen duurzaam opwekken van
energie ben je er niet, je moet het ook
op het juiste moment en op locatie
kunnen gebruiken. Daarvoor kan veel
kennis uit mijn vakgebied toegepast
worden. De bewustwording van de
omvang van onze energieconsumptie
en de gevolgen daarvan is cruciaal:
onze fossiele maatschappij wordt

Onderwijs, onderzoek en
ondernemen
’Het techniekdomein is van groot
belang voor werkgelegenheid
en verduurzaming van onze
maatschappij. Ik vind het essentieel
om meer aandacht te geven aan
de inhoudelijke kwaliteit van het
onderwijs en dat goed en wederkerig
te koppelen aan toegepast
onderzoek. De resultaten moeten
we vertalen in concrete, duurzamere
economische activiteit voor onze
regio. Logisch: dat onderwijs en
onderzoek doen we ergens voor!
Wat voor mij vanzelfsprekend was:
studeren, onderzoeken en vervolgens
ondernemen, draag ik graag over aan
jongeren. Met meer aandacht voor
duurzaamheid.’

Functie
Hoofddocent/onderzoeker Computer
Science/Smart Energy
Achtergrond
Computerarchitectuur, microelektronica, onderzoek, ondernemen
& onderwijs
Ambitie
Jonge mensen motiveren en bewuster
maken van de wereld waarin ze leven

Meer info hanze.nl/gerardnanninga
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Bacteriën
die aardgas
produceren
Jan-Peter Nap | Lector Life Sciences en Duurzame Energie | Kenniscentrum Biobased Economy

Met de sterk groeiende aantallen
zonnepanelen en windmolens maakt
Nederland een inhaalslag met de
opwekking van duurzame energie in de
vorm van elektriciteit. Helaas bestaat
er nog geen goede balans tussen
vraag en aanbod en is betaalbare
opslag van duurzame stroom nog
niet vanzelfsprekend. Een mogelijk
alternatief is opslag in de vorm van
methaan. Daarover meer leren is de kern
van het vierjarige onderzoeksproject
Biologische Power-to-Gas (Bio-P2G) van
lector Jan-Peter Nap.

Het project Bio-P2G richt zich op het gebruik van bacteriën
om elektriciteit, via waterstof en kooldioxide, om te zetten in
methaan (aardgas). Het is al mogelijk om methaan te maken.
In grote chemische installaties onder hoge temperatuur en
druk. Nap: ‘Misschien is het verstandiger én duurzamer,
om dit proces te laten uitvoeren door een speciaal type oerbacterie: de zogenaamde Archeae. In mest tref je verschillende
soorten bacteriën en oer-bacteriën aan, die allemaal hetzelfde
doel hebben: zo veel mogelijk groeien. Wij willen de helpende
hand uitsteken naar de oer-bacteriën die methaan uit
waterstof kunnen maken.’
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Nap: ‘We willen niet alleen weten of het werkt,
maar ook wanneer het rendabel is’

Dr. ir. Jan-Peter Nap

Eerste resultaat: meer gas met waterstof

Kleinschalige productie

In het laboratorium blijken de oer-bacteriën uit mest meer
methaan te maken door gecontroleerd waterstof toe te voegen.
Nap: ‘De juiste oer-bacteriën zitten dus al in die mest. We
zoeken nu uit welke bacteriën methaan produceren. Het
bijzondere is dat de omzetting bij kamertemperatuur en
atmosferische druk plaatsvindt. Mogelijk is dat duurzamer
dan in een traditionele chemische installatie. Mooi
meegenomen is dat we ook minder kooldioxide maken.’

De hoeveelheden aardgas die de bacteriën kunnen produceren
zijn gering vergeleken met de volumes aardgas waarmee
bijvoorbeeld Gasunie werkt. Nap: ‘We willen niet alleen
weten of dit werkt, maar ook of en wanneer dit proces
rendabel is. Het zou geweldig zijn als we dit in een bestaande
biogasreactor kunnen toepassen. Waarschijnlijk is een
kleine reactor met alleen de goede bacteriën, die naast zo’n
biogasreactor komt te staan, uiteindelijk efficiënter.’

Het mooiste is als iets werkt
‘Het is belangrijk om dingen te
begrijpen en ik gebruik dat begrip
graag in de praktijk. Maar prutsen
totdat iets werkt is voor mij
belangrijker dan eindeloos nagaan
waarom het mogelijk nog niet
werkt. Als iets werkt zonder dat je al
precies begrijpt waarom, moet je niet
aarzelen het toch te gaan gebruiken.’
Onderzoek naar duurzame
energie
‘Ik ben min of meer toevallig in
Groningen terechtgekomen en
ben ook door een samenloop van
omstandigheden begonnen met het
soort onderzoek naar duurzame
energie dat we nu doen. Dat had
te maken met DNA-analyse, bioinformatica, biomassa-omzetting
en de combinatie met chemische
technologie. De goede contacten op
het juiste moment. Ik geloof niet zo
heel erg in strakke carrièreplanning.’

Maatschappelijke impact
Veelbelovende bijdrage aan de energietransitie
Nap verwacht dat de toepassingen van Power-to-Gas (gas = waterstof en/of methaan) heel belangrijk gaan
worden voor de energietransitie en de periode daarna. ‘Dit soort manieren van opslag van elektriciteit zal deel
gaan uitmaken van de totale mix aan methoden, waarmee we kunnen overstappen van fossiele bronnen naar
duurzame bronnen. Uiteindelijk moeten we naar ‘Power-to-X’, waarbij X van alles kan zijn, zoals basismateriaal
voor de chemische industrie. Power-to-Chemicals is de toekomst.’
Nu is het gelukt met bacteriën meer methaan en minder kooldioxide uit mest te verkrijgen, nadat er gecontroleerd
waterstof is toegevoegd dat is verkregen uit overschotten van duurzame stroom. Daarmee wordt meer opslag van
energie in de vorm van methaan mogelijk.
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Samenwerkingspartners
BioClear, DMT Environmental
Technology, Energy Valley, Enexis,
Enki Energy, GasTerra, Gasunie,
PROCES-Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen, Wageningen University &
Research.

Bijdragen aan een betere
samenleving
‘Mijn onderzoek moet uiteindelijk
van nut zijn voor de samenleving.
Hoeft niet morgen, maar liefst toch

Meer info hanze.nl/janpeternap

wel binnen afzienbare termijn.
Energietransitie, het omschakelen
van het gebruik van fossiele naar
hernieuwbare energiebronnen,
daar moeten we echt iets mee.
Dat is helder als je kijkt naar wat er
aan de hand is met het klimaat, de
aardbevingen in Groningen, het niet
meer winbare Groningse gas en ga
zo maar door. De Hanzehogeschool
Groningen geeft onder meer met
haar van activiteiten gonzende
innovatieproeftuin EnTranCe op
een hele directe manier vorm aan
die transitie. En er zijn hele nauwe
banden met de activiteiten van het
Kenniscentrum Biobased Economy
van de Hanzehogeschool Groningen.
Ik zit daar precies tussenin.
Fantastisch is dat.’

Functie
Lector Life Sciences en Duurzame
Energie
Achtergrond
Moleculair bioloog, onderzoek
naar structuur en functie van DNA
in planten, momenteel tevens
senior onderzoeker bij Wageningen
University & Research, cluster
Applied Bioinformatics
Ambitie
Leren van en bijdragen aan de
energietransitie

FlexiGrow:
de elektrische wijk
van de toekomst?
Martien Visser | Lector Energietransitie en Netwerken | Centre of Expertise Energy

Lector Martien Visser en projectleider
Erika Zomerman werken in het
FlexiGrow-onderzoek aan een
all-electric woonwijk in de provincie
Groningen. All-electric houdt in dat er
bij de bouw van een wijk vanuit wordt
gegaan dat bewoners elektriciteit
gebruiken voor koken, warm water en
de verwarming.

Bij de aanleg van een all-electric woonwijk is het uitgangspunt
dat de energievoorziening volledig wordt gebaseerd op
elektriciteit. Om de bewoners te garanderen dat ze hun huizen
ook in een extreem koude winter kunnen verwarmen, zijn
bepaalde voorzieningen nodig. Enexis heeft een netwerk
aangelegd dat veel zwaarder is dan normaal. Uit het onderzoek
blijkt nu dat dit echt nodig is.
Zomerman: ‘Je kunt proberen om de vraag beperkt te houden
door bewoners bewuster met energie te laten omgaan, maar
het is lastig om gedrag te veranderen. Daarom wil je liever
een voorspelbaar, geautomatiseerd energiesysteem dat zo
is ontworpen dat mensen er geen omkijken naar hebben.
Daarom koppelen we de energievraag van de wijk bijvoorbeeld
aan demografische gegevens en de energielabels van de
woningen. Zo ontstaat een beeld van hoe een energiezuinige
wijk zich gedraagt.’
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Visser: ‘Als je de energietransitie werkelijk wilt doorzetten,
moet het dus goedkoper worden.
Als dat niet lukt, zal het maatschappelijk draagvlak
voor de energietransitie snel afbrokkelen’
De vraag naar energie door de jaren heen

Leren van een energiezuinige wijk

De all-electric wijk roept interessante onderzoeksvragen op.
Visser: ‘Wat betekent dit voor de toelevering van energie? Wat
gebeurt er als de energievraag door de jaren sterk toeneemt,
bijvoorbeeld omdat mensen een elektrische auto kopen en
meer computers en andere apparaten aanschaffen? Gaan we
straks accu’s in onze huizen plaatsen, of blijven die te duur?
Dat zijn ontwikkelingen waarmee met name Enexis rekening
moet houden. Hun elektriciteitsnetwerk ligt immers voor veel
geld tientallen jaren in de grond.’

Zomerman voert promotieonderzoek uit aan de
Rijksuniversiteit Groningen en onderhoudt de contacten met
de drie externe partners. ‘Het gaat erom dat ze aangehaakt
blijven, meewerken aan de onderzoeken en dat er voor
hen bruikbare resultaten uit voortkomen.’ Zo ontstaat een
beeld van hoe een energiezuinige wijk zich ontwikkelt. Alle
partners kunnen hiervan leren voor de ontwikkeling van
nieuwe wijken. Een student onderzoekt bijvoorbeeld of de
vraag van de wijk voldoet aan de Europese en Nederlandse
beleidsdoelstellingen voor 2020, 2030 en 2050 wat betreft de
vermindering van CO2-uitstoot. Een andere student vergelijkt
de businesscase van een all-electric wijk met die van een wijk
met een gecombineerde energielevering van elektriciteit en
groen gas.

Zomerman: ‘Je kunt
proberen om de vraag
beperkt te houden
door bewoners
bewuster met energie
te laten omgaan,
maar de praktijk leert
dat het lastig is om
gedrag te veranderen.
Daarom wil je liever
een voorspelbaar,
geautomatiseerd
energiesysteem dat
zo is ontworpen dat
mensen er geen
omkijken naar hebben’

Maatschappelijke impact
App geeft inzicht in energieaanbod
Om een toekomstbestendig energiesysteem te kunnen ontwikkelen, wordt de energievraag van een wijk
nauwkeurig in kaart gebracht en gekoppeld aan demografische en gebouwgegevens.
De onderzoekers ontwikkelden tegelijkertijd een instrument om inzicht te krijgen in het energieaanbod. De webapp
www.energieopwek.nl laat real time zien hoeveel duurzame energie er uit zon, wind en biogas wordt opgewekt,
in welke verhouding en hoeveel huishoudens daarmee van stroom worden voorzien. De app is aan de SociaalEconomische Raad (SER) aangeboden voor monitoring van het Energie Akkoord.

Betrouwbaar, duurzaam en
betaalbaar
‘Als lector richt ik mij met name op
een integrale visie op de energieinfrastructuur en wil ik een bijdrage
leveren aan een betrouwbare,
betaalbare en maatschappelijk
aanvaardbare energietransitie. Maar
we willen niet dat de energierekening
voor veel mensen onbetaalbaar
wordt. Dan denk ik zowel aan de
energie die we thuis direct gebruiken,
als aan de energie die de industrie
gebruikt en waarvoor we betalen
via de producten die we kopen.
Studenten hebben ooit uitgerekend
dat als we met de huidige middelen
Groningen 100 procent duurzaam
maken, de energierekening voor een
gezin oploopt tot € 10.000 per jaar.
Dus als je de energietransitie werkelijk
wilt doorzetten, moet het goedkoper
worden. Als dat niet lukt, zal het
maatschappelijk draagvlak voor de
energietransitie snel afbrokkelen.’

Slim combineren
‘Als je in een wijk alleen lokaal
geproduceerde elektriciteit uit wind
en zon gebruikt en geen aardgas,
dan zijn pieken in vraag en aanbod
niet goed op te vangen. Als het
koud is, wil iedereen tegelijk zijn
huis verwarmen en daar is ons
landelijke elektriciteitssysteem
niet op berekend. De kans op een
succesvolle energietransitie is
groter als we gebruikmaken van
de bestaande gasinfrastructuur.
Uiteraard moeten we het gas dan
wel duurzaam maken door gas en
elektriciteit slim te combineren.’

Functie
Lector in deeltijd bij het lectoraat
Energietransitie en Netwerken en
werkzaam bij Gasunie op gebied van
strategieontwikkeling
Achtergrond
Een leven lang actief in de
energiesector
Ambitie
Energie betaalbaar houden voor
iedereen

Partners
FlexiGrow, Enexis, EnerGQ, GasTerra.
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Dr. ir. Martien Visser

Meer info hanze.nl/martienvisser

Model voor
duurzame
energiemix
Frank Pierie | Docent-onderzoeker bij het lectoraat Energietransitie | Centre of Expertise Energy

Om de planeet toekomstbestendig
te maken is het essentieel om over te
stappen op een mix van duurzame
energietechnieken. Biogas is een
veelbelovende duurzame energiebron.
Voor het project Flexigas ontwikkelde
onderzoeker Frank Pierie een model
waarmee hij een flexibele biogasketen
kan vormgeven.

Het promotieonderzoek van Frank Pierie draaide aanvankelijk
om de vraag hoe duurzaam de productie van biogas eigenlijk
is. Om biogas zo efficiënt mogelijk te kunnen produceren,
transporteren en gebruiken is een geoptimaliseerde
biogasketen nodig. Binnen zo’n keten vormen biomassa,
vergisting, opwerking, opslag, transport en gebruik van biogas
belangrijke schakels.

Modellen op boerderijniveau
Aan de hand van de factoren Planet, People, Profit en Balans
bouwde Pierie een model waarmee hij de productieketen van
biogas analyseerde. Aan alle stappen binnen die keten kent hij
meetwaarden toe die kosten, efficiëntie, emissies en milieuimpact aangeven. Zo kan hij de juiste afwegingen maken. Om
bijvoorbeeld een vergister te laten werken is energie nodig.
Als dat fossiele energie is, wegen de nadelen voor de planeet
zwaarder dan de positieve effecten van biogas.
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Pierie: ‘Mijn ambitie ligt hoog:
ik wil samen met anderen de planeet
toekomstbestendig maken’

Winst gaat om de vraag of de productie van biogas economisch
gezien uit kan, met het oog op de huidige lage energieprijzen,
hoge investerings- en operationele kosten. Pierie: ‘Om biogas
duurzaam te maken, moet je de productieketen anders en
vooral slimmer inrichten. Als je biogas opwekt door gebruik te
maken van afvalstromen, zoals gemaaid bermgras, natuurgras
en bietentoppen, is de impact op het milieu veel lager.’

Geschikt voor andere duurzame technieken
Het model dat Pierie ontwikkelde voor de biogasketen is
ook geschikt om de duurzaamheid van andere technieken
te meten. Pierie: ‘Ik wil, met de bij het productieproces
betrokken mensen, duurzame energie produceren op een
manier die de planeet zo min mogelijk schade toebrengt
en die tegelijkertijd rekening met de mensen houdt en
economisch verantwoord is.’

Duurzame energieopwekking in de regio

Interesse in duurzame
energiesystemen
‘Als jongen was ik graag bezig met
mijn handen en dus ging ik naar de
lts, maar ik kwam er al snel achter
dat ik geen automonteur wilde
worden. Op het mbo en later het
hbo kwam ik in aanraking met het
energievraagstuk: ik werkte met grote
krachtinstallaties en kolencentrales
en besefte wat de nadelen zijn van
onze afhankelijkheid van fossiele
energiebronnen. Sindsdien houd
ik me bezig met de vraag hoe je
systemen kunt ontwikkelen waarmee
je fossiele bronnen kunt vervangen
door vormen van duurzame energie.’

Met onderzoekers en studenten ondersteunt Pierie de
duurzame-energieopwekking in de regio, zoals biogas of een
mix van duurzame technieken. Met behulp van zijn model
kan voor iedere situatie worden berekend welke energiemix
het best past. Inmiddels heeft hij een spel ontwikkeld,
waarmee deze keuzes kunnen worden nagespeeld. Dit geeft
inzicht in mogelijke scenario’s. Studenten werken actief mee
aan projecten die volgens dit model worden opgezet. Zo werkt
een groep studenten samen met boeren aan een businesscase
waarin lokale afvalstromen worden gebruikt voor de productie
van biogas.
Meer informatie over het project: www.flexigas.nl.

Maatschappelijke impact
‘We Energy Game’ geeft inzicht in energiemix
Met behulp van Pierie’s model kan voor iedere situatie worden berekend welke energiemix het best past. Met
het ‘We Energy Game’ dat hij op basis van het model ontwikkelde, kunnen deze keuzes worden nagespeeld. Het
spel wordt inmiddels regelmatig gebruikt door energiecoöperaties en beleidsmakers bij overheden om inzicht in
mogelijke scenario’s te vergroten. Het werd onder andere gespeeld door Europarlementariërs in Brussel.
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Drs. ing. Frank Pierie

Het Flexigas-project is mede mogelijk
gemaakt door Gemeente Groningen,
Provincie Groningen, Europese Unie,
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling, het Ministerie van
Economische Zaken, Pieken in de
Delta en het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland. Het wordt
ondersteund door Energy Valley.

Op naar een toekomstbestendige
planeet
‘Mijn ambitie ligt hoog: ik wil de
planeet toekomstbestendig maken.
Als je je voorstelt dat de planeet de
fundering van ons aller huis is, begrijp
je beter wat ik bedoel. Als wij allen
de fundering verwaarlozen en laten
vergaan, stort je huis in. Dat moeten
we voorkomen.

Meer info hanze.nl/frankpierie

Samen kunnen we een transitie tot
stand brengen naar een systeem
waarbij we op duurzame wijze
omgaan met de planeet. Ik zie
bijvoorbeeld grote kansen voor
groepen mensen die samenwerken
in een coöperatie, zoals dorpen,
om hun eigen duurzame energie te
produceren. Helaas lopen we nu
nog aan tegen weerbarstige regels,
opstart- en investeringskosten en de
lage elektriciteitsprijs. Een zonnepark
in je dorp, een vergister die een
tweede leven krijgt of een eigen
windmolen kunnen nu vaak niet uit.
Het gaat erom dat we blijven inzetten
op duurzaamheid. Niet alleen voor
onszelf, maar voornamelijk voor onze
kinderen.’

Functie
Docent-onderzoeker bij het lectoraat
Energietransitie
Achtergrond
Engineer
Ambitie
Bijdragen aan toekomstbestendige
planeet

Speur de
Energieslurper
en Check je
Warmtelek
Carina Wiekens | Onderzoeksleider Energie & Gedrag | Centre of Expertise Energy

Op welke manier kun je mensen
motiveren om duurzamer te leven? Die
vraag stelde de provincie Drenthe aan
de onderzoeksgroep Energie & Gedrag.
Twee succesvolle projecten zijn hieruit
voortgekomen: Speur de Energieslurper
en Check je Warmtelek.

Bewoners van vier Drentse dorpen werkten mee aan de
zoektocht naar het energieverbruik van apparaten in hun huis
met het doel de ‘energieslurpers’ op te sporen. Koffertjes met
vier energieverbruikmeters gingen van huis tot huis. De buren
deelden de resultaten met elkaar en met de onderzoekers. Het
project werd samen met Buurkracht (een initiatief van Enexis
Groep) opgezet. Onderzoeker Carina Wiekens: ‘Het was een
sociaal gebeuren en het mooie is dat daardoor het bewustzijn
van het energieverbruik enorm steeg. Sterker nog, binnen
enkele weken had een deel van de deelnemers hun oude
vriezer vervangen.’
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Wiekens: ‘We hebben laten zien dat je
mensen op vrij eenvoudige wijze
kunt motiveren om energiezuiniger te leven’

Dr. Carina Wiekens

Hoge deelname: 44 procent deed mee

Mensen motiveren om duurzamer
te leven
‘Van huis uit ben ik psycholoog met
gedragsverandering als expertise. De
missie van mijn onderzoeksgroep is
mensen te motiveren om een bijdrage
te leveren aan de energietransitie.
Hoe kun je mensen helpen bewuste
keuzes te maken op het gebied van
duurzaamheid? Die vraag vind ik
interessant.’

