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OVER HET LECTORAAT

Het lectoraat Innovation Networks is gericht op het ondersteunen en
opzetten van samenwerkingsvormen die organisaties in staat stelt
om complexe vraagstukken aan te pakken. Samen met studenten,
docenten, beroepspraktijk en partners richt het lectoraat zich op het
ontwikkelen, implementeren en evalueren van tools, werkvormen en
voorbeelden in een economie in transitie met als doel organisaties
in staat te stellen om met innovatie aan de slag te gaan in hun huidige
en toekomstige context.
Het lectoraat is gestart in september 2017. Dit is inmiddels de tweede jaarupdate.
De focus in het eerste jaar lag met name op het ontwikkelen van een onderzoeksagenda,
samenstellen van een bijpassende onderzoeksgroep en het aanvragen van de
noodzakelijke financiering. Het tweede jaar lag de focus op het uitvoeren van de
aangevraagde projecten en het opstarten van de invulling van ‘Netwerkhogeschool’.
Het afgelopen jaar lag de focus op het verschuiven van onze trekkende rol in projecten
naar een meer faciliterende rol. Oa de leerlessen uit het Future Proof Retail project en
Netwerkhogeschool helpen hierbij. Door COVID was 2020 sowieso een apart jaar, dit is ook
terug te zien in dit jaarverslag. De mooie beelden van activiteiten missen omdat dit allemaal
online was. Gelukkig hebben we ondanks de beperkingen weer mooie resultaten gehaald!
De centrale vragen waar het lectoraat mee aan de slag gaat zijn:
● Welke nieuwe samenwerkingsvormen
geven grip in een economie in transitie?
● Hoe zorgen we ervoor dat innovatie op
de korte en lange termijn een verschil kan
maken?
● Welke potentiele nieuwe organisatievormen
hebben we hier voor nodig?
● Wat heeft een organisatie nodig om grip
te krijgen op zijn huidige en toekomstige
context?
● Welke rol kan ontwerpen hierin spelen?
Dr.ir Christine De Lille

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN IN DE REGIO
Samenwerken van op papier naar acties
Opschalen van impact in de regio

Ontwerpen van nieuwe vormen van innovatie netwerken

Combineren van korte termijn actie en lange termijn visie
2

Het lectoraat maakt sinds januari 2020 deel uit van het nieuwe kenniscentrum Mission Zero. De focus
van het lectoraat zal dus steeds meer liggen op netwerkvorming voor een duurzame toekomst.

Missie en doelen
Het ondersteunen en ontwerpen van samenwerkingsvormen die organisaties in staat stelt om complexe vraagstukken
aan te pakken.
● het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek gericht op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van tools,
werkvormen en voorbeelden die organisaties in samenwerkingen ondersteunen;
● het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek als onderdeel van het opleiden van toekomstige professionals;
● het actief verspreiden en vertalen van kennis naar onderwijs en het externe netwerk van de Haagse Hogeschool

Output indicatoren
● Onderzoek
● Onderwijs en professionalisering
● Beroepspraktijk en maatschappij

Uitgangspunten praktijkgericht onderzoek
●
●
●
●
●
●

Vraaggestuurd
Praktijkgericht
Samenwerking in de Kennis Onderwijs Praktijk - driehoek
Co-creatie met de doelgroep en (toekomstige) professionals
Multidisciplinair
Leer- en resultaatgericht
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ONDERZOEKSGROEP EN PROMOVENDI

Onderzoeksgroep (5,8 fte)
Lector

Ondersteuning

Nathalie van der
Voort-Remkes
Senior Management
assistent

Dr.ir. Christine De Lille
Lector Innovation Networks

Docent-onderzoekers

Armand van Oostrom
International
Business, Faculteit
BFM

Xiao Peng
International
Business, Faculteit
BFM

Gabriela
Bustamante- Castillo
Industrieel Product
Ontwerpen, Faculteit
TIS

Eveline KapteijnKruiswijk
Finance & Control,
Faculteit BFM

Manon Pieper
Master of Business
Administration,
The Hague Graduate
School

Albert Coumans
Ondernemerschap &
Retail Management,
Faculteit BFM

Marjanne CuypersHenderson
Industrieel Product
Ontwerpen, Faculteit
TIS

Fenne van Doorn
Communicatie en
Multimedia Design,
Faculteit ITD

Barry Verbeek
International
Communication
Management,
Faculteit M&O

Heleen Geerts
Ondernemerschap &
Retail Management,
Faculteit BFM
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ONDERZOEKSGROEP EN PROMOVENDI

