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Kijk op het lectoraat vanuit het CvB Alfa-college

Overig nieuws

Samen met de Stenden Hogeschool hebben we in 2009 het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ opgericht. Ik kon toen niet vermoeden hoe
groot de invloed van dit lectoraat zou worden op de ontwikkeling van het Alfa-college.
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Het is zover: niet alleen de regio Drenthe/NO-Overijssel, maar ook de regio Groningen is
helemaal klaar voor de ouderwetse acht wekelijkse Multidisciplinaire Keten (MDK) bijeenkomsten van voorlopende bedrijven en het lectoraat om in comakership met elkaar innovatievraagstukken in het werk te spotten en vervolgens samen uit te werken in projecten
met medewerkers, docenten en studenten.
In Groningen staan nu ook ongeveer 30 innovatieve bedrijven in de startblokken om mee
te doen. We hebben een poosje gezocht naar de juiste inhoudelijke kern en vooral een goed
werkbare schaal van de groepen: niet te groot maar ook niet te klein. Omdat het aantal bedrijven en kenniskringleden in korte tijd sterk is toegenomen, kan niet meer volstaan worden met 1 kring Zorg&Wonen en 1 kring Toerisme. Mede op verzoek van de bedrijven hebben we de volgende werkwijze ingezet: *Er komen 4 MDK’s: 2 in Drenthe/NO-Overijssel
en 2 in Groningen met als thema’s: nieuwe combinaties van Gezondheid&Wonen&Vrije Tijd, waarbij per regio de ene MDK iets meer accent
legt op Gezondheid en de andere iets meer op Vrije Tijd. *Elke MDK komt
1x per 8 weken bijeen onder leiding van Ineke Delies om innovatievraagstukken te bespreken en resultaten te delen van reeds uitgezette projecten
en onderzoek, de individuele projecten worden daarna in kleinere kring
uitgewerkt. *We plannen twee MDK-rondes tussen nu en de zomer (maart
en mei) en twee tussen de zomer en kerst (september en december). Binnenkort meer informatie hierover. De uitnodigingen voor de MDK ronde in maart gaat spoedig de deur uit:
let op uw mailbrievenbus!
Door: Ineke Delies
Lector

Preparé vous: ReCoMa 2.0 inschrijvingstermijn voor
bedrijven is open vanaf eind april

BREAKING NEWS
Bezoek gisteren (25 februari)
van Ministerie van OCW,
MBO-raad, Vereniging Hogescholen, met presentaties
samen met bedrijven, duogastcollege met Maarten de
Laat en minischouw CvB’s
aan ons lectoraat was een
groot succes!
Hartelijke woorden en concrete vervolgafspraken gemaakt én: volgend jaar op
herhaling.

‘Doelbewust naar buiten’ luidt de titel van ons strategisch beleid 2015-2019. We willen, nog meer dan voorheen, in verbinding met relevante externe betrokkenen ons
onderwijs ontwikkelen. En hoe we dat doen, daarin is het lectoraat een belangrijke
wegwijzer.
Het lectoraat ontwikkelt in comakership duurzame verbindingen tussen onderwijs en
bedrijfsleven. Bij comakership horen begrippen als duurzaam samenwerken, samen
leren en plezier hebben in samenwerken. Dat comakership blijkt een succesformule.
Het is een werkwijze die haaks staat op de klassieke aanpak van vraag (bedrijfsleven)
en aanbod (de school), waarbij beide partijen vaak ontevreden blijven.
Het lectoraat heeft de afgelopen jaren zijn sporen verdiend in de regio Emmen/
Hoogeveen/Hardenberg. We blijven in die regio samen ook mooie dingen ontwikkelen en uitvoeren. We zijn nu bezig met de uitrol van het lectoraat in Groningen. Dat
doen we samen met collega’s van Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool. Medewerkers die meedoen aan de nieuwe kenniskring
zijn erg enthousiast en tonen zich ware ambassadeurs in hun eigen locaties door nieuwe vormen van
comakership tussen teams en met externe partners
vorm te geven. Een extra dimensie is dat onze stafafdelingen ook actief meedoen. Die inhoudelijke
samenwerking tussen staf en onderwijs vinden we
ontzettend belangrijk. De ultieme testcase is echter
of onze studenten vinden dat ze voldoende nieuwe
dingen leren van en over de snel veranderende beroepspraktijk. Die vraag moeten we
hen blijven stellen!
Het is mooi om te zien dat de werkwijze van het lectoraat inmiddels door een grote
groep collega’s wordt gedragen. Ineke Delies blijft daarbij nog steeds een belangrijke
motor. Ze noemt zichzelf vaak een vreemde vogel. Maar om de wereld te ontdekken
heb je ook vreemde vogels nodig die nieuwe routes durven vliegen!
Door: Christien de Graaff
Lid College van Bestuur
Alfa-college

Lector Ineke Delies

Zomerschouw op 2 juni 2016 nu een geheel anders:
on tour voor select reisgezelschap: al doende leren

Omdat de MDK’s in de volle breedte nu echt de buitenboordmotor aanzetten, zijn we ook
druk bezig met voorbereidingen te treffen om aansluitend het ReCoMa-Lab weer op te starten.

Korte vooraankondiging: we gaan het dit jaar heel anders doen met de Zomerschouw:
we zitten niet meer binnen en horen allerlei lezingen en presentaties aan, maar we
gaan naar buiten.

Zoals de reeds langer aangesloten bedrijven weten, werken we met inschrijfmomenten voor
de opdrachten vanuit “ons” bedrijfsleven in de MDK’s die parallel lopen aan het onderwijs:
1x per 10 weken. Want het ReCoMa-Lab zet de onderzoeken en projecten weg
in het reguliere onderwijs en koppelt studenten en docenten aan onze innovaties en hun onderwijsprogramma’s. Dat heeft een zekere finetuning nodig qua
planning. De aanmeldingen voor projectkoppeling aan studenten kan daarom
niet op elk moment plaatsvinden en we hebben niet ongelimiteerd ruimte voor
projectopdrachten uit de MDK’s. Dus let op: de termijn gaat deze keer open
vanaf eind april. In Emmen zijn Cigdem Zantingh (vanuit MBO) en Elga van der Spoel
(vanuit HBO) uw contactpersonen. In Groningen zijn dat Anna Veeneman (vanuit MBO),
Eva Janssen (vanuit HBO Stenden en Harold Hofenk (vanuit HBO Hanze). Zij verbinden u
met het ReCoMa 2.0.
Door: Ineke Delies
Lector

En we nodigen niet meer grotere groepen uit, maar deze keer alleen concrete en actief
bij onze activiteiten betrokken mensen. We gaan on tour de concrete praktijk in, organiseren een bewegend programma: vanuit twee opstappunten (Emmen en Groningen)
reizen we per “lerende bus” door ons kennislandschap en doen onze concrete innovatie-uitvoeringslocaties aan in Drenthe/NO-Overijssel en Groningen. We nodigen selectief en persoonlijk de reizigers uit: per kenniskringlid (en dat zijn er ruim 30 nu) 2
MDK-bedrijven-partners, 1 buddy uit onderwijs en 1 leidinggevende. En het wordt een
dagvullend programma, met tussenstops en ‘s middags 1 gezamenlijke lunchlezing in
the middle. In volgende Nieuwsbrief meer details.
Door: Ineke Delies
Lector
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Foto: Duo-gastcollege door
Maarten de Laat en Ineke
Delies
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Nieuwsflits!
Op 8 februari jl. zijn de docenten gestart in de RIF
deelprojecten Het Klooster
en Oplaadpunt Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug.
Alette Faber, Tim Holewijn,
Josien Thalen, Esther Donkers en Mirjam Roomer zijn
begonnen vanuit Alfacollege MBO-opleidingen
Leisure, Horeca, Zorg &
Welzijn en Techniek.
Dit zal nog worden uitgebreid met HBO opleidingen.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Overig nieuws

Column Marije van Kleeff
Zorggroep 's-Heeren Loo is partner van de multidisciplinaire keten (MDSK) Leerklimaat en Innovatief Vermogen die geleid wordt door kenniskringlid Sebo Boerma. Wat
drijft ‘s Heeren Loo nu om deel te nemen aan deze MDSK.
De visie op ondersteuning verandert. Waar jaren terug mensen met een verstandelijke
beperking verhuisden naar een voorziening op een terrein, waar alle ondersteuning
op loopafstand aanwezig was, proberen we nu de zorg te organiseren bij de zorgvrager
in de omgeving. Het belang van het eigen netwerk speelt mee. Met de verandering van
deze visie, vragen we iets heel anders van onze medewerkers. Ze zijn niet alleen begeleider, maar ook ambassadeur en netwerker van onze organisatie. Een andere rol, die vraagt om aanvullende kwaliteiten en
competenties. Dit roept vragen op: Hoe nemen we onze medewerkers mee in deze verandering? Op welke wijze leren medewerkers om te gaan met hun nieuwe rol? En vooral ook, hoe en
doen andere organisaties dat zonder strakke trainingen en cursussen aan te bieden.
En dat alles met als doel, nog betere kwaliteit van dienstverlening te bieden.
Door: Marije van Kleeff
Manager Zorg ‘s Heeren Loo
Lid MDSK Leerklimaat en
Innovatief Vermogen

Kim Kienhuis

Tijdelijke vervanging
voor Margriet Weerman:
Per 1 januari 2016 heeft Elga
van der Spoel een aantal taken overgenomen in het
lectoraat van kenniskringlid
Margriet Weerman, die met
zwangerschapsverlof is.
Elga werkt als docent Projectmanagement en Marketing bij Stenden Hogeschool.
Ook is ze coördinator van de
specialisatie International
Travel Trade & Event Marketing en lid van de opleidingscommissie van Commerciële
Economie.
We heten Elga van harte
welkom bij het lectoraat!

Geïntegreerde ontwikkelstrategie (vervolg)
Treant en het lectoraat zijn op een gezamenlijke missie om het informeel leren meer
te integreren in de ontwikkelstrategie van de afdelingen binnen Treant. Het enthousiasme is groot, zowel bij de hoofden van afdelingen als bij de medewerkers.
In de afgelopen tijd hebben we met negen afdelingshoofden gesproken van care, cure
en ondersteunende diensten. Allen zeiden direct volmondig “ja” op het traject. De negen afdelingen vormen een mooie representatie van de gehele organisatie en trekken
samen op in dit traject. In wezen vormen zij dus een multidisciplinaire keten rondom
het thema geïntegreerde ontwikkelstrategie in Treant.
We starten het traject met een onderzoek naar vier aspecten, de mate van formeel
leren, de rol van de manager, de waarde die gecreëerd wordt door het leren en de condities voor informeel leren. Aan de hand van een sociale netwerkanalyse van de afdeling rondom de leerrelaties kijken we naar deze condities. Voor het onderzoek heb ik
inmiddels mee mogen lopen met de afdelingen, wat een mooie kijk gaf in de werkwijze en leermogelijkheden van deze afdelingen. Een ervaring waar menige andere organisatie wat van kan opsteken, als het gaat om leren op de werkplek. Het is een buitengewoon boeiend traject waarover we u de komende tijd blijven informeren.
Foto: Dialyse Centrum Zorggroep Treant Hoogeveen

Door: Sebo Boerma
Gast kenniskringlid
Drenthe/NO-Overijssel
.bos Ontwikkeling in Organisatie
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Voorstellen kenniskringleden

Interessante links:
www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.stendenpre.com
www.geoparkdehondsrug.nl
www.dezorgvilla.nl
www.treant.nl
www.fitfunvakanties.nl
www.urnenveldanloo.nl
www.healthyageing.net

Mijn naam is Kim Kienhuis. Sinds augustus 2015 ben ik werkzaam bij het Alfa-college
als Beleidsmedewerker/adviseur in de regio Hardenberg. Vanuit de centrale eenheid
Onderwijs en Kwaliteitszorg ga ik deelnemen aan het lectoraat in Emmen.
Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen afgerond en vervolgens de masteropleiding Onderwijskunde.
Met betrekking tot het lectoraat zal ik een bijdrage leveren aan verbindingen tussen het lectoraat en de regio Hardenberg, verbindingen tussen het lectoraat en de centrale eenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg en
het borgen van onderwijsinnovatie binnen het Alfa-college.
Door: Kim Kienhuis
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college

Ida Miedema
Mijn naam is Ida Miedema en ik ben sinds 2007 docent aan de Hanzehogeschool in
Groningen, opleiding Voeding en Diëtetiek. Ik ben ooit begonnen als verpleegkundige, heb een aantal jaren in de zorg gewerkt en heb daarna Humane Voeding aan de
Wageningen Universiteit gestudeerd.
Als epidemioloog heb ik verschillende onderzoeksbanen gehad (RIVM,
RuG, GGD, provincie), waarbij ik me vooral bezighield met
(beleidsgericht) onderzoek op het terrein van ouderen, gezondheid,
voeding, zorg en welzijn.
Sinds mijn aanstelling bij de Hanzehogeschool zit ik weer helemaal in
de voeding. Ik ben bij de opleiding o.a. verantwoordelijk voor het 4e
jaar en mijn aandachtsgebied is evidence based practice en de bachelor scriptie. Dat betekent dat ik veel met opdrachtgevers contact heb
over de inzet van studenten bij praktijkonderzoek op het gebied van
voeding. De laatste jaren worden we steeds vaker benaderd voor projecten in het kader van gezonde leefstijl en Healthy Ageing, onderwerpen die multidisciplinaire aanpak vragen. Maar ook de zoektocht naar nieuwe vormen van zorg voor ouderen vind
ik interessant. Onderwerpen waarbij ik zeker mogelijkDoor: Ida Miedema
heden zie binnen het lectoraat.
Kenniskringlid Groningen
Hanzehogeschool

Voorstellen nieuwe managementassistente lectoraat
Ik ben Gita Lopulissa en al sinds 1994 werkzaam bij het Alfa-college en rechtsvoorgangers, waarvan de laatste jaren als managementassistente bij Facilitaire Zaken in
Hoogeveen.
Daar ga ik nu een dag minder werken, omdat ik m.i.v. 1 februari ingezet
zal worden in Groningen, ter ondersteuning van regiocoördinator
Marjolanda Hendriksen. Naast het werk bij het Alfa-college ben ik ook
werkzaam als freelancer bij de regionale pers in Zuidwolde-Hoogeveen.
Verder vul ik mijn tijd in met nog meer leuke bezigheden, waarvan uiteraard mijn gezin en vrijwilligerswerk. Ik hoop met mijn inzet bij het lectoraat een positieve bijdrage te leveren en zie er naar uit een
Door: Gita Lopulissa
ieder binnenkort eens te ontmoeten.
Managementassistente
Alfa-college
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Samenwerking lectoraat met Biobased economie,
twee culturen die van elkaar kunnen leren en ontwikkelen.
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In de snel veranderende detailhandel zien we de opkomst van een nieuw soort winkel.
Dit zijn winkels waarin zogenaamde ontdekkingsruimten kunnen worden ingericht
met meerdere functies en met verkopers die als curator van hun eigen collectie en
productaanbod fungeren.

Sinds 1 januari 2016 zijn er een nauwere samenwerkingen tussen twee lectoraten: het
Lectoraat Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie & Stenden PRE
(Polymore Research Education).

&

Door deze samenwerking wordt de technische maakindustrie (Biobased Economie)
verbonden met de kennis die het lectoraat Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie heeft opgedaan met het opzetten van netwerken en hoe deze verduurzaamd kunnen worden.
Bij deze technische maakindustrie worden agrarische grondstoffen (alles wat steeds
opnieuw groeit) gebruikt om duurzame producten te maken. Er moet dan gedacht
worden aan, bijvoorbeeld in de bouw; garens, platen, isolatieschuimen, profielen, platen en sandwichpanelen van biopolymeren. Deze kunnen gemaakt zijn met bamboe,
jute, vlas of hennepvezels. Complexiteit van producten en processen hieromheen nemen hierdoor toe. Voor Noord-Nederland en Duitsland zijn regionale oplossingen om
milieubewust om te gaan met duurzame materialen belangrijk. Duitsers zijn beter in
de productinnovatie en Nederlanders zijn meer gericht op de proceskant. De kennisdeling en hiervan leren moet voor beide landen een win-win situatie zijn. Samenwerking is daarom essentieel, echter vanuit de technische maakindustrie zijn bedrijven
niet gewend om buiten hun kaders samen te werken.
Daan van Rooijen (Associate lector Bio-composieten), Cigdem Zantingh (Regionale
netwerken grensoverschrijdende samenwerken Duitsland en Nederland) en Judith
Veldman-Dam (regionale netwerken) gaan intensief samenwerken om vanuit hun drie
verschillende achtergronden de partners binnen de technische maakindustrie
(Nederland en Duitsland) te helpen netwerken op te bouwen en te verduurzamen.
Over een half jaar worden de eerste aanbevelingen verwacht. Verbindingskracht en
combinatievermogen in de praktijk!
Door: Daan van Rooijen, Cigdem Zantingh,
Judith Veldman-Dam
Kenniskringleden Drenthe/NO-Overijssel

Dit is de visie die door Alexander Grit (onderzoekdocent Stenden) en Maaike van
Rooden (partner SVT Branding and Design Group) en kenniskringlid Maaike de Jong
beschreven wordt in hun whitepaper. De winkel wordt hiermee een ontmoetingsplek
voor verwante geesten; ze zijn aantrekkelijk en dynamisch, en het vertellen van verhalen speelt er een grote rol. Voorbeelden van deze nieuwe ontdekkingsruimten zijn
o.a. de Binnen Markt Buitenpost of de Cabriohoeve in Gasselte. De whitepaper is op
te vragen bij Maaike de Jong, mailadres maaike.de.jong2@stenden.com.

Inspiratiebijeenkomst in ZorgVilla Veenoord
De ZorgVilla in Veenoord heeft inmiddels alweer twee jaar haar deuren geopend voor
mensen met een zorgbehoefte die de wens hebben om in een huiselijke sfeer te wonen.
Dit betekent dat ook de leerwerkafdeling van het Alfa-college al twee jaar actief is binnen de muren van de villa.