De animo om mee te doen was groot: 44 procent van de
benaderde bewoners van de dorpen Donderen, Bunne, Peize
en Yde deed mee. Motieven als kostenbesparing, interesse
in techniek, het milieu en de wens om in een betekenisvolle
groep iets te ondernemen speelden een rol. Na afloop stelde
de Gasunie voor het onderzoek te herhalen met de eigen
medewerkers. 379 collega’s vormden 52 teams en gingen thuis
op zoek naar hun eigen energieslurpers. Wiekens: ‘Ook hier
was de succesfactor het met elkaar delen van de resultaten,
waardoor het bewustzijn van het energieverbruik aanzienlijk
toenam.’

Concrete energiebesparende plannen
Het totale energieverbruik in een huishouden bestaat voor
ongeveer veertig procent uit gasverbruik. Daarom is, in
opdracht van de Gasunie, een tweede project opgetuigd: Check
je Warmtelek. 433 Gasunie-medewerkers vormden teams en
lieten een koffertje met een warmtebeeldcamera rondgaan
waarmee ze warmtelekken konden opsporen.

Hun reacties waren verrassend positief: twaalf procent van de
deelnemers ging meteen in huis aan de slag en 42 procent had
concrete plannen om dat te gaan doen.
Wiekens: ‘Bij warmtelekken denken mensen direct aan
ingrijpende maatregelen, zoals het dak of de vloer isoleren,
maar vergeet de kleinere maatregelen niet. Je komt een
heel eind met maatregelen als buizen isoleren, radiatorfolie
gebruiken, kieren dichten en dubbel glas laten plaatsen.’
Inmiddels is er ook bij andere organisaties grote belangstelling
om deze acties te ondernemen. De provincie Drenthe en de
Hanzehogeschool Groningen doen dat met teams van eigen
medewerkers. En ook verschillende middelbare scholen willen
meedoen.

Maatschappelijke impact

De meerderheid bereiken
‘Wat ik wil weten is hoe je theorieën
over gedragsbeïnvloeding concreet
vertaalt naar de praktijk zodat
mensen er iets aan hebben. Als je
kijkt naar energie, dan merk je snel
dat het onderwerp niet hoog op de
agenda staat. Kleine groepen zijn
geïnteresseerd in het milieu, of in de
techniek die erbij komt kijken, maar
hoe bereik je de meerderheid? Onze
projecten zijn erop gericht grote
groepen mensen in beweging te
krijgen.’

Eigen keuzes maken
‘Als wetenschapper interesseert het
me te zien hoe mensen samen iets
oppakken, dat is een belangrijk thema
in mijn onderzoek. Ik ben tevreden
als het me is gelukt om mensen
voldoende kennis en bewustzijn mee
te geven om hun eigen keuzes te
maken. Ik ga ze niet vertellen wat ze
moeten doen, maar ze moeten wel
weten wat ze kunnen doen. In mijn
ogen zijn er veel manieren om onze
energievoorziening duurzamer te
maken en voor iedereen betaalbaar te
houden. De vraag is hoe we het met
elkaar gaan aanpakken.’

Functie
Onderzoeksleider Energie & Gedrag
Achtergrond
Psycholoog, onderzoeker, auteur
Ambitie
Leren hoe je duurzaam gedrag kunt
bevorderen

Eenvoudiger energiezuinig leven
Beide projecten laten zien dat je mensen eenvoudig kunt motiveren om energiezuiniger te leven. Door als buurt
of in organisaties resultaten te delen, neemt niet alleen het bewustzijn toe, maar ook de actiebereidheid. Twaalf
procent van de deelnemers aan Check je Warmtelek nam direct maatregelen in huis. En 44 procent had concrete
plannen om dat te doen.

Meer info hanze.nl/carinawiekens
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Slimme oplossingen
voor watervervuiling
en -overlast in Manilla
Floris Boogaard | Lector Ruimtelijke Transformaties – Water | Kenniscentrum NoorderRuimte

Voor de 22 miljoen inwoners van Manilla
is het de normaalste zaak van de wereld
om hun afval in de rivier te dumpen. Niet
alleen klein huishoudelijk afval, maar
alles wat niet meer nodig is, eindigt
in het open riool, waarin mensen ook
zwemmen en hun was doen. Lector
Floris Boogaard werkt mee aan het
Filipijnse project IWASTO Manilla Flood
Free: een samenwerkingsprogramma
gericht op het verbeteren van de
waterkwaliteit van de rivier en het
voorkomen van wateroverlast in de stad.

Studenten krijgen twee weken de tijd om ideeën te bedenken
die bijdragen aan de bestrijding van de vervuiling en de
wateroverlast in Manilla. De Groningse studenten werken
ter plaatse nauw samen met studenten van Hogeschool
Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam en Filipijnse
studenten van de Universiteit van Manilla. Van deze
internationale multidisciplinaire ervaring kunnen ze veel
leren. Bovendien leren ze de circulaire economie vorm te
geven en ontdekken ze hoe ze kunnen communiceren met
mensen met een totaal andere achtergrond. Met de plaatselijke
bevolking, maar ook met mensen van andere opleidingen.
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Studenten ontwerpen longganissa
Het programma leidt tot pilots, die de lokale economie
versterken en iets doen aan de waterproblematiek. Studenten
van de Hanzehogeschool Groningen hebben daaraan begin
2016 bijgedragen met hun ontwerp van een longganissa, een
soort worst waarmee zwerfvuil wordt opgevangen. Van het
zwerfvuil maken lokale bedrijven nieuwe producten, zoals
plastic bureaustoelen en schoolbanken. Van waterhyacinten,
die de rivierloop verstoppen, vlechten ze manden. Tijdens
de eindpresentatie van de studenten waren twee Filipijnse
ministers aanwezig en de Nederlandse ambassadeur.

Bewustwording vergroten
Boogaard erkent dat de Nederlandse inbreng een druppel op
de gloeiende plaat is. ‘Het gaat ook om de bewustwording:
dat je iets kunt doen aan de vervuiling. We laten bijvoorbeeld

een foto van Amsterdam in 1970 zien. De grachten waren
toen even vervuild als de rivier in Manilla nu, tegenwoordig
zwemt onze koningin erin. De volgende stap is dat mensen
zich realiseren dat afval een grondstof is voor producten die ze
kunnen gebruiken of verkopen.’

Niet alleen voor technische studenten
Dit project is niet alleen geschikt voor studenten van een
technische opleiding. Integendeel, de bedoeling is om iets
te doen met de vormgeving van de producten die van afval
worden gemaakt. Boogaard: ‘Zo zijn de bureaustoelen heel
standaard. Dat kan veel mooier. Hoe maak je van afval niet
alleen functionele producten, maar ook nog iets wat heel
bijzonder is en daardoor aantrekkelijker om te verkopen?
Daar kunnen studenten van de Academie Minerva hun tanden
in zetten.’

Maatschappelijke impact
Studenten bestrijden milieuvervuiling
Hanzestudenten ontwierpen een methode om zwerfafval in de rivier gemakkelijker op te vangen. Lokale bedrijven
gebruiken het afval om nieuwe producten te maken. Het ontwerp van de longganissa wordt in Manilla verder
ontwikkeld. Hiermee is niet alleen een praktisch bruikbare oplossing voor de verstopping van rivieren geboden.
Maar de aanpak in Manilla is ook vooral een voorbeeld van de manier waarop wordt gewerkt aan het bewustzijn
dat je vervuiling wel degelijk kunt bestrijden.

Boogaard: ‘We laten
bijvoorbeeld een foto
van Amsterdam in 1970
zien. De grachten waren
toen even vervuild als
de rivier in Manilla nu,
tegenwoordig zwemt
onze koningin erin. De
volgende stap is dat
mensen zich realiseren
dat afval een grondstof
is voor producten die
ze kunnen gebruiken of
verkopen’

Dr. ir. Floris Boogaard
Zo konden studenten een
behoeftepatroon ontdekken om het
dorp beter te helpen. Ondertussen
leefden ze tussen die mensen, zonder
contact met de buitenwereld. Die
studenten zijn als volwassen mannen
en vrouwen teruggekomen.’
De wereld door andermans ogen
‘De wereld zien, dat is mijn ambitie
sinds ik als student voor het eerst
een verre reis maakte. Reizen en
de wereld bekijken vanuit de ogen
van andere mensen, dat drijft me.
Voor mijn afstudeerscriptie zat ik
in Bangladesh. Daar zijn mijn ogen
opengegaan. We vrezen in Nederland
de gevolgen van regenwateroverlast
en hittestress, maar hier vallen
geen dodelijke slachtoffers. Een
tyfoon kost op de Filipijnen zomaar
duizenden mensen het leven.’
Leven in het oerwoud
‘Je leert in het buitenland te kijken
met een ander perspectief. Die
ervaring wil ik studenten meegeven.
Ik ben drie keer met studenten in
het oerwoud van Thailand geweest.
Daar leefden we twee maanden in
een geïsoleerde kleine gemeenschap
van veertig mensen. Niemand sprak
er Engels. De opdracht was uit te
zoeken waar het dorp behoefte
aan heeft. De studenten hebben de
dorpsbewoners gevraagd zelf foto’s
te maken van wat zij het mooiste aan
hun dorp vonden.

Megastad Manilla
‘Manilla biedt een totaal andere
ervaring: dat is een megastad
van 22 miljoen inwoners met
files, vervuiling, wateroverlast en
zinderende hitte. Als je pech hebt doe
je acht uur over een rit van de ene
kant van de stad naar de andere. Voor
studenten, maar ook voor mijzelf, is
het fantastisch om in die omgeving
samen te werken aan duurzame
stedelijke ontwikkeling.’

Functie
Lector Ruimtelijke Transformaties –
Water
Achtergrond
Civieltechnisch ingenieur aan de
TU Delft, met als specialisatie
stedelijk waterbeheer
Ambitie
Slimme oplossingen bedenken voor
wereldwijde waterproblematiek

Meer info hanze.nl/florisboogaard
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Energierijke
dorpen
Mieke Oostra | Lector Ruimtelijke Transformaties – Energie | Kenniscentrum NoorderRuimte

Veel Noord-Nederlandse dorpen willen
energieneutraal worden. Hoe doen
ze dat en wat kunnen ze van elkaar
en van anderen leren? In het project
Energie+Dorp gaat het om de vraag
hoe dorpen omgaan met het lokaal
opwekken van duurzame energie. Veel
dorpen hebben al het nodige werk
verricht. Vaak is de vraag: hoe nu
verder? Dat wordt onderzocht in het
project Ruimte voor Nieuwe Energie.

In Nederland zijn meer dan 500 lokale initiatieven om
duurzame energie op te wekken met zonnepanelen, biomassa
of kleinschalige windenergie. Energie-initiatieven organiseren
collectieve inkoopacties, geven voorlichting over
woningisolatie en duurzame energieopwekking. Projectleider
Tineke van der Schoor: ‘Na de eerste successen willen dorpen
meer aan energietransitie
doen. Ze willen bijvoorbeeld een energiecoöperatie
oprichten of energie opwekken met eigen windmolens, een
zonnepark of een vergistingsinstallatie. Maar daarvoor is
geld, organisatie en kennis nodig. Dorpen hebben behoefte
aan professionalisering. Bovendien lopen ze vaak tegen
lokale of provinciale regelgeving aan. Wij gaan in gesprek
met deze gemeenschappen, onderzoeken wat er gebeurt en
proberen dit soort processen een stukje verder te helpen door
ondersteuning en kennis te bieden. We observeren niet alleen,
we werken ook mee.’
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Oostra: ‘Het stimuleren van de energietransitie
op lokaal niveau is een manier
om de wereld een beetje beter te maken’

Dr. ir. Mieke Oostra

Vier lokale casestudies

Lokale kringloop

Het project bestaat uit vier casestudies. Het Friese project
Trynergie draait om zeven dorpen die een energiecoöperatie
voor zonnepanelen hebben opgericht en nu samen met boeren
een biomassa-installatie realiseren. Energie+Dorp gaat dit traject
volgen en ondersteunen met kennis en ervaring. Een andere
casus speelt zich af in Overijssel: Reggestroom heeft plannen
voor de bouw van een enorme windmolen gecombineerd met
een klimwand. Hiervoor werken ze samen met een lokale
klimvereniging. Dit project laat zien hoe de combinatie van
energieopwekking en andere functies, zoals recreatie, tot meer
draagvlak kan leiden.

Het ideaal van decentrale opwekking van energie is een
lokale kringloop: huishoudens en bedrijven nemen de
energie af die in de buurt wordt geproduceerd. Van der
Schoor: ‘Gemeenschappen willen dat zo’n project lokaal
werkgelegenheid oplevert en dat de winst lokaal wordt
gebruikt om in duurzame projecten te investeren. De winst
van fossiele-energiebedrijven vloeit echter weg naar het
buitenland.’ Het blijkt lastig om in de praktijk opwekking
en gebruik van energie te combineren, omdat de regionale
elektriciteitsnetwerken van vroeger niet meer bestaan. Van
der Schoor: ‘In vergelijking met een windpark op zee heeft
een regionaal netwerk een veel minder zware infrastructuur
nodig. Dit is dus een knelpunt, maar één van onze partners,
het coöperatieve energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam,
wil die combinatie wel gaan maken.’

Kwaliteit van leven naar hoger plan
‘Mijn ambitie is om de kwaliteit van
leven voor ons allemaal op een
hoger plan te brengen. Ik wilde dat
eerst doen door nieuwe medicijnen
te ontwikkelen, maar in de studie
Medische Biologie kon ik mijn
creativiteit niet kwijt. Bouwkunde
in Delft bood die mogelijkheid wel.
Sindsdien houd ik me bezig met de
gebouwde omgeving die ik beter wil
laten aansluiten bij de veranderende
behoeften van individuele mensen
en het lokale collectief. Ideeën werk
ik samen met anderen uit binnen
NoorderRuimte.’

regio versterken. Ze genereren
werkgelegenheid en investeren de
opbrengst lokaal. Samen met deze
coöperaties ontwikkelen we nieuwe
kennis en instrumenten om deze
ontwikkeling te versterken.’

Maatschappelijke impact

Partners

Noord-Nederland zet volgende stap in energietransitie
Door onderzoek en ondersteuning van lokale energie-initiatieven, zetten Noord-Nederlandse dorpen een volgende
stap in de energietransitie. Bijvoorbeeld door een coöperatie te vormen, bij te dragen aan lokale werkgelegenheid
of het creëren van draagvlak. Daarmee komt het uiteindelijke doel, het energieneutrale dorp te worden, binnen
bereik.

De volgende partijen doen mee
in één van de casestudies of zijn
partner bij het organiseren van
activiteiten: Groninger Energie Koepel
(GrEK), Trynergie, Reggestroom,
Noordelijk Lokaal Duurzaam en
Grunneger Power.

Energietransitie stimuleren
‘Het stimuleren van de energietransitie
op lokaal niveau is een manier om
de wereld een beetje beter te maken.
Binnen ons lectoraat helpen we de
regio door energiebesparing en het
opwekken van duurzame energie
te bevorderen. We zien steeds
meer lokale initiatieven in NoordNederland ontstaan gericht op de
transformatie van de eigen omgeving.
Juist lokale energiecoöperaties, die
worden gevormd door plaatselijke
gemeenschappen, kunnen de

Meer info hanze.nl/miekeoostra

Energie als vertrekpunt
‘We werken samen met andere
kenniscentra, omdat onze projecten
over meer gaan dan energie alleen.
Energie fungeert voor ons als vertrek
punt. Hoe pak je ontwerpopgaves
integraal aan zodat uitvoering,
beheer en veranderingen efficiënter
en met minder grondstoffen kunnen
worden uitgevoerd? Hoe kun je de
kwaliteit van de woonomgeving
verbeteren in gebieden waarin steeds
minder mensen wonen en als gevolg
daarvan minder publieke middelen ter
beschikking zijn? Daar werken we met
z’n allen aan.’

Functie
Lector Ruimtelijke Transformaties –
Energie
Achtergrond
Medische biologie, bouwkunde,
onderzoeker TNO, lector Saxion
Ambitie
Het leven mooier maken door de
kwaliteit van de gebouwde omgeving
te verbeteren

Healthy Ageing
Een leven lang gezond!
We worden steeds ouder. Dat vraagt om nieuwe,
slimme oplossingen om de kwaliteit van het
leven te vergroten en de mensen zoveel mogelijk
gezonde jaren te geven. Het gaat daarbij niet
alleen over ouderen en ziekte, maar ook over
gezond opgroeien, maatschappelijke participatie
en kwaliteit van leven. Hierbij wordt uitgegaan
van een positieve gezondheid*. De vergrijzing
is een van de grootste sociaal-economische
uitdagingen van de 21ste eeuw, maar biedt
ook kansen voor nieuwe producten, diensten
en werkgelegenheid: de zogenaamde Silver
Economy.
In september 2014 is het Centre of Expertise
Healthy Ageing (CoE HA) opgericht. Het CoE
HA staat voor het gehele speerpunt Healthy
Ageing van de Hanzehogeschool Groningen. Het
speerpunt Healthy Ageing is de afgelopen jaren
sterk ontwikkeld in onderwijs, onderzoek en in
publiek-private samenwerking met andere partners.
In een Innovatiewerkplaats (IWP) werken
onderzoekers, studenten, docenten en

ondernemers samen aan real life-vraagstukken.
Dat doen ze onder andere in de Health Hub Roden,
een fantastische plek waar onderzoek naar Healthy
Ageing fysiek wordt gerealiseerd.
Door de transitie in de zorg, worden andere
competenties van de jonge professionals verwacht.
De Hanzehogeschool Groningen leidt deze
professionals op tot ‘change agents’ voor de
maatschappij van de toekomst. Zo brengen we in
de master Healthy Ageing Professional praktijk,
onderzoek én bedrijven samen om te werken aan
verbetering van gezondheid. Daarbij kiezen we
nadrukkelijk voor een interprofessionele aanpak.
Binnen de Hanzehogeschool Groningen vindt veel
toegepast onderzoek plaats op het brede terrein
van Healthy Ageing. Door lectoren en docentonderzoekers wordt daarbij vaak multidisciplinair
samengewerkt aan oplossingen van problemen
uit de beroepspraktijk. De Hanzehogeschool
Groningen heeft zeventien Healthy Ageing lectoren
die onderzoek doen naar maatschappelijke
vraagstukken.

Lectoren: 17
Samenwerkingspartners: 150
Innovatiewerkplaatsen: 25
Aantal onderzoeksprojecten: ca 75 per jaar in uitvoering
*	Gezondheid wordt niet gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele
en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren (Machteld Huber).

Health Hub Roden
De Health Hub Roden is in 2015 opgericht en
opende in maart 2016 officieel haar deuren.
Op de oude locatie van Cordis, dat in 2009 uit
Roden vertrok, is een bruisend kennisknooppunt
ontstaan op het gebied van medische
technologie. Met de komst van Lode Holding
uit Groningen telt de Health Hub inmiddels
25 deelnemende bedrijven.
Deze bedrijven werken intensief samen met de
Hanzehogeschool Groningen (penvoerder van de Health Hub),
Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Alfa-college, gemeente
Noorderveld, samenwerkingsverband Regio Groningen
Assen en de provincie Drenthe aan het ontwikkelen, delen,
innoveren en vermarkten van kennis op dit gebied.
Studenten uit het mbo, hbo en wo komen naar Roden om
mee te werken aan onderzoeksprojecten en stage te lopen.
Scholieren gaan er naartoe op excursie om kennis te maken
met techniek in de gezondheidszorg. De Health Hub heeft
als doel de hoogwaardige werkgelegenheid op medisch
gebied voor de regio te behouden. Directeur Peter Boonstra:
‘We willen studenten laten zien dat ze na hun studie niet
naar het westen hoeven te gaan om werk te vinden op hun
vakgebied. De aangesloten bedrijven bieden alle kansen op
een mooie loopbaan op technisch gebied. Ook bieden we
studenten de kans om hier een eigen start-up te beginnen.
We bieden hiervoor een netwerk en de faciliteiten.’

