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The Next Economy: een onderzoeksagenda voor De Haagse Hogeschool

De ‘Next Economy’ is een begrip dat zeker na de ontwikkeling van de ‘Roadmap Next Economy’ door
de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag1 al snel ingeburgerd is geraakt onder beleidsmakers en
andere betrokkenen bij de metropoolregio. Het is een even aansprekend als diffuus begrip: het wekt
de suggestie van vernieuwing en vooruitgang, maar roept tegelijk vragen op over welke economie er
dan voorafging en waarom we hierin mee moeten. Komen de antwoorden op die vragen niet snel
dan is de verdenking van oude wijn in nieuwe zakken nooit ver weg.
Dat is niet hoe we er binnen De Haagse Hogeschool tegenaan kijken. Wij zien de Nieuwe Economie2
als de oproep tot en belofte van een economische toekomst die inclusief, duurzaam en veerkrachtig
is; als een perspectief met een stevige basis voor vernieuwend, ambitieus en geëngageerd
onderzoek.
1.1

De Nieuwe Economie: geschiedenis en ontwikkelingen

In veel discussies over de Nieuwe Economie wordt verwezen naar de recente economische crisis en
de verwachte impact van digitalisering en robotisering. Menigeen gaat er vanuit dat structurele
veranderingen bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in ons financiële systeem, en in onze
energievoorziening zowel noodzakelijk als onvermijdelijk zijn. Daarbij wordt gewezen op de
mogelijkheden om in tal van sectoren slimmer, schoner en innovatiever te werken door de
introductie van nieuwe technologie en slimmere vormen van organisatie. Typische onderwerpen die
men aan de Nieuwe Economie relateert zijn bijvoorbeeld Big Data, zelfrijdende auto’s, circulaire
economie, smart grids en het Internet of Things.
In meer fundamentele zin is deze discussie te plaatsen tegen de achtergrond van de vraag hoe
volhoudbaar3 ons economische model is (Raworth, 2017) (Jackson, T. & Senker, P., 2011) (van den
Berg, J. C. J. M., 2013). Al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw wordt gesteld dat het eindeloos
volhouden van lineaire groei op een aardbol met een eindige voorraad grondstoffen onhoudbaar is
(Meadows, D, Randers, J., & Behrens, W., 1972) (Daly, H. E., 1996) (Boulding, K. E., 1996).Veel van
de visies en innovaties die nu onder het paraplubegrip Nieuwe Economie vallen, zijn ontstaan vanuit
de zoektocht van mensen en instellingen naar alternatieven (Loorbach, D., Frantzeskaki, N., Avelino,
F., & Wittmayer et al, 2017). Het vertrekpunt hiervoor is vaak het gevoel dat de manier waarop de
economie nu functioneert niet volhoudbaar is op de lange termijn. Omdat we aanlopen tegen
persistente problemen zoals klimaatverandering, ongelijkheid, grondstofschaarste. Of omdat er
nieuwe oplossingen ontstaan waarmee we zaken beter, slimmer of goedkoper kunnen. Vanuit het
transitieperspectief (Loorbach, 2016) (Grin, J., et al., 2010) (Rotmans, J., Kemp, R., & van Asselt, M.,

1

https://mrdh.nl/sites/mrdh.nl/files/files/Roadmap%20Next%20Economy%20NL%20versie(2).pdf
In deze tekst wordt gesproken over The Next Economy wanneer we verwijzen naar onderzoeksplatform. De
term Nieuwe Economie gebruiken we wanneer verwijzen naar onderwerp van ons onderzoek.
3
De term volhoudbaar komt uit Zuid-Afrika en geeft uitdrukking aan duurzaamheidgedachte waarin belangen
van milieu én mens nadrukkelijk worden meegenomen. In deze tekst worden duurzaam en volhoudbaar door
elkaar gebruikt.
2
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2001) kunnen we begrijpen hoe in de afgelopen vijftig jaar gaandeweg alternatieve visies,
concepten, technologieën en sociale innovaties zich hebben ontwikkeld en zich nu razendsnel
verspreiden en opschalen. Tegelijkertijd is de urgentie tot verduurzaming hoger dan ooit. Niet in de
laatste plaats omdat gevestigde sectoren, technologieën en praktijken steeds verder tegen grenzen
aanlopen.
Vanuit het transitieperspectief vraagt de stap naar een duurzame economie om meer dan een
geleidelijke en beheerste verandering (Loorbach, D., et al., 2017). Een transitie impliceert een
fundamentele, schoksgewijze verandering in dominante ‘regimes’ in complexe maatschappelijke en
economische systemen (Geels, Technological transitions and system innovations: A co-evolutionary
and socio-technical analysis, 2005) (Schot, J. & Geels, F., 2007) (Coenen, L., Benneworth, P., &
Truffer, B., 2012). Een regime is een combinatie van een dominante cultuur, structuur en werkwijzen
die historisch tot ontwikkeling is gekomen. Regimes ontwikkelen zich ‘padafhankelijk’. Dat wil
zeggen, zij bouwen voort op de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. De verbetermogelijkheden
binnen een regime zijn daarmee inherent begrensd. In een onvolhoudbare situatie proberen we
door optimalisatie, efficiencyverbeteringen en vaak technologische innovatie het bestaande veelal
minder slecht te maken. Regimes zien we overal. In het afvalbeheer, in ons financiële bestel, in de
zorg en in de mobiliteit. Zij zijn opgebouwd rond bepaalde technologie en gedrag, maar zijn ook
ingebed in regelgeving, infrastructuur, bepaalde opvattingen en economische randvoorwaarden
(Arthur, 1994) (Sterman, J. D. & Wittenberg J., 1999) (Geels, 2014).
Een transitie ontstaat als regimes steeds verder onder maatschappelijke druk komen om beter te
presteren, maar dit steeds minder lukt juist doordat ze zo geoptimaliseerd zijn. De onwil of het
onvermogen van de regimes om tot beweging te komen, gaat vaak gepaard met experimenten in de
marge. Ondernemers, uitvinders, koplopers en vernieuwers zoeken naar radicale alternatieven. Zij
maken gebruik van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld duurzame energie of elektrische auto’s),
ontwikkelen nieuwe businessmodellen (circulaire economie, sociale ondernemingen of coöperaties)
en sluiten aan bij nieuwe leefstijlen (vegetarisme, autoloos) (Brown, R. R., Farrelly, M. A., &
Loorbach, D., 2013) (Fischer, L. & Newig, J., 2016) (Wittmayer, J. M., Avelino, F., van Steenbergen, F.,
& Loorbach, D., 2016).
Bij een transitie komen die maatschappelijke druk, interne spanningen binnen regimes en
doorbrekende alternatieven samen en leiden tot schoksgewijze systeemverandering. Van historische
transities leren we dat dit proces onvoorspelbaar en oncontroleerbaar is, maar dat de onderliggende
dynamiek en mechanismen wel degelijk te herkennen, te anticiperen en te beïnvloeden zijn (Grin,
2012) (Jhagroe, 2016). Uiteindelijk ontstaan nieuwe regimes die vaak een combinatie van oude en
nieuwe elementen zijn.
De regimetransities zijn voor een deel al gaande. We zien experimenten die een doorkijkje geven
naar een economie die langs andere, duurzame lijnen wordt vormgegeven: van stadlandbouw en
groene daken tot alternatieve munteenheden en lokale deeleconomieën en van alternatieve
zorgconcepten tot de nieuwe generatie broodfondsen. Experimenten die steeds vaker hun
economische levensvatbaarheid bewijzen, opschalen en serieus gewicht in de schaal leggen door
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bijvoorbeeld de maakindustrie4, op het gebied van de circulaire economie5 (zoals Bluecity0106 en het
Circularity Centre7), in de financiële8 wereld of op het gebied van vervoer en mobiliteit9. Deze
ontwikkelingen bieden zicht op een nieuw economisch systeem, ondernemers, organisaties en
professionals die gezonde business cases ontwikkelen vanuit de overtuiging dat waarde meer omvat
dan winst.
De vele uiteenlopende initiatieven die we onder de Nieuwe Economie scharen, richten zich vaak op
specifieke deelproblemen in de huidige economie, zoals de productie en verbranding van afval, het
inefficiënte gebruik van belastende goederen (het overschot aan auto’s), of de sociale ongelijkheid
die het huidige financiële systeem baart. Het idee achter deze initiatieven is niet noodzakelijk nieuw.
Nieuw is de rol die digitale en technologische ontwikkelingen spelen in het vinden van duurzame
oplossingen. Nieuw is de economische context waarbinnen de oplossingen gevonden moet worden:
we leven in een ‘geglocaliseerde’ economie waar global en local op betekenisvolle manier bij elkaar
moeten worden gebracht. En nieuw is ook het momentum: de problemen worden urgenter, visies
op een ander soort economie worden steeds serieuzer genomen en alternatieve oplossingen
zichtbaarder, betaalbaarder en aantrekkelijker.
1.2

De Haagse Hogeschool en de Nieuwe Economie

Dit alles maakt de Nieuwe Economie tot een zeer rijk onderzoeksgebied, zeker in het domein van
praktijkgericht onderzoek. We moeten meer weten over de economische activiteiten die wij
associëren met een volhoudbare economie. Hoe gaan de ondernemers, organisaties en
professionals van de Nieuwe Economie te werk? Wat maakt hen veelbelovend of zelfs succesvol?
Maar ook: waar lopen zij tegenaan? Wat zijn de uitdagingen, spanningen en dilemma’s waarmee zij
worstelen? Hoe kunnen zij, nieuwkomers én gevestigde partijen, worden geholpen in het maken van
de transitie naar een volhoudbare economie?
De Haagse Hogeschool wil een prominente rol spelen in de ontwikkeling van de Nieuwe Economie,
in woord en daad. Dat vraagt om scherpe keuzes.
1.2.1

Inhoudelijke keuzes

In de Nieuwe Economie is het eenvoudig om jezelf te verliezen, ook met onderzoek. Er is veel te
doen én er gebeurt al veel. Om tot een onderscheidende onderzoeksagenda te komen, is met
interne en externe stakeholders een intensief proces10 doorlopen waarin ambities, verworvenheden
en belangen tegen elkaar zijn afgewogen om tot scherpe keuzes te komen. Dit proces is begeleid
door Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit.

4

http://studiowolfpack.com/pdf/DerdeIndividueleRevolutie.pdf
http://www.rli.nl/sites/default/files/essaybundel_circulaire_economie_-_nsob.pdf
6
http://www.bluecity.nl/
7
http://www.circulairecoalitie.nl/
8
Zie bijvoorbeeld http://www.socialfinance.org.uk/ of http://www.hetinstituut.org/projecten/onsbank/
9
http://pzhmrdhsamenwerking.nl/projecten-0/mobiliteitsinnovatie/
5