“Indian Detours” is de titel van het boek over de rol van musea en toerisme in de (re)presentatie van inheemse Amerikanen (American Indians) in musea waarin Maaike
de Jong en Alexander Grit een hoofdstuk schreven.
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Door: Maaike Boudina de Jong
Kenniskringlid Groningen
Stenden Hogeschool

Foto vlnr: Maaike van
Rooden, Alexander Grit,
Maaike de Jong

Indian Detours, Tourism in Native North America

Zij stellen dat er grote uitdagingen liggen in het spanningsveld tussen terugtrekkende
subsidies en het bieden van belevenissen voor toeristen en bezoekers. Zij geven geen
kant-en-klare oplossing maar roepen musea op om samen met de diverse stakeholders en ‘culturele eigenaren’ de tentoonstellingen te co-creëren.
Maaike houdt zich binnen de kenniskring o.a. bezig met de toekomst van musea
(toegankelijkheid, identiteit, (re)presentatie) vanuit een multidisciplinaire, multilevel benadering gericht op het creëren van gemeenschappen met een duurzaam en
prettig leefklimaat op het gebied van vrijetijd, wonen en zorg. Zij ziet hierin een belangrijk rol weggelegd voor musea.
Door: Maaike Boudina de Jong
Kenniskringlid Groningen
Stenden Hogeschool

Op weg naar een ontdekkingsruimte als
overlevingsstrategie voor retail

Foto’s: Studenten, docenten
en medewerkers tijdens de
Inspiratiebijeenkomst bij
De ZorgVilla te Veenoord

Veel goede stappen zijn gezet in de afgelopen periode: het huis is gevuld met een diverse groep aan bewoners en ook worden dagbestedingsactiviteiten aangeboden aan
mensen in en rondom de villa. Tijd om even stil te staan: doen we nog de goede dingen, en doen we de dingen goed? De setting dat studenten en gediplomeerden samen
de werknemers van de ZorgVilla zijn geeft aanknopingspunten om te kijken naar de
samenhang tussen leren en werken. Op 9 februari jl. zijn studenten van de leerwerkafdeling en de gediplomeerde medewerkers met elkaar in gesprek gegaan. In kleine gemixte groepen is het gesprek gevoerd aan de hand van de volgende vragen:
1. Waarom is de ZorgVilla bijzonder? Wat inspireert je?
2. Stel je voor je bent de komende twee maanden de baas van de ZorgVilla: Wat wil je
verbeteren? Welke nieuwe ideeën heb je? En wat is hiervoor nodig?
3. Wat is de waarde van het samenwerken tussen studenten en gediplomeerden? Wie
leert wat van wie? Op welke momenten leer je?
4. Wat heb jij nodig om goed je werk te doen binnen de ZorgVilla? En welk idee vind
je zo belangrijk voor de ZorgVilla dat je daar morgen al mee aan de slag zou willen?
De aanwezige docenten (van Stenden, Alfa én Hanze) hebben deze middag vooral mogen luisteren en eventueel wat verhelderende vragen mogen stellen door het inzetten
van een inspiratie-joker.
Het resultaat was een middag met boeiende gesprekken én praktische ideeën voor
vervolg. Die kunnen weer worden opgepakt op de dinsdagmiddagen waar studenten
en gediplomeerde medewerkers elkaar sinds begin van dit jaar kort ontmoeten om
ervaringen en nieuwe ideeën door te spreken. Een mooi voorbeeld van het voordeel
van een leerwerkafdeling in huis!
Door: Marjolanda Hendriksen
Projectleider IWP Kwaliteit van Leefomgeving
Regiocoördinator Groningen
en Afina Hidding
Wijkverpleegkundige ZorgVilla/De Zorgzaak
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Interessante
links:
Foto: ‘De Geluidsmuur’
www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.
www.
www.sheerenloo.nl
www.treant.nl ???

Verslag: Presentatie Zorg en Technologie
op Symposium CoE Healthy Ageing

Na een inleiding met daarin de speerpunten van ons lectoraat hebben we het project
‘De Geluidsmuur’ toegelicht, welke is ontwikkeld met Zorg en Techniek leerlingen
voor Zorginstellingen in Hoogeveen (Weidesteyn en De Vecht). Het doel van de geluidsmuur is om dementerende ouderen tot rust te brengen en te laten ontspannen
bij het luisteren naar oude bekende geluiden of verhalen van de streek waar ze hebben gewoond en geleefd, wanneer ze naar een wandschildering kijken of er langs lopen. Aan de hand van dit project, wat een mooi voorbeeld is van een toepassing van
Domotica in de Zorg, zijn we ingegaan op hoe Zorg en Techniek (kunnen) samenwerken, multilevel en multidisciplinair. Waarom we op deze manier projecten uitvoeren
en welke randvoorwaarden er zijn. Ook kwam aan bod wat de rol is van de docent in
dit geheel en hoe het werkveld erbij betrokken wordt. De presentatie werd goed ontvangen en er kwamen leuke reacties uit het publiek wat voornamelijk bestond uit docenten Zorg en Welzijn.
Door: Mirjam Roomer
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college

CoPT 2.0 Euregionaal
Meer dan twintig partners tellen we inmiddels en diverse innovatieve onderzoeksvragen zijn van hen binnengekomen. In april gaan we met vier werkgroep werken. Per
werkgroep zal een onderszoeksvraagstuk in comakership worden uitgewerkt. Een
grote onderzoeksvraag zal vanaf mei 2016 starten voor de duur van twee jaar over het
gastprofiel van Nederlandse en Duitse gasten voor het Naturpark Moor. De heer Uwe
Carli van Emsland Tourismus is de opdrachtgever.

Student in project!
IWP Healthy Lifestyle Hospitality; Receptenroute in
project Fit&Fun

Samen met Jan Zantinge (docent elektrotechniek/besturingstechniek en oudkenniskringlid) heb ik woensdag 3 februari 2016 een presentatie gegeven op het Symposium 'Zorg en Technologie in het MBO en HBO, voor en door docenten'.

Begin februari was de derde bijeenkomst van de Community of Practice Toerisme
(CoPT) 2.0 Euregionaal bij onze Duitse partner Emsland Touristik in Meppen.
Naar aanleiding van onze
oproep in de nieuwsbrief van
december 2015 “schrijvende
bedrijven gezocht”, vraagt
Jan ten Sijthoff van het Urnenveld Anloo aandacht
voor dit aspect van Healthy
Ageing.

Overig nieuws

Studente bij het dubbellectoraat.
Studente Janine Schirring
zal de komende periode op
maandagen aanwezig zijn
op het lectoraat om te werken aan haar afstudeeropdracht. Zij volgt bij Stenden
de opleiding Commerciële
Economie met als specialisatie Horse Business Management. Haar afstudeeronderzoek gaat over grensoverschrijdende samenwerking
op hippisch toeristisch gebied. Dit onderzoek is gebaseerd op een vraag vanuit
Duitsland die is neergelegd
bij Gerhard Roelfes van Stedenkring Zwolle-Emsland.
Kenniskringlid Cigdem Zantingh zal Janine begeleiden
tijdens het onderzoek.
Succes voor Janine met haar
afstudeeropdracht!

Wij, Irina van Dijk, Ylja Maatje, Tom Hilbrands, Nick Pouwer, Erik Bliek, Rozemarijn
Mol, Julian Weide en Jelrik Stevens hebben gewerkt aan het project Fit & Fun, namens de opleidingen Verpleegkundige en Horeca Ondernemer Manager van het Alfacollege in Hoogeveen.
Bij dit project was de opdracht dat we een fiets-receptenroute aan de hand van
knooppunten gingen maken. Uit de wensen kwam naar voren dat de gasten gezonde/
biologische streekproducten wilden gebruiken tijdens de fietstocht. We hebben intensief gezocht naar de producten, en hebben hier uiteindelijk mooie en gezonde gerechten mee weten te bedenken. De gerechten die we bedacht hebben, hebben we eerst
zelf bereid en instructiefilmpjes van gemaakt. Verder was het de bedoeling dat we een
boekje zouden maken en een flyer, waar alle informatie over de fietstocht in te vinden
is. De bedoeling met deze routes is dat mensen dit arrangement kunnen boeken inclusief overnachtingen en aan de hand van de routes streekproducten onderweg kunnen ophalen. In de informatieboekjes staan ook activiteiten vermeld die de gasten
eventueel onderweg kunnen doen. Toen we richting
het einde van dit project gingen en alles was uitgewerkt, hebben we dit volledige project met de resultaten ervan gepresenteerd in de vergadering van de
IWP HLH, bij Stenden Hogeschool in Emmen. Daar
was ook een HBO-groep die hun deel in het Fit&Fun
project presenteerden. Zij organiseerden een ander
deel van de Fit & Fun week.
Wij vonden het leuk om mee te werken aan dit project, omdat we nu hebben gezien
hoe het bij andere opleidingen en branches werkt. Dit noemen we multidisciplinair
werken. Daarnaast waren er ook HBO studenten voor het project aan het werk, hierdoor was het ook Multilevel werken. Belangstelling voor de receptenroute en het project mail dan naar pb.bosscher-tuenter@alfa-college.nl
Door: Irina, Ylja, Tom, Nick, Erik,
Rozemarijn, Julian, Jelrik
Studenten Verpleegkunde en Horecaondernemer Manager
Alfa-college

Door: Cigdem Zantingh
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Projectmanager CoPT 2.0 Euregionaal
Alfa-college

Dataladder periode februari-april 2016
'HealthyAgeing'
Ageing'houdt
houdtmeer
meerinindan
danalleen
alleen
'Healthy
gezonden
enbewust
bewustleven
leven
gezond

Foto: Urnenveld Anloo

Zo lang mogelijk de regie houden over je leven doen we met 'Healthy Ageing'. We
bewegen, eten gezond en hebben veel sociale contacten. En we denken na over dat
onvermijdelijke afscheid van het leven.
Is dit een onderwerp waar we voor weglopen? Dat lijkt vaak wel zo maar het is beter
om het niet te doen. Met een bewuste keuze over de (on)nodige medische ingrepen en
een laatste rustplaats die passen bij de levensstijl wordt de regie over het eigen leven
completer gemaakt. Hoe kunnen we onderzoeken of mensen hier bewust van zijn c.q.
kunnen worden?
Door: Mirjam
Jan ten Roomer
Sijthoff
Door:
Urnenveld Anloo
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Bestuurslid Geopark DeAlfa-college
Hondsrug
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Tijden, locaties en programma van bijeenkomsten in de
dataladder zijn op te vragen
bij de redactie van de
Nieuwsbrief.

Februari 2016:
25
Werkbezoek Ministerie van OCW aan het lectoraat en CvB’s
27
t/m 6 maart voorjaarsvakantie
Maart 2016:
07
start lectoraat na voorjaarsvakantie
17
Bijeenkomst MDK (Multidisciplinaire Keten) Groningen
24
Plenair overleg Sub-LKK Emmen
24
Bijeenkomst MDK (Multidisciplinaire Keten) Emmen
31
Plenair overleg Sub-LKK Groningen
april 2016:
06
Bijeenkomst IWP Healthy Lifestyle Hospitality
07
Deadline kopij nieuwsbrief nr.16
21
Plenair overleg Sub-LKK Emmen
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Overig nieuws

Pré-Conferentie CVI:
Help(t) onderzoek in het MBO?
Op 6 en 7 april vond de jaarlijkse CVI-conferentie (Consortium voor Innovatie) voor
onderwijsvernieuwing en ICT plaats in het Martini Plaza in Groningen. In een preconferentie georganiseerd door lectoren betrokken bij het MBO is met een divers gezelschap uit het onderwijsveld verkend wat de meerwaarde van onderzoek en onderzoekend werken kan zijn voor een MBO-instelling.

HOTNEWS

Binationaal PhD-duo in
oprichting

Mooie inspirerende start MDK’s regio Groningen
Hotnews 1
Inspirerende start MDK’s
Lectoraat Gebiedscoöperaties
Zomerschouw on tour
Keten/overig 2
Verslag pré-Conferentie CVI
MBO lectoraten
Binationaal PhD-duo
Keten-/project 3
Eerste MDK: Negotica
Vitaal Vechtdal Academie
Overig 4
Eerste MDK: Plaza Sportiva
CoPT 2.0 Euregionaal
Open huis Superrr
Project 5
RIF deelprojecten
Overig nieuws 6
Student in project!
Website up to date
Dataladder

Op donderdagochtend 17 maart is de eerste Multi Disciplinaire Keten (MDK) “Vrije Tijd,
Gezondheid en Wonen” van start gegaan met 9 van de momenteel 14 uitgenodigde partners uit het bedrijfsleven en 12 kenniskringleden. En die middag startte meteen ook de
tweede MDK “Gezondheid, Wonen en Vrije tijd” met 7 van de momenteel 9 uitgenodigde
bedrijven en 10 kenniskringleden.
Allemaal innovatieve bedrijven die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in samenwerking met ons lectoraat en onze werkwijze en actief hun steentje
willen bijdragen aan regionaal comakership op nieuwe combi- Tweet: Janny Reitsema, de 4Elenaties van gezondheid met wonen en met vrije tijd. We zijn nog menten (@ReitsemaJanny)
Inspirerende 1ste bijeenkomst
niet helemaal op volle sterkte, maar al wel knap sterk met be- @InekeDelies met @Alfacollehoorlijk actieve types nu al. Dat belooft wat voor het vervolg. ge / @Stenden Krijg hier energie
Ideeën, suggesties en plannen zijn in ruime mate aanwezig, van!
bleek direct. We hadden ter plekke al enkele regionale innovatievraagstukken te pakken, die geschikt zijn om in comakership geconcretiseerd te worden.
De volgende keer is weer full-house, en zullen we de MDK’s compleet hebben. In de tussentijd gaat een van de twee MDK’s al bij een partnerbedrijf op bezoek: de 4 Elementen.
Veel “diversity” aan boord en dynamiek. Heerlijk.
Door: Ineke Delies
Lector

Verbinding verkend met lectoraat Gebiedscoöperaties
Op verzoek van lector Willem Foorthuis (Hanzehogeschool) onderzoeken wij de samenwerkingsmogelijkheden op de thema’s: gebiedssamenwerking en regionaal comakership in
onder andere de Provincie Groningen.
Interessant lijken met name de verbindingen tussen de gebiedscoöperatieplekken/
kenniswerkplaatsen en enkele van onze Innovatiewerkplaatsen. Overal schieten her en der
de innovatiewerkplaatsen, buitenwerkplaatsen, living labs, ReCoMa-Labs, broedplaatsen
als paddenstoelen uit de grond. Maar niet veel van de initiatieven werken publiek-privaat samen op de wijze zoals wij dat in ons lectoraat doen. We willen
ons regionaal vooral verbinden met partijen die onze visie delen en complementair aan ons zijn. Vandaar deze verkenning, wordt vervolgd.
Door: Ineke Delies
Lector

Colofon
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies
Van Schaikweg 94, Emmen
Tel. 0591-853685
Kopij volgende nieuwsbrief
1 juli 2016
j.westerhof@alfa-college.nl

Zomerschouw on tour door praktijklandschappen
Op 2 juni houden we onze jaarlijkse Zomerschouw, deze keer met een select gezelschap. De
vooraankondigingen zijn de deur uit, definitieve programma krijgt u halverwege mei.

Samen met de Open Universiteit (promotor M. de Laat),
de Hochschule Osnabrück
(copromotor W. ArensFischer) en ons lectoraat
(copromotor I. Delies) zijn
we voornemens een gecombineerd en binationaal traject
van twee promovendi in te
richten. Deze zullen samen
(eu-)regionaal comakership
in lerende netwerken tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven onderzoeken en daarbij
het binationaal leiderschap.
De beoogde promovendi zijn:
Marjolanda Hendriksen
(Stenden Hogeschool en kenniskringlid van ons lectoraat) en Katrin Dinkelborg
(onderzoeker en coördinator
faculteit Duaal leren van
Hochschule Osnabrück, campus Lingen).
Door: Ineke Delies

Ook is gesproken over de wijze waarop onderzoek(end) werken in een ROC georganiseerd kan worden en welke eisen hieraan te stellen. Anna Veeneman en Marjolanda
Hendriksen hebben, namens Ineke Delies, in deze pré-conferentie het lectoraat vertegenwoordigd. In de vorm van een Wereldcafé zijn in wisselend gezelschap diverse
vragen verkend. Hierbij is vanuit verschillend perspectief naar de waarde van onderzoek(end werken) gekeken. Zo is een denkrichting vanuit het Ministerie van Onderwijs verkend: hoe slaan we een brug tussen onderzoek en onderwijspraktijk. In een
tweede perspectief is vanuit de MBO-instellingen verkend wat onderzoek en onderzoekend werken kan betekenen en door en voor wie dit dan betekenis heeft. Als derde
denkrichting is de blik van de onderzoeker genomen en gekeken wat ervaringen met
praktijkgericht onderwijs zijn en hoe dit (meer) van waarde kan worden voor een
ROC.
Een boeiende ontmoeting met een gezelschap met uiteenlopende ervaringen en ideeën over de waarde van onderzoek(end werken). Een verslag van de bevindingen wordt
nog door de organisatie uitgewerkt en komt binnenkort ter beschikking. In ieder geval
werd in de bijeenkomst voor mij weer duidelijk hoe uniek een MBO-HBO lectoraat is!
Door: Marjolanda Hendriksen
Regiocoördinator kenniskring Groningen
Alfa-college

MBO lectoraten en kennisinfrastructuur
Het MBO bezint zich momenteel landelijk opnieuw en versterkt op de verbinding met
het bedrijfsleven. Het Ministerie van Onderwijs wil in gaan zetten op de versterking
van de regionale kennisinfrastructuur rondom de ROC’s en ziet daarbij met name
voor lectoraten een grote rol weggelegd.
Ze stimuleert daarbij de positie van MBO-lectoraten. Laten we het daar nu helemaal
mee eens zijn! Het Ministerie is, zoals de oplettende nieuwsbrieflezers natuurlijk weten, op bezoek geweest bij ons lectoraat om te zien hoe dat nu echt werkt. We hebben
samen met bedrijvenpartners presentaties gegeven van enkele projecten: Bert Pathuis/Pathuis&Partners, Harrie Wolters/Hunebedcentrum, Ruud Slot/Zorgzaak
en Herman van der Poel/Apollo Hotel. De CvB’s van Alfa-college, Stenden Hogeschool en directeur Healthy Ageing Hanze hebben gezamenlijk aangegeven dat ze altijd voor versterking van MBO-lectoraten in combi met het HBO zijn. Ze zien dit lectoraat als voorbeeld voor andere CvB’s die voornemens zijn een MBO-lectoraat in te
richten. We zijn in die rol aangehaakt bij het Ministerie OCW, de MBO-raad en de
ontwikkelgroep die het vervolg op onder andere Platform Beta Techniek voorbereidt.
Zie ook hierboven een verslag van de CVI-conferentie voor het MBO.

Mocht u geen uitnodiging hebben gehad, maar wilt u toch graag mee op deze busreis langs
concrete praktijklocaties, meld het ons dan. Wellicht is er een nog een plaatsje vrij in één
van de vier bussen die die dag voor het lectoraat en haar gasten rijden.

Door: Ineke Delies
Lector

Door: Ineke Delies
Lector
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Een nieuw item in deze
nieuwsbrief is ‘Kenniskringlid en MDK-partner aan het
woord’. De eerste keer beginnen we zelfs met twee bijdrages. Op deze pagina met
partner Peter van der Tang
en op pagina 4 zien we Marco Peters.