Innovatief voorbeeldproject
De deelnemers aan de Health Hub Roden, studenten,
onderzoekers, docenten en bedrijven, vinden elkaar op allerlei
gebieden. Ze brengen elkaar op nieuwe ideeën, maken gebruik
van elkaars expertise en ontwikkelen nieuwe producten en
diensten. Een mooi voorbeeld van zo’n innovatief product is
de Bambi Belt: een zachte stoffen band met sensoren waarmee
te vroeg geboren baby’s in een couveuse worden gemonitord.
Doordat de baby niet aan slangetjes ligt, kunnen de ouders het
er gemakkelijker uitnemen om te knuffelen. Dat is beter voor
de hechting met het kind. Een product dat is bedacht door een
neonatoloog uit Eindhoven. Het bedrijf Inbiolab, inmiddels
overgenomen door DEMCON, ook onderdeel van de Health
Hub, ontwikkelde in Roden prototypes op basis waarvan de
Bambi Belt is ontstaan.
www.healthhub-roden.nl

Fit4Sustainable
Employability:
gezond blijven werken
dankzij een sensor
Louis Polstra | Lector Arbeidsparticipatie | Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Hoe kun je met behulp van
sensortechnologie werkenden helpen
om gezond aan het werk te blijven?
Dat is de insteek van Fit4Sustainable
Employability (Fit4SE). De onderzoekers
onderzoeken of ze met behulp van
self-tracking de leefstijl van werkenden
kunnen beïnvloeden, zodat ze langer
gezond kunnen blijven werken.

Steeds meer mensen gebruiken self-tracking om te registreren
hoeveel stappen ze op een dag zetten of hoeveel kilocalorieën
ze binnenkrijgen. De pilots en onderzoeksprojecten van Fit4SE
gebruiken deze technologie om de gezondheid en leefstijl
van werkenden te onderzoeken. Medewerkers van Menzis,
de Hanzehogeschool Groningen en het Museum Technisch
Werken (MTW) droegen een tijd een self-tracking device, zoals
een stappenteller of een slaapsensor. De resultaten van de
metingen zijn gebruikt in verschillende onderzoeksprojecten.

Self-tracking verbetert de gezondheid
Uit de metingen bij Hanze-medewerkers blijkt dat hun
gezondheid na het gebruik van een self-tracking device is
verbeterd. Ook de medewerkers van MTW zijn positief over
het effect.
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Polstra: ‘Als mijnwerkerszoon heb ik van mijn vader geleerd dat je
nooit iemand achterlaat. Dat credo heb ik in mijn hele loopbaan
toegepast door steeds onderzoek te doen naar de onderkant van de
samenleving’
Onderzoeker Hilbrand Oldenhuis: ‘Ze geven aan dat ze
bewuster met hun gezondheid bezig zijn: ze wandelen meer,
gaan vaker op de fiets naar hun werk en letten beter op hun
slaappatroon. In het promotieonderzoek Quantified Self @ Work
gaan we het effect op de duurzame inzetbaarheid op de
langere termijn onderzoeken.’

Gedrag voor het slapen gaan telt ook mee
Bij een gezonde leefstijl gaat het vaak om meer bewegen en
gezonder eten. Wat minstens zo belangrijk blijkt te zijn is
wat iemand doet voor hij gaat slapen. Oldenhuis: ‘Studenten
hebben een literatuurstudie gedaan naar slaapproblemen.
Hieruit blijkt dat wat je doet voor het slapen gaan sterk van
invloed is op je slaap. Vlak voor het slapen gaan bezig zijn met
je telefoon of tablet maakt het bijvoorbeeld lastiger om snel in

te slapen. Het probleem is dat alle devices die het slaappatroon
meten, niet vastleggen wat iemand doet voordat hij gaat
slapen.’

Combinatie self-tracking en coaching
Self-tracking alleen blijkt niet genoeg om een gezond leefstijl
te ontwikkelen. Deelnemers die naast het dragen van een
fitbit persoonlijke gesprekken met een coach voerden,
gaven aan dat ze hier veel aan hebben gehad. Lector Louis
Polstra: ‘Face-to-face-coaching is erg kostbaar. Als je grote
groepen mensen wilt bereiken, moet je de kosten drukken.
Daarom doen we nu onderzoek naar een combinatie met
e-coaching.’ Naar verwachting zal de behoefte toenemen aan
professionele coaches die sensortechnologie gebruiken voor
hun interventies.

Maatschappelijke impact
Self-tracking draagt bij aan verlaging zorgkosten
Gezonde mensen krijgen eerder een baan, blijven langer aan het werk en verzuimen minder. Interventies die
toepassingen uit de sensortechnologie combineren met coaching, helpen mensen om gezonder te leven, zodat ze
minder snel uitvallen. Daardoor blijven de zorgkosten binnen de perken en blijven mensen langer gezond aan het
werk.
Deelnemers aan de self-tracking-onderzoeken zijn zich na afloop meer bewust van hun gedrag. Ze wandelen
meer, gaan vaker op de fiets naar hun werk en letten beter op hun slaappatroon. Uit metingen bij medewerkers
van de Hanzehogeschool Groningen blijkt dat de zuurstofopname en de bloeddruk zijn verbeterd. In vergelijking
met een controlegroep geven zij, na deelname aan dit project, aan dat zij gezonder leven, zich gezonder voelen en
dat ze hun werk beter aankunnen.

Oldenhuis: ‘Studenten
hebben een literatuur
studie gedaan naar
slaapproblemen. Hieruit
blijkt dat wat je doet
voor het slapen gaan
sterk van invloed is op
je slaap’

Dr. Louis Polstra

Uitval voorkomen
‘Als mijnwerkerszoon heb ik van mijn
vader geleerd dat je nooit iemand
achterlaat. Dat credo heb ik in mijn
hele loopbaan toegepast: in mijn werk
als verpleegkundige en daarna aan
de Rijksuniversiteit Groningen waar
ik onderzoek deed naar de onderkant
van de samenleving. Als lector richt
ik me op kwetsbare mensen op de
arbeidsmarkt: langdurig werklozen,
jongeren met een arbeidsbeperking,
mensen met een psychiatrische
stoornis, oudere werkenden. Hoe
voorkomen we dat ze uitvallen, hoe
ondersteunen we ze bij het vinden
van werk? Dat is de missie van mijn
lectoraat.’
Gezond leven bevorderen
‘Hoe kun je mensen stimuleren zelf te
werken aan hun gezondheid, zodat
ze gemakkelijker een baan vinden
of langer productief blijven? En op
welke manier kan het gebruik van
sensortechnologie daarbij helpen?
Hoe combineer je die technologie met
een vorm van coaching?

Meer info hanze.nl/louispolstra

44

Het is duidelijk dat gezonde mensen
gemakkelijker een baan vinden en
houden dan mensen met een zwakke
gezondheid. Toch ontkomen we er
niet aan dat ons lichaam met het
ouder worden begint af te takelen.
Je kunt dat proces afremmen door
gezond te leven, gezonder te eten en
meer te bewegen, ook op je werk.
De eerste stap is mensen hier
bewuster van te maken. Daar
richten we ons onder andere op
met het programma Fit4Sustainable
Employability. Deelnemers aan
proeven met sensoren geven aan dat
ze meer zijn gaan bewegen en beter
letten op hun slaapgedrag.’

Functie
Lector Arbeidsparticipatie
Achtergrond
Verpleegkundige Psychiatrie,
onderzoek naar de ‘onderkant’ van de
samenleving
Ambitie
Kwetsbare mensen aan het werk
houden

Comfortabel
binnenklimaat,
gezonde
werknemers
Mark Mobach | Lector Facility Management | Leading lector Kenniscentrum NoorderRuimte

Een comfortabel binnenklimaat in
een kantoorgebouw is goed voor
de gezondheid en het welzijn van
werknemers. Maar hoe bepaal je nu
wat comfortabel is? De ene werknemer
vindt het te warm, de ander te koud. Het
onderzoek Indoor ComfortIndex© maakt
inzichtelijk hoe het er in werkelijkheid
voor staat met het binnenklimaat.

Om in beeld te brengen wat het binnenklimaat daadwerkelijk
is, hebben in 2015 en in 2016 zo’n 600 studenten onder leiding
van docent-onderzoeker Henk Brink onderzoek gedaan in
verschillende kantoorgebouwen. Ze hebben aan de hand
van een gevalideerde vragenlijst ongeveer 650 gebruikers
van deze gebouwen geïnterviewd over hun ervaringen met
het binnenklimaat. Daarnaast hebben studenten metingen
verricht naar temperatuur, luchtvochtigheid, licht, geluid,
uitzicht en privacy. Ook de klachten werden opgetekend.
Brink: ‘We willen weten hoe mensen het binnenklimaat
ervaren en in hoeverre ze daar zelf invloed op kunnen
uitoefenen. Zo maken we de koppeling tussen feiten en
beleving.’
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Brink: ‘We willen weten hoe mensen het
binnenklimaat ervaren en in hoeverre ze daar
zelf invloed op kunnen uitoefenen.
Zo maken we de koppeling tussen feiten en beleving’
Ideale binnentemperatuur
Uit één onderzoek kwam naar voren dat een binnen
temperatuur van 20 graden Celsius het hoogste werd
gewaardeerd, terwijl (Europese) normen suggereren dat
de ideale binnentemperatuur 22 graden is. Brink ziet meer
dan genoeg innovatieve mogelijkheden om het individuele
comfort te verbeteren. ‘Waarom geen stoelverwarming zoals
in de auto? Of bureaubladen die stralingswarmte afgeven?
Dan kunnen mensen de temperatuur individueel instellen.’
Lector Mark Mobach ziet mogelijkheden om op de natuur
gebaseerde bouwkundige innovaties in te voeren. ‘Dat
noemen we biomimicry. Ontwerpers kunnen bijvoorbeeld veel
leren van de constante temperatuur in een termietenheuvel.’

Rapportage voor deelnemende organisaties
De deelnemende organisaties ontvangen na afloop een
rapportage met alle bevindingen en conclusies. Hiermee
kunnen ze zelf aan de slag. Dit jaar is zowel een relatief

nieuw als een gerenoveerd kantoorgebouw onderzocht. Juist
in deze gebouwen is het van belang om na te gaan of het
beoogde klimaat is gerealiseerd en bevalt. Op basis van de
conclusies kan het binnenklimaat worden verbeterd. ‘Als dit
gebeurt, is het de gedroomde impact van ons praktijkgericht
onderzoek’, aldus Brink.

Grote inzet van studenten
Alle eerstejaars Facility Management werken mee aan dit
project. Ze doen kostbare ervaring op in de praktijk en leren
een professionele en onderzoekende houding aan te nemen.
Daarnaast analyseren honours-studenten met Brink de data
en werken ze mee aan het rapport voor de opdrachtgever.
Brink: ‘Het is niet gebruikelijk om eerstejaars in te zetten
voor dit soort onderzoek, maar zo komen ze vanaf het begin
van hun opleiding al in aanraking met het werkveld en met
praktijkgericht onderzoek.’

Maatschappelijke impact
Indoor ComfortIndex © draagt bij aan een gezonde werkomgeving
De Indoor ComfortIndex© maakt een koppeling tussen feiten en beleving. Het onderzoek met deze methodiek bij
ongeveer 650 gebruikers in verschillende kantoorgebouwen, leverde kennis op over het binnenklimaat, maar ook
over hoe de gebruikers dat beleven en waarbij zij zich prettig voelen. De op basis daarvan genomen maatregelen
dragen bij aan een gezonde werkomgeving.

Mobach: ‘In ons
kenniscentrum
is de focus:
gebied, gebouw en
gebruiker. Dat maakt
Facility Management
ook zo relevant’

Dr. Mark Mobach

Snijvlak van ruimte, infrastructuur,
mens en organisatie
‘Facility Management is een
vakgebied dat het primaire proces
van organisaties en bedrijven
ondersteunt. Onze studenten
zorgen straks voor een goede en
gezonde werk- en leefomgeving.
Het onderzoek dat wij doen
bevindt zich op het snijvlak van
ruimte, infrastructuur, mens en
organisatie. De vraag is steeds
hoe je gezondheid en welzijn kunt
stimuleren, bijvoorbeeld door
gezonde werkplekken te creëren. We
kiezen daarbij voor een holistische
benadering: we kijken niet alleen
naar de losse onderdelen, maar
betrekken het geheel. Het gaat erom
dat mensen zich thuis voelen in een
gebouw: dat geldt in een ziekenhuis
voor patiënten en mensen die er
werken, maar ook voor bezoekers.’
Focus op gebied, gebouw en
gebruiker
‘In ons kenniscentrum is de focus:
gebied, gebouw en gebruiker. Dat
maakt Facility Management ook zo
relevant. Op die manier kijken we ook
naar vragen rondom aardbevingen.

Meer info hanze.nl/markmobach
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Hoe kunnen onze onderzoekers
bijdragen aan het verbeteren van de
gebouwde omgeving in Groningen?
Een ander thema is demografische
transitie: wij onderzoeken gebieden
waar leegstand ontstaat en
werken mee aan projecten over
herbestemming en de veerkracht van
bewoners.’
Gezonde gebouwen
‘Ons lectoraat verbindt organisatie
en ruimte, waarbij gezondheid en
welzijn centraal staan. Het gaat
steeds om ‘gezonde gebouwen’,
zoals ziekenhuizen, instellingen voor
ouderen of gehandicapten, bedrijven
en overheden. In ziekenhuizen
onderzoeken we bijvoorbeeld hoe
je met gebouwen en tuinen stress
kunt reduceren. Bij instellingen voor
langdurig verblijf kijken we hoe de
gebouwde omgeving de kwaliteit van
leven kan verhogen.’

Functie
Lector Facility Management, leading
lector Kenniscentrum NoorderRuimte
Achtergrond
Bedrijfskunde, adviseur UMCG,
lector De Haagse Hogeschool
Ambitie
Het stimuleren van gezondheid en
welzijn in gebouwen

Zing voor je Leven
in de klas
Evert Bisschop Boele | Lector New Audiences | Leading lector Kenniscentrum Kunst & Samenleving

Hoe krijg je leerkrachten zover dat ze
muziek een volwaardige plek op de
basisschool geven? Muziek op school
draait niet alleen om het leren bespelen
van een instrument of lessen van een
vakleerkracht muziek. Zing voor je
Leven is erop gericht leerkrachten te
stimuleren vaker te zingen in de klas,
niet alleen als muziekles, maar ook
gewoon tussendoor.

Leerkrachten denken vaak dat alleen experts muziekonderwijs
kunnen geven. Lector Evert Bisschop Boele: ‘We leven in een
cultuur waarin we alleen naar de top van de piramide kijken:
het talent om een instrument te bespelen op hoog niveau
op een podium voor een publiek. Maar er is zoveel meer.
Vraag mensen naar wat muziek betekent in hun leven en je
hoort de mooiste verhalen. Mensen die nooit een instrument
hebben bespeeld kunnen een diep en intensief muzikaal leven
hebben. Je muzikale bagage is meer dan het bespelen van een
instrument. Leerkrachten kunnen in de klas de muzikale basis
leggen: een humuslaag waarop de muzikale voorkeuren van
kinderen gedijen.’
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Bang voor muziek
De eerste stap van het project was uitzoeken wat het muzikale
zelfbeeld van leerkrachten op de basisschool is. Uit diepteinterviews blijkt dat leerkrachten bang zijn voor muziek. Ze
laten het muziekonderwijs liever over aan een vakleerkracht,
ook als ze privé veel met muziek doen. Pabo-studenten
hebben geobserveerd wat leerkrachten op muziekgebied
doen in de klas. Bisschop Boele: ‘We zijn de analyses aan het
uitwerken, maar de eerste indruk is dat leerkrachten vaker
iets met muziek doen dan ze denken, variërend van een clipje
kijken van de Voice Kids tot zingen op de fiets naar gym.’

Zingen op de pabo
De volgende stap is leerkrachten stimuleren vaker in de klas
te zingen. Daarvoor zijn geen instrumenten nodig. Zingen

kan op elk moment: tijdens de weekopening, met feestdagen
of bij het leren van de tafels. Bisschop Boele: ‘Vaak gebeurt
dit wel in de kleuterklas, maar daarna veel minder. Wij willen
onderzoeken wat werkt en waarom.’ Met de resultaten kunnen
de pabo’s en de conservatoria op termijn hun voordeel doen.

Muziek proeven
Een stevige plek voor muziek binnen alle scholen. Als hij daar
met zijn onderzoek aan bijdraagt, is Bisschop Boele tevreden.
‘Zo leren kinderen al jong wie ze muzikaal willen worden.
Het is de taak van de scholen om kinderen te laten proeven van
de enorme diversiteit in de muziek. Dan ontdekken kinderen
waar hun eigen belangstelling en talent ligt. En als dat uit het
hart komt is alles goed.’

Maatschappelijke impact
Leerkrachten stimuleren kinderen tot ontwikkelen van hun muzikale identiteit
In dit project worden leerkrachten gestimuleerd meer aandacht aan muziek te besteden in de klas. Zo kunnen
zij ertoe bijdragen dat kinderen al op jonge leeftijd de diversiteit in muziek leren kennen en hun eigen muzikale
identiteit ontwikkelen.
Uit een analyse van de interviews blijkt dat leerkrachten denken dat ze minder goed in staat zijn om muziekles te
geven dan een vakleerkracht. Studenten van de Pedagogische Academie hebben geobserveerd hoe leerkrachten
in de praktijk omgaan met muziek in de klas. De eerste indruk is dat leerkrachten in de praktijk meer doen aan
muziek dan ze beseffen. De volgende stap is het stimuleren van leerkrachten om vaker te zingen in de klas, niet
alleen als les, maar ook tussendoor.

Bisschop Boele:
‘Muziek is een
constante in het leven.
Juist daarom vind ik
het zo belangrijk dat
scholen kinderen
helpen om kennis
te maken met de
diversiteit van muziek.
Zo verrijken ze de
soundtrack van hun
leven’

Prof. dr. Evert Bisschop Boele

Vijf jaar muziekdocent
‘Na mijn opleiding aan het
conservatorium heb ik vijf jaar
gewerkt als muziekdocent in
Amsterdam. Daarna ben ik verzeild
geraakt in het kunstvakonderwijs
en was ik een periode hoofd van de
opleiding tot muziekdocent. Nu is het
cirkeltje rond en houd ik me opnieuw
bezig met muziek- en kunsteducatie.’
Hardnekkig probleem
‘Een van mijn projecten gaat over
muziek op de basisschool. Al
jaren wordt er geklaagd dat het
muziekonderwijs in de versukkeling
is geraakt en dat we er meer aan
moeten doen. Overal een vakdocent
inzetten is volgens mij niet de
oplossing. Daar is ook lastig geld
voor te vinden. Maar de leerkrachten
voelen zich vaak niet bekwaam om
zelf muziekonderwijs te geven: een
hardnekkig probleem.’

Soundtrack van hun leven
‘Ik vind dat een school leerlingen
hoort voor te bereiden op een zinvol
en betekenisvol leven. Muziek is
bepalend voor je identiteit en is vaak
van cruciaal belang op emotionele
momenten in een mensenleven. Ook
werkt muziek regulerend: als je je
prettig wilt voelen, zoek je muziek
die voor jou van betekenis is. Muziek
is een constante in het leven. Juist
daarom vind ik het zo belangrijk dat
scholen kinderen helpen om kennis te
maken met de diversiteit van muziek.
Zo verrijken ze de soundtrack van
hun leven. En om ze mensen met
totaal andere muzieksmaken en
achtergronden te leren begrijpen.’

Functie
Lector New Audiences, leading lector
Kenniscentrum Kunst & Samenleving
Achtergrond
Muziekdocent, hoofd opleiding
Docent Muziek, etnomusicoloog
Ambitie
Ervoor zorgen dat muziek een
betekenisvolle bijdrage levert aan
ieders leven

Meer info hanze.nl/evertbisschopboele
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Meaningful Music
in Health Care:
livemuziek op maat
Rineke Smilde | Lector Lifelong Learning in Music | Kenniscentrum Kunst & Samenleving

Een improvisatie op de viool aan
een ziekenhuisbed. Een variatie op
de popsong Imagine tijdens het
koffiekwartiertje van verpleegkundigen.
Vier totaal verschillende patiënten die
dankzij een speciaal geïmproviseerd
muziekstuk met elkaar in contact
komen. Enkele authentieke ervaringen
van lector Rineke Smilde tijdens
de voorbereidende pilots van het
onderzoeksprogramma Meaningful
Music in Health Care (MiMiC).