10

Zie bijlage 1 voor een beschrijving van dit proces.
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Bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda werd duidelijk dat focus langs verschillende lijnen
kan worden aangebracht. Er is gesproken over onderzoek naar de Nieuwe Economie binnen
specifieke sectoren en over onderzoek dat zich beperkt door een focus op een afgebakend
geografisch gebied. Focus kan ook worden aangebracht door de Nieuwe Economie uitsluitend op
micro, meso- of macroniveau te onderzoeken. Als platform hebben we uiteindelijk gekozen voor
onderzoek dat zich richt op vier deelaspecten of ‘gezichten’ van de Nieuwe Economie, te weten de
circular economy, de digital economy en de social economy en glocal business.
De circular economy representeert dat deel van de Nieuwe Economie, waar het circulaire, nietlineaire denken gestalte geeft aan nieuwe economische praktijken. In de circular economy beperkt
de blik van de deelnemers zich niet tot het deel tussen het begin en eind van de eigen productielijn.
Ongewenste (bij)effecten van de economische activiteit worden niet afgewenteld op anderen.
Ondernemers, organisaties en professionals zien en nemen hun verantwoordelijkheid binnen het
totale (business) ecosysteem. In haar meest tot de verbeelding sprekende vorm zien we de circular
economy terugkomen in pogingen om schaarse middelen (grondstoffen, fossiele brandstoffen) zo in
te zetten dat afval, vervuiling en verspilling tot het verleden behoren. Bij de circular economy denken
we aan ‘praktische’ activiteiten, zoals duurzaam ontwerpen, aan verantwoord beheer, aan
hergebruik, aan recycling, upcycling & downcycling. Maar het gaat ook om de circular mindset van
de verschillende betrokkenen: hoe kan ik én op systeemniveau denken én werk maken van het
‘kleine’, alledaagse circulaire gebaar?
De social economy verwijst naar het ‘deel’ van de Nieuwe Economie dat wordt vormgegeven door
gewenste verschuivingen in de sociale relaties in het economisch domein. De social economy is een
inclusieve economie, waarin volwaardige participatie niet langer is voorbehouden aan gevestigde
economische actoren. De social economy manifesteert zich in de wereld van finance, waar de vrije
toegang tot kapitaal voor economische nieuwkomers toeneemt als gevolg van nieuwe en in ere
herstelde financieringsvormen, zoals microkrediet, crowd sourcing, broodfondsen en kredietunies.
De social economy is ook een verwijzing naar een herkenbare en gewortelde economie, de
economie van de buurt waar met lokale munteenheden, ruilsystemen en coöperatieven het
fenomeen sociale cohesie weer onderdeel wordt van het economisch discours. Tegelijkertijd is de
social economy een economie van de wereld. Een wereld waarin het steeds eenvoudiger wordt om
economische relaties over de grenzen te ontwikkelen, maar het ook steeds duidelijker wordt wat de
sociale impact is van economische keuzes: draag ik (producent, handelaar, consument) met mijn
economische activiteit bij aan uitbuiting of aan emancipatie, aan uitsluiting of aan insluiting, aan
vernedering of aan waardigheid?
Met de digital economy doelen we op de economie, zoals die verandert onder invloed van digitale
ontwikkelingen. Deze ‘economy’ wordt vormgegeven door zeer uiteenlopende innovaties en hun
toepassingen, variërend van blockchain technology tot het Internet of Things, van big data tot
gamification, van 3D-printing tot virtual reality en van kunstmatige intelligentie tot robotisering. De
digital economy leidt niet alleen de versnelling van economie, zoals we die kennen. Zij opent een
nieuwe wereld met ruimte voor voorheen ondenkbare partijen, proposities en diensten, zij creëert
en verschaft toegang tot nieuwe markten, en zij draagt bij aan efficiëntie en kostenreducties.
Tegelijkertijd roept de digitalisering van de economie allerlei vragen en zorgen op, bijvoorbeeld op
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het gebied van veiligheid en privacy. Hoe te handelen, hoe duurzaam te handelen, als persoonlijke
data de meest lucratieve handelswaar blijkt, wanneer het steeds eenvoudiger wordt om beslissingen
uit te besteden aan algoritmen, of wanneer digibeten de verliezers van de nieuwe economie dreigen
te worden. Vragen waarop niet alleen ethici maar ook de ondernemers, organisaties en
professionals van de Nieuwe Economie antwoorden zullen moeten vinden.
Het vierde en laatste thema van het onderzoeksplatform is glocal business. Dit aspect van de
Nieuwe Economie verwijst naar de steeds complexere relatie tussen het mondiale en het lokale. In
de ‘klassieke’ definitie van het onderliggende concept glocalization wordt gesproken over de
“adaptation of international products around the particularities of a local culture in which they are
sold. The process allows integration of local markets into world markets11”. De vraag naar de
volhoudbaarheid van deze strategie is niet eenvoudig te beantwoorden. We zien uiteenlopende
bewegingen en tegenbewegingen in hoe de relatie tussen local en global wordt vormgegeven. Er zijn
nog steeds ketens (denk aan Starbucks) die concepten succesvol weten uit te rollen over landen en
culturen heen. Maar we ook zien ook een hang naar hyper-lokale producten (zoals bier) en diensten
(zorg), onlosmakelijk verbonden met stad of zelfs wijk. We zien de markt van regionaal vervoer, tot
voorheen het domein van lokale aanbieders, radicaal veranderen onder invloed van mondiale
spelers als Uber. We zien hoe grote internationale hotelketens worstelen met lokale verhuurders die
op hun beurt weer aangesloten zijn op een internationaal platform (AirBnB). Werk is nog nooit zo
eenvoudig uit te besteden geweest naar anonieme partijen in anderen tijdzones (Amazon
Mechanical Turk). Maar we hechten, ook in economisch opzicht, tevens steeds vaker belang aan
lokale gemeenschappen. Wanneer we spreken over glocal business verwijzen we naar het complexe
samenspel van dit soort bewegingen en tegenbewegingen, vaak ook binnen economische
activiteiten (denk aan de door buurtbewoners gerunde lunchroom waar lokale expats samenwerken
aan internationale projecten, genietend van de fair trade cappuccino – de koffie van ‘hun’ boer uit
Kenia, de melk van de wijkkoe). Kernvraag: hoe brengen we local en global op een betekenisvolle,
volhoudbare manier samen?
In de totstandkoming van de onderzoeksagenda van The Next Economy is duidelijk geworden dat de
voor De Haagse Hogeschool meest interessante vraagstukken zich voordoen, niet zozeer binnen de
vier deelaspecten van de nieuwe economie, maar veelal op de snijvlakken.
Waar raakt de digital economy de social economy en wat betekent dit? Een voorbeeld:
ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie maken het steeds eenvoudiger en
goedkoper om helpdeskmedewerkers te vervangen door chatbots12. Tegelijkertijd groeit de
behoefte aan authenticiteit en een persoonlijke benadering, ook in het economisch verkeer. Botsen
deze ontwikkelingen met elkaar? Moeten ondernemers gewoon een keuze maken in hoe zij omgaan
met klanten? Of kunnen we in de Nieuwe Economie schijnbare tegenstrijdigheden duurzaam met
elkaar verknopen en een nieuw soort klantcontact ontwikkelen? Ander voorbeeld: hoe verhouden
nieuwe mogelijkheden op het gebied van de circular economy zich tot trends in de social economy?
Als het ons steeds beter lukt om producten lokaal te ontwikkelen en te (her)gebruiken, sluiten we
ons dan af van de rest van de wereld? Botsen ecologische duurzaamheidsidealen noodzakelijkerwijs
11

12

https://en.wikipedia.org/wiki/Glocalization
Zie bijvoorbeeld http://www.teletech.com/resources/articles/what-expect-rise-chatbots
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met sociale ambities, zoals volwaardige economische participatie door Zuid-Amerikaanse partijen
die vooralsnog een flinke ecologische footprint moeten achterlaten om zaken met ons te kunnen
doen? Of hebben we hier te maken met een valse tegenstelling? Zijn er win-winsituatie denk- én
maakbaar?
In ons onderzoek neemt glocal business een
bijzondere rol in. Glocal business zien wij als de
context waarbinnen, of de achtergrond waartegen,
alle activiteiten binnen de Nieuwe Economie
plaatsvinden. Glocal business draait om de vraag hoe
het lokale en mondiale op betekenisvolle,
volhoudbare manieren bij elkaar kunnen worden
gebracht. Bezien vanuit onze onderzoeksagenda
speelt die vraag altijd en overal. Dit betekent dat we
ons in al het onderzoek van The Next Economy
Figuur 1 Glocal Business
expliciet verhouden tot de uitdagingen, de
mogelijkheden, de donkere kanten en de dilemma’s van glocal business.

8
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1.2.2

Betrokken onderzoek

Het onderzoek van The Next Economy onderscheidt zich niet alleen door inhoudelijke keuzes.
Hoewel de Nieuwe Economie zich prima leent voor klassiek beschrijvend, afstandelijk onderzoek,
kiezen we als onderzoeksplatform voor betrokken onderzoek – voor onderzoek waarin we stelling
durven te nemen en voor onderzoek waarmee we actief bijdragen aan gewenste ontwikkelingen.
Met deze ‘actieonderzoeksfilosofie’ (Wittmayer, 2016) (Reason, P. & Brandbury, H., 2001) zetten we
in op maatschappelijke impact en op het creëren van inspirerende onderzoeks- en onderwijsomgevingen. Deze insteek sluit aan bij de bredere beweging richting meer interdisciplinair en
toegepast onderzoek, niet alleen in maar ook met de praktijk (Yarime, M., et al., 2012) (Stephens, J.
C. & Graham, A. C., 2010) (Hadorn, G. H., Bradley, D., Pohl, C., Rist, S., & Wiesmann, U., 2006)
(Brundiers, K. & Wiek, A., 2011).
Wanneer we als onderzoeksplatform claimen dat de huidige inrichting van de economie
onvolhoudbaar is, doen we uitspraken op ten minste twee niveaus. We refereren aan feitelijke
grenzen van ons economisch bestel die met wetenschappelijk onderzoek in kaart zijn gebracht. We
hebben hier over de onvolhoudbaarheid die bijvoorbeeld ligt besloten in het gebruik fossiele
brandstoffen of in de inherente instabiliteit van huidige financiële markten. Onvolhoudbaarheid
heeft echter ook een morele component. Een economie is onvolhoudbaar als het maatschappelijk
draagvlak voor continuering ontbreekt. Wanneer we steeds sterker van mening zijn dat we niet op
dezelfde voet moeten willen doorgaan.
Betrokken onderzoek vertrekt dus zowel vanuit wetenschappelijke onderbouwing als vanuit
maatschappelijk engagement. Als betrokken onderzoekers willen we weten hoe het zit, waarom
experimenten slagen of niet, waarom opschaling soms wel, soms niet lukt, waarom het ene regime
makkelijker in beweging komt dan het andere. Maar we hebben ook opvattingen, ideeën over hoe
het zou kunnen zitten, over hoe beter kan. En we willen actieve rol spelen in het maken van de
transitie.
Betrokken onderzoekers durven weliswaar stelling te nemen, maar ze zijn niet dogmatischnormatief. Juist omdat de Nieuwe Economie nog grotendeels onbepaald is, is een open
onderzoekshouding van cruciaal belang. Werken vanuit het idee dat zeker in de Nieuwe Economie
niemand de wijsheid in pacht heeft, heeft wezenlijke consequenties voor de manier waarop
onderzoek plaatsvindt. Het type onderzoek waarvoor het platform The Next Economy kiest, maakt
dat we ons niet kunnen beperken tot onderzoek naar de praktijk. Onderzoekers staan in de praktijk,
en worden – vanuit hun eigen specifieke rol – medevormgevers daarvan. Dat vraagt ook om een
andere relatie met de ‘buitenwereld’. Meer dan we wellicht gewend zijn, vragen we van de
ondernemers, organisaties en professionals van de Nieuwe Economie om medeonderzoekers te
worden. Gezamenlijk onderzoeken waar de grenzen van business as usual worden bereikt,
gezamenlijk alternatieven ontwikkelen, gezamenlijk optrekken in het daadwerkelijk maken van de
transitie en gezamenlijk reflecteren.
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Betrokken onderzoek is dus degelijk (bouwt voort op wetenschappelijke inzichten), uitgesproken
(neemt stelling met betrekking tot wat beter of anders kan), is dichtbij (trekt intensief op met de
ondernemers, organisaties en professionals van de Nieuwe Economie), is oplossingsgericht (wil
actief bijdragen aan het maken van transities) en reflexief (continue zelfkritisch en in ontwikkeling).
In het hoofdstuk 2 laten we zien dat we met bovenstaande positionering kiezen voor onderzoek dat
aansluit op de economische dynamiek van de Haagse regio, voor onderzoek waarmee we aansluiten
op de belangrijkste kennisagenda’s én voor onderzoek waarmee we ons onderscheiden van andere
partijen in het kennislandschap. In hoofdstuk 3 maken we de vertaling van de strategische
onderzoeksagenda naar een lectoratenportfolio van het onderzoeksplatform The Next Economy.
In hoofdstuk 4 laten we zien hoe we met onze onderzoeksagenda en de (toekomstige) lectoraten
meerwaarde creëren voor het onderwijs van De Haagse Hogeschool en in hoofdstuk 5 wordt
beschreven hoe we kwaliteit van ons onderzoek borgen. Hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. ten slotte staat in het teken van de financiële onderbouwing van dit
meerjarenbeleidsplan.
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Het onderzoek van The Next Economy: stevig ingebed én onderscheidend
in regio en kennislandschap

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven dat bij de totstandkoming van de strategische
onderzoeksagenda van The Next Economy het belang van een goede positionering zwaar heeft
meegewogen. Onderzoek op het gebied van de Nieuwe Economie draagt vanwege de enorme
reikwijdte van het begrip én de populariteit van dit fenomeen serieuze risico’s met zich mee:
inhoudelijke versnippering binnen de kennisinstelling, nodeloze overlap met onderzoek elders en
een gebrek aan ervaren relevantie door relevante stakeholders. We hebben om die reden gekozen
voor een onderzoeksagenda:
1. waarmee we aanhaken op de dynamiek en economische agenda’s in de regio (2.1),
2. die aansluiting vindt bij de Nationale Wetenschapsagenda ( (Nationale Wetenschapsagenda (z.j),
2016)) en de strategische onderzoeksthema’s van de Vereniging Hogescholen (2.2),
3. waarmee we ons kunnen onderscheiden van andere kennisinstellingen actief in het economisch
onderzoeksdomein (2.3)
2.1