Docent-onderzoekers

Shahab Zehtabchi
Industrieel Product
Ontwerpen,
Faculteit TIS

Lenny van Onselen
Industrial Design
Engineering,
Faculteit TIS

Janneke Sluijs
Industrieel Product
Ontwerpen,
Faculteit TIS

Sander Limonard
Ondernemerschap en
Retail Management
Faculteit BFM,
Onderzoeker
Platform TNE

Hongli Joosten-Ma
International
Business,
Faculteit BFM

Chris Detweiler
Communicatie en
Multimedia Design,
Faculteit IT&D

Anja Overdiek
Senior onderzoeker,
Faculteit BFM

Nico Persoon
Faculteitsbureau TIS

Promovendi
Binnen het lectoraat werkt Lenny van Onselen aan haar promotieonderzoek met een interne
promotievoucher. Armand van oostrom is zijn promotieonderzoek aan het voorbereiden.
Daarnaast begeleidt Christine ook promovendi bij de TU Delft: Julia Debacker, Barend Klitsie en
Niya Stoimenova.
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ONDERZOEKSLIJNEN
Het lectoraat Innovation Networks doet onderzoek om organisaties in staat te stellen
om met innovatie aan de slag te gaan in hun huidige en toekomstige context. Door drie
onderzoekslijnen wordt hier aan gewerkt:

“

Designing Innovation Networks

” “

Welke nieuwe samenwerkingsvormen geven grip in een
economie in transitie? En welke potentiële nieuwe organisatie
vormen hebben we hier voor nodig? Het lectoraat is actief
een partner in het opzetten van netwerken om op schaal met
innovatie aan de slag te gaan. Door gelijk hier onderzoek aan
te koppelen kunnen leerlessen gebruikt worden in andere
contexten.

“

Organising Innovation Spaces

Role of Design in Research

”

Bovenstaande onderzoekslijnen vragen een actieve rol van
onderzoek en zet ontwerpen centraal in de activiteiten. In
“Role of Design in Research” besteden we hier expliciet
aandacht aan.

”

Wat heeft een organisatie nodig om grip te krijgen op zijn
huidige en toekomstige context? Hoe wordt dit concreet en
lokaal vorm gegeven? Hoe zorgen onder andere innovatie
spaces (zoals pop-ups, fieldlabs en living labs) ervoor dat
innovatie op de korte en lange termijn een verschil kan maken?
Deze onderzoekslijn focus op het ervaarbaar maken van
innovatienetwerken.

Designing Innovation Networks
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ONDERZOEKSLIJNEN

Focus op Designing Innovation Networks
Met Marjanne Cuypers-Henderson, Shahab Zehtabchi, Janneke Sluijs, Heleen Geerts, Anja Overdiek, Xiao Peng,
Sander Limonard, Fenne van Doorn, Chris Detweiler en Armand van Oostrom.

Aan de slag met de Haagse als Netwerkhogeschool
DOEL

DOOR WIE

VOOR WIE
LOOPTIJD
FINANCIERING

 m onderwijs en praktijkgericht onderzoek elkaar te laten versterken, is het belangrijk om actief te zijn
O
binnen dezelfde (soort) netwerken en samenwerkingsvormen. Met dit project willen we netwerken op de
agenda zetten als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarom is het nodig om te bouwen
aan een geheel van mensen, middelen en mogelijkheden op dit thema. Niet alleen door ‘liaison officers’
en ontwikkelmogelijkheden te bieden, maar ook een aanbod aan advies, tools, formats, processen,
best practices en uitwissel- en detacheringsmogelijkheden te ontwikkelen. Met een stabiel team van
professionals die zowel intern als extern een gidsende rol kunnen ervullen.
	Janneke Sluijs, Fenne van Doorn, Chris Detweiler, Manon Pieper, Sander Limonard, Heleen Geerts,
Eveline Kapteijn
	
