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Future-Proof Retail
In Living Labs samen leren innoveren

dr. Anja Overdiek
Research Group Innovation Networks & Duurzame Talentontwikkeling
Projectteam Future-Proof Retail www.futureproofretail.nl

Aanleiding

Eerste bevindingen

De retailsector verandert in hoog tempo. Hoe kun je hier als
ondernemer en medewerker mee omgaan, welke skills heb je
hiervoor nodig en hoe kun je deze ontwikkelen? Future-Proof Retail,
een landelijke samenwerking van meer dan 25 onderwijspartners,
brancheorganisaties, gemeenten en ondernemers, onderzoekt en
geeft antwoord.

1.	De FPR Retail labs zijn contextrijke leeromgevingen voor Retail
onderwijs op HBO en op MBO niveau.

Onderzoeksvraag
‘Welke toekomst-skills zijn voor ondernemers en medewerkers
in de retail het meest belangrijk om te ontwikkelen?’ en ‘Met
behulp van welke omgevingen en tools kunnen we deze retailers
in beweging brengen?’

Skills & Tools voor
fysieke omgevingen
Effectuation skills voor
retailondernemers
Nieuwe skills voor
medewerkers fysieke
winkel
Leermiddelen voor
ondernemers

Skills & Tools voor
digitale omgevingen
Omnichannel skills voor
retailondernemers
Digitale skills voor
kleine winkelier

Nieuwe business
modellen en skills
Nieuwe diensten
verdienmodellen
Community marketing
van lokale helden

Leermiddelen voor
ondernemers &
medewerkers

Design van inspirerende
interventies
Fysiek design van
tijdelijke retaillabs
Service design van
tijdelijke retaillabs
Toolbox voor gemeenten

2.	In de tabel aangegeven skills zijn gedeeltelijk beschreven. Er zijn
eerste prototypes van skills testen en leertools, die passen bij
context en taal van de retailer, ontwikkeld. Voorbeelden zijn een
filmpje dat toekomstskills uitlegt middels het verhaal van een
kaasboer, of een app waarmee ondernemers hun creative skills
kunnen trainen zonder hun winkel te verlaten.
3.	‘Nomad’ labs (interventies die plaatsvinden direct in de
winkelstraat/ op de winkelvloer) zijn bijzonder succesvol in het
betrokken maken van de retailer bij het experimenteren en leren.

Praktische toepasbaarheid

Methode

In Delft werd in november 2018 een hi-tech pop-up route
langs meerdere winkels ingericht: het HYPE Lab met VR,
robots en interactieve screens. Ondernemers konden
zodoende praktisch ervaren welke innovaties waarde

creëren voor hun winkels. Drie Delftse fashionondernemers
testten de technologieën samen met medewerkers,

studenten en klanten. Men ervoer echt hoe het is om in een
‘winkel van de toekomst’ te werken en welke vaardigheden

hiervoor nodig zijn. Dit lab zal in april 2019 herhaald worden.
Met behulp van de onderzoeksvragen zijn 11 regionale labs
ontwikkeld, met focus op verschillende doelgroepen van retailers.
Elk lab is een tijdelijke samenwerking (co-creatie) van retailers met
onderzoek, onderwijs (hbo en/of mbo) en overheid (provincies en
gemeenten). Elk lab is ook een leeromgeving waarin ondernemers
en medewerkers in beweging gebracht en geïnspireerd worden
om hun toekomstige skills te bepalen en aan te leren. Welke skills
dat zijn, hoe de ondernemers en medewerkers in beweging komen
om te leren en hoe de verschillende labs precies functioneren, is
onderwerp van het onderzoek. Intussen zijn zes labs gestart met
activiteiten en 15 onderzoekers werken landelijk samen om de
vragen te beantwoorden.

Contact

dr. Anja Overdiek & Heleen Geerts (MsM)

Research Group Innovation Networks | Future-Proof Retail
info@futureproofretail.nl

futureproofretail.nl

Voor het hbo werd door een FPR-onderzoeker een speciale
onderwijsmodule ontwikkeld, die managementstudenten
in staat stelt om middels design-thinking in korte tijd veel

resultaten te kunnen opleveren voor retail-opdrachtgevers.
Door deze nieuwe module zal het onderwijs beter kunnen
inspelen op samenwerking in labs en zodoende sneller

kunnen aanpassen aan veranderende praktijksituaties. De

betrokken mbo-docenten verzamelen en delen ervaring om
studenten te kunnen faciliteren in zo’n lab. Ook zij schrijven
vernieuwende leermodules en testen methodes om de
studenten te laten reflecteren op nieuwe skills.
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Innovating Education
Let’s start with Blockchain Tech!

Martijn van der Linden1 & Jordi Jansen2
1. Lectorate New Finance & Finance and Control
2. TEAM BCEC. Representative: Dennis IJlst

Why Innovating Education?

Results

Current economic models are unsustainable. There is an evergrowing inequality between ‘rich and poor’ and our environment is
suffering under consumerism and an insatiable need for growth,
profit and overall personal gain. New technologies make it possible
to reinvent current models, include people from all layers of society
and do so in a relatively short period of time. These models and
technologies need to be tried, tested and developed further. This, of
course, is not a one-man job and we believe an army of visionaries is
needed to reach this ambitious, but realistic goal.

Research question
We believe that education is indeed “the most powerful tool to
change the world” as claimed by Nelson Mandela, hence the
question: How can we innovate education in such a way that it
supports working towards a more sustainable and inclusive future
for all participants in any economic system using the newest and
most innovative technologies and economic models?

Conclusion
1.	Plug & Play Minors: multi-disciplinary Minor, available for
different faculties to plug in their expertise.

2.	MOOC: national & international MOOC will be built soon.
Available for corporates, but more importantly open
source and freely available online.

3.	Events: network events with big speakers, filled the

auditorium multiple times and offered many network
possibilities.

4.	Projects. Solid foundation regarding knowledge

and diverse partnerships in the field of blockchain
technologies. Scaling up fast!

Contact

Jordi Jansen

Lecturer/ Researcher

j.m.jansen@hhs.nl

06 54 99 22 58
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The Flower Family
Plan van aanpak

K. A. (Kim) Poldner, PhD
Lectoraat Circular Business

Aanleiding

Resultaten/Bevindingen

Eén van de eigenaren van The Flower Family, de heer J. van Beuningen,
heeft ons, een vijftal tweedejaars Bedrijfseconomie studenten aan
De Haagse Hogeschool benaderd. In zijn bedrijf ontbraken business
modellen en procesbeschrijvingen. Verder waren er inefficiënties in
de boekhouding. Onze opdracht was om onderzoek te doen naar de
huidige bedrijfsvoering van The Flower Family. Namens The Flower
Family heeft hij ons gevraagd om verschillende business modellen op
te stellen. Ook heeft hij ons gevraagd een procesbeschrijving te maken
en deze te optimaliseren. Aanvullend wilde hij advies over wat het
meest efficiënte financiële administratiebeleid voor The Flower Family
is en zal zijn in de toekomst.

Business Modellen
De volgende instrumenten zijn ontwikkeld en toegepast voor The
Flower Family: de Empathy Map, een uitdieping en concretisering van
de waardepropositie en het bijbehorende Business Model Canvas.
Processen
De zeven hoofdprocessen zijn in kaart gebracht met stroom
schema’s. Vervolgens zijn de risico’s geanalyseerd en hierbij
bijpassende beheersingsmaatregelen gevonden.
Belangrijkste risico’s
●● De inkopen worden door één persoon gedaan en niet
gecontroleerd.
●● Er is geen controle op fouten rondom het verwisselen van
bloemen die naar de veiling gaan.
●● Voor het betalen en ontvangen van facturen zijn geen duidelijke
procedures.
●● De inkoopfactuur wordt na controle niet gelijk naar de
administratie gestuurd.
●● De productiemedewerker heeft een bepalende rol in het proces.
Het proces is te afhankelijk van één productiemedewerker.