Aansluiting Regionale context (geworteld in Haagse regio)

De Haagse Hogeschool is een hogeschool die stevig ingebed wil zijn in de Haagse regio. We maken
deel uit van de regionale bedrijvigheid en willen daaraan met ons onderzoek een voelbare bijdrage
leveren. Bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda van The Next Economie is daarom
specifiek rekening gehouden met de economische agenda’s van de Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag (MRDH) en de gemeente Den Haag.
2.1.1

Metropoolregio Rotterdam–Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) is met 2,2 miljoen inwoners het economisch hart
van de zuidelijke Randstad – 23 gemeenten, waartoe ook de regio rond Leiden en de Drechtsteden
behoren. In de metropoolregio wordt 15 procent van het totale Nederlandse inkomen verdiend.
Het potentieel van de regio - zo concludeert de MRDH - is groot: we beschikken over de kennis,
vaardigheden, infrastructuur en instituties om te anticiperen op de nieuwe economie. Dit potentieel
weten we tot nu toe onvoldoende om te zetten in een stevige economische winst en
maatschappelijke waarde. Ter illustratie: tijdens de periode 2009-2015 waren de jaarlijkse groei van
het regionaal product (-0,4%), de groei per hoofd van de bevolking (-1,1%) en de groei van de
werkgelegenheid (-0,5%) negatief en lag het werkloosheidscijfer (9,0%) hoger dan het gemiddelde in
Nederland (6,9%). De metropoolregio bevindt zich daarmee in een situatie van achterblijvende
economische prestaties (MRDH, 2014; 14 november 2016).
De OECD (OECD, 2016) bevestigt dat de metropoolregio haar potentieel onvoldoende benut en ziet
een gebrek aan kruisbestuiving tussen economische sectoren als één van de voornaamste redenen.
Ook het ondernemersklimaat is niet erg gunstig. In de regio ontbreekt het grotendeels aan een
cultuur die het nemen van risico’s aanmoedigt en eventuele mislukkingen tolereert.
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Met de Agenda Economisch Vestigingsklimaat maakt de MRDH zich sterk voor een economische
vernieuwing op basis van toonaangevende duurzaamheid:
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is internationaal marktleider in het ontwerpen,
ontwikkelen, maken en vermarkten van oplossingen op het gebied van duurzaam leven in
een sterk verstedelijkte deltaregio.
Om deze ambitie te kunnen realiseren, zet de MRDH in op economische vernieuwing waarbij
duurzaamheid en participatiekansen centraal staan. De transitie wordt vormgegeven langs een
aantal zogenaamde transitiepaden (MRDH, 2014; 14 november 2016), waaronder:
Smart Digital Delta
Dit transitiepad richt zich op de technologische innovaties en ontwikkelingen (big-data-platforms,
intelligent logistics, slimme mobiliteit, sensoren, internet of things) die de nieuwe economie zullen
vormen en faciliteren. Dit transitiepad bevat de acties die moeten worden ondernomen om een
digitale infrastructuur te kunnen opzetten waarmee de regio zijn productiviteit kan verhogen.
Circular Economy
Het transitiepad circular economy richt zich op de vraag hoe we met de creatieve inzet van nieuwe
én bestaande technologieën het hergebruik (inclusief down-, re- en upcycling) van hulpbronnen en
afvalstromen binnen de regio kunnen stimuleren.
Entrepreneurial Region
Binnen dit transitiepad wordt gezocht naar ondernemerschaps- en organisatiemodellen die passen
bij de Nieuwe Economie. Dit door middel van de ontwikkeling van nieuwe typen producten en
diensten, nieuwe afzetmarkten, nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe manieren om van
startups, scale-ups te maken en (juridische) kaders en zo een gezonde, verantwoorde economische
groei mogelijk maken.
Next Society
Dit transitiepad richt zich op de menselijke, sociale aspecten van de nieuwe economie. Hier wordt
gekeken naar nieuwe arbeidsmarktafspraken, nieuwe benodigde vaardigheden en onderwijsvormen,
maar ook naar economische ontwikkelingen, zoals burgercoö peraties of sociaal ondernemerschap.
Achterliggende vraag: hoe kunnen wij een meer inclusieve maatschappij opbouwen?
De transitiepaden van de MRDH en de inhoudelijke keuzes sluiten nauw op elkaar aan. Als
onderzoeksplatform The Next Economy kiezen wij voor onderzoek met aantoonbare relevantie voor,
en draagvlak binnen de regio. We investeren in de relaties met de omgeving (netwerkvorming) en
zetten in op onderzoek waarmee we onze inverdiencapaciteit vergroten.
Dat doen we ook door te kiezen voor een onderzoeksagenda die past bij onze ‘eigen’ gemeente:
Den Haag.
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2.1.2

Gemeente Den Haag

In lijn met de economische ontwikkeling geschetst door de MRDH (MRDH, 2014; 14 november
2016), tonen andere rapportages een vergelijkbaar beeld rondom de ontwikkelingen in de gemeente
Den Haag. De werkloosheid is relatief hoog en het midden- en kleinbedrijf is niet meer de stabiele
groeimotor die het ooit was (CBS, 2015) (Van Lieshout, 2013) (OECD, 2016). Zo hebben
bezuinigingen en herpositionering van de rijksoverheid een groot effect op de Haagse economie.
Daarnaast hebben digitalisering en internationalisering grote invloed op de economische sectoren.
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de afzetmarkt en werkgelegenheid niet in vergelijkbare mate
terugkomen bij economisch herstel (Klein, K.P., 23 maart 2015).
Den Haag zet in op een transitie van een klassieke bestuursstad (Rijksoverheid als dominante
werkgever, samen met daarop gerichte dienstverlening en voormalige staatsbedrijven) naar een
internationale stad met sterke, innovatieve economische clusters. De aanwezigheid van het Rijk blijft
van groot belang voor de stad, maar Den Haag moet naar een nieuw verdienmodel, met verbreding
van de werkgelegenheid, innovatie en nieuwe groei. Een belangrijke opgave is ook de komende
jaren de stad leefbaar, energiezuinig, veilig en duurzaam te houden, met kans op werk en inkomen
voor iedereen. Deze opgaves vragen naast een economische, ook een maatschappelijke aanpak door
meerdere partijen in de stad.
(Toekomstige) groei zit ook in sectoren die internationaal concurrerend en kennisintensief zijn. Om
economische groeisectoren te binden aan de stad, moet Den Haag haar internationale
concurrentiepositie verstevigen. Dit impliceert een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor talentvolle
mensen en bedrijven, internationale organisaties en kennisinstellingen. En een dynamische
economie waarbinnen bedrijven, instellingen, onderwijs en overheden investeren in kennis en talent
en daarbij alert inspelend op kansen die innovaties en maatschappelijke veranderingen bieden.
Daarin vormt samenwerking (o.a. vanuit de MRDH, zie hierboven) en het menselijk kapitaal de
meest waardevolle productiefactor.
Het versterken van het verdienvermogen is volgens de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) het meest kansrijke spoor om de economie te stimuleren. De gemeente
Den Haag zet daarom in op de transitie naar een internationaal concurrerende, innovatieve
kenniseconomie met sterke economische sectoren (zie Agenda Kenniseconomie (Engelshoven, I., 23
maart 2015) en een sterke stedelijke economie, door de omzet- en groeipotentie van het mkb te
verbeteren (zie Agenda Stedelijke Economie (Klein, K.P., 23 maart 2015)). Daarbij vormt de
verbinding tussen maatschappelijke uitdagingen en economische clusters een belangrijk
uitgangspunt.
Speerpunten zijn onder meer:
 Stimuleren van de startup economy. (Innovatieve startups en creatief ondernemend talent
naar Den Haag halen.)
 Uitbreiding van financieringsmogelijkheden voor innovatief mkb.
 Samenwerking tussen mkb en kennisinstellingen. (Cross-sectorale innovatiekracht, met de
regio als broedplaats voor innovatieve bedrijvigheid en onderzoek.)
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Branding van Den Haag als (internationale) zakenstad. (Aantrekkelijke regio voor relevante
doelgroepen vergroten, waaronder ook het fysieke vestigingsklimaat.)
‘Access to talent’ en ‘Entrepreneurship’. (Professionele netwerken, Nieuwe vaardigheden,
LLL, het stimuleren van ondernemerschap, en dit ook verankeren in curricula en onderwijs.)
Transitie naar een circulaire economy. (Verduurzaming van economie en samenleving.)

Relevant in deze context is ook het Central Innovation District (CID). In navolging van het
successvolle Silicon Valley in Californië zijn steden op zoek naar hun eigen bronnen van innovatie.
Katz en Wagner beschrijven de ‘rise of innovation districts’ als de verplaatsing van innovatie van het
afgesloten science park buiten de stad, naar een hoogstedelijk gebied, waar innovatie openlijk wordt
gedeeld. Bedrijven, universiteiten en startups komen in een dergelijk district samen om kennis te
delen en te werken aan oplossingen voor de toekomst (Katz & Wagner, 2014). Ook de stad Den Haag
omarmt deze ontwikkeling en voegt daaraan toe, dat het Central Innovation District Den Haag ook
een belangrijke sociale functie heeft: “niet uitsluiten maar insluiten13”.
Het Central Innovation District (CID) in Den Haag kent geen harde fysieke grenzen, maar wordt
grofweg aangeduid als de driehoek tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan
van NOI. Hierbij wordt het CID gezien als belangrijk knooppunt in de Randstad, in directe verbinding
met onder andere Schiphol, Delft en Rotterdam. Het CID Den Haag moet een internationaal
concurrerend vestigingsmilieu voor bedrijven zijn, waarin innovatie openlijk wordt gedeeld.
De gemeente ziet het CID als showcase voor duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en
beschouwt het als een ecosysteem waarin verschillende partijen samenkomen die samen
verantwoordelijk zijn voor innovatie. Het gebied moet het karakter van een campus krijgen.
Eindafnemers van innovatie worden naar Den Haag getrokken door de internationale uitstraling,
kenniscentra en -partijen zijn verantwoordelijk voor het creëren van innovatie. De gemeente richt
zich op het midden- en kleinbedrijf, toerisme en de vernieuwende economische sectoren.
Den Haag investeert actief in het CID. Zo moeten openbare ruimten uitnodigen tot ontmoeten,
worden plekken beschikbaar gesteld voor startups en is er een plan om de infrastructuur te
verbeteren. Het stimuleren van innovatie door het creëren van een innovatief milieu vertaalt zich
vooralsnog in het ruimte bieden aan partijen die bronnen kunnen zijn voor innovatie, waaronder de
grote groep aanwezige startups in het district. De New World Campus is dan ook een voorbeeld van
een plek, waar ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, lokale overheden en
investeerders bij elkaar worden gebracht om de ontwikkeling van innovatie te stimuleren. Een
andere belangrijke bron van innovatie in het district is een groep van 750 huidige en toekomstige
innovatieve startups. Als stimulans verstrekt de gemeente hen subsidies en stelt ze oude panden
beschikbaar als werkruimten. Een mooi voorbeeld is het getransformeerde gebouw Bink36, waar
ruim 10.000 m2 beschikbaar is voor startende ondernemers.