Kenniskringlid en MDK-partner aan het woord:
Vanuit Trends naar Oplossingen
Donderdag 17 maart was de start van de Multidisciplinaire Ketens (MDK’s) in Groningen, waarbij werkveldpartners en het lectoraat in comakership met elkaar werken
aan innovatievraagstukken.
Het is een feit dat alles in de huidige maatschappij veranderlijk is. Deze veranderingen worden aangeduid als trends. Het zijn trends als robotisering, web of devices en
digitalisering die worden gecombineerd met maatschappelijke ontwikkelingen als
vergrijzing, healthy ageing en ook individualisering. Dit kan problemen opleveren.
Oplossingen hiervoor zijn de Negotica Development Projects. Behoeften van de mens
(zoals gezond ouder worden) worden vertaald naar concrete voorbeelden in de markt
zoals levensloopflexibele woningen. Bij het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie gaat werkveldpartner Negotica Development Projects samen
met diverse andere werkveldpartners de regio in met de onderzoeksvraag waar duurzaamheid, comfort, veiligheid en zorg onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Vraagstukken zoals levensloopflexibel wonen staan centraal, dus de manier waarop
oudere mensen langer thuis wonen, waarbij aspecten als zorg, veiligheid en energie en
duurzaamheid bijdragen aan de kwaliteit van het leven worden nagegaan.
Door de dorpen (communities) anders in te richten en de verschillende leefstijl ketens
(disciplinair) met elkaar te verbinden, ontstaat er een goede leefbaarheid in de
(afgelegen) dorpen. Daardoor zal er ook minder snel leegloop zijn in de dorpen.
Dit artikel is onder andere naar aanleiding van de bijeenkomst MDK Vrije Tijd, Gezondheid, Wonen 2.1 geschreven. De eerst volgende bijeenkomst van deze MDK is op
12 mei waarbij de hierboven genoemde vraagstukken verder worden besproken. Ook
zullen nieuwe innovatieve vraagstukken worden geformuleerd.

Foto: Levensloopflexibel wonen

Door: Peter van der Tang
Negotica Development Projects
en Gerko de Roo
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college
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Open Huis en opening
Boekspot in Superrr
Het Open Huis en de opening
van de Boekspot in Superrr
Holwierde op 15 april jl.
werd goed bezocht en de
sfeer was opperbest. Wethouder Hans Ronde overhandigde nieuwe grote-letter boeken
aan drie trouwe biebklanten,
er werden prijzen uitgereikt
voor de mooiste kleurplaten
en er was speciale aandacht
voor een echtpaar dat het 65jarig jubileum vierde.
Kortom een manifestatie van
samenwerking en een vrolijke middag!

Kenniskringlid en MDK-partner aan het woord:
Reactie op eerste MDK
Marco Peters: De eerste bijeenkomst van de MDK van het lectoraat gaf me het positieve gevoel dat eindelijk de “echte” connectie met het werkveld gezocht wordt. Tot nu
toe is mijn lichte frustratie dat er stageplaatsen worden aangevraagd en dat er vervolgens vooral een lijst van opdrachten vanuit de opleiding moet worden afgewerkt.
Ik denk dat het veel leuker leren is wanneer je een project centraal stelt en daar vervolgens een multidisciplinair team omheen samenstelt waardoor je echte verdieping
en samenwerking krijgt en het minder gekunsteld aanvoelt. Ik ben ervan overtuigd
dat dit de kwaliteit van de geleverde producten enorm verbetert. De voorstelronde
leverde gelijk de behoefte op om met een aantal deelnemers een vervolgafspraak te
maken en dat is door deelname aan dit lectoraat snel voor elkaar. Nu zorgen voor concrete projecten waardoor we al doende tegen allerlei leermomenten aan lopen. Waar
persoonlijk contact, vertrouwen en elkaar kennen als belangrijke pijlers worden gezien heb ik al een kop koffie gedronken bij Tjeerd thuis. Persoonlijker wordt het niet…
Tjeerd Beijleveldt: Donderdagochtend 31 maart 2016. Om 8.55u kom ik aan op de
Admiraal de Ruyterlaan. Bij binnenkomst staat mijn buddy gemeld en wel bij het servicepunt. We leren elkaar kennen tijdens een wandeling door de Zeeheldenbuurt; wisselen ideeën, dromen en visies uit. Werkveld ontmoet onderwijs en vice versa; we weten dat we het vanaf nu samen willen, en moeten, gaan doen. Het voelt goed om te
merken dat Marco over de win-win situatie heen kijkt en duidelijk zijn blik op
(regionale) toekomst heeft gericht. Onze “Walking meeting” had zijn oorsprong twee
weken ervoor. Het eerste contact met MDK 2.1 levert direct veel energie op. Een groot
actie potentiaal gekoppeld aan een gezonde ondernemingsdrift komt tot leven bij de
bijeenkomst op 17 maart 2016. Het doet me goed om te zien dat er gevolg is gegeven
aan de oproep aan de werkveld partners om deel te nemen. De opkomst kan en moet
nog groter worden om nog meer dynamiek en momentum te creëren. Voor mij is één
ding heel duidelijk: co-makership is the way to go!
Door: Marco Peters
Plaza Sportiva
en Tjeerd Beijleveldt
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college

Vitaal Vechtdal Academie
Vanuit het Regionaal Investeringsfonds heeft het Alfa-college een deelproject genaamd de Vitaal Vechtdal Academie. De Vitaal Vechtdal Academie is onder andere
opgericht om onderwijs te bieden dat aansluit bij de gesignaleerde maatschappelijke
ontwikkelingen op het terrein van zorg, welzijn en wonen en waar mogelijk combinaties met nieuwe technieken (domotica) te maken.
Hilde Rotmensen, voorheen kenniskringlid van het lectoraat in Emmen, is hiervan de
projectleider. Diana van Heusden participeert in dit project als huidig kenniskringlid
van het lectoraat. Er wordt samengewerkt met docenten van het Alfa-college en diverse partners uit de Vechtdal regio (Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe). Te
denken valt aan partners uit de sector zorg, welzijn, techniek, de woningbouw en de
gemeentes uit de regio. Op dit moment wordt er samen met de partners gekeken naar
innovatieve vraagstukken en worden waar mogelijk crossovers gemaakt. Er wordt
gekeken naar mogelijke projecten waar verschillende studenten van verschillende
niveaus in kunnen participeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Diana van Heusden, d.vanheusden-kok@alfa-college.nl, 088-3341417.

Community of Practice Toerisme 2.0 Euregionaal
De Community of Practice Toerisme (CoPT) 1.0 is succesvol afgesloten en op wens
van onze partners is het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie met de CoPT 2.0 Euregionaal begonnen.

Foto: Boekspot Superrr Holwierde vlak voor de opening

Het nieuwe gast- en werkprofiel stond hier centraal naast het leren van elkaar, de gezamenlijke ontwikkeling van kennis- en productinnovatie op strategisch en uitvoerend niveau en nieuwe vormen van leren en werken en het stimuleren van comakership. In CoPT 2.0 wil het lectoraat de kennis van CoPT 1.0 verbreden, verdiepen en verduurzamen. Inmiddels zijn meer dan 30 Nederlandse/Duitse bedrijven aan
dit project gekoppeld.

Door: Diana van Heusden
Kenniskringlid
Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college
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Door: Cigdem Zantingh
Projectmanager CoPT
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college
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Regionaal Investeringsfonds (RIF) deelprojecten
Oplaadpunt Het Klooster en Oplaadpunt
Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug

Overig nieuws

Alumni Alfa-College student, studeert nu af voor
Stenden Hogeschool bij het Dubbellectoraat.

Door regionaal comakership zijn de partners, samen met het onderwijs, duurzaam in
staat telkens samen te anticiperen op veranderingen en regionale economische ontwikkelingen. Onafhankelijk van wat de vraag is.
Binnen de RIF ligt de focus niet zozeer op één enkelvoudig gedeeld inhoudelijk thema,
maar veel meer op het samen ontwikkelen en inoefenen van de methode van duurzaam comakership. Hoofd doelstelling van de RIF is het versterken van de regionale
economie en het opleiden van MBO-werknemers van de 21e eeuw.
De RIF bestaat uit acht deelprojecten. Deze worden uitgevoerd in Groningen
(ReCoMa-Lab 2.0), Hardenberg (Vitaal Vechtdal) en Hoogeveen/Emmen (AC Duurzaam, PIT, ICT Academy, Het Klooster, Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug,
Werkplaats Entree).
Door: Judith Veldman-Dam
Regiocoördinator Drenthe/NO-Overijssel
Projectleider RIF Het Klooster
Alfa-college
Foto: de acht deelprojecten van
de RIF

Mijn naam is Janine Schirring en ik studeer Commerciële Economie bij Stenden Hogeschool. Momenteel ben ik aan het afstuderen bij het dubbellectoraat Duurzame
innovatie in de regionale kenniseconomie in Emmen van Dr. Ineke Delies. Mijn afstudeeronderzoek gaat over grensoverschrijdende samenwerking op toeristisch gebied. Cigdem Zantingh begeleidt mij tijdens dit afstudeeronderzoek.

Foto vlnr: Gerben van der Meulen (Business School Alfacollege), Janine Schirring,
Cigdem Zantingh (lectoraat)

Het Dubbellectoraat is een samenwerking van het ROC Alfa-college en Stenden Hogeschool. Het leuke is dat ik ook leerling ben geweest op het Alfa-collega in Hoogeveen (Business School). Hier heb ik de opleiding MBO niveau 4 ondernemer filiaalmanager detailhandel versneld afgerond. Door de goede voorbereiding op het Alfacollege, gaat de opleiding Commerciële Economie op Stenden Hogeschool mij goed
af. Samen met Gerhard Roelfes van Stedenkring Zwolle-Emsland (partner Lectoraat)
heb ik de Duitse gemeente Lastrup bezocht. Deze gemeente wil graag met Drenthe
samenwerken op (hippisch) toeristisch gebied. Daarnaast is de Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) ook erg enthousiast over een samenwerking met Duitsland.
De aankomende maanden probeer ik kansen te ontdekken voor grensoverschrijdende
samenwerking op (hippisch) toeristisch gebied!
Door: Janine Schirring
Student Commerciële Economie
Stenden Hogeschool

Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug
Na de succesvolle gezamenlijk start op 16 februari 2016 van beide RIF-deelprojecten
met de studenten en docenten heeft het deelproject Oplaadpunt Hunebedcentrum/
Geopark de Hondsrug op dinsdag 22 maart 2016 de gezamenlijke startbijeenkomst
met de RIF-partners gehad op het Alfa-college in Hoogeveen.

Kenniskringleden van het
lectoraat zijn verantwoordelijk voor de 3 omcirkelde
deelprojecten.

Het was een zeer inspirerende bijeenkomst voor zowel onze partners, docenten en
studenten. Kenniskringlid Johan Kasper heeft een korte presentatie vanuit Naoberschap gegeven, die onder andere in dit deelproject verweven is. Aansluitend volgde
een korte presentatie van Hein Klompmaker en Cigdem Zantingh over het Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug en de verkenning van het RIF-deelproject tot nu toe.
Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende nieuwe innovatievraagstukken verkend.
De studenten en docenten zijn door de projectpartners uitgenodigd om het gebied te
verkennen. Een rondrit langs De Hondsrug zal nog worden gepland.

Het onderzoek naar alle RIFprojecten wordt ook uitgevoerd samen met het lectoraat, daarover later meer.

Door: Cigdem Zantingh
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Projectleider RIF Hunebedcentrum/
Geopark de Hondsrug
Alfa-college

De RIF-projecten zijn in september 2015 gestart en eindigen in juli 2019.

Student in project!

Website up to date: help ons die actueel te houden
Interessante links:
www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.cviweb.nl
www.plazasportiva.nl
www.negotica.net

Een aantal studenten van Business School en Zorg hebben de afgelopen tien weken
meegeholpen met de verkenning en hoe je daar als student out of the box aan kan
werken.
Door: Judith Veldman-Dam
Regiocoördinator Drenthe/NO-Overijssel
Projectleider RIF Het Klooster
Alfa-college
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Het is, zoals elke websitehouder weet, een helse klus om dit allemaal up to date en
foutloos te houden. Lees onze website en geef alstublieft ons uw reactie hierop, meld
vooral ook uw aanvullingen of correcties indien u lacunes of fouten tegen komt. Dat
stellen we uitermate op prijs. Meld die dan graag bij Jolanda Westerhof, haar mailadres staat in het colofon van de Nieuwsbrief.

Dataladder periode mei-juni 2016

Het Klooster
Ook binnen RIF Het Klooster zijn twee groepen partners samen met het onderwijs
(docenten en studenten) intensief bezig om in comakership innovatieve vraagstukken
te herkennen en omschrijven rondom het thema Fit door het Leven.

We hebben op onze website uitgebreide informatie over: de profielen van de kenniskringleden, onze publicaties, presentaties, onderzoeksrapporten, partners en netwerken.

Tijden, locaties en programma van bijeenkomsten in de
dataladder zijn op te vragen
bij de redactie van de
Nieuwsbrief.

Mei 2016:
23
april t/m 8 mei Meivakantie
12
MDK Vrije Tijd, Wonen en Gezondheid 2.1 (Groningen)
17
MDSK Leerklimaat en Innovatief Vermogen
19
MDK Vrije Tijd, Wonen en Gezondheid 2.1 (Drenthe/NO-Overijssel)
25
Brainstormsessie IWP Healthy Lifestyle Hospitality Fit&Fun vakanties
26
MDK Gezondheid, Wonen en Vrije Tijd (Groningen)
27
Bijeenkomst IWP Healthy Lifestyle Hospitality (Friesland)
Juni 2016:
02
Zomerschouw on tour!
08
Bijeenkomst IWP Healthy Lifestyle Hospitality (Drenthe)
09
Rijnlandacademie Duits/NL Jobmarkt
14
Bijeenkomst RIF partners Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug
16
MDK Gezondheid, Wonen en Vrije Tijd 2.2 (Drenthe/NO-Overijssel)
28
Netwerkbijeenkomst RIF Het Klooster
30
Gezamenlijke Jaarevaluatie kenniskringen Groningen en Emmen
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Het Alfa-college heeft in 2015/2016 een groot vierjarig regionaal innovatieprogramma toegewezen gekregen, het Regionaal Investeringsfonds (RIF), programma “Regionaal Comakership” (ReCoMa).
Haar eigen dubbellectoraat, wij dus, is gevraagd daar een onderzoeksprogramma voor in te
richten en uit te voeren met de eigen kenniskringleden dat onderzoekt hoe het ReCoMaconcept versterkt wordt door te leren in netwerken en adequaat leiderschap daarbij. De
onderzoeksvraag luidt: ”Hoe kan door al doende leren in lerende netwerken het concept
‘regionaal Co-makership’ (tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven bij sociaaleconomische innovatievraagstukken) op een hoger plan gebracht worden en welk leiderschap vereist dit?“ In de volgende drie lijnen doen we daar onderzoek naar:
* Lijn 1: Leren in de netwerken (persoonsniveau)
* Lijn 2: Leren en leiderschap in en tussen de netwerken (netwerkniveau)
* Lijn 3: ReCoMa als innovatiestrategie in lerende organisatie (instellingsniveau)
We halen onze data en informatie op bij ruim 200 respondenten uit onderwijs en bedrijfsleven, middels digitale vragenlijsten, interviews, sociale netwerkanalyses, en deskresearch
met wetenschappelijk gevalideerde tools. U kunt ons volgen via de website van het Alfacollege en het magazine “KOERS”.
Door: Ineke Delies
Lector

Keten-/project 5
Werkbezoek De 4 Elementen
Onderzoek Femke Nijland
Keten-/project 6
Gekleurd Grijs
Voorstellen kenniskringlid
Overig nieuws 7
Student in project!
SCRUM
Dataladder

Colofon
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies
Van Schaikweg 94, Emmen
Tel. 0591-853685

Verlenging lectoraat: niet OF maar HOE de volgende
4-jarige periode in te richten
De verlenging van nog eens 4 jaar, van 2017-2020, wordt door beide partners, ROC Alfacollege en Stenden Hogeschool, nadrukkelijk gewenst. Het kennisgebied en de casuïstiek
van het gezamenlijke dubbellectoraat zijn nog steeds uitermate actueel:
Publiek-private regionale samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in lerende netwerken met adequaat leiderschap op nieuwe combinaties van Gezondheid&
Wonen&VrijeTijd. Enkele nieuwe accenten zijn waarschijnlijk: leiderschap in lerende netwerken, de sociale kant van crossovers Gezondheid&Wonen&VrijeTijd,
opschaling lectoraat naar regio Friesland, schaaldiversiteit binnen lectoraat
vergroten, Leren op de Werkplek buiten school uitbreiden: ReCoMa buitenlocaties van het lectoraat, Internationaliseringsaccent leggen op Osnabrück en
Lingen in Duitsland, Derby in Engeland en Port Alfred/Port Elisabeth in ZuidAfrika, alsmede meer verbinding met Good Governance/Goed Bestuur van organisaties (in dit kader). Maar verder laten we het bij het oude…….;). Later dit jaar beslist
veel meer informatie.
Door: Ineke Delies
Lector

Kopij volgende nieuwsbrief
1 oktober 2016
j.westerhof@alfa-college.nl
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Extra hotnieuws

Zonnige Zomerschouw: met buddy’s & buitenscholen in ons kennislandschap onderweg
Op een mooie zonnige dag in juni, op 2 juni wel te verstaan, had u gedurende de gehele dag drie grote lectoraatsbussen door het Noordelijke landschap kunnen zien rijden:
onze Zomerschouw on tour.

Keten-/project
pagina

MDK groep 2.2 Gezondheid, Wonen en Vrije Tijd
Op donderdag 26 mei heeft een 2e MDK-bijeenkomst van Groningen plaatsgevonden.
Het enthousiasme en creatieve vermogen van de deelnemers was opvallend.
Een interessant en gemêleerd gezelschap staat te trappelen om, in crossovers in de
thema’s Gezondheid & Wonen &Vrije Tijd, in co-makership aan te sturen op innovaties. De bijeenkomst zelf én het proces ernaar toe, werkt nu al als Lerend Netwerk.
De deelnemers van deze Multidisciplinaire Keten (MDK) zijn o.a.: Janny Reitsema en
Berdine Buma (De 4 Elementen, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), Jetty
van Hagen (JannVerzorgd Reisbureau Veenhuizen), Wim Huiting (Directeur Jenaplan school Nuis), Silvester Adema (Architect Dokkum), Greet Cazemier
(Zorgboerderij Golden Raand Noordwolde) en docenten en stafleden van AlfaCollege, Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool onder leiding
van regiocoördinator Marjolanda Hendriksen en lector Ineke Delies. Tijdens deze 2e bijeenkomst zijn er drie, ronduit zeer interessante, gezondheid en wonen-thema’s geïdentificeerd: 1) Mantelzorg Hotel 2) Proeftuin voor Innovatie en 3) Bouw je eigen huis.
Janny Reitsema: “Door aldoende te leren de kloof tussen voorlopers en ‘vasthouders’ dichten”, en “hoe dynamiek van creatief en
stimulerende denken vasthouden, om als ondernemers én onderwijs samen te kunnen leren en ontwikkelen“. Een aantal nieuwe
bedrijven (o.a. architect Groningen, UMCG Groningen en een
bouwbedrijf te Eastermar) heeft aangegeven ook aan te willen sluiten en samen de aangegeven thema’s verder te ontwikkelen tot werkbare en actieve
project(en). Daar gaan we de volgende keer (na de zomervakantie) verder mee aan de
slag.

