Netwerkdiner 2019
Menukaart /Food for thought

Donderdag
31 januari 2019
18.00 - 22.00
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Jaarlijks leveren we zo’n 3000 unieke wereldburgers af.
Grenzeloos denkende mensen die stevig in hun schoenen
staan en uit eigen overtuiging de wereld tegemoet treden.
En daar zijn wij trots op. Als UNESCO-hogeschool betrekken
wij graag onze relaties bij ons onderwijs, onderzoek en de
uitdagingen die wij tegenkomen.

WELKOM
Welkom op het netwerkdiner van
De Haagse Hogeschool, een dynamische
bijeenkomst die dit jaar in het teken staat
van onderwijskwaliteit en vooruitgang.
Vanavond intensiveren wij graag onze
samenwerking en betrekken wij u bij de
ontwikkeling die De Haagse Hogeschool
doormaakt. Hier horen zowel successen
als uitdagingen bij. Wij gaan vanavond met
u in gesprek over de kansen en uitdagingen
voor De Haagse Hogeschool en over de
keuzes die wij maken om daarop te
anticiperen. Ook verwelkomen wij u graag
aan een van onze thematafels, waar
enthousiaste studenten, onderzoekers
en docenten, u meer vertellen over
onderzoeken, projecten en innovaties.
Zij laten u zien hoe wij als hogeschool
samenwerken met bedrijven, instellingen
en overheden. Ontdek waarom de Smart
Teddy Bear is ontwikkeld, hoe jonge
‘groene’ ondernemers bijdragen aan
een Circulaire Economie of hoe belangrijk
de samenwerking met de buitenwereld is
voor projecten als Energy in Transition.

PROGRAMMA

31 januari 2019
18.00	Inloop (Atrium)

18.30 	Plenair programma (Aula) met o.a:
●	Welkom en opening
door Leonard Geluk
Collegevoorzitter
●	Marja van Bijsterveldt
Burgemeester Delft
‘het belang van Human Capital’
●	Videopresentatie van onze
talentvolle studenten
●	Rajash Rawal
Lid van College van Bestuur
‘Becoming World Citizens’

Wij wensen u een inspirerende avond toe!

19.10	Dineren (Centraal Restaurant) en
ontmoeting met onze studenten
en medewerkers

21.30	Afsluiting door Saskia Bruines

Wethouder onderwijs Den Haag

22.00

Einde programma
Netwerkdiner 2019
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MENU NETWERKDINER

VOORGERECHT

Koud gemarineerde groenten met pannacotta
van dragon, crème fraîche, zachtgekookt
kwarteleitje, croutons diverse cress soorten en
groene kruiden

HOOFDGERECHT
Biefstuk van Black Angus (medium gebakken)
met een saus van rode wijn en sjalotjes,
seizoensgroenten en puree van opperdoezer
met Dijon mosterd

WALKING DESSERT
Huisgemaakte tiramisu met stroopwafel
Pure chocolademousse met stukjes brownie
Vers fruitsalade met vruchtencoulis
* Met vooraf doorgegeven medische dieetwensen,
allergieën en/ of vegetarische voorkeuren wordt
uiteraard rekening gehouden

4

|

Menukaart

Future-Proof Retail
In Living Labs samen leren innoveren
Future-Proof Retail; we gaan bij deze tafel
in op de Human Capital agenda van de
landelijke Retail Agenda met bijvoorbeeld
vragen als:
Hoe maken we de HC agenda concreet
binnen deze sector?
Op welke wijze kun je aan de slag gaan
met ondernemers en medewerkers in de
Retail waardoor zij grip krijgen op hun eigen
toekomst?
Welke rol speelt het onderwijs hierin?

Tafelhost

Anja Overdiek

a.overdiek@hhs.nl

Innovating Education

Poster

Poster

1
2

Let’s start with Blockchain Tech!
De blockchain-ontwikkelingen in het
onderwijs worden besproken en er
wordt onder andere doorgepakt op het
splinternieuwe blockchaineducatiecentrum,
de multi-disciplinaire minoren, de
blockchain praktijkvraagstukken waar
studenten & onderzoekers aan werken,
de onderzoeksafdeling New Finance & het
monetaire systeem, de aankomende plannen
zoals grote meerdaagse events en veel
meer.
Tafelhost

Jordi Jansen

j.m.jansen@hhs.nl
Netwerkdiner 2019
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Poster

The Flower Family
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Plan van aanpak
In de circulaire economie worden we
uitgedaagd om op meerdere fronten
‘volhoudbaar’ te opereren: ecologisch,
sociaal én economisch. Dat vraagt
om nieuwe type business modellen,
waarin we de stap maken van klassieke
verdienmodellen naar inclusieve

waardenmodellen. Het onderzoek van het
lectoraat Circular Business richt zich op
het ontwerpen van ‘volhoudbare’ circulaire
waardenmodellen en het ondersteunen van
organisaties die op basis van deze modellen
de transitie willen maken naar een circulaire
bedrijfsvoering.