13

Zie http://www.ruimtevoordestad.nl/wp-content/uploads/2016/05/160426-BVR-CID-Magazine_low-res.pdf
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Den Haag ambieert een sterk innovatiemilieu en wil met het Central Innovation District inzetten op
een hoogstedelijk, gemengd gebied, dat bovendien op regionaal niveau een belangrijke rol kan
vervullen. Het CID is nog volop in ontwikkeling en is juist om die reden een bijzonder interessant en
relevant initiatief voor het onderzoeksplatform The Next Economy.
Op het gebied van circulariteit zet De Gemeente Den Haag in op een transitieagenda Circulaire
Economie. Er is een kwartiermaker aangesteld, die onderzoekt waar de kansen liggen voor Den
Haag, zowel ecologisch (zoals minder CO2-uitstoot in de stad) als economisch (bedrijvigheid rond
circulariteit). Initiatieven die passen binnen de transitieagenda zijn in kaart gebracht en worden waar
mogelijk ondersteund door de gemeente. Ook wordt onderzocht hoe een broedplaats circulaire
economie kan worden gerealiseerd. Het onderzoeksplatform The Next Economy is hierbij betrokken.
Met de TU/Delft en het LDE Centre for Sustainabilty wordt een onderzoeksprogramma voor
studenten voorbereid. In haar nieuwe beleidsdocument Legal Delta beschrijft de gemeente Den
Haag ook bovengenoemde ontwikkelingen specifiek voor de regio. Deze sluiten aan op
bovenstaande thema's en geven zicht op de keuzes voor de komende jaren. The Next Economy is
gevraagd hierbij aan te sluiten.
De hierboven beschreven agenda’s van de MRDH en de gemeente Den Haag bevestigen de
strategische regionale relevantie van de onderwerpen en perspectieven, die bij de eerste positie
bepaling over de onderzoeksagenda naar voren zijn gekomen. Duurzame en inclusieve innovaties
staan centraal in de plannen voor de Haagse economische regio. Het onderzoeksplatform The Next
Economy wil hierin een prominente rol opeisen en ziet daartoe volop mogelijkheden.
2.2

Onderzoek in context: aansluiting op onderzoeksagenda’s

The Next Economy zoekt naast een stevige regionale inbedding van haar onderzoek, ook de
aansluiting met de nationale en internationale (wetenschappelijke) onderzoeksagenda’s. Het gaat
hier in eerste instantie om een toets op relevantie – snijden onze keuzes hout in onderzoeksland –
en, in het verlengde hiervan, een investering in slagingskansen van subsidieaanvragen. We hebben
specifiek gekeken naar de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)14 en De Strategische
Onderzoeksagenda hbo 2016-2020 (Onderzoek met Impact).
2.2.1

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Wat betreft de NWA – mede gebaseerd op de EU grand challenges / Horizon 2020 – vindt The Next
Economy inhoudelijke aansluiting op vier zogeheten routes. Zie bijlage 2 voor de uitgebreide
beschrijving van de routes en hun onderlinge relaties.

14

en daarmee ook aan het Topsectorenbeleid. Zie https://www.nwo.nl/beleid/topsectoren
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De route Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact start vanuit de
vraag “[welke] sociale veranderingen als gevolg van technologische veranderingen” aanstaande zijn
en onze welvaart beïnvloeden. Dit moet een antwoord gaan geven op de uitdaging hoe we “een
werkelijk circulaire economie [kunnen] realiseren en zo industriële productie van goederen minder
afhankelijk maken van primaire grondstoffen”15.
Ook de route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw biedt aanknopingspunten voor de
agenda van The Next Economy. Binnen deze route wordt nadruk gelegd op de waarde van “creatieve
en kunstzinnige” verbeelding, niet alleen voor de kunst zelf, maar ook als “instrumenten voor
innovatie in […] economie, onderwijs en wetenschap”. Deze route laat zien dat we binnen The Next
Economy voor de principes en methoden van innovatie en vernieuwing ons licht moeten opsteken in
de kunst- en creatieve sectoren. Een vertrekpunt dat ook binnen The Next Economy wordt
onderschreven en waarmee al veel positieve onderzoekservaringen zijn opgedaan.
De route Veerkrachtige samenlevingen ambieert met onderzoek bij te dragen aan “de toekomstbestendigheid van de maatschappij” door te werken aan een “systematisch onderbouwd handelingsperspectief op samenleving, economie en governance” en “nieuwe handvatten […] voor beleid en
implementatie” te ontwerpen, waardoor uitdagingen in hun onderlinge samenhang kunnen worden
opgepakt. Vanuit The Next Economy kunnen we een stevige bijdrage leveren aan deze route door in
ons onderzoek te laten zien hoe een duurzaam economisch handelingsrepertoire kan worden
ontwikkeld.
Binnen de route Smart Industry wordt gezocht naar de impact van (digitale) technologie op de
economie. “Businessmodellen en consumptiepatronen wijzigen ingrijpend als gevolg van de
combinatie van digitalisering, koppelingen van intelligente systemen en nieuwe technologieën […].
Gebruik in plaats van bezit en zorg dat oorspronkelijke productfabrikanten zich ontwikkelen tot
klantspecifieke dienstleveranciers met digitale marktplaatsen (platforms) en een bijbehorend
hardwareproduct. Dit alles heeft impact op onze economie en heeft consequenties voor onze
maatschappij en werkgelegenheid.” Binnen The Next Economy willen we onderzoeken wat die
impact is en hoe de consequenties kunnen worden vertaald naar kansen voor partijen in het
economisch domein.
2.2.2

Onderzoek met Impact

De Vereniging Hogescholen (VH, 2016) heeft op basis van NWA-routes een praktijkgerichte en
routeverbindende onderzoeksagenda voor het hbo opgesteld, bestaande uit tien zogeheten thema’s
met impact. The Next Economy ziet hier duidelijke raakvlakken met vier thema’s. Ook voor
uitgebreide beschrijving van deze thema’s verwijzen wij naar bijlage 2.

15

De citaten zijn afkomstig uit uitgebreide routeomschrijvingen, zie bijlage 2.
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Het thema Onderwijs- en talentontwikkeling stelt “talentontwikkeling in bredere zin” centraal en
betoogt, dat “de toenemende dynamiek in de beroepsuitoefening ervoor zorgt dat de talenten van
professionals doorlopend ontwikkeld moeten worden door (bij)scholingstrajecten en trainingen on
the job. Praktijkgericht onderzoek ondersteunt dit proces van een leven lang leren.” Binnen The Next
Economy sluiten we aan op dit onderzoek door specifiek de aandacht te richten op de duurzame
ontwikkeling van talent dat in het teken staat van ondernemendheid.
Net als in NWA zien we ook in Onderzoek met Impact het thema Veerkrachtige samenleving
terugkomen. Hier wordt de nadruk gelegd op de opdracht aan “burgers, instituties en overheid” om
“flexibel en creatief [te] zijn, om zo bestaande regels, organisaties en maatschappelijke systemen te
transformeren”. Het platform The Next Economy ziet hier, met haar keuze voor de social economy,
volop mogelijkheden voor zichzelf weggelegd.
Het thema Slimme technologie en materialen stelt dat met de grote van vlucht van “digitalisering,
automatisering en robotisering van onze industrie” een “nieuwe basis wordt gelegd voor het
ontwikkelen van (nieuwe) producten, diensten en materialen.” Maar, zo wordt benadrukt, het is
daarbij “van belang om niet alleen maar uit te gaan van bestaande kennis en verwachtingen, maar
paradigmaveranderingen te bewerkstelligen, die totaal andere en betere oplossingen bieden dan
ons aanvankelijk voor ogen stonden.” Innovatie is hier het sleutelwoord, niet alleen in technische
zin, maar ook de manier waarop we die slimme technologieën aan de praat, maatschappelijk
verantwoord en economisch haalbaar krijgen. Binnen dit thema wordt gerept over de noodzaak van
“een paradigmashift” en “veranderende businessmodellen” – onderwerpen waarmee The Next
Economy grote raakvlakken heeft.
Ook het thema Ondernemen: verantwoord en vernieuwend vertoont grote overlap met het
onderzoeksterrein, waarop The Next Economy naam wil maken. “Ondernemers zijn van cruciaal
belang voor het ontstaan van innovatie, de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid,
internationalisering en productiviteit. De economische crisis heeft het belang van ondernemerschap
nog eens versterkt en wordt breed erkend dat goed en verantwoord ondernemen cruciaal is voor
een gezonde economische dynamiek die aan de eisen van duurzaamheid voldoet. Het gaat daarbij
om innovatief, duurzaam en sociaal ondernemerschap. Hierbinnen spelen thema’s als globalisering,
smart industries, circulaire economie, duurzame partnerschappen, en nieuwe verdien- en
businessmodellen een grote rol. Daarnaast is aandacht voor de factor ‘mens’ en zijn employability.
Deze zijn mede bepalend voor succes.”
Samengevat: bij de totstandkoming van de strategische onderzoeksagenda van het
onderzoeksplatform The Next Economy is goed gekeken naar De Nationale Wetenschapsagenda en
de Thema’s met Impact van de Vereniging Hogescholen. Door aan te sluiten op deze landelijke
onderzoeksagenda’s kiezen we voor onderzoek met een groot draagvlak, is het mogelijk om coalities
te vormen met andere onderzoekspartijen én vergroten we onze kansen op de verwerving van
externe financiering van ons onderzoek.
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2.3

Positionering t.o.v. andere kennisinstellingen

Een goede onderzoeksagenda vindt niet alleen aansluiting bij, maar onderscheidt zich ook van
andere, verwante onderzoeksinitiatieven. Om die reden hebben we gekeken naar de profilering van
het onderzoek en de onderzoeksprogramma’s van andere kennisinstellingen, in het bijzonder de G5hogescholen. Bijlage 4 laat zien dat de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Leiden, Hogeschool
Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool INHolland, net als De Haagse Hogeschool, veel werk
maken van onderzoek in het economisch domein en zelfs in de Nieuwe Economie. Onderscheid
wordt veelal gemaakt door de aandacht te richten op specifieke deelonderwerpen (digital smart
services) en/of zich toe te leggen op onderzoek in bepaalde sectoren (zorg, de haven en tuinbouw).
Zoals aangegeven, heeft De Haagse Hogeschool, juist vanwege de onderzoeksdrukte op het gebied
van The Next Economy, advies ingewonnen bij Drift (Erasmus Universiteit Rotterdam). In het
voorgaande hoofdstuk is beschreven, tot welke onderzoeksstrategie dat heeft geleid. De Haagse
Hogeschool onderscheidt zich inhoudelijk met haar keuzes voor onderzoek op het snijvlak van de
social economy, de circular economy en de digital economy binnen de context van glocal business.
Wat betreft onze onderzoekstijl kiezen we dus voor ‘betrokken onderzoek’. Met deze
onderzoeksagenda en -aanpak willen we een eigen en herkenbaar geluid produceren en een
aantrekkelijke partij zijn voor samenwerking.
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De lectoraten van The Next Economy

In de toekomst zal het praktijkonderzoek van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook van The Next
Economy, primair door lectoraten worden ingevuld. Om werk te kunnen maken van de Haagse
onderzoeksambities op het gebied van de Nieuwe Economie, is kritisch onderzocht (1) welke
bestaande lectoraten moeten worden gecontinueerd, (2) welke lectoraten niet langer passen binnen
de scope van de onderzoeksagenda en (3) welke nieuwe lectoraten moeten worden opgestart om de
langetermijnambities te kunnen realiseren.
3.1

Ontwikkeling van huidige lectoraten

Deze paragraaf beschrijft de visie over de ontwikkeling van huidige en nieuwe lectoraten. In januari
2017 zag het onderzoeksplatform The Next Economy er als volgt uit.
Tabel 1
Lectoraten en hun lectoren.

Lectoraat

Lector

Faculteit

Fte

Designerly Innovation
Financial Inclusion & New Entrepreneurship
Innoverend Ondernemen
Risk Assurance & Business IT
Energie in de Gebouwde Omgeving
Change Management
Sustainable Talent Development

Rianne Valkenburg
Klaas Molenaar
Gertrud Blauwhof
Jürgen van Grinsven
Laure Itard
Jacco van Uden
Ellen Sjoer

BFM
BFM
BFM
BFM
TIS
M&O
BFM

0,6
0,5
0,6
0,4
0,4
1,0
0,2

Lectoraat

Lector

Faculteit

Fte

In het licht van de toekomstplannen van het onderzoeksplatform The Next Economy zijn de
volgende keuzes al gemaakt:


De keuzes van The Next Economy rechtvaardigen niet langer een eigenstandig bestaan van een
lectoraat Risk Management & Business IT. Dit lectoraat is om deze reden beëindigd per
1 februari 2017 en komt deels terug in het lectoraat New Finance (zie hierna).



Ook het lectoraat Innoverend Ondernemen is beëindigd per 1 februari 2017. De onderzoekslijn
van dit lectoraat, die zich richtte op de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. komt deels
terug in het nieuwe lectoraat Sharing Economy (zie hierna).



Het huidige lectoraat Financial Inclusion & New Entrepreneurship houdt in zijn huidige vorm
op te bestaan. Een groot deel van het onderzoek van het lectoraat wordt doorontwikkeld in drie
nieuwe lectoraten: New Finance, Sharing Economy en Start Up / Scale Up (zie hierna).



Het lectoraat Change Management wordt gehandhaafd. Deze onderzoeksgroep heeft zich tot
op heden primair gericht op het ontwikkelen van nieuwe invalshoeken om management- en
organisatievraagstukken in een ander perspectief te kunnen zetten (changing management). In
lijn met de keuze van het platform The Next Economy om met praktijkgericht onderzoek
organisaties te ondersteunen in het maken van transities, zal het lectoraat Change

Meerjarenplan Onderzoeksplatform The Next Economy

19

Management zich nadrukkelijker gaan richten op veranderkundige vraagstukken (the
management of change).