Meaningful Music in Health Care is meer dan een verzoeknummer
spelen op een ziekenhuiszaal, benadrukt Smilde. ‘Musici
kunnen inderdaad veel uit hun hoofd spelen, maar dat is
niet de bedoeling van dit project.’ MiMiC is een tweejarig
onderzoeksprogramma dat het lectoraat Lifelong Learning in
Music uitvoert in nauwe samenwerking met het UMCG*.
Hierbij spelen professionele musici live-muziek aan het
bed van patiënten. Tijdens de voorbereidende pilots werd
duidelijk dat persoonsgerichte improvisatie heel goed werkt.
Smilde: ‘Wat we duidelijk hebben gezien, is dat je met muziek
allerlei processen op gang kunt brengen: ontspanning en
communicatie, maar ook troost en saamhorigheid. Muziek als
katalysator.’
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Smilde: ‘Muziek kan voor mensen zeer verrijkend
en van grote betekenis zijn. Dit geldt met name ook
voor kwetsbare mensen zoals ouderen met dementie,
zieke kinderen en chronisch zieke patiënten’

Prof. dr. Rineke Smilde

Nieuwe artistieke praktijk ontwikkelen

Muziek als katalysator

Het onderzoek van Smilde en haar collega-onderzoekers richt
zich op de ontwikkeling van een nieuwe artistieke praktijk,
die in hoge mate bijdraagt aan de persoonlijke groei en
artistieke ontwikkeling van musici. In de eerste pilotreeks
van het onderzoek wordt gewerkt met professionele musici.
Ondertussen worden master-studenten die deelnemen
aan de tweede reeks pilots getraind. Een ander doel van
het onderzoek is het ontwikkelen van een module voor
studenten in de masteropleiding. In de module leren zij om
persoonsgerichte improvisatie toe te passen in deze specifieke
context.

De ervaringen met de musici en de patiënten zijn tot nu
toe zeer positief. Smilde is lovend over het vertrouwen dat
patiënten en verpleegkundigen de musici en onderzoekers
geven. ‘We mochten overal binnenkomen, zelfs als een
patiënt op dat moment wondverzorging kreeg. Wat zeer
werd gewaardeerd was dat we ook in de weekenden kwamen.’
Ze vertelt over een oudere vrouw die op een kamer lag met
drie andere patiënten. ‘Er was nauwelijks contact, iedereen
lag in bed met oortjes in en was bezig met zijn iPad. Toen de
musici kwamen, veranderde er iets in de groep en kwam het
onderlinge gesprek op gang.’

Wereld van professionele musici
‘De essentie van Lifelong Learning in
Music is dat je in staat moet zijn als
musicus met zelfvertrouwen actief
te reageren op de veranderingen
om je heen. De wereld van de
professionele musici is snel aan
het veranderen. Musici hebben
een portfolio loopbaan: ze treden
op, geven les en ontwikkelen hun
eigen projecten. Ze combineren
verschillende professionele
activiteiten en dat gaat veel verder
dan alleen de muziekschool of
concertzaal. Als musicus kun je
bijdragen aan de samenleving door
nieuwe, betekenisvolle activiteiten
in de praktijk te ontwikkelen en
te omarmen. Die kansen zijn er
voldoende, maar je moet ze wel leren
zien en benutten.’

*	Het onderzoek van het UMCG

Maatschappelijke impact
Muziek als medicijn
Muziek speelt een belangrijke rol in het fysieke en mentale welbevinden van oudere patiënten. Het kan allerlei
processen op gang brengen: ontspanning en communicatie, maar ook troost en saamhorigheid. Muziek
kan grote invloed hebben op toekomstige behandelingen van deze patiënten en daarnaast leiden tot nieuwe
beroepsmogelijkheden voor musici.
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binnen het project Meaningful
Music in Health Care (MiMiC)
is gericht op oudere patiënten.
De vraag is of muziek aan het
bed een gunstig effect heeft op
het voorkomen of verminderen
van delier. Delier is de grote
verwarring die oudere patiënten
soms overvalt na een operatie.

Waarde van muziek voor
kwetsbare mensen
‘Muziek kan zeer verrijkend en van
grote betekenis zijn voor mensen.
Dit geldt met name voor kwetsbare
mensen zoals ouderen met dementie,
zieke kinderen en chronisch zieke
patiënten.

Meer info hanze.nl/rinekesmilde

Dat ervaren we duidelijk in ons
project Meaningful Music in Health
Care, een groot onderzoek dat we
samen met het UMCG uitvoeren.
We ontwikkelen een nieuwe
muziekpraktijk voor patiënten en
verpleegkundigen, waarbij we inzicht
willen verwerven in de betekenis en
effecten van die muziekpraktijk. Een
chronisch zieke patiënte omschreef
tijdens een radio-uitzending over
ons project prachtig wat dit met haar
deed. Ze zei letterlijk: ‘Ik heb een
heleboel verdriet opgeruimd.’ Ook
het effect op de musici zelf is groot.
Een orkestmusicus die meewerkte in
muziekworkshops voor mensen met
dementie vertelde dat het werken in
deze context zijn hele blik veranderde
op zijn rol als musicus in het orkest.’

Functie
Lector Lifelong Learning in Music
Achtergrond
Uitvoerend musicus,
muziekwetenschapper en sociaal
wetenschapper
Ambitie
Belangrijke kennis en inzichten
verwerven ten behoeve van de
professionele ontwikkeling van musici

Anders belicht
Anke Coumans | Lector Image in Context | Kenniscentrum Kunst & Samenleving

Drie achtereenvolgende jaren was het
artistieke onderzoeksproject Anders
Belicht te gast in het Living Lab van
’t Blauwbörgje, een zorginstelling voor
mensen met dementie in Groningen.
Op basis van de onderzoeksmethode
van kunstenaar Lino Hellings deden
studenten onderzoek naar de omgeving
van mensen met dementie door middel
van fotografie. Ze deelden hun inzichten
met elkaar en met de instelling. Op basis
van hun onderzoek heeft de instelling
concrete veranderingen doorgevoerd in
de leefomgeving.

De onderzoeksmethode van Lino Hellings is authentiek en
goed doordacht, zegt lector Anke Coumans: ‘Via de fotografie
doen we onderzoek naar de openbare ruimte met als doel
ideeën op te doen over de omgeving. Studenten maakten foto’s
tijdens wandelingen in en rond de instelling. Geen mooie
foto’s, maar snelle plaatjes van wat hen op dat moment opviel.’
Vijf dagen lang plaatsten de studenten ieder twee foto’s op een
speciale website en schreven ze er een tekst bij, waarmee ze
reflecteerden op wat ze hadden gezien.

Inzicht in leefomgeving van dementerenden
Het idee achter het project is dat de foto’s de discussie
aanzwengelen over wat er gaande is in de zorg rondom
dementie. Zorgprofessionals, studenten en andere
betrokkenen raken zo in gesprek en komen tot nieuwe
inzichten. Coumans is verheugd over de manier waarop de
studenten die discussie tot stand konden brengen. Zo viel
het op dat er een sterke scheiding bestaat tussen ruimtes
waar dementerenden verblijven en de open ruimtes voor
personeelsleden en bezoekers. De studenten hebben op basis
van de bevindingen van het project Anders Belicht een prototype
voor een tussenruimte gecreëerd, waar bewoners hun familie
gemakkelijker kunnen ontmoeten.
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Coumans: ‘Zelf houd ik ervan
waagstukken vanuit de kunst te initiëren
om de wereld in beweging te zetten’

In die tussenruimte komen binnen en buiten samen,
waardoor de scheiding tussen patiënten en niet-patiënten
minder scherp wordt.

Toepassing in de zorgpraktijk
De volledige opbrengst van drie jaar onderzoek wordt
na afloop verwerkt in het beleid van de zorginstelling en
wellicht nog breder in de zorg voor mensen met dementie.

Dr. Anke Coumans

Nieuwe rollen voor kunstenaars
‘Mijn onderzoeksgebied betreft de
relatie tussen kunst en samenleving:
wat zijn de nieuwe rollen die
kunstenaars vervullen? In mijn
projecten creëer ik leeromgevingen
waarin studenten nieuwe rollen in
de praktijk kunnen ontdekken en
ontwikkelen. Daarmee brengen we
de kunst, de kunstpraktijk en de
kunstenaar in de sociale context.’

De methode kan ook goed gebruikt worden in een andere
omgeving. Coumans: ‘Onlangs vroeg een oud student of ze
deze methode kan gebruiken in de gehandicaptenzorg. Een
andere oud student voert een vervolgproject uit, waarbij ze de
patiënten zelf laat fotograferen of fotografeert wat de patiënt
aanwijst. Het zou ook mooi zijn om te fotograferen bij iemand
thuis die in een vroeger stadium van dementie verkeert.’

Maken en reflecteren
‘Het uitgangspunt is altijd de
beeldende kunst: maken en
reflecteren op wat je maakt. Onze
studenten zijn in de eerste plaats
kunstenaar, geen sociaal werkers. Het
begint met beeld maar het levert vaak
meer op dan beeld alleen. Studenten
brengen iets teweeg in de omgeving
en andersom.’

Maatschappelijke impact
Fotografie geeft inzicht in en begrip voor dementerenden
Anders Belicht maakt de samenleving bewust van de leefomgeving van dementerenden. Door de ervaringen van
de studenten in combinatie met de foto’s ontstaat een goed beeld van hoe deze mensen leven. Mede hierdoor
zijn kunstenaars en onderzoekers geïnspireerd geraakt om zelf projecten op te zetten, bijvoorbeeld in de
gehandicaptenzorg.
Het project heeft in het Living Lab zichtbaar gemaakt hoe de leefomgeving van dementerende binnen
zorginstelling ‘t Blauwbörgje eruitziet. De discussie die zorgprofessionals, studenten en andere betrokkenen
hierover hebben gevoerd heeft geleid tot prototypes voor concrete verbeteringen van die omgeving. Zo
heeft zorginstelling ‘t Blauwbörgje plannen om een tussenruimte te creëren, waar bewoners, bezoekers en
personeelsleden elkaar ontmoeten. Een vervolgproject met dementerenden in dit Living Lab is het nieuwe project
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet geweest. Daarnaast vindt er overleg plaats om Anders Belicht in te zetten
als participatieve onderzoekmethode ten behoeve van de aankomende nieuwbouw.
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De eerdere edities van Anders Belicht
zijn beeldend samengevat in het cahier
Anders Belicht, een fotowandeling als
artistieke onderzoeksmethode. Net
als in voorgaande jaren is het werk
van de studenten verzameld voor een
openbare expositie.

Dat zijn experimentele projecten
waarbij studenten, onderzoekers en
externe partijen samenwerken aan
een actueel, praktijkgericht thema
met het doel om iets in gang te zetten
in de samenleving. Bijvoorbeeld
meer aandacht voor de leefomgeving
van dementerende mensen. Die
samenleving is onderdeel van het
project: de mensen met wie we
samenwerken doen actief mee.’

Functie
Lector Image in Context
Achtergrond
Onderzoeker, beleidsmaker,
projectleider op het gebied van kunst
Ambitie
Laten zien hoe kunst in context een
wederkerige beweging in gang zet

Waagstukken vanuit de kunst
‘Zelf houd ik ervan waagstukken
vanuit de kunst te initiëren om de
wereld in beweging te zetten.

Meer info hanze.nl/ankecoumans

Vmbo-leerlingen
in beweging krijgen
Remo Mombarg | Lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport | Centre of Expertise Healthy Ageing

Op de basisschool sporten kinderen
graag, maar op het voortgezet onderwijs
haken scholieren vaak af. Dit geldt
vooral voor leerlingen van het vmbo, die
ook nog eens meer roken en drinken
dan andere leerlingen. Het project
Zelfregulatie en Leefstijl in het vmbo
is bedoeld om bij deze leerlingen een
gezondere leefstijl te promoten door op
hun leefwereld aan te sluiten.

Hoe kun je de leefstijl van leerlingen in het vmbo verbeteren
en welke rol kan sport daarin spelen? Projectleider Alien
van der Sluis: ‘Deze jongeren hebben vaak moeite met
zelfregulatie. Het beïnvloeden van hun gedachten, gevoelens
en gedrag om een bepaald doel in de toekomst te behalen
vinden ze lastig. Sport is zeer geschikt om de zelfregulatie te
verbeteren: door zelf een doel te stellen op sportgebied en daar
stapsgewijs naartoe te werken, ontdekken jongeren wat het is
om succes te hebben.’

Project op drie vmbo-scholen
Op drie vmbo-scholen is het project van start gegaan. Eerst
inventariseren de leerlingen hun eigen beweeggedrag en
kunnen ze kiezen uit allerlei trendy sporten: longboarden,
trickbiken, basketbal en freerunnen. Van der Sluis: ‘Leerlingen
kiezen zelf welk doel ze willen behalen. Ze hebben ieder een
buddy die feedback geeft en van wie ze kunnen leren.’ Het
tweede deel van het project is gericht op een gezonde leefstijl.
De mentor begeleidt de leerlingen bij het stellen van gezonde
doelen, zoals minder snacken, vaker op de fiets naar school
gaan en water in plaats van frisdrank drinken.
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Mombarg: ‘Sportleraren ontwikkelen zich van instructeur tot
begeleider en kijken veel beter naar hoe ze leerlingen kunnen
ondersteunen. Zo leiden we alvast de zelfregulerende sportleraren
van de toekomst op’

Dr. Remo Mombarg

Positieve effecten

Plezier in sport bevorderen
‘Hoe zorg je dat alle kinderen sport
op een positieve wijze beleven
zodat ze kunnen deelnemen aan de
huidige en toekomstige sportcultuur?
Sport kan zoveel bijdragen aan een
gezonde leefstijl, nu en later. Kinderen
en jongeren met plezier laten
sporten is de basis van mijn werk als
onderzoeker en opleider.’

Tijdens een voorgaand project op het mbo was sprake van
een positief effect op de schoolprestaties. Van der Sluis:
‘We zagen verschillen in werkhouding tussen de leerlingen
die wel en niet mee hadden gedaan. Op het vmbo meten we de
zelfregulatie met behulp van vragenlijsten en we observeren
het gedrag in de sportlessen zorgvuldig. Ook brengen we in
kaart welke feedback de leerlingen elkaar geven.’

Zelfregulerende sportleraren van de
toekomst
‘We zien dat de rol van de sportleraar verandert’, vult lector
Remo Mombarg aan. ‘Zij ontwikkelen zich van instructeur tot
begeleider en kijken veel beter naar hoe ze leerlingen kunnen
ondersteunen.’
In het vmbo-project wordt ook onderzoek gedaan naar de rol
van de sportleraar door middel van audio-opnamen. Mombarg
is verheugd over de deelname van studenten aan het project,
die een app ontwikkelen en lessen observeren. ‘Zo vormen we
de zelfregulerende sportleraren van de toekomst.’

Na de basisschool haken
scholieren af
‘Basisschoolkinderen sporten nog
graag, maar op het voortgezet
onderwijs haken ze vaak af. Hun
sociale leven wordt belangrijker,
evenals de mening van anderen. Met
name vmbo-leerlingen houden er mee
op. Als je ernaar vraagt zeggen ze
dat sport ‘not done’ is: je gaat ervan
zweten en stinken. Vmbo-leerlingen
bewegen het minst van alle jongeren.
Ook op het speciaal onderwijs zie je
dit terug. Daar moeten we echt iets
aan doen.’

Maatschappelijke impact
Kwetsbare doelgroep gaat gezonde toekomst tegemoet
Het project ondersteunt vmbo-leerlingen bij het ontwikkelen van zelfregulatie op het gebied van sport en leefstijl.
De leefstijl van de deelnemende vmbo-jongeren is gezonder en actiever geworden en hun zelfregulatieve
vaardigheden zijn toegenomen. Hierdoor krijgen ze meer regie over hun leefstijl, waardoor een kwetsbare
doelgroep een gezonde toekomst tegemoet kan zien.
Verder schuiven docenten en mentoren meer op van een instruerende naar een begeleidende doceerstijl.
Concreet heeft het project een handleiding en een werkboek voor docenten en digitale leskaarten voor leerlingen
opgeleverd. De leskaarten zorgen ervoor dat leerlingen zelfstandiger met sporten bezig kunnen zijn. Ook is er een
concept gemaakt van een app om zelfstandig sporten in het vmbo te stimuleren.
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Projectsubsidie komt van ZonMw
uit het Programma Opvoeding en
Onderwijs. Deelnemende scholen:
CSG Augustinus in Groningen,
Ubbo Emmius in Stadskanaal, GGD
Groningen, Winkler Prins in Veendam.

Sluit aan bij wat jongeren leuk
vinden
‘Mensen zijn niet gemaakt om stil te
zitten: we moeten elke dag bewegen
en wel langer dan een uurtje. Als
je jongeren, en dan met name de
jongeren op het vmbo, meer wilt laten
bewegen moet je rekening houden
met wat ze graag doen. Dus niet
ringzwaaien en softbal zoals we al
sinds jaar en dag doen, maar sporten
die jongeren echt leuk vinden. Kijk
naar Pokémon Go: met zo’n game
willen jongeren wel doelen behalen en
komen ze er zelfs voor in beweging.
Het gaat er om dat je uitgaat van
het talent en de belangstelling van
jongeren en dat ze het gevoel hebben
dat ze ergens goed in zijn.’

Functie
Lector Bewegingsonderwijs en
Jeugdsport
Achtergrond
Docent lichamelijke opvoeding,
orthopedagoog, gezondheidszorg
psycholoog en opleider
Ambitie
Ieder kind een kindgerichte, sportieve
opvoeding bieden

Meer info hanze.nl/remomombarg

Scholieren die
meer aandacht
nodig hebben
Henderien Steenbeek | Lector Curious Minds | Centre of Expertise Healthy Ageing

Voor een leerkracht in het primair
onderwijs is het werk een stuk
complexer geworden nu er steeds meer
kinderen met gedragsproblemen in de
klas zitten. Kinderen met ADHD, PDD
NOS, autisme en hoogbegaafdheid zijn
bewerkelijk en vragen extra aandacht.
Hoe kun je leerkrachten daarbij
ondersteunen? Dat is de centrale vraag
in het onderzoek van lector Henderien
Steenbeek.

Het project ‘Creëer een positieve talentspiraal: werken met kinderen met
ASS (Autisme Spectrum Stoornis) in de klas’ heeft als doel leerkrachten
te ondersteunen bij hun onderwijs aan kinderen die gedrag
vertonen dat valt binnen het autistisch spectrum.
Op basis van de uitgangspunten van het onderzoekstraject
TalentenKracht is een methodiek ontwikkeld waarbij
onderzoekers tijdens de lessen Wetenschap en Techniek
de interactie tussen leerkracht en leerlingen analyseren.
Met behulp van Video Feedback Coaching worden leerkrachten
gecoacht op de manier waarop ze kinderen uitdagen om te
laten zien wat ze kunnen.
De bedoeling is om talentvol gedrag bij kinderen uit te
lokken, bijvoorbeeld door vragen te stellen. Volgens Steenbeek
werkt de methodiek het beste op de eigen werkplek: ‘Een
leerkracht ziet op de video terug hoe hij of zij reageert op
leerlingen en wat het effect daarvan is.’
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Steenbeek: ‘Ik daag leerkrachten uit om met een andere bril naar
kinderen te kijken. Niet naar een kind met een etiket, maar naar het
potentieel dat een kind heeft. Want dan kijk je pas goed naar het
kind zelf’

Dr. Henderien Steenbeek

Praktijkonderzoek met zes leerkrachten op
drie scholen

Bewerkelijke kinderen
‘Sinds mijn promotie in 2006 houd
ik me vooral bezig met de interactie
tussen kinderen onderling en tussen
kind en volwassene in de context van
spel en onderwijs. Daarbij richt ik me
vooral op bewerkelijke kinderen die
iets extra’s vragen van de leerkracht,
omdat ze gedragsproblemen
hebben of hoogbegaafd zijn. Ik daag
leerkrachten uit om met een andere
bril naar kinderen te kijken. Niet kijken
naar een kind met een etiket, maar
naar het potentieel dat een kind heeft.
Dan pas kijk je naar het kind zelf.’

