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Aan: Connekt 

Van: Liesbeth Staps 

Datum: 11 december 2015 

Betreft: Buitenland Promotie Kennisexport bundeling van ladingstromen 

Projectnummer: PTL08.006, Deliverable 1C: 

Verslag workshop onderwijs en innovatie ketenregie The Dutch Way op SIA congres, 

10 december 2015 
 

Propositieontwikkeling Onderwijs en innovatie ketenregie logistiek en The Dutch Way 

Voor het ontwikkelen van de propositie alsook voor het identificeren van volgende kansen en 

challenges voor export van ketenregie is er op het SIA congres een workshop georganiseerd. Voor 

het bereik en de perspectieven en ervaringen van andere sectoren (zogenoemde referentie-

spiegeling) is er bewust aangesloten bij dit evenement. De special interest group “Onderwijs en 

innovatie kennis met betrekking tot ketenregie samenwerking “The Dutch Way” is ingevuld in een 

gerichte workshop. 

 

Context: SIA Congres 
Het congres “Vrij Baan voor Vernieuwing” is het jaarlijkse congres van het Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht Onderzoek (NWO SIA) over de stand van zaken van praktijkgericht onderzoek in 
Nederland met verschillende sprekers, workshops, voorbeelden van toonaangevend praktijkgericht 
onderzoek van hogescholen en de uitreiking van de RAAK-award. Op het congres wordt aangegeven 
hoe de Wetenschapsvisie, de Nationale Wetenschapsagenda en de Topsectoren hun plek hebben in 
de strategie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. 
 

 
 

 
Totaal programma Vrij Baan voor Vernieuwing – SIA-congres 
Donderdag 10 december 2015, 10:00 - 16:00 uur, Fokker Terminal Den Haag 
 

 10.30 – 12.00 uur  
Vrij baan voor vernieuwing: uitdagingen in onderzoek en praktijk  
 
Welkom  

Dagvoorzitter Annechien Steenhuizen en Michaël van Straalen (voorzitter Regieorgaan SIA, voorzitter 
MKB-Nederland).  
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Onderzoeken en ondernemen  

Michaël van Straalen in gesprek jonge ondernemers Talitha Muusse (The Punchy Pack) en Emiel 
Pegge (Seezers).  
 
Alexander Rinnooy Kan (co-voorzitter Nationale Wetenschapsagenda) en Thom de Graaf (voorzitter 
Vereniging Hogescholen, bestuurslid Regieorgaan SIA), in gesprek over:  

o Nationale Wetenschapsagenda 
o Ondernemen met kennis 
o Aanbieden onderzoeksagenda Health aan Michael van Straalen namens Topteam en 

hogescholen 
 
Onderzoek in praktijk  

Hans Schaffers, lector Ambient Intelligence en professor Aalto University School of Business, 
Helsinki.  
 
Introductie RAAK-award genomineerden  
 

 12.00 - 13.15 uur  
Lunchpauze en mogelijkheid bezoeken stands RAAK-award genomineerden en stem uitbrengen voor 
Publieksprijs.  

 

 13.15 - 14.30 uur  
Workshops  
o Research through Design; het verbinden van de creatieve sector aan de kenniseconomie 
o Van afval naar grondstof; praktijkgericht onderzoek en de transitie naar een circulaire economie 
o Hogescholen aan de slag met de Nationale Wetenschapsagenda 
o Slimme steden; bijdrage van hogescholen aan een duurzame en ondernemende stad 
o HTSM, Energie, Water en ICT: samenwerking tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek 
o Intervisie praktijkgericht onderzoek; kwaliteit in de uitvoering 
o Kennis als Kracht van Sport; het praktijkgerichte sportonderzoek in Nederland 
o Doorwerking van resultaten praktijkgericht onderzoek 
o Bas Haring in gesprek met Johannes van der Vos over vernieuwing: nut en noodzaak 
o Wereldcafé Internationalisering: praktijkgericht onderzoek internationaal profileren via Living Labs 
 

 14.30 - 15.00 uur  
Theepauze en netwerken  
 

 15.00 - 16.00 uur  
Keynote en prijsuitreiking  

 
Keynote Bas Haring  

Bas Haring is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden en volksfilosoof.  
 