Onderzoeksvraag
Hoe kan de bedrijfsvoering van The Flower Family worden
geoptimaliseerd? Deelvragen:
1.	Welke Business Modellen dragen bij aan het realiseren van de
missie en visie van de (groene en sociale) onderneming The Flower
Family?
2. Hoe zien de bedrijfsprocessen van The Flower Family eruit?
3.	Hoe kan de financiële administratie van The Flower Family worden
geoptimaliseerd?

Methode

Conclusie

Kwalitatief onderzoek —> case-study
Hierbij hebben we gebruik gemaakt van:
●	Interviews over al de building blocks van het business model,
met de medewerkers van The Flower Family en medewerkers van
softwarebedrijven voor een administratiepakket
●	Documentanalyse voor het analyseren van de (administratieve)
processen
●	Literatuurstudie met betrekking tot verschillende Business
Modellen, processen en administratiepakketten.

Start-ups zoals The Flower Family dragen bij aan een verandering
in het economische klimaat. Door de innovatieve, maar goed uit te
voeren ideeën dragen ze bij aan een beter milieu, aan de maatschappij,
aan de circulaire economie en daardoor ook aan de toekomst. Nu in
dit huidige economische klimaat wordt langzaam de bewustwording
van het belang van denken aan het milieu groter. Jonge ondernemers
zoals The Flower Family zijn volop bezig met het vergroten van deze
bewustwording en dragen daardoor hun steentje bij.
Ondanks de grote concurrentie, is het deze ondernemers gelukt om
een basis te creëren dit wellicht voor een verandering kan zorgen in
hun markt. De essentie van dit verhaal is dat groen ondernemen bij
jezelf begint en uiteindelijk beloond wordt. Daarnaast kan een sociale
ondernemer met een groen hart ook een financieel gezond Business
Model krijgen.

De missie

De missie van The Flower Family ‘Flowering a better world,
together!’ De Flower Family werkt met lokale kwekers om de lokale
economie en het milieu te steunen. Men transporteert de bloemen
met elektrisch vervoer. Het team van the Flower Family bestaat uit
de oprichters (Jos, Laurens en Thijs), de stylisten en de specialisten.

Contact
Mw. Blanken
Docent BE

r.blanken@hhs.nl

Kortom let’s start “Flowering a better world, together”.

Romano van den Bos & Yvon van Paassen, studenten
y.vanpaassen-1@student.hhs.nl

r.l.vandenbos@student.hhs.nl
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Silent Ticker
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Flexibel Onderwijs voor
werkenden bij de HHs
Uitgangspunten en kansen

Uitgangspunten flexibel onderwijs
●● Valideren van aanwezige kennis en kunde
●● Bieden van keuzevrijheid in wanneer en hoe geleerd wordt
 Individuele leerroute die aansluit bij situatie en behoefte student
●● Resultaten (Leeruitkomsten) vormen de basis: de weg er naar toe is
flexibel
●● Leerwegonafhankelijke toetsen

●● Onderwijsaanbod (Leerarrangementen) in een hybride leeromgeving
(online, onsite en werkplek)
●● Modulair onderwijs: 2 modules propedeuse en 6 modules hoofdfase
●● Modules in de hoofdfase op eindniveau beginnend
beroepsbeoefenaar

Volledige opleiding
PROPEDEUSE MODULE : GEZONDHEID EN VERANDERING
Het beroep van hbo verpleegkundige in de huidige
samenleving

Medische biologie 1
Verpleegtechnische handelingen

Medische biologie 2
Voorbehouden handelingen
Verpleegkundig rekenen

Preventie en klinisch redeneren

Patiëntveiligheid

Methodische kwaliteitszorg

Methodisch werken

PROPEDEUSE MODULE : PREVENTIE EN ZIEKTE
Communicatieve vaardigheden

MODULE : KWALITEIT VAN ZORG
Kwaliteit van zorg bij patiëntencategorieën

MODULE : VERPLEEGKUNDIG REGISSEUR
Indiceren en toewijzen van zorg

Interdisciplinair en multi-sectoraal samenwerken

Ethisch redeneren

Morele sensitiviteit

Regisseren en coachen

MODULE : ETHISCH HANDELEN
Grenzen aan gezondheidsbevordering en -voorlichting

MODULE: ONTWERPEN EN IMPLEMENTEREN
Onderzoeksontwerp

Implementatieplan

Implementeren

MODULE : PROFILERING
MODULE : INNOVATIE EN ADVIES

Route voor MBO-V’ers
PROPEDEUSE MODULE : GEZONDHEID EN VERANDERING EN MODULE : PREVENTIE EN ZIEKTE
Het beroep van hbo verpleegkundige in de huidige
samenleving

Communicatieve vaardigheden

Preventie en klinisch redeneren

MODULE : KWALITEIT VAN ZORG EN MODULE : ETHISCH HANDELEN
Patiëntveiligheid
Methodische kwaliteitszorg

Ethisch redeneren
Morele sensitiviteit

Grenzen aan gezondheidsbevordering en -voorlichting

MODULE : DE VERPLEEGKUNDIG REGISSEUR
Indiceren en toewijzen van zorg

Interdisciplinair en multi-sectoraal samenwerken

Regisseren en coachen

MODULE: ONTWERPEN EN IMPLEMENTEREN
Onderzoeksontwerp

Implementatieplan

Implementeren

MODULE : INNOVATIE EN ADVIES

Route SPH’ers
PROPEDEUSE MODULE : GEZONDHEID EN VERANDERING
Het beroep van hbo verpleegkundige in de huidige
samenleving

Medische biologie 1
Verpleegtechnische handelingen

Preventie en klinisch redeneren

PROPEDEUSE MODULE : PREVENTIE EN ZIEKTE + MODULE : ETHISCH HANDELEN
Medische biologie 2
Voorbehouden handelingen
Verpleegkundig rekenen

Ethisch redeneren

Grenzen aan gezondheidsbevordering en -voorlichting

MODULE : DE VERPLEEGKUNDIG REGISSEUR EN MODULE: ETHISCH HANDELEN
Indiceren en toewijzen van zorg

Morele sensitiviteit

Regisseren en coachen

MODULE : KWALITEIT VAN ZORG
Patiëntveiligheid

Methodische kwaliteitszorg
MODULE : INNOVATIE EN ADVIES

Contact

Dirkje Oldenhuis & Meralda Slager

Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
d.oldenhuis@hhs.nl

m.t.slager@hhs.nl

Kwaliteit van zorg bij patiëntencategorieën
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Living Labs @ HHS
Medical Delta Living Labs
Rehabilitation Tech & Care Robotics
Janneke Vervloed1 en Sam Schrevel2
1. Coördinator Living Labs
2. Postdoc. Onderzoeker en projectleider ‘Vrije Vogels’

Inleiding

Resultaten

Een Living Lab is een laboratorium waarin experimenten worden
uitgevoerd in een real-life setting. Living Labs zijn daarom vaak
gesitueerd in een zorginstelling, ziekenhuis of in een wijk bij
mensen thuis. Hierdoor kan de invloed van factoren uit werkelijke
situaties worden onderzocht waardoor de kans op betekenisvolle
uitkomsten van ontwikkelingen wordt vergroot. Aan deze tafel
worden twee recente Medical Delta Living Labs gepresenteerd voor
het versnellen van innovaties in de (medische) zorg: Rehabilitation
Technology en Care Robotics. Samen met partners van de Living
Labs biedt de HHs diensten aan voor bedrijven en zorginstellingen.