Dankzij een RAAK Publiek-subsidie* werken zes leerkrachten
van drie schoolbesturen in Noord-Nederland met deze
methode in hun interactie met autistische kinderen. Ze
bezoeken educatiebijeenkomsten, vormen onderling
een netwerk en gaan in de klas Video Feedback Coaching
gebruiken. Het doel is uit te zoeken of en hoe deze
methodiek de interactie tussen leerkracht en kinderen
verandert. Steenbeek: ‘De leerkrachten bepalen zelf op welke
momenten ze met de Video Feedback Coaching werken.
Tijdens de netwerkbijeenkomsten brengen ze hun eigen
praktijkvoorbeelden in.’

Dat kan iets heel kleins zijn. Zoals
dat ene jongetje dat nooit iets zegt
in de klas en opeens een vraag stelt,
waaruit blijkt dat hij heeft nagedacht
en echt interesse heeft. Dat is een
talentmoment, een moment waarop
een kind sprankelt.’

Analyse data leidt hopelijk tot veranderingen
De videobeelden vormen een berg data die geanalyseerd
worden door studenten en onderzoekers. Steenbeek:
‘Ik verwacht dat leerkrachten veel kennis genereren in het
netwerk, er zelf veel van leren en het toepassen in de praktijk.
En natuurlijk hoop ik vooral dat autistische kinderen
hun talenten in de klas laten zien en zelfstandiger gaan
functioneren. De leerkrachten binnen hun eigen school
verspreiden hun kennis en ervaring met autistische kinderen,
zodat hun collega’s ook beter leren werken met deze groep.
Verder worden videobeelden met good practices verzameld
om landelijk te verspreiden.’

*	Hogescholen kunnen

Maatschappelijke impact
Talentvol gedrag bij kinderen met ASS stimuleren
Leerkrachten krijgen ondersteuning bij het geven van onderwijs aan leerlingen met ASS (Autisme Spectrum
Stoornis). Het uitgangspunt van het onderzoekstraject is het stimuleren van talentvol gedrag bij deze kinderen.
Hierdoor gaan deze kinderen actiever meedoen in de klas. Als ze actiever en zelfstandiger leren werken, komen ze
beter tot hun recht en kan de leerkracht de aandacht verdelen over alle leerlingen. Dat is goed voor de hele klas.
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financiering aanvragen voor
onderzoeksprojecten die
in samenwerking met hboprofessionals werkzaam in
de publieke sector worden
uitgevoerd. RAAK-publiek
richt zich op het bevorderen
van kennisontwikkeling en
-toepassing om zo bij te dragen
aan de vernieuwing in de
beroepspraktijk.

Iedereen is talentvol
‘Iedereen is talentvol. Dat is een
van de uitgangspunten van ons
onderzoek, een spin-off van het
landelijke onderzoeksprogramma
TalentenKracht. Dat geldt voor
alle kinderen, ook de bewerkelijke
kinderen in een klas. De focus
ligt niet op uitblinken, maar op
kenmerken van talentvol gedrag.
Naast cognitief presteren gaat het
om enthousiasme, nieuwsgierigheid,
creativiteit en plezier.

Talentexpert worden
‘Als leerkracht kun je talentexpert
worden. Je kunt leren in te schatten
wat er in een kind zit en hoe je een
kind kunt stimuleren om dat te laten
zien. Talentmomenten zijn daarbij
heel belangrijk. Het mooie is dat dit
gedachtegoed wordt opgenomen
in het curriculum van de Pabo en
Toegepaste Psychologie van de
Hanzehogeschool Groningen, zodat
de leerkrachten van de toekomst er
nu al mee leren werken.’

Functie
Lector Curious Minds
Achtergrond
Ontwikkelingspsycholoog en
universitair hoofddocent aan de RUG
Ambitie
Leerkrachten ondersteunen bij de
interactie met kinderen die speciale
aandacht nodig hebben

Meer info hanze.nl/henderiensteenbeek

Het familiegesprek
draait om patiënt én
zijn familie
Marie Louise Luttik | Senior onderzoeker lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek | Centre of Expertise
Healthy Ageing

Steeds vaker doet de samenleving een
beroep op de familieleden bij de zorg
voor chronisch zieken en ouderen. De
innovatiewerkplaats Familiezorg richt zich
op de interventie Het Familiegesprek,
waarmee verpleegkundigen de patiënt
en zijn familie kunnen ondersteunen. Het
gaat niet om de individuele mantelzorger,
maar om de onderlinge relaties tussen
de patiënt en zijn familie. Het is belangrijk
om de familie en het sociale netwerk in
kaart te brengen en het gesprek aan te
gaan over de zorg voor de patiënt.

Een familie is net een mobile, zegt senior onderzoeker Marie
Louise Luttik: ‘In rust is hij in balans, maar wordt iemand in
de familie ernstig ziek, dan raakt die mobile, ofwel de balans
in het familiesysteem, verstoord.’ Ze geeft het voorbeeld
van een oudere patiënt die door zijn dochter voor een korte
opname naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze moest snel
weer naar huis, omdat haar dementerende moeder niet te lang
alleen kon zijn. ‘Die dochter moest dus voor beide ouders
zorgen met het risico dat zij zelf overbelast zou raken. Dan
moet je als verpleegkundige achterhalen hoe de zorgsituatie
eruitziet en hoe je passende ondersteuning kunt bieden. Dat
gebeurt nog te weinig in de praktijk.’
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Luttik: ‘Ik ben me er bewust van geworden
dat er in families van alles kan spelen
dat belemmerend of juist bevorderend kan werken.
Ik merk dat ik nu meer naar de familie omkijk’
Onderzoek naar familiezorg

Zesdaagse training voor verpleegkundigen

Studenten en onderzoekers onderzoeken de houding van
verpleegkundigen ten opzichte van de familie. Wat vinden
ze ervan om de familie te betrekken bij de zorg? Ook wordt
onderzocht hoe familieleden betrokken willen worden
bij de zorg voor de patiënt. Tot slot worden de effecten
van familiegesprekken in de praktijk onderzocht om deze
interventie wetenschappelijk te kunnen onderbouwen.

Tijdens de zesdaagse training Het Familiegesprek van de
innovatiewerkplaats Familiezorg leren verpleegkundigen om
met families in gesprek te gaan. Ze vragen hoe de betrokkenen
de zorgsituatie beleven en wat de wensen en verwachtingen
zijn. Na afloop voeren de cursisten deze familiegesprekken
in de praktijk, waarbij een onderzoeker de ervaringen en
mogelijke effecten beschrijft. Luttik: ‘De deelnemers aan de
eerste training waren heel positief, maar ze vinden het lastig
om het familiegesprek in de praktijk goed te voeren. Daaraan
gaan we in de volgende training nog meer aandacht besteden.’

Maatschappelijke impact
Professionele ondersteuning leidt tot minder overbelasting en uitval
De participatiemaatschappij doet een steeds groter beroep op de familie en andere naasten bij de zorg van
chronisch zieken en ouderen. De innovatiewerkplaats Familiezorg richt zich op de vraag hoe verpleegkundigen
de patiënt én zijn familie in intensieve zorgsituaties goed kunnen ondersteunen. Door meer familiegericht te
werken kunnen verpleegkundigen de mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en
uitvallen. Familiezorg test de effectiviteit van deze aanpak, ontwikkelt trainingen voor verpleegkundigen en
verwerkt de kennis in het curriculum van de opleiding Verpleegkunde. Het project werkt samen met ziekenhuizen,
zorgverzekeraars en thuiszorgorganisaties.
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Luttik: ‘Als je in het
begin wat meer
tijd steekt in een
familiegesprek, dan kan
je dat uiteindelijk veel
tijd opleveren. Je loopt
vooruit op problemen
die later zouden kunnen
ontstaan’

De innovatiewerkplaats Familiezorg
werkt nauw samen met de
volgende partners: BLOEI, Exfam
(Expertisecentrum Familiezorg Tilburg),
Icare, Interzorg Noord-Nederland,
Martini Ziekenhuis Groningen,
Menzis Zorgverzekeraar, Netwerk
ZON (Zorg- en Welzijnsopleidingen
Noord-Nederland), TSN Thuiszorg,
UMCG, VitalinQ. Meer informatie:
www.healthyageing.net/nl/
innovatiewerkplaats/familiezorg.

Dr. Marie Louise Luttik

Geraakt door verhalen
‘Nadat ik enkele jaren had gewerkt
als verpleegkundige op de
Kinderkliniek van het UMCG ben ik
Verplegingswetenschappen gaan
studeren, omdat ik behoefte had
aan meer onderbouwing van mijn
dagelijkse werk. Uiteindelijk raakte
ik daardoor betrokken bij een
onderzoek naar de rol en beleving
van partners van chronisch zieke
patiënten. De verhalen die daar naar
boven kwamen raakten me enorm.
Mijn promotieonderzoek ging over
de rol en de belasting van partners
van patiënten met hartfalen. Dit
onderzoek was onderdeel van een
groot landelijk onderzoek naar de
verpleegkundige begeleiding van
patiënten met hartfalen.’
Familiegericht leren werken
‘De kennis uit dit promotieonderzoek
is nog steeds actueel nu we
meer en meer richting een
participatiemaatschappij gaan,
waarin een steeds groter beroep
wordt gedaan op familieleden en
andere naasten in de zorg voor
patiënten. Het gaat niet meer alleen
om de patiënt, maar altijd om de

patiënt én de mensen om hem
heen. Verpleegkundigen moeten
leren meer familiegericht te werken.
Dat is niet gemakkelijk, want de
situatie van iedere patiënt en van
iedere familie is weer anders en
wordt, door allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen, steeds complexer.
Sommige patiënten willen hun
familie helemaal niet lastigvallen,
anderen durven niet om hulp te
vragen en soms zijn familierelaties
verstoord geraakt. Verontrustend
is dat we in toenemende mate
zien dat familieleden van patiënten
overbelast dreigen te raken en soms
zelfs helemaal uitvallen. Ons project
Familiezorg draait om de vraag hoe
verpleegkundigen de patiënt én zijn
familie in intensieve zorgsituaties
goed kunnen ondersteunen.’

Functie
Senior onderzoeker lectoraat
Verpleegkundige Diagnostiek
Achtergrond
Verpleegkundige, gezondheids
wetenschappelijk onderzoeker
Ambitie
Een wetenschappelijk onderbouwde
interventie, het familiegesprek,
waarmee de verpleegkundige aan
patiënt én familie ondersteuning kan
bieden

Meer info hanze.nl/marielouiseluttik

Lupine: goed
voor (bijna) alles
Rob van Haren | Lector Transitie Bio-Economie | Kenniscentrum Biobased Economy

Voor de toenemende vraag naar
biomassa in Europa is steeds meer land
nodig. De meest vruchtbare gronden
zijn al in gebruik en uitbreiding kan
alleen door minder productieve gronden
te benutten. De uitdaging is om de
opbrengst op marginale gronden te
verhogen. Lupinen zijn hier uitermate
geschikt voor. Hoe groot de potentie
is moet blijken uit het project LIBBIO:
een Horizon 2020*-onderzoek naar
de mogelijkheden van de teelt en
bioraffinage van Andes Lupinen op arme
gronden in Nederland (de Veenkoloniën),
Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Spanje,
Griekenland, Roemenië en IJsland.

Lupinen uit het Andesgebergte zijn naar verwachting
bijzonder geschikt om te gebruiken als grondstof, omdat ze
niet alleen hoogwaardig eiwit, maar ook veel olie bevatten.
Van Haren: ‘De oliën uit de zaden kun je in voedingsmiddelen
als mayonaise gebruiken. Van de eiwitten kun je yoghurt,
melk en kaas maken. De alkaloïden, de werkzame stof in veel
geneeskrachtige planten, kun je bewerken tot afbreekbare
bestrijdingsmiddelen. De suikers kunnen gebruikt worden
als prebiotica in humane toepassingen. De biomassa die
overblijft, is geschikt als veevoer, maar je kunt er ook biogas
van maken. En dat is nog maar het begin.’

Teelt verbeteren
De eerste stap is het geschikt maken van de plant voor teelt
in Europa. Dat gebeurt aan de Wageningen Universiteit in
samenwerking met een zaadverdelingsbedrijf. Daarna worden
de lupinen getest in heel Europa. De Andes Lupine kan als
zomergewas worden geteeld in Noord- en Centraal Europa
en als wintergewas in de mediterrane gebieden. Hiervoor zijn
minder productieve gronden nodig. De vruchtbaarste gronden
zijn, door de toenemende vraag naar biomassa in Europa,
ook al in gebruik. Lupinen zijn uitermate geschikt voor deze
marginale gronden omdat de plant zijn eigen meststoffen
produceert.
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Van Haren: ‘Lupine is zeer geschikt voor vele toepassingen,
onder andere als vervanger van dierlijke eiwitten
en als grondstof voor vele biobased producten.
Bovendien groeit de lupine ook nog eens goed
op arme grond. Zou het niet prachtig zijn
om over twintig jaar blauwe velden te zien
van hier tot ver in Polen’
Inhoudsstoffen van planten voor nieuwe
producten
Vervolgens gaan onderzoekers aan de slag met de plant zelf.
Van Haren: ‘Er zit veel werk in voor onze onderzoekers en
studenten, zowel tijdens de extractie van de stoffen als bij
het testen van de producten die we ervan maken. We willen
zoveel mogelijk nuttige stofjes uit de plant halen om te
gebruiken voor nieuwe producten, zoals verf, lippenstift,
antirimpelcrème en prebiotische yoghurt.’

Lector Rob van Haren is verantwoordelijk voor de
wetenschappelijke coördinatie van het project, het
intellectueel eigendom van de nieuwe producten en de
overdracht van kennis. Rob van Haren: ‘Onze kennis en
ervaring op het gebied van onderzoek naar inhoudsstoffen
van planten is groot. Dit gaat van kennisontwikkeling naar
de praktische innovatie en het geschikt maken van producten
voor commerciële doeleinden. Juist daar zijn wij goed in.
Hierbij is uiteraard de samenwerking met ondernemingen van
groot belang.’

Maatschappelijke impact
Gebruik marginale grond jaagt groene economie aan
De consumptie van plantaardige eiwitten belast het milieu veel minder dan de consumptie van dierlijke eiwitten.
Het LIBBIO-project levert economische toegevoegde waarde op door de combinatie van onderzoek en
commercie. Het is een project met veel kansen voor grote en kleine bedrijven in uiteenlopende sectoren. Het doel
is om binnen vijf jaar een rendabele keten op te zetten van aanplant tot en met hoogwaardige producten.

Een Biobased Economy is
een economie die gebaseerd is op groene grondstoffen (uit gewassen en
reststromen uit landbouw
en voedingsmiddelen
industrie). En het is een
andere manier van kijken
naar productontwikkeling.
Al in de ontwerpfase van
een product wordt rekening
gehouden met de grondstoffen en de gebruikte
onderdelen, zodat ze later
opnieuw kunnen worden
ingezet als grondstof of als
component in een ander
productieproces. Op deze
manier komt er minder
afval, wat leidt tot minder
vervuiling en tot energie
besparing.

*	Horizon 2020: Het Europese
subsidieprogramma voor
onderzoek en innovatie.
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Dr. ir. Rob van Haren
uit planten en om hiermee
nieuwe gezonde producten voor
consumenten te maken.’

Omslag naar planten maken
‘Van origine ben ik bioloog en werkte
ik met plantjes. Mijn drijfveer nu is
de omslag van fossiel naar biobased
en van dierlijke naar plantaardige
eiwitten. Fossiele grondstoffen
dragen bij aan klimaatvervuiling en
de productie van vlees belast het
milieu op een verschrikkelijke manier.
Niet alleen heb je naar verhouding
gigantisch veel plantaardig materiaal
nodig voor een biefstukje, koeien zijn
zelf ook nog eens grote vervuilers.
Geïnspireerd door de veganistische
beweging ben ik daarom één van
de oprichters van de vegetarische
slager.’
Plantinhoudsstoffen met
meerwaarde
‘Planten zijn rijk aan gezonde
inhoudsstoffen, vitaminen,
antioxidanten en meer. Veel van
deze stoffen gaan nu verloren.
Deze inhoudsstoffen zijn mogelijk
grondstof voor nieuwe voeding en
cosmeticaproducten. Mijn onderzoek
aan de Hanzehogeschool Groningen
richt zich op het ontwikkelen van
groene technologie voor het rendabel
extraheren van deze inhoudsstoffen

Meer info hanze.nl/robvanharen

Lupine als grondstof
‘De lupine is zeer geschikt voor veel
toepassingen, onder andere als
vervanger van dierlijke eiwitten en
als grondstof voor veel biobased
producten. Bovendien groeit de
lupine ook nog eens goed op arme
grond. Zou het niet prachtig zijn
om over twintig jaar blauwe velden
te zien van hier tot ver in Polen?
De businesscase van de lupine
is vergelijkbaar met die van soja.
Buiten de foodsector is de lupine
een zeer geschikte grondstof voor
cosmeticaproducten, zoals lippenstift
en gezichtscrème.’

Functie
Lector Transitie Bio-Economie
Achtergrond
Bioloog, manager duurzame
keteninnovatie Avebe, hoogleraar
Productinnovatie en Kennistransfer,
Agribusiness aan de RUG en agroecoloog Wageningen University &
Research
Ambitie
Iedereen overhalen om over te
stappen op biobased plantaardige
producten

Smart Carbs:
spelen met
koolhydraten
Doede Binnema | Lector Functionele Voedingsingrediënten & Gezondheid | Kenniscentrum Biobased
Economy

Hoe kunnen koolhydraten
de gezondheid bevorderen?
Koolhydraten worden vaak gezien
als dikmakers en koolhydraatarme
diëten zijn enorm populair. Het
onderzoeksprogramma Smart Carbs
gaat juist uit van de positieve effecten
van koolhydraten in ons voedsel.
Dit tweejarige onderzoekstraject
is gericht op onderzoek naar de
gezondheidseigenschappen van
koolhydraten.

Op welke manier kunnen slimme toepassingen van
koolhydraten worden gebruikt om ons voedsel aan te passen?
Is het mogelijk om zetmeel in het lichaam langzamer te
verteren? Lector Doede Binnema: ‘Zo’n toepassing is handig als
je voedingsmiddelen wilt maken die bijvoorbeeld overgewicht
helpen voorkomen.’ In Groningen en Leeuwarden wordt er
volop gespeeld met koolhydraten, zoals Binnema dat graag
noemt. Onderzoekers werken nauw samen met studenten: in
Groningen studenten van de opleiding Life Science & Technology
en in Leeuwarden die van Voedingsmiddelentechnologie.
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Samen op zoek naar nieuwe toepassingen
Bedrijven als Avebe ontwikkelen zelf producten, maar ze
werken ook samen met onderzoeksinstellingen om meer
toepassingsmogelijkheden van koolhydraten te ontwikkelen.
Wat is nog meer mogelijk met aardappelzetmeel dan
nu bekend is? Binnema: ‘Er is veel belangstelling voor
producten die bijdragen aan een gezonde voeding. In
samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven voeren wij
een deel van het onderzoek uit, waarbij we vooral ontwikkelen
en analyses doen. Het doel is bedrijven te ondersteunen, zodat
ze een product snel op de markt kunnen brengen.’

State-of-the-art-faciliteiten
Voor dit onderzoek zijn state-of-the art-faciliteiten
beschikbaar, zoals de Zernike Advanced Processing (ZAP)
faciliteit op EnTranCe, de innovatieproeftuin van de
Hanzehogeschool Groningen. Bedrijven uit de regio,
zoals de Suiker Unie, AkzoNobel en Avebe, participeren
in ZAP. Binnema: ‘Onderzoekers en studenten kunnen in

samenwerking met bedrijven naar hartenlust onderzoek
uitvoeren en analyseren wat je kunt winnen uit biomassa,
zoals garnalendoppen, aardappelen en suikerbieten. We willen
een nog grotere hal laten bouwen, waar we op het gebied van
procestechnologie nog meer kunnen doen voor het regionale
bedrijfsleven. We willen laten zien dat bedrijven bij ons
terecht kunnen voor onderzoek naar toepassing van biomassa
in het algemeen en koolhydraten in het bijzonder. Juist omdat
wij daar de expertise, kennis en faciliteiten voor hebben.’

Minor Food Ingredients and Health
Het onderzoek naar Smart Carbs is sterk verbonden aan
het onderwijs. Zo heeft het lectoraat in Groningen twee
jaar geleden de minor Food Ingredients and Health
opgezet. Studenten die deze minor volgen leren hoe
voedingsingrediënten de gezondheid kunnen bevorderen
en doen ervaring op met het analyseren van onder andere
koolhydraten.