De bussen gevuld met in totaal 100 reizigers zijn die dag langs acht pleisterplaatsen
gereisd in Drenthe en Groningen. Allemaal actieve partners van het lectoraat uit die
opleidingen van Alfa-college, Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool, en die bedrijven waar we actief mee samenwerken en al doende leren mee innoveren.
We bezochten acht locaties waar de multidisciplinaire en multilevel samenwerking op
regionale innovaties daadwerkelijk plaatsvond en de ervaringen levendig met elkaar
werden gedeeld: op de boerderij, in het ziekenhuis, bij het vakantiebungalowpark, in
de huiskamer, in het thuushuus, in het museum, het klooster, het vliegveld, de supermarkt en in de bussen zelf. Een efficiënte manier om de kennis met elkaar te delen op
een persoonlijke manier en te reflecteren in co-makership op wat we volgend schooljaar samen al doende gaan leren innoveren.
Op de website van het lectoraat zullen diverse filmpjes, YouTube, magisto, padlet,
Powerpoint en andere vormen van rapportage te zien zijn over wat onze plannen samen zijn volgend schooljaar in deze b(l)oeiende regio.
Hier en nu kan ik al aangeven dat het ons duidelijk maakt hoe levendig we zijn: 90
buddy's van allerlei pluimage uit onderwijs en bedrijven actief betrokken bij het lectoraatsprogramma. En wat sterke verbindingen vermogen: nu al 21 ReCoMa buitenscholen gespot voor volgend jaar. Innovatievraagstukken genoeg, kennisdeling voortdurend en zichtbaarheid te over. Wat wil een lectoraat nog meer…. Volgend jaar weer
en dan nodigen we ook andere reisgenoten mee. U als lezer van deze nieuwsbrief bijvoorbeeld, want nog een berichtje op de valreep: we hebben nu ruim 710 lezers. Laat
van u horen als u mee wilt. Aan te bevelen.

Door: Bate Boschma
Kenniskringlid Groningen
Hanzehogeschool

Door: Ineke Delies
Lector

Kick-off bijeenkomst ReCoMa-Lab Groningen

Prettige Zomervakantie!
Zomervakantie
In verband met de zomervakantie is vanaf 23 juli het
lectoraat gesloten. Op maandag 29 augustus beginnen
we weer.

Maar nu eerst even reflectie op een andere manier:
de zomervakantie
Ook dit jaar, waar blijft die tijd toch eigenlijk, staan we weer voor een voldongen feit:
de zomervakantie komt er aan.
Ook wij gaan daar van ganser harte aan mee doen en wensen u hetzelfde: dank voor
dit schooljaar, geniet van de reflectietijd en wat niet al. Maar vooral hopen we weer
van u te horen, te zien en al doende te leren na de zomervakantie en gedurende het
hele lange boeiende schooljaar 2016-2017. Tot gauw, namens het hele lectoraat!

Op donderdag 16 juni vond op de Boumaboulevard (locatie Alfa-college) de Kick-off
bijeenkomst plaats van het ReCoMa-Lab regio Groningen. Het ReCoMa-Lab is het
uitvoeringsorgaan van het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie van lector Ineke Delies.
Foto: Lector Ineke Delies
licht de uitgangspunten van
het lectoraat toe

Het betreft een gezelschap dat zich karakteriseert door een multilevel en multidisciplinaire samenstelling. Zo zitten bijvoorbeeld docenten uit het domein Zorg, Bouw,
Vrijetijd en Ondernemerschap bijeen om op termijn in te spelen op actuele innovatievraagstukken uit de regio. Uiteraard zijn ook studenten van Alfa-college, Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool onmisbaar in dit proces. Op 15 september vindt de volgende bijeenkomst met ReCoMa-Lab docenten plaats en hierbij zullen dan ook studenten actief participeren om het ReCoMa-Lab verder vorm te geven.

Door: Eva Janssen
ReCoMa-Lab coördinator
Kenniskringlid Groningen
Stenden Hogeschool

Door: Ineke Delies
Lector
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Informeel Leren Treant (vervolg)
Het onderzoek naar de wijze waarop informeel leren meer benut kan worden in de
afdelingen binnen Treant zit in een interessante fase.
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De sociale netwerken van negen verschillende afdelingen hebben we geanalyseerd en
daaruit blijken al een paar condities terug te komen die sterk bijdragen aan een klimaat voor informeel leren en vooral ook aan de mogelijkheid voor kennisoverdracht.
We noemen er hier alvast twee.
De omvang van de aanstelling is een hele belangrijke factor waardoor mensen als
kennisbron benut worden. Hoe groter de omvang hoe waarschijnlijker de persoon
benaderd wordt. Dit komt doordat de persoon meer aanwezig is, maar ook over meer
kennis van de afdeling beschikt.
Een tweede kenmerk die doorslaggevend is, is de relatie. Uit het onderzoek van Ineke
Delies (2009) bleek het al dat kennisdeling in de eerste plaats relationeel is. Uit ons
onderzoek blijkt dat wederom. Als een specialist investeert in de relatie met verpleegkundigen en verzorgenden wordt zijn kennis veel meer gezien en benut. Investeren in
relatie is dus van belang voor kennisoverdracht.

Kick-off bijeenkomst Vitaal DOEN

“Wat een mooie plek!“ is vaak de eerste reactie van bezoekers. Een plek waar je tot
rust komt. En een plek met veel dynamiek. De leden van de MDK Wonen& Gezondheid&VrijeTijd, waren uitgenodigd door de enthousiaste oprichter Janny Reitsema.
De 4 Elementen is een Camping en Passantenhaven in Stroobos, aan het Van Starkenborghkanaal. Hier wonen en werken mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze deelnemers worden begeleid bij het ontdekken en ontwikkelen van hun
talenten en mogelijkheden. Ze leren al doende een vak en krijgen begeleiding bij het
ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, o.a. ook door contacten met de campinggasten. Ook krijgen sommigen hulp bij het zelfstandig wonen.
Op het terrein wordt ook een gebouw neergezet waarin o.a. een restaurant, kapsalon,
winkel, touristeninfopunt en een wasserette worden gerealiseerd. Het is de bedoeling
dat dit gebouw een multifunctioneel centrum wordt voor Stroobos en omgeving. Ook
hier dezelfde filosofie: de deelnemers bouwen onder begeleiding het centrum, waardoor zij kennis kunnen maken met het werken in de bouw. En te zijner tijd kunnen
zij, of andere deelnemers, ook weer een functie vervullen in het restaurant of in de
wasserette.
In haar bedrijf, dat Janny met meerdere mensen bestuurt, zijn de diverse disciplines
op een natuurlijke manier met elkaar verweven. Een mooi voorbeeld van hoe crossovers binnen een bedrijf gestalte kunnen krijgen.
We sloten dit inspirerende bezoek af met de afspraak te onderzoeken hoe de samenwerking tussen De 4 Elementen en de kenniskring verder gestalte kan krijgen.

Door: Sebo Boerma
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
.bos Ontwikkeling in Organisatie

Foto: Sebo Boerma

Werkbezoek bij MDK-partner De 4 Elementen

Door: Els Geurts
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college

Foto’s: Passantenhaven van
De 4 Elementen

In nieuwsbrief nr. 16 van het lectoraat heb ik u laten kennis maken met de Vitaal
Vechtdal Academie. Inmiddels is de naam wat gewijzigd en hebben we een logo. We
gaan vanaf nu verder onder de naam ‘Vitaal DOEN’.
Met verschillende partners en docenten uit de regio Vechtdal, hebben we een kick-off
bijeenkomst gehad op 13 juni. Projectleider Hilde Rotmensen heeft het een en ander
uitgelegd over de aanleiding van het Vitaal DOEN. Hierbij staan multidisciplinaire en
multilevel samenwerking centraal. Evenals leren in de werkpraktijk, delen van kennis
tussen onderwijs en bedrijven en het samen werken aan innovatievraagstukken uit de
regio. De visie op innovatie en samenwerking zoals het dubbellectoraat beschreven
heeft, werd hierbij uitgelegd.
Vervolgens zijn er ronde tafelgesprekken geweest. Bij elke ronde wisselde de samenstelling van deelnemers aan tafel. In de eerst ronde stond de ‘wie’ vraag centraal; hierin konden de deelnemers met wie je aan tafel stond kennis maken. In de tweede ronde stond de ‘wat’ centraal; het ging over wat je te bieden hebt en wat je wilt halen. In
de derde ronde stond de vraag ‘waarom’ centraal; waarom wil je mee doen? En de
vierde ronde ging over de ‘hoe’; hoe wil je samenwerken en met wie? Per ronde zijn er
aantekeningen gemaakt en verzameld.
Onder het genot van een heerlijk vitale smoothie werden de opbrengsten van de middag gezamenlijk besproken. Het was een inspirerende middag. Leuk om te horen wat
voor ideeën er zijn, waar crossovers gemaakt kunnen worden om multidisciplinair
met elkaar samen te werken en inspirerend om ieders positieve inbreng te zien.
In september wordt er weer een volgende bijeenkomst gepland.
Door: Diana van Heusden
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college
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Dr. Femke Nijland van de OU presenteert onderzoek
naar werkwijze IWP Kwaliteit van Leefomgeving en
IWP Healthy Lifestyle Hospitality
Vanuit het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie wordt samengewerkt met de Open Universiteit in een onderzoek naar de effecten van multidisciplinair leren in netwerken voor regionale innovatie.
De afgelopen periode zijn de twee Innovatiewerkplaatsen (IWP’s), die vanuit het lectoraat worden (be)geleid, onderdeel geweest van een mixed method dubbele casestudie waarbij in kaart is gebracht wat deze IWP’s hebben opgeleverd in termen van gecreëerde waarde voor individuele deelnemers en hun stakeholders. Daarbij zijn vanuit een sociaal perspectief op lerende sociale netwerken van de deelnemers en mate
van participatie hierin geanalyseerd.
De eerste resultaten van dit onderzoek zijn tijdens de Onderwijs Research Dagen (mei
2016) gepresenteerd door Femke Nijland, verbonden aan het Welten Instituut van de
OU. Interessant is dat sociale configuraties met een multidisciplinair en multilevel
karakter nog maar weinig onderwerp van onderzoek zijn geweest en er veel interesse
is voor vervolg. Samen met kenniskringleden van het lectoraat is de handschoen opgepakt. Wordt vervolgd.
Door: Marjolanda Hendriksen
Regiocoördinator Kenniskring Groningen
Stenden Hogeschool
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Overig nieuws

Gekleurd Grijs Emmen

Examenstudent Leisure van het Alfa-college Rianne de Ruiter heeft op dinsdag 14
juni een bustour geregeld voor een aantal docenten en studenten die betrokken zijn
bij het RIF deelproject Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug.

In opdracht van de Projectgroep Gekleurd Grijs Emmen, heeft het lectoraat zich beziggehouden met een onderzoek naar kunst en cultuur voor 55-plussers.
Middels een 0-meting werd er voorafgaand aan een pilot onderzocht wat deze doelgroep, de aanbieders van kunst- en cultuuractiviteiten en de locaties waar deze activiteiten zouden plaatsvinden, onder kunst en cultuur verstonden en wat zij geschikt
achtten voor activiteiten voor deze groep.
Begin december zijn zes kunst- en cultuuraanbieders op zes locaties in en om Emmen
begonnen met het aanbieden van activiteiten. De pilot werd afgesloten met het festival Kleurrijk Vergrijzen in Woonzorgcentrum De Holdert. In de Grote Kerk werd een
symposium gehouden waar vanuit verschillende invalshoeken werd ingegaan op het
thema ‘Cultuurparticipatie voor senioren’ in een ‘Age Friendly City’.
Wat volgde was een E-meting. De senioren waren lovend over de aangeboden activiteiten en gaven aan dat het programma “vernieuwend” was. Aanbieders waren verrast
over de diversiteit en complexiteit van de doelgroep. Opvallend was dat vooral de eenzame, nog thuiswonende senior niet bereikt werd of zich niet aangesproken voelde.
Juist deze groeiende groep zal in de toekomst meer bereikt en betrokken moeten worden. In de zomer wordt het rapport definitief gemaakt en aan de gemeente overhandigd.

Vanuit Hoogeveen is de bus naar Borger gereden en samen met Hein Klompmaker,
directeur Hunebedcentrum en Harrie Wolters, adjunct-directeur Hunebedcentrum,
zijn we door het Hondsruggebied gereden. Docenten Josien Thalen, Mirjam Roomer
en ondergetekende hebben in opdracht van de heren Wolters en Klompmaker een
beeldverslag met eigen foto's gemaakt van deze bustour van Rianne. In moderne media-termen: 'een "plog" (Photoblog). Zie verder voor het verslag de link:
http://estherdonkers.nl/blog/als-stenen-konden-praten/
Door: Esther Donkers
Projectdocent RIF Hunebedcentrum/
Geopark de Hondsrug
Alfa-college
Foto: studenten en docenten
luisteren aandachtig naar
Hein Klompmaker.
Hij vertelt over het Pompeï
van Nederland

Door: Paul Schrijver
Junior Onderzoeker
Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college

Foto’s: enkele resultaten
Kunstactiviteiten Gekleurd
Grijs Emmen

Interessante links:

Voorstellen kenniskringlid
Sinds september 2015 ben ik lid van het dubbellectoraat, subkenniskring Groningen.
Mijn bijdrage komt vanuit Zorg en Welzijn niveau 1 en 2. Ik ben docent bij opleiding
Helpende Zorg en Welzijn en coördinator van de Gildes (BOL en BBL) op niveau 2.

Foto: Wilma Hoonhorst

Sinds 1990 ben ik werkzaam in het MBO en heb ik bij verschillende opleidingen in de
sector Zorg en Welzijn gewerkt. Op dit moment liggen mijn basisactiviteiten bij Zorg
en Welzijn niveau 2. De Gildes die we in samenwerking met het Martiniziekenhuis,
het UMCG en Stichting De Hoven uitvoeren bieden tal van mogelijkheden om de
combinatie van formeel leren en informeel leren verder uit te bouwen en te onderzoeken. Op dit moment werken we aan: combinaties van BOL en BBL studenten in
één groep, buddyschap BOL-BBL studenten en het gezamenlijk leren van zowel studenten als werknemers binnen dezelfde praktijksituatie.
De ontwikkelingen in zowel de zorg als het onderwijs maken het noodzakelijk om de
samenwerking op het gebied van leren verder te intensiveren, maar vooral ook te innoveren. Leren van elkaar, en met elkaar, over de grenzen van je eigen vakgebied
heen kijken, zicht krijgen op je eigen ontwikkelmogelijkheden als individu en zicht
krijgen op de ontwikkelmogelijkheden door en voor je netwerk.
Door: Wilma Hoonhorst
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college
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Student in project!

www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.ou.nl
www.treant.nl
www.de4elementen.nl
www.hunebedcentrum.nl

SCRUM en onderwijsvernieuwing
Woensdag 22 juni gaf William Prinsen, specialist in bewoners- en overheidsparticipatie en scrum-master bij ICT Alfa-college, de introductie van SCRUM aan een multidisciplinaire groep met voornamelijk docenten van Techniek, Business, Zorg en Welzijn van het Alfa-college. Het team ICT heeft de afgelopen periode een pilot gedraaid
met deze methode en projecten uit het bedrijfsleven.
Tijdens deze workshop werd er aandacht besteed aan de eerste kennismaking met
scrum op de ‘werkvloer’ en hoe scrum kan worden uitgerold als nieuwe onderwijs- en
samenwerkingsvorm binnen het Alfa-college waarbij MBO en HBO studenten vraaggericht leren samen met bedrijfsleven.
Scrum is een praktische werkwijze om leerlingen te leren verantwoordelijkheid te
nemen. Bijzonder is dat het samenwerken is in een project waarbij het einddoel nog
niet vastligt. Dit vraagt een heel andere manier van werken voor studenten en docenten. Deze methode waarbij in co-makership en met zelflerende teams wordt gewerkt,
past goed bij de visie van het lectoraat.
Door: Mirjam Roomer
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college

Dataladder periode juli-september 2016
Juli 2016:
23
juli t/m 28 augustus Zomervakantie

Tijden, locaties en programma van bijeenkomsten in de
dataladder zijn op te vragen
bij de redactie van de
Nieuwsbrief.

Augustus 2016:
29
start lectoraat na Zomervakantie
30
Bijeenkomst IWP Healthy Lifestyle Hospitality
September 2016:
1
Gezamenlijke bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
8
Plenair overleg subkenniskring Groningen
8
MDK Vrije Tijd Wonen en Gezondheid 2.1 Emmen
8
MDK Gezondheid Wonen en Vrije Tijd 2.2 Emmen
15
Plenair overleg subkenniskring Emmen
15
MDK Vrije Tijd Wonen en Gezondheid 2.1 Groningen
15
MDK Gezondheid Wonen en Vrije Tijd 2.2 Groningen
22
Docentenbijeenkomst ReCoMa-Lab Emmen
29
Gezamenlijke bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
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Prettige zomervakantie !!
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Na de zomerperiode zijn in zowel Groningen als Emmen kenniskringleden en werkveldpartners bij elkaar geweest om te bespreken welke regionale thema’s de komende periode
de aandacht vragen. Vanuit deze zogeheten multidisciplinaire ketens (MDK) zullen vraagstukken worden geformuleerd waar docenten en studenten straks ook mee aan de slag
kunnen.
In Groningen zijn twee MDK’s actief. In de keten waar vrije tijd als startpunt wordt genomen zijn drie thema’s naar boven komen drijven:
- Het vraagstuk van eenzaamheid in wijken en buurten en de rol die bijvoorbeeld sport kan
spelen in het actief betrekken van mensen bij hun leefomgeving.
- Het verkennen van de relatie tussen bewegen en cultuur.
- Het borgen van een goede kwaliteit van de leefomgeving (wonen, leven en zorg), en de rol
die bijvoorbeeld domotica hierbij kan spelen.
In de MDK waar zorg&welzijn als startpunt is genomen is het idee om proeftuinen voor
innovatief leren als idee omarmd, waarbij er speciaal aandacht is voor het vraagstuk van de
inclusieve arbeidsmarkt (ruimte voor leren en werken voor iedereen). Daarnaast wordt het
concept van een mantelzorghotel nader bekeken.
Vanuit het gezelschap in Drenthe/NO-Overijssel zijn diverse innovatiethema’s verder gespecificeerd:
- Het vraagstuk van gezond bouwen, wonen en de relatie met langer thuis blijven wonen.
- Het thema ‘oergezond’: oervoedsel en food forest.
- Burgerparticipatie, netwerken en mogelijk wijzigende verhoudingen tussen inwoners en
overheden/professionele partijen benoemd.
In kleinere samenstelling worden nu de verschillende thema’s door kenniskringleden en
werkveldpartners verder verkend. Veel ideeën voor interessante studentenvraagstukken en
mogelijk nieuwe innovatieve stappen in de regio.
Door: Marjolanda Hendriksen
Regiocoördinator
Groningen en Drenthe/NO-Overijssel

Dag van de Uitwisseling; gast bij het lectoraat
Hoe heeft Kristin Schwandt, medewerker van de gemeente Emmen, de Dag van de Uitwisseling ervaren op 13 oktober 2016 op het Lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie’? Ik kan hier heel kort over zijn…met één woord: INSPIREREND!
Colofon
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies
Van Schaikweg 94, Emmen
Tel. 0591-853685
Kopij volgende nieuwsbrief
07 december 2016
j.westerhof@alfa-college.nl
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Maar ik zou de kenniskringleden met wie ik deze dag mocht doorbrengen hiermee tekort
doen. Vooropgesteld dat ik de Dag van de Uitwisseling een effectief tool vind om werkend
Nederland in beweging te krijgen, was ik blij om te zien dat de bewustwording van “een
leven lang leren” en de houding “samen weten wij meer” naar een hoger level wordt getild
door dit unieke samenwerkingsverband. Het beste uit verschillende culturen gebruiken om
de visie op het onderwijs positief te kunnen beïnvloeden met de dynamiek van een groep
mensen uit verschillende bedrijfstaken, nationaliteiten en opleidingen om op een gelijkwaardige manier subtiel maar effectief het verschil te maken.
Ga zo door! Doende leert men!
Door: Kirstin Schwandt
Medewerker Gemeente Emmen
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Na de kick-off bijeenkomst in juni, werd er op 13 september een vervolg gegeven aan
de gezamenlijke bijeenkomsten van Vitaal DOEN. Diverse partners uit het werkveld
waren aanwezig en een aantal collega’s vanuit verschillende teams.