Living Lab Rehabilitation Technology, een greep uit de projecten:
●● Ontwikkeling van slimme handschoenen (sensor technology en
VR) voor handrevalidatie, met Senseglove, Rijndam en Basalt
●● Digitale kookhulp voor mensen met een hersentumor, met Basalt
en LUMC
●● Feedback rolstoel, met Rijndam en 2M
●● Traphulp NextStep, HBO take-off

Succesvolle
innovaties
in de zorg

Kennis

instellingen

Zorg

instellingen

SAMENWERKING

Overheid

Living Lab Care Robotics, een greep uit de projecten:
●● Opzet vroege Health Technology Assessment voor Lea, met
Robot Care Systems, Erasmus en Hogeschool Leiden
●● Robot Rose, met HIT en Pieter van Foreest
●● Zora voor kinderrevalidatie, met Rijndam en Consyst
●● Innovatrix, met Somnox en Rementis (+ studentenprojecten)
●● Virtuele Jelle (start-up)
●● Vrije Vogels, met Pieter van Foreest >

IN

N

O

VA
TI

E

toelichting Sam Schrevel

Co-research

MKB

Evaluatie

Programma van eisen

PRODUCT /DIENST

Vroege HTA-studie

Gevalideerd &
marktrijp

Zorgbehoefte

Kennis
instellingen

Real-life testen

EINDGEBRUIKER

Getest prototype

Small-scale
implementatie

Rehabilitation Technology & Care Robotics

Demonstrator

Conclusie

MEDICAL DELTA

LIVING LAB

Methode

EVALUATION

Living Lab diensten variëren van co-research t/m doelmatigheids
onderzoek.

Contact

Janneke Vervloed

Coördinator Medical Delta Living Labs
j.m.c.vervloed@hhs.nl

06 20 15 27 53

●● Van ‘technology push’ naar co-creatie met patiënten, cliënten
en zorgprofessionals.
●● Zorginstellingen worstelen met de mindset en beschikbaarheid
van hun werknemers die nodig is om te innoveren.
●● Nog een hoop hordes te nemen op systeemniveau om
daadwerkelijk de innovatie in de zorg te kunnen versnellen;
hierin kunnen de Living Labs een rol vervullen.
●● Financiële duurzaamheid van Living Labs die niet met grote
bedrijven samenwerken of substantieel vanuit de overheid worden
gesteund blijft een uitdaging.
●● Er is veel animo in Den Haag voor het clusteren van Living Labs
en andere zorginnovatie initiatieven.
●● De Haagse Hogeschool heeft goud in handen. De aansluiting
met de beroepspraktijk in zorginnovatie is belangrijker dan ooit.
Wij vormen met praktijkgericht onderzoek de brug tussen de
nodige wetenschappelijke kennis/ technologische ontwikkelingen
en de mensen voor wie de innovaties zo hard nodig zijn!
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Totaal Vitaal
Innoveren met technologie

Sanne de Vries, Joris Hoeboer, Jacqueline Langius, Eric van Veen, Monique Berger, Willem Looije,
Chris Wallner, Michiel Krijger, Wytze van der Zee, John Bolte

Aanleiding

Voorbeeldprojecten

Maatschappelijke opgaven in de Delta regio:
●● Verhogen sportparticipatie
●● Verbeteren voedingsgewoonten
●● Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving
●● Terugdringen bewegingsarmoede
●● Terugdringen overgewicht
●● Verkleinen gezondheidsverschillen
●● Terugdringen zorgkosten

●● Vitale Delta
●● Nieuwe rolstoel voor rolstoelbasketbalteam
●● Monitoren van motorische vaardigheden van kinderen
met MQ Scan
●● Beweegvriendelijk Zuiderpark
●● App voor MBO-ers ter bevordering van gezonde voedingskeuzes
●● Beweegloket
●● Preventie van ondervoeding

Onderzoeksambities HHs:
●● Meer focus
●● Meer massa
●● Betere wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs
●● Betere doorwerking van onderzoek naar de praktijk
en samenleving
●● Betere kwaliteit(-szorg)

Missie
Verbeteren van de vitaliteit in de Delta regio
door in te zetten op:

1. Praktijkgericht onderzoek

2. Up-to-date onderwijsaanbod

3. Living Labs met state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten

Doelen
1.	Versnellen en vergroten van het innovatievermogen van
de beroepspraktijk en de hogeschool zèlf

2. Bevorderen van een ‘leven lang leren’

sportvereniging

cocreatie

positief

sensoren
bewegingsonderwijs
bewegingstechnologie EXERGAMES
overgewicht GROEN jeugd innovatie

vitaliteit diabetes

buurtsportcoach

gezondheid

gedragsverandering

preventie
inclusief technologie
healthassessment maatwerkAANGEPAST

leefstijlinterventies
breedtesport

datascience

LUCHTKWALITEIT beweegvriendelijke omgeving

Contact

Sanne de Vries

Leading Lector Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven
s.i.devries@hhs.nl

06 46 87 68 52

Stip op de horizon
Inspirerend en bruisend kenniscentrum waarin de
hogeschool met publieke en private organisaties

samenwerkt aan innovatie van de beroepspraktijk en

samenleving en verbetering van het eigen onderwijs rond

een maatschappelijk relevant onderwerp via een meerjarig
multidisciplinair en praktijkgericht onderzoeksprogramma.
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Smart teddy bear
Automation of the measurement of Quality of Life in senior citizens
with early-stage dementia with a smart teddy bear
Research Group: Humane Care and Technology
Hani Al-Ers1, Babita de Boer2, Timothy van Exel2, Erwin de Vlugt3
1 Researcher Man Machine Interaction, Faculty of Information Technology and Design, 2 Student HBO-ICT, Faculty of Information Technology and Design
3 Professor Technology for Health, Reseach Group Humane Care and Technology

Introduction

Results

Due to the aging society, the number of citizens suffering

Participant scored 63 of 76 points from DEMQOL. This indicates
a high QoL. The graph below shows the correlation between the
answers of the questionnaire and the sensor data.

from dementia is rising. As dementia starts to set in, patients
face increasing risks which eventually result in moving to a
nursing home. This project aims to develop solutions that

support patients to remain living independently in their own
homes.

In our approach, we explore the possibilities of monitoring

the Quality of Life (QoL) of senior citizens by using anomaly
detection methods disguised in a smart teddy bear.

Figure 1 – sensor data combined over one day

Research Question
How can sensor data collected from smart technology
automate the measurement of Quality of Life of senior
citizens with early-stage dementia as of 2018?

Figure 2 – motion sensor data over one week

Conclusion
From the sensor data and the questionnaire we can detect
an uninterrupted sleep pattern which according to DEMQOL
corresponds to a higher QoL (see Figure 1).

Furthermore, the smart teddy can detect how long someone is
sleeping, when they went to sleep and at what time they woke
up. For example a pattern of 8 hours sleep can be seen on
Figure 2 and also if there was an interruption in the sleep cycle.

Methodology
In this research, two data gathering methods were used:

●● Collect data with a smart teddy bear fitted with motion,
touch and sound sensors

●● A daily measurement questionnaire (DEMQOL) filled by a
participant to calculate a QoL score and log activities

Contact
Hani Al-Ers

Faculty IT & Design

h.al-ers@hhs.nl

+31 70 445 72 24

Also clusters of high sound peaks are accompanied with more
motion activity in contrast with lower sound peaks and lower
to no motion activity (see Figure 1).
Additional research is needed in combination with more
participants and additional sensors in order to make reliable
detections of additional activities of daily living.
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Employability skills
Through COIL

Jos Beelen and Ellen Sjoer
Global and Inclusive Learning

Introduction

Outcomes

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

No tables or analyses have been made on the basis of this project
yet. However, the interviews and desk research clearly point to
these skills as most relevant for Facility Managers that want to
collaborate virtually across borders:

Research question
‘’Which key competencies must prospective Facility Managers
have, to face the challenges regarding virtual collaboration?’’