Het lectoraat Energie in de Gebouwde Omgeving maakte tot dusver geen deel uit van het
onderzoeksplatform. Met haar duidelijke keuze voor onderzoek op het gebied van de circular
economy is het voor The Next Economy opportuun om het lectoraat te omarmen, zij het met
een aangescherpt profiel (zie hierna) en onder een nieuwe naam (werktitel Energy in Transition)
en met een nieuwe lector (de huidige lector vertrekt). Het bestaande lectoraat wordt zo in
aangepaste vorm gecontinueerd.



Het lectoraat Designerly Innovation is onder de naam Innovation Networks gecontinueerd.
Lector Rianne Valkenburg is per 01-02-2017 vertrokken en opgevolgd door Christine de Lille. De
door Rianne Valkenburg ingezette drie onderzoekslijnen spelen nog altijd een belangrijke rol in
het lectoraat (future telling, design thinking en participatory innovation,) maar worden vooral
ingezet als een manier van werken om meer organisatiegerichte uitdagingen aan te kaarten.
Innoveren in netwerken en het ontwerpen van deze netwerken vragen om meer inzicht in
nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe organisatievormen, en hoe creativiteit en design kan
helpen om op schaal impact te hebben voor innovatie. De focus ligt hierbij op het creëren van
toekomstgerichte oplossingen voor mensen, met hun actieve deelname over organisaties heen.



Het lectoraat Sustainable Talent Development wordt in de huidige vorm gecontinueerd. Dit
lectoraat participeert in zowel het onderzoeksplatform Connected Learning als The Next
Economy. Lector Ellen Sjoer richt zich binnen dit lectoraat onder meer op nieuwe vaardigheden
(een leven lang leren), professionele netwerken, het stimuleren van ondernemendheid en de
lerende ondernemer, en de vernieuwing van en verankering in corporate curricula en
onderwijs.

3.2

Ontwikkeling van nieuwe lectoraten

De ambities van The Next Economy maken het noodzakelijk om te investeren in nieuwe lectoraten.
Hieronder schetsen we de lectoraten die we in de komende jaren vanuit het platform willen gaan
realiseren. De lectoraten zullen uitgebreid worden beschreven (aanleiding, doelen, focus, profiel
lector, etc.) in individuele lectoraatsvoorstellen. De namen van de lectoraten zijn werktitels.
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 zullen de nieuwe lectoraten van het onderzoeksplatform The Next
Economy worden gepositioneerd op het snijvlak van de circular economy, de social economy en de
digital economy. Glocal Business is het thema dat in alle lectoraten van het onderzoeksplatform
terugkomt én verwerft met twee ‘eigen’ lectoraten een stevige positie in The Next Economy.
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Lectoraat New Finance
De wereld van finance verandert razendsnel. Nieuwe digitale technologieën – big data, Internet of
Things, Artificial Intelligence, block chain, robo-advisors, mobile payment, peer2peer platform based
services – transformeren nu al het financiële landschap. We zien nieuwe diensten én nieuwe
aanbieders. Wet- en regelgeving rond wie wat mag aanbieden (denk bijvoorbeeld aan
bankvergunningen of de verplichte accountantscontrole) staan niet stil en innovators uit vaak
onverwachte hoeken pakken hun kansen. Het lectoraat New Finance legt zich toe op onderzoek naar
de wisselwerking tussen nieuwe, digitale technologieën en de wereld van finance. Welke bestaande,
nieuwe en toekomstige technologieën zullen finance as we know it gaan ontregelen en op welke
manier? Welke ruimte ontstaat er voor nieuwe aanbieders, maar ook: wat betekent dit voor de
banken, de belastingadviseur, de verzekeraar, de notaris of de accountant van vandaag? Hoe
moeten zij reageren op de nieuwe mogelijkheden?

Lectoraat Start Up
Waar het onderzoek van het lectoraat Bringing Global Business Home zich toespitst op de vorming
van economisch actoren als de wereldburgers, is de insteek van het lectoraat Start Up zeer handson. Een aanzienlijk deel van de studenten van De Haagse Hogeschool kiest, vaak al tijdens de studie,
voor zelfstandig ondernemerschap. Global Business speelt daarbij een grote rol, als context
waarbinnen wordt ondernomen (‘hoe zet je een duurzaam handelsmodel op als iedereen eenvoudig
kan bestellen bij AliExpress’), maar ook als ambitie (‘grenzeloos ondernemen, de wereld als mijn
markt’). Maar hoe de eerste stappen te zetten? Hoe door te zetten na een succesvolle opstartfase?
En hoe onderneem je over de grens? Het lectoraat Start Up ontwikkelt de kennis die ondernemende
studenten uit alle studierichtingen op weg helpt.

Lectoraat Circular Business
Met het lectoraat Circular Business willen we als De Haagse Hogeschool bijdragen aan de (verdere)
ontwikkeling van gezonde business cases van volhoudbare economische initiatieven. Traditionele
business cases worden nog wel eens opgebouwd vanuit het idee, dat bijvoorbeeld milieukosten zo
veel mogelijk moeten worden afgewenteld op derden of dat partijen die niet direct commercieel
interessant lijken te zijn, buiten de deur moeten worden gehouden. Het lectoraat Circular Business
gaat de uitdagingen van een meer inclusieve opvatting van good business niet uit de weg. Als
kennisinstelling voor praktijkgericht onderzoek willen we met het lectoraat Circular Business de
‘grote verhalen’ van circulariteit behapbaar maken. Door een systeemkundige benadering wordt
inzicht gegeven in de circulaire keten en wordt het mogelijk de waarde van het circulaire systeem
zichtbaar te maken in een value model. Het toevoegen van waarde, het zgn. upcycling, is hierbij de
uitdaging. Deze systeemkundige benadering kan leiden tot nieuwe tools om circulaire value- en
business modellen te ontwikkelen. Het lectoraat wil met haar focus op innovatieve
businessmodellen partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, uitrusten met de
tools om tot economisch volhoudbare praktijken te komen. Tegelijkertijd wil zij de meer businessminded organisaties, ondernemers, professionals en studenten ondersteunen in hun ambities om
duurzaamheid een plek te geven in hun business cases.
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Lectoraat Bringing Global Business Home
Voor alle lectoraten van het platform The Next Economy geldt, zoals gezegd, dat zij mondiale
ontwikkelingen weten te verbinden aan lokale economische betekenis en kansen. Deze lectoraten
kunnen zich voeden met het onderzoek van het lectoraat Bringing Global Business Home. Dit
lectoraat geeft vanuit business optiek invulling aan de ambities van De Haagse Hogeschool rond
wereldburgerschap. Onze studenten leven, maar zullen ook werken in een wereld die sterk is
geglobaliseerd. Die specifieke hoedanigheid brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Hoe je als
economische actor (als professional, als ondernemer, als werknemer) te verhouden tot
globalisering? Het lectoraat Bringing Global Business Home zet aan tot kritische reflectie op wat een
geglobaliseerde economie is en betekent én draagt bij aan de ontwikkeling van een
handelingsrepertoire voor de global business person. Het lectoraat zal zich daarbij in het bijzonder
richten op de regio’s die van strategisch belang zijn voor De Haagse Hogeschool: Europa, Brazilië en
China.

Lectoraat Energy in Transition
De gebouwde omgeving is in Europa goed voor meer dan 40% van het totale energiegebruik en
draagt daarmee voor een groot deel bij aan diverse milieuproblemen zoals CO2 -emissies en de
eraan gerelateerde klimaatverandering. Om deze ontwikkeling te keren, is een omvangrijke transitie
van conventionele (fossiele) naar hernieuwbare energie noodzakelijk zijn. Het bestaande lectoraat
Energie in de Gebouwde Omgeving van De Haagse Hogeschool richt op deze uitdaging en zal onder
een nieuwe naam (werktitel Energy in Transition) een aangescherpt profiel krijgen, in lijn met overall
ambities van het onderzoeksplatform. Dat betekent dat de technische insteek van het lectoraat (het
ontwerpen, monitoren, regelen en optimaliseren van intelligente gebouwen door middel van slimme
energiesystemen) nadrukkelijk zal worden opgepakt tegen de achtergrond van de transitie die veel
betrokken partijen ook zelf moeten maken om economisch duurzame praktijken te kunnen
ontwikkelen.

Lectoraat Data Driven Customer Engagement
Waar het lectoraat The Future of The Work Space zich specifiek richt op de impact van
technologische ontwikkelingen op de werkomgeving, legt het nieuwe lectoraat Data Driven
Customer Engagement zich toe op praktijkgericht onderzoek, waarin de veranderende relatie met
klanten centraal staat: de aard, de hoeveelheid en de kwaliteit van data opent een nieuwe wereld
van inzicht in voorheen ondenkbare partijen, proposities en diensten. Het verzamelen, analyseren
en gericht inzetten van data creëert en verschaft toegang tot nieuwe markten, en draagt ook bij aan
efficiëntie en kostenreducties. Wat is de invloed van nieuwe (digitale) technologieën op hoe we
potentiële klanten vinden, op hoe we ze benaderen, op de aard van het contact dat we aangaan en
op de manier/vorm waarmee we interacteren met klanten? Hoe dragen technologisch innovaties bij
aan duurzame relaties? De customer engagement staat centraal en het onderzoek van het lectoraat
omvat zowel de ‘harde’ (denk aan technische interfaces) als ‘zachtere’ kant van het fenomeen (zoals
customer experiences).
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Lectoraat Sharing Economy
We zien steeds meer praktijken rond nieuwe, meer inclusive opvattingen over waarde. Op die
plekken wordt waarde niet langer louter gedefinieerd als ‘wat de markt ervoor over heeft’. Lokale
ruilsystemen die de sociale cohesie in de buurt versterken. Ondernemers die maatschappelijke
impact willen maken. Bedrijven voor wie milieu geen kostenpost is, die idealiter op anderen kan
worden afgewenteld. Voor partijen die vanuit een ruimer begrip van waarde willen werken, schieten
bestaande businessmodellen vaak tekort. Trouw blijven aan idealen, betekent volgens veel
bestaande modellen, inleveren op economische relevantie. Het is of het een of het ander – zo lijkt
het. Het lectoraat Sharing Economy werkt vanuit de veronderstelling dat er alternatieven (moeten)
zijn voor deze tegenstelling. Zij legt zich toe op het (door)ontwikkelen van economisch volhoudbare
modellen en praktijken, waar waarde zich niet laat reduceren tot winst.

Lectoraat The Future of The Work Space
De werkplek van nu is in veel opzichten niet meer te vergelijken met die van 30 jaar geleden. Waar
en hoe we zitten en bewegen, de manier waarop we werken, hoe we communiceren met collega’s,
het onderscheid tussen werk en privé – het verandert allemaal razendsnel. De invloed van
technologische ontwikkelingen op ‘het kantoor’ valt nauwelijks te overschatten. Maar hoe komt die
work space eruit te zien? Het praktijkgerichte onderzoek van The Future of The Work Space probeert
de toekomst ‘naar voren te halen’, te doordenken en vorm te geven. Wat gaan de volgende
generaties social media of robots betekenen voor de manier waarop we met elkaar, met klanten en
met partners omgaan? Wat zijn zinvolle toepassingen van augmented en virtual reality op de
werkvloer? Waar halen we in de toekomst onze informatie vandaan en welke rol gaan bijvoorbeeld
algoritmes spelen bij het maken van beslissingen? Het lectoraat The Future of The Work Space
brengt ontwikkelingen samen en onderzoekt hoe nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan een
duurzame en inclusieve werkplek.
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3.2.1

Platforms

Er liggen goede kansen voor samenwerking met de andere platforms van De Haagse Hogeschool. Er
is een behoorlijke overlap in onderwerpen. Vooral op de gedeelde thema's energie en circulaire
economie met het kenniscentrum stad i.o. en op het thema talentontwikkeling "the next
professional" met het platform Inclusive Education. Maar ook door ontwikkelde producten of
diensten verder te brengen in de innovatieketen voor het platform Technologie voor Gezondheid. Er
is regulier overleg met de andere platforms om deze kansen te benutten.
3.2.2

Kenniscentra

Het is de ambitie van De Haagse Hogeschool om vanuit de verschillende platforms op termijn te
komen tot herkenbare kenniscentra. Voor The Next Economy geldt. dat het in deze fase van de
platformontwikkeling nog te vroeg is om zinvolle uitspraken te doen over mogelijke kenniscentra. De
inhoudelijke scherpte die nodig is voor het maken van verantwoorde keuzes op dit punt. is
afhankelijk van de groei en concrete invulling van het lectoratenportfolio – een proces waar nog vele
stappen in te zetten zijn. De verwachting is dat The Next Economy in 2019 tot keuzes kan komen
voor het oprichten van kenniscentra.