De Haagse Hogeschool en haar partners
Heel 2020
interne HHS financiering

Samenwerkingsvormen tussen
HBO, overheid en een sector

Een duurzame en circulaire
toekomst creëren voor tuinders

	
Op sector niveau samenwerkingsvormen
ontwikkelen waardoor innovatie geborgd
kan worden binnen de sector met steun
van hogescholen en overheid.
DOOR WIE
	Heleen Geerts, met oa SDF, Inretail,
thuiswinkel.org, Retail Innovatie Platform,
VOOR WIE
	sectoren, Hogescholen, overheid,
studenten en onderzoek
LOOPTIJD
	
18 maanden tot einde 2020
FINANCIERING
Stichting Detailhandelsfonds
DOEL

DOEL

	
Het lectoraat, de gemeente Waddinxveen
en Greenport West-Holland delen de
ambitie om tuinders te ondersteunen om
toekomstbestendig samen te werken, en
besloten samen een opdracht te formuleren
voor studenten. Zij gaan de uitdaging aan via
onderzoek en het creëren van innovatieve
modellen, toekomstbeelden en pilots aan
te tonen hoe zij toekomstige circulaire
ecosystemen voor plastics, tuinbouw en
voedsel voor ogen zien. Voor ondernemers in
de tuinbouw biedt dit een unieke mogelijkheid
om vorm te geven aan duurzame innovatie en
voorbereid te zijn op de toekomst.

	Dat onze studenten in staat zijn om een
toekomstbeeld te bouwen hebben ze, samen
met een aantal studenten van InHolland,
laten zien tijdens de eerste Circular Economy
Hackathon in februari 2021. Hun pitch sleepte
de 1ste prijs van de vakjury binnen met hun
Garden of Eternity.
	Armand van Oostrom
	Tuinders, Gemeente Waddinxveen en
Greenport West-Holland
LOOPTIJD
	
Januari 2020- einde 2021
FINANCIERING
Intern
DOOR WIE
VOOR WIE
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DESIGNING INNOVATION NETWORKS

Prototyping future learning experiences for a networking university
	
Hoe creëer je binnen de bestaande onderwijssituatie ruimte om nieuwe vormen van onderwijs en
samenwerkingen uit te proberen? Hoe maak je prototypen van nieuwe onderwijservaringen om ze
die, als ze succesvol blijken, opgeschaald kunnen worden? Op deze vragen willen we antwoord geven
in het onderzoeksproject “prototyping future learning experiences”.
DOOR WIE
Chris Detweiler en Fenne van Doorn
VOOR WIE
Studenten, docenten, onderzoekers en externe partners.
4 maanden, wordt gecontinueerd in het Netwerkhogeschoolproject in 2020.
LOOPTIJD
Intern, kenniskring
FINANCIERING
DOEL

The governance structure of cooperatives and investor-owned firms:
collaborations between academics and practitioners.
PROJECT

BY
FOR WHOM
DURATION
FINANCING

This research helps entrepreneurs to understand what type of governance structure would suit
them best. Collaborations between academics and practitioners can lead practitioners to a higher
efficiency, and at the same time simulate new scientific discoveries for academics. This research
aims to understand how academics and practitioners do collaborate and learn from each other
effectively via collaborative project assignments.
Xiao Peng
	Educators, Researchers and professionals
Until end 2020
Internal
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ONDERZOEKSLIJNEN

Role of Design in Research
Met Lenny van Onselen, Janneke Sluijs en Gabriela Bustamante-Castillo.

Becoming a seasoned design professional: coping with value-based
conflicts in collaborative design practice
PROJECT

BY
FOR WHOM
DURATION
FINANCING

 esign students and junior design professionals often struggle to align their personal values with the
D
values of others. We conducted an interview study with 22 design professionals. Value-based conflicts
and coping processes were identified resulting in a comprehensive overview including 24 valuedifferences, 10 critical moments, five conflict categories and 11 ways of coping. A second study was
an action research with 29 junior design professionals and over 250 design students. Guidelines and
eleven tools have been developed to support junior designers to cope more effectively, through: raising
awareness, supporting refection, increasing self-awareness, and improving social skills.
	