Method
Four groups of 4-5 students each have researched a challenge
from September 2018 till December 2018. The groups consisted of
Dutch and Swiss students. With desk research and interviews the
main question was answered. The interviews were held with facility
managers, students, and IT managers who all have experience with
a virtual collaboration. All the research outcomes will be used for an
extensive research paper that is being written by the supervisors.

Conclusions/applicability
The conclusion of the paper will be that not all challenges

are a challenge in real life. But most important is that facility
managers should be up-to-date, should be flexible, have

an open-mind to each and every one in the group, and are
curious to improve their professional practice.

What we as students have learned of this project is to

communicate, to adjust, to think critically and creatively.

We also learned that we should be flexible and to find out
the values of all the members in the group. This was our
challenge during this COIL project.

Student: Maud Willigers, maudwilligers@gmail.com

Contact

Reinout Klamer

Lecturer and researcher
h.r.klamer@hhs.nl
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Werken in de wereld
van de superdiverse stad
Grootstedelijke Ontwikkeling
dr. Radboud Engbersen Platform311, dr. Katja Rusinovic2, dr. Vincent Smit3
1. Senior onderzoeker 2. Senior onderzoeker HHs 3. Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

Inleiding/Aanleiding
Niet langer is in de grote steden de situatie dat er

een autochtone “meerderheid” is en een allochtone

“minderheid”. Er is een diversiteit en omdat geen enkele

groep dominant is, wordt de diversiteit ook wel aangeduid
met de term “superdiversiteit”. In alle uitlatingen en
stukken over superdiversiteit is er veel ruimte voor

De resultaten van deze studie
laten zien:
●● Voor de professionals die wij hebben gesproken is de

toegenomen stedelijke diversiteit een vanzelfsprekend
gegeven.

●● De professionals spreken niet van een probleem tussen

beleidsuitgangspunten, voor waarschuwingen en opinies.

de verschillende culturen, of van “etnisch gekleurde”

professionals die dagelijks werkzaam zijn in de wereld

in hun werk als gevolg van bezuinigingen, zoals in de zorg,

Maar er is veel minder ruimte voor ervaringen van

problemen. Veel meer ervaren zij problemen in de wijk en

van de diverse stad. Met dit onderzoek wilden wij juist die

of de openbare ruimte.

professionals aan het woord laten.

●● Professionals zijn door de grotere heterogeniteit welhaast
gedwongen zich meer in te leven in de leefwereld van

bewoners, hun cliënten of klanten. Hiervoor worden van

Onderzoeksvraag
Hoe gaan professionals om met de toegenomen diversiteit in
hun werk?

de professionals empathische vaardigheden en culturele
sensitiviteit gevraagd. De professionals die wij hebben

gesproken, lijken hiermee verrassend gemakkelijk om te
kunnen gaan, maar ook zij lopen regelmatig in hun werk

tegen dilemma’s, vragen en conflicten aan en ervaren op
gezette tijden handelingsverlegenheid.

Conclusie
De vraag hoe je omgaat met de superdiversiteit in de

samenleving is niet alleen voor docenten in het onderwijs,

Methode
We hebben interviews afgenomen met professionals

die werkzaam zijn in het onderwijs, de sport, de zorg en
de culturele sector. Voorts met een wijkagent en twee
ondernemers die ieder op hun eigen manier te maken

krijgen met superdiversiteit, in de wijk en in het bedrijf. We
hebben ze gevraagd in hoeverre hun manier van werken

veranderd is door de veranderende samenstelling van hun
cliënten, bewoners, leerlingen, klanten en medewerkers.

Contact

Dr. Katja Rusinovic

senior onderzoeker HHs

k.m.rusinovic@hhs.nl

verplegers in de zorg of agenten in de wijk relevant, maar
voor iedere urban professional. Het kunnen omgaan

met culturele verschillen is geen vanzelfsprekendheid.
Professionals moeten zich bewust zijn van relevante
culturele verschillen, maar verschillen ook kunnen

relativeren en overstijgen. Hier ligt een uitdaging voor
de instellingen en hun medewerkers.
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The Pentesthub
Dé hub waar studenten, bedrijven en overheidsinstellingen bij
elkaar komen om cyber security binnen het MKB te verbeteren
Door Wesley Groenestein, Luc Pluimakers en Matthijs Vogel met ondersteuning
van de HBO/ ICT docenten Daniel Meinsma en Saman Barjas.

Inleiding

Resultaten

Het begon eind oktober 2017 met een goed gesprek waarna team
HHSec is opgericht om mee te doen aan technische wedstrijden.
De eerste uitdaging was de Devogame van Devoteam die team
HHSec op 15 december 2017 met succes wist te winnen. Een
wedstrijd waaraan 172 internationale teams meededen, met als
hoofdprijs een bezoek aan CES 2018 in Las Vegas. Na terugkomst
uit de VS is besloten met een deel van team HHSec het concept
van de PentestHub realiteit te maken.

Het echte resultaat is te zien in de Dutch Innovation Factory te
Zoetermeer. Hier heeft de PentestHub nu een ruimte om het MKB
binnen Nederland veiliger te maken door het samenbrengen van
studenten, bedrijven en overheidsinstellingen. Dat is naast het feit
dat we de internationale wedstrijd van Devoteam hebben gewonnen
en naar CES 2018 in Las Vegas mochten gaan.

Onderzoeksvraag
Met welk innovatief voorstel kunnen wij een technologische
revolutie starten binnen De Haagse Hogeschool?*

*Deze vraag is opgesteld door Devoteam voor de Devogame.

Conclusie

Methode
Meerdere brainstorm sessies en gesprekken zijn gehouden met
medestudenten en bedrijven binnen de Dutch Innovation Factory
(DIF). Vervolgens zijn na de gewonnen Devogame, in een aantal
bijeenkomsten met stakeholders van de opleiding HBO/ICT, lectoren
en onderzoekers van het Centre of Expertise Cybersecurity en de
DIF, de uitgangspunten en randvoorwaarden van de PentestHub
vastgesteld.

De PentestHub overbrugt de kloof tussen studenten,
bedrijven en overheidsinstellingen die op dit moment
binnen de Cybersecurity wordt ervaren waardoor potentiële
innovaties en waardevolle werkrelaties niet kunnen ontstaan.
De PentestHub biedt studenten vanuit verschillende
disciplines extra uitdaging om kennis en vaardigheden
verder te ontwikkelen en in een veilige omgeving toe
te passen. In deze veilige omgeving kunnen studenten
systemen testen en advies geven op security vraagstukken
vanuit het MKB. Daarbij bieden de studenten directe
toegevoegde waarde voor bedrijven die niet de kennis en
het budget hebben voor cyber security en kunnen zij zichzelf
sneller en beter ontplooien als cyber security professionals.

Contact
PentestHub

info@pentesthub.nl

Dutch Innovation Factory

Bleiswijkseweg 37E, 2712 PB Zoetermeer
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Circulaire economie:
JA! … en ook uw uitdaging?!

Jeady Pigmans1 & Gerard de Bruijn2
1. Student Facility Management
2. Directeur-eigenaar Humanagement

Inleiding/aanleiding

Resultaten/Bevindingen

Circulair, circulaire economie, circulariteit; veelgehoorde termen,
maar wat bedoelen we nu echt. Is het ‘duurzaamheid’ in een nieuw
jasje?

