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Inleiding
Het kenniscentrum Digital Operations & Finance (hierna: DOF) is per
1 april 2020 opgericht. Het is een samenwerking van lectoraten met een
stevig trackrecord én nieuw in te stellen lectoraten. Met dit document
delen we onze ambitie voor de komende jaren. Het kenniscentrum DOF
bestaat uit zeven lectoraten:
●
●
●
●

Betekenismarketing (verwachte start voorjaar 2021);
Change Management, geleid door lector Jacco van Uden;
Fotonica, geleid door lector Steven van den Berg;
New Finance, geleid door lector Martijn van der Linden;

● Platformeconomie (verwachte start voorjaar 2021);
● Smart Sensor Systems, geleid door lector John Bolte;
● Smart Sustainable Manufacturing, geleid door lector Jenny Coenen.
Leading lector John Bolte, programmacoördinator Margot Custers en
senior managementassistent Merel Hillen faciliteren de ontwikkeling
van het kenniscentrum. Contact opnemen kan via dof@hhs.nl.
Actuele informatie over het kenniscentrum, contactinformatie van alle
(docent)onderzoekers en de meest recente versie van dit document
zijn te vinden op hhs.nl/kenniscentrumdigitaloperationsandfinance.
Het kenniscentrum is niet los te zien van de opleidingen van De Haagse
Hogeschool. De studenten en docenten van verschillende opleidingen
zijn de sleutelspelers die dagelijks vorm geven aan het onderzoek dat
we doen. Met een aantal opleidingen is de samenwerking extra intensief.
Dat zijn: Accountancy; Elektrotechniek; Finance & Control; HBO-ICT;
Human Resource Management; International Business; Mechatronica;
Technische Bedrijfskunde; Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde.
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Missie en doelen
De onderzoekers van het kenniscentrum Digital Operations & Finance willen bijdragen aan een ‘economie die deugt’. Dat is
voor ons een economie met een kleine voetafdruk1. Een economie die zorgt voor een economische toekomst die inclusief,
duurzaam en veerkrachtig is. Wij ontwikkelen digitale technologie, passen digitale technologie toe en ontwikkelen daarbij
passende organisatievormen om zo de voetafdruk van productie, handel en gebruik te verkleinen.

Onze missie is:
● Innovaties voor een economie die deugt met een kleine voetafdruk mogelijk maken door onderzoek naar inzet van
slimme2 technologie en data in de verschillende levensfasen van producten en diensten: productie, handel en gebruik.
● (Toekomstige) professionals leren met slimme technologie en data vorm te geven aan een economie die deugt.

Deze missie krijgt zijn neerslag in een aantal doelen:
● Kenniscentrum DOF ontwikkelt concrete alternatieven om de voetafdruk van productie, gebruik en handel te
verkleinen. Dat doen we om te beginnen in de werkvelden Smart Mobility en Hightech maakindustrie
(bestaand uit agro/food en gezondheidstechnologie), en samen met het werkveld Fintech.
● Kenniscentrum DOF vormt binnen deze werkvelden multidisciplinaire netwerken om nieuwe technologie en
organisatievormen te ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op de regio Zuid-Holland.
● Kenniscentrum DOF levert een bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen door het ontwikkelen van digitale
onderwijsplatforms en vernieuwende onderwijsvormen.
Ons perspectief is het leven van dingen: van ons eten en ons vervoermiddel
tot de hightechapparaten waar we iedere dag door omringd zijn. Het leven van
deze dingen bestaat grofweg uit productie, gebruik en handel. En in meer detail
bijvoorbeeld: maken, verkopen, financieren, gebruiken, onderhouden, repareren,
aanpassen, weggooien, hergebruiken. Deze dingen zijn onderdeel van ons
dagelijks leven en bepalen de ‘voetafdruk’ die we achterlaten: ze beïnvloeden
het leven van onszelf en anderen en putten natuurlijke bronnen uit. We willen de
levens van deze dingen via onderzoek inzichtelijk maken om zo de voetafdruk te
verkleinen. Door alternatieve digitale infrastructuren en organisatievormen voor
productie, handel en consumptie van dingen te onderzoeken en ontwikkelen.
Door te meten hoe dingen tot stand komen. Hoe ze zich gedragen. Hoe ze
gebruikt, onderhouden, verbruikt of verhandeld worden. We maken operationele
en financiële processen inzichtelijk en transparant.