3.2.3

Roadmap

Voor wat betreft de positionering in de faculteiten en de periode waarin deze worden begroot, is de
roadmap terug te vinden op de volgende pagina.
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4

The Next Economy en onderwijs: toegevoegde waarde voor De Haagse
Hogeschool

4.1

Aansluiting Bachelor en Master Onderwijs

Met ons praktijkgerichte onderzoek willen we als onderzoeksplatform The Next Economy een
belangrijke bijdrage leveren aan de ondernemers, de professionals en de werknemers van de toekomst:
onze studenten. Dat doen we door de opleidingen van De Haagse Hogeschool te verrijken.
4.1.1

Bachelor onderwijs

Hoewel geen enkele faculteit of opleiding principieel buiten de scope van The Next Economy valt, rekent
het onderzoeksplatform – ook hier weer in het kader van focus en massa en met in achtneming van de
thuisbasis van de verschillende lectoraten – de faculteiten Business, Finance & Marketing (BFM),
Management & Organisatie (M&O), Techniek, Innovatie & Samenleving (TIS) en Informatie, Technologie
& Design (ITD) tot haar primaire werkgebied.
Medewerkers (docenten, onderzoekers, team- en opleidingsmanagers en faculteitsdirecteuren) van
verschillende faculteiten hebben bij de totstandkoming van het meerjarig onderzoeksprogramma van
The Next Economy hun input geleverd. Daarbij is niet alleen gekeken naar onderzoek dat het verdient
om gecontinueerd te worden, maar is ook onderzocht hoe de toekomstambities van opleidingen zich
vertalen naar onderzoeksvragen. Daarnaast is verkend hoe binnen het aandachtsgebied van The Next
Economie onderzoek en onderwijs op slimme manieren bij elkaar kunnen worden gebracht.
Want bijdragen aan de kwaliteit en innovatie van het onderwijs is een van de belangrijke doelstellingen
van ons onderzoek, zoals we hebben vastgesteld in het strategisch onderzoeksbeleid (HHS, 2017) van De
Haagse Hogeschool. Hierin stellen we dat de impact van onderzoek op het onderwijs plaatsvindt op de
volgende drie punten, die nauw aansluiten bij de onderwijsvisie van de instelling (De Haagse Hogeschool,
2017):
I.
Inhoudelijke vernieuwing en verbetering van het curriculum
II.
Versterken van het onderzoekend vermogen van studenten
III.
Professionalisering van docenten.
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I.

Inhoudelijke vernieuwing en verbetering van het curriculum: Onderzoek levert nieuwe kennis
op, en daarmee belangrijke bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van curricula. Elke
opleiding heeft een expliciet gedefinieerde ‘body of knowledge and skills’, waarin de
basisconcepten, begrippen en theorieën zijn opgenomen van het kennisdomein van de
opleiding en haar beroepenveld. Deze kennisbasis moet actueel en op (bachelor- of
master)niveau blijven. Naast de kennisbasis stelt onze onderwijsvisie wereldburgerschap als
verbindend concept centraal, met veel aandacht voor internationale en interculturele
oriëntatie. Binnen het platform The Next Economy zijn daarvan goede voorbeelden, zoals het
H/Retail Innovation lab, waarin met diverse externe partners onderzoek wordt verricht die
direct resulteren in nieuwe onderwijsmodules.

II.

Onderzoekend vermogen van studenten: In de onderwijsvisie van De HHS is onderzoekend
vermogen essentieel om veranderingen en vernieuwingen in werkveld en samenleving te
kunnen realiseren. Het onderzoekend vermogen bestaat uit drie onderdelen: een
onderzoekende houding, het kunnen toepassen van kennis uit onderzoek en zelf onderzoek
kunnen doen. Lectoren helpen de (methodologische kwaliteit) van de onderzoekslijn van de
opleidingen te verbeteren. Daarnaast participeren studenten in onderzoeksprojecten van de
lectoraten.

III.

Professionalisering docenten: Via deelname in de kenniskringen leren docenten over hun
vakgebied en over onderzoek, en daarnaast begeleiden lectoren promoverende docenten. Ook
geven lectoren op verzoek cursussen, lezingen en adviezen. Daarnaast worden docenten
geschoold in het begeleiden van het onderzoek en/of afstuderen van studenten. Het verstevigen
van de onderzoekscultuur met tal van lezingen, onderzoekslunches, seminars en conferenties
draagt ook bij aan de professionalisering van docenten die geen onderzoek verrichten binnen
een lectoraat.

In de toekomst zal het platform met de andere onderzoeksplatforms van De Haagse Hogeschool
blijvend inzetten op zinvolle verbindingen tussen onderzoek en onderwijs, juist vanuit haar faculteitén lectoraatoverstijgende positie.
Aanvullend hierop zoekt het onderzoeksplatform haar meerwaarde in het creëren van een setting,
specifiek voor het onderzoeksgebied van The Next Economy, waarin de verschillende lectoraten en
opleidingen kunnen verkennen op welke nieuwe manieren kruisbestuiving tussen onderzoek en
onderwijs kan ontstaan. Het gaat hier om heel concrete activiteiten (denk aan adopties, best
practices & brilliant failures sessies, safari’s naar andere hogescholen) die in het teken staan van het
hoe onderzoek en onderwijs te verbinden. Daarnaast wil het platform een rol spelen in het initiëren
of faciliteren van het type onderzoek. dat onder de huidige omstandigheden al wel gebeurt, maar
niet gemakkelijk van de grond komt: onderzoek waarin meerdere opleidingen én meerdere
lectoraten betrokken zijn.
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4.1.2

Master onderwijs

Vanuit de lectoraten van het onderzoeksplatform The Next Economy lopen enkele lijnen naar de
Academie Masters & Professional Courses (M&PC). Zo participeren twee medewerkers van de
master Organisatiecoaching in de kenniskring van het lectoraat Change Management en geven
diverse docenten van o.a. BFM les, die ook onderzoek doen binnen een lectoraat. The Next Economy
ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in het intensiveren van de betrokkenheid van ‘haar’
lectoraten bij de Academie Masters & Professional Courses. In het zich ontwikkelende
onderwijsaanbod van M&PC (HHS, Meerjarenbeleidsplan 2017-2020, 20 juni 2017) sluit het beoogde
lectoratenportfolio goed aan bij de drie opleidingsdomeinen: Business & Management, Risk &
Finance en Organisation, Learning & Development.
Evenals bij het bachelor onderwijs geldt hier dat het platform haar meerwaarde primair vindt in de
organisatie van concrete, samenhangende activiteiten rond de verbinding van onderzoek en
onderwijs. Inhoudelijk geldt dit in de volle breedte voor de MBA en daarnaast specifiek op de
thema’s van New Finance en Big Data & Analytics.
Het platform heeft vooralsnog geen concrete ambities om een bekostigde master te ontwikkelen,
maar zal een (grote) bijdrage willen leveren bij de totstandkoming van door M&PC geambieerde
Masters, zoals bijv. MBA Digital transformation en Master Change Management.
4.2

Aansluiting WIN-thema’s

De Hogeschool streeft naar een verhoging van de kwaliteit, door de bevordering van
wereldburgerschap, de doorontwikkeling van het internationale profiel en het realiseren van een
netwerkhogeschool (WIN-thema’s).
4.2.1

Onderzoek: netwerkhogeschool en internationalisering

In Wereldburgers in een lerende samenleving16 stelt De Haagse Hogeschool dat onderzoek het
belangrijkste vehikel is in de realisatie van de ambities om in 2020 een echte netwerkhogeschool te
zijn. Klassieke kennisdisseminatie, dat uitgaat van een categorisch onderscheid tussen
kennisproducent en -consument, maakt plaats voor een (in het hoger onderwijs) betrekkelijk nieuwe
kennispraktijk: kenniscirculatie. The Next Economy ziet een grote rol voor zichzelf weggelegd in het
ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van die praktijk. Aan de hand van concrete
onderzoeksprojecten gaan we vaststellen wat effectieve samenwerkingsverbanden (onderzoekonderwijs-beroepspraktijk), condities, werkvormen en research deliverables zijn. Het platform zal
hier gezamenlijk optrekken met het platform Connected Learning en de Unit Onderwijs en
Onderzoek (dienst OKC).

16

https://www.thehagueuniversity.com/docs/default-source/documenten-over-de-haagse/instellingsplan-0215-def.pdf?sfvrsn=0
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Ook internationalisering hoort in het DNA van praktijkgericht onderzoek. Participatie in
internationale onderzoekspraktijken (grensoverschrijdend onderzoek, samenwerking met
strategische internationale partners, Engelstalige publicaties, deelname aan internationale
congressen en conferenties) is een must. Voor The Next Economy is internationalisering niet alleen
de context waarbinnen zij onderzoek doet, het onderzoek is ook inhoudelijk erop gericht. Al het
onderzoek van het onderzoeksplatform verhoudt zich expliciet tot de uitdagingen van glocal
business, van heel praktisch (hoe succesvol internationaal te opereren) tot kritisch-reflectief (wat
betekent het om internationaal te opereren). Met ons onderzoek geven we vanuit het business
perspectief dus specifieke invulling aan Internationalisering en Wereldburgerschap.
4.3

Aansluiting netwerkpartners

Het onderzoeksplatform The Next Economy beschikt over een sterk en uitgebreid regionaal,
nationaal en internationaal netwerk. Bijlage 5 bevat een inventarisatie van bestaande partners
(kennisinstellingen, beroepenveld en anderszins), waarmee het platform via de aangesloten
lectoraten of opleidingen relaties onderhoudt. Ook is aangegeven welke van deze partijen door het
onderzoeksplatform als strategisch worden ervaren. Hierbij moet worden opgemerkt, dat in de
komende periode, ook met de komst van nieuwe lectoren en lectoraten en met het oog op focus en
massa, zal worden onderzocht welke partners van echt strategische meerwaarde zijn.
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5