● Resultaten/bevindingen Planbureau Leefomgeving rapport
– Belemmeringen
– Aanbevelingen
● Wat gebeurt er al in Nederland:
– Pianoo (factsheets en Leernetwerken)
– Diverse Marktpartijen zijn al heel ‘circulair actief’

De overheid heeft een duidelijk doel: in 2050 heeft Nederland een
circulaire (&inclusieve …) economie. De vraag is: hoe gaan we dit
realiseren?!
Wij gaan graag in gesprek over de impact die circulariteit heeft op
diverse bedrijfsprocessen. Hoe zorgen we met elkaar dat we een
circulaire economie krijgen, dat is onze uitdaging!

● Resultaten onderzoek, Circulaire- en inclusieve economie (2016):
– Positief verband circulaire- en inclusieve economie
–	Vijftal factoren waarmee inclusiviteit de circulaire transitie
kan versnellen; filosofie, co-creatie, maatschappelijke doelen,
financiële haalbaarheid en inclusieve werkgelegenheid

Onderzoeksvraag
Onderzoek 2016:

“Op welke wijze kan de inzet van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt in onderdelen van de retourlogistiek

van kantoorinrichting, bijdragen aan een versnelling van de
transitie naar een circulaire economie?”
Onderzoek 2019:

Het meetbaar maken van intrinsiek gemotiveerde, circulaire
partners.

Conclusies
1.	Circulariteit heeft ontegenzeggelijk effect op: (interne)
bedrijfsprocessen en samenwerkingsrelaties.
Is ‘collaborative partnership’ de oplossing?

2. Meten is weten, ook in de circulaire economie?

Methode (onderzoek 2019)

3.	“Als je de vragen stelt die je gister stelde, krijg je de

Validatie Optimal SCANS t.a.v. organisaties in het Facilitaire domein
Marktconsultatie om uit te vinden hoe Optimal SCANS in te zetten
om samenwerking in de keten te optimaliseren en circulaire
oplossingen te realiseren.

Contact

Gerard de Bruijn

Directeur-eigenaar Humanagement

g.debruijn@humanagement.nl

06 26 32 83 93

antwoorden die je gisteren kreeg!”

We moeten andere vragen gaan stellen, maar welke?
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Waardigheid en armoede in Laak
Een praktijkgericht onderzoek door Innolab Laak Vitaal

Jaswina Bihari-Elahi

Innolab Laak Vitaal i.s.m. studenten minor Community Arts

Inleiding/aanleiding

Resultaten/Bevindingen

De inwoners van Laak die onder het bestaansminimum

●● Mens is niet het doel

verschillende categorieën van armoede. Wat ze allen echter

●● De hulpverlening en dienstverlening gaat ten onder aan

leven zijn erg divers en kunnen worden ingedeeld in

gemeen hebben, is het ontbreken van financiële middelen
en het ervaren van een verlies aan sociale positie. Alleen
al het feit dat zij in de rol van “hulpvrager” bij een ander

moeten aankloppen, laat zien dat zij in een afhankelijke

positie terecht zijn gekomen; in de privésfeer, maar ook bij
instellingen en instanties. Daarbinnen zit de hulpverlener/
dienstverlener in een onafhankelijke machtspositie.

Zowel de hulpverlener als de cliënt vervullen specifieke

geïnstitutionaliseerde rollen. Hierbinnen ervaren de mensen
die in armoede leven dat hun gevoel van “waardigheid” op
de proef wordt gesteld.

Onderzoeksvraag
Op welke manier kan waardigheid binnen de interventies /
armoedebestrijding gewaarborgd worden?

Methode
●● Verkennend onderzoek onder de
bewoners in Laak: onderzoeker
en studenten

●● Experiment met de hulpverleners:
onderzoeker theaterspeltrainer,
en ervaringsdeskundigen

Contact

Dr. Jaswina Bihari-Elahi

Hogeschooldocent / onderzoeker / Coördinator Laak Vitaal
m.j.bihari-elahi@hhs.nl

06 13 06 80 65

●● De complexe bureaucratie is gebaseerd op wantrouwen
deze complexiteit

●● Zo ook de menselijke waardigheid: van kastje naar

de muur, keer op keer de persoonlijke leven moeten

blootleggen en toch niet verder geholpen worden, als

een kind worden aangesproken, de hoop koesteren dat
er verandering komt in de situatie, maar dat blijkt dan

een valse hoop te zijn geweest, aan het lijntje gehouden
worden

●● Doorgeslagen professionaliteit
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De Warmtetransitie
Van stoken naar verwarmen
Jeremy Krul1, Guido van Stiphout2 & Sander Mertens3
1. Student Finance & Control
2. Student Werktuigbouwkunde
3. Lector Energy in Transition

Inleiding/aanleiding

Resultaten/Bevindingen

Ongeveer 50% van ons energiegebruik wordt gebruikt voor
verwarmen en dat doet 95% op aardgas. Om de klimaatdoelen
te realiseren moeten we dus focussen op de warmtetransitie en
“van gas los”.

In Nederland zijn ongeveer 100.000 warmtepompen verkocht
(bron: European Heatpump Association) met een prijs van ongeveer
1000€/kWh zonder en 600€/kWh met subsidie. Deze prijs tezamen
met de prijsontwikkeling van de warmtepomp in Zwitserland en
Zweden is hieronder afgebeeld.

We moeten overstappen op verwarmen met duurzame energie.
De warmtepomp is nu echter ongeveer 2 à 3 keer zo duur als een
gasgestookte CV-ketel en de warmtetransitie wordt pas gemaakt
als er een betaalbaar alternatief is. Wat voor prijsontwikkeling is er
voor de warmtepomp te verwachten en hoe verhoudt de prijs van de
warmtepomp zich tot toekomstige alternatieven?

Onderzoeksvraag
Bepaal de prijsontwikkeling van de warmtepomp en vergelijk
die met huidige en toekomstige alternatieven.

Blijkbaar daalt de prijs van de warmtepomp in Zwitserland snel en
in Zweden nauwelijks. Hoe ziet de leercurve van de warmtepomp er
in Nederland uit en welke prijs voor de warmtepomp accepteert de
Nederlander?

Het onderzoek zal gebruikt worden
als input voor systeemkeuzes in de
Nederlandse warmtetransitie

Methode
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en interviews met
een warmtepomp leverancier, installateurs van warmtepompen en
consumenten. Met deze achtergrond wordt inzicht verkregen in de
situatie voor de warmtepomp in Nederland.

Het onderzoek is mogelijk door de samenwerking tussen

Op basis van deze achtergrond en economische modellen wordt
bepaald wat de potentie van de warmtepomp is in Nederland.
Daarvoor wordt ook onderzoek gedaan naar de kosten van andere
toekomstige verwarmingsopties.

gefundeerde systeemkeuzes te maken in de warmtetransitie.

Contact

dr.ir.ing. Sander Mertens

Lector Energy in Transition
s.mertens@hhs.nl

06 54 98 13 35

opleidingen, het lectoraat en de input van het bedrijfsleven.
De leercurve vormt een belangrijk gereedschap om

Het onderzoek is eind 2018 van start gegaan.
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Intercultureel Vakmanschap
Professional in de superdiverse context

Netty Sierink¹ & Samar El Baih²
1. Hogeschooldocent opleiding Pedagogiek, Faculteit Sociaal Werk & Educatie
2. Student opleiding Human Resource Management, Faculteit Management & Organisatie

Inleiding

Wat kun je na deze minor?

De Haagse Hogeschool wil wereldburgers opleiden. Studenten
die een verschil kunnen maken in de wereld en die in staat
zijn te opereren in een superdiverse en internationale context
(Beleidsdocument kompas Wereldburgerschap, 2016).
De minor Intercultureel Vakmanschap bereidt je als professional
voor op deze context.

In de minor Intercultureel Xakmanschap word je je bewust
van je eigen culturele en etnische identiteit en die van

anderen. Je krijgt oog voor diversiteit. Je leert te reflecteren
op je eigen handelen in de interculturele context. Zo wordt
dit verweven in je beroepshouding.

