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Volhouden dat we een groot verschil kunnen maken. Het 
afgelopen jaar en zeker ook de start van 2022 hebben ons 
geconfronteerd met het feit dat onze levens op ieder moment 
drastisch kunnen veranderen. Door dingen die heel dichtbij zijn 
en concreet ingrijpen in ieder detail van je dagelijks leven, zoals 
de COVID-pandemie, tot dingen die ogenschijnlijk ver weg zijn, 
maar je toch bij de strot grijpen. 

De oorlog in Oekraïne is op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf nog in volle gang, niemand lijkt te weten hoe lang dit nog 
duurt, hoe dit onze wereld gaat veranderen, hoeveel levens het 
nog zal kosten. En tegelijkertijd houden we vol. Niet eens bewust. 
Iedere ochtend staan we op, zien we eindelijk onze vrienden en 
collega’s weer in het echt en maken we plannen. Om naar het 
theater te gaan, jezelf te verliezen bij een concert. Om nieuwe 
projecten te starten, samen met collega’s te puzzelen op hoe je 
wilde plannen werkelijkheid kunnen worden. 

Dat verwondert me. Niet alleen van mezelf, maar ook van de 
wereld om ons heen. Het lijkt zo logisch dat de wereld stil moet 
staan, gewoon even niet meer verder kan omdat er te veel aan 
de hand is. Maar dat gebeurt niet. Studenten blijven leren, wij 
onderzoekers blijven de grenzen opzoeken van wat we nog niet 
kunnen of weten, we blijven experimenteren. Wij breidden ons 
kenniscentrum uit met vier nieuwe lectoren waar we ontzettend 
trots op zijn. En bedrijven blijven vooruitkijken naar de volgende 
stap in hun ontwikkeling. De ‘digitale revolutie’ is in volle gang. 
Steeds meer bedrijven willen hun rol pakken in het verduurzamen 
van hun keten. 

Kortom: ik ben onder de indruk. Van mezelf en de wereld om 
me heen. Van het plezier dat we hebben in wat we doen. Van 
de collega die je met onstuimig enthousiasme en een harde 
lach omver blaast, je gedachten opschudt ( je weet wie je bent). 
Van de collega-onderzoekers bij andere hogescholen en 
universiteiten. Van eindelijk weer in een kas of productiehal rond 
kunnen lopen om te voelen wat daar echt gebeurt. Van het feit 
dat wij, maar ook jullie volhouden omdat we een groot verschil 
kunnen maken.

Dr. John Bolte
Directeur kenniscentrum Digital Operations & Finance

Voorwoord

“ Ik denk niet dat ik ooit overmoedig ben. Ik heb alleen maar  
het volste vertrouwen, en ik blijf volhouden dat  

dat een groot verschil uitmaakt. ” 
Edgar Rice Burroughs  

(schrijver van o.a. Tarzan en diverse sciencefictionverhalen)
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WIE ZIJN WIJ

Missie en doelen 

De onderzoekers van het kenniscentrum Digital Operations 
& Finance willen bijdragen aan een ‘economie die deugt’. Dat 
is voor ons een economie met een kleine voetafdruk. Een 
economie die zorgt voor een economische toekomst die 
inclusief, duurzaam en veerkrachtig is. Wij ontwikkelen digitale 
technologie, passen digitale technologie toe en ontwikkelen 
daarbij passende organisatievormen om zo de voetafdruk van 
productie, handel en gebruik te verkleinen. 

Onze missie is: 
 ● Innovaties voor een economie die deugt met een kleine 

voetafdruk mogelijk maken door onderzoek naar inzet van 
slimme technologie en data in de verschillende levensfasen 
van producten en diensten: productie, handel en gebruik. 

 ● (Toekomstige) professionals leren met slimme technologie 
en data vorm te geven aan een economie die deugt. 

Deze missie krijgt zijn neerslag in een aantal doelen: 
 ● Kenniscentrum Digital Operations & Finance ontwikkelt 

concrete alternatieven om de voetafdruk van productie, 
gebruik en handel te verkleinen. We richten ons in de eerste 
plaats op de sectoren Hightech Maakindustrie, Agri & Food, 
Gezondheidstechnologie en Smart Mobility. 

 ● Kenniscentrum Digital Operations & Finance vormt binnen 
deze werkvelden multidisciplinaire netwerken om nieuwe 
technologie en organisatievormen te ontwikkelen. Daarbij 
ligt de focus op de regio Zuid-Holland.

 ● Kenniscentrum Digital Operations & Finance levert een 
bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen door het ontwikkelen 
van digitale onderwijsplatforms en vernieuwende 
onderwijsvormen.

Het kenniscentrum Digital Operations & Finance is een 
samenwerking van zeven onderzoekgroepen - ook wel lectoraten 
genoemd. Deze lectoraten bestaan vooral uit onderzoekers 
die daarnaast een rol hebben in het onderwijs: docent-
onderzoekers. Zij doen bijvoorbeeld promotie-onderzoek of 
werken in consortia met bedrijven en instellingen aan een 
onderzoeksvraag. Zij betrekken ook zo veel mogelijk studenten 
bij het onderzoek. Studenten bouwen bijvoorbeeld prototypen 
of onderzoeken deelvragen. Een lectoraat wordt geleid door een 
ervaren onderzoeker met een stevig track record: de lector.

 Change Management

 Fotonica

 New Finance

 Platformeconomie

 Purposeful Marketing

 Smart Sensor Systems

 Smart Sustainable Manufacturing 

Directeur John Bolte, programmacoördinator Margot Custers, 
senior managementassistent Merel Hillen en medewerker 
kwaliteitszorg Astrid Jansen faciliteren de ontwikkeling van 
het kenniscentrum.  
Lees hier meer over de ambities en plannen bij de start van 
het kenniscentrum. 

Kenniscentrum Digital Operations & Finance:  
met digitale technieken werken aan  

een economie die deugt. 

https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/03/02/kenniscentrum-digital-operations-finance-met-digitale-technieken-werken-aan-een-economie-die-deugt
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WIE ZIJN WIJ

Onderzoeksprofiel

Onze missie en doelen realiseren we door onderzoek te doen 
op acht centrale thema’s. Binnen die thema’s werken onze 
onderzoeksgroepen samen en belichten ze verschillende kanten 
van een vraagstuk. Zo doen we in het kader transparantie en 
monitoren bijvoorbeeld onderzoek naar dataverzameling met 
sensortechniek, het inzichtelijk maken van productieprocessen 
en integrated reporting.  Onze onderzoekers hebben expertise 
op veel verschillende disciplines – van techniek tot business. Die 
kennis concentreert zich rond de inzet van digitale technologie 
en een aantal Key Enabling Technologies en het ontwikkelen van 
responsible business.

Samenwerking met onderwijs

Het kenniscentrum is nauw verbonden met de faculteiten en 
opleidingen van De Haagse Hogeschool, met name op het 
gebied van business, techniek en digitalisering. Onderzoek doen 
met het kenniscentrum betekent samenwerken met docenten 
en studenten. Zij werken aan nieuwe kennis en toepassing 
van die kennis in de praktijk en leren al doende. Als bedrijf of 
organisatie doe je dus nieuwe kennis op en draag je bij aan de 
opleiding van de professionals van de toekomst. Zo helpen wij 
als kennisinstelling bedrijven en organisaties, en andersom.
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Slim onderhoud
Een economie die deugt, produceert niet te veel en is zuinig 
met grondstoffen. Goed onderhoud en steeds meer ‘op maat’ 
produceren leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Cruciaal 
daarbij is om te weten welk onderhoud wanneer nodig is, 
bijvoorbeeld via sensoren. Eigenaarschap, onderhoud en de 
manier van produceren grijpen in elkaar.

Van bezit naar dienst 
Wat is nodig om goed en duurzaam te kunnen gebruiken wat 
je nodig hebt? Niet per se bezit. Als producten meer als dienst 
worden aangeboden, verandert de relatie tussen producent 
en gebruiker fundamenteel, net zoals het verdienmodel van de 
producent. 

Autonoom maken
Big data, kunstmatige intelligentie en machine learning bieden 
grote kansen. Het maakt tijdig onderhoud, het voorkomen van 
verspilling en de komst van autonome voertuigen mogelijk. 
Maar ook een sturings- en accountingsysteem gericht op het 
creëren van economische, ecologische en sociale waarden.

Transparantie en monitoren 
Hoe meer je weet over de voetafdruk van je bedrijvigheid, hoe 
beter je kunt bijdragen aan een economie die deugt. Welke data 
verzamel en deel je met andere bedrijven en consumenten? 

Digitale technologie/Key Enabling Technologies

Responsible Business

Hightech  
Maak industrie Agri & Food Gezond heids-

technologie Smart Mobility ...

Hoe:
• Slim onderhoud

• Van bezit naar dienst
• Autonoom maken

• Transparantie en monitoren
• Digitaal samenwerken B2B/B2C

• Programmeerbaar geld
• Organisaties: inrichten en omdenken

• Reshaping education

Digitale technologie voor een economie die deugt
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Digitaal samenwerken B2B/B2C 
Platformen kunnen een katalysator zijn van bedrijvigheid die 
minder draait om de winst van de eigen onderneming, maar meer 
om de stevigheid van het netwerk en de toegevoegde waarde 
voor elkaar en de consument.

Programmeerbaar geld 
Digitale technologieën maken niet alleen nieuwe vormen van 
geld mogelijk maar bieden ook de mogelijkheid functies toe te 
voegen aan geld.  Met programmeerbare smart contracts kun 
je bijvoorbeeld bepalen waaraan een bepaalde som geld kan 
worden uitgegeven en wanneer geld van het ene bedrijf naar het 
andere bedrijf wordt overgeboekt. 

Contact
Meer weten over hoe we samen met partners uit de 
praktijk onderzoek doen? Neem dan contact met 
ons op via dof@hhs.nl. Actuele informatie over het 
kenniscentrum, onze projecten en contactinformatie 
van alle (docent)onderzoekers vindt u hier.

Organisatie: inrichten en omdenken
In een veranderende economie zijn nieuwe manieren van 
organiseren noodzakelijk. Wat zijn de vormen van werken en 
organiseren waarin duurzame veranderingen hun beslag krijgen? 

Reshaping education
Onderwijs om professionals op te leiden die bijdragen aan een 
economie die deugt

mailto:dof@hhs.nl
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/details/digital-operations-and-finance
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Wat doet het lectoraat 
Change Management
Change Management onderzoekt management of change 
(veranderkunde) én changing management. Dat doen we 
enerzijds door bekende managementthema’s in een nieuw 
daglicht te plaatsen en anderzijds ruimte te maken voor vreemde 
vraagstukken. ‘Changing management’ betekent ook dat we 
ons laten inspireren door praktijken die op het eerste gezicht 
weinig met management en organisatie te maken lijken te 
hebben. Binnen het lectoraat zoeken we voortdurend de grenzen 
van het vakgebied op, Onderzoek op het randje. Dat doen we 
vanuit de overtuiging dat echte vernieuwing alleen kan worden 
gerealiseerd als we stellige overtuigingen durven op te schorten 
en aan de slag gaan met nieuwe, experimentele vormen van 
managen en organiseren.

In het onderzoeksprogramma Making Art Work onderzoeken 
we op welke wijze de organisatie- en veranderkunde zich kan 
verrijken met ideeën, concepten en vooral praktijken uit de 
kunstwereld. Binnen de onderzoekslijn Reshaping Business 
Education richten we ons op de vraag hoe we met vernieuwing 
van het business onderwijs kunnen bijdragen aan de vorming van 
een generatie business professionals voor wie ‘een economie 
die deugt’ de basis van het denken en handelen vormt.

Highlights 2021

We hebben een mooie kenniskring geformeerd, met zowel 
progressie voor individuele onderzoeken als samenhang binnen 
de kenniskring. Hanane Abaydi en Kim Caarls zijn nieuwe externe 
onderzoekers en we hebben afscheid genomen van Theo de 
Joode (transfer naar New Finance) en Mieke Moor (na 8 jaar). 
Ohad Ben Shimon heeft een PhD-beurs toegekend gekregen 
en Wypkje van der Heide heeft de Olive Award gewonnen en is 
genomineerd voor de landelijke Onderwijspremie. Boven alles 
zijn we trots dat we met elkaar werk, rust en ruimte proberen te 
maken voor verdieping en vertraging en voor het schrijven van 
mooie publicaties.

Afgelopen jaar is onze SIA RAAK-mkb-aanvraag voor het project 
SUSTAIN toegekend en zijn we daarmee gestart. Ook hebben we 
een diversiteit aan samenwerkingsverbanden met het onderwijs 
gerealiseerd: onderzoek met studenten, naar studenten en voor 
studenten, afstudeerprojecten, minoren en gastcolleges.

Change Management

Jacco van Uden studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam waar hij zich specialiseerde in 
verander kunde. Na zijn studie werkte hij twee jaar bij 
Nyenrode Business Universiteit om vervolgens promotie-
onderzoek te doen aan de Universiteit voor Humanistiek. 
In zijn dissertatie ‘Organisation and Complexity’ stond de 
vraag centraal wat complexiteittheorie de organisatie-
kunde heeft te bieden. Sinds februari 2013 is hij lector 
Change Management. Bij het lectoraat draait het niet alleen 
om veranderkunde, maar wordt ook gezocht naar manieren 
om management zelf te veranderen. Zijn baan als lector 
combineert Jacco met een zelfstandige adviespraktijk.

Dr. Jacco van Uden,  
lector Change Management

WAT DOEN WIJ

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/change-management#over-het-lectoraat
https://www.linkedin.com/in/jaccovanuden/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/change-management#over-het-lectoraat
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Uitgelichte projecten

SUSTAIN  
SUSTAIN is een tweejarig onderzoeksproject, geïnitieerd door 
De Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool. Samen met 
onze projectpartners V2, Baltan Laboratories, Waag Society, 
Circus Amsterdam, In4Art, Art Partner en ECP | Platform voor 
de InformatieSamenleving willen we de body of knowledge 
en het handelingsinstrumentarium van innovatiebrokers 
verrijken. Hoe gaan deze innovatiebrokers op het kruisvlak van 
ondernemerschap en kunst te werk? Wat kunnen ze van elkaar 
leren? Wat kunnen zij van andere partijen, in een vergelijkbare 
positie, leren? Welke, altijd aanwezige, spanningen in de 
samenwerking tussen kunstenaars en ondernemers moeten 
ze wegnemen? En welke spanningen moeten ze juist in stand 
houden en productief maken?

Meer weten of meedoen? Zoek contact met  
Godelieve Spaas, lector Nieuwe Economie van Avans 
Hogeschool of Jacco van Uden, j.c.vanuden@hhs.nl.