Vanuit dit perspectief geven we mede
vorm aan het instellingsplan en de
onderwijsvisie van De HHs:
1. wereldburgerschap,
internationalisering en
netwerkhogeschool;
2. uitdagend, activerend en
studeerbaar onderwijs;
3. inclusiviteit.

1	Voetafdruk staat voor beslag op (gezondheid van) ruimte, milieukwaliteit, grondstoffen, financiële middelen, medewerkers en medemensen.
2	Waar wij spreken van ‘smart’ of ‘slim’ bedoelen we ‘waar sprake is van verregaande digitalisering en waar – met analyse van data door predictie
– een toegespitst handelingsperspectief op geboden kan worden’. Het gaat hier doorgaans om het automatiseren van data-intensieve
processen. ‘Smart’ staat ook voor maatwerk en precies gebruiken en maken wat nodig is.
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Onderzoeksprofiel
Onze missie en doelen realiseren we met een onderzoeksprofiel dat zich enerzijds richt op industrie en anderzijds
op onderwijsvernieuwing. Beide krijgen (mede) vorm door onderzoek aan zeven thema’s in drie werkvelden.

Digital Operations & Finance
Digitale technologie in dienst van een economie die deugt

Industrie en business

Innovaties om de voetafdruk van het leven van
dingen te verkleinen. Door onderzoek naar de
inzet en gevolgen van een aantal key enabling
technologies op het gebied van slimme
technologie en data in productie, gebruik en
handel.

Werkveld

Werkveld

Werkveld

Smart mobility,
vervoer/logistiek

Hightech
maakindustrie
(o.a. agro/food
en gezondheidstechnologie)

Fintech voor
volhoudbare
economie

Slim onderhoud

Onderwijs

Van bezit naar dienst (product-as-a-service)
Autonoom maken

Reshaping Education:

●

Reshaping Business Education

●

( Toekomstige) professionals leren met
slimme technologie en data vorm te
geven aan een volhoudbare economie

●

●

Transparantie - monitoren

Reshaping Industry Education

Digitaal samenwerken B2B/B2C
Programmeerbaar geld
Organisaties: inrichten en omdenken

 uurzaam, sociaal, gezond houden en
D
kritisch denken als kernwaarden voor
(toekomstige) professionals
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Zeven thema’s
Het onderzoek van het kenniscentrum richt zich op zeven thema’s. Daarbinnen komen telkens zowel technische,
economische als sociale vraagstukken bij elkaar.