Foto: ‘Marktplaats’ in bijeenkomst Vitaal DOEN!

Projectleider Hilde Rotmensen startte met een korte terugblik op de eerste bijeenkomst en herhaalde kort een aantal kerngedachten, gestoeld op de visie van het lectoraat; multidisciplinair en multilevel samenwerken, al doende leren in de praktijk en
samen met het bedrijfsleven innoveren.
Daarna werd de ‘marktplaats’ geopend. Op flap-overs kon je opschrijven wat je nu of
in de toekomst denkt te kunnen halen of te kunnen brengen (zie foto). Iedereen had
enthousiaste ideeën! Na de schrijfronde werd gekeken hoe het brengen en halen aan
elkaar gekoppeld kon worden. Er worden direct afspraken gemaakt wie met wie contact op gaat nemen en wanneer er een vervolg aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld een
initiatief om verzorgende-IG studenten in te zetten bij de buurtkamers in Hardenberg. Of de verpleegkundige studenten nieuwe technologieën te laten uitproberen in
de praktijk om vervolgens de technische hulpmiddelen verder te verfijnen in samenwerking met het bedrijfsleven. Prachtige voorbeelden van co-makership!
Door: Diana van Heusden
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college

Groen licht voor zorgcomplex te Zeijen!
Op dinsdag 11 oktober heeft
de gemeenteraad Tynaarlo
unaniem het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Pathuis & Partners kan nu volop
aan de slag met Huis te Zeijen om dit unieke project
rondom wonen, zorg en toerisme te realiseren. Het lectoraat doet hierin mee. We feliciteren Pathuis & Partners
met dit goede nieuws!

Umkiekexcursie Wonen: Dorpszorg op bezoek bij
Wonen op het Erf in Zeijen
Op woensdagavond 28 september zijn inwoners uit Zwiggelte, De Broekstreek, Hijken
en Witteveen samen met medewerkers van de gemeente Midden-Drenthe in gesprek
gegaan met Bert Pathuis en Marja Takens, de initiatiefnemers van Wonen op het Erf.
Ook de partner vanuit Beter Thuis Wonen Thuiszorg was aanwezig. Na een presentatie is uitgebreid uitgewisseld over de mogelijkheden en wensen met betrekking tot
cross-overs in wonen&zorg. Een mooie ontmoeting tussen twee projecten waarbij het
lectoraat betrokken is.
Door: Marjolanda Hendriksen
Projectleider IWP Kwaliteit van Leefomgeving
Stenden Hogeschool
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Samenwerking lectoraat
met Gemeente Emmen
Op donderdag 8 september
hebben de Gemeente Emmen
(Roel Folkersma) en het lectoraat (Ineke Delies en Cigdem
Zantingh) de samenwerkingsovereenkomst voor de
Community of Practice Toerisme 2.0 Euregionaal (CoPT
2.0) ondertekend. Gezien de
resultaten van fase 1.0 van
CoPT, die werd afgerond in
2015, is het nu tijd om door te
schakelen naar fase 2.0.
Vooral met nadruk op wens
vanuit het bedrijfsleven is in
september 2016 begonnen
met de voorbereiding voor de
CoPT 2.0 Euregionaal. Inmiddels hebben 20 multidisciplinaire partners vanuit zowel Nederland en Duitsland
(Euregio) zich aangesloten.

Foto: Expertgroep Rijnland
Instituut

Het Rijnland Instituut geeft een forse impuls aan grensoverschrijdende projecten
waarbij het beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland in samenwerking met bedrijfsleven en overheden de arbeidsmarkt en economie in de grensregio bevorderen.
Het Rijnland Instituut, voorheen Rijnlandacademie, is een samenwerkingsverband
tussen Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College. Een netwerk waarin
kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast door en voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en mbo) en met partners in de beroepenvelden op het gebied van de
Duits-Nederlandse internationalisering.
Bron: Persbericht
Alfa-college
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Sinds november 2015 ben ik betrokken bij het dubbellectoraat, subkenniskring Groningen. Ik ben begonnen als junior onderzoeker, maar nu ook actief als docent in het
ReCoMa-Lab.
Dit combineer ik met mijn werkzaamheden als docent-onderzoeker bij het Instituut
voor Sportstudies van de Hanzehogeschool. Bij zowel de opleiding Sport, Gezondheid
en Management (vanaf 1 september 2017: Sportkunde) als de Engelstalige versie
Sport Studies.
Tijdens mijn afstudeerperiode van de Master Sociologie maakte ik onderdeel uit van
een innovatiewerkplaats gericht op de Beweegvriendelijke Inrichting van de Openbare Ruimte (BIOR). Hier groeide mijn interesse in innovaties,
lerende netwerken en docentschap. Met studenten heb ik in
mijn eerste jaar als docent-onderzoeker mijn kennis op het gebied van sport, gezondheid en burgerparticipatie mogen vergroten en leer ik elke dag nog meer.
Bij mijn eerste ontmoeting met het lectoraat werd ik gelijk enthousiast van de ruimte en tijd die er is voor ontwikkeling. Bij
het lectoraat wil ik onder andere graag een bijdrage leveren aan
netwerken voor lerende professionals. Studenten worden nu
vaak breed opgeleid en komen tijdens stages in aanraking met ‘soortgenoten’. De
multilevel en multidisciplinaire aanpak van het lectoraat biedt grote kansen, om bijvoorbeeld de studenten beter te kunnen voorbereiden op het werkveld.
Door: Hanneke Verbree
Kenniskringlid Groningen
Hanzehogeschool

Onderzoeksopdracht voor studenten SPH en HRM
Derdejaars studenten van SPH en HRM zijn vanaf september bezig met een onderzoek in opdracht van het lectoraat. Zij doen onderzoek naar de inzetbaarheid van vrijwilligers en mantelzorgers in de ouderenzorg.

Expertgroep Rijnland Instituut van start
Op maandag 19 september vond bij Stenden Hogeschool in Emmen de eerste bijeenkomst plaats van de Expertgroep van het Rijnland Instituut. Tijdens deze kick-off ,
werd Karel Groen, directeur Eems Dollard Regio (EDR), officieel benoemd als voorzitter van de Expertgroep, waarvan ook lector Ineke Delies en projectleider Cigdem
Zantingh lid zijn.

Voorstellen: Hanneke Verbree

Foto vlnr:
Roel Folkersma, Ineke Delies,
Cigdem Zantingh

Deze vraag is door de cliëntenraad van Treant, waar onder andere De Holdert in Emmen onder valt, bij het lectoraat neergelegd. In de afgelopen jaren is er veel veranderd
in de zorg en dus ook in de ouderenzorg. Waar voorheen de verzorging van de intramurale cliënt enkel door geschoold personeel werd gedaan, wordt er meer en meer
een beroep gedaan op familie van de cliënt, die daarmee mantelzorg verleent. Ook het
takenpakket van de vrijwilliger is in de loop der jaren sterk veranderd.
Het is voor het eerst dat de studenten SPH en HRM van Stenden samenwerken aan
een opdracht van het lectoraat. De SPH-studenten richten zich voornamelijk op de
sociale kant van het onderzoek, terwijl de HRM-studenten naar de juridische kant
kijken. Want, mag je zomaar alles vragen aan vrijwilligers/mantelzorgers en hoe zit
het verzekeringstechnisch? Na de herfstvakantie wordt de deskresearch gepresenteerd middels een posterpresentatie op school. In de daaropvolgende tien weken
wordt er gewerkt aan een muzisch agogisch product waarna de resultaten gepresenteerd zullen worden op (één van de) locaties van Treant.
Door: Paul Schrijver
Junior Onderzoeker Lectoraat
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Student in project!
Dit najaar zijn 3e jaar studenten van Leisure Management (LM) van Stenden Hogeschool samen met het Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie,
en partner Bert Pathuis (Pathuis en Partners) begonnen met onderzoek naar de herbestemming van monumentale panden in Veenhuizen.
In de volgende nieuwsbrief gaan wij verder in op de onderzoeksbevindingen.
Door: Maaike de Jong
Kenniskringlid Groningen
Stenden Hogeschool

HOTNEWS
Lectoraat heeft verlenging van nog eens vier gekregen!!

Samenwerking Groninger Museum
Foto: Onderzoeksgroep 3e
jaars studenten LM, Stenden
Hogeschool

Interessante links:
www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.pathuispartners.nl
www.rijnlandinstituut.com
www.groningermuseum.nl
www.dorpenoverleg.nl
www.welzijnswerkmd.nl

Op maandag 26 september is een kennismakingsbijeenkomst geweest met het Groninger Museum. Hierin zijn de eerste stappen gezet naar een (duurzame) samenwerking.
Een waardevol overleg waarbij alle aanwezige partners Andreas Bluhm (directeur
Groninger Museum), Steven Kolsten (hoofd Educatie) Geertje de Groot (docent Groninger Museum), Wim Moes (CvB Alfa-college), Gerda Dekker (regio Directeur locatie Kluiverboom) en kenniskringlid Lucinda Wondel (coördinator Projectbureaus)
zeer verheugd waren over deze kennismaking.
Het Groninger Museum staat erg open voor verschillende manieren van samenwerken met het Alfa-college. Er is gesproken over betrokkenheid bij het lectoraat, projecten i.s.m. onze projectbureaus, stagiaires en de mogelijkheid om gebruik te maken
van de vergaderruimtes in het museum.
Binnenkort zal het Groninger Museum worden uitgenodigd op het Alfa-college
(lectoraat/LMT). Docenten met een MBO-museumkaart zullen worden uitgenodigd
in het museum voor een rondleiding en workshop in het atelier van het Groninger
Museum.
Door: Lucinda Wondel
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college

Dataladder periode oktober-december 2016
Oktober 2016:
26
tm 28; deelname Conferentie Eurochrie Budapest
27
Bijeenkomst LION und Professorships

Tijden, locaties en programma van bijeenkomsten in de
dataladder zijn op te vragen
bij de redactie van de
Nieuwsbrief.

November 2016:
03
Gezamenlijke bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
10
3e symposium Rijnland Instituut
10
Plenair overleg subkenniskring Groningen
17
Plenair overleg subkenniskring Drenthe/NO-Overijssel
23
Bijeenkomst IWP Healthy Lifestyle Hospitality Friesland
24
Bijeenkomst LION und Professorships
December 2016:
01
Plenair overleg subkenniskring Groningen
01
MDK Vrije Tijd Wonen en Gezondheid 2.1 Emmen
01
MDK Gezondheid Wonen en Vrije Tijd 2.2 Emmen
01
Deelname symposium Center of Expertise Healthy Ageing
08
Plenair overleg subkenniskring Emmen
08
MDK Vrije Tijd Wonen en Gezondheid 2.1 Groningen
08
MDK Gezondheid Wonen en Vrije Tijd 2.2 Groningen
22
Gezamenlijke bijeenkomst/kerstlunch Lectoraatskenniskringen
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Hotnews 1
Verlenging lectoraat
Kerstgroet

Ketenpagina/overig 2
Accentverschuivingen
Accenda BV

Vorige week hebbende beide CvB’s, van ROC Alfa-college en Stenden Hogeschool, gezamenlijk als opdrachtgever van dit lectoraat besloten om onze lectoraatsperiode te verlengen met nog eens vier jaar.
De voornaamste reden was het strategische belang nu en in de toekomst van onze bijdrage
inhoudelijk en qua werkwijze, voor de innovatieve ontwikkelingen binnen
en tussen beide onderwijsinstellingen, het beroepsonderwijs en hun werkveld. Daar zijn we heel trots op. De tweede periode van vier jaar liep af op 31
december 2016, nu kunnen we door tot en met december 2020.En dat is
groot nieuws, want zoiets is bepaaldelijk niet vanzelfsprekend. Verderop in
deze nieuwsbrief meer inhoudelijk over deze verlenging.
Door: Ineke Delies
Lector

Ketenpagina/overig 3
ReCoMa-Lab/De 4Elementen
Symposium CoE HA

Projectpagina 4, 5
Column Peter van der Tang
Thema Nieuwe Verhoudingen
MDSK Informeel Leren
Samenwerking Lycurgus

Overig 6, 7
Nieuwe leden lectoraat
Samenwerking Treant
Groninger Museum
Dataladder

Colofon
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies
Van Schaikweg 94, Emmen
Tel. 0591-853685
Kopij volgende nieuwsbrief
6 februari 2017
j.westerhof@alfa-college.nl

Kerstgroet en Nieuwjaarswens voor al onze lezers:
wees een Stepping Stone
Het jaar 2016 is bijna voorbij (gevlogen) en we staan op de drempel van 2017. Kerst en
Nieuwjaar zijn daarbij van die “Stepping Stones” om de grens tussen de jaren te kunnen
oversteken.
Grensoverschrijding is voor ons zo langzamerhand schering en inslag geworden. Grenzen
van de tijd steken we over: we komen in een nieuw kalenderjaar, we gaan een nieuwe lectoraatsperiode in van 4 jaar, enkele grote projecten zijn aan het eind van hun (loop)tijd, de
klok tikt voor andere, sommige mensen sluiten hun tijd bij het lectoraat af… Fysieke grenzen proberen we te overbruggen of mooi te markeren: naast de lectoraatsstandplaatsen
Emmen, Groningen in 2016 en Leeuwarden in 2017, zijn we ook actief in de Euregio. Dat
vraagt zowel extra aandacht voor persoonlijke verbindingen ter plekke als ook over al die
fysieke ontmoetingsplaatsen heen. Kennis- en expertisegrenzen zijn we voortdurend aan
het oversteken in de multidisciplinaire samenwerkingsverbanden her en der.
Zo rond Kerst en Oud en Nieuw besef je dat niet alleen de tijd vliegt, maar je zelf vaak ook.
En dan is het weer tijd om ook even stil te staan bij al die dynamiek en: hoe houd je de
duurzaamheid erin?
Ach en daar hebben we eigenlijk maar één echt antwoord op: door onze verbindingen met
u te koesteren, in onze partners te investeren en goed ons best doen om al doende samen te
blijven leren. Nu en straks, over grenzen heen, als het heel goed gaat en ook als het wat
moeizamer loopt. Dat geeft vertrouwen, plezier en perspectief: het zijn stepping stones,
doorwaadbare plaatsen. Om verder te komen, en niet alleen van 2016 naar 2017.We hebben u daarbij nodig en danken u zeer voor alle samenwerking en grenzen die we al overgestoken zijn. Gelukkig nieuwjaar, namens alle kenniskringleden.
Door: Ineke Delies
Lector
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Foto: taart i.v.m. verlenging
Tweet bij foto op 15-12-2016
van Lucinda Wondel:
“We hebben wat te vieren…
verlenging @InekeDelies van
4jr!! Daar worden we blij
van @Alfacollege @Stenden
@hanze ..let's do this !
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Wij hebben het nieuws van de verlenging in de kenniskring al een beetje gevierd met
slagroomtaart, maar we zullen in januari breder en meer officieel ruchtbaarheid geven
aan dit mooie feit. U hoort ook op dit gebied dus meer van ons.

Overig nieuws

Er zullen een paar kleine accentverschuivingen komen, een kleine sneak preview daar
nu al van:
- 2017 zal gebruikt worden om de inrichting van een derde kenniskring, naast die in
Emmen en Groningen, nu ook in Leeuwarden, voor te bereiden en in te richten.
- Onderzoek wordt gebundeld rondom drie programma’s: 1. Nieuwe combinaties van
Gezondheid, Wonen en Vrije Tijd, 2. Leren op de werkplek, 3. Leiderschap in lerende netwerken en convenerrollen.
- We gaan sterker inzetten op het sociale aspect van Gezondheid, Wonen en Vrije Tijd
- Helemaal nieuw wordt de aandacht voor ReCoMa-Buitenwerkplaatsen: innovatieve
locaties van, met ons samenwerkende, partners uit bedrijven en opleidingen waar
we (de studenten, docenten en werknemers) ter plekke en samen al doende leren en
werken aan reallife innovaties. Na onze zomerschouw van 2016 werd de interesse
voor leren en werken op innovatieve Buitenwerkplaatsen bij de opleidingen en onze
partners in het bedrijfsleven zo groot, dat we de taak hebben gekregen om aandacht
te besteden aan adequate inrichting en onderzoek op dit punt: er staan minstens 10
nieuwe ReCoMa-Buitenwerkplaatsen op stapel voor 2017.
- We zetten sterker in op Internationale Lerende Netwerken, maar beperken ons
daarbij tot Duitsland, de Euregio, Denemarken, regio rondom Roskilde en ZuidAfrika, regio rondom Port Alfred/Port Elisabeth.
- Ons is gevraagd om voor de nieuwe lectoraatsperiode structureel ook een adviseringsfunctie m.b.t. onze expertise te ontwikkelen, voor derden: publieke en private
partijen.
Maar later meer hierover. We blijven ons inzetten voor duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie, en dat vinden we “hot and good news”!

Foto: ‘…de eerste stappen op
weg naar samenwerking’...

ReCoMa-Lab en De 4 Elementen
Het Groningse ReCoMa-Lab werkt samen met ‘De 4 Elementen’ in Stroobos. Eigenaresse Janny Reitsema is partner van het lectoraat en samen gaan we een passend onderwijsconcept voor de bewoners ontwikkelen.
‘We zien bij onze deelnemers dat het reguliere onderwijssysteem niet aansluit bij hun
manier van leren. Door te zoeken naar andere vormen kunnen ook deze jongeren participeren in de maatschappij’. Spontaan ontstonden er ideeën om ‘reguliere’ MBO- en
HBO-studenten die vastlopen, ook een kans te bieden in een beter passende leerwerkcontext.
We starten met een groepje studenten en bewoners in een bouwproject van De 4 Elementen. Later gaan we verbreden met opdrachten voor bijvoorbeeld studenten Zorg,
Sport of Horeca. Dan haken ook weer andere bewoners aan. De begeleiding komt van
een docent en de werkbegeleider ter plekke.
Op 9 november jl. ontmoetten de docenten deze gedreven partner voor het eerst. Duidelijk was dat nadenken over een passend opleidingstraject nu al de tongen losmaakt
en voor inspiratie zorgt. De kennismaking werd afgesloten met een rondleiding over
het Landgoed van De 4 Elementen. Hier zie je dat met passend onderwijs ontzettend
veel bereikt kan worden. We raden u dan ook aan zelf een kijkje te nemen op: http://
www.de4elementen.nl/overde4elementen .