ONZEKERHEID
In de onderzoekslijn Reshaping Business Education van De 
Haagse Hogeschool richt kunstenaar Marjolijn Zwakman zich 
op de vraag hoe het businessonderwijs een plek kan geven aan 
‘omgaan met onzekerheid’. Hoe kan businessonderwijs bijdragen 
aan een economie die deugt? Als kunstenaar weet zij dat 
onzekerheid ook een creatieve kracht is, die ingezet kan worden 
in een businesscontext. Onzekerheid als bron van innovatie. Lees 
hier de inleiding en drie essays: Onzekerheidsvaardigheid in 
business onderwijs.
Zij deed verder praktijkonderzoek naar hoe Onzekerheids-
vaardigheid met deze inzichten een plek konden vinden in 
het businessonderwijs. Welke ontwerpen, begeleiding en 
voorwaarden zijn daarvoor nodig? Daarvoor werkte zij met 
business-studenten in de context van de minor Artful Business 
Creations. En ontwikkelde zij een workshop Onzekerheids-
vaardigheid in samenwerking met Jacco van Uden met docenten 
en managers werkzaam in businessonderwijs.
Een inzicht dat zij mee zal nemen in haar vervolg onderzoek naar 
onzekerheidsvaardigheid is dat weerstand onderdeel is van 
werken met onzekerheid. Dit zal in het ontwerp van de volgende 
bijeenkomsten en workshops die we maken een plek krijgen. 
Zodat de waardevolle informatie die de weerstand in zich draagt 
productief gemaakt kan worden.

Meer weten? Neem dan contact op met Marjolijn Zwakman, 
m.c.f.zwakman@hhs.nl

Plannen voor 2022

De hoop en verwachting is dat we in 2022 het onderzoek kunnen continueren dat we in 2021 hebben opgestart. Met het 
lectoraat hebben we een analyse van het functioneren van ons lectoraat gemaakt. Uitkomsten waren: behouden wat 
goed is (en dat is veel) en finetunen waar het beter kan (experimenten in hoe we het kenniskringoverleg voeren). 
Verder gaan we dit jaar om onderzoek toegankelijker te maken een Podcestefette houden. Door elkaar te interviewen 
en podcasts te maken, leren we elkaars onderzoek beter kennen, leert de buitenwereld ons onderzoek beter kennen, 
ontwikkelen we onze interviewvaardigheden en leren we spreken over ons onderzoek.

mailto:?subject=
https://lectoraatchangemanagement.nl/2021/07/05/onzekerheidsvaardigheid-in-business-onderwijs/
https://lectoraatchangemanagement.nl/2021/07/05/onzekerheidsvaardigheid-in-business-onderwijs/
mailto:m.c.f.zwakman%40hhs.nl?subject=
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Wat doet het lectoraat Fotonica

Fotonica richt zich op het toepassen van de fotonicatechnologie 
in de praktijk en wil daarmee een bijdrage leveren aan een 
gezondere wereld en een duurzame economie. De focuspunten 
van het onderzoek van het lectoraat zijn:

 ● Agri&Food: inzet van optische technologie voor 
transparantie over de gehele keten van voedselproductie: 
monitoren van kwaliteit, veiligheid, samenstelling en 
herkomst van voedsel;

 ● Gezondheid: meten van o.a. beweging;
 ● ‘Structural health monitoring’: het monitoren van 

constructies en machines.

De optische technieken die hiervoor voornamelijk worden 
toegepast zijn spectroscopie, afbeeldingstechnologie en fiber-
optische sensoren. Het lectoraat wil een breed toegankelijke 
leer- en onderzoeksomgeving bieden op het gebied van 
fotonica. Hiertoe zal het ‘Key Enabling Technology Innovation 
and Learning Lab’ worden opgezet, waarin fotonicatechnologie 
samen met micro-/nanotechnologie wordt ondergebracht. Ook 
wordt er vanuit het lectoraat bijgedragen aan de scholing van 
professionals in het kader van ‘Lifelong Optics Learning’.

Highlights 2021

 ● Zonder onderzoekers geen onderzoek, dus het belangrijkste 
resultaat van 2021 was wel dat het – ondanks de 
coronabeperkingen - gelukt is om een multidisciplinaire 
kenniskring te vormen. Mooi daarbij is dat zowel 
kennis van fotonicatechnologie als van verschillende 
toepasssingsgebieden in de kenniskring vertegenwoordigd 
is, zodat fotonica als ‘key enabling technology’ in 
verschillende contexten kan worden toegepast. 

 ● Lifelong optics learning: er is een SLIM-subsidie toegekend 
om het werk van de ‘Bedrijfsschool Optica’ voort te zetten. In 
samenwerking met de TU Delft, de Leidse Instrumentmakers 
School, TNO en een flink aantal mkb-partners worden er 
onderwijsmodules ontwikkeld om een bijdrage te leveren 
aan levenslang leren in het optische domein. 

 ● Het projectvoorstel getiteld ‘Safeguarding infrastructure 
using Photonics’ is in 2021 mede door De HHs ingediend 
en begin 2022 gehonoreerd. In samenwerking met de 
Nederlandse projectleider (mkb uit Delft) en een Taiwanese 
partner biedt dit de kans om praktijkgericht onderzoek te 
doen aan fiber-optische sensoren voor de monitoring van 
infrastructuur zoals bruggen. 

Fotonica

Steven van den Berg studeerde natuurkunde aan de 
Universiteit Leiden. In 2002 promoveerde hij op onderzoek 
aan de dynamica van polymeer-gebaseerde lasers. 
Aansluitend trad hij als research scientist in dienst bij VSL, 
het nationale metrologie-instituut, waar hij in 2009 tot 
principal scientist werd benoemd. Gedreven door nieuwe 
ontwikkelingen in de natuurkunde én door vragen uit de 
markt richtte hij zich op onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van optische meettechnieken en –opstellingen. 
Sinds januari 2021 is hij lector Fotonica. De missie van het 
lectoraat is om een bijdrage te leveren aan een gezonde 
wereld en een duurzame economie door het toepasbaar 
maken van fotonicatechnologie in de praktijk.

Dr. Steven van den Berg,  
lector Fotonica

WAT DOEN WIJ

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-fotonica
https://www.linkedin.com/in/steven-vd-berg/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-fotonica
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Uitgelichte projecten

STRUCTURED LIGHT VOOR DIMENSIONELE METROLOGIE
In 2021 is het lectoraat gestart met een project om contactloos 
en tegen lage kosten de 3-dimensionale vorm van objecten te 
kunnen meten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘Structured 
Light’ (SL). Bij deze techniek wordt een bekend lichtpatroon 
geprojecteerd en gemeten met een camera. Door een object in 
het gezichtsveld van de camera te plaatsen verandert de vorm 
van het patroon. 
Een eerste stap in dit onderzoek is om een Structured Light 
Scanner (SLS) te ontwerpen waarmee de mogelijkheden 
en beperkingen van de SL-meettechniek gekarakteriseerd 
kunnen worden. Op basis van deze resultaten en wensen 
vanuit het werkveld zal de SLS verder ontwikkeld worden voor 
verschillende toepassingen, bijvoorbeeld in de medische of 
agriculturele wereld.
Gedurende het jaar hebben studenten uit de minor Medische 
Technologie (MT) en uit het profiel Fotonica van de opleiding 
Technische Natuurkunde (TN) aan dit project gewerkt. Uit 
het verkennend onderzoek van de MT-studenten is een SL-
meettechniek naar voren gekomen die het meest geschikt is 
voor verdere doorontwikkeling. De TN-studenten hebben op 
basis van deze bevindingen een prototype SLS ontworpen en 
bijna volledig ontwikkeld. De resultaten van deze enthousiaste 
projectgroep waren van dergelijke kwaliteit dat deze door hen 
gepresenteerd mochten worden bij de Applied Science Pitch 
Competition van de DAS conferentie van 31 maart 2022, waar ze 
de derde prijs in de wacht hebben gesleept!
In 2022 zal de ontwikkeling van het prototype worden afgerond 
en zullen we in staat zijn de mogelijkheden en nauwkeurigheid 
van de meettechniek te karakteriseren, waarna de 
doorontwikkeling van de SLS van start kan gaan.

Meer weten? Neem contact op met Steven van den Berg, 
s.a.vandenberg@hhs.nl.

Plannen voor 2022

 ● In 2022 zullen wij ons richten op het verder invullen van de onderzoekslijn ‘Fotonica voor Agri&Food’, met zowel 
onderzoek naar toepassing van spectroscopie voor voedselanalyse, als de inzet van diverse optische technieken in 
de agri-sector. 

 ● Fiber-optic sensing blijft een onderwerp van onderzoek. Deze technologie wordt zowel toegepast voor het meten 
aan mensen (beweging van de rug) in een onderzoek dat in 2022 zal worden afgerond, maar ook voor ‘structural 
health monitoring’, waarop een nieuw project over het meten aan bruggen van start gaat. 

 ● Met Lifelong Optics Learning gaan we bijdragen aan de scholing van personeel van mkb-partners en versterken we 
de banden met regionale partners.

 ● Er zal gestart worden met de realisatie van het ‘Key Enabling Technology Innovation and Learning Lab’.
 ● Op 8 juni spreekt Steven van den Berg zijn intreerede uit met als titel ‘Fascinating Photonics’.

COMPACTE NIR SPECTROSCOPIE VOOR AGRI&FOOD
De intensiteit van infrarood licht dat reflecteert van een 
voedingsmiddel bevat een wereld aan informatie over de 
samenstelling van hetgeen belicht is. Deze spectra kunnen in 
kaart gebracht worden met spectrometers. Tot enkele jaren 
geleden waren dit grote apparaten die in een laboratorium 
bediend moesten worden. 
Tegenwoordig is er spectroscopische analysetechnologie die je 
in de hand kan houden, waardoor je aan een lopende band direct 
kan meten. Het bijkomende voordeel van Nabij-InfraRood (NIR) is 
dat het een non-destructieve technologie is. NIR-spectroscopie 
maakt het mogelijk dat je goedkoper, makkelijker en sneller kan 
meten om compositie van je product in kaart te brengen of een 
proces snel bij kan sturen. 
Omdat voedingsmiddelen complex van samenstelling zijn, levert 
NIR tegelijkertijd veel en vaak complexe data op die moeilijk 
te analyseren zijn. Voor deze uitdaging maken we gebruik van 
moderne data- en analysetechnieken met Machine Learning. 
De combinatie van compacte NIR-spectrometers en Machine 
Learning biedt veel interessante toepassingen in agricultuur en 
voedingsmiddelen. 
Bij het lectoraat beschikken we over verschillende compacte 
NIR-spectrometers die we gebruiken om samples uit voedsel-
processen te inspecteren, in samenwerking met bedrijven. De 
eerste testmetingen hebben we uitgevoerd in februari en maart 
van 2022. Later in het jaar breiden we deze veelbelovende 
technologie voor Agri&Food uit voor nog meer interessante 
toepassingen in samenwerking met verschillende partners.  

Meer weten? Neem contact op met Steven van den Berg, 
s.a.vandenberg@hhs.nl.

mailto:s.a.vandenberg%40hhs.nl?subject=
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/lifelong-optics-learning
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/evenementen-en-activiteiten/details/2022/06/08/default-calendar/intreerede-steven-van-den-berg-lector-fotonica
mailto:s.a.vandenberg%40hhs.nl?subject=
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Wat doet het Lectoraat  
New Finance
New Finance onderzoekt en ontwikkelt nieuwe vormen van 
(digitale) financiële dienstverlening om een volhoudbare 
economie te realiseren. Zo’n economie kan waarschijnlijk niet 
worden gerealiseerd zonder fundamentele verandering van de 
financiële sector. Het lectoraat draagt bij aan deze transitie door 
onderzoek naar de mogelijkheden van digitale technologieën in 
de transitie van de financiële sector, onderzoek en ontwikkeling 
van nieuwe vormen van financiële dienstverlening, het 
aandragen van alternatieven voor structurele problemen en de 
ontwikkeling van business en economisch onderwijs dat bij New 
Finance hoort. Er zijn hiervoor vijf focuspunten geformuleerd:

1. Mogelijkheden van digitale technologieën zoals blockchain, 
smart contracts, big data en artificial intelligence.

2. Relatie tussen financiële en niet-financiële waarden en het 
realiseren van financiële en niet-financiële doelen.

3. Financiële dienstverlening en/of het monetair-financieel 
systeem.

4. Praktijkgericht onderzoek. 
5. Vernieuwing van het business- en economieonderwijs op 

De Haagse Hogeschool (qua inhoud, vorm en proces).

Highlights 2021

THE HAGUE STUDENT INVESTMENT FUND (HSIF)
Met het project The Hague Student Investment Fund 
(HSIF) beoogt het lectoraat een investeringsfonds voor en 
met studenten op te zetten en in te richten. Studenten die 
meedoen met HSIF zijn verantwoordelijk voor het scouten van 
investerings mogelijkheden, het binnenhalen van funding, het 
organiseren van pitch-evenementen, het onderhouden van 
contacten met verschillende opleidingen en uiteindelijk voor het 
runnen van het fonds. 
Het fonds stelt studenten in de gelegenheid om op basis van 
casuïstiek uit de praktijk te leren wat er komt kijken bij het 
verstrekken van financieringen en het runnen van een business. 
Het fonds beoogt te voorzien in laagdrempelige risicovolle 
financiering voor de ondernemingsplannen van studenten en 
recent afgestudeerde alumni die impact willen maken met hun 
initiatieven. Op deze manier hoopt HSIF ondernemerschap te 
stimuleren.
Onderzoekers van het lectoraat ondersteunen de studenten 
die betrokken zijn bij HSIF. Wij willen hen in een gecontroleerde 
omgeving laten omgaan met risico en onzekerheid, net als in de 
echte financiële wereld. Het fonds wil een platform zijn op het 
gebied van ondernemerschap en financiering en is daarmee 
een belangrijke bouwsteen in het ecosysteem voor startende 
studentondernemers. 
In 2021 hebben de studenten het businessplan van HSIF 
geüpdated en zijn twee succesvolle pitch-evenementen 
georganiseerd. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de 
structuur van studentinvesteringsfondsen, ondernemerschap 

New Finance

Martijn van der Linden studeerde bedrijfseconomie aan 
de Universiteit van Tilburg (2004) en startte zijn carrière 
als managementtrainee bij ING. Na zes jaar in de financiële 
sector te hebben gewerkt, besloot hij zich te richten op 
economische transities. Hij was van september 2011 
tot januari 2014 voorzitter bij het Platform Duurzame 
en Solidaire Economie. Van 2014 tot 2017 werkte hij als 
onderzoeker bij het EU-project Creating Economic Space 
for Social Innovation. Hij is in oktober 2018 gestart als lector 
New Finance. Het lectoraat draagt bij aan de transitie van de 
financiële sector door de kansen van digitale technologieën 
en nieuwe vormen van financiële dienstverlening te 
onderzoeken en te ontwikkelen, alternatieven voor 
structurele problemen aan te dragen en economisch 
onderwijs te ontwikkelen. Zijn proefschrift aan de TU 
Delft, gericht op het design van het monetair-financieel 
systeem in het digitale tijdperk, zal worden verdedigd op 
29 september..