Lenny van Onselen, TU Delft and Fundamentals Academy
	
Young design professionals
Until end 2020
internal PhD voucher

Network of Applied Design Research (NADR): emancipating role of
design in research
DOEL

DOOR WIE
VOOR WIE
LOOPTIJD
FINANCIERING

 esign lectoren willen een eigen positie verwerven in het praktijkgericht onderzoek. Hiervoor is verdere
D
emancipatie van praktijkgericht ontwerponderzoek noodzakelijk. Deze emancipatie draait om duiding en
communicatie. Wat verstaan we onder praktijkgericht ontwerponderzoek? Research through design (door
ontwerpen kennis ontwikkelen) is iets anders dan Design research (onderzoek naar het ontwerpproces
zelf). Definities moeten helder en eenduidig worden vastgelegd. Doel van dit onderzoek is het krijgen
van (h)erkenning als volwaardig partner in design gericht onderzoek op basis van kennis, inhoud en
praktijkgerichte wetenschappelijke onderbouwing.
	
Janneke Sluijs, NADR en TU Delft
	
studenten, onderzoekers en ontwerpers
Eind 2019, verlengt in NADR 2 tot einde 2021
SIA Lectorenplatform
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ROLE OF DESIGN IN RESEARCH

Design
Thinking
& Doing

Proeverij
voor
docenten
Ankie Swakhoven & Albert Coumans

Lenny van Onselen ontwikkelt tools voor
ontwerpers voor waardeconflicten

In 2020 hebben we ook bijgedragen door:
● Dutch Design Week bijdragen in een paneldiscussie over Praktijkgericht Ontwerpend Onderzoek
● Deelname aan gesprekstafels van Vereniging Hogescholen over het nieuwe economie onderwijs, over cross-over
innoveren en over duurzaamheid.
● Het lectoraat is GO-CI Matchmaker voor het Creatieve Industrie programma van SIA
● Lector Christine De Lille was lid van de Visitatie-commissie van Artez Hogeschool
● Lector Christine De Lille was lid van het expertpanel KvK top 100 voor de Creatieve industrie.
● Eerste hulp bij online Retail
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ONDERZOEKSLIJNEN

Focus op Organising Innovation Spaces
Met Anja Overdiek, Heleen Geerts, Gabriela Bustamante, Nico Persoon, Hongli Joosten-Ma en Barry Verbeek

Retail Learning Labs
DOEL
DOOR WIE

VOOR WIE
LOOPTIJD
FINANCIERING

 uture Proof retail project. Borgen van deze werkvorm innovatie binnen het bestaande retail syteem.
F
Oogsten resultaten voor opschaling van learning lab onderzoek.
	
Gabriela Bustamante-Castillo, Heleen Geerts en Anja Overdiek met SDF, TMO Fashion School,
Hogeschool Rotterdam, Inretail, Vakcentrum en 30 andere partners..
	
retailers, onderzoekers en gemeentes
18 maanden tot einde 2020
Stichting Detailhandelsfonds

Betafactory
DOEL

DOOR WIE
VOOR WIE
LOOPTIJD
FINANCIERING

 e Betafactory speelt een grote rol in de opzet en uitvoering van Learning Labs. Daar waar Betafactory
D
Werkplaats de projectbouwomgeving biedt, wordt er door de Betafactory initiatief genomen om vraag
en aanbod vanuit het onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en om de benodigde faciliteiten te
ontwikkelen. In dit onderzoek wordt de functie van de betafactory onderzocht en verder ontwikkeld.
	
Nico Persoon
	opleidingen, onderzoekers, externe partners, overheid
doorlopend
intern

Verbinden van onderwijs en onderzoek in labs: een nationale
aanpak voor financials
DOEL

DOOR WIE
VOOR WIE
LOOPTIJD
FINANCIERING

 et doel is labs van kenniscentra in kaart te brengen en te onderzoeken op welke wijze het onderwijs
H
hierin participeert en hoe dit zich verhoudt tot de opleiding welke de student volgt. Op deze wijze
onderzoeken hoe Kenniscentra als onderzoekscentra succesvol kunnen zijn voor het onderwijs en
werkveld als speelveld voor innovatieve vraagstukken voor de trias academica. Labs waar studenten
betrokken bij zijn, zijn de focus van dit onderzoek
	
Eveline Kapteijn
	
Financials, LOOFMC, studenten, docenten, labs
Januari 2020 - December 2020
Intern
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WISSELWERKING ONDERWIJS-ONDERZOEK