1

Slim onderhoud
 en economie die deugt, produceert niet te veel, is zuinig met grondstoffen
E
en gooit zo min mogelijk weg. Dat begint al met in de ontwerpfase rekening
houden met het latere onderhoud. Goed onderhoud en steeds meer ‘op maat’
produceren, leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Zowel in en tijdens de
productieprocessen als in het leven van het eindproduct. Cruciaal daarbij is om te
kunnen weten welk onderhoud wanneer nodig is, bijvoorbeeld via sensoren. Ook
als het te onderhouden ding niet bij jou in de fabriekshal of huiskamer staat, maar
bij een ander. Eigenaarschap, onderhoud en de manier van produceren grijpen
in elkaar en kunnen door ze integraal te bekijken grote impact hebben op de
duurzaamheid van het ding en de wijze waarop het gemaakt is.
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Van bezit naar dienst
 en van de manieren om het leven van dingen slimmer en efficiënter te maken, is
E
om het bezit van de dingen anders in te richten. In een economie die deugt, staat
niet voorop wat nodig is om te kunnen bezitten, maar wat nodig is om goed en
duurzaam te kunnen gebruiken wat je nodig hebt. Blijft een fiets, bed, telefoon
of auto bijvoorbeeld het bezit van de fabrikant, dan is het voor die fabrikant
bijvoorbeeld veel interessanter om ervoor te zorgen dat die dingen een lange,
gezonde levensduur hebben en dat onderdelen gemakkelijk te hergebruiken zijn.
De relatie tussen producent en gebruiker verandert fundamenteel, net zoals het
verdienmodel van de producent die dienstverlener wordt. Data over gebruik en
waardering van een dienst worden van onschatbare waarde.
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Autonoom maken
 ij productie, gebruik, handel, onderhoud, delen etc. worden steeds meer data
B
gemeten en verzameld. Die bulk aan data maakt het ontwikkelen van kunstmatige
intelligentie door middel van machine learning mogelijk. Daarbij kan software
ook zonder menselijk ingrijpen steeds vaker beslissingen nemen. Daardoor kan
bijvoorbeeld onderhoud tijdig, maar zeker niet te vroeg plaatsvinden, waarmee
verspilling wordt voorkomen. Het maakt de komst van de autonome auto mogelijk,
waardoor we mogelijk ooit niet meer allemaal een eigen auto hoeven te bezitten
en waardoor we met een mix van duurzame vervoermiddelen kilometers kunnen
afleggen. En uiteraard leidt het tot betere servicerobots, die gevaarlijke taken in de
industrie veilig en efficiënt kunnen uitvoeren. Maar ook in de sturing van bedrijven
en de financiering daarvan kan AI een grote rol spelen. Denk aan een sturings- en
accountingsysteem gericht op het creëren van economische, ecologische en
sociale waarden of aan AI in finance, met bijzondere aandacht voor het voorspellen
van duurzame effecten van investeringen.
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Transparantie en monitoren
 oe meer je weet over de voetafdruk van je bedrijvigheid, hoe beter je kunt bijdragen aan een economie die
H
deugt. Wat is je grondstofgebruik en je ruimtebeslag? Welke milieuvervuiling brengt jouw bedrijvigheid en die van
de partners in je keten teweeg? Welke invloed heb je op je medewerkers en op je medemensen? Hoe weeg je de
positieve bijdrage die je levert af tegen mogelijke nadelige effecten? In een economie waarin bedrijven met elkaar
samenwerken en waarin de relatie met consumenten aan het veranderen is, speelt ook onderlinge transparantie over
functioneren binnen de afspraken een steeds grotere rol. Bedrijven in een supplychain of een platform zijn sterk van
elkaar afhankelijk. Consumenten vragen om inzicht in het bedrijf waar zij zich steeds meer onderdeel van voelen.
Financiers zoeken nieuwe manieren om het – duurzame – rendement van hun investeringen inzichtelijk te maken.
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Digitaal samenwerken B2B/B2C
 latformen kunnen een katalysator zijn van bedrijvigheid die minder draait om de winst van de eigen onderneming,
P
maar meer om de stevigheid van het netwerk en de toegevoegde waarde voor elkaar en de consument. Ze
bieden simpelweg de basis voor samenwerking tussen bedrijven, organisaties en individuen om elk hun eigen of
gezamenlijke producten en diensten te ontwikkelen en/of aan te bieden. Tegelijkertijd kennen we ook al een aantal
platformen met een ‘donkere’ kant, waarbij de macht over grote hoeveelheden data vragen oproept. Platformen
kunnen plekken worden waar bedrijven samenwerken en data uitwisselen om volhoudbare productie te realiseren;
waar consumenten kunnen aangeven wat ze wanneer nodig hebben en waar zij kunnen zien wat de voetafdruk
van het gebruik en de productie van verschillende diensten en dingen is. Tot slot biedt platformsamenwerking
ook waardevolle mogelijkheden voor leren en opleiden.
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Programmeerbaar geld
 igitale technologieën maken niet alleen nieuwe vormen van geld mogelijk maar bieden ook de mogelijkheid functies
D
toe te voegen aan geld. Dankzij blockchaintechnologie zijn (programmeerbare) smart contracts mogelijk. Met deze
contracten is het bijvoorbeeld mogelijk te bepalen waaraan een bepaalde som geld kan worden uitgegeven en wanneer
geld van het ene bedrijf naar het andere bedrijf wordt overgeboekt. Dit kan leiden tot een herinrichting van (juridische,
financiële en operationele) processen en bedrijfsmodellen, en zo een volhoudbare economie dichterbij brengen.
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Organisatie: inrichten en omdenken
 m bovenstaande thema’s tot leven te wekken, zijn nieuwe manieren van organiseren noodzakelijk. Wat zijn de
O
vormen van werken en organiseren waarin duurzame veranderingen hun beslag krijgen? Welke gevolgen heeft de
verandering van in bezit hebben naar delen? Zijn dit de enige opties of ontwikkelen we nieuwe alternatieven? Welke
alternatieven zijn er voor de klassieke relatie tussen producent en consument? En welke andere manieren om deze
relatie vorm te geven, dragen bij aan een economie die deugt?