Door: namens de docentengroep;
Anna Veeneman,
Projectleider ReCoMa 2.0
Alfa-college

Door: Ineke Delies
Lector

Symposium CoE HA

Accenda BV

Tijdens de bijeenkomst van de Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) op donderdag 1 december jl. vertelde Doekle Terpstra (ZorgPact) heel treffend dat “Wereld
Zorg & Welzijn veranderd en samenwerking met werkveld en onderwijs in de breedste zin nodig is en blijft”.

In Delft is dit bedrijf bezig kennis te ontwikkelen aangaande duurzame mobiliteit.
Daarbij richten zij zich op EV gecombineerd met H2 technologie, autonoom rijden en
op de laatste mijl zoals ze dat noemen.
Dit laatste betreft het laatste stukje dat je nodig hebt om goed en comfortabel thuis te
komen van de reis naar werk of opdracht alsook stedelijk goederenvervoer. Zo hebben
ze een module ontwikkeld waarmee het mogelijk is een brandstofauto om te bouwen
tot elektrische wagen. Momenteel zijn ze bezig een bus voor speciaal personenvervoer
om te bouwen naar een volledig elektrische wagen aangevuld met een H2 rangeextender. In februari won Accenda de Pro-motor Award van het Platform Bètatechniek (voortaan PBT), een prijs voor innovatieve kennisintensieve publiek-private samenwerking (triple Helix). Een van de onderdelen van deze prijs is de mogelijkheid
een onderzoek te laten verrichten omtrent deze publiek-private samenwerking. Het
lectoraat is betrokken bij de uitvoering van dit onderzoek. Daarbij staat de vraag centraal welke waarde Accenda BV weet te creëren in het netwerk van publiek-private
samenwerking en welke rol ondernemers, onderwijs en overheid hierin een bedrijf als
Accenda toedichten.
Door: Door: Sebo Boerma
Gast kenniskringlid
Drenthe/NO-Overijssel
.bos Ontwikkeling in Organisatie
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Foto’s: stand IWP KL en IWP
HLH op informatiemarkt
CoE HA

Ook in het advies “Anders kijken, anders leren, anders doen” dat door het Zorginstituut Nederland werd gepresenteerd werd dit onderschreven. Verder werd aangegeven
dat “Leren moet plaatsvinden in de context, je pas leert als je het kan toepassen en dit
het beste plaatsvindt in interprofessionele/interdisciplinaire groepen mensen”.
Bovenstaande punten versterk ons als lectoraat om zowel binnen de IWP Healthy Lifestyle Hospitality (HLH), als de Kwaliteit van Leefomgeving (KL), andere projecten
en MDK-thema’s door te gaan in multidisciplinaire groepen vanuit bedrijven/
werkveld & onderwijs (docenten en studenten). We zijn bezig vanuit verschillende
cross-over thema’s samen innovatievraagstukken uit te werken. Dit om huidige en
toekomstige medewerkers voor te bereiden op een nieuwe werkpraktijk.
Tijdens hetzelfde congres heeft het lectoraat zich gepresenteerd in een workshop en
de informatiemarkt, zie hiervoor bijgevoegde foto’s.

Door: Judith Veldman-Dam
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college
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Hoe borg je leven en wonen met zorg in de regio

In de groep bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in het meer benutten van
informeel leren in de organisatie komen langzaam maar zeker drie thema’s bovendrijven.

Het borgen van een goede kwaliteit van de leefomgeving staat hoog op de agenda van
lokale overheden. Het gaat om het zoeken naar gerichte innovatieve oplossingen op
het gebied van vrije tijd, gezondheid en wonen.
Buddy’s:
De in de tekst hiernaast genoemde partners Peter van
der Tang, Bert Pathuis en
Jellie van Loon zijn de buddy's van Kenniskringleden
Wilma Hoonhorst en Gerko
de Roo.

Dit is exact waar wij bij de MDK 2.1 subgroep ons mee bezig houden en wel in een
tijdsmoment waar de Noord-Nederlandse burger zich meer en meer instelt op zelfredzaamheid.
Vanuit onze groep ontwikkelen wij aan de hand van praktische trajecten aan het thema "hoe borg je leven en wonen met zorg in de regio". Een van de projecten betreft de
macrowoning van Negotica in Haren. Het gaat hier om het ontwikkelen van een brede
blauwdruk waaruit richtlijnen en adviezen volgen voor mensen met een toekomstige
woon- en zorgbehoefte.
Uitgangspunt is dat mensen onder eigen regie gezond en comfortabel willen wonen
maar dan wel in hun eigen buurt. Juist dat in de buurt, in de eigen regio, vergt een
multidisciplinaire kijk en aanpak. Het gaat om inzichten over hoe je de regio interessant houdt voor iedereen. Antwoorden die ook kunnen volgen uit projecten als het
Huis te Zeijen van Bert Pathuis en het traject Buitenwerkplaats van Jellie van Loon.
Binnen ons thema onderkennen wij dat naast wonen met zorg er ook aandacht dient
te worden besteed aan zaken als jeugd en vrije tijd en onderwijs en nieuwe beroepen.
Pas dan spreek je van borging in de regio en wordt er actief ingespeeld op demografische veranderingen. Met als resultaat oplossingen die wonen en leven met zorg betaalbaar houden alsmede de regio leefbaar.

MDSK “Informeel Leren”
draait om drie vraagstukken

Kerstmarkt Superrr
De kerstmarkt van Superrr
Holwierde (multifunctionele
winkel, mede project van
IWP Kwaliteit van Leefomgeving) werd in het weekend
van 10 december goed bezocht. Kraampjes met biologische en streekproducten,
creatieve maaksels, snert,
glühwein, warme appelsap,
hamburgers, levende muziek
en gezelligheid.

Het zijn vraagstukken waar we geheel in de traditie van informeel leren op een niet
sturende, elkaar inspirerende en kennis delende wijze antwoorden opzoeken. Wat dat
betreft is het proces waar we als netwerk in zitten op zich al interessant om factoren
uit te destilleren die informeel leren versterken.
De drie vraagstukken zijn:
- Op welke manier kunnen we het bewustzijn bij medewerkers vergroten dat hun
werk ook tegelijkertijd een rijke leeromgeving is?
- Op welke manier kunnen we leidinggevenden inspireren in mogelijkheden om informeel leren meer te benutten en hen minder handelingsverlegen te maken op dit terrein? Dit betekent ook ontwikkeling meer op de agenda te krijgen
- Op welke manier kunnen we de schijnbaar gebrekkige motivatie van medewerkers
om zich te ontwikkelen verhogen? Is deze wel zo laag en zo ja, hoe kunnen we deze
verhogen?
Het zijn vraagstukken die in de diversiteit aan organisaties spelen en we binnen onze
MDSK dus universeel durven te noemen. Mocht u ideeën hebben voor antwoorden op
deze vragen mailt u ze dan gerust naar het lectoraat onder vermelding van Informeel
Leren en wij geven in een van de volgende nieuwsbrieven graag terugkoppeling.
Door: Door: Sebo Boerma
Gast kenniskringlid
Drenthe/NO-Overijssel
.bos Ontwikkeling in Organisatie

Door: Peter van der Tang
MDK lid Groningen
Negotica Development Projects

Marjolanda Hendriksen
start PhD:
Naast Sebo Boerma start
vanuit het lectoraat nu ook
Marjolanda Hendriksen per
1 januari haar PhD-traject.
Vanuit de Open Universiteit
heeft naast prof. dr. Maarten
de Laat, tevens prof. dr.
Marjan Vermeulen interesse
getoond om als promotor op
te treden. Katrin Dinkelborg
sluit vanuit Hochschule Osnabruck in het PhDgezelschap aan.

Samenwerking Abiant Lycurgus, Hanzehogeschool
en Alfa-College

Verslag MDK subthema 3: Nieuwe verhoudingen

Door samen te werken met de opleidingsinstituten Hanzehogeschool Groningen en
Alfa-college krijgen de studenten de kans om in een topsportclub kennis en werkervaring op te doen en bij te dragen aan de ambities van Abiant Lycurgus.

De partners en kenniskringleden van subthema 3 ‘Burgerparticipatie, netwerken in
wijken/dorpen en rol overheden’ zijn voor het eerst bijeengekomen op 24 november.
We zijn gestart met een voorstelrondje omdat nog niet iedereen elkaar kende. Centraal staat deze middag het ophalen van de innovatievraag.
Om dat te verhelderen zijn we gestart met het uitspreken van onze verwachtingen van
deze middag en te verduidelijken wat dit subthema uiteindelijk zou moeten opleveren
voor een ieder van ons. Doordat iedereen met een andere pet op zit, leidde dit tot het
stellen van verhelderende vragen en een levendige discussie. Het was erg leuk om ieders perspectief te horen en te ontdekken waar de overlap zit.
Al pratend komen we tot de doelstelling dat we vast willen stellen welke aspecten bepalend zijn voor succesvolle interdisciplinaire en multilevel samenwerking in het sociale domein tussen overheid en inwoners. Zo komen we erachter dat wellicht de titel
‘Nieuwe verhoudingen’ voor het subthema beter zal passen. De volgende data staan al
gepland in 2017 om met elkaar verder de richting en stappen te gaan bepalen.
Als u meer wil weten over dit subthema, neem gerust contact op met mij via
d.vanheusden-kok@alfa-college.nl!

Foto’s: Kerstmarkt Superrr
Holwierde

In het seizoen 2016/2017 gaat het organisatiebureau zich vormen als een living lab
(buitenwerkplaats), waarin zowel HBO- als MBO-studenten samen te werk gaan. Dit
betekent dus dat het organisatiebureau samen met Abiant Lycurgus (ook MDK partner van het lectoraat) de komende periode verschillende vraagstukken gaat realiseren.
De samenwerking is gestart op initiatief van Abiant Lycurgus. De club wil zich niet
alleen op het gebied van volleybal doorontwikkelen, maar ook op maatschappelijk
gebied. Het kernwoord binnen de club Abiant Lycurgus is talent en dit zal ook één van
de kernwaarden binnen het organisatiebureau worden. De club heeft als doel om met
meer partijen samen te werken die hun talenten kunnen ontplooien binnen de club.
De ontwikkeling van het organisatiebureau is hier een mooi voorbeeld van. Op deze
manier worden kennis en expertise tussen de verschillende partijen uitgewisseld.
In de toekomst bestaat het idee om naast multilevel (MBO & HBO) ook multidisciplinair vraagstukken aan te vliegen. De betrokkenheid en expertise van het lectoraat:
Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie wordt steeds vaker aangewend
om te kijken wat werkt.

Door: Diana van Heusden
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college
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Door: Harold Hofenk
Kenniskringlid Groningen
Hanzehogeschool
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Voorstellen:
communicatieadviseur en managementassistente
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In een samenwerkingsverband tussen Treant en het lectoraat onderzoeken we de mogelijkheden voor een meer geïntegreerde ontwikkelstrategie bij Treant. Inmiddels
zijn we een behoorlijk eind gevorderd met het onderzoek.

Communicatieadviseur Tom Rustebiel
Op 6 december is Tom Rustebiel begonnen als communicatieadviseur voor het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie. Hij werkte hiervoor onder
meer als beleidsadviseur bij de Hanzehogeschool Groningen, als programmamanager
bij AOG School of Management en als communicatieadviseur bij Natuurmonumenten
en is daarnaast raadslid in Groningen.

Foto: Tom Rustebiel

In mijn vorige banen werkte ik graag aan de voorkant van de organisatie, daar waar
beleid en werkelijkheid elkaar raken. Daarom past het lectoraat ook goed bij me. Wat
ik bijzonder vind, is dat het lectoraat niet alleen maar een onderzoeksinstelling is. Onder het lectoraat ‘hangen’ allerhande kenniskringen, waar bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en onderwijs samenwerken aan hele concrete dingen. Ik wil het
mooie verhaal van het lectoraat verder helpen te vertellen, zowel intern als extern. Dat
doe ik het liefst aan de hand van succesvolle praktijkverhalen. Dus als je die hebt, deel
die dan met me. Op dit moment werk ik op dinsdagochtend en donderdag.’

Geïntegreerde ontwikkelstrategie bij Treant

Treant vormt een voorbeeld
in een hoofdstuk dat Sebo
Boerma samen met Maarten
de Laat schreef voor een boek
over evoluties in de HRD omgeving. Stuur een mailtje
naar seboboerma@bosoio.nl met het verzoek een
PDF te ontvangen van dit
hoofdstuk en hij stuurt het
met plezier toe.

Wat we zien is dat door het onderzoek een aantal hoofden meer dan eerst nadenken
over hun eigen ontwikkelstrategie en daarin informeel leren benutten. Daarbij zijn
verschillende stijlen te onderscheiden. De een denkt strategisch na over de leerrelaties tussen de medewerkers in haar team en bepaalt op basis daarvan wie zij aan elkaar koppelt voor opdrachten. De ander organiseert een bijeenkomst om gezamenlijk
de ontwikkeldoelen vast te stellen. Weer een ander verandert in het licht van de ontwikkeldoelen de functiebenamingen om zo tot een andere opgave en andere werkrelatie te komen. De strategieën die de hoofden van afdelingen benutten zijn verschillend maar berusten allemaal op het idee het grote potentieel van informeel leren veel
meer te benutten voor de ontwikkeling van hun afdelingen. De wijze waarop Treant
hiermee experimenteert is buitengewoon vernieuwend en boeiend.
Door: Sebo Boerma
Gast kenniskringlid
Drenthe/NO-Overijssel
.bos Ontwikkeling in Organisatie

Lectoraat en Groninger Museum verbinden zich!

Interessante links:
www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.accenda.nl
www.treant.nl
www.groningermuseum.nl
www.de4elementen.nl
www.negotica.net
www.healthyageing.net

Met ingang van 1 september 2016 kunnen alle kinderen en jongeren tot en met 18
jaar en studenten die in Groningen een MBO-, HBO- of universitaire studie volgen
gratis naar het Groninger Museum. Deze regeling is mede mogelijk gemaakt door het
Akkoord van Groningen, (Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG), Provincie Groningen en de onderwijsinstellingen
Alfa-college en Noorderpoort. (bron: http://www.groningermuseum.nl)

Door: Tom Rustebiel
Communicatieadviseur lectoraat
Alfa-college

Managementassistente Hennie Eggens

Foto: Groninger Museum

Sinds eind september 2016 ben ik betrokken bij het lectoraat Duurzame Innovatie in
de regionale kenniseconomie als Managementassistente.
15 jaar geleden ben ik begonnen als Managementassistente bij het Alfa-college opleiding Sport en Bewegen. In deze functie heb ik 7 jaar gewerkt. Vervolgens ben ik 7 jaar
werkzaam geweest als roostermaker bij het Alfa-college. Door mijn chronische ziekte
heb ik besloten om weer als Managementassistente te willen werken.
Al met al ben ik al bijna 30 jaar werkzaam in functies als secretaresse/directie secretaresse/managementassistente.
Bij mijn eerste ontmoeting bij de dames op het lectoraat werd ik meteen enthousiast
over het lectoraat. De energie en vrolijkheid die dames in hun werk lieten zien sloeg
meteen op mij over.
Ik hoop nog een fijne tijd tegemoet te gaan bij het lectoraat.
Foto: Hennie Eggens

Door: Hennie Eggens
Managementassistente lectoraat
Alfa-college
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Ons Lectoraat en het Groninger Museum zien kansen om het culturele klimaat van
onze regio verder te verbeteren en de algemene ontwikkeling van jonge mensen te
bevorderen door zich met elkaar te verbinden. We gaan samen opzoek maar een
duurzame relatie waarbij de thema’s jongeren en cultuur leidend zijn.
De eerste stappen zijn gezet door met elkaar in gesprek te gaan en intenties uit te
spreken om samen opzoek te gaan naar een duurzame verbinding. De kenniskring
verheugt zich dan ook enorm op onze plenaire bijeenkomst in januari wat plaats zal
vinden in het Groninger Museum.
Door: Lucinda Wondel
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college

Dataladder periode december 2016-februari 2017
Tijden, locaties en programma van bijeenkomsten in de
dataladder zijn op te vragen
bij de redactie van de
Nieuwsbrief.

December 2016:
24
december 2016 tm 8 januari 2017 Kerstvakantie lectoraat
Januari 2017:
09
start lectoraat na Kerstvakantie
17
Bijeenkomst LION und Professorships/Zusammenarbeit Hochschule
19
Plenaire bijeenkomst volledige lectoraatskenniskring (LKK)
26
Bijeenkomst ReCoMa-Lab Groningen
Februari 2017:
2
Plenaire bijeenkomst Regioteam Groningen
2
Plenaire bijeenkomst Regioteam Drenthe/NO-Overijssel
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Prettige feestdagen !!

Het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
van Dr. Ineke Delies wenst u gezellige feestdagen en een gezond,
duurzaam en innovatief 2017.

*

Anna Veeneman
Sebo Boerma
Roel Frijling

Diana van Heusden

MARJOLANDA HENDRIKSEN Nanda Vinken
Simon Henk Luimstra Monique Pestman WILMA HOONHORST

Hanneke Verbree Mirjam

Roomer

Paul Schrijver Elga van der Spoel JUDITH VELDMAN
Cigdem Zantingh Tjeerd Beijleveldt Jolanda Westerhof

Bate Boschma Erna Dros Hennie Eggens Els Geurts Maaike de Jong

Margriet Weerman Harold Hofenk Nol Hovens Kim Kienhuis
MARIAM JANSSEN Tom Rustebiel Eva Janssen Hanneke Neuteboom

Patty Veen Gerko de Roo Johan Kasper Kees Huising Lucinda Wondel
Kenniskringen

Emmen
Groningen
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Ervaringsleren met De Noorderbrug
Donderdag 12 januari was een deel van de kenniskring Groningen op de Admiraal de
Ruyterlaan aan het ervaringsleren met mensen van De Noorderbrug.
De Noorderbrug is partner in de MDK en een organisatie waarin mensen met niet
aangeboren hersenletsel begeleid en behandeld worden. Hoe leven ze, waar lopen zij
tegenaan en hoe ziet hun dag/week eruit? Het was een zeer interessante en leerzame
bijeenkomst. We hebben geleerd door zelf te ervaren. Er waren een aantal stations in
de gymzaal opgezet waarin we hebben ervaren te communiceren door middel van een
letterkaart en onze tong, gelopen met rollator en beperking in de benen, ervaren om
slechtziend te zijn en bijvoorbeeld deels verlamd te zijn.
Het was zinvol en een mooie stap in verdere samenwerking! We denken er bijvoorbeeld aan om samen materialen te ontwerpen en te maken voor dit ervaringsleren.