Tafelhost

Kim Poldner

kim.poldner@wur.nl

Social Design
We will be happy to discuss and explore
the opportunities for collaborative projects
in the realm of Social Design. Our interest
in this domain is driven by previous and
current design projects and the potential
for an impactful collaboration among our
organisations.

Host table

Shahab Zehtabchi

s.zehtabchi@hhs.nl
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Poster
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Flexibel onderwijs voor
werkenden bij de HHs

Poster
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Uitgangspunten en kansen
In het kader van ‘Leven Lang leren’
doet De Haagse Hogeschool mee met
verschillende opleidingen aan de pilot van
OCW om flexibel onderwijs te organiseren
voor werkenden. De opleidingen
Verpleegkunde, Voeding en Diëtetiek,
PABO en Social Work doen hieraan mee.
Het onderwijs wordt anders vormgegeven
door uit te gaan van leeruitkomsten die de
studenten onafhankelijk van de leerweg
moeten kunnen behalen. Studenten krijgen
Tafelhosts

Meralda Slager

m.t.slager@hhs.nl

Dirkje Oldenhuis

d.oldenhuis@hhs.nl

onderwijs in afgebakende modules en deze
worden in de hoofdfase allemaal getoetst op
eindniveau. De studenten kunnen hun eigen
leerroute samen stellen door een eigen
keuze te maken in de volgorde van te volgen
modules.
Graag gaan de docenten en studenten met
u in gesprek om meer over deze opleiding
te vertellen en wat dit betekent voor flexibel
onderwijs.
Son Burgers-Geerinckx

s.l.f.burgers-geerinckx@hhs.nl

Poster

Living Labs
Een Living Lab is een laboratorium waarin
experimenten worden uitgevoerd in een
real-life setting. Living Labs zijn daarom vaak
gesitueerd in een zorginstelling, ziekenhuis
of in een wijk bij mensen thuis. Hierdoor
kan de invloed van factoren uit werkelijke
situaties worden onderzocht, waardoor
de kans op betekenisvolle uitkomsten
van ontwikkelingen wordt vergroot. Aan
deze tafel worden twee recente Medical
Delta Living Labs gepresenteerd voor het
versnellen van innovaties in de (medische)
zorg: Rehabilitation Technology en Care
Robotics. Samen met partners van
de Living Labs biedt de HHs diensten
aan voor bedrijven en zorginstellingen.
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Diensten varieren van co-research t/m
doelmatigheidsonderzoek. Janneke
Vervloed is coördinator van beide Living
Labs en vertelt hoe de Living Labs tot stand
zijn gekomen en over de lopende Living Lab
projecten.

Tafelhost

Janneke Vervloed

j.m.c.vervloed@hhs.nl
Netwerkdiner 2019
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Poster

Totaal Vitaal
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Innoveren met technologie
Onder leiding van Leading Lector Sanne de
Vries wordt u uitgenodigd mee te denken
over de toekomstplannen rond het thema
vitaliteit. Vanuit een integrale, mens- en
omgevingsgerichte benadering streven
we ernaar de vitaliteit van burgers uit de
Delta regio te bevorderen. Dit doen we
door in te zetten op het stimuleren van een
gezonde, actieve leefstijl en het creëren
van een gezonde sociale, fysieke en digitale
omgeving.

Aan de hand van een pitch van Leading
Lector Sanne de Vries over Vitaliteit,
Bewegingtechnologie student Gita Houbolt
over een Beweegvriendelijk Zuiderpark en
Sportlabcoördinator Michiel Krijger over
de Gymzaal van de Toekomst, gaan we met
elkaar in gesprek hoe we de krachten kunnen
bundelen.

Tafelhost

Sanne de Vries

s.i.devries@hhs.nl

Smart Teddy Bear

Poster
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Automation of the measurement of Quality of Life in senior
citizens with early-stage dementia with a smart teddy bear
Due to the aging society, the number of
citizens suffering from dementia is rising.
As dementia starts to set in, patients face
increasing risks which eventually result in

moving to a nursing home. This project aims
to develop solutions that support patients
to remain living independently in their own
homes.
In our approach, we explore the possibilities
of monitoring the Quality of Life (QoL) of
senior citizens by using anomaly detection
methods disguised in a smart teddy bear.

Hosts table

Erwin de Vlugt & Hani Al-Ers
e.devlugt@hhs.nl
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h.al-ers@hhs.nl

Poster

Employability Skills
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Through COIL
Employers consider skills such as critical
thinking, conflict resolution and intercultural
communication increasingly important.
Research has shown that students may learn
these skills through study abroad. However,
only ca. 5% of our students actually goes
abroad for study or internship. Technology
now makes it possible for all students to
have an international learning experience
‘at home’ and acquire these skills. The
Hague University of Applied Sciences has
embraced Collaborative Online International
Learning (COIL) as a tool for developing
employability skills for all students.