Martijn van der Linden,  
lector New Finance

WAT DOEN WIJ

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/new-finance#over-het-lectoraat
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/the-hague-student-investment-fund
https://www.linkedin.com/in/martijnjeroenvanderlinden/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/new-finance#over-het-lectoraat
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onder studenten en succesvolle ecosystemen voor ondernemer-
schap. Tot slot zijn er tientallen netwerkcontacten aangegaan. 
Uniek aan dit initiatief is de koppeling naar het onderwijs; 
studenten kunnen hun bijdrage leveren in de vorm van een 
keuzevak en sinds dit jaar een minor. De minor wordt in 2022 
verder ontwikkeld en zal een open en flexibel karakter hebben, en 
is daarmee naast onderzoeksproject ook een onderwijsinnovatie.

Vragen over het project? Mail Jan Hendrik van der Kooij, 
j.h.vanderkooij@hhs.nl

THE FUTURE OF MONEY 
De digitalisering van onze economie en de opkomst van nieuwe 
vormen van geld heeft geleid tot een strijd over de (digitale) 
toekomst van ons geld. Het programma The future of money 
onderzoekt opties om het geldsysteem van de toekomst te 
herontwerpen op een manier die het dienstbaar maakt aan de 
samenleving en is een samenwerking tussen onderzoekers van 
New Finance, cartograaf Carlijn Kingma en onderzoeksjournalist 
Thomas Bollen.
In de zomer van 2021 is het programma van start gegaan. 
De afgelopen maanden is er vooronderzoek gedaan en is 
het programmaplan bestaande uit zes poten opgesteld: 
cartografieën, boek, open source-lesmateriaal, evenementen 
& community bouwen, onderzoek en programmamanagement. 
Daarnaast is er in samenwerking met mensen uit de praktijk 
en de wetenschap gewerkt aan een schets van de cartografie 
waarop alle belangrijke onderdelen van het huidige monetair, 
financieel en fiscaal systeem een plek hebben. 

Vragen over het project? Mail Martijn van der Linden, 
m.j.vanderlinden@hhs.nl

Plannen voor 2022

In 2022 zal de finale cartografie over de werking van 
het bestaande stelsel worden getekend. Daarnaast 
zullen een audiotour en lesmateriaal worden ontwikkeld, 
en zullen verschillende evenementen worden 
georganiseerd. Vervolgens zal gefocust worden op het 
maken van cartografieën over de toekomstige scenario’s 
en het schrijven van een boek. Dit zal ondersteund 
worden middels literatuuronderzoek, interviews, 
workshops en het schrijven van kortere artikelen. 

mailto:j.h.vanderkooij@hhs.nl
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/de-toekomst-van-geld
mailto:m.j.vanderlinden%40hhs.nl?subject=
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Wat doet het lectoraat 
Platformeconomie
De platformeconomie brengt vraag en aanbod voor goederen, 
arbeid, geld, entertainment, communicatie en informatie op 
een nieuwe manier samen, wat een ware digitale revolutie 
heeft ontketend. Het feit dat platformgerichte services een 
groot deel uitmaken van ons dagelijks bestaan, betekent niet 
dat hun maatschappelijke impact per se positief is. Zo zorgen 
werkplatformen, zoals Deliveroo, voor laagdrempelig en flexibel 
werk, maar brengt dit wel de sociale zekerheden van werknemers 
in het geding. Ook worden bijvoorbeeld de nadelige gevolgen 
van Airbnb op de leefbaarheid van steden vaak in de pers 
genoemd.

Het doel van dit lectoraat is om te onderzoeken hoe digitale 
platformen kunnen bijdragen aan een volhoudbare economie 
en welke rol verschillende stakeholders (consumenten, 
werkgevers/werknemers, de overheid en (platform)organisaties) 
hierin spelen. Volhoudbaarheid bestaat uit twee cruciale 
componenten: duurzaamheid en sociale inclusie. Zo kunnen 
platformoplossingen ervoor zorgen dat we onze bestaande 
middelen efficiënter inzetten in sectoren zoals mobiliteit, voedsel 
en fast moving consumer goods. 

Sommige van deze oplossingen, zoals het online bestellen van 
boodschappen via Crisp en Picnic, zorgen er nog steeds voor dat 
mensen middelen kopen, en valt een groot deel van de winst in 
het voorkomen van verspilling. Hier zitten we dus in de hoek van 
e-commerce oplossingen waarin winst te behalen valt door data 
te delen, slimme technologieën toe te passen en consumenten 
en bedrijven feedback te geven op hun inkoopgedrag.

Wanneer er geen overdracht van eigendom plaatsvindt en 
mensen dus tijdelijk middelen huren of lenen, dan spreken we 
over de deeleconomie. In de deeleconomie zijn consumenten 
afhankelijk van elkaar voor de kwaliteit van de dienst. Deze 
platformen moeten dus niet alleen op technisch vlak goed in 
elkaar zitten maar er ook voor zorgen dat iedereen zich aan de 
spelregels houdt en dat er voldoende vertrouwen is zowel onder 
gebruikers onderling als in de werking van het platform en in de 
zekerheid dat ze ook daadwerkelijk on-demand toegang hebben 
tot de dienst wanneer ze deze nodig hebben.

Tot slot stelt dit lectoraat de rol die techniek speelt in het 
faciliteren van ‘offline’ arbeid centraal. Het aantal ZZP-ers is de 
afgelopen jaren flink toegenomen en een belangrijke aanjager in 
deze trend is de platformeconomie. Echter, het is belangrijk dat 
het nieuwe werken wel een sociaal vangnet biedt voor deze ZZP-
ers en dat er mogelijkheden zijn voor werkenden om zich op de 
korte en lange termijn te blijven ontwikkelen.

Meer weten of samenwerken? Neem dan contact op met  
Nicole Stofberg, n.o.stofberg@hhs.nl

Platformeconomie

Nicole Stofberg deed een master Business Studies aan 
de Universiteit van Amsterdam en een master Environment 
& Development aan de London School of Economics. 
Op dit moment bevindt ze zich in de afrondende fase van 
haar promotie aan de UvA. Haar promotieonderzoek is 
gericht op de deeleconomie. Met haar onderzoek heeft 
Nicole de afgelopen jaren vier academische publicaties 
verwezenlijkt, onder andere in het prestigieuze Journal of 
Management Studies. Ze heeft daarnaast verschillende 
op-eds geschreven over onder meer autodelen en de 
toekomst van mobiliteit en over de uitdagingen van 
flexwerkplatformen in een EU-context. Nicole is in februari 
2022 gestart als kwartiermaker voor het nieuw op te 
richten lectoraat Platformeconomie. 

Nicole Stofberg,  
kwartiermaker Platformeconomie

WAT DOEN WIJ

mailto:n.o.stofberg%40hhs.nl?subject=
https://www.linkedin.com/in/nicole-stofberg-a1259614/
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Plannen voor 2022

Het lectoraat is nauw betrokken met de opzet van de nieuwe minor: ‘Bouw je eigen platform’. Via deze minor leren 
studenten wat de platformeconomie nu precies behelst, wat de voorwaarden zijn waaronder platformen groot en 
succesvol kunnen worden, én maken ze een start met een eigen platformbedrijf om de dynamieken en geheimen van 
de platformeconomie te ontrafelen.  Na het afronden van de minor zijn studenten in staat om de verschillende facetten, 
die de basis vormen van een succesvol platform-business idee te herkennen en de maatschappelijke waarde hiervan te 
toetsen. Bovendien zijn deze studenten in staat om een marktanalyse te schrijven waarin zij analytische tools inzetten 
om hun “platform idee” te valideren. Tot slot krijgen de studenten de digitale- en marketingvaardigheden mee om hun 
platform idee om te zetten in een concreet prototype dat zij kunnen implementeren in de markt.
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Wat doet het lectoraat 
Purposeful Marketing
Purposeful Marketing onderzoekt marketing in een volhoudbare 
economie en kijkt daarbij naar de klant als verantwoordelijke 
burger. Het lectoraat ontwikkelt manieren om met digitale 
technologieën en data vorm te geven aan marketing.

Het lectoraat wil ondernemingen helpen de juiste producten en 
diensten aan klanten te leveren die de samenleving als geheel 
ten goede komen, in plaats van alleen maar winst voor het 
bedrijf opleveren. Het definieert bedrijfsmarketingpraktijken die 
sociaal en ecologisch verantwoord zijn. In sociale (niet-zakelijke) 
domeinen bevordert Purposeful Marketing maatschappelijke 
veranderingen die een langdurige en holistische impact hebben 
op het leven als geheel.

Het lectoraat Purposeful Marketing zal nieuwe marketingkennis 
en -expertise ontwikkelen en delen die een breder doel dienen 
dan alleen winstgevendheid. Door samen te werken met 
bedrijven, overheidsorganisaties, academische instellingen 
en onderwijsprogramma’s zullen wij de marketingpraktijken 
onderzoeken en co-creëren die de samenleving als geheel 
stimuleren.

Ons onderzoek zal kennis ontwikkelen en delen in drie 
verschillende strategische marketinggebieden:
betrokkenheid van stakeholders, creatie van waarden en 
ervaringen, en marketingstrategie.

Meer weten of samenwerken? Neem dan contact op met 
Hongli Joosten, h.joosten-ma@hhs.nl

Highlights 2021

Na slechts een paar maanden na het opstarten van de 
gloednieuwe onderzoeksgroep is het grootste deel van het 
onderzoeksteam succesvol samengesteld, met vijf docent-
onderzoekers. We hebben onze onderzoeksgroepstrategie 
vastgesteld en hebben twee onderzoeksprojecten afgerond, 
Purposeful Marketing Co-creation Experts Interviews 
en Purposeful Marketing Business Students Survey, met 
publicatiepotentieel. Inmiddels hebben we ons LinkedIn-netwerk 
gelanceerd..

Purposeful Marketing

Hongli Joosten-Ma promoveerde via een gezamenlijk 
Duits-Chinees onderzoeksprogramma in cognitieve 
psychologie van de Georg-August-Universität Göttingen 
en de East China Normal University in Shanghai. 
Na wetenschappelijk onderzoek als postdoc aan 
universiteiten in Duitsland en Nederland zette zij haar 
loopbaan voort in het internationale bedrijfsleven in Azië, 
Noord-Amerika en Europa. Met meer dan 20 jaar ervaring 
heeft zij verschillende leidinggevende posities bekleed 
op het gebied van bedrijfsstrategieën en van toegepast 
onderzoek in het marketingdomein bij o.a. Philips en Shell, 
en kleine consultancybedrijven. Vanaf 2018 werkte zij 
als hoofddocent bij de opleiding International Business 
aan De Haagse Hogeschool. Daar vervulde zij een 
belangrijke rol bij het opzetten van een nieuw programma 
voor marketingonderwijs. Sinds september 2021 is 
zij lector Purposeful Marketing. Binnen het lectoraat 
wordt onderzocht wat handelen vanuit een breder 
waardenbegrip betekent voor de marketingpraktijk en hoe 
marketing rond zo’n breder waardenbegrip bedrijven kan 
helpen verduurzamen.

Dr. Hongli Joosten,  
lector Purposeful Marketing

WAT DOEN WIJ

https://www.thehagueuniversity.com/research/research-groups/details/research-group-purposeful-marketing
mailto:h.joosten-ma%40hhs.nl?subject=
https://www.linkedin.com/groups/12651407/
https://www.linkedin.com/in/hongli-joosten-ma-a8bab420/?originalSubdomain=nl
https://www.thehagueuniversity.com/research/research-groups/details/research-group-purposeful-marketing
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Plannen voor 2022

In 2022 ligt onze focus op de uitvoering van het project Strategische marketingplanning voor mkb - betekenisvol 
business succes (SIA-financieringsaanvraag in uitvoering). Verder speelt Purposeful Marketing een rol als 
consortiumpartner voor drie innovatieprojectaanvragen: Smart Assembly Industry, Underground Data for living 
environment and Data for agriculture. We gaan aan de slag met de verdere uitbreiding van ons onderzoeksteam en van 
ons in- en externe netwerk voor samenwerking en financieringsmogelijkheden. Ook richten we ons op integratie met en 
bijdrage aan educatieve programma’s en duiken we dieper in de geselecteerde inhoudelijke aandachtsgebieden.
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Wat doet het lectoraat  
Smart Sensor Systems
Smart Sensor Systems onderzoekt en ontwikkelt systemen 
waarbij meten, combineren, analyseren met Artificial Intelligence 
en het bieden van handelingsperspectieven centraal staan. 
Predictie en preventie zijn de kernwoorden van het lectoraat: 
gezond houden van mens, dier, plant en machine door mensen 
en apparaten te helpen de juiste beslissingen te nemen. 
Hierbij staan metingen aan (milieu) blootstelling, voeding, 
ondernomen activiteiten en gezondheid centraal. Met deze 
metingen worden predictiemodellen gebouwd om op tijd 
maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van nadelige 
gezondheidseffecten en uitval. Dat geldt zowel voor levende 
wezens in hun dagelijkse omgeving (onderzoekslijn Smart Health) 
als voor (arbeids-)veiligheid en machine health in de industriële 
omgeving (onderzoekslijn Smart Safety and Industry). Binnen de 
onderzoekslijn Smart Mobility worden duurzame en autonoom 
rijdende voertuigen ontwikkeld. Voertuigen die zowel voor het 
laatste stukje reizen van personen en goederen zorgen als voor 
efficiënte overslagsystemen. Al deze ontwikkelingen moeten 
bijdragen aan een bereikbare, schone en gezonde stad. Binnen 
de onderzoekslijn Smart Acquisition and Control wordt zowel 
kennis ontwikkeld om optimale metingen in tijd en ruimte te 
doen, als voor het verzenden, verwerken en analyseren van big 
data en het automatisch beslissen op basis van sensormetingen. 

Highlights 2021

Het was een COVID-jaar dat iedereen heeft uitgeput, maar 
waar wonderbaarlijk mooie resultaten, publicaties en een online 
Sensor Data Challenge uit zijn gekomen, georganiseerd in 
samenwerking met het CBS, RIVM en Universiteit Utrecht. We 
hadden dertig deelnemers van drie hogescholen. In vier dubbel 
uitgevoerde opdrachten van de ArboUnie, CEAG, SHARE en 
RIVM zijn er nieuwe innovatieve oplossingen gevonden. 
Er zijn twee belangrijke subsidieaanvragen gehonoreerd: SIA 
RAAK-mkb MRI Proof Sensors suitable for Catheterisation 
(MPSC) en SIA RAAK-mkb Assisted Cleaning Robots (ACR).
Wasif Muhammad en Alieh Alipour hebben de onderzoeksgroep 
verlaten om buiten De HHs te gaan werken. Er zijn echter drie 
geweldige nieuwe medewerkers bijgekomen: Fernando Garcia 
Fernandez versterkt onze groep voor tenminste twee jaar 
als visiting professor vanuit het Autonomous Mobility and 
Perception Lab van Carlos III in Madrid. Dankzij hem hebben we 
een krachtige impuls aan de roboticaprojecten en aan de kennis 
op de machine learning technieken die we ook kunnen inzetten 
in predictive maintenance en omgevingsinspectie van wegen, 
maar ook van tomatenplanten. We gaan een aantal gezamenlijke 
subsidieaanvragen indienen en werken ook samen met zijn 
groep in Madrid.
Stefania Marassi is de promotiebeurs voor leraren toegekend 
om in onze groep te komen werken aan de ethische en juridische 
aspecten van gebruik van wearables en AI in arbeidssituaties. En 

Smart Sensor Systems

John Bolte studeerde af als aardbevingsseismoloog aan 
de Universiteit Utrecht. In 2003 promoveerde hij aan de 
TU Delft op het gebied van akoestische imaging. Vanaf 
2002 werkt hij als scientific project manager voor het RIVM, 
waar hij jarenlange ervaring opdeed met het ontwikkelen 
en toepassen van draagbare meetinstrumenten. Sinds 
2011 is hij geregistreerd epidemioloog na zijn studie tot 
milieu- en arbeidsepidemioloog aan de Vrije Universiteit. 
In september 2016 is hij benoemd tot lector Smart Sensor 
Systems. Het lectoraat richt zich op het ontwerp en 
de ontwikkeling van meetnetwerken, maar ook op het 
verwerken en terugkoppelen van metingen. In 2020 is 
John aangesteld als directeur van het kenniscentrum 
Digital Operations & Finance. 