Prijsuitreiking RAAK-award  

Bekendmaking winnaars RAAK-award door de jury o.l.v. Margo Brouns, met medewerking van (oud-) 
studenten van Saxion en AKV St.Joost, (onderdeel Avans Hogeschool).  
 

 16.00 - 17.30 uur  
Borrel en netwerken  

 

 

Workshop in het kader van internationalisering en buitenlandpromotie 
EP-Nuffic en SIA zijn gestart met een pilot internationalisering praktijkgericht onderzoek - met Brazilië 
als eerste concrete casuïstiek - met de volgende doelstellingen:  

 Het Nederlandse praktijkgerichte onderzoek internationaal te profileren 

 Visie te ontwikkelen op wat internationaal praktijkgericht onderzoek inhoudt 

 Faal – en succesfactoren te identificeren voor internationalisering van het praktijkgerichte 
onderzoek vanuit ervaring – en praktijkkennis (o.a. Living Labs) 

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-award


 

3 TKI Dinalog/ EP-Nuffic PTL08.006 – D1C 

 Ontwikkeling van een platform internationalisering praktijkgericht onderzoek  

 Praktijkervaring op te doen en vast te leggen (wie, wat, hoe, rollen etc.) om deze in te kunnen 
zetten in mogelijke uitrol van de internationale praktijkgerichte onderzoekssamenwerking naar en 
met andere (buiten)landen 

 

In het Wereldcafé krijgen vier landentafels (Indonesië, Brazilië, Korea, China) de opdracht om voor 

hun specifieke land een (betere/duurzamere) Living Lab propositie te ontwikkelen. Deze propositie 

wordt gedurende het Wereldcafé getoetst en verrijkt door een rondgang langs de verschillende 

“landentafels” en dus de ervaringen van andere sectoren en landen. Aan het eind van de workshop 

krijgt ieder land de kans om zijn eigen Living Lab propositie te pitchen.  

 

Tijd Opdracht / Spreker Nodig 

13.15-13.30 Arjan Koeslag introductie Living Lab concept 

Verdelen deelnemers in 4 landengroepen 

Presentatie 

13.30-13.50 Tafelhost (= bestaand Living Lab) legt uit stand van 

zaken (5 minuten) 

Deelnemers Q&A 

Aan de hand van 5 vragen wordt de Living Lab 

propositie verrijkt en op papier beschreven 

Deelnemerslijst 

Posterpresentatie Living Lab 

Werkbladen 

13.50-14.00 10 minuten aan de volgende tafel om eigen werkblad 

te toetsen en te verrijken 

 

14.00-14.10 10 minuten aan de volgende tafel om eigen werkblad 

te toetsen en te verrijken 

 

14.10-14.20 10 minuten aan de volgende tafel om eigen werkblad 

te toetsen en te verrijken en een pitch te maken 

Pitch bestaat uit: 

 Schets bestaand Living Lab 

 Randvoorwaarden 

 Beoogde resultaten 

 Ondersteuning 

14.20-14.25 5 pitches van 1 minuut door bestaande Living Labs   

14.25-14.30 Arjan Koeslag: Wrap-up, conclusies en dank  

 

Specifiek voor de workshop zijn diverse direct betrokkenen bij de Living lab activiteiten ten behoeve 

van internationalisering van kennis uitgenodigd. Voor Logistiek zijn dit: 

 
Naam Instelling Status E-mail 

Frits Blessing Living Lab Voorzitter tafel  Fritsblessing@gmail.com  

Joost Stronkhorst Hogeschool 
Zeeland 

Referentiepersoon  Joost.stronkhorst@deltares.nl  

Marlies Eenennaam Hogeschool 
Zeeland  

Deelnemer meenenn@hz.nl 

Willem den Ouden Hogeschool 
Zeeland 

Deelnemer Wam.den.ouden@hz.nl 

Miquel Bravo  NHTV Deelnemer Bravo.M@nhtv.nl  

 
Naast de deelname vanuit de verschillende Living Labs is er vanuit de deelnemers aan het SIA 
congres een vrije inloop. De (vrije inloop) deelnemers aan het SIA congres bestaan uit: hogescholen 
(onderzoekers, medewerkers), overheden (ministeries, topsectoren etc.) en bedrijfselven 
(brancheorganisaties en deelnemers aan SIA RAAK projecten).  