Een onderzoeksagenda voor International Business
 he main achievement is having established a joint research plan between the Education Program
T
International Business (IB) and Innovation Network. More specifically:
- Established the three guiding principles for the research plan: Real business customer, full IB Lecturer
involvement and student projects integration.
- Received very positive feedback and endorsement of the program Business Advisory Council.
- The plan has been aligned with both the Lectoraat and IB Management.
- Initial team engagement among IB Marketing Staff generated very positive interest for participation.
- Potential collaboration with the Knowledge Network “Digital Operation and Finance” has been explored
and the result is positive.
	As the next step, further exploration will focus on industries and academic collaboration, whilst
materialize the resources to move forward.
DOOR WIE
	
Hongli Joosten-Ma
VOOR WIE
	
International Business Education, professionals en partners van de opleiding
LOOPTIJD
Augustus 2020 - Augustus 2021
FINANCIERING
Intern
DOEL

Een duurzame onderzoeksagenda voor International Communication
Management
DOEL

DOOR WIE
VOOR WIE
LOOPTIJD
FINANCIERING

 e eerste dag bij het lectoraat viel ik meteen met mijn neus in de boter, want op 28 augustus was er
D
een fieldtrip in Utrecht. We bezochten o.a. de organisatie Kromkommer (geweldig om hun boek ‘Meneer
Tweebeenpeen’ in december als kerstcadeau te krijgen!) en al fietsend sprak ik die dag meerdere
collega’s binnen Mission Zero en ik voelde me enorm thuis. Op dag twee (8 september) werd ik door
collega-onderzoeker Anja Overdiek getekend als een eend en dit was tijdens de evaluatiesessie van
Christine’s lectoraat. Ook deze sessie was zeer leerzaam. In de periode erna hebben we het gehad
over een onderzoeksagenda voor International Communication Management (ICM) om te kijken welke
onderzoeksbehoefte er is binnen de opleiding en hoe dat kan plaatsvinden. Een belangrijke achterliggende
gedachte is de curriculumvernieuwing van ICM en hoe we bijvoorbeeld een nieuw SDG semesterproject
structureel kunnen koppelen aan het lectoraat.
	
Barry Verbeek
	International Communication Management, professionals en partners van de opleiding
Augustus 2020 - Einde 2021
intern
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PROJECTEN

Focus op de context Retail
Met: Fenne van Doorn, Heleen Geerts, Gabriela Bustamante-Castillo, Albert Coumans en Anja Overdiek.
(volledige team, niet enkel Future Proof Retail)

Future-Proof Retail
Een sector innoveren met nieuwe skills
In December 2020 is de verlenging van Future-Proof
Retail afgerond. Future-Proof Retail 2.0 (FPR) was een heel
bijzondere reis! Zoals gepland hadden we vele nieuwe
‘reisgenoten’ met partners zoals Retail Insiders, Retail
Innovation Platform en platform De Nieuwe Winkelstraat.
Onvoorspelbaar voor iedereen kwam door de uitbraak
van COVID-19 de noodzaak tot afstand en online werken
erbij. Hoe dan ook, we hebben ons niet laten afleiden van
onze missie om ondernemers en werknemers in beweging
te brengen voor het leren van toekomst vaardigheden
door middel van lokale retaillabs! Van de drie succesvolle
‘formules’ van labs was Hype lab het beste in staat om
in te spelen op de nieuwe situatie. Door het kiezen van
winkeltechnologie die juist een werken op afstand voor de

retailer mogelijk maakt, en door het grote enthousiasme van
winkelgebieden in Rijswijk en Nootdorp, konden de Hype
labs gewoon doorgaan. Het laatste Eerste Hulp Bij Retail lab
had het voordeel van een goede timing: het werd al in januari
2020 afgerond. Gelukkig kon ook Lab Circularity een vorm
vinden om online toegevoegde waarde te hebben. Studenten
hebben middels digitale bijeenkomsten met gemeente en
winkeliers vooral gewerkt aan toekomstscenario’s voor
duurzame winkelgebieden.
Ook de activiteiten om het gehele FPR ecosysteem voor
leren in retaillabs te borgen, met partners in de sector, zijn
goed gelukt. Alle tools en informatie van Future-Proof Retail
werd gemigreerd naar de website van Retail Insiders. Verder
is er een hechte samenwerking geweest met het Retail
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PROJECTEN