Dr. John Bolte,  
lector Smart Sensor Systems

WAT DOEN WIJ

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/smart-sensor-systems#over-het-lectoraat
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/evenementen-en-activiteiten/details/2021/04/22/default-calendar/sensor-data-challenge-2021
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/09/06/raak-mkb-financiering-toegekend-aan-het-lectoraat-smart-sensor-systems
http://www.ampl.es/
http://www.ampl.es/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/11/05/promotiebeurzen-van-nwo-voor-leraren-toegekend-aan-docentonderzoekers-ohad-ben-shimon-en-stefania-marassi
https://www.linkedin.com/in/john-bolte-0856134/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/smart-sensor-systems#over-het-lectoraat
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/smart-sensor-systems#over-het-lectoraat
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Jeany Prinz is aangemonsterd als datascientist op de projecten 
Application of Wearables measuring Environmental exposures 
en op de PrimaVera data van de testbench.
John Bolte werd vorig jaar door De Haagse Hogeschool 
voorgedragen voor de Deltapremie, een toonaangevende 
onderzoeksprijs, gericht op praktijkgericht onderzoek. Deze 
prijs van een half miljoen euro wordt een keer in de twee jaar 
uitgereikt en alle hogescholen mogen een lector nomineren.

Uitgelichte projecten

SIA RAAK-mkb MRI PROOF SENSORS SUITABLE FOR 
CATHETERISATION
Alleen al in Nederland zijn er 1,55 miljoen mensen met hart- en 
vaatziekten. Het statistisch gemiddelde van 103 slachtoffers 
per dag is aanzienlijk. Ongeveer 25% van alle sterfgevallen is 
jonger dan 75 jaar. In het project MRI Proof Sensors Suitable for 
Catheterization (MPSC) doet Lodewijk Arntzen, onderzoeker 
binnen het lectoraat Smart Sensor Systems, samen met 
andere onderzoekers en mkb daarom onderzoek naar een 
nieuwe generatie kathetersensoren. Met behulp van fotonica, 
micro- en nanotechnologie worden nieuwe sensortechnieken 
toegepast op een volgende generatie kathetertipsensor. Met 
betere preventieve diagnostiek en nieuwe mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld cardiovasculair onderzoek kan het aantal 
slachtoffers van hart –en vaatziekten verminderen. Dit is een 
heel mooi hightech project waarbij we met een reeks hightech 
bedrijven uit de regio Delft samenwerken en veel studenten-
opdrachten, stages en studentassistentschappen in het 
nanotechlab/microfabricagelab gaan uitvoeren. Het is ook een 
mooie voortzetting van onze eerder opgestarte samenwerking 
met Saxion (lectoraat Nanotechnologie van Cas Damen).

Meer weten? Neem dan contact op met Lodewijk Arntzen, 
l.h.arntzen@hhs.nl

NWO NWA-ORC PRIMAVERA
In het landelijke project Predictive maintenance for Very 
effective asset management (PrimaVera) onderzoeken 
we nieuwe algoritmes en data-acquisitiemethodes om te 
voorspellen wanneer kapitaalgoederen onderhoud nodig 
hebben. Onze groep richt zich daarbij op lagers in de maritieme 
sector. De werkpakketten richten zich op drie sectoren: 
maritiem, infrastructuur en hightech productie.
De testbench voor lagers draaide eind 2021 en zal volgend jaar 
data gaan verzamelen. Hbo-studenten hebben een ontwerp 
gemaakt en twee mbo-afstudeerstudenten van ROC Mondriaan 
hebben eraan gewerkt om deze te bouwen. Nu maken student-
assistenten de veiligheidskap af en hebben de eerste bedrijven 
zich aangemeld om hun sensoren erop te testen. In 2022 gaan 
we data genereren en predictive analysis uitvoeren.

Plannen voor 2022

2022 wordt het jaar van AI en datascience & data-acquisitie in 
lopende en komende projecten. Inmiddels is NWO NWA-ORC 
Odour Based Selective Recognition of Veterinary Diseases 
(OBSeRVeD) toegekend. We zijn in afwachting van mogelijke 
grote toekenningen van in 2021 aangevraagde projecten EU 
Horizon NextGEM over 5G-systemen en gezondheid en KWF 
Development of a novel PROstate Cancer Surface Acoustic 
Wave biosensor (PROCSAW).

Smart Mobility: AI en Robotica
 ● Start SIA RAAK-mkb Assisted Cleaning Robots – 

(AI: navigatie en objectherkenning)
 ● Start autonome Twizy – road side communication – on board 

unit (AI: navigatie)
 ● Aanvragen van Digital Twinning en waarneming op 

drie niveaus: Macro (wijkniveau) – Meso (straatniveau 
& inspectie) – Micro (multimodal vanuit voertuig voor 
navigatie) - met RWS, DIF Zoetermeer en Built Environment 
cluster van de faculteit Technologie, Innovatie & 
Samenleving (AI: objectherkenning, SLAM, Semantic 
mapping, real-time mapping)

 ● 5G-systemen ontwikkelen voor autonome robotica

Smart Health
Mens:

 ● 5G Systemen – wearables voor persoonlijke blootstelling 
ontwikkelen in samenwerking met Micro Electronicslab 
TU Delft en  Agentschap Telecom 

 ● 5G-meettechnieken ontwikkelen met Agentschap Telecom, 
RIVM en  U Gent

 ● Inzetten sensorvesten voor blootstelling en beweging 
(exposoom) – inbrengen in tweedejaars major Technische 
Natuurkunde 

 ● Arbeidssituaties: Start PhD-candidate Stefania Marassi 
- Ethische en juridische aspecten van wearables in 
arbeidssituaties

 ● Publicatie op het meten van 5G-signalen
 ● Publicatie op Bewegingsanalyse met CBS (machine learning: 

activiteitenclassificatie)
 ● Publicatie op datascience en visualisatie van UV-wearable 

metingen in het kader van afronding project RIVM AWE

Flora:
 ● eerste kasmetingen met nieuwe kopdiktemeter en 

capacitatieve LAI
 ● Aanvragen Digital Intelligence in Greenhouses 

(AI: kassturing, datascience: blad en kopdikteherkenning)
 ● Aanvragen GeGoGe over kasmetingen met Lentiz, 

Inholland en Westland partners (datascience: blad en 
kopdikteherkenning)

Smart Industry & Safety
 ● NWO NWA-ORC PrimaVera – eerste data runs testbench 

voor lagers -  sensorvergelijking FBG en klassieke 
accellerometers – welke eigenschappen geven precursors 
voor predictie? (datascience: predictiemodellen) 

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/primavera
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/09/06/raak-mkb-financiering-toegekend-aan-het-lectoraat-smart-sensor-systems
mailto:l.h.arntzen%40hhs.nl?subject=
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/primavera
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/primavera
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Wat doet het lectoraat Smart 
Sustainable Manufacturing
Smart Sustainable Manufacturing richt zich op het ontwikkelen 
van geautomatiseerde, flexibele, duurzame en gedeelde 
productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series. Belangrijke 
ingrediënten hiervoor zijn digitalisering, maar ook samenwerking 
(bv. samenwerken in de keten, slimme samenwerking tussen 
mensen en robots in een productieproces) en uitwisselbaarheid 
van gegevens (bv. tussen sensoren en besturingssystemen, 
tussen het engineering- en het maakproces, tussen 
verschillende partijen). Daarnaast wil het lectoraat bijdragen 
aan relevante kennis en enthousiasme van (toekomstige) 
werknemers in het ‘Manufacturing’ domein. 
Onderzoekslijnen zijn:

 ● Ontwikkelen van coöperatieve en flexibele 
productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series, waarin 
geëxperimenteerd en geleerd kan worden van elkaar.

 ● Circulair en duurzaam produceren.
 ● Ontwikkelen en implementeren van ‘Smart Manufacturing-

Templates waarin best practices gebundeld worden 
tot bouwstenen voor productieautomatisering die 
laagdrempelig geïmplementeerd kunnen worden.

Highlights 2021

Met de start van dit lectoraat op 1-1-2021 stond de eerste 
helft van het jaar in het teken van oriëntatie, plannen maken 
en kennismaken. Na deze aanloop begonnen we het nieuwe 
studiejaar in september meteen top met een teambuildingsessie 
met huidige en aankomende kenniskringleden. Het resultaat: 
een grappig kaartspelletje ‘Boost-That-Line’, door de kenniskring 
bedacht. Verder kregen in 2021 de eerste contouren van de 
Learning Factory vorm. Hierover meer in de plannen voor 
komend jaar, maar belangrijk is dat de kiel gelegd werd voor 
onze ‘eigen’, met en door studenten en onderzoekers te 
ontwikkelen flexibele smart factory. Met ruimte voor praktisch 
werk, demo’s, onderzoek, testen en klooien door de hele faculteit 
Technologie, Innovatie & Samenleving. Een groep Mechatronica-
studenten begon in september aan het ontwikkelen van het 
eerste prototype ‘Disassembly Station’. Een primeur, want zo’n 
opstelling staat nog bij geen enkele onderzoeksgroep voor 
de maakindustrie. Ook werden er flinke stappen gezet in het 
SMITZH-project, met bijvoorbeeld als zichtbaar resultaat de 
lancering van de ‘Circulaire Wegwijzer’. Het jaar werd afgesloten 
met de lancering van ‘Groene Voornemens’, een opmaat naar te 
ontwikkelen cursusmateriaal voor ‘Sustainable Manufacturing’. 

Smart Sustainable  
Manufacturing

Jenny Coenen studeerde af als scheepsbouwkundige 
aan de TU Delft en promoveerde daar in 2008 op het 
gebied van scheepsproductie. Ze werkte als onderzoeker, 
(universitair) docent, ontwikkelaar en adviseur bij Royal 
IHC, TU Delft, Scheepvaart en Transport College, en 
Marstrat. Ze werkte met name aan onderzoeken rondom 
het verbeteren van de productieketen en engineering- en 
productieprocessen. In januari 2021 is ze benoemd tot 
lector Smart Sustainable Manufacturing. Het lectoraat 
richt zich op het ontwikkelen van geautomatiseerde, 
flexibele en gedeelde productiefaciliteiten voor prototypes 
en kleine series, en op het ontwikkelen van ‘waardeketens’ 
voor duurzame ‘Product-Services’.

Dr.ir. Jenny Coenen, lector 
Smart Sustainable Manufacturing

WAT DOEN WIJ

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-smart-sustainable-manufacturing#over-het-lectoraat
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dehaagsehogeschool.nl%2Fonderzoek%2Fkenniscentra%2Fprojectdetails%2Fsmitzh-smart-manufacturing-industri%25C3%25ABle-toepassingen-zuid-holland&data=04%7C01%7Ca.p.jansen%40hhs.nl%7C06e7f060a22f407a472e08da11787a07%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637841506385350051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Kwr%2BZn6hxvQzZQu0OQNXUwBRtVAhIJ4uS3pAQkOcC2k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcirculairemaakindustrie.nl%2Fwegwijzer%2F&data=04%7C01%7Ca.p.jansen%40hhs.nl%7C06e7f060a22f407a472e08da11787a07%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637841506385350051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DdDDIVDjrJ1MENeFIm7ckQ0c5XwwylYrVdiKi%2FuLriU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dehaagsehogeschool.nl%2Fonderzoek%2Fkenniscentra%2Fprojectdetails%2Fgroene-voornemens&data=04%7C01%7Ca.p.jansen%40hhs.nl%7C06e7f060a22f407a472e08da11787a07%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637841506385506277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YGTN%2FOGRrzWytYcCMq%2BImlwY7ng19raguIKKqLXeCWw%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/in/jenny-coenen-800ab48/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-smart-sustainable-manufacturing#over-het-lectoraat
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Uitgelichte projecten

Het Disassembly Station en de plannen voor de Learning 
Factory komen in 2022 samen in het RE/manufacturing Lab. 
Dit wordt onze plek voor interdisciplinaire ‘smart sustainable 
manufacturing’ onderzoeksprojecten waarin ook studenten en 
bedrijven een rol spelen. 

In het SMITZH-project is een aantal bruikbare cases voor 
de ‘Circulaire Wegwijzer’ geanalyseerd. Ook is er een scan 
ontwikkeld waarin onderzoekers of studenten het gesprek 
aan gaan met bedrijven in Zuid-Holland om te ontdekken 
waar ze staan op het gebied van digitalisatie. Studenten 
leren hierdoor over de verschillende aspecten van Industrie 
4.0 en waar bedrijven tegenaan lopen. De onderzoekers 
van Smart Sustainable Manufacturing hebben de input van 
bedrijven gebruikt om onderzoeksvragen en doelstellingen te 
formuleren. Ook is er onderzoek gedaan naar het ‘delen’ van 
productiefaciliteiten in een ‘Factory-as-a-Service’ concept. 