6

Key enabling technologies
In ieder van de bovenstaande thema’s kijken we naar de meerwaarde van
een aantal ‘key enabling technologies’ of sleuteltechnologieën3. Binnen het
kenniscentrum Digital Operations & Finance bouwen we voort op de binnen
De Haagse Hogeschool aanwezige expertise op het gebied van:
● artificial intelligence (digital twins, navigatie-algoritmes, simultaneous
location and mapping (SLAM), deep learning networks, predictiealgoritmes voor onderhoud);
● big data en data-analyse;
● blockchain;
● fotonica (dit zal ingebed worden in het lectoraat Fotonica);
● nanotechnologie (het Nanotechlab van de faculteit TIS in samenwerking
met het Else Kooilab van de TU Delft);
● robotica (onder andere op het gebied van smart mobility en field- en
servicerobots).

Lectoraten
Betekenismarketing onderzoekt marketing in een volhoudbare economie en kijkt daarbij naar de klant als
verantwoordelijke burger. Het lectoraat ontwikkelt manieren om met digitale technologieën en data vorm te geven
aan marketing.
Change Management onderzoekt management of change (veranderkunde) én changing management en ontwikkelt
nieuwe experimentele vormen van managen en organiseren.
Fotonica onderzoekt en ontwikkelt de toepassing van optische sensoren en lichtbronnen voor hightech industrie,
energie & klimaat, agri & food en gezondheid en richt zich daarbij op spectroscopie, metrologie en afbeelding.
Sleuteltechnologieën: fotonica, nanotechnologie, big data en data-analyse.
New Finance onderzoekt en ontwikkelt nieuwe vormen van (digitale) financiële dienstverlening om een volhoudbare
economie te realiseren. Sleuteltechnologieën: big data en data-analyse, blockchain.
Platformeconomie onderzoekt hoe bedrijfsprocessen en waardeketens veranderen door de inzet van digitale
platformen. Het lectoraat ontwikkelt handvatten om bijvoorbeeld ethisch gebruik van data en servitization mogelijk
te maken. Sleuteltechnologieën: big data en data-analyse.
Smart Sensor Systems onderzoekt en ontwikkelt systemen waarbij meten, combineren, analyseren met AI en het
bieden van handelingsperspectieven centraal staan. Predictie en preventie zijn de kernwoorden van het lectoraat:
Gezond houden van mens, dier, plant en machine door mensen en apparaten te helpen de juiste beslissingen te
nemen. Sleuteltechnologieën: big data en data-analyse, artificial intelligence, robotica, fotonica en nanotechnologie.
Smart Sustainable Manufacturing onderzoekt flexibele productieketens & locaties, analyseert en ontwerpt
duurzame bedrijfsprocessen & procesmodellen. Het lectoraat ontwikkelt maatwerk, digitale fabrieken en digitale
waardeketens. Sleuteltechnologieën: fotonica, big data en data-analyse, artificial intelligence, robotica en
blockchain.
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Overzicht sleuteltechnologieën
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Beroepspraktijk en samenleving
Als kenniscentrum bij een hogeschool voeren we praktijkgericht onderzoek uit. Dit onderzoek ontstaat vanuit een vraag
of probleem uit de praktijk. Resultaten zijn kennis, inzichten, producten en diensten die bijdragen aan innovatie en het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoek versterkt de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.
We voeren ons onderzoek uit in de praktijk en met de praktijk. We werken in de verschillende werkvelden samen met
de Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Gemeente Zoetermeer, Economic Board Zuid-Holland, Innovation Quarter,
het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Center for Big Data Statistics, TNO, de TU Delft, de Universiteit Gent en met
landelijke netwerken van (praktijkgericht) onderzoek zoals het Domein Applied Sciences, het Praktijkgericht ICT-onderzoek
(PRIO) platform en de route Meten en Detecteren van de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast werken we in onze
werkvelden samen met partners.