Verder werd het Hype lab en de website “VoorMijnWinkel”
ingebracht in het programma van de Innovatie tafel van de
Retailagenda 2020-2023. Deze twee elementen van FPR zullen
in de toekomst verder uitgewerkt werden.
Door de Corona crisis moesten ook plannen geschrapt
worden. Zo kon het door FPR ontwikkelde skills spel ‘Klandizie’
niet breed samen met FNV en Vakcentrum aangeboden
worden. Ook de test ondernemerschap kon niet
verder worden aangepast aan behoeften van adviseurs van
platform De Nieuwe Winkelstraat. De prioriteiten waren
veranderd. Ter compensatie, en om te reageren op de actuele
situatie heeft FPR2.0 additioneel (niet onderdeel projectplan)

Innovation Platform en met Retail Insiders is er samen aan
een infrastructuur gebouwd. Het Retail Innovation Platform
heeft zodoende zijn samenwerking met het Landelijk Overleg
ORM Opleidingen (LOO) verstevigd. Op 10 maart konden
Anja Overdiek en Mayke Steeman nog net op tijd de FPR lab
aanpak en bijbehorende tools fysiek presenteren aan acht
hbo retail opleidingen. Alle opleidingen zijn geïnteresseerd
om op termijn FPR labs vanuit hun onderwijs aan te bieden.
Hierop werd doorgepakt met een brochure voor docenten,
die op 30 oktober middels een webinar aan 50 deelnemende
docenten werd voorgesteld.
Met platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en met
Centrum Management Academy (CMA) zijn voor de eerste
‘lockdown’ meerdere bijeenkomsten geweest waarbij naar
concrete wensen werd gekeken om FPR labs ‘in te bouwen’ in
hun werkwijze. Drie handleidingen voor de drie lab succes
formules zijn naar aanleiding van deze wensen gemaakt.

samen met het Retail Innovation Platform en RetaiI Insiders
de campagne “Eerste Hulp bij Online Retail” opgezet. In
mei-juli 2020 werden 17 retailers en in september-november
24 retailers gekoppeld aan hbo studenten om kennis en
vaardigheid te verhogen rondom online verkopen. Met dit
project konden niet alleen retailers direct ondersteund
worden door studenten. Het Retail Innovation Platform kon
ook zijn werkwijze om kennisvragen van retailers te koppelen
aan studentonderzoek testen en verfijnen voor de toekomst.
Het borgen van het ecosysteem van FPR heeft daarmee
vorm gekregen. In de herfst van 2020 zag FPR zelfs al een
aantal spin-offs ontstaan in de regio. De provincie ZuidHolland gaf FPR de opdracht voor twee extra Hype labs.
Verder kwam in samenwerking met Heleen Geerts en De
Haagse Hogeschool een regionale Publiek Private
Samenwerking (Retailcampus) op gang in Leidschendam
Voorburg, die recentelijk financiering van MRDH voor twee
jaar heeft ontvangen. In deze regiocampus zullen nog meer
hbo en mbo samenwerkingen plaatsvinden en lab formules
van FPR ingezet worden.
We zijn trots op de resultaten, die kwantitatief en in
samenhang te zien zijn in bijgaande afbeelding.
Meer info kan gevonden worden op Retail Insiders via
https://www.retailinsiders.nl/initiatieven/omschrijving/
future-proof-retail-samen-leren-in-retail-labs
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PROJECTEN
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MIDTERM EVALUATIE LECTORAAT

Midterm evaluatie lectoraat Innovation Networks
Het lectoraat bestaat sinds september 2017 en heeft een toekenning voor 6 jaar. In september 2020 is er daarom
een midterm evaluatie gehouden met een aangestelde commissie die bestond uit: Fenne van Doorn (lid lectoraat en
docent/onderzoeker bij CMD), Anja Overdiek (senior onderzoeker lectoraat), Wianda Visser (opleidingsmanager IPO/
IDE/PFT), Simone Fredriksz (directeur BFM), Elisabeth Minneman (voorzitter Cvb), Guido Stompff (lector Hogeschool
INHolland), Patrick Cramers (Directeur Hogeschool Utrecht en voormalig directeur SIA). Vooral de wisseling van rol van
het lectoraat kwam aan bod, van projecten leiden, naar andere faciliteren. Andere onderwerpen die ter sprake kwamen
zijn: samenwerking met onderwijs, invulling van Netwerkhogeschool, publiceren en ambities voor de komende 3 jaar.