Je leert te denken en te handelen vanuit wereldburgerschap,
intercultureel vakmanschap, je eigen opleiding en je

persoonlijke achtergrond. Deze 4 aspecten vormen jou als

Doelstelling
De student beschikt over bepaalde kennis-, houding- en
vaardigheidsaspecten op het gebied van diversiteit om als
wereldburger en intercultureel vakman/ -vrouw te kunnen
werken in de huidige superdiverse samenleving.

professional.

In de minor wordt kritisch gekeken naar het begrip

diversiteit en de concepten die daarbij betrokken zijn.

Je krijgt handvatten die ervoor zorgen dat je professioneel
en cultureel sensitief kan handelen en intercultureel
kan samenwerken. Van daaruit wordt de verbinding

gemaakt naar je rol als wereldburger in onze hedendaagse
samenleving.

Inhoud
Thema-colleges en werkcolleges:
Wereldburgerschap, intercultureel vakmanschap, opgroeien in
diversiteit, identiteit, ik-/wij-cultuur, kruispunt-denken, migratie,
integratie, discriminatie en racisme, stedelijke context, eerwraak,
radicalisering.
Training interculturele communicatie:
Communicatie hangt samen met de cultuur en maatschappij,
waarin je leeft. Je wordt je bewust van je eigen communicatie en
je eigen referentiekader. Daarnaast behandelen we verschillende
perspectieven, waaruit je verbale en non-verbale communicatie kan
analyseren in relatie tot de cultuur, waarin je leeft.
Project in het werkveld:
Je werkt aan het ontwikkelen/aanpassen van een ‘aanbod op
maat’, dat je indien mogelijk gaat uitvoeren bij een opdrachtgever,
de contactpersoon van de organisatie waar je het project gaat
uitvoeren. Je helpt met het vormgeven/aanscherpen van het
intercultureel vakmanschap van de medewerkers van de organisatie.
Culturele sensitiviteit ontwikkelen is hierbij een belangrijk aspect.

Contact

Netty Sierink

Hogeschooldocent

j.sierink@hhs.nl

070 445 73 43

Voor wie?
Deze minor is een hogeschoolbrede minor. Studenten
vanuit verschillende richtingen hebben deze minor al

gevolgd, bijvoorbeeld: Pedagogiek, Pabo, Social Work, HRM,
Verpleegkunde, ICT en Integrale Veiligheidskunde.
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J&V Innovatiecongres

Integrale Veiligheidskunde en Ministerie van Justitie en Veiligheid

Piet Willems en Renate Hoogduin
Integrale Veiligheidskunde (duaal)
studenten: Dina Kopic en Marja Ul-Hasnain

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) bouwt aan een
innovatie-ecosysteem, zowel binnen het Ministerie als met externe
partijen.
Dit project, dat samen werd opgezet met de duale opleiding
Integrale Veiligheidskunde (IVK), onderzocht de meerwaarde van het
betrekken van studenten bij innovatievraagstukken.
Dit twee maand durende project rond drie vraagstukken werd
inmiddels positief geëvalueerd. De door studenten aangereikte
oplossingen werd opgepakt binnen J&V en dit project zal ook
worden verdergezet in een nieuw project met IVK-studenten en
mogelijks ook studenten uit andere kennisinstellingen.

1. Brandweer
Uitdaging: Welke creatieve ideeën kunnen worden aangedragen om
in de toekomst als brandweer (toch/nog) te kunnen beschikken over
een brede basis aan vrijwilligers?
Context: Vrijwilligers binnen de brandweer worden op dezelfde
manier geselecteerd als overig personeel binnen de brandweer. Zij
moeten alle werkzaamheden kunnen verrichten; van het blussen
van branden tot administratieve werkzaamheden. Voldoe je niet
aan de strenge selectiecriteria, dan kun je geen vrijwilliger worden.
Brandweer Nederland ziet het aantal vrijwilligers sinds jaren
teruglopen. Dit kan anders, dit moet anders.
Oplossing van de studenten: Selecteer op de skills en talent dat
mensen hebben en werf daar vrijwilligers op voor de Brandweer. Ben
je een kei in planning en administratie? Of ben je juist een ervaren
vrachtwagenchauffeur? Ook dan kun je een vrijwilliger zijn binnen de
Brandweer. Je kunt als ervaren vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld
aan de slag als chauffeur van een brandweerwagen. Het voordeel
voor Brandweer Nederland is dat zij nu meer mensen kunnen werven
als vrijwilliger.

2. Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Uitdaging: Op welke wijze(n) kan de inhoud van handreiking goed
tussen de oren van de brandweermensen op de werkvloer worden
gebracht? Welke belemmeringen zijn er in de huidige situatie? En hoe
kunnen die worden weggenomen? Hoe is dit in andere branches?
Wat kunnen we daarvan leren?
Context: Het IFV wil ervoor zorgen dat veiligheidsprofessionals
binnen hun organisatie continu op de hoogte zijn van alle nieuwe
veiligheidsprotocollen en die ook in hun werk in de praktijk brengen.
Oplossing van de studenten: betrek de veiligheidsprofessionals
die met de nieuwe protocollen moeten werken bij de invoering
ervan. Hoe? Organiseer inspirerende kick-off bijeenkomsten voor
de veiligheidsprofessional waarin je de professional laat ontdekken
wat de nieuwe protocollen inhouden, waarom dit belangrijk is
voor de uitvoering van hun werk en hoe de professional dit in het
werk toepast. Maak de protocollen beter beschikbaar voor de
professional. Lanceer een applicatie waarin de professional in één
opslag de protocollen kan inzien, raadplegen en een instructie krijgt
hoe hij deze in zijn werk toepast. Stuur de professional regelmatig
updates via de app.

De studenten doen bij het
formuleren van hun oplossingen
ook een beroep op verschillende
theoretische modellen die zij
kennen vanuit de opleiding.

3. Nationale Politie
Uitdaging: De digitalisering van de samenleving raakt de demo
cratische waarden van de samenleving en zal van de politie een
herbezinning vragen op haar rol in de samenleving. Casus: Cold
cases.
Context: De politie lost verreweg de meeste moorden in Nederland
op. Maar helaas lukt het niet altijd een onderzoek tot een goed
einde te brengen. Cold-case-teams van de politie proberen deze
zaken alsnog op te lossen. Een cold-case zaak bevat vaak veel
documenten. Hoe kan de politie deze zaken sneller en efficiënter
onderzoeken om verdachten sneller op te sporen?

Op 20 november presenteerden alle deelnemende laatstejaarsstudenten hun
oplossingen samen met hun opdrachtgevers op het J&V Innovatiecongres.

Contact

Renate Hoogduin

Docent IVK, coördinator Afstuderen
r.m.hoogduin@hhs.nl

Piet Willems

Oplossing van de studenten: orden, digitaliseer en codeer coldcases. Cold-cases bevatten nu vaak nog papieren documenten.
Door zaken te ordenen, digitaliseren en te coderen heb je beter
overzicht, je kunt beter zoeken binnen cold-case zaken en patronen
zien. Ook kun je beter vergelijken met ander zaken. Hierdoor vergroot
je de kans om de zaak op te lossen.