Ons doel is:
● dat bedrijven en instellingen door samen met ons onderzoek te doen, in staat zijn om hun voetafdruk te
verkleinen;
● dat bedrijven en instellingen in Zuid-Holland, door onze houding als ‘kritische vriend’, aan het denken worden
gezet over de rol van digitalisering in een economie die deugt;
● dat bedrijven en instellingen in Nederland geïnspireerd raken door de resultaten van ons onderzoek en zelf met
digitalisering hun voetafdruk verkleinen;
● dat bedrijven en instellingen via het onderwijs dat DOF samen met de opleidingen ontwikkelt meer medewerkers
kunnen opleiden op het gebied van digitalisering.
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Werkveld smart mobility
Slimme – digitale – oplossingen om mobiliteit duurzamer te
maken. Dat is waar het voor ons om draait als we het hebben
over smart mobility. We verkleinen de voetafdruk van de dingen
die we nodig hebben om te zorgen voor vervoer van mensen
en dingen. Met slim onderhoud gebruiken we bijvoorbeeld
sensortechnologie, data-analyse en -optimalisatie om gebreken
en uitval van voertuigen beter te voorspellen en daarmee
te voorkomen. We kunnen just-in-time en geautomatiseerd
onderhoud mogelijk maken. Dit opent de deur naar
businessmodellen waarin ‘eigenaarschap’ van een voertuig niet
meer per se bij de gebruiker ligt en we bewegen van bezit naar
dienst. Autonoom rijdende voertuigen zien we als een volgende
stap in het delen van (verschillende typen) voertuigen. Het
monitoren van de conditie en voetafdruk van het gebruik van
bepaalde voertuigen stelt ons in staat de impact van slimme
mobiliteit te meten. Zowel op het ruimtegebruik en de veiligheid,
maar ook op het leefmilieu en de gezondheid door blootstelling
aan geluid, trillingen en luchtvervuiling die nog tot meer dan
12.000 gevallen van vroegtijdig overlijden per jaar leiden. En tot
slot kunnen het organiseren van bedrijvigheid en de rol van de
gebruiker rond smart mobility doorslaggevend zijn in het succes
van slimme innovaties. Daar ligt een sterke rol voor reorganiseren
en omdenken van vervoer en bereikbaarheid in de stad door het
inrichten van multimodale hubs.
Ons uitgangspunt is dat slimme mobiliteit moet
bijdragen aan de economie die deugt.
We sluiten daarbij aan bij de verwoording van
HHs docent Bas Hilckman in zijn bijdrage aan het
HBO-leerboek De Slimme en Gezonde Stad - lessen
in gezonde, groene en duurzame verstedelijking
(Hijink en Jong, 2019):

Partners smart mobility*
AMS, CROW, The Future Mobility Network,
Gemeente Delft, Gemeente Den Haag,
Gemeente Rotterdam, Gemeente Zoetermeer,
Inholland, Maastricht University, ICIS, MRA,
Platform 31, provincie Zuid-Holland, TNO,
EnergieTransitie, We-all-wheel, Berg Hortimotive,
Fontys, NHL, Wageningen UR

‘Mobiliteit in de slimme en gezonde stad gaat, net
als in de hedendaagse ‘normale’ stad, nog steeds
over mensen die dagelijks bestemmingen bereiken.
Maar in de slimme en gezonde stad hebben inwoners
meer keuzemogelijkheden om alle verschillende
reisbestemmingen te bereiken. Ze kunnen dat op
eigen kracht doen, gemotoriseerd, via een collectief
systeem, individueel of via een gedeeld systeem. (…)
Duurzame mobiliteit levert een grote en positieve
bijdrage aan het leefklimaat. Door de inzet op
duurzame mobiliteit verbetert de luchtkwaliteit, neemt
geluidsoverlast af, wordt er meer bewogen en minder
broeikasgas uitgestoten. Dat levert een leefbaarder
en gezondere stad op. Het is aan de stad zelf om
vanuit de ruimtelijke ontwikkeling deze modal shift
verder vorm te geven. Dat kan door meer uit nieuwe,
innovatieve mobiliteitsmodellen te halen. Daarmee is
de bestemming van duurzame mobiliteit wel bekend;
de route ernaar toe is er een van techniek, slimme
oplossingen, draagvlak en politieke durf.’

* Peildatum 1 november 2020

Lopende projecten*
Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMALab). Funding:
NWO living Labs
Let’s Move IT (autonomiseren en monitoren door
voertuig, toepassen van AI). Funding: SIA Raak MKB
Autonome rolstoel
* Peildatum 1 november 2020
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Werkveld hightech maakindustrie
Zuid-Holland kent de hoogste concentratie hightech maakbedrijven van
Nederland met bijna 104.000 werknemers en meer dan 16.000 bedrijven
die werken aan hightech systemen en materialen. Het kenniscentrum
Digital Operations & Finance wil in het bijzonder in twee onderdelen
van de hightech maakindustrie een verschil maken: agro/food en
gezondheidstechnologie (aansluitend bij de expertise die in De Haagse
Hogeschool aanwezig is en bij de Zuid-Hollandse topsectoren Life
Sciences & Health en Horticulture). In de ActieAgenda voor de ZuidHollandse technologische industrie zijn actielijnen geformuleerd om
ervoor te zorgen dat de technologische industrie in Zuid-Holland kan
groeien. Dat deze bijdraagt aan een gezonde, toekomstbestendige
groei: digitaal, met schone energie, circulair en inclusief. DOF wil
daaraan bijdragen.