Meer weten? Neem dan contact op met Jenny Coenen, 
j.m.g.coenen@hhs.nl

Plannen voor 2022

In 2022 wordt de ‘mini-Factory’ in gebruik genomen in het RE/manufacturing lab, als demonstrator en leerobject van I4.0 
technologie. Het doel is om eind 2022 de basisopstelling van het RE/manufacturing productielab in bedrijf te stellen. 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een flexibele geautomatiseerde productiefaciliteit. Het einddoel is een 
volledig reversibel proces, bv. voor een Fair Phone of een vergelijkbaar product. Zover zal het in 2022 nog niet komen, 
maar we zijn tevreden als we een proof-of-principle hebben, met desnoods nog een aantal handmatige stappen erin, 
om vervolgens op voort te bouwen. Er worden zowel studie-opdrachten als masterclasses in het lab aangeboden. Er is 
landelijke interesse in het thema van Disassembly en Remanufacturing, we oriënteren ons op gezamenlijke initiatieven 
met andere hogescholen. Uiteraard is hier ook aandacht voor samenwerking met de andere lectoraten binnen het 
kenniscentrum.
Parallel aan het ‘in-house’ werk in het lab werken we in het ‘TranSIT’ project aan ‘Transferable Smart Industry 
Templates’. Ofwel, waar lopen (mkb) bedrijven tegenaan als ze hun proces willen digitaliseren en/of automatiseren 
en welke oplossingen zijn daarvoor te bedenken. Dit is een logische opvolger van het SMITZH-project. Bedrijven met 
heel verschillende producten hebben evengoed vergelijkbare procesvragen en dit project is bedoeld om generieke, 
deelbare oplossingen te bedenken, liefst zonder vendor-lockin. We mikken op het ontwikkelen en implementeren van 
Digital Shadows en het beheersbaar maken van logistieke en productieprocessen voor kleine series en/of enkelstuks 
producten door middel van tools, bv. voor het traceren van producten, besturen van resources of het simuleren van 
productiehandelingen.
Tenslotte experimenteert het lectoraat met het gebruik van Extended Reality. Dit met verschillende vragen in het 
achterhoofd: hoe ziet de toekomst van werk eruit? Hoe kun je operators ondersteunen? Wat kun je bereiken met 
‘tinkeren’? (We laten bedrijven zelf ‘klooien’ met de Hololens om te kijken wat voor soort toepassingen ze bedenken).
Op 8 juni spreekt Jenny Coenen haar intreerede uit met als titel ‘Kunnen wij het maken?’.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dehaagsehogeschool.nl%2Fonderzoek%2Fkenniscentra%2Fprojectdetails%2Fremanufacturing-lab&data=04%7C01%7Ca.p.jansen%40hhs.nl%7C06e7f060a22f407a472e08da11787a07%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637841506385506277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zgiIxTGHetgeL1PHNfWPVnMlc9uqa%2BI1FQ1Qg7sQ2nY%3D&reserved=0
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/smitzh-smart-manufacturing-industri%C3%ABle-toepassingen-zuid-holland
mailto:j.m.g.coenen%40hhs.nl?subject=
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/transit-transferable-smart-industry-templates
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/evenementen-en-activiteiten/details/2022/06/08/default-calendar/intreerede-jenny-coenen-lector-smart-sustainable-manufacturing
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Januari
• Start lectoraat Fotonica
•  Start lectoraat Smart Sustainable Manufacturing
•  Eerste bijeenkomst van Community of Practice 

THUAS AI Coalitie

Maart
•  Lector Smart Sensor Systems John Bolte voorgedragen 

Deltapremie

April
•  Start ontwikkeling van de master Next Level 

Engineering

Juni
•  Visitatie kenniscentrum Digital Operations & 

Finance

Augustus
•  Werving nieuwe lector Platformeconomie wordt 

afgerond

September
•  Start lectoraat Purposeful Marketing
•  Lancering ActieAgenda Technologische Industrie

Oktober
•  Bijdrage kenniscentrum Groeifondsvoorstellen
•  Afsluiting project Digital Operation Centre

November
•  Start twee kenniscentrum brede projecten

December
•  Start Haags AI & Datalab
•  Reshaping Business Education aanpak 

komende jaren

HIGHLIGHTS 2021

Start lectoraat Smart Sustainable Manufacturing

Binnen De HHs zijn veel collega’s bezig met 
onderwijs en onderzoek op het gebied van 
Data Science en Artificial Intelligence. Om als 
kennis instelling snel door te ontwikkelen op dit 
onderwerp komen zo’n zeventig collega’s vijf 
keer per jaar bijeen om van elkaar te leren. De 
bijeenkomsten – doorgaans met lezingen als kern 
– worden georganiseerd door het kenniscentrum 
samen met de faculteit IT & Design.

In het team formuleren collega’s van de faculteit 
Technologie, Innovatie & Samenleving samen 
met het kenniscentrum de missie en opzet. 

De Deltapremie is een toonaangevende 
onderzoeksprijs gericht op praktijkgericht 
onderzoek. Een hogeschool mag daar één lector 
voor voordragen.

Start lectoraat Fotonica

Start ontwikkeling van de master Next Level 
Engineering en de inzet van Key Enabling 
Technologies

Eerste bijeenkomst van Community of Practice 
THUAS AI Coalitie

Lector Smart Sensor Systems John Bolte wordt 
door De HHs voorgedragen voor de Deltapremie 

JANUARI

MAART

APRIL

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-fotonica#over-het-lectoraat
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-smart-sustainable-manufacturing#over-het-lectoraat
https://www.thehagueuniversity.com/research/research-groups/details/research-group-purposeful-marketing
https://www.innovationquarter.nl/actieagenda-technologische-industrie-lancering/
https://techniekict.rocmondriaan.nl/digital-operations-centre/digital-operations-centre/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/reshaping-business-education
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-smart-sustainable-manufacturing#over-het-lectoraat
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-fotonica#over-het-lectoraat
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HIGHLIGHTS 2021

Start lectoraat Purposeful Marketing 

Start Haags AI & Datalab

ActieAgenda Technologische Industrie in 
Zuid-Holland gelanceerd door Economic Board 
Zuid-Holland, Holland Instrumentation en 
InnovationQuarter. De Haagse Hogeschool is een 
van de ondertekenaars van deze ActieAgenda.

De faculteit Business, Finance & Marketing start 
met een leergang Reshaping Business Education 
voor docenten. Doel is om als hogeschool business 
professionals op te leiden die bijdragen aan een 
economie die deugt: een volhoudbare economie.

Bedrijven en organisaties kunnen met de 
inzet van data en Artificial Intelligence hun 
bedrijvigheid en de wereld ten goede veranderen. 
Zij zijn dan ook hard op zoek naar mensen die 
hen daarbij kunnen helpen; wij bieden die hulp. 
Het Haags AI & Datalab is een hogeschoolbreed 
portaal waar we laten zien wat we doen op 
het gebied van AI en Data Science. Doel is dat 
bedrijven en organisaties De HHs makkelijker 
vinden. Zo halen we meer interessante 
opdrachten op voor studenten en onderzoekers 
en helpen we bedrijven verder. Het team achter 
het Haags AI & Datalab bestaat uit collega’s van 
veel verschillende kenniscentra en opleidingen.

WineCon, NXTGEN HIGHTECH, PhotonDelta en 
Quantumdelta. 

In samenwerking met de faculteit Technologie, 
Innovatie & Samen leving zijn twee online 
cursussen van start gegaan: een post-hbo-
opleiding BIM Professional en een masterclass 
Hands-on met Robots.  

Bij een visitatie beoordeelt een 
onafhankelijk panel o.a. de relevantie van het 
onderzoeksprogramma, de organisatie, de 
inbedding van het netwerk en de kwaliteit 
van het onderzoek van het kenniscentrum. 
De visitatiecommissie gaf een positief oordeel 
over het kenniscentrum en benadrukte het 
belang van een kenniscentrum dat met het 
regionale werkveld en met de ontwikkeling 
en implementatie van digitale technologieën 
bijdraagt aan maatschappelijke, economische en 
milieutechnische uitdagingen. We zijn trots op die 
uitkomst. Hoe we met de tips van de commissie 
aan de slag gaan is vermeld bij Vooruitblik 2022.

Nicole Stofberg start met het opzetten van een 
minor ‘Bouw je eigen Platform’ om zo tijdens 
het afronden van haar promotie-onderzoek zich 
alvast voor te bereiden op haar start als lector.

Vanuit een aantal lectoraten is al eerder 
onderzoek in de glastuinbouw gedaan. Met deze 
projecten combineren we onze krachten voor 
projecten met meer impact. Voorjaar ’22 halen we 
de vragen op bij de praktijk om aan te sluiten op 
de meest actuele vraagstukken. 

Het kenniscentrum draagt actief bij aan een 
aantal Groeifondsvoorstellen

Afsluiting project Digital Operation Centre

Lancering ActieAgenda Technologische 
Industrie in Zuid-Holland

Reshaping Business Education uitstippelen 
aanpak komende jaren

Het kenniscentrum doorloopt een visitatie 

Werving nieuwe lector Platformeconomie wordt 
afgerond

Start twee kenniscentrum brede projecten: 
Data Intelligence in the Greenhouse en Data 
Intelligence in the Greenhouse Ecosystem

JUNI

AUGUSTUS

NOVEMBER

OKTOBER (vervolg)

OKTOBER

SEPTEMBER

DECEMBER

https://www.thehagueuniversity.com/research/research-groups/details/research-group-purposeful-marketing
https://www.nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-2/voorstellen-toegangspoort/nxtgen-hightech
https://www.nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-2/voorstellen-toegangspoort/photondelta
https://www.nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-1/quantum-delta-nl
https://www.thehaguegraduateschool.nl/opleidingen/post-hbo/bim-professional
https://www.thehaguegraduateschool.nl/opleidingen/masterclasses/hands-on-met-robots
https://www.youtube.com/watch?v=sGXEXZevXzE
https://techniekict.rocmondriaan.nl/digital-operations-centre/digital-operations-centre/
https://www.innovationquarter.nl/actieagenda-technologische-industrie-lancering/
https://www.innovationquarter.nl/actieagenda-technologische-industrie-lancering/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/projectdetails/reshaping-business-education
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VOORUITBLIK 2022

Komend jaar staat voor ons in het teken van verbinding. Na 
een jaar van consolidatie met het doorlopen van de visitatie en 
de start van nieuwe lectoren staan we te springen om verder 
te gaan bouwen. We zijn volop bezig nieuwe projecten op te 
zetten. Dat doen we bijvoorbeeld in consortia van meerdere 
kennisinstellingen en bedrijven waarmee we samen subsidie 
aanvragen. Zo weten wij en onze partners voor wat langere 
tijd wat we samen gaan doen en waar we elkaar op mogen 
bevragen. Veel subsidieprojecten lopen immers zo’n twee tot 
vier jaar. In 2022 werken we in ieder geval aan twee consortia 
rond de glastuinbouw: Data Intelligence in the Greenhouse en 
Data Intelligence in the Greenhouse Ecosystem. In de Smart 
Industry werken we aan een veelbelovend consortium rond 
Smart Disassembly – het ontwikkelen van een volledig reversibel 
proces in productie.

We opereren in een omgeving waar veel speelt, die ons veel te 
bieden heeft en waar wij veel meerwaarde aan kunnen leveren. 
Die omgeving zoeken we steeds meer op. Denk bijvoorbeeld aan 
de verschillende fieldlabs in de regio. Het ecosysteem in de regio 
is al sterk, en wordt met ons hopelijk nog sterker.

Maak kennis met ons

Maak kennis met ons, bijvoorbeeld tijdens onze events en 
bijeenkomsten. In 2022 zijn onze grootste events de intreeredes 
van vier van onze lectoren. Bij een intreerede vertelt een lector 
over de ambities en plannen van zijn of haar onderzoek. Dit 
is een officieel en heel feestelijk moment in de start van een 
lectoraat. Op 8 juni houden Jenny Coenen (Smart Sustainable 
Manufacturing) en Steven van den Berg (Fotonica) hun lectorale 
rede; in het najaar van 2022 houden Hongli Joosten (Purposeful 
Marketing) en Martijn van der Linden (New Finance) hun redes. 
Hou onze website in de gaten voor de aankondiging en voor het 
verslag achteraf. 

We hebben nog meer in de planning: bijvoorbeeld het 
NewBeeFest op 9 juni, verschillende activiteiten rond The Future 
of Money, events in het Westland en een nieuwe editie van de 
Sensor Data Challenge in het najaar. Via onze site en LinkedIn 
houden we u op de hoogte van deze en andere events.

Haags AI & Datalab
De Haagse Hogeschool heeft veel kennis in huis over de 
inzet van AI en data science in bedrijven en organisaties. 
Ons uitgangspunt daarbij is om te werken aan verantwoorde 
toepassing van AI en data science. Dus met aandacht voor onder 
andere ethische vraagstukken, privacy en transparantie. En 
we willen dat de toepassing bijdraagt aan een meer duurzame 
wereld. De Haagse Hogeschool richt zich daarbij met name op 
inzet van AI en data in organisaties die zich bezighouden met 
gezondheid, veiligheid en industrie. Via het Haags AI & Datalab 

kunnen organisaties bij De Haagse aankloppen om samen te 
onderzoeken en testen waar de kansen liggen voor inzet van 
bijvoorbeeld machine learning of robotica. De eerste stap is 
vaak het scherpstellen van vragen, het kiezen van de optimale 
analysemethode en het verzamelen van de vereiste hoeveelheid 
en kwaliteit. De onderzoekers van het kenniscentrum Digital 
Operations & Finance kunnen de beste bijdrage leveren in 
onderzoeksprojecten die we samen opzetten. We ontwikkelen 
methoden of tools om data te verzamelen en te analyseren en we 
ontwikkelen of implementeren businessmodellen rond inzet van 
AI & Data. Denk bijvoorbeeld aan sensoren of robots om data te 
verzamelen en de software om die data te verwerken, of nieuwe 
manieren om bestaande datasets in te zetten. Maar het Haags AI 
& Datalab is veel groter dan ons kenniscentrum alleen: vanuit vele 
onderdelen van de hogeschool zijn mensen betrokken. Daardoor 
is inzet van groepen studenten, begeleid door docenten 
of onderzoekers ook mogelijk. Of inzet van een individuele 
studenten in het kader van stage of een afstudeeropdracht. Hou 
de kanalen van De Haagse Hogeschool en ons kenniscentrum 
in de gaten om op de hoogte te blijven. Ons portaal komt snel 
online.

Als hogeschool, als kennisinstelling, willen we bijdragen aan de 
samenleving. Met ons kenniscentrum richten we ons daarbij 
vooral op de sectoren Hightech Maakindustrie, Agri&Food, 
Gezondheidstechnologie en Smart Mobility. We hopen u daar 
in ieder geval tegen te komen. En we staan open voor nieuwe 
ontwikkelingen. Ziet u kansen om met digitale technologie bij te 
dragen aan een een duurzamere economie maar heeft u daarbij 
nieuwe kennis of tools nodig? Neem dan contact met ons op via 
dof@hhs.nl. 

Disciplines verbinden

De verbinding die we extern maken, spiegelen we ook intern. 
We zijn een experiment aangegaan om de werelden van tech 
en business aan elkaar te verbinden. Wij geloven dat dat ons 
helpt om een economie die deugt sneller dichterbij te brengen. 
We zien steeds meer linkjes ontstaan en groeien, bijvoorbeeld 
in projecten rond Smart Mobility. En dan is er nog de verbinding 
met het onderwijs bij De HHs, met hen zijn we onlosmakelijk 
verbonden; zonder onze docent-onderzoekers en studenten 
geen onderzoek. Samen met onze opleidingen geven we een 
betere toekomst vorm. Komend jaar doen we dat bijvoorbeeld in 
de masters Next Level Engineering en Integrale bedrijfsvoering, 
maar dat zijn slechts voorbeelden. 
We hopen dat u onze studenten en docenten en afgestudeerden 
veel gaat zien komend jaar om zo samen te werken aan de 
economie die deugt.