De kwaliteit van The Next Economy

In het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van De Vereniging Hogescholen zijn vijf
kwaliteitsstandaarden benoemd. Hieronder wordt kort geschetst ,hoe The Next Economy zich aan de
hand van deze standaarden wil committeren aan kwalitatief goed onderzoek. De leading lector van
The Next Economy is lid van de werkgroep Kwaliteitszorg, die visitaties van de onderzoeksplatforms
voorbereidt en begeleidt.
(1) Het platform heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel en een
onderzoeksprogramma met doelen die zijn geoperationaliseerd in een aantal indicatoren.
Bij de totstandkoming van het onderzoeksprofiel en -programma van The Next Economy is
nadrukkelijk ingezet op het ontwikkelen van onderscheidend vermogen. Het onderscheidende van
onze strategische onderzoeksagenda is deels inhoudelijk van aard en komt deels voort uit de manier
waarop we onderzoek doen. Inhoudelijk kiezen voor onderzoek op het snijvlak van de circular
economy, social economy en digital economy binnen de context van glocal business. Ons onderzoek
is ook relevant, ambitieus en uitdagend in haar engagement. We hebben ideeën over wat
(on)volhoudbaar is en dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame en inclusieve
praktijken. Met ons praktijkgerichte onderzoek willen we organisaties, sectoren en beroepsgroepen
daadwerkelijk helpen om de transitie te maken naar de Nieuwe Economie.
(2) De wijze waarop het platform is georganiseerd, de inzet van middelen en de interne en
externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het
onderzoeksprofiel mogelijk.
Hoewel The Next Economy als platform nog goed op dikte moet komen, heeft het tot nu toe
doorlopen proces de toon gezet voor de manier waarop zij zich wil verhouden tot interne en externe
stakeholders. The Next Economy heeft met haar ‘dagelijks bestuur’ (directeur, leading lector en
coördinator) en programmaraad een solide structuur maar de echte toegevoegde waarde van
platform zal ontstaan in de concrete platformactiviteiten. De leading lector neemt hierin het
initiatief.
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(3) Het onderzoek van het platform voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden
voor het doen van onderzoek.
Voor The Next Economy geldt dat het niet eenvoudig is te spreken over de standaarden van het
vakgebied; het onderzoeksplatform bestrijkt meerdere vakgebieden en elk van die vakgebieden kent
haar eigen scholen, scholenstrijden en standaarden. Daar komt bij dat The Next Economy zich wil
onderscheiden met innovatief onderzoek – ook methodisch. Dit betekent niet dat The New Economy
zich wil onttrekken aan heersende opvattingen over ‘goed onderzoek’. Sterker, met het organiseren
van het goede gesprek op dit onderwerp wil het platform bijdragen aan (de discussie over)
kwalitatief hoogstaand praktijkgericht onderzoek: waar is het goed voor onderzoekers uit het
platform om te handelen in lijn met geldende onderzoekstandaarden? Waar niet, en waarom niet?
Waar, wanneer en op welke wijze kan worden geëxperimenteerd met alternatieve
onderzoekspraktijken? Wat is de meerwaarde hiervan, juist ten opzichte van research as usual? En
hoe voorkomen we dat we dat we uit de bocht vliegen? En wat betekent het om ‘betrokken
onderzoek’ te doen? Hoe verhoudt dat zich tot het beeld van de afstandelijke, objectieve
onderzoeker? De leading lector initieert en geleidt deze verkenning.
(4) Het platform realiseert voldoende relevantie op het gebied van kennisontwikkeling binnen
het onderzoeksdomein, de beroepspraktijk en maatschappij en onderwijs en
professionalisering. Het onderzoek heeft voldoende impact op deze gebieden.
In de optiek van The Next Economy kan impact alleen worden gerealiseerd als tijdig duidelijk is waar
de precieze behoeften van de verschillende stakeholders liggen. Dat is niet ‘u vraagt, onderzoekt
draait’, maar dat is een model, waarin alle betrokken partijen medevormgevers zijn van de
onderzoekspraktijk: vraagarticulatie, onderzoeksdesign, rolverdelingen, doorlooptijd en de wijze
waarop (tussentijdse) onderzoeksresultaten worden ontsloten. Het platform wil een prominente rol
spelen in het ontwikkelen van een structuur en cultuur waarin deze insteek vanzelfsprekend is.
Intern betekent dit bijvoorbeeld, dat opleidingen uitgenodigd én uitgedaagd worden om binnen de
gekozen thematiek, méér dan in het verleden, leiding te nemen in dat deel van de
onderzoeksagenda dat hun opleidingen raakt. In de relatie met de beroepspraktijk moet relevantie
‘onvermijdelijk’ worden, omdat het platform zich ten doel stelt externe partijen met onderzoek te
ondersteunen in het maken van de transitie naar de nieuwe economie.
(5) Het platform voert regelmatig en systematisch evaluatie uit van de onderzoeksprocessen
en resultaten. Aan de uitkomsten daarvan verbindt het platform waar nodig
verbeteringen.
Bovenop de beproefde evaluatiemethoden en -momenten (zoals de R&O-cyclus, visitaties en peer
reviews) van onderzoek ziet het platform The Next Economy mogelijkheden om het fenomeen
evaluatie naar een hoger plan te tillen. Niet uitsluitend jaarlijks verantwoording afleggen (hebben we
wel gedaan wat we beloofd hebben te gaan doen), maar ook ruimte maken voor de meer
fundamentele discussies over de aard van praktijkgericht onderzoek, bij voorkeur aan de hand van
concrete onderzoeksprojecten. Het is de nadrukkelijke behoefte van het platform om hier, samen
met de Unit Onderzoek en Onderwijs, het initiatief in te nemen. Het platform zal daarnaast een
adviesraad van kritische vrienden in het leven roepen.
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Bijlage 1:

Proces totstandkoming onderzoeksagenda The Next Economy

De strategische onderzoeksagenda van het The Next Economy is tot stand gekomen in een proces
dat past bij de aard van het onderzoek zoals dat ons voor ogen staat: een co-creatief proces waarin
relevante interne en externe stakeholders meerdere malen betrokken zijn geweest. Het is een open
proces geweest waarin we, juist vanuit de noodzaak om tot een onderscheidende
onderzoeksagenda te komen, de hulp hebben ingeschakeld van DRIFT17. DRIFT heeft als onderdeel
van de Erasmus Universiteit Rotterdam een uitgesproken positie in zowel het wetenschappelijke
vakgebied van transitieonderzoek als in de (regionale) praktijk. DRIFT is zowel onderzoeksmatig als
vanuit een adviesfunctie betrokken bij stedelijke, regionale en industriële transitievragen die raken
aan transities in economie, energie, gebouwde omgeving, mobiliteit, zorg en welzijn. Daarnaast
heeft DRIFT met haar Transition Academy18 een platform voor vernieuwen en experimenteel
onderwijs waarin ze samenwerken mat hogescholen, universiteiten en individuele trainers.
De expertise van DRIFT op het gebied van transities, Next Economy en actieonderzoek is onder
leiding van prof. dr. Derk Loorbach ingebracht. In interactie met betrokkenen van binnen en buiten
De Haagse Hogeschool is deze meer generieke expertise vertaald naar de Haagse context. In een
aantal creatieve sessies zijn de visie de inhoudelijke focus en de logica van de in te stellen lectoraten
ontwikkeld. In de eerste fase heeft DRIFT via deskresearch en interviews binnen (onderzoek &
onderwijs) en buiten (in de maatschappelijke omgeving interessante ondernemers en vernieuwers)
een eerste concept geformuleerd. Dit is vervolgens met de mensen van het platform stuurgroep
besproken en in overleg aangescherpt tot de keuze voor de vier genoemde thema’s: Circular
Economy, Social Economy, Digital Economy en het overkoepelende thema Glocal Business. Dit is
vervolgens in een bredere sessie aan betrokkenen vanuit De Haagse Hogeschool en een select aantal
externen gepresenteerd en in deelgroepen aangevuld. In interne verdiepingssessies is voor elk van
de vier deelthema’s waar voor De Haagse Hogeschool de mogelijkheden liggen om in de ogen van
zowel externe als interne stakeholders te komen onderscheidend, herkenbaar en relevant
onderzoek. Ten slotte is in een laatste slag door DRIFT een voorstel gemaakt voor de
operationalisering van de onderzoeksagenda in de vorm van concrete, nieuwe lectoraten. De
onderliggende logica om deze vooral te positioneren op de snijvlakken om hiermee unieke en
onderscheidende profielen te kunnen krijgen biedt de basis voor de eigen afweging en keuzes
binnen de Haagse.

17
18

www.drift.eur.nl
www.transitionacademy.nl
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Bijlage 2: Beschrijving Routes (NWA), thema’s (Onderzoek met Impact) en
hun onderlinge relatie
Routes NWA
Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
“Hoe kunnen we een werkelijk circulaire economie realiseren en zo industriële productie van
goederen minder afhankelijk maken van primaire grondstoffen? Hoe kunnen we gebouwen en
infrastructuur goedkoper, veiliger en duurzamer maken door nieuwe materialen, technologieën en
processen? Welke sociale veranderingen als gevolg van technologische veranderingen zijn
aanstaande en beïnvloeden onze welvaart?”
Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw
“Het op creatieve en kunstzinnige manier verbeelden of verklanken van de werkelijkheid of de
ervaring daarvan is menseigen. Kunst en ontwerp zijn intrinsieke menselijke uitingen, maar ze
dienen ook als instrumenten voor innovatie in cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap.
De route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw dient om de kracht van kunst en
verbeelding te verbinden met verschillende domeinen, maar ook om vanuit deze verbindingen
nieuwe antwoorden te vinden met betrekking tot de relatie tussen kunst, verbeelding en menszijn.”
Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
“De route Veerkrachtige samenlevingen versterkt de toekomstbestendigheid van de maatschappij.
Zij leidt tot een systematisch onderbouwd handelingsperspectief op samenleving, economie en
governance van de toekomst. Dit wordt ontwikkeld in interactie met de maatschappelijke, culturele
en economische actoren, die daardoor nieuwe handvatten verkrijgen voor beleid en implementatie.
Zo geven we met deze route richting aan de transformatie van de samenleving en ondersteunen die.
Dit is cruciaal voor het succesvol aangaan van uitdagingen, niet alleen die op sociaal, cultureel en
economisch, maar ook op ecologisch, medisch en technologisch gebied, waarvoor de kracht van de
samenleving het onmisbare fundament is.”
Smart Industry
“De digitalisering en automatisering van onze industrie rolt over ons heen. Internationaal spreekt
men over de vierde industriële revolutie. Het is een combinatie van digitalisering, koppelingen van
intelligente systemen en nieuwe technologieën waardoor productieprocessen in de industrie en
uiteindelijk businessmodellen en consumptiepatronen ingrijpend wijzigen. De stip op de horizon is
het foutloos en in één keer goed produceren van enkelstuks (N=1). Maatwerkproducten voor de
prijs van het massaproduct. Deze sterk geautomatiseerde enkelstuks productie zal plaatsvinden
nabij de eindklant. Productie keert terug naar Nederland. Tegelijkertijd zien we de opkomst van
personalisatie en “servitization”. Klanten betalen voor gebruik in plaats van bezit en de
oorspronkelijke productfabrikanten ontwikkelen zich tot klantspecifieke dienstleverancier met
digitale marktplaatsen (platforms) en een bijbehorend hardwareproduct waarmee die oplossing kan
worden gebruikt. Toeleveranciers, ooit de goedkoopste leverancier van een onderdeel, nemen het
gehele productieproces van het hardwareproduct over. Dit alles heeft impact op onze complete
economie en heeft consequenties voor onze maatschappij en werkgelegenheid. Als Nederland het
spel op tijd en slim speelt, biedt dit een banenmotor van de toekomst. Door de versnelling van de
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digitalisering vereist dit meer dynamiek en synergie in diverse wetenschappelijk onderzoekgebieden.
Nederland heeft goede mogelijkheden om de vierde industriële revolutie ontwikkeling om te zetten
in kansen en op specifieke onderwerpen een toonaangevende positie op te bouwen.”
Thema’s Onderzoek met Impact
Thema 2: Onderwijs- en talentontwikkeling
“Goed onderwijs is de sleutel tot succes en welzijn op vele gebieden van het menselijk functioneren.
De uitdagingen waarvoor onderwijs en docenten zichzelf gesteld zien, zijn omvangrijk en divers.
Terecht worden er hoge eisen gesteld. Individuele ontwikkeling gaat hand in hand met opleiden voor
een beroepsomgeving en voor een maatschappij waar ‘samen leven’ nog geen vanzelfsprekendheid
is. Het onderwijs in bredere zin is belangrijk voor de ‘human capital agenda’ van onze samenleving
en de voorbereiding op de (latere) beroepsuitoefening.
Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen richt zich dan ook op het onderwijs zelf en op
talentontwikkeling in bredere zin. Ontwikkelen en studeren houden niet op bij de grenzen van het
initiële onderwijs. De toenemende dynamiek in de beroepsuitoefening zorgt er voor dat de talenten
van professionals doorlopend ontwikkeld moeten worden door (bij)scholingstrajecten en trainingen
on the job. Praktijkgericht onderzoek ondersteunt dit proces van een leven lang leren.”
Thema 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
“Mensen moeten met en naast elkaar kunnen leven in de stad. De stad moet
ontplooiingsmogelijkheden en een goed leefmilieu voor iedereen bieden, niet alleen voor de
inwoners van de stad zelf maar ook vanuit de regionale, nationale en internationale positie ervan.
De stad wordt gemaakt door de mensen zelf en door tal van stakeholders met beleid, investeringen,
data en technologieën. Hoe kan de stad de belofte van ontplooiing (blijven) waarmaken? Kan de
stad een leefbare plaats voor alle stedelingen zijn? Welke rol kan smart technology hierin spelen?
Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat om de complexe opgaven en de grote instabiliteit
waarmee ze zich geconfronteerd weten, op te vangen. De veranderingen die ontstaan als gevolg van
o.a. migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën, sociaal-culturele diversiteit en geopolitieke
verschuivingen hebben een grote impact op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. In
toenemende mate zijn de huidige maatschappelijke structuren niet langer toereikend om de
problemen succesvol aan te pakken. Steeds meer zal een beroep gedaan worden op veerkracht; van
burgers, instituties, overheden in wijk, stad en regio. Deze uitdagingen vereisen dat burgers,
instituties en overheid flexibel en creatief zijn, om zo bestaande regels, organisaties en
maatschappelijke systemen te transformeren. Dit vraagt om participatie, co-creatie en nieuwe
vormen van professionaliteit. Er wordt veel verwacht van de participatie van burgers en van
zelfsturing door kleinschalige verbanden. Er komt een steeds grotere nadruk te liggen op de ‘civil
society’ een beweging naar meer zelfbeschikking en vrijwilligheid, naar dejuridisering en
deregulering. Veel onderzoek in het hbo binnen dit thema richt zich op de stedelijke omgeving. In de
stad komt veel, zo niet alles samen: vragen over ontplooiing en vooruitkomen, van innovatie en
ondernemerschap tot maatschappelijke problemen van armoede, werkloosheid, segregatie en
(on)veiligheid. Maar ook veel hogescholen richten zich vooral op de regionale omgeving. Thema’s
die hier aan bod komen betreffen de krimpregio’s, de ondermijningsproblematiek en criminaliteit.
Maar ook de ontwikkeling van zogenaamde smart cities is interessant. Het ‘internet of things’
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creëert mogelijkheden voor zowel centrale sturing als voor burgerbetrokkenheid. Onderzoek naar de
manieren waarop deze ontwikkelingen de betrokkenheid van burgers te versterken is een belangrijk
aanknopingspunt voor praktijkgericht onderzoek.”
Thema 4: Slimme technologie en materialen
“Digitalisering, automatisering en robotisering van onze industrie neemt een grote vlucht. Het gaat
om een combinatie van digitalisering, koppelingen van intelligente systemen en nieuwe
technologieën waardoor productieprocessen in de industrie en uiteindelijke businessmodellen en
consumptiepatronen ingrijpend zullen wijzigen. Hierdoor wordt een nieuwe basis gelegd voor het
ontwikkelen van producten, diensten en materialen. Daarbij is het van belang om niet alleen maar
uit te gaan van bestaande kennis en verwachtingen maar paradigmaveranderingen te
bewerkstelligen die totaal andere en betere oplossingen bieden dan ons aanvankelijk voor ogen
stonden. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke impact en
acceptatie van de versnelling van de digitalisering en de producten en diensten die deze teweeg
brengt. De maatschappelijke zorgen over onze leefomgeving komen ook tot uitdrukking in de wens
om bestaande materialen te vervangen door nieuwe en slimme materialen. Een paradigmashift is
nodig om los te komen van de verbetering van oude materialen en over te schakelen naar het
ontwikkelen van geheel nieuwe materialen. Ook binnen andere domeinen is er sprake van grote
impact van ‘all things smart’. Binnen het hoger beroepsonderwijs wordt zowel onderzoek verricht
naar technologietrajecten, als naar de toepassingsdomeinen en de consequenties ervan,
bijvoorbeeld veranderende businessmodellen en een nieuwe rol voor de overheid”.
Thema 10 Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
“Ontwikkelingen vormen voor bedrijven de aanleiding tot aanzienlijke aanpassingen en soms tot een
‘re-inventing proces’. Ondernemers zijn van cruciaal belang voor het ontstaan van innovatie, de
daaruit voortvloeiende werkgelegenheid, internationalisering en productiviteit. Ondernemerschap is
daarom een belangrijk aandachtspunt in zowel het landelijke als regionale beleid en het onderwijs
en onderzoek van veel hogescholen. De economische crisis heeft het belang van ondernemerschap
nog eens versterkt en wordt breed erkend dat goed en verantwoord ondernemen cruciaal is voor
een gezonde economische dynamiek die aan de eisen van duurzaamheid voldoet. Echter,
programma’s en methoden om die ondernemers op te leiden bestaan op dit moment nog
onvoldoende. Hogescholen kunnen de behoefte aan onderwijs en onderzoeksprogramma’s die
focussen op de specifieke identiteit van de ondernemer als veranderaar, ontwikkelaar en aanjager
van innovatie en co-creatie, invullen. Het gaat daarbij om innovatief ondernemerschap, duurzaam
ondernemerschap en sociaal ondernemerschap. Thema’s als globalisering, smart industries,
circulaire economie, duurzame partnerschappen, nieuwe verdien- en businessmodellen zullen naast
aandacht voor de factor ‘mens’ en zijn employability bepalend zijn voor succes. Het praktijkgericht
onderzoek zal zich daarbij o.a. richten op de rol van het mkb, starters en doorgroeiers. Het hbo heeft
daarbij een opdracht om – voorbij deze abstracte thema’s – de toekomstige ondernemers te voeden
met concrete voorbeelden om ze ook daadwerkelijk aan de slag te zetten. Met het onzekere
toekomstperspectief door het verdwijnen van klassieke banen en het ontstaan van, voor ons nu nog
onbekend, nieuw werk, vragen we steeds meer zelfredzaamheid van de toekomstige professional.
Dit soort ondernemerschap (regie over eigen werk en inkomen) vraagt onderzoek naar de 21st
century skills”.
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Bijlage 3: Verbinding NWA, Onderzoek met Impact en EU-Grand
Challenges
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Bijlage 4:
Hogeschool
van
Amsterdam