HOTNEWS
Boek “Verhalen over Verbindingen“ klaar voor
publicatie en presentatie
Hotnews 1
Verhalen over Verbindingen
Overig nieuws 2
Ervaringsleren Noorderbrug
EuroCHRIE conferentie
Keten-/project 3
Living Lab Airport Eelde
RIF Hunebedcentrum/
Geopark de Hondsrug
Keten-/project 4
Bezoek Groninger Museum
Thema Nieuwe Verhoudingen
Keten-/project 5
Grote Kerk Veenhuizen
Project Levensboeken
Overig nieuws 6
Student in project!
Dataladder

Colofon
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies
Van Schaikweg 94, Emmen
Tel. 0591-853685

We hebben er lang en intensief aan gewerkt, en nu is het lectoraatsboek “Verhalen over
Verbindingen” af en ligt het momenteel bij de drukker. Het is een kleurrijk en praktisch
boek geworden waarin de ontwikkelingen in het lectoraatonderzoek van de afgelopen acht
jaar in samenhang worden beschreven.
Dat hebben we nadrukkelijk gedaan samen met onze partners uit onderwijs en bedrijven
door de verhalen te vertellen van onze concrete verbindingen met elkaar. En hoe we al
doende hebben geleerd en gewerkt. Het boek omvat een schat aan ervaringen en concrete
voorbeelden uit onze werkpraktijk en actuele innovatievraagstukken uit onze regio’s.
Dit is de rode draad die we vorm hebben gegeven middels 22 interessante interviews, in
duo’s van een onderzoeker en een bedrijfspartner gekoppeld aan onze (onderzoeks) projecten uit die acht jaren. De interviews dienen als illustraties van de teksten waarin gereflecteerd wordt op hoe we ons de afgelopen acht jaar hebben ontwikkeld. Fokko Bosker en
ik hebben de redactie gedaan van het boek, maar vele partners komen ook aan het woord.

Door: Nanda Vinken
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college
Foto: Marjolanda Hendriksen en patiënt De Noorderbrug communiceren met letterkaart

Het is het verhaal geworden van een lectoraat dat startte met het ontwikkelen en onderzoeken van regionale publiek-private samenwerkingsvormen tussen beroepsonderwijs &
bedrijfsleven op nieuwe combinaties van Gezondheid & Wonen & Vrije Tijd. En dat zich
doorontwikkeld heeft tot een lectoraat dat ook expertise kreeg in (leiderschap bij) lerende
netwerken binnen die publiek-private samenwerking. Hoe we dat al doende hebben geleerd en onderzocht in (door onszelf ontworpen) innovatieve leeromgevingen: de fysieke
Regionaal Co-Makership “ReCoMa-Laboratoria” binnen onderwijs en bedrijven voor en
door docenten, studenten, werkgevers en werknemers, daarover gaat dit boek ook.
We gaan dat boek binnenkort feestelijk aan onze lezers en partners
aanbieden en hopen/rekenen er op dat dat mooie concrete vervolgverhalen uitlokt. Het boek wordt uitgebracht in zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie, aan de Duitstalige versie wordt nu
nog gewerkt. We doen dit mede omdat onze partners uit al deze drie
taalgebieden komen en we graag willen dat de verhalen zo toegankelijk
mogelijk zijn voor alle lezers, dus veel gelezen worden en vervolgverhalen oplevert.
Let goed op uw mailbox, binnenkort komt de vooraankondiging voor de feestelijke lancering van dit boek naar u toe. En u bent van harte uitgenodigd, want alleen met u samen
kunnen we verhalen over verbindingen, want ‘’Verhalen” is ook een werkwoord en
“Verbindingen” vormen de context van ons werken.

Presentatie EuroCHRIE conferentie Boedapest
Leden van de kenniskring van het lectoraat timmeren ook internationaal aan de weg.
Op de afgelopen EuroCHRIE conferentie in Budapest rondom het thema Wat gaat
goed in Gastvrijheid, Toerisme en Evenementen (What is going well in Hospitality,
Tourism and Events) hebben Roel Frijling, Maaike de Jong (beiden van Stenden),
Judith Veldman en Cigdem Zantingh (beiden van Alfa-college) een posterpresentatie
gegeven over hun onderzoek naar Health Tourism & Communities.

Foto vlnr: Roel Frijling,
Maaike de Jong, Cigdem
Zantingh, Judith Veldman bij
EuroCHRIE.

Deze presentatie kon rekenen op enthousiaste reacties van een zeer divers en internationaal publiek. Daarnaast hebben de onderzoekers ook lezingen en workshops bijgewoond. De conferentie werd afgesloten met een bijeenkomst in het Gellért hotel waar
tevens genoten kon worden van traditionele Hongaarse dansers en ambachten.
De onderzoeksgroep is een onderdeel van het Lectoraat Duurzame Innovatie in de
Regionale Kenniseconomie dat zich bezighoudt met onderzoek naar de wijze waarop
instellingen van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en bedrijfsleven kunnen samenwerken om duurzame innovaties van gezondheidszorg, wonen en het toerisme te creëren in de regionale economieën.

Door: Maaike de Jong
Kenniskringlid Groningen
Stenden Hogeschool

Tot ziens bij de boekpresentatie.

Kopij volgende nieuwsbrief
5 mei 2017
j.westerhof@alfa-college.nl

Door: Ineke Delies
Lector
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Bijeenkomst Living Lab Groningen Airport Eelde
Op de netwerkbijeenkomst van vrijdag 27 januari jl. hebben Bate Boschma en Marjolanda Hendriksen een pitch gegeven over het lectoraat en onze ervaringen met samenwerking en innovatie.
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Een bijzonder moment, omdat we in de voormalige Rijksluchtvaartschool te gast waren. Voor wie bij de bustour met de Zomerschouw in het Groningse rondje zat, komen
vast herinneringen boven van de gebouwen bij vliegveld Eelde en welke plannen en
mogelijkheden hiervoor ter plekke bedacht werden. Inmiddels stonden we IN één van
de gerestaureerde locaties. Het was nog koud, er werd nog hard gewerkt, maar een
doorkijk naar de mogelijkheden die deze prachtige locatie biedt was er zeker. Zowel
als gebouw als in de ontmoeting met collega’s van de Hanze en Stenden als met werkveldpartners.
Door: Marjolanda Hendriksen
Regiocoördinator Drenthe/NO-Overijssel
Stenden Hogeschool

Foto: Marjolanda Hendriksen en Bate Boschma pitchen
bij Living Lab Groningen
Airport Eelde

RIF oplaadpunt Hunebedcentrum/Geopark de
Hondsrug

Foto: Regioteam vergadert
in Groningen Museum

Regioteam bijeenkomst in Groninger Museum
Voor de bijeenkomst van regioteam Groningen op 2 februari hadden wij de kans om
af te spreken in het Groninger museum. Voor mij zeker wel speciaal omdat ik wel een
speciale band heb met het gebouw.
Terug in de tijd, bijna 20 jaar geleden begon mijn verhaal met het Groninger museum, want op dat moment werkte ik bij Team 4 architecten aan het Groninger museum. Mijn eerste klus voor Team 4 was de entree trap en het Coop Himmelblau paviljoen. Een leuke tijd waar ik nog met veel plezier aan terugdenk. Veel overleg met toen
wel veel aparte partijen, van Milaan (Mendini) tot Westerbroek (pattje shipyards).
Kijkend naar het lectoraat en het belang van duurzame netwerken is het mooi om te
zien dat bijna alle contacten uit die tijd nog steeds warm zijn. Netwerken is ook het
belang van de bijeenkomst op de locatie in het Groninger museum omdat het Groninger museum een nieuwe partner is in ons MDK. Vanuit ‘Groningen komt in beweging’
zijn we terecht gekomen bij het Groninger museum. Zou je kunst en
cultuur kunnen verbinden met bewegen? Sporten in het museum
kan natuurlijk niet maar een museumbezoek kan je ook in beweging
brengen. Een actieve geest en lichaam, kunst, cultuur en bewegen!
Hoe krijg je de jeugd het museum in? Een vraagstuk die misschien
wel te koppelen valt met beweging. Dat gaan we onderzoeken!
Naast bewegen zou ook technologie een goede koppeling kunnen
zijn om de jeugd te interesseren voor kunst en cultuur. Aansluitend
hebben we nog de Rodin expositie bekeken.
Genoeg stof tot nadenken…..
Door: Kees Huising
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college

Het Hunebedcentrum werkt al jaren samen met het Lectoraat Duurzame Innovatie in
de Regionale Kenniseconomie. Binnen dit lectoraat werken de Stenden Hogeschool
en het Alfa-college samen aan diverse projecten. Vooral de combinatie van MBO en
HBO is uniek en is voor het Hunebedcentrum zeer waardevol.

Foto: rondleiding studenten
Alfa-college door Hunebedcentrum

Er zijn door de loop van de jaren diverse projecten opgestart en afgerond. Dit heeft er
toe geleid dat we als Hunebedcentrum tot de conclusie zijn gekomen dat we meer dan
voorheen een leerwerkbedrijf willen zijn. Een plek waar medewerkers van het Hunebedcentrum in samenwerking met studenten de organisatie vorm geven. Nieuwe
ideeën worden op deze wijze uitgewerkt en er wordt meegeholpen aan een innovatieve toekomst.
Vanuit het RIF is aan het Hunebedcentrum en Geopark de Hondsrug gevraagd om
binnen dit RIF-programma een van de acht hoofdthema’s in te vullen. Dat is het
‘Leerwerkbedrijf voor MBO- en HBO-studenten bij oplaadpunt Hunebedcentrum/
Geopark de Hondsrug’ geworden. De basisgedachte van het oplaadpunt is de promotie van het gebied: in samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties, overheid
en onderwijs ontstaan gebiedsverhalen en worden arrangementen ontwikkeld voor
jong en oud om het gebied te beleven. De inzet en inspiratie van studenten zijn daarbij van grote meerwaarde. Na een opstartfase zijn we nu concreet aan de slag gegaan.
Samen met de docenten van het Alfa-college uit Hoogeveen hebben we een drietal
thema’s geformuleerd: 1. Oergezond en Oerproeverij, 2. Openluchttheater, 3. Europese Dag van de Megalithisce Cultuur. Hierover kunt is meer te lezen op:
http://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/studenten-aan-het-werk/
De komende maanden gaan de studenten aan de slag met de thema’s. We hopen op
een mooi resultaat.
Door: Harrie Wolters
Adjunct Directeur
Hunebedcentrum
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Verslag MDK subthema Nieuwe Verhoudingen
Nieuwsflits!
Vanuit Dorpszorg Midden
Drenthe:
in een zogeheten Umkiekatelier is op 1 december het thema eenzaamheid verkend
door inwoners van betroken
dorpen en verschillende professionals vanuit zorg, welzijn en gemeente.

Na onze eerste bijeenkomst in november 2016, zijn er in januari 2017 een aantal partners bijgekomen. Die hebben we in de bijeenkomst van 12 januari van harte welkom
geheten!
Na nog een kort voorstelrondje, zijn we dieper op de vraag ingegaan op wat ons innovatievraagstuk is. De aanzet van de vorige keer was het vertrekpunt, maar al doende,
door meer diversiteit aan disciplines in ons subthema, kwamen daar andere ideeën
bij. Kunnen we uitgaan van de leefwereld van de inwoner, welke partijen komen daar
dan bij kijken, welke behoeftes aan participatie van iedere partij zouden er zijn enzovoorts. Genoeg stof om over na te denken was vooral de conclusie. Als we in februari
weer bij elkaar komen, bereiden we ons theoretisch voor op bijvoorbeeld het begrip
‘participatieladder’ zodat we vanuit hetzelfde vertrekpunt straks verder kunnen. Daarnaast is een belangrijk nadenk- en bespreekpunt wat onze doelstelling en onderzoeksvraag met deelvragen gaat worden. We kijken terug op een zinvolle ontmoeting met
elkaar en zien uit naar de volgende om elkaar beter te leren kennen maar vooral het
innovatievraagstuk in ons subthema scherper te krijgen.
Door: Diana van Heusden
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college
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Foto’s: Onderzoeksgroep
studenten Leisure Management Stenden Hogeschool

Onderzoek herbestemming Grote Kerk Veenhuizen

www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.noorderbrug.nl
www.treant.nl
www.groningermuseum.nl
www.hunebedcentrum.nl
www.pathuispartners.nl
www.grotekerkveenhuizen.nl

Overig nieuws

Zij hebben in drie verschillende groepen gekeken naar mogelijkheden voor drie verschillende doelgroepen: inwoners van Veenhuizen, nationale toeristen en internationale toeristen.
Tijdens een bijeenkomst in Brouwerij Maallust presenteerden de studenten van Leisure Management hun bevindingen. Hierbij waren inwoners van Veenhuizen, ondernemers, vertegenwoordigers van de diverse overheden en andere geïnteresseerden,
waaronder docenten van Stenden Hogeschool, aanwezig.
Bert Pathuis, een partner van het Lectoraat van het eerste uur, vindt het prettig om te
werken met jonge talenten. Hij vindt dat jongeren een frisse blik kunnen werpen op
de toekomst, dat ziet hij als toegevoegde waarde. Zij hebben de mogelijkheid om nieuwe kansen en nieuwe markten te zien. Hij ziet zijn rol als dat van een mentor Met zijn
ervaring in de vastgoedbranche kan hij jong talent ondersteunen. Door op deze manier van samenwerking is het mogelijk om effectieve wijze innovatie tot stand te brengen. Het is een proces van wederzijds leren. Op deze wijze wordt de coöperatie tussen
het onderwijs en het werkveld geconsolideerd en zijn ze partners van elkaar.

Foto: studenten SPH en
HRM Stenden Hogeschool
presenteren onderzoek voor
Raad van Bestuur Treant
Zorggroep

Project Levensboeken: leerlingen VMBO en studenten MBO en HBO werken samen
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De HRM-studenten hebben tot november onderzoek gedaan naar de risico's en behoeften van mantelzorgers en vrijwilligers binnen Treant. De SPH-studenten hebben
zich gericht op waardering, scholing en draagkracht en draaglast. Vanaf november tot
eind januari hebben zij naar aanleiding van dit onderzoek een product ontworpen. De
HRM-studenten hebben een mantelzorgbeleid en een informatiefilm gemaakt waarin
de mantelzorgers worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. De SPHstudenten hebben hun onderzoek uitgewerkt in een balansspel, het organiseren van
bijeenkomsten en het opzetten van een contactpunt. De producten vullen elkaar allemaal aan en kunnen gezamenlijk worden toegepast binnen Treant.
De resultaten van dit onderzoek en de producten werden op donderdag 26 januari jl.
gepresenteerd aan de Raad van Bestuur van Treant Zorggroep.
Door: Petra de Haan
Student HRM
Stenden Hogeschool

Nieuwsflits!
Lectoraatsgedachtengoed in de praktijk:

Link naar krantenartikel:
https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/481129/hoe-toegankelijk-ishoreca-in-hoogeveen.html

Op 24 januari jl. hebben Ingrid van der Schaaf (SPH-studente Stenden), Hermien
Lange en Newér Keworkian (VP-studenten Alfa) de voortgang van het project Levensboeken gepresenteerd.
Het afgelopen half jaar hebben circa 100 leerlingen van het CS Vincent van Gogh in
Beilen een bezoek gebracht aan het Altingerhof, een woonzorgcentrum in Beilen. ‘Een
bijzonder inkijkje in de wereld van de ouderenzorg voor veel jongeren’, vertelt een
begeleidend docent vanuit het CS. Hermien en Newér hebben de rondleidingen verzorgd. Enkele leerlingen hebben daarna onder hun begeleiding in een vervolgproject
samen met enkele bewoners van het Altingerhof aan de start van een levensverhaal
gewerkt. Het resultaat was een persoonlijke placemat voor de bewoners. Op de middag van de presentatie was het een ontroerend moment om de verschillende bewoners de placemat in ontvangst te zien nemen. Ook ouders van de leerlingen konden
hierbij aanwezig zijn. In een enkel geval is er zo’n bijzonder contact tot stand gekomen, dat ook de ouders als vrijwilligers in het Altingerhof zullen blijven komen.
In de komende periode wordt verder gewerkt aan het komen tot een daadwerkelijk
levensboek. Het project Levensboeken loopt nu al enkele jaren en het is mooi om te
zien hoe ieder jaar weer nieuwe stappen worden gezet in de samenwerking tussen het
HBO, MBO en het voortgezet onderwijs. Steeds nieuwe ontmoetingen met oude en
nieuwe verhalen.
Door: Marjolanda Hendriksen
Regiocoördinator Drenthe/NO-Overijssel
Stenden Hogeschool

Student in project!
SPH- en HRM-studenten van Stenden Hogeschool Leeuwarden hebben vanaf september in opdracht van Treant Zorggroep een product ontworpen om de mantelzorgers en vrijwilligers binnen Treant van dienst te kunnen zijn.

Studenten van de opleiding Leisure Management van Stenden Hogeschool hebben in
samenwerking met het Lectoraat Duurzame innovatie in de Regionale Kenniseconomie en Pathuis en Partners onderzoek gedaan naar nieuwe functies voor het gebruik
en inrichting van de voormalige Rooms-Katholieke kerk.

Door: Maaike de Jong
Kenniskringlid Groningen
Stenden Hogeschool

Interessante links:
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Tijden, locaties en programma van bijeenkomsten in de
dataladder zijn op te vragen
bij de redactie van de
Nieuwsbrief.

Dataladder periode maart–april
Maart 2017:
1
Evaluatie bijeenkomst IWP Healthy Lifestyle Hospitality Friesland
1
Halfjaarlijks stuurgroep overleg lectoraat
2
Gezamenlijke bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
9
MDK Vrije Tijd Wonen en Gezondheid 2.1 Groningen
9
MDK Gezondheid Wonen en Vrije Tijd 2.2 Groningen
16
Lerend netwerk Centrale Eenheden
16
ReCoMa-Lab docenten en kenniskringleden Groningen
16
MDK Gezondheid Wonen en Vrije Tijd Emmen
27
CoPT 2.0 Euregionaal bijeenkomst partners Hunenweg
April 2017:
13
Gezamenlijke bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
18
Netwerkbijeenkomst RIF Het Klooster
20
Bijeenkomst Regioteam Drenthe/Noordoost-Overijssel
20
Bijeenkomst Regioteam Groningen
22
t/m 30 april Meivakantie
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MDK Subthema Nieuwe Verhoudingen
De termen buitelen over elkaar heen: participatiesamenleving, overheidsparticipatie,
zelfregie, participatiechecker of burgerschapsstijlen. Onderliggend is het thema
‘nieuwe verhoudingen’.