Een tomatenkweker voelt zich rot over de grote hoeveelheden tomaten die weggegooid moeten worden. Omdat
ze niet op het juiste moment geoogst zijn, harder of langzamer groeiden dan gepland, niet mooi of groot genoeg
zijn voor de supermarkt of geoogst worden op het moment dat restaurants onverwacht hun deuren moeten
sluiten. Hij kan investeren in manieren om de groeiomgeving van de tomaten op basis van data-analyse en AI zo
te beïnvloeden dat hij de oogst kan timen. Hij kan ook investeren in autonoom telen. Maar daarvoor zijn middelen
nodig. Is het dan handig om aan te kloppen bij de bank of zijn er alternatieven? En welke gevolgen heeft zijn
aanpak voor zijn personeel? En zijn er wellicht afnemers die samen met hem aan de slag willen om de tomaten
op een manier te gebruiken of aan de man te brengen, waardoor niet alleen minder weggegooid hoeft te worden,
maar misschien ook minder vervoerskilometers worden gemaakt?
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Partners hightech maakindustrie*

Lopende projecten*

ActieAgenda Hightech ZH, Dutch Optics Centre, SMITZH,
Holland Instrumentation, (FME, Metaalunie, Innovation Quarter,
TNO, Hogeschool Rotterdam), Waterschap De Dommel,
TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Twente, Radboud
Universiteit, ORTEC, Saxion, NLDA, NS, Damen Shipyards,
Technobis Group, Rolsch Assetmanagement, Royal IHC,
Alfa Laval, Rijkswaterstaat, ASML

Smart Manufacturing: Industriële
Toepassingen Zuid-Holland.
Funding: SMITZH-programma provincie
Zuid-Holland

Agro/food
Berg Hortimotive, Fontys, NHL, Wageningen UR, Inholland,
Lentiz, World Horti Centre.
Gezondheidstechnologie
Amsterdam UMC, CBS, CD Leycom, CITC, Diamond Kimberlit,
Else KooijLab TU Delft, Erasmus MC/Erasmus MC Biomedical
Engineering, Fontys, ImPhys TU Delft, iSZW, IVM, GGD-GHOR,
Lectoraat NanoPhysics Saxion, Somni, Promolding, RIVM,
Sol Photonics, TNO/TNO Optics, Unitron, UU, Van der Hoek
Photonics
* Peildatum 1 november 2020

PrimaVera - Predictive maintenance for Very
effective asset management.
Funding: NWO NWA - ORC
Integrating sensor assisted measurement
of physical activity in national surveillance
systems – Funding: Amsterdam UMC
Digital Operations Centre. Funding: MRDH/
RIF
Beweegonderzoek - vervangen SQUASHvragenlijst voor objectieve metingen
Meten en Detecteren van gedrag overal
en altijd- Funding: NWO NWA Startimpuls
AWE - Application of Wearables for
Environmental exposure measurements Funding: Strategisch programma RIVM

Actielijnen ActieAgenda
Technologische Industrie, 2020

Gewasmonitoring

1.

Nieuwe waardesystemen en waardeketens. In een
waardesysteem werkt een groep bedrijven en kennis
instellingen samen aan producten en diensten met een
vergelijkbare technologische basis voor verschillende
markten. Zo stimuleren we de cross-overs tussen die
sectoren.

2.

Digital supply systems. In een digital supply system
wisselen bedrijven informatie uit die het mogelijk maakt
het hele netwerk te optimaliseren. Daarmee wordt het
netwerk efficiënter, flexibeler en robuuster en verbetert de
kwaliteit en levertijd.

3.

Human capital. Goed opgeleide mensen zijn essentieel
om nieuwe waardesystemen en een digital supply system
te bouwen en te gebruiken. We zetten erop in jongeren
te verleiden om voor de technologische industrie te
kiezen, verbeteren de aansluiting tussen arbeidsmarkt en
onderwijs en stimuleren een leven lang ontwikkelen.