Teamleider IVK (duaal/deeltijd)
p.willems@hhs.nl
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Opdrachtgericht onderwijs:
M.C. Escher challenge
Het werk van Escher toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden
Marcel Daniëls1, Sander Pulles1, Victor Pluym2 en Helen Oktaş2
1. docenten Bestuurskunde
2. studenten Bestuurskunde

Inleiding/aanleiding

Resultaten/Bevindingen

In het afgelopen jaar hebben tweedejaarsstudenten Bestuurskunde
voor het vak Bestuursatelier gewerkt aan het toegankelijk maken
van de collectie van Escher voor blinden en slechtzienden. Dit is
een lokaal gevolg van een VN-besluit dat enkele jaren geleden is
genomen over het toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Onze
studenten hebben dit samen gedaan met het museum, leerlingen
van het ISW Technasium en met mensen uit de doelgroep: blinden
en slechtzienden. Dit heeft geleid tot een expositie die voor de
doelgroep daadwerkelijk is gecreëerd en eind november is geopend
door wethouder Saskia Bruines.
De vraag voor de studenten Bestuurskunde was of zij in staat zijn
een subsidieaanvraag op te stellen die aansluit op de doelen en de
subsidiecriteria van de gemeente, de behoeften van de doelgroep
en de voorwaarden van het museum.

“De handen spreken enorm aan, want voor ons
zijn handen ogen.”

20 november is de tentoonstelling geopend.

Onderzoeksvraag
Op welke manier kan de toegankelijkheid van de collectie van
Museum Escher in het Paleis voor mensen met een visuele
functiebeperking vergroot worden, en hoe kunnen de daarvoor
benodigde middelen (subsidies en bijdragen) verworven worden?

Methode
“Van student naar professional in één opdracht.” Dit is de kern van
het bestuursatelier. Studenten moeten alle kennis en vaardigheden
uit de eerste 18 maanden van hun studie toepassen op een actuele
praktijkopdracht. Dit betekent: je kunnen verplaatsen in alle
betrokken stakeholders (blinden, museum, subidieverstrekkers,
studenten Technasium) en dit vertalen in een subsidieaanvraag met
een inhoudelijke en financiële onderbouwing. Zowel de aanvraag
als het eindresultaat moet aan de professionele eisen uit de
praktijk voldoen. Studenten worden hierop voorbereid met korte
inhoudelijke colleges en coaching on the job.

Contact

Marcel Daniëls

docent Bestuurskunde

m.j.daniels@hhs.nl

06 20 40 94 74

Conclusies
Opdrachtgericht onderwijs:
●● werkt en inspireert

●● laat zien wat beleid betekent in het leven van mensen
●● bereidt studenten voor op een running start

●● vergt ondernemende houding van student en docent
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De Warmtetransitie
Van stoken naar verwarmen
Jeremy Krul1, Guido van Stiphout2 & Sander Mertens3
1. Student Finance & Control
2. Student Werktuigbouwkunde
3. Lector Energy in Transition

Inleiding/aanleiding

Resultaten/Bevindingen

Ongeveer 50% van ons energiegebruik wordt gebruikt voor
verwarmen en dat doet 95% op aardgas. Om de klimaatdoelen
te realiseren moeten we dus focussen op de warmtetransitie en
“van gas los”.

In Nederland zijn ongeveer 100.000 warmtepompen verkocht
(bron: European Heatpump Association) met een prijs van ongeveer
1000€/kWh zonder en 600€/kWh met subsidie. Deze prijs tezamen
met de prijsontwikkeling van de warmtepomp in Zwitserland en
Zweden is hieronder afgebeeld.

We moeten overstappen op verwarmen met duurzame energie.
De warmtepomp is nu echter ongeveer 2 à 3 keer zo duur als een
gasgestookte CV-ketel en de warmtetransitie wordt pas gemaakt
als er een betaalbaar alternatief is. Wat voor prijsontwikkeling is er
voor de warmtepomp te verwachten en hoe verhoudt de prijs van de
warmtepomp zich tot toekomstige alternatieven?

Onderzoeksvraag
Bepaal de prijsontwikkeling van de warmtepomp en vergelijk
die met huidige en toekomstige alternatieven.

Blijkbaar daalt de prijs van de warmtepomp in Zwitserland snel en
in Zweden nauwelijks. Hoe ziet de leercurve van de warmtepomp er
in Nederland uit en welke prijs voor de warmtepomp accepteert de
Nederlander?

Het onderzoek zal gebruikt worden
als input voor systeemkeuzes in de
Nederlandse warmtetransitie

Methode
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en interviews met
een warmtepomp leverancier, installateurs van warmtepompen en
consumenten. Met deze achtergrond wordt inzicht verkregen in de
situatie voor de warmtepomp in Nederland.

Het onderzoek is mogelijk door de samenwerking tussen

Op basis van deze achtergrond en economische modellen wordt
bepaald wat de potentie van de warmtepomp is in Nederland.
Daarvoor wordt ook onderzoek gedaan naar de kosten van andere
toekomstige verwarmingsopties.

gefundeerde systeemkeuzes te maken in de warmtetransitie.

Contact

dr.ir.ing. Sander Mertens

Lector Energy in Transition
s.mertens@hhs.nl

06 54 98 13 35

opleidingen, het lectoraat en de input van het bedrijfsleven.
De leercurve vormt een belangrijk gereedschap om

Het onderzoek is eind 2018 van start gegaan .
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Waarom de rechterlijke macht niet
wil digitaliseren – een cultuuranalyse

Introductie
De economie digitaliseert in rap tempo, maar rechtbanken werken nog
steeds op papier. Pogingen om de toegang tot de rechter voor burgers
ook digitaal mogelijk te maken, worden belemmerd door een gebrek
aan belangstelling binnen de rechterlijke macht. Terwijl innovatie
bij justitie juist hard nodig is om maatschappelijk relevant te blijven.
Waarom verloopt organisatieverandering bij de rechtspraak stroef?
In dit onderzoek is onder meer gekeken naar het effect van de
organisatiecultuur op het adaptief vermogen van medewerkers en
organisatie. Biedt de rechterlijke identiteit aanknopingspunten voor

Contact

Michiel de Boer

Adviseur Raad voor de rechtspraak/ Student M&PC
michielboer@xs4all.nl

verandering? Waarom houden rechters angstvallig vast aan hun
rechtershamer en stapels papier? En naar wie luisteren zij eigenlijk?
Een cultuuranalyse geeft antwoord op deze vragen.
Onderzocht is ook hoe de aantrekkingskracht van een leidersrol in
digitale innovatie kan worden verbeterd en hoe organisatiecoaching
daaraan binnen het leerklimaat van de rechtspraak een bijdrage kan
leveren. Welke interventies kunnen bijdragen aan een aantrekkelijker
perspectief op die rol?
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The Pentesthub
Dé hub waar studenten, bedrijven en overheidsinstellingen bij
elkaar komen om cyber security binnen het MKB te verbeteren
Door Wesley Groenestein, Luc Pluimakers en Matthijs Vogel met ondersteuning
van de HBO/ ICT docenten Daniel Meinsma en Saman Barjas.

Inleiding

Resultaten

Het begon eind oktober 2017 met een goed gesprek waarna team
HHSec is opgericht om mee te doen aan technische wedstrijden.
De eerste uitdaging was de Devogame van Devoteam die team
HHSec op 15 december 2017 met succes wist te winnen. Een
wedstrijd waaraan 172 internationale teams meededen, met als
hoofdprijs een bezoek aan CES 2018 in Las Vegas. Na terugkomst
uit de VS is besloten met een deel van team HHSec het concept
van de PentestHub realiteit te maken.

Het echte resultaat is te zien in de Dutch Innovation Factory te
Zoetermeer. Hier heeft de PentestHub nu een ruimte om het MKB
binnen Nederland veiliger te maken door het samenbrengen van
studenten, bedrijven en overheidsinstellingen. Dat is naast het feit
dat we de internationale wedstrijd van Devoteam hebben gewonnen
en naar CES 2018 in Las Vegas mochten gaan.

Onderzoeksvraag
Met welk innovatief voorstel kunnen wij een technologische
revolutie starten binnen De Haagse Hogeschool?*

*Deze vraag is opgesteld door Devoteam voor de Devogame.