Met een commissie de afgelopen 3 jaar van het lectoraat evalueren.
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MIDTERM EVALUATIE LECTORAAT

De tijdslijn van het lectoraat de afgelopen 3 jaar.
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MIDTERM EVALUATIE LECTORAAT

De output van het lectoraat heeft heel veel gezichten.
Motto: zo toegankelijk mogelijk onze resultaten deelbaar maken.

Met een commissie de
afgelopen 3 jaar van het
lectoraat evalueren.

Wetenschappelijke output en bijdrage van het lectoraat tot nu toe.
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MIDTERM EVALUATIE LECTORAAT

Ons werk presenteren op verschillende bijeenkomsten, zowel
wetenschappelijk als praktijkgericht.

Impact maken met het lectoraat door events.
events
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2020 IN BEELD

Van elkaar leren door te reflecteren op onze
praktijken.

Dy

Bezoek van de koning en Mona Keijzer bij een event van
de Retail Agenda waar Anja Overdiek mee aan tafel zit.

12 April 2021

Dr. Hongli Joosten-Ma

THE JOINT RESEARCH PLAN
IB–MARKETING & LECTORAAT
INNOVATION NETWORK

Op afstand als team aan de slag met
samenwerking tussen de lectoraten van BFM.

Ontwikkelen van een onderzoeksagenda voor
International Business.

Met de faculteit BFM aan de slag met vernieuwen
van onderwijs volgens de laatste ontwikkelingen.

De afronding van Future Proof Retail vieren door
helden Anja Overdiek en Heleen Geerts.

Het lectoraat als voorbeeld bij de Instellingstoets
Kwaliteit van de Haagse Hogeschool ism de
opleiding ORM.

Curriculumvernieuwing bij ICM door Barry Verbeek
gebruik makend van het SDG Project Canvas en
een gezamelijke onderzoeksagenda.
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2020 IN BEELD

Online als team aan de slag
tijdens COVID.

Pre-Covid aan de slag met Future Proof Retail, toen mocht het nog
fysiek.

Kleurrijk samen aan de slag
met onderzoek, op afstand

Lectoraatslunch, samen
contact houden.

Concrete tools ontwikkelen voor ondernemers en medewerkers
binnen Future Proof Retail.

Data-analyse op gepaste afstand binnen het project
Netwerkhogeschool.

Voorbereidingen treffen voor
data verzameling binnen het
project Netwerkhogeschool.
Zo ontwikkelt om mensen van
hun schermen weg te krijgen.

De complexiteit van subsidie-aanvragen via digitale samenwerking.
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PARTNERS EN NETWERK

Kennispartners

Partners
en netwerk

Onderwijspartners

Partners en netwerk
Partners		

Kennispartners

Onderwijspartners
Praktijkpartners

Aantal
29
13

29
22

Praktijkpartners

KENNISPARTNERS
●

Aalto University

●

Katholieke Universiteit Leuven

●

Alfa College

●

Monash University

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aeres Hogeschool

●

ArtEz Hogeschool

●

Avans Hogeschool

●

Hanzehogeschool Groningen

●

HAS Hogeschool

●

Hochschule Luzern

●

Hogeschool Inholland

●

Hogeschool Rotterdam

●

Hogeschool Utrecht

●

Hogeschool van Amsterdam

●

Hogeschool Zuyd

●

Loughborough Univeristy
NHL Stenden
RIVM

ROC Mondriaan

TMO Fashion School
TNO

TU Delft

Universiteit Twente

Universiteit Maastricht

University of Copenhagen
Wageningen Universiteit

ONDERWIJSPARTNERS
Opleidingen:

●

Ondernemerschap & Retail Management

●

●

User Experience Design

●

Communicatie

●

HBO-ICT

●
●
●

●

Communication & Multimedia Design

●

Industrial Design Engineering

●

Industrieel Product Ontwerpen

●

International Business

Process Food Technology
Voeding en Diëtetiek

Onderzoeksplatform The Next Economy
Kenniscentrum Mission Zero

PRAKTIJKPARTNERS (officieel via subsidieprojecten, meer informeel)
●

Albert Heijn

●

Gemeente Zaanstad

●

CBL

●

Gemeente Zwolle

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bijenkorf

●

Clondalkin

●

Cosun

●

De Reactor

●

Design Management Netwerk

●

DOW Chemical

●

FNV

●

Gemeente Assen

●

Gemeente Delft

●

Gemeente Den Haag

●

Gemeente Leidschendam-Voorburg

●

Gemeente Roermond

●

Gemeente Rotterdam
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Gemeente Zoetermeer
Hill’s Pet
HVC