Hogeschool
Leiden
Hogeschool
Rotterdam

Hogeschool
Utrecht

Inholland

Overzicht onderzoek andere kennisinstellingen (G5)
Inhoud
Kenniscentrum CAREM: Het kenniscentrum dat zich richt op Business & Economie. Er
wordt ingezet op online ondernemerschap (m.n. Commerciële interacties B2C; Evolutie
en succes van online businessmodellen, het gebruik van social media door bedrijven en
consumenten en Entrepreneurship (m.n. Opleiding van ondernemer om, om te gaan
met digitalisering, glocalisering en duurzaamheid. Wat betekent dit voor hun houding
en gedrag? Hoe ontstaan en veranderen businessmodellen en hoe gaan ondernemers
om met verschillende netwerken)). Kenniscentrum TECHNIEK: Technisch innoveren en
ondernemen (m.n. ontwikkelen van nieuwe duurzame technologieën en deze naar de
markt brengen; eco-innovaties) Onderzoekprogramma Verantwoord ondernemen en
leren in metropolen (drie perspectieven: Professional en zijn vakmanschap; De rol van
businessmodellen; Business networks); Social entrepreneurship. Kenniscentrum
CREATE-IT: Het samenbrengen van de creatieve sector samen met de mogelijkheden
van IT. Kenniscentrum AKMI: het kenniscentrum waarin gewerkt wordt aan
maatschappelijke vraagstukken met een focus op recht.
Sociale innovatie en ondernemerschap in de zorg (i.s.m. De HHs; innovatieve
oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijzen in het werkveld voor welzijns- en
zorgprofessionals)
Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap (Business responsibility & sustainability;
Entrepreneurship & business innovation; Human capital; Finance & business
innovation, Marketing & business innovation; Gedragseconomie), Expertisecentrum
Maatschappelijke innovatie (richt zich op complexe vraagstukken in Rotterdam Zuid).
Dit is in 2017 herijkt naar het kenniscentrum Business Innovation: Hierin wordt de
focus gelegd op Circulaire economie (m.n. de haven, petrochemische industrie en de
tuinbouw), Digital economie (m.n. gericht op de transportsector) en Startup economie
(m.n. onderzoek dat zich richt op de voortgang en het succes van startups in de
incubator).
Kenniscentrum Innovatie & Business (Financieel economische advisering bij innovatie
(innovatieprocessen ondersteunen met bedrijfseconomische onderbouwing; het
ontwikkelen van een sterkere adviesrol o.b.v. transparantere financiële informatie;
Groeivraagstukken, overnames en bedrijfsopvolging; drie onderzoekslijnen:
Bedrijfsoverdracht en innovatie; Ondernemen in de zorg; Ontwikkelingen in de
financieel zakelijke dienstverlening in het mkb); Marketing, marktonderzoek &
innovatie (onderzoekslijnen: Customer value management; Brand designing; Cross
channel strategy); Procesinnovatie en informatiesystemen (drie onderzoekslijnen: ITdriven business innovation; Business process management; Informatieplanning – vooral
in het mkb); Coöperatief ondernemerschap (drie onderzoekslijnen: Creating shared
value; Internationaal ondernemerschap; Intra- & Entrepreneurship), Kenniscentrum
Technologie & innovatie (o.a. Co-design; Digital Smart Services)
Business Research Centre (o.a. lijn Innovatie en ondernemen: Cross cultureel
ondernemen), Techniek, ontwerpen en informatica (o.a. lijn Innovatiemodellen:
Duurzame energie). Ook sterke nadruk op de tuinbouwsector met o.a. het lectoraat
van Woody Maier.

Meerjarenplan Onderzoeksplatform The Next Economy

Regio
A’ dam

Leiden

R’dam

Amersfoort,
Utrecht

Alkmaar,
Amstelveen,
Amsterdam, Delft,
Den Haag,
Diemen,
Dordrecht,
Haarlem,
Rotterdam

43

Bijlage 5:

Overzicht van de partners waarmee TNE samenwerkt

Overzicht externe partners platform The Next Economy
Strategische Partners:
MRDH, Gemeente Den Haag, EZ,
Provincie ZH, DutchCE, Nederlands
Lectoren Platformoverleg
Ondernemerschap, CityLab,
ConeeectU, Eye on Entrepreneurs,
DIF/DIP, InnovationQuater
(Fieldlabs)
INholland, Universiteit Leiden –
campus Den Haag, Hotelschool The
Hague, ROC Mondriaan, Universität
Heilbronn, University of Turku,
Salesforce, VU, Radboud Universiteit,
Erasmus Universiteit
MKB Nederland, MKB Den Haag,
Rabobank, HHFI, Qredits, European
MicroFinance Network, Fonds1818,
Enactus, Art Partner, Filmhuis Den
Haag, InBeacon, Coosto, Bureau
Binnenstad Den Haag, Haags
Retailpunt, MediaMarkt, Partners
van de (Landelijke) Retail Innovatie
Agenda (o.a. Click.NL, FNV, InRetail,
Rabobank, ASR Vastgoed, Gemeente
Roermond, Shoeby), Pakhuis de
Reigûh, Duurzaam Den Haag.

Nationaal: Ministerie van OC&W, Ministerie van I&M, Provincie
Zuid-Holland, RVO, MRDH, Gemeente Den Haag, Gemeente
Zoetermeer, Gemeente Delft, MKB Nederland (Den Haag en
Rotterdam), CBS, HHYFI, Fonds1818, Cordaid, Start Foundation,
Partners van de (Landelijke) Retail Innovatie Agenda, DutchCE,
DARE!, ACE, ECE, Yes Delft!, Nationaal Lectoren Platformoverleg
Ondernemerschap, Impact Booster, iForSee, CityLab, Eye on
Entrepreneurs, DIF, Mkb-impact , Mkb-livinglab, Socialclub Den
Haag, The Dream Hall (TU Delft), RVO, Greenport WestlandOostland, The Hague Security Delta, Startup Delta,
InnovationQuater
ROC Mondriaan, Hogeschool Inholland (Business Research Centre),
Hogeschool van Amsterdam (KBE), Hogeschool Rotterdam (KIO),
Hogeschool Utrecht (KIB), Hogeschool Arnhem Nijmegen,
Hogeschool Saxion (CoE Entrepreneurship), Hanze Hogeschool,
Hotelschool The Hague, Hogeschool Zeeland, Hogeschool Leiden,
Hogeschool Avans, Fontys Hogescholen, Hanze Hogeschool,
Hotelschool The Hague, Hogeschool Windesheim, Universiteiten
van Leiden, Universiteit van Utrecht, Vrije Universiteit, Universiteit
van Amsterdam, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit,
TUDelft, HHS centre for Sustainability.
Bedrijvigheid Binck36, lokale mkb-bedrijven, Salesforce, ATOS, CGI,
Ortec, Thales, Cisco, Siemens, Centric, InfoSupport, DICTU, ICTU,
Koning & Hartman, Accenda, Qredits, I’m Binck, Incubator for
immigrants, Bedrijvigheid Binck36, Seats2meat, KPN, InBeacon,
Bureau Binnenstad Den Haag, MediaMarkt, Art Partner, Filmhuis
Den Haag, Haags Retailpunt, Click.NL, FNV, InRetail, Rabobank, ASR
Vastgoed, Gemeente Roermond, Shoeby, Buurtenergie
Statenkwartier, Duurzaam Den Haag, DuurzaamDoor, Pakhuis de
Reigûh, Noordzeeboederij, The Playful company, Haagse
Makers/Urban Link, Impact City, Platform Stad, Den Haag in
transitie, Dutch Coast, KPN, Siemens, Pitch Den Haag, Stichting
Gaslokaal, IBM, Triodos,
Internationaal: ConeeectU partnership (European, Entrepreneurial
Education: MicroFinance Network, Universiteiten van München,
Swansea, Aberdeen, Toronto), Senai University, Berkley, BFH Wien,
UC Leuven-Limburg, EPHEC University College, PXL University
College, IBA International Business Academy, Lahti University of
Applied Sciences, Seinajoki University of Applied Sciences,
Université Paris 13 Paris Nord, Hochschule Heilbronn, Berlin School
for Economics and Law, Kindai University, BA School of business and
Finance, WSB University in Torun, Solbridge International School of
Business, Universidad de Almeria, Universidad Europea Valencia,
ESIC, Business & Marketingschool, Universidad Villanueva,
Universidad de Almeria, National Chung Hsing University, Seminole
State College of Florida, Salzburg, Turku, Stuttgart Media University,
RMIT University Melbourne, Artesis Plantijn Hogeschool
Antwerpen, Cardiff Metropolitan University
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