4.

Branding, hotspots en netwerken. Om samen te innoveren,
moeten we elkaar beter leren kennen en vertrouwen. De
kwaliteit van de technische bedrijven in het netwerk moet
beter zichtbaar worden, zowel intern als naar buiten toe.
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* Peildatum 1 november 2020

Werkveld fintech voor een
volhoudbare economie
Digitale technologieën leiden niet alleen tot veranderingen in
de reële economie, maar veranderen ook de manier waarop we
betalen, sparen en investeren. Denk bijvoorbeeld aan pinnen,
betaalapps, cryptomunten en online handelsplatformen. Al sinds
de jaren ’90 wordt een fintechrevolutie voorspeld. Door de snelle
ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën zoals blockchain
en big data is er in het afgelopen decennium nieuw leven
geblazen in de discussie over de fintechrevolutie.
In Nederland zijn het afgelopen decennium nieuwe online banken
zoals Bunq en Knab opgericht die zich specialiseerden in digitale
dienstverlening en een hogere servicegerichtheid. Daarnaast
zijn er fintechs die zich specialiseren in bepaalde terreinen,
bijvoorbeeld Adyen in betalingen. Ondanks deze nieuwe
initiatieven hebben de drie Nederlandse grootbanken (ABNAmro, Rabobank en ING) nog immer het merendeel van de markt
op diverse terreinen. Bijvoorbeeld de markt voor leningen aan
consumenten en bedrijven heeft kenmerken van een oligopolie.
Diverse wetenschappers en zowel Nederlandse als Europese
politici hebben het afgelopen decennium vaak gepleit voor meer
diversiteit in het monetair-financieel systeem. Tot op heden
is dit niet gelukt. De potentie van fintech om bij te dragen aan
een volhoudbare economie is nog steeds enorm. Financiële
intermediairs kunnen met behulp van digitale technologie en
digitale samenwerking de transparantie van investeringen en
aankopen vergroten.

Partners Fintech*
Adyen, Bunq, DNB, ECB, Eyevestor, Follow the Money,
Ministerie van Financiën, Sharecouncil, NPEX,
Qredits, Stichting Full Reserve, Stichting Ons Geld,
Sustainable Finance Lab, Tikkie (ABN) en
Universiteit Utrecht.

Een belangrijke versneller kan de implementatie van een
digitale overheidsmunt zijn, een zogeheten central bank digital
currency. Hierdoor zijn fintechs, bedrijven in de reële economie
en burgers niet langer afhankelijk van commerciële banken. Een
programmeerbare overheidsmunt zou het bovendien mogelijk
maken processen te optimaliseren.

* Peildatum 1 november 2020

DOF onderzoekt waarom de fintechrevolutie nog niet heeft
plaatsgevonden en of de implementatie van een digitale
overheidsmunt een voorwaarde is om deze alsnog te laten
slagen. Tevens wordt onderzocht hoe fintechs kunnen bijdragen
aan de realisatie van een volhoudbare economie, wat het
imago van fintechs beïnvloedt en wat de financieringsbehoefte
in de Haagse regio is. In de Haagse regio wordt momenteel
al onderzoek gedaan met verschillende fintechs actief op
het gebied van investeringen (bijv. NPEX, Lendahand). Ook
Nederlandse en Europese politici zijn cruciaal, omdat de
inrichting van het monetair-financieel systeem bepaald wordt
door wetten en regels.

Lopende projecten*
De potentie van digitaal overheidsgeld / central bank
digital currency
Fintechs in eigen-vermogenfinanciering en
betaaldienstverlening
Integrated Reporting. Funding: NWO-promotiebeurs
voor leraren
Opzetten van Haags Student Investment Fund
* Peildatum 1 november 2020
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Onderwijs
Reshaping Education

Leven Lang Ontwikkelen en
digitalisering onderwijs

Reshaping Business Education is een breed gedragen initiatief
om te komen tot vernieuwing van het economisch onderwijs.
Uitgangspunt is dat studenten:
● zich bewust zijn van de ecologische, sociale en culturele
contexten waarin bedrijvigheid plaatsvindt en in aanraking
komen met verschillende ideeën van succes(vol) en
waarde(vol) voor bedrijven en professionals (bedrijvigheid is
meer dan winst voor aandeelhouders);
● zich bewust zijn dat ethisch gedrag altijd belangrijk is in het
bedrijfsleven;
● zich bewust zijn van de invloed van digitale technologieën
op bedrijvigheid;