Host table

Jos Beelen

j.m.h.j.beelen@hhs.nl

Werken in de wereld van
de superdiverse stad
Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling
Niet langer is in grote steden sprake van een
situatie van een autochtone “meerderheid”
en een allochtone “minderheid”. Er is een
diversiteit en omdat geen enkele groep
dominant is, wordt de diversiteit ook wel
aangeduid met de term “superdiversiteit”.
Met dit onderzoek laten wij de professionals
aan het woord over onder andere de impact
van superdiversiteit op hun werk.

Tafelhost

Henno Theisens

h.c.theisens@hhs.nl

Poster

10

Netwerkdiner 2019

|

9

De PentestHub

Poster
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Dé hub waar studenten, bedrijven en overheidsinstellingen bij
elkaar komen om cyber security binnen het MKB te verbeteren
De PentestHub is een entiteit waar studenten,
bedrijven en overheidsinstellingen samenkomen
om de cybersecurity binnen het MKB te
verbeteren door middel van het testen van
systemen en advies geven op securityvraagstukken.

Tafelhost

Iris Meerts

i.p.meerts@hhs.nl

Circulaire Economie
JA! … en ook uw uitdaging?!
Circulaire (& inclusieve) economie. Het is
niet de vraag of we naar een circuliere
economie gaan, de vraag is : hoe gaan
we dit doen?

Tafelhost

Gerard de Bruijn

g.debruijn@humanagement.nl
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Project Laak Vitaal
Aanleiding voor dit onderzoek is een
lopend onderzoek van Jaswina Bihari-Elahi,
onderzoeker binnen het innolab Laak Vitaal,
naar armoede in het stadsdeel Laak. Met
het verlies van financiële middelen, gaat
vaak ook verlies van de sociale positie
gepaard. In haar onderzoek kwam zij tegen
dat de waardigheid van mensen in armoede
op de proef wordt gesteld binnen de
interactie met anderen en de achteruitgang
in de kwaliteit van hun leven. Hoe kan dit
worden verbeterd? De studenten van de
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minor Community Arts hebben verkend op
welke manier de waardigheid kan worden
vergroot. Uit de studentengroepen kwamen
de thema’s naar boven die gepaard gaan
met waardigheid; namelijk ‘je thuis voelen’
(belonging), ‘gehoord worden’ (satisfaction),
‘vertrouwen’ (trust) en ‘empowerment’. Op
basis hiervan hebben zij concrete plannen
uitgewerkt in overleg met de bewoners
van Laak, die hun gevoel van waardigheid
vergroot.

Tafelhost

Jaswina Bihari-Elahi

m.j.bihari-elahi@hhs.nl

De Warmtetransitie
Van stoken naar verwarmen
Ongeveer 50% van ons energiegebruik
wordt gebruikt voor verwarmen en dat doet
95% op aardgas. Om de klimaatdoelen te
realiseren moeten we dus focussen op de
warmtetransitie en “van gas los”.
We moeten overstappen op verwarmen
met duurzame energie. De warmtepomp
is nu echter ongeveer 2 à 3 keer zo duur
als een gasgestookte CV-ketel en de
warmtetransitie wordt pas gemaakt als
er een betaalbaar alternatief is. Wat voor
prijsontwikkeling is er voor de warmtepomp
te verwachten en hoe verhoudt de prijs
van de warmtepomp zich tot toekomstige
alternatieven?

Tafelhosts

Nico Persoon & Sander Mertens
n.j.persoon@hhs.nl
s.mertens@hhs.nl

Poster
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Minor Intercultureel Vakmanschap
De Haagse Hogeschool wil wereldburgers opleiden. Studenten die een verschil kunnen
maken in de wereld en die in staat zijn te opereren in een superdiverse en internationale
context (Beleidsdocument kompas Wereldburgerschap, 2016).

Doelstelling van de minor Intercultureel
Vakmanschap
Een professional moet beschikken
over bepaalde kennis-, houding- en
vaardigheidsaspecten op het gebied van
diversiteit om te kunnen werken in de huidige
superdiverse samenleving.
In de minor Intercultureel Vakmanschap
wordt kritisch gekeken naar het begrip
diversiteit en de concepten die daarbij
betrokken zijn. De student krijgt handvatten
die ervoor zorgen dat hij of zij professioneel
en cultureel sensitief kan handelen en
intercultureel kan samenwerken. Van daaruit

wordt de verbinding gemaakt naar de rol als
wereldburger in onze samenleving.
Thema’s die onder andere aan de orde komen
zijn: cultuur, (super)diversiteit, migratie,
integratie, discriminatie, radicalisering, de
stedelijke context en wereldburgerschap.
De minor bestaat uit thema- en werkcolleges,
een training intercultureel communiceren
en een projectopdracht in het superdiverse
werkveld.
Tafelhost