Maatschappelijke impact
Gezondere voeding mét koolhydraten
Onderzoek binnen Smart Carbs heeft geleid tot nieuwe kennis over de eigenschappen en toepassingen van
koolhydraten en eiwitten in voeding. Bedrijven die met de onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen
samenwerken gebruiken die kennis om innovatieve producten te ontwikkelen met gezondheidsbevorderende
eigenschappen. Effecten als verteerbaarheid, afbraak in de darmen en het uitstellen van een suikerpiek in het
bloed zijn bijzonder waardevol voor bedrijven als Avebe en de Suiker Unie. Zij passen deze kennis toe in hun
productontwikkeling op voedingsgebied.

Binnema:
‘Onderzoekers en
studenten werken in
de innovatieproeftuin
samen met bedrijven.
Ze onderzoeken en
analyseren wat je kunt
winnen uit biomassa,
zoals garnalendoppen,
grondstoffen,
aardappelen en
suikerbieten’

Dr. Doede Binnema

Rode draad
‘De rode draad in mijn onderzoek is
sterk verbonden met mijn privéleven.
Toen ik promotieonderzoek deed bij
TNO in Leiden naar het oplossen van
bloedstolsels, kreeg mijn vriendin, nu
alweer heel lang mijn echtgenote, een
longembolie. Vervolgens ben ik bij de
Erasmus Universiteit onderzoek gaan
doen naar het effect van koolhydraten
op ontstekingen in het darmsysteem.
Mijn motivatie om hieraan te
werken kwam mede voort uit haar
ziekenhuisopname met verschijnselen
die leken op de ziekte van Crohn. Met
haar is het gelukkig goed afgelopen.
Uiteindelijk ben ik in Groningen
terechtgekomen bij het Nederlands
Instituut voor Koolhydraten TNO
en deed ik, als zoon van een
pootaardappelteler, onderzoek naar
aardappelzetmeel.’
Koolhydratenonderzoek
‘Die rode draad houd ik nog
steeds vast: als lector werk ik aan
toepassingsgericht onderzoek naar
de combinatie van koolhydraten
en gezondheid. Dit lectoraat richt
zich op de praktische toepassingen
van koolhydraten en eiwitten in

voedsel. We kijken vooral naar de
mogelijkheden van bioconversie
en we analyseren de effecten op
biologische eigenschappen, zoals
verteerbaarheid en veranderingen
in de darmflora. Mijn collega Lizette
Oudhuis bij Hogeschool Van Hall
Larenstein in Leeuwarden houdt zich
bezig met de fysisch-chemische
eigenschappen van koolhydraten
en eiwitten. We werken samen met
bedrijven uit Noord-Nederland,
binnen het samenwerkingsverband
Food Circle. En met de
Rijksuniversiteit Groningen, binnen
het Carbohydrate Competence
Center (CCC). Ook werken we in
toenemende mate samen met mbopartners als het Noorderpoort.’

Functie
Lector Functionele
Voedingsingrediënten & Gezondheid
Achtergrond
Biochemie RUG en Universiteit
van Leiden, onderzoeker Erasmus
Universiteit en TNO
Ambitie
Onderzoek en onderwijs verbinden
bij de ontwikkeling en toepassing
van ingrediënten zoals eiwitten en
koolhydraten

Meer info hanze.nl/doedebinnema
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Ondernemerschap
brengt het verder
Ondernemerschap is onlosmakelijk verbonden
met de Hanzehogeschool Groningen. Het is
verweven met al het onderwijs en onderzoek.
Daarmee helpen we gevestigde ondernemers
en bedrijven innoveren. En we leiden nieuwe
ondernemers en ondernemende professionals
op. Deze aanpak zorgt voor het ontstaan
van maar liefst 300 bedrijven per jaar. Goed
voor honderden arbeidsplaatsen. Dit leverde
ons wereldwijd een plek op in de top-25 van
kennisinstellingen in de categorie start-ups van
het gerenommeerde U-Multirank.

Onderzoek op het gebied van ondernemerschap
richt zich op belangrijke thema’s voor NoordNederland: digitalisering, internationalisering,
human capital en een sterk mkb. In onze aanpak
staat open innovatie en samenwerken met
bedrijven en organisaties centraal. Met de nadruk
op duurzame groei en de ambitie de noordelijke
economie te versterken.

Lectoren: 16
Samenwerkingspartners: 125
Aantal onderzoeksprojecten: ca. 50
Aantal start-ups 2016: 300

Enterprise Europe Network
Het Enterprise Europe Network (EEN) is een
wereldwijd netwerk dat bedrijven helpt bij
innoveren en ondernemen in Europa. Het
beschikt over zo’n zeshonderd contactpunten
in ruim veertig landen. Samen met ondernemers
gaat EEN op zoek naar partners over de grens
en geeft het antwoord op prangende vragen van
bedrijven. De dienstverlening aan bedrijven is
kosteloos.
Inmiddels heeft het netwerk ook een sterke positie in
Noord-Nederland. De Noord-Nederlandse tak van EEN
bestaat uit vijf organisaties: Business Development Friesland,
Healthy Ageing Campus, Energy Valley, Centrum voor
Ondernemerschap/Cube050 en Water Alliance. EEN werkt
nauw samen met diverse organisaties, zoals Greenlincs,
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, VNO-NCW
Noord/MKB Noord, Kamer van Koophandel, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en NHL Hogeschool. Ook de
Hanzehogeschool Groningen is een belangrijke partner van
het netwerk en draagt eraan bij met het Consortium voor
Valorisatie en Ondernemerschap Groningen/Cube050.

Het contactpunt Noord-Nederland ondersteunt ondernemers
uit Noord-Nederland met praktische informatie en advies
over innoveren en internationaliseren. Het helpt bijvoorbeeld
bij het vinden van handelspartners, bemiddeling bij
technologische samenwerking, informeren over Europese weten regelgeving en (EU-)financiering.
www.een-north.nl

Duurzaam en modern:
Gebiedscoöperatie
Westerkwartier
Margreet Boersma | Lector Duurzaam Financieel Management | Marian van Os Centrum voor
Ondernemerschap
Willem Foorthuis | Embedded lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen | Marian van Os Centrum voor
Ondernemerschap

In de 19de eeuw waren kleine
landbouwcoöperaties heel normaal.
In de loop van de tijd verdwenen
ze bijna allemaal als gevolg van
de globalisering. Nu de roep om
duurzaamheid, collectiviteit en
kleinschaligheid weer luider klinkt,
laat lector Willem Foorthuis zien dat
de coöperatie de toekomst heeft.

Eigenlijk is het raar dat in een democratisch land veel
organisaties van bovenaf zijn georganiseerd op een haast
dictatoriale manier, vindt lector Margreet Boersma. ‘In een
coöperatie zijn alle leden gelijkwaardig. Ik vroeg me af wat
we kunnen leren van coöperatieve vormen zodat we het
duurzaam besturen van organisaties kunnen bevorderen. Zo
kwam Willem Foorthuis op mijn pad. Hij was al bezig met het
oprichten van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en ik wil
daaraan graag bijdragen vanuit mijn eigen vakgebied.’

Maatschappelijke onderneming
De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een maatschappelijke
onderneming die samen met ondernemers, boeren,
natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers
de innovatie in het gebied aanjaagt, met name gericht op de
voedselketen.
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De schaal en de samenstelling zijn uniek, waardoor
de coöperatie internationale belangstelling trekt.
Onderwijsinstelling Terra en Staatsbosbeheer met 8.000
hectare natuurgebied horen ook tot de leden. Foorthuis
fungeert binnen de coöperatie als gamechanger: hij brengt
mensen bij elkaar, laat studenten onderzoek doen en voedt
de coöperatie met nieuwe ideeën en plannen. Foorthuis
begon met het organiseren van de kleine melkveehouders.
In hun eentje zijn ze te klein om mee te doen in
aanbestedingstrajecten van grote klanten als het UMCG en
Campina. Als coöperatie beschikken ze over 9.000 koeien en
hebben ze meer in de melk te brokkelen. Boersma draagt
haar eigen kennis bij: ‘Hoe zorg je ervoor dat je zo’n nieuwe
organisatie coöperatief en duurzaam inricht? Waar let je op
bij je administratie en het beleid ten aanzien van de mensen
die deel uitmaken van het geheel? Daar vinden Willem en ik
elkaar.’

2.000 studenten bij lokale ondernemers
Onderwijs is de sleutelfactor voor het succes van de regio,
zegt Foorthuis. Hij wijst op de 2.000 studenten die nu
onderzoek uitvoeren bij lokale ondernemers. Zo hebben

studenten uitgezocht dat het UMCG 1202 producten gebruikt
voor dagelijkse 14.000 maaltijden. Slechts twee producten
komen uit de regio: kraanwater en aardbeien. Vlees komt uit
Argentinië en melk uit Duitsland, terwijl binnen een cirkel
van veertig kilometer rond de Martinitoren 5.642 ondernemers
actief zijn. Als zij meer producten voor het UMCG produceren,
zou dat invloed hebben op duurzaamheid, transport, CO2uitstoot en werkgelegenheid.

Voedselketen
Hoe kunnen lokale ondernemers voldoen aan de vraag
van het UMCG? Foorthuis: ‘Dan komen we terug bij de
voedselketen. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier telt
bijna 1.000 ondernemers. Samen kunnen zij voldoen aan de
vraag, maar dan moet er wel meer lokaal gebeuren. Tijdens
een bijeenkomst met Campina en andere partijen in de regio
kon een studente prima uitleggen wat er moest gebeuren
om lokaal te voldoen aan de vraag van het UMCG naar vers
vlees. Dan heb je dus een grootschalige, lokale slachterij nodig
binnen je coöperatie. Ben je niet bereid die stap te zetten, dan
wordt het niks met het leveren van vlees. Onze studenten zijn
nu bezig om verdienmodellen te berekenen.

Maatschappelijke impact
Samenwerken leidt tot een duurzamere regio
Met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een duurzame beweging ontstaan waarbij ondernemers, burgers en
andere partijen enthousiast samenwerken aan het duurzamer maken van de regio. Ondernemers trekken samen
op, studenten voeren de meest uiteenlopende onderzoeken uit en kennisinstellingen werken er nauw mee samen.
Hierdoor komen betrouwbare voedsel-, zorg- en energieketens tot stand die leiden tot modellen voor duurzame
business. Die beperken zich niet alleen tot deze regio, maar kunnen ook elders ingezet worden.
In totaal zijn inmiddels 714 bedrijven aangesloten bij de Gebiedscoöperatie, waaronder grote partijen zoals de
Rabobank en Staatsbosbeheer. Vanuit deze coöperatie worden best practices verzameld en gedeeld met als
doel in andere regio’s soortgelijke projecten op te zetten. In 2016 werkten 1.700 studenten mee aan projecten
(waarbij 400 ondernemers waren betrokken). In de loop van dat jaar studeerden 55 studenten af op het project van
Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Dr. Margreet Boersma

Bezieling
‘Na mijn studie Bedrijfskunde
promoveerde ik op het onder
werp vertrouwen in ventures.
Na de wetenschap volgden
banen op het snijvlak van
financiën, gezondheidszorg en
bedrijfskunde. Op een gegeven
moment vroeg ik me af hoe ik
het financiële vak kon verbinden
met meer bezieling, met het
idee dat je als mens het goede
wilt doen en van betekenis wilt
zijn voor de wereld om je heen.’
Bijdragen duurzame
samenleving
‘In dit lectoraat streven we
ernaar om vanuit het vakgebied
van financieel management
mensen te inspireren,
bezieling te bevorderen in
organisaties en bij te dragen
aan een daadwerkelijk
duurzame samenleving. Met
ons onderzoeksprogramma
naar ethisch, maatschappelijk
verantwoord denken als
voorwaarde voor financieel
handelen willen we de wereld
helpen verbeteren. Zo leiden

we hier jonge professionals
op die straks aan het werk
gaan als financials. Ik hoop
dat zij hier leren later het
juiste, schone en goede te
doen. Bijvoorbeeld door via
financieel management-control
mensen in een organisatie de
kans geven te bloeien. Of door
investeringsbeslissingen te laten
baseren op een breder palet aan
waarden dan alleen op geld.’
Gelijkwaardigheid
‘Organisaties kunnen ook
veel leren van de coöpera
tieve organisatievorm. Binnen
een coöperatie zijn de leden
gelijkwaardig en vormen ze de
ziel van de organisatie. Op het
gebied van coöperaties werk ik
nauw samen met lector Willem
Foorthuis.’

Functie
Lector Duurzaam Financieel
Management
Achtergrond
Bedrijfskunde, financiën,
filosofie
Ambitie
Bijdragen aan het vergroten
van duurzaamheid binnen
organisaties

Meer info hanze.nl/margreetboersma
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Drs. Willem Foorthuis

Deel de kennis
‘De nadruk op coöperaties in
mijn onderzoek is in feite een
pleidooi voor de terugkeer
van het Rijnlandse model. Het
model van alleen maar geld
verdienen is niet houdbaar.
We zijn onverantwoord bezig
en onze kleinkinderen moeten
de rekening betalen. Een
coöperatie is per definitie
democratisch: leden zijn
gelijkwaardig. Samen staan
ze sterk. Dat is niet nieuw: in
1918 telde Nederland ruim
achtduizend coöperaties. Ons
land is er groot mee geworden,
maar door de globalisering is
het collectief op de achtergrond
geraakt. Dat is nu aan het
veranderen: de mensen in
de regio beseffen hoeveel ze
kunnen bereiken als ze elkaar
helpen en samen optrekken.
Er is zoveel kennis aanwezig
in een kleine gemeenschap.
Doe daar iets mee. Dat is de
basis van mijn rol binnen de
projecten die we opzetten,
zoals de Gebiedscoöperatie
Westerkwartier.’

Gebiedscoöperatie
Westerkwartier
Deze coöperatie is
een maatschappelijke
onderneming, gevestigd in
Leek, en telt inmiddels zo’n
1.000 ondernemers. Aan
de basis staat het lectoraat
van Willem Foorthuis, die
deze nieuwe regionale
samenwerkingsvorm heeft
ontworpen en opgebouwd.
Binnen de coöperatie werken
innovatieve mkb-bedrijven,
groene ondernemers, natuur
beheerders, Staatsbos
beheer, kennisinstellingen,
onderwijsinstellingen, zorg
instellingen, overheden en
burgers integraal samen aan
ketens op het gebied van
voedsel, energie, waterbeheer,
natuur, biobased economy,
gezondheid, welzijn en zorg.

Functie
Embedded lector Duurzaam
Coöperatief Ondernemen
Achtergrond
Historicus, geograaf en
ondernemer
Ambitie
De kracht van de coöperaties
versterken

Meer info hanze.nl/willemfoorthuis

Proof of the Pudding:
klantgericht innoveren
Karel Jan Alsem | Lector Marketing & Ondernemen | Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Een product dat heerlijk smaakt in het
laboratorium is niet automatisch een
succes in de winkel. Die ervaring kennen
veel mkb-ondernemers in de agri- &
foodsector. Hoe ontwikkel je innovatieve
producten die in de smaak vallen
zonder een fortuin uit te geven aan
ontwikkelingskosten en marketing? Het
doel van het tweejarige RAAK-project
Proof of the Pudding is ondernemers te
leren om klantgericht te innoveren.

Succes bij de klant is het uiteindelijke doel van iedere
innovatie en daarom is het belangrijk om consumenten te
betrekken bij de ontwikkeling van een innovatief product.
Lector Karel Jan Alsem: ‘We moeten slimme methoden
bedenken. Kleinere bedrijven hebben hiervoor vaak niet de
kennis en het budget in huis. Een smaakpanel alleen is meestal
niet voldoende. Ze moeten weten hoe ze hun strategie kunnen
aanpassen zodat ze beter kunnen inspelen op de wensen van
hun klanten.’

Van vlees met een randje tot levering aan
de deur
Tijdens een aantal sessies hebben de twaalf deelnemers
aan het project Proof of the Pudding ieder een case ingebracht.
Hiervan zijn er vier geselecteerd. Eén case gaat over vlees met
een gezond randje. Ondernemers in de vleessector krijgen
regelmatig kritiek op hun producten en willen daarom
inspelen op de trend om gezonder en duurzamer te leven.
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Alsem: ‘Succes bij de klant is het uiteindelijke doel van iedere
innovatie en daarom is het belangrijk om consumenten te betrekken
bij de ontwikkeling van een innovatief product’

Een andere case betreft de interesse van jongeren in jenever.
Alsem: ‘Hooghoudt wil af van het oude-mensen-imago van
jenever en zoekt naar manieren om nieuwe producten te
maken die aansluiten bij de beleving van jongeren.’
Een derde case gaat over de branding van gecombineerde
producten, zoals de Freshbox van Albert Heijn. Ondernemers
willen graag bij deze trend aansluiten.
Het vierde onderdeel gaat over rechtstreeks leveren aan
huis. Alsem: ‘Door de retail uit te schakelen verkort je de
voedselketen en speel je in op de wensen van drukbezette
consumenten.’

Daar moeten wij ze als hoger
onderwijsinstelling goed op
voorbereiden.’

Methode ontwikkelen en integreren in het
onderwijs

2000 commerciële signalen
per dag
‘Het leuke van marketing is dat het
voor iedereen zichtbaar is. Sterker
nog, onbewust wordt iedereen
erdoor beïnvloed. Per dag krijg je
2.000 commerciële signalen op je
afgevuurd: dat zegt genoeg over het
belang van dit soort onderzoek naar
de effecten van marketing. Binnen
ons lectoraat richten we ons specifiek
op marketingonderzoek door mkbbedrijven en zorginstellingen, op
regio- en citymarketing en sinds kort
op food.’

De deelnemende bedrijven blijven nauw betrokken bij
het project en bieden onderzoekers en studenten van de
Hanzehogeschool Groningen alle ruimte om hun onderzoek
uit te voeren. Ook de Hogeschool Van Hall Larenstein
participeert in dit onderzoek. Alsem: ‘We willen eenvoudige,
effectieve methodes aanbieden om nieuwe producten te
ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van de consument.
We kijken bijvoorbeeld wat het beste moment is om klanten
bij dit proces te betrekken en gebruiken zowel kwalitatieve als
kwantitatieve methoden.’ Uiteindelijk moeten er over twee
jaar heldere rapportages liggen aan de hand waarvan bedrijven
hun productinnovatie effectief kunnen verbeteren. Die
methodes worden vervolgens ook gebruikt in het onderwijs.

Maatschappelijke impact
Klantgericht innoveren
Deelnemende bedrijven leren hoe ze hun klanten beter kunnen betrekken bij hun productieproces. Als ze deze
kennis gaan toepassen, zijn ze beter in staat om producten te maken waar consumenten behoefte aan hebben.
En het stelt bedrijven in staat om voor een relatief laag budget klantgericht te innoveren. Proof of the Pudding
ontwikkelt eenvoudige, efficiënte methodes die bijdragen aan de productinnovatie van bedrijven in de agri- &
foodsector.
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Dr. Karel Jan Alsem

Deelnemende
mkb-bedrijven
Bakkerij Kamstra BV, Hoogsteen
Industrials Machines BV, Borgesius
Convenience, Van Smaak, Portena,
Hooghoudt, Bioclear Microbial
Analysis, Maallust, Machandel, Selekt
Meat, Marne Mosterd, Landjuweel.

Wendbare studenten opleiden
‘Het liefst laat ik zoveel mogelijk
studenten meedoen aan de
onderzoeksprojecten die wij met
bedrijven opzetten. Ik vind het
belangrijk dat we professionals
afleveren die wendbaar zijn en
voldoen aan de eisen die bedrijven
stellen. De maatschappij is enorm
dynamisch en studenten moeten
straks onder hoge druk werken,
waarbij ze te maken krijgen met
concurrentie, een overvloed aan
informatie en snelle veranderingen.

Marklinq
‘Binnen mijn lectoraat heb ik
Marklinq opgezet: dat is in feite
een innovatiewerkplaats, waar
externe partners terechtkunnen om
al dan niet tegen betaling gericht
marketingonderzoek te laten
uitvoeren door onderzoekers en
honoursstudenten. Die leveren een
rapport af aan de klant en wij zorgen
dat we de nieuwe kennis zo breed
mogelijk delen met anderen. Zo
slaan we drie vliegen in één klap: we
leveren een bijdrage aan de regionale
economie, we bieden onze studenten
de kans om waardevolle ervaring op
te doen en we delen de kennis die we
ontwikkelen.’