Met partners aan de slag

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/details/digital-operations-and-finance
https://www.linkedin.com/company/digital-operations-finance-thuas/
mailto:dof%40hhs.nl?subject=
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BIJLAGE 1: RESULTATEN 2021

RESULTATEN

9 Begeleiding afstudeeropdracht
Aantal studenten    33

15 Adviestrajecten  
met beroepspraktijk

18 Langdurig samenwerkings-
verband met externe partners

Lezing, workshop, 
masterclass of (gast)college
Aantal studenten  1659
Aantal docenten   191
Aantal personen uit 
beroepspraktijk/ 
maatschappij    408
Aantal (praktijkgericht) 
onderzoekers    236

52

7 Organisatie van evenementen of 
congressen
Aantal studenten  312
Aantal docenten   48
Aantal personen uit beroepspraktijk/
maatschappij       515
Aantal (praktijkgericht) onderzoekers   47

3 Lid wetenschappelijke redactie 
tijdschrift/weten schappelijke 
commissie

36 Projecten waarbij studenten 
actief betrokken zijn in de 
uitvoering van onderzoek 
(anders dan afstuderen)
Aantal studenten   586

Minor of keuzemodule 
ontwikkeld en uitgevoerd door 
het lectoraat
Aantal studenten  1361

24

22 Publicaties sociale/ 
populaire media

5 (Prototype van) product, tool 
of model

4 Rapporten gericht op 
beroeps praktijk of 
maatschappij

3 Lid van werkveldcommissie 
van opleiding

9 Bijdrage aan weten schappelijk congres

15 Bijdrage aan 
curriculumvernieuwing

3 Begeleiding proefschrift 
(copromotor)

5 Bijdrage aan 
onderzoeks lijn 
in curriculum

13 Ontwikkelde onderwijsmaterialen

12 Artikel in tijdschriften

2 Gewonnen prijzen

1 Proefschrift

6 Hoofdstuk in boek

2 Boek

266
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Aantal studenten

3951

TOTAAL AANTAL BEREIKTE PERSONEN

Aantal docenten

239
Aantal (praktijkgericht) 
onderzoekers 

297

Aantal personen uit 
beroepspraktijk of maatschappij 

923

61

TOTAAL AANTAL PUBLICATIES EN KENNISPRODUCTEN

22 Publicaties sociale/
populaire media

5 (Prototype van) product,  
tool of model

4 Rapporten gericht op 
beroepspraktijk of 
maatschappij

1 Proefschrift

12 Artikelen in tijdschriften
Niet peer-reviewed    5
Peer-reviewed      7

Internationaal      1
Nationaal       6

2 Boek
Niet peer-reviewed  2

Nationaal     2

9 Bijdrage aan 
wetenschappelijk congres 
(proceedings)
Internationaal    7
Nationaal     2

PUBLICATIES

6 Hoofdstuk in boek
Niet peer-reviewed  5
Peer-reviewed    1

Internationaal    1
Nationaal     5



28

BIJLAGE 2: PUBLICATIEOVERZICHT 2021

Change Management

Artikel in tijdschrift 
Peer-reviewed

 ● Ben Shimon, O. (2021). Eco-immunology and Superweeds. 
Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities. 
https://doi.org/10.46863/ecocene.19. 

 ● Hiskes A. (2021). Semblances of intimacy: separating 
the humane from the human through reading Blade 
Runner 2049. Journal of Posthuman Studies. doi:10.5325/
jpoststud.5.1.0019.

 ● Moor, M., Van Uden, J. & Bruining, T. (2021). Verandering als 
performance art. Uit de kunst.  O&O. 

 ● Van Uden, J., Hiskes, A.R. & Zwakman, M. (2021). 
Verwaarsloode Lijven. Tijdschrift voor Begeleidingskunde.

Niet peer-reviewed
 ● De Groot, J., Perino, A. & Van den Boomen, F. (2021). Virtueel 

begeleiden van ervaringsleren. Reflecties bij de ANSE 
Summer Online Special. Tijdschrift voor Begeleidingskunde

 ● Merkies, R., Hoonhout, M. & Van den Boomen, F. (2021). Ja, 
maar... Triggers in coaching. Tijdschrift voor Coaching.

 ● Van Uden, J. & Zwakman, M. (2021).  Samenwerking op het 
spel Tijdschrift M&O.

Hoofdstukken in een boek
Peer-reviewed

 ● Van Uden, J. (2021). Zelfonthulling: de kunstenaar als 
adviseur-fluisteraar. In De Binnenkant. Alles wat we beleven 
als adviseurs, maar niet durven vertellen. 

Niet peer-reviewed
 ● Van den Boomen, F. (2021). Meer dan navelstaren. 

Conceptualiseren van de binnenkant van het vak. In 
De binnenkant. Alles wat we beleven als adviseurs, maar 
niet durven vertellen.

 ● Van den Boomen, F. (2021). Inleiding. Over de binnenkant 
van het vak. In De binnenkant. Alles wat we beleven als 
adviseurs, maar niet durven vertellen.

 ● Van den Boomen, F. (2021). Organisatiecoaching. In het 
boek Opschalen van de coachrol naar het grotere systeem. 
Kleuren in coaching. Caleidoscopisch perspectief op 
coaching.

 ● Van den Boomen, F. (2021). Eén bubbel. Tijd voor nieuwe 
solidariteit. In Opschalen van de coachrol naar het grotere 
systeem. Kleuren in coaching. Caleidoscopisch perspectief 
op coaching.

 ● Van den Boomen, F. (2021). Show don’t tell. Leren van 
kunstenaars. In Opschalen van de coachrol naar het grotere 
systeem. Kleuren in coaching. Caleidoscopisch perspectief 
op coaching.

 ● Van der Heide, W. & Van Uden, J. (2021). Engaging the 
students’ brain: Using documentaries to teach critical 
thinking. In Reshaping International teaching and learning in 
higher education universities. p. 188-199.

Boek 
 ● Moor, M. (2021). De bestuurder de filosoof over de 

binnenkant van leiderschap.

Blog website Lectoraat Change Management
 ● Ben Shimon, O. (2021). A living community theorizing 

immunity from the autoimmune.
 ● Van Uden, J. (2021). Verwaarloosde lijven in organisaties.
 ● Van Uden, J. (2021) . ART climate transition act over kunst 

impact en ongekende uitdagingen.
 ● Zwakman, M. (2021). Essay 2 onzekerheidsvaardigheid de 

kracht van niet weten .
 ● Maassen, T. (2021). Siderosofie de wijsheid van hout.
 ● Maassen, T. & Hiskes, A. (2021). Handle with care.
 ● Philips, Z. (2021). Does this sound credible enough to you

Artikelen op populaire media
 ● Hiskes, A. (2021). Een Spinozistische visie op de relatie 

tussen handicap, politiek en kunst. De potentie van de 
beperking. Rekto Verso. 

 ● Van Uden, J. (2021). Reshaping Business Education: wég 
van de mooie plek bij de afgrond. De Haagse Hogeschool.

Fotonica

Artikel in tijdschrift
Peer-reviewed

 ● Van den Berg, S., Dekker, P., Otter, G., Pelica Páscoa, 
M. & Dijkhuizen, N. (2021). Calibration of a CubeSat 
spectroradiometer with a narrow-band widely tunable 
radiance source. https://doi.org/10.1364/AO.417467. 
Appl. Opt. 60, 1995-2002 (2021). Het artikel heeft een 
‘Editor’s pick’ label gekregen.

New Finance

Artikelen in tijdschriften
Niet peer-reviewed

 ● Van den Ham, E., Becker, P. (2021). Data science en AI: 
wat betekent het nu echt voor controllers? Controllers 
magazine CM web. 

 ● Haans, J. & Van der Linden, M. (2021). Waarom de 
fintechrevolutie is uitgebleven. Mejudice. 

Boekrecensies
 ● Van der Linden, M. (2021). Geld: Wat is het, wat doet het 

en waar komt het vandaan?  Toegankelijk lesboek met 
bankbias. ESB.

Hoofdstuk in boek
 ● Keizer, R. (2021) Hoofdstuk Internationale economische 

betrekkingen. In Wereld in Beweging. Internationale 
betrekkingen in het mondiale tijdperk. 

Rapport
 ● Lehmann, J.M., Molenaar, K. & Coumans, A. (2021) Three 

entrepreneurs seeking financing! A guide on Financial 
Education for better - Access to Finance for Migrant and 
Refugee Entrepreneurs. Financial.

 ● Lehmann, J.M. (2021) Feasibility report about setting up 
savings groups.  

https://doi.org/10.46863/ecocene.19
https://lectoraatchangemanagement.files.wordpress.com/2021/06/028-032_opo02_art_l4_uitdekunst10.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.files.wordpress.com%2F2021%2F11%2Fmo-samenwerking-op-het-spel.pdf&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7C9f3211a800334034e17c08d9a45b8504%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637721535265092284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2B%2FOKTwYcHeqzDjFZCgDygYXYWWMNOWBV8fzOMgHRuk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.files.wordpress.com%2F2021%2F11%2Fmo-samenwerking-op-het-spel.pdf&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7C9f3211a800334034e17c08d9a45b8504%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637721535265092284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2B%2FOKTwYcHeqzDjFZCgDygYXYWWMNOWBV8fzOMgHRuk%3D&reserved=0
https://www.uitgeverij-ijzer.nl/boeken/301-de-bestuurder-de-filosoof-over-de-binnenkant-van-leiderschap
https://www.uitgeverij-ijzer.nl/boeken/301-de-bestuurder-de-filosoof-over-de-binnenkant-van-leiderschap
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.nl%2F2021%2F02%2F24%2Fa-living-community-theorizing-immunity-from-the-autoimmune%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Ccb9ee705a0e14f39f4de08d8e5758927%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637511640267078003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J8ELBzRKBLkbCB73mzkYb%2BkO6OCAsbwd%2FIaW9NrN3SU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.nl%2F2021%2F02%2F24%2Fa-living-community-theorizing-immunity-from-the-autoimmune%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Ccb9ee705a0e14f39f4de08d8e5758927%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637511640267078003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J8ELBzRKBLkbCB73mzkYb%2BkO6OCAsbwd%2FIaW9NrN3SU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.nl%2F2021%2F03%2F11%2Fverwaarloosde-lijven-in-organisaties%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Cc0f4e726af794d3eb9ed08d8eac7960f%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637517490220160633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZSe%2F99IwR7qf6b%2B87XtvrVgqffWX67%2F9Pb1K%2B1Ioqw8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.nl%2F2021%2F09%2F22%2Fart-climate-transition-act-over-kunst-impact-en-ongekende-uitdagingen%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Cbaa237b0f77240bcbcc008d989047a0b%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637691474599497528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hotk0UicISEy5SHXHvkfYKYxmkcUC42fuIbcz4jPod8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.nl%2F2021%2F09%2F22%2Fart-climate-transition-act-over-kunst-impact-en-ongekende-uitdagingen%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Cbaa237b0f77240bcbcc008d989047a0b%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637691474599497528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hotk0UicISEy5SHXHvkfYKYxmkcUC42fuIbcz4jPod8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.nl%2F2021%2F11%2F04%2Fessay-2-onzekerheidsvaardigheid-de-kracht-van-niet-weten%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7C9f3211a800334034e17c08d9a45b8504%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637721535265082327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1FUpOmpqX%2FXgmIX2CGM5yK7rRn2T53%2BQ8X6FxPaxco0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.nl%2F2021%2F11%2F04%2Fessay-2-onzekerheidsvaardigheid-de-kracht-van-niet-weten%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7C9f3211a800334034e17c08d9a45b8504%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637721535265082327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1FUpOmpqX%2FXgmIX2CGM5yK7rRn2T53%2BQ8X6FxPaxco0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flectoraatchangemanagement.nl%2F2021%2F11%2F18%2Fsiderosofie-de-wijsheid-van-hout%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7C088993573236454490f308d9afe24d61%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637734208761938126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GMLVqs1wCbrNpMDyCbB3eyS7marUxXVo0Gx770hT27Y%3D&reserved=0
https://lectoraatchangemanagement.nl/2021/11/23/__trashed/
https://lectoraatchangemanagement.nl/2021/12/14/does-this-sound-credible-enough-to-you/
https://www.rektoverso.be/artikel/de-potentie-van-de-beperking
https://www.rektoverso.be/artikel/de-potentie-van-de-beperking
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/04/20/reshaping-business-education-w%C3%A9g-van-de-mooie-plek-bij-de-afgrond
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/04/20/reshaping-business-education-w%C3%A9g-van-de-mooie-plek-bij-de-afgrond
https://doi.org/10.1364/AO.417467
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcmweb.nl%2F2021%2F03%2Fdata-science-en-ai-wat-betekent-het-nu-echt-voor-controllers%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7C40bc5469c9d648edf3d408d8fbfa291f%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637536399145168654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YPXBxbAMXQlv3GXErktiY9qJlHEluDt7lRQg5APnd6g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcmweb.nl%2F2021%2F03%2Fdata-science-en-ai-wat-betekent-het-nu-echt-voor-controllers%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7C40bc5469c9d648edf3d408d8fbfa291f%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637536399145168654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YPXBxbAMXQlv3GXErktiY9qJlHEluDt7lRQg5APnd6g%3D&reserved=0
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/waarom-de-fintechrevolutie-is-uitgebleven.
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/waarom-de-fintechrevolutie-is-uitgebleven.
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesb.nu%2Fesb%2F20062096%2Ftoegankelijk-lesboek-met-bankbias&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Cabb0564a97ee4aefa13b08d8dff25030%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637505579164106171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5qJIu8eLBMTDPP6IkO6uQ5tcGPIMGdD7FcA4wsEOYh8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesb.nu%2Fesb%2F20062096%2Ftoegankelijk-lesboek-met-bankbias&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Cabb0564a97ee4aefa13b08d8dff25030%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637505579164106171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5qJIu8eLBMTDPP6IkO6uQ5tcGPIMGdD7FcA4wsEOYh8%3D&reserved=0
https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/default-source/documenten-onderzoek/lectoraten/new-finance/general-feasibility-report_julie-marthe-lehmann.pdf?sfvrsn=d5a079d7_2
https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/default-source/documenten-onderzoek/lectoraten/new-finance/general-feasibility-report_julie-marthe-lehmann.pdf?sfvrsn=d5a079d7_2
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BIJLAGE 2: PUBLICATIEOVERZICHT 2021

Publicaties op populaire media
 ● Van der Linden M., & Haans, J. (2021). De fintechrevolutie 

- waarom de voorspellingen (nog niet) zijn uitgekomen. 
Podcast BNR. Het nieuwe Geld.

 ● Van der Linden, M. (2021). Wat betekent opkomst digitale 
munten voor ons geldstelsel?  Podcast BNR. Het nieuwe 
Geld.

 ● Van der Linden, M. (2021). Bitcoin maakt pas op de plaats. 
Podcast BNR. Het nieuwe Geld. 