● In samenwerking met Gemeente Den Haag zetten we een
Digital Competence and Education Centre (DCEC) op om
het tekort aan digitaal talent op de regionale arbeidsmarkt
te verkleinen.
● We ontwikkelen KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en
ontwikkelproject om:
– onderwijsinnovatie te stimuleren;
–	onderwijs over digitale technologieën aan te bieden aan
studenten en externen;
–	onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven aan elkaar te
koppelen.
 OIOS zetten we onder andere in binnen het DCEC en we
K
verkennen de koppeling met het Digital Operations Centre.
In 2020 zullen in ieder geval de minoren Blockchain, Data
Science for Financials, Cyber Security en Trading Digital
Assets via KOIOS zijn gegeven. In 2021 wordt dat uitgebreid.

● worden gestimuleerd een onderzoekende houding te
ontwikkelen. Ze gaan met docenten en bedrijven op zoek
naar oplossingen voor complexe sociale en duurzame
vraagstukken (indien nodig met behulp van digitale
technologieën).

● Binnen het Digital Operations Centre (DOC) wordt gewerkt aan
digitale onderwijsmodules. De HHs speelt hierin met name een
grote rol in de verbinding van onderwijs-onderzoek-praktijk
voor mbo en hbo in Delft. Activiteiten bestaan uit het uitvoeren
van concrete projecten (met name bij de Bètafactory) en het
ontwikkelen van digitale onderwijsmodules op een platform
voor zowel studenten als bedrijven.

We verbinden initiatieven rond onderwijsvernieuwing in
de verschillende faculteiten. Daarom formuleren we naast
Reshaping Business Education ook de lijn Reshaping Industry
Education. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten op het gebied
van Leven Lang Ontwikkelen.
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Samenwerking tussen opleidingen

Vernieuwende onderwijsvormen

We willen studenten laten zien dat met digitale technologieën
grenzen van klassieke vakgebieden overschreden worden (je
hebt elkaar nodig). We willen technici meer voeling geven met
de context en meerwaarde van hun werk voor volhoudbare
business. En businessstudenten willen we meer inzicht geven in
de maakindustrie (deze is groot in de regio) en meer grip geven
op digitale technologieën. We versterken de samenwerking
tussen en met opleidingen op het gebied van onder andere AI en
Data Science.

Waar mogelijk experimenteren we met vernieuwende
onderwijsvormen. Een voorbeeld is het Student Investment
Fund, waarbij het lectoraat New Finance met een enthousiaste
club studenten wil onderzoeken of het haalbaar is om een
Student Investment Fund op te zetten. Dat moet een fonds
worden dat investeert in start-ups en scale-ups van studenten
van De Haagse Hogeschool en/of van alumni van De Haagse. Het
idee is dat het fonds geheel gemanaged wordt door studenten:
scouten van investeringsmogelijkheden, binnenhalen van
funding, verbinding aangaan met verschillende opleidingen,
marketing, administratie, governance, etc.

Lopende projecten*
Digital Operations Centre. Funding: MRDH/RIF
KOIOS – het bouwen van een open onderwijsplatform.
Funding: MRDH en Gemeente Den Haag
Leren in management consultancy
Behavioral change for online teaching
Gossip in organizations

Partners onderwijs-ontwikkeling*

Theater en andere kunstvormen in onderwijs

ACT – Art, Climate, Transition. Funding: Creative
Europe Programme (EU)

Dutch Blockchain Coalition, Gemeente Delft,
Gemeente Den Haag, Het Groene Brein, Hogeschool
Rotterdam, Innovation Quarter, Our New Economy,
Oikos, Rethinking Economics NL, ROC Mondriaan,
RIVM, The Hague Tech, TU Delft, University of Milano,
YES!Delft

* Peildatum 1 november 2020

* Peildatum 1 november 2020

Teaching critical thinking using film (fragments)
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Adres- en contactgegevens
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
DOF@hhs.nl

dehaagsehogeschool.nl/kenniscentrumdigitaloperationsandfinance

linkedin.com/company/digital-operations-finance-thuas/?viewAsMember=true
instagram.com/dof_thuas/

dehaagsehogeschool.nl