Functie
Lector Marketing & Ondernemen
Achtergrond
Ook actief als docent Marketing
aan de RUG, consultant
merkpositionering en zorgmarketing
Ambitie
Mkb-bedrijven helpen door samen
met studenten goed marketing
onderzoek te doen

Meer info hanze.nl/kareljanalsem
Meer info marklinq.hanze.nl

ITRACT: digitale
toepassingen voor
openbaar vervoer in
dunbevolkte gebieden
Hugo Velthuijsen | Lector New Business & ICT | Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Hoe kan het vervoer in afgelegen,
dunbevolkte gebieden worden
verbeterd? Dat was de vraag die in
2011 ten grondslag lag aan het project
ITRACT. In Nederland, Noorwegen,
Engeland, Duitsland en Zweden werden
nieuwe toepassingen ontwikkeld
en getest. Dit leidde uiteindelijk tot
veertig ideeën, waarvan er vijftien zijn
uitgevoerd.

Het idee achter ITRACT was het realiseren van een slimmer,
flexibel, vraaggestuurd vervoersaanbod met behulp van
eenvoudige ICT-toepassingen. Het doel was het verbeteren
van de bereikbaarheid in afgelegen gebieden. Lector Hugo
Velthuijsen: ‘Eén van die pilots was een flexibele taxi-app.
Regionaal zie je dit idee terug bij het bedrijf Shuttle Drive dat
onze functionaliteiten gebruikt: een soort Über voor de regio.’
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Velthuijsen: ‘Wat je vaak merkt is dat mensen die veel weten van
‘de business’ niet goed begrijpen wat techniek daarin kan betekenen.
Andersom vinden technici het lastig om de commerciële implicaties
van ICT in bedrijfsprocessen te zien. Die werelden probeer ik bij
elkaar te brengen’
Digitale toepassingen vragen om
gedragsverandering
In dunbevolkte landelijke gebieden staat het openbaar vervoer
onder druk. Er rijden niet veel bussen, waardoor mensen vaker
een ander vervoermiddel kiezen. Maar daardoor blijven de
bussen leeg en worden lijnen onrendabel. Velthuijsen vroeg
zich af waarom busmaatschappijen vasthouden aan vaste
haltes, routes en tijden. ‘Waarom bestaat er nog geen vervoer
op maat met behulp van smartphones en handige apps?’ Uit
het onderzoek blijkt dat inwoners die het meest met de bus
gaan ouderen zijn die weinig gebruikmaken van digitale
mogelijkheden. Pas als een digitale oplossing dichtbij hun
eigen behoeften komt, verandert dat, constateert Velthuijsen.
‘Als kleindochter in het buitenland gaat studeren, wil oma
best leren omgaan met Skype. Maar voor die enkele keer dat ze
de bus neemt, schaft ze geen smartphone aan.’

Succesvolle toepassingen
Een succesvolle toepassing is ‘Step by Step’: een applicatie
ontwikkeld in samenwerking met het OV Bureau om
gebruikers stap voor stap uit te leggen wat komt kijken bij
het reizen met het openbaar vervoer. Een andere succesvolle
toepassing is een Drive & Ride-app, een liftapplicatie voor
studenten. Een mooi effect van ITRACT is de integratie van
het project binnen het onderwijs. Velthuijsen: ‘De kennis en
ervaring die we hebben opgedaan met de technologie komt
volop terug in verschillende opleidingen. Studenten bouwen
tijdens de opleiding verder aan het systeem dat voor ITRACT is
gebouwd. Dat sluit goed aan bij wat ze later in hun werk gaan
doen.’

ITRACT is een project
binnen de Interreg
IVB North Sea Region
Programme* gericht op het
beter bereikbaar maken
van dunbevolkte gebieden
met behulp van ICTtoepassingen. ITRACT staat
voor Improving Transport
and Accessibility Through
New Communication
Technologies. Het project
is uitgevoerd door veertien
organisaties uit Nederland,
Duitsland, Noorwegen,
Zweden en Engeland. Het
project liep van 2013 tot
2015 en is afgesloten met
een conferentie op 4 en
5 februari 2015.

Maatschappelijke impact
Digitale oplossingen voor knelpunten in het vervoer
Als gevolg van ITRACT staan openbaar vervoersdiensten in Noord-Nederland positiever tegenover het gebruik
van digitale toepassingen gericht op de reizigers in dunbevolkte gebieden. Nu ze hiermee hebben kennisgemaakt
is de weg vrij voor de acceptatie van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. ITRACT heeft veertig ideeën
opgeleverd over het verbeteren van het vervoer in dunbevolkte gebieden, waarvan er vijftien concreet zijn
uitgewerkt. Succesvol zijn de Step by Step-app en de Drive & Ride-app. Deze zijn inmiddels in gebruik genomen
en de regionale vervoerder gebruikt de flexibele taxi-app.
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*

Interreg North Sea Region (NSR)
is een transnationaal programma.
Het programma richt zich op
deelname van partijen uit de
kustregio’s van zeven landen rond
de Noordzee.

Dr. Hugo Velthuijsen

Business en ICT verbinden
‘Mijn lectoraat gaat vooral over het
verbinden van business en ICT.
Wat je vaak merkt is dat mensen
die veel weten van ‘de business’
niet goed begrijpen wat techniek
daarin kan betekenen. Andersom
vinden technici het lastig om de
commerciële implicaties van ICT
in bedrijfsprocessen te zien. Die
werelden probeer ik bij elkaar te
brengen. Bijvoorbeeld door in
onderzoeksprojecten ICT-ers en
gebruikers van een dienst of product
samen te brengen. Zoals in het
project ITRACT, waarbij we ICTmogelijkheden wilden toepassen om
het openbaar vervoer in dunbevolkte,
rurale gebieden te verbeteren.’
Jonge professionals betrekken
‘ICT-ers moeten leren dat het niet
genoeg is om iets functioneels
te maken: wat ze maken moet in
de praktijk worden gebruikt. Dat
betekent dat ze in gesprek met
hun opdrachtgever goed moeten
doorgronden wat er moet komen
en wat dat betekent voor de
eindgebruiker. Aan de andere kant
moeten gebruikers van ICT beter

aangeven wat ze nodig hebben.
Wat we bij ITRACT merkten is
dat vervoersbedrijven vooral
geïnteresseerd zijn in het vervoeren
van mensen en veel minder in
digitale hulpmiddelen om reizigers te
bereiken. Als jonge professional leer
je hoe je opdrachtgevers kunt helpen
om te begrijpen wat nieuwe digitale
mogelijkheden voor gebruikers en
dus de business kunnen betekenen.’
Oplossingen op internationaal
niveau
‘Binnen ITRACT werkten we samen
met partners uit Duitsland, Zweden,
Engeland en Noorwegen. Het
was een heel karwei om elkaar te
begrijpen: zelfs net over de grens in
Duitsland merk je verschillen.’

Functie
Lector New Business & ICT
Achtergrond
Wiskunde, Artificial Intelligence,
managementloopbaan bij KPN
Ambitie
Verbinden van business en ICT

Meer info hanze.nl/hugovelthuijsen

Baanopeningen
monitor biedt
toekomstperspectief
Harm van Lieshout | Lector Human Capital | Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Niemand weet hoe de wereld er over
vijf jaar precies uitziet. Desondanks
is het mogelijk om met behulp van
bedrijven in de toekomst te kijken en de
toekomstige personele verwachting in te
schatten. Dat doorkijkje is mogelijk door
het project Baanopeningenmonitor dat
afgelopen jaar van start is gegaan. Het
is de bedoeling dat ongeveer honderd
bedrijven uit de arbeidsmarktregio
Groningen aan het project deelnemen.

Wat voor personeel hebben bedrijven in de toekomst nodig?
Dat brengen onderzoeker Kathinka Geling en haar collega’s
in kaart door data van deelnemende bedrijven over hun
huidige personeelsbestand te verzamelen, dan gaat het over
gegevens zoals leeftijd, gemiddeld uitstroompercentage,
opleidingsniveau en gevolgde opleidingen. Geling
vraagt bedrijven ook om na te denken over hoe hun
personeelsbehoefte er over vijf jaar uit zal zien en over welke
kwaliteiten dat personeel moet beschikken. ‘Dat vinden ze
lastig, maar niemand kan een betere prognose geven dan
zij zelf. Wij extrapoleren hun huidige personeelsbestand
en combineren dat alles met de uitkomst van de verwachte
arbeidsmarktsituatie over vijf jaar volgens landelijke
prognoses. Zo kunnen we een beroepsspecifiek beeld geven
van wat een bedrijf naar verwachting aan baanopeningen te
vervullen krijgt. En voor welke functies mogelijk knelpunten
kunnen ontstaan zoals boventallig personeel, of juist moeilijk
vervulbare vacatures.
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Geling: ‘Wij kunnen een beroepspecifiek beeld geven van wat een
bedrijf naar verwachting de komende vijf jaar aan baanopeningen te
vervullen krijgt en voor welke functies mogelijk knelpunten kunnen
ontstaan, zoals boventallig personeel, of juist moeilijk vervulbare
vacatures’
Het prettige voor bedrijven is dat ze dit nu al weten en
hier dus tijdig op kunnen anticiperen – samen met andere
bedrijven, samenwerkingsverbanden van werkgevers en
onderwijsinstellingen.’

Dreigende knelpunten tijdig oplossen
Een goed voorbeeld is een mogelijke trend onder
procesoperators. Sommige bedrijven verwachten in de
toekomst operators van een hoger opleidingsniveau nodig te
hebben. Voor die bedrijven kan een traject opgezet worden
om operators bij te scholen. Voor werknemers voor wie dat
niet haalbaar is, kan worden gekeken bij welke bedrijven
er de komende tijd baanopeningen op hun huidige niveau
ontstaan, zodat ze daar hun loopbaan kunnen vervolgen.
Lector Harm van Lieshout: ‘Hoe meer bedrijven meedoen aan
dit project, hoe duidelijker het beeld wordt.’

Zelf aan de slag met rapportage
Bedrijven die meedoen krijgen een Excelbestand met
informatie. Dat kunnen ze in de toekomst gebruiken als
personeelsplanningsinstrument. Verder komen de data
geanonimiseerd in een databestand, waarop analyses voor
arbeidsmarktpartijen kunnen worden gemaakt. Ook
werkgeversorganisaties hebben hier grote belangstelling voor.
Zij kunnen dit soort gegevens en trends delen met hun leden.
Van Lieshout: ‘Het is de bedoeling om het instrument na
afloop van dit project structureel aan te bieden aan bedrijven.’
Bedrijven en organisaties die belangstelling hebben voor
het project Baanopeningenmonitor kunnen meer informatie
vinden en zich eventueel aanmelden: www.hanze.nl/
baanopeningenmonitor.

Maatschappelijke impact
Kennis over trends leidt tot inzicht op de arbeidsmarkt
De Baanopeningenmonitor zorgt ervoor dat trends op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland eerder en gedetail
leerder in zicht komen. Arbeidsmarktpartijen, zoals werkgeversorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen
kunnen op basis van deze trends tijdig actie ondernemen. Ze krijgen inzicht in mogelijke knelpunten, zoals
personeel dat boventallig wordt of vacatures die ze niet goed kunnen vervullen. Inmiddels doen zo’n tachtig
bedrijven mee aan het project. De monitor levert tevens een wezenlijke bijdrage aan ‘Groningen op voorsprong’
voor wat betreft Human Capital, een van de belangrijke thema’s van de Noordelijke Innovatieagenda (NIA).

Van Lieshout: ‘Ik wil een
bijdrage leveren aan
een goede aansluiting
tussen onderwijs
en arbeidsmarkt in
onze regio, zodat
burgers, bedrijven en
samenleving optimaal
rendement hebben van
het leven lang leren’

Dr. Harm van Lieshout

Aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt
‘Dertien jaar geleden ben ik hier
begonnen als lector op het gebied
van arbeidsverhoudingen. Vanuit mijn
promotieonderzoek is mijn onderzoek
specifiek gericht op de vraag hoe je,
in een snel veranderende economie,
de juiste mensen op de juiste
plaatsen krijgt. Als je dat niet lukt heb
je twee problemen. Aan de ene kant
krijg je een overschot aan mensen op
bepaalde terreinen of een kwalitatieve
mismatch: mensen die niet op de
juiste plek zitten. Aan de andere
kant krijg je juist een tekort aan
professionals op andere gebieden:
vacatures die niet of onvoldoende
worden vervuld. Ik wil een bijdrage
leveren aan een betere aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt in
onze regio zodat burgers, bedrijven
en samenleving optimaal rendement
hebben van het leven lang leren.’
Baanopeningenmonitor
‘Een paar jaar geleden leefde er
onder bedrijven in de Eemsdelta de
vrees dat er een tekort zou ontstaan
aan technici.

Een enquête bevestigde de vrees,
maar met die informatie gebeurde
vervolgens weinig. Wij wilden helpen
door een eenvoudige en goedkope
manier te bedenken waarmee je
een betrouwbaar en gedetailleerd
beeld kunt krijgen van de knelpunten
die op de arbeidsmarkt dreigen en
daarop gezamenlijk actie op kunt
ondernemen. De aanpak die we
hiervoor hebben ontwikkeld is getest
tijdens een pilot met Samenwerkende
Bedrijven Eemsdelta en het Seaports
Xperience Center. Dit heeft geleid tot
het project Baanopeningenmonitor,
gefinancierd door het sectorplan
‘Groningen op Voorsprong’, dat
afgelopen jaar van start is gegaan.’

Functie
Lector Human Capital
Achtergrond
Gepromoveerd socioloog,
interdisciplinair sociaal juridisch
onderzoek naar de wisselwerking
onderwijs & arbeidsmarkt en
arbeidsverhoudingen
Ambitie
Bijdragen aan een florerende
arbeidsmarkt en bedrijfsleven in de
regio, en de maatschappelijke waarde
van onderwijs en leven lang leren

Meer info hanze.nl/harmvanlieshout
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Duurzaam inzetbare
ouderen:
ontzien of stimuleren?
Leni Beukema | Lector Duurzaam HRM | Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Wat kunnen organisaties doen om hun
medewerkers in alle levensfasen vitaal,
bevlogen, inzetbaar en gezond aan het
werk te houden? Dat is de kern van het
promotieonderzoek van onderzoeker
Klaske Veth. Meer in het bijzonder kijkt
ze daarbij naar 55-plussers, waarbij ze
zich afvraagt welke HRM-instrumenten
het meest geschikt zijn om ouderen
langer aan het werk te houden. Haar
onderzoek richt zich onder meer
op de gezondheidszorg, waar de
omstandigheden vaak zwaar zijn.

De theorie leert dat oudere werknemers vooral behoefte
hebben aan ondersteunende HRM-instrumenten, zoals
minder nachtdiensten, extra vrije dagen, deeltijdwerk en
andere manieren om het werk te verlichten. Veth was er dan
ook van overtuigd dat haar kwantitatieve en kwalitatieve
onderzoeken deze verwachting zouden bevestigen. Tot haar
verbazing bleek juist dat oudere werknemers weliswaar blij
zijn met extra vrije tijd, maar dat dergelijke maatregelen hun
vitaliteit niet bevorderen.

Leeftijd speelt geen rol
De werknemers gaven massaal aan dat ze vooral behoefte
hebben aan goede gesprekken met hun managers, aan
passende loopbaanbegeleiding en aan de kans om zich
verder te ontwikkelen. Net als hun jongere collega’s blijven
ze bevlogen en betrokken als ze goede feedback van hun
leidinggevende krijgen en fijn contact met collega’s hebben.
Veth: ‘Leeftijd blijkt helemaal geen factor van belang te zijn en
dat was nogal een verrassing. Deze uitkomst had ik absoluut
niet verwacht.’
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Beukema: ‘Het is flauwekul
om te denken dat mensen vanaf hun vijftigste
niets meer hoeven te leren’

Zorg dat iedereen blijft leren
De resultaten laten zien dat werknemers – jong en oud –
vooral behoefte hebben aan HRM-instrumenten die hun
ontwikkeling bevorderen. Veth: ‘Het is van belang dat
werknemers weten wat er mogelijk is. Als dat het geval is, is
het effect van dit soort instrumenten op de betrokkenheid
en employability bij ouderen even groot als bij jongeren.
Mijn aanbeveling is: focus je op de ontwikkeling van al je
medewerkers en ga met ze in gesprek. Stop met het schrijven
van boeken over fasegerichte maatregelen, maar bekijk op
welk gebied iemand zich kan ontwikkelen. Kan dat niet
binnen de organisatie, kijk dan hoe je kunt aansluiten bij
iemands drijfveren. Kijk of mensen van baan kunnen ruilen.
Zorg dat iedereen doorgaat met leren.’

Impact op opleiding
De resultaten hebben ook invloed op de manier waarop
mensen worden opgeleid. Lector Leni Beukema: ‘Vaak wordt

uitsluitend gekeken naar hoe iemand functioneert op zijn
huidige plek en wordt vergeten wat iemand nog meer kan.
Misschien is het voor iemand juist veel beter om iets anders te
gaan doen. Het is in ieder geval flauwekul om te denken dat
mensen vanaf hun vijftigste niets meer hoeven te leren.’

Vervolg promotieonderzoek
Het promotieonderzoek van Klaske Veth krijgt verder
gestalte in de vorm van onderzoek met afstudeerders HRM
en Toegepaste Psychologie. Onderwerpen zijn onder meer
(verandering in) loopbanen, de effectiviteit van veerkracht
op de werkvloer en leiderschap in relatie tot duurzame
inzetbaarheid van medewerkers gedurende hun loopbaan.
Hierbij zijn organisaties betrokken uit de transport- (Scania),
zorg- (De Zijlen) en welzijnssector (Sociaal Werk Nederland).
Ook worden 21 experimenten omtrent werkdrukverlaging
bij docenten gemonitord op de Hanzehogeschool Groningen
zelf.

Maatschappelijke impact
Leven lang leren voor jong en oud!
De uitkomst dat leeftijd geen factor van belang is als het gaat om de behoefte aan HRM-instrumenten betekent
dat het huidige ouderenbeleid grondig moet worden herzien. Oudere werknemers hebben evenveel behoefte aan
manieren om zich verder te ontwikkelen als jongere collega’s.
Ook is nog eens benadrukt hoe belangrijk een leven lang leren is voor alle medewerkers, jong en oud. Het is van
groot belang dat organisaties hierop actie ondernemen. Verder blijkt uit de groeiende vraag naar presentaties en
lezingen over duurzame HRM-onderzoeken dat het werkveld behoefte heeft aan meer kennis over dit onderwerp.

Veth: ‘Mijn aanbeveling
is: focus op de
ontwikkeling van al je
medewerkers en ga
daarover het gesprek
aan’

Dr. Leni Beukema

Wat betekenen mens en
organisatie voor elkaar?
‘Wat kunnen mensen voor een
organisatie betekenen en in hoeverre
geeft een organisatie echt om
mensen? Dat is in een notendop
waar ik me mee bezighoud als lector
Duurzaam HRM. Duurzaam betekent
voor mij dat we HRM-beleid spiegelen
aan de beroemde P’s van People,
Planet en Profit. People in dit kader
gaat over de wederkerigheid tussen
mens en organisatie. Als werkende
neem je verantwoordelijkheid voor
je werk en de doelstellingen van de
organisatie. Omgekeerd neemt de
organisatie jou en je ontwikkeling
serieus.’
‘Planet heeft te maken met het
omgevingsbewustzijn van een
organisatie: in hoeverre is een
organisatie in staat om naar buiten
te kijken? Wat is de positie van een
organisatie in de logistieke keten?
Profit, tot slot, gaat zowel over de
continuïteit van de organisatie als
over de continuïteit van de loopbaan
van de werkenden. De duurzame
inzetbaarheid van mensen en de
toekomst van een organisatie hangen
nauw samen.’

Meer info hanze.nl/lenibeukema
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Vitaliteit en motivatie van
55-plussers
‘Eén van onze onderzoeken richt
zich op het ontwikkelen van HRMinstrumenten die de vitaliteit en
motivatie van werknemers boven
de 55 jaar stimuleren. Voorbeelden
van dit soort instrumenten zijn
deeltijdwerken, vrijstelling van
nachtdiensten en coaching. Vaak
zijn deze instrumenten erop gericht
om ouderen te ontzien, niet om zich
te laten ontwikkelen. Wij zoeken
juist naar de beste manier om alle
werknemers – dus ook de ouderen duurzaam inzetbaar te houden. Ons
onderzoek sluit mooi aan op dat van
onze collega’s van Fit4Sustainable
Employability.’