Inretail

Jumbo

Kamer van Koophandel
NADR

Provincie Zuid-Holland

Retail Innovation Platform
Salesforce

Thuiswinkel.org
Vakcentrum

RESULTATEN ONDERZOEK

Publicaties
Wetenschappelĳke publicaties
Populaire publicaties
in traditionele/social media

5

TOTAAL
Publicatie in
vaktĳdschrift

30

2

11

PUBLICATIES
Boek/rapport

34

7
Product/tool

Financiering 2020 (fte)

5,0
3,3
Totaal

47% extern gefinancierd

1.7 fte

1e geldstroom

Interne promotievoucher: 0.2fte
Project Netwerkhogeschool: 1.1 fte
Kenniscentrum middelen: 2.0 fte
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2e geldstroom
Future Proof Retail
NADR-2

RESULTATEN ONDERZOEK

Externe financiering toegekend
in 2020 (€)
Onderstaande bedragen zijn de bedragen die toegekend zijn aan het lectoraat Innovation
Networks.

14.000
131.000

Netwerhogeschool: (interne aanvraag)
Impuls aanvraag: (aanvraag ingediend in naam van HHs)
NADR-2

Totaal: €620.000
475.000
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RESULTATEN ONDERWIJS EN PROFESSIONALISERING

Kenniscirculatie

Totaal aantal bereikte personen
door lezingen/workshops/
evenementen en andere
bĳeenkomsten:

Aantal
studenten

192

1288

363

91

642
Aantal
docenten

Aantal personen
uit beroepspraktĳk
of maatschappĳ
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Aantal
onderzoekers

PUBLICATIES EN FUNCTIES

Publicaties
Overdiek, A., (2020) Co-creating fashion spaces, Communicating Fashion Brands: Theoretical and Practical Perspectives, Routledge
Overdiek A, & Warnaby G., (2020) Co-creation and co-design in pop-up stores: The intersection of marketing and design research?, Creativity & Innovation
Management, Volume 29, pp 63-74
Coumans, A. & Swakhoven, A. (redactie A. Overdiek), (2020) Design Thinking & Doing, proeverij voor docenten, De Haagse Hogeschool
Lenny van Onselen, Rianne Valkenburg en Dirk Snelders, (2020) Exploring how junior design professionals cope with and learn from value-based conflicts, CoDesign
International Journal of CoCreation in Design and the Arts (online)
Verhoef, A. (interview met A. Overdiek & H. Geerts), (2020) Future-Proof Retail: Zo bewegen Nino en Luke tussen Onderwijs, onderzoek en ondernemerschap,
De Haagse Hogeschool
H. Geerts (redactie A. Overdiek), (2020) Handleiding EHB(retail) lab, De Haagse Hogeschool
Arnoldy, J. (redactie A. Overdiek & H. Geerts), (2020) Handleiding Hype lab, De Haagse Hogeschool
Roest, A. (redactie A. Overdiek & H. Geerts), (2020) Handleiding Lab Circularity, De Haagse Hogeschool
Hensel, R.W., Visser, R.C., Overdiek, A., Sjoer.E, (2020) Hoe ondernemen kleine retailers succesvol?, Holland Management Review, Volume 37, pp 17-23
Straatman, M. (expertinterview A. Overdiek), (2020) Hulptroepen – Experimenten in een proeftuin, Fietsmarkt, Online
Overdiek, A. & Geerts, H. (eds.), (2020) Innoveren met Lab - hoe doe je dat? Ervaringen van Future-Proof Retail, De Haagse Hogeschool

Commissies en nevenfuncties Christine De Lille
Bestuurslid onderwijs & Onderzoek Design Management Netwerk
Lid Raad van Advies Fundamentals Academy
Kernlid Network of Applied Design Research
Assistant Professor Technische Universiteit Delft
Kernlid Retail Innovatie platform
Organisatie van meerdere academische conferenties
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Meer informatie
Dr.ir. Christine De Lille

06 198 447 24
c.s.h.delille@hhs.nl

De Haagse Hogeschool

Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

hhs.nl/onderzoek/lectoraten/details/innovation-networks