Netty Sierink

j.sierink@hhs.nl

Poster
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Innovatieve oplossing voor vrijwilligers
bij de problematiek van de brandweer
Brandweer Nederland ziet het aantal vrij
willigers teruglopen en ziet dit als een risico
voor de kwaliteit van de dienstverlening.
Aan de studenten Integrale Veiligheidskunde
de uitdaging om creatieve ideeën aan te
dragen om de brede vrijwilligersbasis bij
de Brandweer te behouden.
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De studenten identificeerden het selectie
proces als een van de mogelijke barrières.
Momenteel moeten vrijwilligers immers alle
werkzaamheden kunnen verrichten, van het
blussen van branden tot administratieve
werkzaamheden. Voldoe je niet aan de
strenge selectiecriteria, dan kun je geen
vrijwilliger worden.
Menukaart

Oplossing van de studenten: selecteer
op de skills en het talent dat mensen
hebben en werf daar vrijwilligers op voor
de Brandweer. Ben je een kei in planning
en administratie? Of ben je juist een ervaren
vrachtwagenchauffeur? Ook dan kun je
een vrijwilliger zijn binnen de Brandweer.
Je kunt als ervaren vrachtwagenchauffeur
bijvoorbeeld aan de slag als chauffeur van
een brandweerwagen. Onze studenten
vertellen meer.
Tafelhost

Renate Hoogduin

r.m.hoogduin@hhs.nl

Poster
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Opdrachtgericht onderwijs:
M.C. Escher Challenge

Poster
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Studenten Bestuurskunde dienden een
subsidie-aanvraag in voor het toegankelijk
maken van het Escher museum voor blinden
en slechtzienden. Dit deden zij samen met
leerlingen van het Technasium van ISW
Naaldwijk, het museum en mensen van
de doelgroep: blinden en slechtzienden.
Vanavond vertellen zij u daar graag meer
over.

Tafelhost

Marcel Daniels

m.j.daniels@hhs.nl

Waarom de rechterlijke macht niet wil
digitaliseren – een cultuuranalyse Poster
De economie digitaliseert in rap tempo, maar
rechtbanken werken nog steeds op papier.
Pogingen om de toegang tot de rechter
voor burgers ook digitaal mogelijk te maken,
worden belemmerd door een gebrek aan
belangstelling binnen de rechterlijke macht.
Terwijl innovatie bij justitie juist hard nodig
is om maatschappelijk relevant te blijven.
Waarom verloopt organisatieverandering bij
de rechtspraak stroef?
In dit onderzoek is onder meer gekeken naar
het effect van de organisatiecultuur op het
adaptief vermogen van medewerkers en
organisatie. Biedt de rechterlijke identiteit
aanknopingspunten voor verandering?
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Waarom houden rechters angstvallig vast aan
hun rechtershamer en stapels papier? En naar
wie luisteren zij eigenlijk? Een cultuuranalyse
geeft antwoord op deze vragen.
Onderzocht is ook hoe de aantrekkingskracht
van een leidersrol in digitale innovatie kan
worden verbeterd, en hoe organisatiecoaching daaraan binnen het leerklimaat van de
rechtspraak een bijdrage kan leveren. Welke
interventies kunnen bijdragen aan een aantrekkelijker perspectief op die rol?
Tafelhost

Michiel de Boer

michielboer@xs4all.nl
Netwerkdiner 2019

|

13

Inclusive Education en
Wereldburgerschap

Poster

22

Hang in there!
Inclusief onderwijs en wereldburgerschap
zijn belangrijke pijlers in de onderwijsvisie
van De Haagse Hogeschool. Daarom
wordt (praktijkgericht) onderzoek gedaan
naar deze thema’s. Sinds kort zijn er
twee lectoraten gevormd waarbinnen dit
onderzoek plaatsvindt: Inclusive Education
en Wereldburgerschap. Docenten,

studenten, onderzoekers en lectoren werken
samen om meer inhoud te geven aan deze
pijlers. Maak vanavond kennis met onze
lectoren en een van de studenten, die het
Hang in there project presenteren. Hang in
there is gericht op het ondersteunen van
studenten in hun avontuur in het eerste jaar
op De Haagse Hogeschool.

Tafelhosts

Meer informatie:
www.hangintherethuas.com

Aminata Cairo & Laurence Guérin
a.cairo@hhs.nl

l.guerin@hhs.nl

NETWERK
DINER
2019
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag
+31 070 445 88 35

externerelaties@hhs.nl
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Hartelijk dank voor
uw aanwezigheid!
Graag tot ziens.

dehaagsehogeschool.nl