Functie
Lector Duurzaam HRM
Achtergrond
Andragoog, psycholoog, sociaal
wetenschapper
Ambitie
Samen met anderen een vorm van
Human Resource Management (HRM)
tot stand brengen die de ontwikkeling
van mensen stimuleert

Hanze Honours College
De uitdaging van
excellentie
De samenleving met haar complexe
vraagstukken heeft behoefte aan creatieve en
vindingrijke jonge mensen die meewerken aan
vernieuwende oplossingen voor de problemen
van de toekomst. Honoursprogramma’s van de
Hanzehogeschool Groningen dagen ambitieuze
studenten uit om hun talenten daarvoor in te
zetten en zich te ontwikkelen tot excellente
professionals, met betrokkenheid en oog voor
de wereld om hen heen.
Het Hanze Honours College en het Lectoraat
Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving
stimuleren een ambitieuze studiecultuur in de
schools van de Hanzehogeschool Groningen. Met
internationaal georiënteerd honoursonderzoek
verschaft het lectoraat de kennisbasis voor
innovatief en uitdagend onderwijs.
Talentontwikkeling begint bij de docentonderzoekers. Voor hen wordt de leergang
A Teacher’s Road to Excellence jaarlijks
aangeboden. Het lectoraat Excellentie in Hoger
Onderwijs en Samenleving en het Hanze Honours
College vernieuwen en verbeteren onze kennis
over honoursdidactiek, de ontwikkeling van
wereldburgerschap en het profiel van de excellente
professional.

De lector en haar onderzoekers stimuleren
kennisdeling en kennisvalorisatie op
interne, nationale en internationale podia.
Honoursprogramma’s geven in samenwerking met
partners in het werkveld uitwerking aan de oproep
van de Hanzehogeschool Groningen: share your
talent. move the world.
Hierna leest u twee onderzoeksprojecten op het
gebied van Excellentie.

Excellente
professionals gaan
voorop
Patricia Robbe | Onderzoeker bij het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving |
Hanze Honours College

Het onderzoeksproject Talents
Leading the Change werkt samen
met professionals uit de praktijk.
De resultaten zijn bedoeld om het
excellent leren op de Hanzehogeschool
Groningen zelf te verbeteren. Dit doet
men door het opstellen van evidencebased profielen van excellente
professionals. Veertien profielen zijn
inmiddels gereed en de bedoeling is dat
er voor 2018 nog zeven volgen.

Wat zijn, volgens het werkveld, de eigenschappen en
kenmerken die een excellente professional onderscheiden
van een goede professional? Die vraag staat centraal in
Hanze Talents Leading the Change. Senior-onderzoeker Patricia
Robbe werkt hieraan onder verantwoordelijkheid van lector
Marca Wolfensberger. Per instituut wordt een eigen profiel
samengesteld dat beschrijft aan welke eisen een excellente
professional, volgens het werkveld, moet voldoen. Robbe:
‘Opleidingen kunnen hun honoursonderwijs hierop
aanpassen en onze ervaring is dat studenten het prettig vinden
om duidelijke leerdoelen te hebben die aangeven wat de
praktijk van hen verwacht.’
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Robbe: ‘De Hanzehogeschool Groningen is de enige
Nederlandse hogeschool die excellentie-profielen opstelt
op een wetenschappelijke manier’

Dr. Patricia Robbe

Evidence-based methodiek

Meer uit zichzelf halen
‘In iedere opleiding zijn er ambitieuze
studenten die graag meer willen
doen dan het reguliere onderwijs
hen biedt. Ze willen meer onderzoek
doen of werken aan opdrachten
die een relatie hebben met de
praktijk en impact hebben op de
omgeving. Die studenten krijgen
dankzij de honoursprogramma’s
de kans meer uit zichzelf te halen,
uitdagingen aan te gaan en zich te
onderscheiden met hun talenten.
Door het honoursonderwijs goed te
laten aansluiten bij de behoeften van
het werkveld, leiden we studenten
op die zich kunnen ontwikkelen tot
excellente professionals. Zij kunnen
hun talenten inzetten om meerwaarde
voor de wereld te betekenen.’

De werkwijze is onderbouwd met literatuurstudies en
volgt een wetenschappelijke methodiek. Bij het onderzoek
zijn altijd onderzoekers, docenten, honoursstudenten en
vertegenwoordigers van het werkveld betrokken. Robbe wijst
op een extra voordeel van deze werkwijze: ‘Het geeft docenten
gelegenheid te spreken met professionals uit het werkveld.
Aan studenten biedt het de mogelijkheid hun professionele
netwerk op te bouwen of uit te breiden.’

Inbreng van professionals en deskundigen
De werkwijze om tot een profiel te komen is steeds identiek.
Eerst vinden er drie focusgroepsgesprekken plaats, die Robbe
of haar collega Inge Wijkamp, als gespreksleider aanstuurt.
Professionalsspreken met over de vraag wat een excellente
professional in hun ogen moet kunnen, welk gedragingen en
eigenschappen hem kenmerken.

Docent-onderzoekers en honoursstudenten zijn aanwezig bij
de gesprekken, die opgenomen en uitgeschreven worden. De
onderzoekers analyseren de gesprekken en stellen vervolgens
in een consensusbijeenkomst een conceptprofiel op. Dit
profiel leggen ze voor aan een panel van minimaal twintig
experts. Dat zijn vaak mensen, die in het werkveld werkzaam
zijn, op een hoger niveau: managers, HRM-professionals en
bestuurders. Robbe: ‘Het doel van het panel is het profiel
te valideren en aan te scherpen. Vervolgens passen we het
profiel aan en gaat het soms nog wel twee of drie keer terug
naar het panel, totdat consensus is bereikt. We willen dat
er een profiel ontstaat dat door die groep gedragen wordt,
voordat de school het implementeert in het curriculum van de
honoursprogramma’s.’

Maatschappelijke impact
Kwaliteit excellentieprofiel geeft win-win-situatie
De honoursprogramma’s van de Hanzehogeschool Groningen gebruiken de evidence-based profielen om hun
onderwijs aan te passen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van honoursstudenten die de arbeidsmarkt betreden.
Studenten weten beter wat er van hen verwacht wordt en docenten krijgen tools om hun onderwijs meer af te
stemmen op de behoefte van het werkveld. Het onderzoek heeft geleid tot de totstandkoming van zeventien
profielen van de excellente professional die de basis vormen voor het curriculum van de honoursprogramma’s.

Verbinding tussen onderwijs en
praktijk
‘Het is motiverend om te zien hoe
deze studenten de kansen grijpen
die de honoursprogramma’s hen
bieden, en mee te maken hoe ze zich
ontwikkelen. Ze hebben er echt profijt
van, nu en later.

Meer info hanze.nl/patriciarobbe
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Mijn onderzoek draagt bij aan een
sterkere verbinding tussen onderwijs,
onderzoek en praktijk. Door in
gesprek te gaan met professionals uit
het werkveld en profielen op te stellen
met leerdoelen die overeenkomen
met wat het werkveld nodig
heeft, kunnen de opleidingen hun
honoursonderwijs verbeteren.’

Functie
Onderzoeker bij het lectoraat
Excellentie in Hoger Onderwijs en
Samenleving
Achtergrond
Diergeneeskunde (gepromoveerd)
Ambitie
Verbinding leggen tussen werkveld en
onderwijs

Wereldburgers
van de
toekomst
Ingrid Schutte | Onderzoeker en promovenda bij het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en
Samenleving | Hanze Honours College

Honoursstudenten volgen een
verzwaard programma met het oog
op hun toekomst als excellente
professional. Sinds vorig jaar kunnen
deze studenten zich extra voorbereiden
op hun rol als wereldburger. Hiervoor
heeft promovenda Ingrid Schutte de
cursus Samenleving 2.0, alternatieve
bewegingen en hun bijdrage aan een
betere wereld geïnitieerd.

Schutte onderzoekt hoe het onderwijs studenten kan
voorbereiden op hun rol als wereldburgers. Niet alleen
kennis, maar ook morele en sociale aspecten blijken van
belang te zijn. De cursus over alternatieve bewegingen heeft
nu twee keer gedraaid. Deelnemers krijgen de kans om zich
te verdiepen in een maatschappelijk thema, onder andere
door een stage bij een alternatieve beweging. Ze kiezen
zelf een maatschappelijk thema en een stage, bijvoorbeeld
bij het Discriminatie Steunpunt, Grunneger Power en het
alternatieve jongerencentrum Jimmy’s.

Morele ontwikkeling
Tijdens de cursus schrijven de studenten blogs over wat
ze hebben geleerd over ethische onderwerpen en over hun
ideeën over hun eigen burgerschap. Op basis van de blogs en
de vragenlijsten gaat Schutte na welke inzichten studenten
hebben opgedaan en in hoeverre hun gedrag is veranderd.
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Schutte: ‘Het onderwijs zou ook meer aandacht
moeten besteden aan de voorbereiding van studenten
op hun rol als burger in de samenleving.
Met mijn onderzoek wil ik hier een bijdrage aan leveren’
Een half jaar na afloop van de cursus neemt ze opnieuw een
interview af en schrijven de studenten een laatste blog over
de cursus. Zo kan Schutte nagaan of het effect van de cursus
beklijft. Tijdens de lessen worden ook video-opnamen
gemaakt.

Brede kijk op de wereld
De eerste twee cursussen hadden een veel positiever effect
dan verwacht. Schutte: ‘Het zijn natuurlijk gemotiveerde
studenten die zelf voor deze cursus kiezen. Toch hebben
de meesten bij aanvang weinig idee over wat er in de
wereld speelt. Je ziet duidelijk dat hun kijk op de wereld
zich verbreedt. Ook de stages hebben een positief effect:
verschillende studenten zijn teruggegaan naar hun stageorganisatie om vrijwilligerswerk te doen. Zij geven een half
jaar later aan dat de cursus nog steeds doorwerkt in hun leven.’

Ervaringsleren is effectief
De resultaten laten verder zien hoe effectief ervaringsleren
is. Schutte: ‘De sociale segregatie tussen scholen is in
Nederland het grootst van alle westerse landen. Jongeren
met verschillende achtergronden komen in het basis- en
voortgezet onderwijs nauwelijks met elkaar in contact. Juist
tijdens deze stage komen studenten in aanraking met mensen
met een totaal andere achtergrond en ze geven zelf aan hoeveel
ze daarvan leren. Zelfs in de relatief korte tijd die de cursus
duurt is een duidelijk effect zichtbaar.’

Maatschappelijke impact
Studie verbreedt kijk op de wereld
Studenten studeren af met een duidelijker beeld van wat wereldburgerschap betekent en hoe ze daar zelf invulling
aan kunnen geven. Hun morele ontwikkeling werkt door in het werk dat ze later als professional gaan uitvoeren.
Een deel van hen kiest ervoor om na afloop van de cursus door te gaan met vrijwilligerswerk. Uit het onderzoek
blijkt dat studenten door deze cursus inzichten opdoen over ethische onderwerpen en hun eigen burgerschap.
Hun kijk op de wereld is breder geworden. Verder constateert Schutte dat ervaringsleren effectief blijkt te zijn.
Door zelf in aanraking te komen met andere groepen in de samenleving doen studenten waardevolle inzichten op.

Ingrid Schutte werkt samen
met een universiteit in het
oosten van de Verenigde
Staten. Studenten uit
Groningen en de Verenigde
Staten volgen samen de
cursus Global Village,
gericht op interculturele
communicatie en
samenwerking. Het
hoofdthema is: wat
betekent het om deel uit
te maken van de global
community? De studenten
kunnen elkaar via
schermen zien en horen.
Eerst wisselen ze vooral
ervaringen en kennis uit;
daarna werken ze aan
een gezamenlijk product.
Schutte onderzoekt wat
studenten hiervan leren.

Dr. Ingrid Schutte

Onderwijs moet beter kunnen
‘Toen ik zelf op de middelbare school
zat, dacht ik al vaak: dit onderwijs
kan zoveel beter. Daarom ben ik
Onderwijskunde gaan studeren.
Tijdens mijn studie begeleidde
ik alfabetiseringsgroepen van
volwassenen die niet of niet goed
konden lezen en schrijven. We
maakten gebruik van Paolo Freire’s
gedachtegoed: aansluiting zoeken bij
de situatie en de belevingswereld van
de deelnemers. Dat is ook belangrijk
voor onderwijs aan studenten die
meer willen en kunnen: hoe sluiten
we aan bij hun belevingswereld,
mogelijkheden en aspiraties?’
Maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef
‘In het honoursonderwijs bereiden
we studenten voor op hun toekomst
als excellente professionals. Echter,
het hoger onderwijs heeft ook
een wettelijke taak om studenten
maatschappelijk verantwoordelijk
heidsbesef bij te brengen.

Meer info hanze.nl/ingridschutte
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Dat sluit weer mooi aan bij wat er uit
onderzoek naar voren komt: deze
studenten zijn bovengemiddeld
geïnteresseerd in ethische
vraagstukken en de grotere wereld.
Het onderwijs zou ook meer
aandacht moeten besteden aan de
voorbereiding van studenten op hun
rol als burger in de samenleving.
Met mijn onderzoek wil ik hier een
bijdrage aan leveren.’

Functie
Onderzoeker en promovenda bij
het lectoraat Excellentie in Hoger
Onderwijs en Samenleving
Achtergrond
Onderwijskunde, alfabetisering,
diversiteit
Ambitie
Studenten voorbereiden op een
toekomst als maatschappelijk
verantwoorde burgers

Overzicht lectoraten
per Kenniscentrum en
Centre of Expertise
De Hanzehogeschool Groningen
heeft de organisatie van het onder
zoek ondergebracht in zeven
kenniscentra. Een kenniscentrum is een
multidisciplinair samenwerkingsverband
gericht op de kennisgebieden die
belangrijk zijn voor de regio én
daarbuiten. Binnen een kenniscentrum
worden activiteiten, onderzoeken en
initiatieven op een bepaald gebied
gebundeld. In totaal vallen ruim vijftig
lectoraten onder deze kenniscentra.

Centre of Expertise Energy
•	Duurzame LNG Technologie, prof. dr. ir. Jacques Dam
•	Communication & the Sustainable Society, nog in te vullen
•	Energie & Recht, mr. Bert de Jonge
•	Energie & Management, dr. Koos Lok
•	Energietransitie en netwerken, dr. ir. Martien Visser
•	Energietransitie, dr. ir. Wim van Gemert
• Renewable Energy, dr. ir. Jan-Peter Nap
Centre of Expertise Healthy Ageing
•	Allied Healthcare and Nursing, prof. dr. Cees van der
Schans
•	Analysetechnieken voor Praktijkgericht Onderzoek,
dr. Wim Krijnen
•	Clinical Malnutrition and Healthy Ageing,
dr. Harriët Jager-Wittenaar (verbonden aan dit lectoraat:
visiting professor Faith Ottery MD, PhD, FACN)
•	Kind, Taal en Ontwikkeling, dr. Margreet Luinge
•	Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care,
dr. Hans Hobbelen
•	Participatie en Gezondheid van mensen met een
verstandelijke en visuele beperking, dr. Aly Waninge
•	Zelfmanagement van somatische patiënten in
ziekenhuizen, dr. Joost Keers
•	Integraal Jeugdbeleid, dr. Jeannette Doornenbal
•	Curious Minds, dr. Henderien Steenbeek

•	Rehabilitatie, dr. Lies Korevaar (verbonden aan dit
lectoraat: visiting prof. dr. Marian Farkas)
•	Maatschappelijke Participatie van mensen met psychische
beperkingen, dr. Charlotte Wunderink
•	Verslavingskunde, dr. Eric Blaauw
•	Healthy Lifestyle, Sport and Physical Activity,
dr. Johan de Jong
•	Bewegingsonderwijs en jeugdsport, dr. Remo Mombarg
•	Verpleegkundige Diagnostiek, dr. Wolter Paans
•	Verpleegkundige Innovatie & Positionering,
prof. dr. Petrie Roodbol
Kenniscentrum Biobased Economy
•	Chemie, dr. André Heeres
•	Functionele Voedingsingrediënten en Gezondheid,
dr. D.J. Binnema
•	Transitie Bio-Economie (valt deels onder Kenniscentrum
Biobased Economy en deels onder Centrum voor
Ondernemerschap), dr. ir. Rob van Haren
Kenniscentrum Kunst & Samenleving
•	Art & Sustainability, guest-researchers:
prof. dr. Ann-Sophie Lehmann, dr. Rob van Haren
•	Image in Context, dr. Anke Coumans
•	Lifelong Learning in Music,

Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap
•	New Business & ICT, dr. Hugo Velthuijsen (verbonden aan
dit lectoraat: visiting professor dr. Gary Wolf)
•	Leiderschap in Social Sourcing, Frank Willems
•	User-Centered Design, dr. Nick Degens
•	Marketing & Ondernemen, dr. Karel Jan Alsem
•	Duurzaam Financieel Management, dr. Margreet Boersma
•	Duurzaam Coöperatief Ondernemen, drs. Willem Foorthuis
•	Inkoopmanagement, Gert Walhof MBA
•	International Business, dr. Diederich Bakker
•	Asian Business Strategies, prof. dr. Rien Segers
•	Arbeidsparticipatie, dr. Louis Polstra
•	Arbeidsorganisatie en productiviteit, dr. Jac Christis
•	Duurzaam HRM, dr. Leni Beukema
•	Human Capital, dr. Harm van Lieshout
•	Juridische aspecten van de arbeidsmarkt,
dr. mr. Petra Oden
•	Transitie Bio-Economie (valt deels onder Kenniscentrum
Biobased Economy en deels onder Centrum voor
Ondernemerschap), dr. ir. Rob van Haren
Overig
•	Computer Science & Sensortechnology, dr. Marco de Vos
•	Excellentie in het Hoger Onderwijs en Samenleving,
dr. Marca Wolfensberger

prof. dr. Evert Bisschop Boele, prof. dr. Rineke Smilde
Kenniscentrum NoorderRuimte
•	Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen,
dr. Ihsan Engin Bal
•	Facility Management, dr. Mark Mobach
•	Krimp & Leefomgeving, dr. Elles Bulder
•	Maatschappelijk Vastgoed, dr. ing. MRE FRICS Jan Veuger
•	Ruimtelijke Transformaties – Energie, dr. ir. Mieke Oostra
•	Ruimtelijke Transformaties – Water, dr. ir. Floris Boogaard
• Vastgoed, nog in te vullen

Overzicht maart 2017

114

115

Organisatie

Cijfers
Hanzehogeschool
Groningen

Organisatie

27.886

4.136

3.280

27.886

4.136

3.280

Studenten

Afgestudeerden

Medewerkers

Studenten

Afgestudeerden
Onderwijs

Medewerkers

Onderwijs

47

19

8

47
Bachelors

19
Masters

8
Associate
degrees

Bachelors

Masters

Associate
degrees

Organisatie

Onderzoek
Onderzoek

Organisatie
27.886

4.136

3.280

27.886

4.136

3.280

Studenten

Afgestudeerden

Medewerkers

Studenten

Onderwijs
Afgestudeerden

Medewerkers

220+

116

50+

220+

116

50+

Docentonderzoekers

Promovendi

Lectoren

Docentonderzoekers

Promovendi

Lectoren

Beroepspraktijk
Beroepspraktijk

Onderwijs
47

19

8

Bachelors
47

Masters
19

Associate
8
degrees

Bachelors

Masters

Associate
degrees

Onderzoek
Onderzoek

220+

116

220+

116

Docentonderzoekers
Docentonderzoekers
Bron: Jaarverslag
2016

50+

Promovendi

Lectoren

Promovendi

Lectoren

Beroepspraktijk
Beroepspraktijk

2.500+

50+

7

2.500+

7

2.500+

7

Partners

Convenanten

Partners

Convenanten

Colofon
Inspiratie voor Innovatie is een
uitgave in opdracht van de
Hanzehogeschool Groningen,
maart 2017
Hanzehogeschool Groningen
Zernikeplein 7
Postbus 30030
9700 RM Groningen
T (050) 595 55 55
www.hanze.nl
Interviews/tekst
Bureau Brouwers
Fotografie
Wouter Brem
Luuk Steemers
Vormgeving en opmaak
Canon Business Services
Dizain
Drukwerk
De Marne B.V.
Oplage: 1.000

120