 ● Van der Linden, M. (2021). Twee nieuwe vormen van 
geld? Waarom CBDC en crypto’s de financiële wereld 
bezighouden. Podcast BNR. Het nieuwe Geld..    

 ● Van der Linden, M. (2021). De CBDC’s komen eraan. Podcast 
BNR. Het nieuwe Geld. 

 ● Prakke, R. & Van der Linden, M. (2021) en verschillende 
andere economen. Terug naar de basis. Podcast BNR. Het 
nieuwe Geld. 

 ● Van der Linden, M. (2021). Is Bitcoin de redding voor El 
Salvador? Podcast BNR. Het nieuwe Geld. 

 ● Van der Kooij, J.H. (2021). Met echt geld experimenteren. 
Website De Haagse Hogeschool.

 ● Lehmann, J.M. (2021). Balancing the social and financial 
side of the coin. Proefschrift. 

 ● Lehmann, J.M. (2021). Waarom spaar je makkelijker in een 
spaargroep dan alleen? Website De Haagse hogeschool.

Smart Sensor Systems

Artikelen in tijdschriften
Peer-reviewed  

 ● Robbins, H, Stone, T., Bolte, J.F.B. & Van den Hoven, J. (2021). 
Legibility as a Design Principle: Surfacing Values in Sensing 
Technologies, Science, Technology and Human Values. 
https://doi.org/10.1177/0162243920975488 .

 ● Stege, T. A. M., Bolte, J. F. B., Claassen, L. & Timmermans, 
D. R. M. (2021). Development and usability of educational 
material about workplace particulate matter exposure. BMC 
Public Health. P. 21, 198, 12. http://doi.org/10.1186/s12889-
021-10197-x.

Artikelen op Populaire media
 ● Sensor Data Challenge (2021). Experimenteren met slimme 

sensoren.
 ● Alipur, A. (2021). Primavera: De uitdagende route naar 

voorspellend onderhoud. Website De Haagse Hogeschool.
 ● Arntzen, L. & Van Hoorn, H. (2021). Aflevering Onderzoekend 

Vermogen. Podcast Getting Us There. 

Conference and symposium papers
 ● Bolte, J.F.B., (2021). Personal exposure, wearables, 

modeling - possibilities and limits in EMF monitoring 
(LF/HF). Fachgespräch EMF-Monitoring. Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS), 25 and 26 November 2021, 
München, Germany. BfS – EMF-Fachgespräch 2021 (bfs-
fachgespraech-emf-monitoring-2021.de) Invited

 ● De Lange, S., Van der Linden, E., De Koning, M., Bolte, 
J.F.B., Van Dijk, A. & Van Putten, E. (2021). UV-dosis op 
verschillende lichaamsdelen schatten met draagbare 
exposimeters. Poster. Jaarlijkse conferentie van Domain 
Applied Science, Online, 18 maart 2021.

 ● Dijk, M., Scholl, C., Van Binsbergen, A., Smit-Rietveld, C., 
Vonk, T., Fraanje, R., Bolte, J.F.B., Munzel, K., Spruijtenburg, 
D., Verhoef, L. & Snelder, M. (2021).  Leren van Mobiliteits-
Experimenten tot de Vierde Macht: een Meta-Lab 
tussen vier Nederlandse Stedelijke Regio’s. Nationaal 
Verkeerskundecongres, 3 en 4 november, 2021, Utrecht, 
Nederland. Nationaal Verkeerskundecongres | 3-4 
november 2021

 ● Mathot, J.J.,  Esveld, B.M., De Haas, J. & Alipour, A. (2021) 
Presentation Primavera project - Testbench for bearings 
- Webinar Asset Management & Maintenance, 27 January, 
2021, online: https://web.microsoftstream.com/video/
fe7ffc61-adca-40b0-aa5b-ef719160d2af

 ● Spirito, M. & Bolte J.F.B. (2021) 5G EM radiation in-
field measurements and optimization, challenges and 
opportunities. DoIoT fieldlab Unlocking 5G event, 11 
November 2021, Green Village, Delft, The Netherlands. 
https://doiotfieldlab.tudelftcampus.nl/unlocking-5g-
event/

 ● Stoelinga, M., Basten, R., Bolte, J.F.B., Di Bucchianico, A., 
Grooteman, F., Jansen, N., Teeuw, W. & Tinga, T. (2021). What 
is predictive maintenance and why the hell is that interesting 
for software engineers? A lightning talk on the NWA project 
PrimaVera, VERSEN. Software ENgineering Symposium, 18 
and 19 February, 2021, CWI, Amsterdam, The Netherlands.

 ● Van Kamp, I., Bolte, J.F.B., Foraster, M., Gulliver, J., Psyllidis, 
A., Botteldooren D., 2021, Breakout Session: Characterising 
the Exposome. Annual Meeting EU Horizon2020 Equal Life 
Project, part of the EU Human Exposome Network, 3 and 4 
March 2021, online 

Populaire media
 ● CBS, 210527 – Bolte en Zijderveld geïnterviewd door 

Mirjam van der Sangen in: Sensor Data Challenge 2021 – 
experimenteren met slimme sensoren, https://www.cbs.
nl/nl-nl/corporate/2021/21/sensor-data-challenge-2021-
experimenteren-met-slimme-sensoren

Smart Sustainable Manufacturing

Artikel op populaire media
 ● Coenen, J. (2021). Good practice van de circulaire 

koplopers in de maakindustrie. Website De Haagse 
Hogeschool.

 ● Coenen, J. (2021).  Wegwijzer Circulaire Maakindustrie. 
Website Wegwijzercirculairemaakindustrie.nl.

 ● Zijderveld, M. & Coenen, J. (2021), Welke werkelijkheid 
kiezen we? Podcast Beta Stories. De Haagse Hogeschool.

https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/default-source/documenten-onderzoek/lectoraten/new-finance/dissertatie-julie-lehmann.pdf?sfvrsn=b210dd8e_4
https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/default-source/documenten-onderzoek/lectoraten/new-finance/dissertatie-julie-lehmann.pdf?sfvrsn=b210dd8e_4
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/02/09/waarom-spaar-je-makkelijker-in-een-spaargroep-dan-alleen
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/02/09/waarom-spaar-je-makkelijker-in-een-spaargroep-dan-alleen
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1177%2F0162243920975488&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Cabb0564a97ee4aefa13b08d8dff25030%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637505579164126158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JhcygqBktfe6T4utDWp8aQrFl%2BBdpXq7UXRwHW%2FRP8Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1186%2Fs12889-021-10197-x&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Ccb9ee705a0e14f39f4de08d8e5758927%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637511640267078003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mDH7dvgKxRy47NFMnCSKYDPLq0dccjRwEEgjOGIRfRA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1186%2Fs12889-021-10197-x&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Ccb9ee705a0e14f39f4de08d8e5758927%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637511640267078003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mDH7dvgKxRy47NFMnCSKYDPLq0dccjRwEEgjOGIRfRA%3D&reserved=0
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/01/13/primavera-project-de-uitdagende-route-naar-voorspellend-onderhoud
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/01/13/primavera-project-de-uitdagende-route-naar-voorspellend-onderhoud
https://www.bfs-fachgespraech-emf-monitoring-2021.de/
https://www.bfs-fachgespraech-emf-monitoring-2021.de/
https://www.nationaalverkeerskundecongres.nl/
https://www.nationaalverkeerskundecongres.nl/
https://web.microsoftstream.com/video/fe7ffc61-adca-40b0-aa5b-ef719160d2af
https://web.microsoftstream.com/video/fe7ffc61-adca-40b0-aa5b-ef719160d2af
https://doiotfieldlab.tudelftcampus.nl/unlocking-5g-event/
https://doiotfieldlab.tudelftcampus.nl/unlocking-5g-event/
https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2021/21/sensor-data-challenge-2021-experimenteren-met-slimme-sensoren
https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2021/21/sensor-data-challenge-2021-experimenteren-met-slimme-sensoren
https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2021/21/sensor-data-challenge-2021-experimenteren-met-slimme-sensoren
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/09/30/good-practices-van-circulaire-koplopers-in-de-maakindustrie
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/09/30/good-practices-van-circulaire-koplopers-in-de-maakindustrie
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wegwijzercirculairemaakindustrie.nl%2F&data=04%7C01%7CM.Hillen%40hhs.nl%7Cfd9b37ad6fca46b791de08d9c0aea634%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637752678609836124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tLDn%2B06eVeSYT9hWY9FWp8iIN6z2sFI%2Fioamh6XqFtE%3D&reserved=0
https://open.spotify.com/episode/6CX2vrd6CD9m0ofIBBJ4n2?si=WGKSicciR40HYZaUZIXKpQ&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/episode/6CX2vrd6CD9m0ofIBBJ4n2?si=WGKSicciR40HYZaUZIXKpQ&dl_branch=1&nd=1
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BIJLAGE 3: PROJECTENOVERZICHT

PROJECTNAAM/OMSCHRIJVING VAN TOT PARTNERS (EXTERN) EXTERNE FUNDING
Change Management
De bestuurder & de filosoof 01-01-2018 31-03-2021 ZonMw, Erasmus, Centrum voor Zorgbestuur
Making room for the body in organisations (the Business Body) - Embodiment en organisaties, vitaliteit 01-01-2020 31-08-2021 ASCA Word & Image Research Group at University of Amsterdam
The Body in Business 09-01-2021 09-01-2026 ASCA Word & Image Research Group at University of Amsterdam. NWO promotiebeurs voor leraren
Rentmeesterschap (stewardship) 01-01-2018 31-12-2021
Zorg maken/ Zorg en Esthetiek 09-02-2019 31-12-2021
Corporate Activism 09-01-2020 31-03-2022
Inclusive Economy: de perceptie van taal door recruiters 01-01-2021 31-12-2022
Gossip in organizations 01-01-2018 31-12-2022 University of Milano
Onderwijsvernieuwing bij HRM /Theater en andere kunstvormen in onderwijs 01-01-2019 31-12-2022 Externe theatermakers, regisseurs e.a.
SUSTAIN 09-01-2020 09-01-2023 Avans Hogeschool, Waag Society, In4Art , MKB Art, V2, Stroom Den Haag, Baltan Laboratories SIA RAAK-mkb
Reshaping Business Education 09-01-2019 31-12-2022 Rethinking Economics NL, Our New Economy, Hogeschool Rotterdam, Oikos, het Groene Brein
Teaching critical thinking using film (fragments) 01-01-2018 31-12-2022 Avans lectoraat Brein en Leren
Onzekerheidsvaardigheden 01-01-2020 31-12-2022
Leren in management consultancy 07-01-2018 31-12-2022 Twente Universiteit
ACT – Art, Climate, Transition - Impact Work Programme of Project ACT 03-01-2020 31-08-2023 Artsadmin, Bunker, Coal, Culturgest, Domino, Kaaitheater, Kampnagel, Lokomotiva, Theater Rotterdam,  New theater 

institute of Latvia
EACEA

Disability and its affective affordances – deformity, decay, disruption, distortion 05-01-2018 30-04-2023 Universiteit Leiden NWO promotiebeurs voor leraren
Fotonica
Bedrijfsschool Optica SLIM 1 12-01-2020 31-05-2022 TU Delft/Optica, Leidse Instrumentmakersschool, TNO, DOC en Optics11, Admesy, Hyperion, DJM Inkjet SLIM
SLIM-2 Lifelong Optics Learning on Demand 01-04-2022 01-04-2024 TU Delft, Leidse Instrumentmakers School, Hyperion, Interne & Inkjet Technologies, Admesy, Optics11, Somni 

Corporation, Valley Optics, Van Mierlo Ingenieursbureau
SLIM

Fiber Optic Shape Sensing 09-01-2021 31-08-2022 PhotonFirst, Project March (TU Delft)
Fiber optic radiation dose monitoring  09-01-2021 31-01-2022 Van der Hoek Photonics, Erasmus MC
Cost Effective Spectroscopy and Imaging 09-01-2019 31-12-2023
Handheld NIR spectrophotometer in agri-food industry 09-01-2021 31-08-2022 SavFood
Fiber optic sensing for structural health monitoring 09-01-2021 31-08-2022 deels ism PrimaVera project (Smart Sensor Ssystems)
Structured light for dimensional metrology 09-01-2021 31-08-2022
Key Enabling Technology Innovation & Learning Lab 01-01-2022 31-12-2022
SUNSPOT - Safeguarding infrastructure using Photonics 01-08-2022 31-01-2025 Somni, System Access co., ltd. Globalstars-RVO
New Finance
Entrepreneurial capacity building for young migrants (YMCB) 15-01-2019 15-01-2021 EU
Digitale technologiëen en onderwijs  06-01-2020 07-01-2021
IT for financials 09-01-2020 31-08-2021 Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, beleidsmedewerkers in TK en EP, centrale bankiers (DNB en ECB), ministerie 

van Financiën, Stichting Ons Geld, Stichting Full Reserve en Sustainable Finance Lab.
Gemeente Den Haag

Fintechs in eigen-vermogenfinanciering en betaaldienstverlening (Imago van fintechs) 01-01-2020 31-12-2021 Eyevestor, Sharecouncil, NPEX, Ayden, Bunq, Tikkie (ABN)
De potentie van digitaal overheidsgeld / central bank digital currency (fintech en central bank digital currency) 01-01-2020 31-03-2022 Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, beleidsmedewerkers in TK en EP, centrale bankiers (DNB en ECB), 

ministerie van Financiën, Stichting Ons Geld, Stichting Full Reserve en Sustainable Finance Lab. Het betreft vooral 
kennisontwikkeling en beleidsadviezen

LETS SAVEE 31-12-2019 31-01-2022 EU
The Hague Student Investment Fund 09-01-2020 31-12-2022 Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, beleidsmedewerkers in TK en EP, centrale bankiers (DNB en ECB), 

ministerie van Financiën, Stichting Ons Geld, Stichting Full Reserve en Sustainable Finance Lab.Het betreft vooral 
kennisontwikkeling en beleidsadviezen

KOIOS – het bouwen van een open onderwijsplatform 01-01-2019 31-12-2022 Gemeente Den Haag, Dutch Blockchain Coalition, ROC Mondriaan, YES!Delft, Innovation Quarter, The Hague Tech en 
regionaal bedrijfsleven

MRDH en Gemeente Den Haag

Reshaping Business Education 09-01-2019 31-12-2022 Rethinking Economics NL, Our New Economy, Hogeschool Rotterdam, Oikos, het Groene Brein
Nieuwe financiering 01-10-2021 31-12-2023 EZK, UU, WUR, HAN, HvA, VU Stichting Kredietunies, MKB Co-financieringsfonds, Eyevestor en NPEX
The Future of Money 01-06-2021 31-12-2022 Follow the Money, Rabobank, Twents Museum, van Abbe Museum
Bouwen aan een integraal duurzaamheidscurriculum voor het hoger economisch beroepsonderwijs 01-01-2022 31-12-2022 Govert Buijs (VU), ONE, Rethinking Economics
Integrated Reporting / De impact van meervoudige waardecreatie op management control-systemen 09-01-2019 31-08-2024 Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen en 25 bedrijven waar case studies worden uitgevoerd NWO promotiebeurs voor leraren