Vijf vragen vormen het framework voor de workshop opzet en zijn verwerkt in het werkblad voor de 

workshop (zie volgende pagina). 
 
  

mailto:Fritsblessing@gmail.com
mailto:Joost.stronkhorst@deltares.nl
mailto:meenenn@hz.nl
mailto:Wam.den.ouden@hz.nl
mailto:Bravo.M@nhtv.nl
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Werkblad Wereld Cafe Living Labs - SIA Jaarcongres 10 december  
 
Living Labs in ……………………………………….…………………………………………….(vul land in).  
Graag leesbaar schrijven. 

 

Timeline 
 13.30-13.50 13.50-14.00 14.00-14.10 14.10-14.20 

Tafels Tafel 1: het land 
van de Living Lab 
propositie 

Tafel 2: een ander 
land 

Tafel 3: een ander 
land 

Tafel 4: laatste 
land 

Opdracht Uitleg propositie en 
start met het 
beantwoorden van 
onderstaande 
vragen 

Verrijk de 
informatie 
verkregen aan tafel 
1 

Verrijk de 
informatie 
verkregen aan tafel 
1 & 2 

Verrijk de 
informatie 
verkregen aan 
tafel 1, 2 & 3 en 
maak een pitch 
van 1 minuut 

Wat zijn de 
succesfactoren voor 
de ontwikkeling van 
het Living Lab?  
 
 

    

Wat zijn de 
faalfactoren voor de 
ontwikkeling van het 
Living Lab?  
 
 

    

Wat zijn de 
randvoorwaarden 
voor de ontwikkeling 
van het Living Lab?  
 
 

    

Wat zijn de beoogde/ 
behaalde resultaten 
van het Living Lab? 
 

    

Welke ondersteuning 
en welke rollen/ 
functies zijn benodigd 
vanuit de 
verschillende 
stakeholders om het 
Living Lab tot verdere 
ontwikkeling te laten 
komen?  
1. Hoger onderwijs 

instellingen 
2. Beroepspraktijk 
3. Overheden 
4. Ambassades  

5. EP-Nuffic  
6. NRPO SIA 
7. Anderen? 
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De belangrijkste uitkomsten uit de 5 verschillende pitches als input voor de buitenlandstrategie van 
onderwijs - onderzoek/ samenwerking - business, kunnen als volgt worden samengevat: 

(1) Belang van commitment van alle betrokken partners - van hoog tot laag - bestaande uit onderwijs, 
bedrijfsleven en publieke partners zowel in Nederland als het land waarmee wordt samengewerkt  

(2) Belang van de beschikbaarheid van (toegang tot) seed money om samenwerking te initiëren 
(geen grote fondsen maar beperkte middelen om activiteiten te initiëren en eerste stappen te 
zetten) 

(3) Belang van het aanbrengen van focus (zowel qua thema’s/ inhoud als qua activiteiten) in de 
samenwerking - klein beginnen en bij succes de samenwerking opschalen  

(4) Belang van goede governance – en ondersteuningsstructuur binnen de onderwijsinstellingen 
(hogescholen) – ophanging aan bestaande/ nieuw te ontwikkelen Centres of Expertise 

(5) Belang van goede vraagarticulatie – concrete business cases – in zowel Nederland als in het land 
waarmee wordt samengewerkt 

(6) Belang van het in kaart brengen en/of identificeren van fondsen/ geldstromen die op nationaal, 
internationaal en lokaal niveau zowel in Nederland als in het land waarmee wordt samengewerkt 
beschikbaar zijn (en/of toegankelijk zijn)  

(7) Belang om aandacht te schenken aan het afsluiten van MoUs die zich niet alleen tot onderwijs en 
onderzoekssamenwerking beperken maar de bredere bilaterale samenwerking (op 
overheidsniveau) omvatten  

(8) Belang om naast de inzet van de EP-Nuffic’s Neso kantoren ter plaatste ook goede samenwerking 
en afstemming met het economische netwerk van de Nederlandse ambassades te 
bewerkstelligen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