Conclusie

Methode
Meerdere brainstorm sessies en gesprekken zijn gehouden met
medestudenten en bedrijven binnen de Dutch Innovation Factory
(DIF). Vervolgens zijn na de gewonnen Devogame, in een aantal
bijeenkomsten met stakeholders van de opleiding HBO/ICT, lectoren
en onderzoekers van het Centre of Expertise Cybersecurity en de
DIF, de uitgangspunten en randvoorwaarden van de PentestHub
vastgesteld.

De PentestHub overbrugt de kloof tussen studenten,
bedrijven en overheidsinstellingen die op dit moment
binnen de Cybersecurity wordt ervaren waardoor potentiële
innovaties en waardevolle werkrelaties niet kunnen ontstaan.
De PentestHub biedt studenten vanuit verschillende
disciplines extra uitdaging om kennis en vaardigheden
verder te ontwikkelen en in een veilige omgeving toe
te passen. In deze veilige omgeving kunnen studenten
systemen testen en advies geven op security vraagstukken
vanuit het MKB. Daarbij bieden de studenten directe
toegevoegde waarde voor bedrijven die niet de kennis en
het budget hebben voor cyber security en kunnen zij zichzelf
sneller en beter ontplooien als cyber security professionals.

Contact
PentestHub

info@pentesthub.nl

Dutch Innovation Factory

Bleiswijkseweg 37E, 2712 PB Zoetermeer
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Hang in There
1st years support

Aminata Cairo, Winnie Roseval, Hannah Boekestijn & Emma Bassetti
Lectoraat Inclusive Education

Introduction

Results

The “Hang in There” project is a short, student-based intervention
against minority students’ dropping out rates. The project is based
on the theory that students’ feeling of belonging to an academic
institution can be key factor in their resilience and for lowering the
drop-out rates. In particular, the authors Walton and Cohen (2011)
proved in a study that a small intervention in which students get to
know the experiences of older students, decreases chances to drop
out. Using the theory of “growth mind set”, students receive the
message from their particular social group that as they go through
difficulties they can overcome the obstacles, which helps students to
overcome the difficulties they endure in their first year.

The project is currently in the pilot phase. The first results will be
shared by the end of 2019. The following quotes are from students
who filled in the questionnaire:
What stuck with me most after watching the videos is:

‘That you can always ask for help’

‘That you have to keep on going when things get tough’

‘The big transfer from MBO to HBO, I experience that myself’

Minority students in particular tend to think that they do not belong
in higher education institutions (Walton, Cohen, 2011). The ‘Hang
in There’ project wants to tackle this issue by producing and
disseminating a series of short videos in which active students talk
about their experience in overcoming initial difficulties and sense
of non-belonging, which can be used for incoming and first year
students.

Research Question:
What’s the impact of the student-based intervention
‘Hang in There’?

Conclusion

Methodology
The significant intervention consists of the incoming or first year
student watching a video and answering an online questionnaire.
The student can select from of a range of student representatives.
The older students depicted in the video will share their story about
having struggled at the beginning and during their first year, but
then having overcome the difficulties and started to feel part of
this institution. By watching the videos, we want to make students
understand that it’s normal to have a moment in which they might be
discouraged, have an unexpected cultural shock, felt as not part of
the institution, and were overwhelmed by the academic workload or
personal circumstances.
The questionnaire aims to make students reflect on the content and
message in the videos and internalize it. In the first section of the
questionnaire, (first years) students are asked which aspirations,
expectations and worries they have for their first year at the HHS,
both socially and academically. In the second section, they will be
asked to write a short letter to themselves in a year, drawing upon
the messages received in the video. We will tell the students that
this exercise is aimed at developing the project on a larger scale, and
helping younger students. The total time of the questionnaire will not
take more than 15 minutes to complete.

Contact

Aminata Cairo PhD

Professor Inclusive Education
a.cairo@hhs.nl

070 445 76 01

The intervention has been used in a study with all incoming
first year students, but proved effective to students

particularly at risk for dropping out. The project aims

to target all those students that may be deterred from

continuing their program at HHS because they have come
to believe that they don’t fit in.

Students in the videos will represent a range of backgrounds
including but not limited to: women studying in a technical
studies; Ethnic minority students; LGBTI students;

Students from a rural area coming into town to study;

students from the city; students coming from an MBO

program; international students; Dutch Caribbean students;
observant Christian students; single parents, and so on.
We want to collect more stories.
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Beweegvriendelijke Omgeving
Zuiderpark
Gita Houbolt, Manon Kessels, Monique Berger, Arend de Kloet en Sanne de Vries
Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, Lectoraat Revalidatie, Opleiding Mens en Techniek | Bewegingstechnologie

Aanleiding

Resultaten

De gemeente Den Haag streeft met haar sportnota naar dagelijkse
beweging en regelmatig sporten voor alle inwoners. Het Zuiderpark
ligt tussen wijken die achterlopen in de beweegdeelname
ten opzichte van de rest van Den Haag. Het Zuiderpark is een
groene omgeving met wandelpaden, fietspaden, speelweides en
speeltuinen. Hierdoor is het een geschikte locatie voor het realiseren
van een beweegvriendelijke omgeving voor bezoekers van het park.
In dit onderzoek is gekeken naar de beweegvriendelijkheid van het
Zuiderpark op dit moment en naar de gewenste situatie vanuit het
oogpunt van verschillende stakeholders.

Uit de interviews zijn vier thema’s naar voren gekomen die de
beweegvriendelijkheid van het Zuiderpark zouden kunnen verhogen:

Onderzoeksdoel
‘Het optimaliseren van de beweegvriendelijke omgeving

in het Zuiderpark voor mensen met en zonder lichamelijke
beperking, aan de hand van de wensen en behoeftes van
de stakeholders’

De verbinding tussen
de Sportcampus en
het Zuiderpark

De bereikbaarheid en
toegankelijkheid van
het Zuiderpark

De communicatie tussen
aanbieders onderling

De communicatie richting
de bezoekers

Belangrijkste aanbevelingen:
●● Maatregelen nemen om bezoekers van het Zuiderpark naar
de Sportcampus toe te leiden;
●● Het bewegwijzeringsysteem van het Zuiderpark verbeteren;
●● Kennismakingsbijeenkomst organiseren voor particuliere sporten beweeggroepen in het park;
●● Volledig overzicht van al het beweegaanbod plaatsen op de
Zuiderpark website.

Conclusie en aanbevelingen
Uit het onderzoek komt naar voren dat er voor het

optimaliseren van de beweegvriendelijkheid van het

Methode

Zuiderpark gewerkt moet worden aan een betere

De voorzieningen in het Zuiderpark zijn getoetst aan de hand van
het Beweegvriendelijke Omgeving Model (BVO-model).
Daarnaast is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door
middel van semigestructureerde interviews met stakeholders die
werkzaam zijn in het Zuiderpark. Hierbij is een topiclijst opgesteld
aan de hand van het BVO-model. De interviews zijn getranscribeerd
en gecodeerd voor een analyse van de resultaten.
Er is tevens een brainstormsessie georganiseerd met de
stakeholders waarin de uitkomsten uit de interviews vertaald zijn
naar oplossingen.

Contact
Gita Houbolt

Student Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
ghoubolt@xs4all.nl

06 31 36 82 50

samenwerking tussen de aanbieders, communicatie richting
de bezoekers en toegankelijkheid van de Sportcampus en
het park. Het aanbod is volledig aanwezig, maar moet wel
voor iedereen te vinden zijn.

Aanbevelingen voor vervolg onderzoek:

●● Een vervolg onderzoek naar de wensen en behoeftes van
de gebruikers van het Zuiderpark, door middel van een
enquête.