Toegekende subsidies 2021



30 31

BIJLAGE 3: PROJECTENOVERZICHT

PROJECTNAAM/OMSCHRIJVING VAN TOT PARTNERS (EXTERN) EXTERNE FUNDING
Change Management
De bestuurder & de filosoof 01-01-2018 31-03-2021 ZonMw, Erasmus, Centrum voor Zorgbestuur
Making room for the body in organisations (the Business Body) - Embodiment en organisaties, vitaliteit 01-01-2020 31-08-2021 ASCA Word & Image Research Group at University of Amsterdam
The Body in Business 09-01-2021 09-01-2026 ASCA Word & Image Research Group at University of Amsterdam. NWO promotiebeurs voor leraren
Rentmeesterschap (stewardship) 01-01-2018 31-12-2021
Zorg maken/ Zorg en Esthetiek 09-02-2019 31-12-2021
Corporate Activism 09-01-2020 31-03-2022
Inclusive Economy: de perceptie van taal door recruiters 01-01-2021 31-12-2022
Gossip in organizations 01-01-2018 31-12-2022 University of Milano
Onderwijsvernieuwing bij HRM /Theater en andere kunstvormen in onderwijs 01-01-2019 31-12-2022 Externe theatermakers, regisseurs e.a.
SUSTAIN 09-01-2020 09-01-2023 Avans Hogeschool, Waag Society, In4Art , MKB Art, V2, Stroom Den Haag, Baltan Laboratories SIA RAAK-mkb
Reshaping Business Education 09-01-2019 31-12-2022 Rethinking Economics NL, Our New Economy, Hogeschool Rotterdam, Oikos, het Groene Brein
Teaching critical thinking using film (fragments) 01-01-2018 31-12-2022 Avans lectoraat Brein en Leren
Onzekerheidsvaardigheden 01-01-2020 31-12-2022
Leren in management consultancy 07-01-2018 31-12-2022 Twente Universiteit
ACT – Art, Climate, Transition - Impact Work Programme of Project ACT 03-01-2020 31-08-2023 Artsadmin, Bunker, Coal, Culturgest, Domino, Kaaitheater, Kampnagel, Lokomotiva, Theater Rotterdam,  New theater 

institute of Latvia
EACEA

Disability and its affective affordances – deformity, decay, disruption, distortion 05-01-2018 30-04-2023 Universiteit Leiden NWO promotiebeurs voor leraren
Fotonica
Bedrijfsschool Optica SLIM 1 12-01-2020 31-05-2022 TU Delft/Optica, Leidse Instrumentmakersschool, TNO, DOC en Optics11, Admesy, Hyperion, DJM Inkjet SLIM
SLIM-2 Lifelong Optics Learning on Demand 01-04-2022 01-04-2024 TU Delft, Leidse Instrumentmakers School, Hyperion, Interne & Inkjet Technologies, Admesy, Optics11, Somni 

Corporation, Valley Optics, Van Mierlo Ingenieursbureau
SLIM

Fiber Optic Shape Sensing 09-01-2021 31-08-2022 PhotonFirst, Project March (TU Delft)
Fiber optic radiation dose monitoring  09-01-2021 31-01-2022 Van der Hoek Photonics, Erasmus MC
Cost Effective Spectroscopy and Imaging 09-01-2019 31-12-2023
Handheld NIR spectrophotometer in agri-food industry 09-01-2021 31-08-2022 SavFood
Fiber optic sensing for structural health monitoring 09-01-2021 31-08-2022 deels ism PrimaVera project (Smart Sensor Ssystems)
Structured light for dimensional metrology 09-01-2021 31-08-2022
Key Enabling Technology Innovation & Learning Lab 01-01-2022 31-12-2022
SUNSPOT - Safeguarding infrastructure using Photonics 01-08-2022 31-01-2025 Somni, System Access co., ltd. Globalstars-RVO
New Finance
Entrepreneurial capacity building for young migrants (YMCB) 15-01-2019 15-01-2021 EU
Digitale technologiëen en onderwijs  06-01-2020 07-01-2021
IT for financials 09-01-2020 31-08-2021 Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, beleidsmedewerkers in TK en EP, centrale bankiers (DNB en ECB), ministerie 

van Financiën, Stichting Ons Geld, Stichting Full Reserve en Sustainable Finance Lab.
Gemeente Den Haag

Fintechs in eigen-vermogenfinanciering en betaaldienstverlening (Imago van fintechs) 01-01-2020 31-12-2021 Eyevestor, Sharecouncil, NPEX, Ayden, Bunq, Tikkie (ABN)
De potentie van digitaal overheidsgeld / central bank digital currency (fintech en central bank digital currency) 01-01-2020 31-03-2022 Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, beleidsmedewerkers in TK en EP, centrale bankiers (DNB en ECB), 

ministerie van Financiën, Stichting Ons Geld, Stichting Full Reserve en Sustainable Finance Lab. Het betreft vooral 
kennisontwikkeling en beleidsadviezen

LETS SAVEE 31-12-2019 31-01-2022 EU
The Hague Student Investment Fund 09-01-2020 31-12-2022 Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, beleidsmedewerkers in TK en EP, centrale bankiers (DNB en ECB), 

ministerie van Financiën, Stichting Ons Geld, Stichting Full Reserve en Sustainable Finance Lab.Het betreft vooral 
kennisontwikkeling en beleidsadviezen

KOIOS – het bouwen van een open onderwijsplatform 01-01-2019 31-12-2022 Gemeente Den Haag, Dutch Blockchain Coalition, ROC Mondriaan, YES!Delft, Innovation Quarter, The Hague Tech en 
regionaal bedrijfsleven

MRDH en Gemeente Den Haag

Reshaping Business Education 09-01-2019 31-12-2022 Rethinking Economics NL, Our New Economy, Hogeschool Rotterdam, Oikos, het Groene Brein
Nieuwe financiering 01-10-2021 31-12-2023 EZK, UU, WUR, HAN, HvA, VU Stichting Kredietunies, MKB Co-financieringsfonds, Eyevestor en NPEX
The Future of Money 01-06-2021 31-12-2022 Follow the Money, Rabobank, Twents Museum, van Abbe Museum
Bouwen aan een integraal duurzaamheidscurriculum voor het hoger economisch beroepsonderwijs 01-01-2022 31-12-2022 Govert Buijs (VU), ONE, Rethinking Economics
Integrated Reporting / De impact van meervoudige waardecreatie op management control-systemen 09-01-2019 31-08-2024 Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen en 25 bedrijven waar case studies worden uitgevoerd NWO promotiebeurs voor leraren



32

PROJECTNAAM/OMSCHRIJVING VAN TOT PARTNERS (EXTERN) EXTERNE FUNDING
Smart Sensor Systems
Onderzoekslijn Smart Human Health
Meten en detecteren van gezond gedrag overal en altijd 09-02-2018 31-12-2021 TU Delft, Saxion, Avans NWO - NWA Startimpuls
Wearables voor Arbo: Meetvestjes voor Lichaamsparameters, en Blootstelling en Beweging 02-01-2019 31-12-2021 Kinetic Analysis, CBS, Adviserend: RIVM, TNO, iSZW In kind bijdrage CBS, RIVM, TNO
Beweegonderzoek -  vervangen SQUASH-vragenlijst voor objectieve metingen 03-01-2018 03-01-2022 CBS, RIVM in kind bijdrage CBS
MRI Proof Sensors suitable for Catheterization (MPSC) 11-01-2021 11-01-2023 Saxion, Fontys, CD Leycom BV, Unitron BV, Delta Diagnostics BV, Somni BV, Somni BV, van der Hoek Photonics BV, 

Technobis BV, Mensura Trading BV, CITC, Dutch Optics Centre (DOC), Else Kooi Laboratory
SIA RAAK-mkb

VIT for LIfe (Vitality Innovation & Technology (VIT) for Life) 05-01-2020 05-01-2024 HS Rdam, Kinder fysiotherapie Westland Medical Delta living labs
5 G meetnodes 02-01-2021 07-01-2022 TU Delft, Agentschap Telecom, RIVM, Gent Uni In kind RIVM
Integrating sensor assisted measurement of physical activity in national surveillance systems - PHD 01-01-2021 01-01-2025 VU, UVA, CBS, RIVM, Amsterdam UMC In kind Amsterdam UMC
Biosensoren voor detecteren van enzymen, dna en virussen 02-01-2020 02-01-2023 TU Delft 
AWE - Application of Wearables for Environmental exposure measurements 02-01-2019 31-03-2022 RIVM, Amsterdam UMC Strategisch programma RIVM
Wearables in European workplaces: A Saviour of Workers’ Health, Safety and Wellbeing or a Peril for the Rights to Data 
Protection and Privacy

02-01-2022 01-01-2027 Universiteit Leiden en Katholieke Universiteit Leuven NWO Promotiebeurs voor leraren

Sensorvest 01-01-2022 31-12-2022 RIVM, Amsterdam UMC
NextGEM 07-01-2022 07-01-2026 Idryma Technologiaskai Erevnas, Ebostechnologieslimited, Consiglio Nazionale dellericerche, Centre Internacional 

De Metodes numerics enenginyeria, Sciproof International Ab, Universita Degli Studi Di Cassinoedel
Lazio Meridionale, Sphynx Analytics limited, Stichting Hogerberoepsonderwijs Haaglanden, Intracom Sa
Telecom Solutions, Istituto superioredi Sanita, Telecom Italia Spa, The Hebrew University Of Jerusalem, 
Agencia Estatal consejo superiorde, Investigaciones cientificas, Technischeuniversiteit Delft, Sciensano, 
Ministerio Desanidad, Agentschap telecom, Universitat Zurich

Horizon Europe

Onderzoekslijn Smart Animal Health / High Tech Agro
OBSeRVeD (Odour Based Selective Recognition of Veterinary Diseases) 28-09-2022 28-09-2026 Saxion, TU Delft, Wageningen UR, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Twente, 

Fontys Hogeschool, World Veterinary Poultry Association, Royal Dutch Veterinary Association – Poultry Health 
Committee (VGP/KNMvD), Philips, AVINED, Ministry of Agriculture, Nature and Food Safety

NWA-ORC NWO

Onderzoekslijn Smart Plant Health / High Tech Agro
Vervolg Scout 1  – Leaf Area Index en kopdikte meter 09-01-2019 15-07-2021 Hogescholen en Universiteiten: HAS, Avans, Fontys, NHL, Inholland, HAS, Wageningen UR; Brancheorganisaties: 

Prominent, LTO Glaskracht; Bedrijfsleven: Berg Hortimotive, Aris, Indigo, Logistics, Innovation Handling, PRIVA, 
Fresh Valley, Vereijken Kwekerijen, Bioverbeek, Twinburg, Gubbels paprikateler, Delphy, Kwekerij de Poort, 
Holland Innovative, Blue Engineering, DT Van Noord Tomaten.

SIA RAAK-mkb

Onderzoekslijn Smart Mobility and Field Robotics
Autonome rolstoel 09-01-2019 31-07-2022 ‘s Heeren Loo, Rijndam, Pieter van Foreest, Sofia Revalidatie, Medux: interesse getoond, potentiële deelnemers in 

project
Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMALab) 10-01-2019 01-01-2024 TU Delft (overall leader), TNO, TNO‐ECN, Maastricht U – ICIS, AMS, Future Mobility Network, We‐all‐wheel, Platform 31, 

CROW, Gemeente Rotterdam, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, MRA
NWO living Labs

Assisted Cleaning Robots (ACR) 02-01-2022 01-01-2024 Fontys, Hightech NL, Probotics, Marometech, CSU B.V., Demcon advanced mechatronics Zuid,  
Hectas Facility Services C.V., Heemskerk Innovative Technology B.V., Holland Robotics (onderdeel van Vereniging 
High Tech NL), Loop Robots B.V., MaromeTech, Opteq mechatronics BV, Pentacon Engineering B.V., Prime Vision B.V., 
Schoonmakend Nederland, Total Support Group B.V., Vorwerk Professional GmbH 

SIA RAAK-mkb 

Twizy fase 3 09-01-2021 31-07-2022 Future mobility network, V-Tron en Spring MRDH
Autonomous Mobility and Perception Lab 09-01-2021 08-01-2023 University Carlos III de Madrid. Funding: Spanish government, University Universidad Carlos III de Madrid
Onderzoekslijn Smart Industry
Primavera  - Predictive maintenance for Very effective asset management 11-01-2020 31-10-2026 Waterschap De Dommel, TU Eindhoven, TU Delft, Uni Twente, Radboud Uni, ORTEC, Saxion, NLDA, NS, 

Damen Shipyards, Technobis group, Rolsch Assetmanagement, Royal IHC, Alfa Laval, Rijkswaterstaat, ASML
NWO-NWA – ORC

Smart Sustainable Manufacturing
Onderzoekslijn Smart Manufacturing
SMITZH WP's Activatie (Smart Industry Scan); Creatieve Activatie (Smart Tinker Kit; Smart Industry Helpdesk); Factory-
as-a-Service; Smart en Circulair

11-01-2019 11-01-2022 FME, Metaalunie, Innovation Quarter (trekker), TNO, Hogeschool Rotterdam SMITZH programma Provincie 
Zuid-Holland

Student Factory-as-a-Service / remanufacturing lab 09-01-2021 doorlopend
Onderzoekslijn Circulaire Productie- en Service ketens
Circularity Metrics boekje / Groene boekje 09-01-2021 02-01-2022
Onderzoekslijn Engineers that Lead Change
Reshaping Engineering Education 01-01-2022 01-02-2022
KC-Algemeen
Digital Operations Centre: Campus ontwikkeling onderwijs-onderzoek-praktijk 01-01-2020 31-10-2021 TU Delft, Koninklijke Metaalunie, STOHA, VP instruments, RPP, Koning & Hartman, I-EM Delft, Airborne, Accenda, 

van der Ende groep, FMA, HHs, Fedecom, Gem Westland, Gem Den Haag, CA ICT, 
MRDH

Digital Operations Centre: Onderwijsvernieuwing 01-01-2020 31-12-2022 TU Delft, Koninklijke Metaalunie, STOHA, VP instruments, RPP, Koning & Hartman, I-EM Delft, Airborne, Accenda, 
van der Ende groep, FMA, HHs, Fedecom, Gem Westland, Gem Den Haag, CA ICT, 

RIF
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PROJECTNAAM/OMSCHRIJVING VAN TOT PARTNERS (EXTERN) EXTERNE FUNDING
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Adres- en contactgegevens

dehaagsehogeschool.nl/kenniscentrumdigitaloperationsandfinance

linkedin.com/company/digital-operations-finance-thuas/

dehaagsehogeschool.nl

Johanna Westerdijkplein 75 
2521 EN Den Haag
DOF@hhs.nl
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https://www.linkedin.com/company/digital-operations-finance-thuas/?viewAsMember=true
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