HOTNEWS
Zomerschouw en presentatie boek
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Zomerschouw en boek
Vervanging Ineke Delies
Keten 2
Nieuwe Verhoudingen
Zorghotelconcept
Project/overig 3
Stenden Research Day
Vitaal Doen!
Keten/project 4
Onder eigen Regie
Cross-over sport en cultuur
Overeenkomst CoPT 2.0
Project 5
Opening Het Klooster
Leerwerkbedrijf RIF
Overig nieuws 6
Student in project!
Dataladder
Overig nieuws 7
Overzicht studenten Lectoraat

Colofon
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies
Van Schaikweg 94, Emmen
Tel. 0591-853685
Kopij volgende nieuwsbrief
23 juni 2017
j.westerhof@alfa-college.nl

Op donderdag 6 juli is de jaarlijkse Zomerschouw én de presentatie van het boek “Verhalen
over Verbindingen, regionaal comakership al doende leren en onderzoeken”.
Zoals al eerder aangekondigd, zijn de voorbereidingen voor de Zomerschouw 2017 in volle
gang. Ook dit jaar reizen we weer door “Landscapes of Practice“: onder andere langs allerlei ReCoMa buitenwerkplaatsen in zowel Drenthe als Groningen. We hebben zowel reeds in
ontwikkeling zijnde “showcase ReCoMa buitenwerkplaatsen” als ook nieuwe of potentiele.
Maar er gebeurt meer die dag. Ook in de diverse bussen zullen allerlei presentaties en andere acties gedaan worden door kenniskringleden en bedrijven m.b.t. onze samenwerking.
En tussen de middag vindt de officiële aanbieding plaats van het boek “Verhalen over Verbindingen” waarin het verhaal verteld wordt van de ontwikkelingen van onze verbindingen
met de lectoraatspartners gedurende onze acht jaren praktijk– en onderwijsonderzoek en
een vooruitblik op de ontwikkelingen de komende lectoraatstijd. Het hart van het boek bestaat uit 22 interviews met duo’s van docent/onderzoekers en bedrijvenpartners rondom 11
lectoraatsprojecten uit de afgelopen acht jaren. Om dat hart heen worden onze ontwikkelingen en bevindingen van praktisch en al doende leren (en) onderzoeken beschreven. Het
boek verschijnt in 3 talen, de Nederlandse versie zal tussen de middag op de Zomerschouw
aan de aanwezigen worden uitgereikt. De Engelse en Duitse versie kan besteld worden vanaf dat moment.
De vooraankondigingen zijn inmiddels uitgegaan naar ongeveer 400 genodigden. Mocht u
geen uitnodiging hebben ontvangen maar wilt u wel graag mee doen met de Zomerschouw,
neem dan zsm contact op met Sebo Boerma, hij heeft de regie over de dag. U kunt Sebo via
ons secretariaat bereiken (zie colofon).
Door: Ineke Delies
Lector

Tijdelijke en gedeeltelijke vervanging Ineke Delies
Zoals u wellicht bekend is, heb ik op 12 november 2016 een verkeersongeval gehad, waarvan ik nog steeds herstellende ben. Ik mocht en mag, zoals de verwachting nu is, de eerstkomende tijd 50% werken. En voor de andere 50% zal ik van 1 april t/m 31 december 2017
gelukkig door deskundige mensen vervangen worden.
De vervanging zal uitgevoerd worden door:
*Sebo Boerma (Bos O.i.o.), hij zal de grootste klus voor zijn rekening nemen en beweegt
zich vooral op nieuwe programma’s en lerende netwerken, consultancy en advisering.
*Maaike de Jong (Stenden Hogeschool), zij zal vooral kwartiermaker voor
Friesland worden.
*Marc Coenders (NHL) zal vooral inzet plegen op het gebied van onderzoekcontacten met collega-lectoren.
*Marjolanda Hendriksen (Stenden Hogeschool) en *Anna Veeneman (Alfacollege) zullen de regionale contacten van mij versterken.
Monique Pestman (mijn managementassistent) zal Sebo, Maaike en Marc
ondersteunen. Met haar kunt u contact opnemen voor het maken van afspraken met hen;
m.pestman-dehoog@alfa-college.nl.
Door: Ineke Delies
Lector
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Onze rol bij samenwerken verandert. Hoe claim je als inwoners ruimte bij een gulzige
overheid die steeds meer regels opstelt die ‘jouw’ omgeving beïnvloeden? Hoe ga je
als zorgprofessional om met cliënten die zich niet meer bij jouw protocollen willen
invoegen? Die om 8.15 gewekt en gewassen willen worden i.p.v. 7.00 uur of om half
9.30 uur? Hoe zorg je als zorginstelling dat je aansluit bij de sociale kracht van een
dorp om zodoende betaalbare zorg via vrijwilligers in het dorp te behouden? Zonder
vrijwillige hulp moet je de tent daar sluiten! Hoe ga je als ambtenaar om met inwonersinitiatieven die niet altijd het algemene belang dienen? Is er nog wel een algemeen belang (en is dat er ooit geweest)? Hoe sluit je als professionele welzijnswerker
aan bij zelfregie? Wanneer wel en wanneer niet? Is er ook verkeerde zelfregie?
Inwoners, sociale ondernemers, welzijnsorganisaties, gemeentelijke overheid en onderwijs onderzoeken de volgende vraag: Welke aspecten spelen een rol bij multidisciplinaire en multilevel samenwerking tussen overheden, professionele werkers en inwoners? Een interessant, boeiend en urgent thema.
Door: Simon Henk Luimstra
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Gemeente Emmen

Zorghotelconcept ontwikkeling vanuit MDK 2.2
Bouwbedrijf Swart in Eastermar en reisbureau Jann Verzorgt in Veenhuizen hebben
elkaar gevonden via contacten en casuïstiek van de MDK 2.2. Zorg, Wonen en VrijeTijd. Deze casuïstiek zoekt naar nieuwe combinaties.
Vanuit de MDK in Groningen en middels contacten van Kenniskringleden Groningen
Bate Boschma, docent Bouwkunde, en Nol Hovens, docent Small Business en Retail,
beiden bij de Hanzehogeschool te Groningen, willen de twee bedrijven een zorghotelconcept verkenning breed uitwerken.
Beide bedrijven hebben de ambitie een zorghotelconcept te verkennen en deze daadwerkelijk vorm te geven. Het zorghotel voorziet in de groeiende behoefte bij ouderen
met "beginnende zorg" die ook hun verzorgende familie huisvesting willen bieden als
zij samen op vakantie willen. Inmiddels hebben de bedrijven elkaar leren kennen
middels twee dinermomenten met Anna Veeneman, Regiocoördinator Groningen en
Bate Boschma wat een volgende stap heeft opgeleverd. Aangevuld met architect Adema Architecten Dokkum, waarmee “bouwmeester” kennis in de meest brede zin toegevoegd zal worden, zullen deze bedrijven als een reguliere bouwteam constructief
opereren, en actief gelinkt worden aan de MDK. Met als doel in overleg de actieve
domeingebieden Zorg, Wonen en Vrije Tijd in relatie tot het zorghotel te gaan formuleren. Via de docenten in het ReCoMa-Lab wordt gelijktijdig de verbinding gemaakt
met de opleidingen en studenten met het uitvoerende onderwijs in diverse domeinen
bijvoorbeeld Zorg, Bouwkunde en Leisure. Inmiddels zijn Tjerk Koster, Niels van der
Veer en Rindert Miedema, drie studenten HBO Bouwkunde van de Hanzehogeschool,
aan de slag in hún verkenning en ontwerp naar een zorghotelconcept, met Taeke Offringa, Directeur van Bouwbedrijf Swart als opdrachtgever. Grote kansen en zowel
voor de partners als voor het MBO/HBO-onderwijs die naar verwachting in de langere termijn geoogst kunnen worden. U hoort meer van ons!
Door: Bate Boschma
Kenniskringlid Groningen
Hanzehogeschool
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Stenden Research Dag

Keten-/

Afgelopen maart vond een geslaagde 'Stenden Research Day' plaats, waarbij ontwerpgericht onderzoek centraal stond. Met een inspirerende lezing door o.a. Prof. dr. Joan
van Aken.
Maaike de Jong (lid kenniskring Groningen) mocht plaatsnemen in het panel samen
met Joan van Aken, Klaas-Wybo van der Hoek en Jacqueline Rietveld. Er ontstond
een levendige dialoog over onderzoek binnen het HBO.
Tijdens het panel kon Maaike met praktijkvoorbeelden vanuit het lectoraat bijdragen
aan de discussie. Binnen het Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie wordt actief onderzoek gedaan door o.a. MBO- en HBO studenten vanuit de
verschillende opleidingen zoals Leisure Management, Sport & Beweging, Zorg en
Bouw. Deze unieke multilevel en multidisciplinaire benadering is een vorm van onderzoek die past in de toekomst van het praktijkgericht onderzoek.
Deelnemers waren enthousiast en willen graag een vervolg op deze 'Stenden Research
Day'.
Door: Maaike de Jong
Kenniskringlid Groningen
Stenden Hogeschool

Foto vlnr: Klaas-Wybo van
der Hoek, Joan van Aken,
Jacqueline Rietveld, Maaike
de Jong
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2e Samenwerkingsovereenkomst CoP-Toerisme
2.0 Euregionaal 2017.
Op 22 maart jl. is de 2e samenwerkingsovereenkomst
tussen het Lectoraat en de
Gemeente Emmen ondertekend. Hiermee wordt een
vervolg gegeven aan de
Voorbereiding Lerend Netwerk CoP-Toerisme 2.0 Euregionaal 2017.
In september 2017 zal het
project samen met de Euregionale partners volop van
start gaan onder het projectmanagement van Cigdem
Zantingh.

Onder eigen regie
In het lectoraat (MDK 2.1 Groningen) onderzoeken wij onder welke voorwaarden men
met zorg in de eigen regio kan blijven wonen. Naast bouw- en woonvraagstukken onderzoeken wij onderwerpen als hoe houd je de jeugd in de regio en hoe speel je hierop
in met werk. Wat worden bijvoorbeeld de nieuwe zorgberoepen als het gaat om de
combinatie van zorg en technologie.
Het is een complexere aanpak die los staat van de woonplek op zich. Juist in een tijd
waarin het concept bejaardentehuis een relikwie van het verleden is verworden, is de
vraag divers en zijn er ook bewegingen dat oudere mensen bij elkaar willen wonen.
Dit mag werken voor sommigen, maar sla de plank niet mis met dat betuttelende. Te
vaak wordt er gesproken over mensen alsof die het zelf niet meer kunnen regelen. Dit
is een misvatting. Die zogenaamde ouderen worden namelijk steeds jonger en regelen
hun zaken onder eigen regie in hun eigen regio. Want dat is waar de mensen voor kiezen als je het hen zelf vraagt. Zo lang en gezond mogelijk in de eigen regio blijven leven. Is gezond ouder worden dan hun doel? Bij doorvragen blijkt dat gezond ouder
worden een proces is en vitaal sterven het doel. Graag wel even deze volgorde aanhouden.
Door:
Peter van der Tang
Negotica Development Projects
en
Bert Pathuis
Pathuis & Partners

Een cross-over tussen sport en cultuur
Op zondag 2 april jl. was ik als deelnemer getuige van een echte cross-over die ik
graag met jullie wil delen. Op een stralende dag waarbij de thermometer bijna de 20
graden aantikte, begon de start van de Urban Trail.

Vitaal DOEN! bijeenkomst 10 april 2017
Op maandag 10 april vond wederom een inspirerende Vitaal DOEN! overleg plaats. Er
waren partners aanwezig die vanaf het begin betrokken zijn bij Vitaal DOEN! en we
mochten nieuwe partners verwelkomen!
Foto’s: ICT-student Sarah
demonstreert zorgrobot
Zora

Door de combinatie van nieuwe en bestaande partners, werd er veel van gedachten
gewisseld en werden ideeën op gedaan voor (nieuwe) verbindingen en samenwerkingen. In deze ideeën werd duidelijk dat verschillende opleidingen betrokken gaan worden in het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. Naast het leggen van verbindingen, was er ook ruimte voor kennisdeling. Dit werd onder andere gedaan door Sarah, een ICT-student van het Alfa-college. Zij demonstreerde aan de aanwezigen de
zorgrobot Zora en Sarah vertelde over de toepassingsmogelijkheden van Zora. Het
was een enthousiasmerende middag en we kijken uit naar de volgende die zal plaatsvinden september 2017!

Foto vlnr: Roel Folkersma
Gemeente Emmen, Ineke
Delies en Cigdem Zantingh.

Op de Ossenmarkt in Groningen verzamelden opvallend veel getrainde lopers tussen
de 30-50 jaar van veelal vrouwelijke komaf. Tja, ruim 11 km doe je niet ongetraind,
dat gold ook voor mij. Opvallend detail: geen tijdsregistratie, we maken er deze keer
geen wedstrijd van. De sfeer die met dit gegeven samenhing was dan ook uiterst ontspannen. Soms al wandelend door ondermeer de Oosterpoort, de Groninger Synagoge, het Platformtheater, de Prinsenhof, de Der Aa-kerk, de Openbare Bibliotheek en
het stadhuis. Ik had zelf wel twijfels bij horecagelegenheden als De Drie Gezusters,
Club Kokomo, stadscafé Pronk direct tot cultuur gerekend kunnen worden, maar wilde de 50.000 studenten uit de stad niet tekort doen.... Water- en Selfiepunten mochten niet ontbreken. Terwijl het voor een hardloper onwennig om de run te onderbreken voor een Selfie waren er verschillende lopers die de onderbreking aandurfden.
Van een afstand was er sprake van een mengvorm die een nieuwe kleur opleverde
waar mijn lectoraatshart harder van ging kloppen. Moest ook grinniken om het innovatieve idee dat binnen twee uur tijd 3300 mensen zichzelf een rondleiding door de
stad gaven. Voor mij een bevestiging dat in grensgebieden veel potentieel zit....
Door: Harold Hofenk
Kenniskringlid Groningen
Hanzehogeschool

Door: Diana van Heusden
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college
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Onderzoek toeristische mogelijkheden De Tuinen
van Weldadigheid

Donderdag 11 mei is Het Klooster officieel geopend. Het Klooster is een buitenwerkplaats van het Lectoraat. Studenten werken samen met partners in en buiten Het
Klooster aan innovatieve vragen.

De Tuinen van Weldadigheid… nog nooit van gehoord? Niet echt verwonderlijk, maar
wel zonde want de Tuinen van Weldadigheid, ‘what’s in a name’, zijn een paradijs op
aarde dat best wat meer aandacht en bekendheid verdient.

Hierbij ligt het accent op de ondersteuning van en bij gezondheid, vitaliteit, preventie,
beweging, gedrag, e-health en domotica.
Bovenstaande thema’s spelen in veel organisaties en instellingen in de regio. Hoe
kunnen we multidisciplinair (onderwijs en bedrijven en instellingen) vanuit de versterkende waarde “FIT door het leven” samenwerken, kennis op doen, deze delen en
van elkaar leren, zodat we samen sterker worden en (aankomende) medewerkers
voorbereiden op de toekomst.
Door: Judith Veldman-Dam
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
Alfa-college

Foto: Het Klooster te
Hoogeveen

Hunebedcentrum wordt leerwerkbedrijf door RIF
Vanuit RIF deelproject Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug is het Hunebedcentrum inmiddels een leerwerkbedrijf geworden voor studenten die aan projecten kunnen werken op locatie in samenwerking met de medewerkers van het Hunebedcentrum. Nieuwe ideeën worden op deze wijze uitgewerkt en er wordt meegeholpen aan
een innovatieve toekomst.

Foto: Studenten Alfa-college
geven voorstelling aan
schoolkinderen uit Borger

Er is gekozen om twee projecten (oergezond en openluchttheater) te combineren. Dit
omdat vanuit het Hunebedcentrum een school uit Borger was uitgenodigd met 120
kinderen. Deze school kon zo in een dagdeel beide programmaonderdelen meemaken.
Het ochtendprogramma van maandag 10 april bestond uit een wandeling in groepjes
door het Oertijdpark waarbij de kinderen allerlei workshops konden doen en voedsel
konden proeven uit de prehistorie. Na afloop van deze eerste activiteit liepen de
schoolkinderen naar het openluchttheater dat vlakbij het Hunebedcentrum ligt. Hier
ging de tweede groep aan de slag met een toneelvoorstelling.
De andere groep heeft op 30 april een programma gemaakt voor de Europese Dag van
de Megalithische Cultuur. De studenten van het Alfa-college Hoogeveen hebben een
programma samengesteld voor de toerist die op die dag naar het hunebedcentrum
komt. Ze leggen een parcours af waarlangs allerlei workshops en doe-activiteiten zijn
te doen.
De projecten van het seizoen 2016/2017 zijn afgerond. Het was een experimenteel
jaar waarin we met elkaar hebben gekeken hoe een leerwerkbedrijf in deze vorm
werkt. In de praktijk gingen veel dingen goed maar blijken er ook allerlei hobbels te
zijn waar we goed over moeten nadenken. Helaas is het in dit seizoen nog niet gelukt
om ook projecten uit te voeren met studenten en docenten van Stenden Hogeschool,
hopelijk gaat dat in het volgende seizoen wel lukken.
Door: Harrie Wolters
Adjunct-directeur Hunebedcentrum
en
Cigdem Zantingh
Kenniskringlid/RIF deelprojectleider
Alfa-college
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Interessante links:
www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.bouwbedrijfswart.nl
www.jannverzorgt.nl
www.hetkloosterhoogeveen.nl
www.hunebedcentrum.nl
www.detuinenvanweldadigheid.nl
www.pathuispartners.nl
www.negotica.net

Net daar knelde het schoentje en net daar was een helpende hand van de studenten
Leisure Management daarom meer dan welkom. Samen met de eigenaren staken de
studenten Leisure Management de hoofden bij elkaar met één gezamenlijk doel voor
ogen: de Tuinen van Weldadigheid op de groene tuinkaart plaatsen. Drie studenten
Leisure Management namen uiteindelijk het heft in handen en schetsten als startpunt een duidelijk theoretisch kader. Dit kader werd vervolgens tegen de huidige
praktijk afgewogen waaruit meteen bleek dat er op gebied van marketing nog een
leemte moest ingevuld worden. Gewapend met deze gegevens werd een duidelijk plan
van aanpak, waarin keuzes maken en een marketingcampagne opzetten de sleutelwoorden waren, ontwikkeld. Dankzij het plan van aanpak kunnen de eigenaren nu op
gestructureerde wijze de Tuinen der Weldadigheid in de schijnwerpers plaatsen.
Het project is tot stand gekomen in de samenwerking tussen het Lectoraat Duurzame
innovatie in de regionale kenniseconomie, stichting Veenhuizen Boeit, onder bezielende leiding van Bert Pathuis, en 3e jaars studenten Leisure Management van Stenden Hogeschool.
Door: Maaike de Jong
Kenniskringlid Groningen
Stenden Hogeschool

Dataladder periode juni-juli
Tijden, locaties en programma van bijeenkomsten in de
dataladder zijn op te vragen
bij de redactie van de
Nieuwsbrief.

Juni 2017:
1
Gezamenlijke bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
8
Plenaire bijeenkomst Regioteam Groningen
8
Afsluitende bijeenkomsten MDK 2.1 en 2.2 Groningen
15
ReCoMa-Lab bijeenkomst docenten Groningen
22
Jaarevaluatie bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
Juli 2017:
6
Zomerschouw bustour en presentatie boek ‘Verhalen over Verbindingen’
11
Netwerkbijeenkomst RIF deelproject Het Klooster
13
Plenaire bijeenkomst Regioteam Drenthe/NO-Overijssel
13
Plenaire bijeenkomst Regioteam Groningen
24
juli t/m 3 september Zomervakantie Lectoraat
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HOTNEWS
Zonnige Zomerschouw 2017 op 6 juli groot succes
Hotnews 1
Zomerschouw groot succes
Verhalen over Verbindingen

335 studenten actief binnen lectoraats projecten!
Het afgelopen jaar waren
335 studenten actief binnen
projecten van het lectoraat.
De visualisatie hiernaast
geeft niet alleen de verdeling
per instelling en domein
weer, maar ook de verschillende projecten. De projecten
ontwikkelen zich snel en
nieuwe projecten starten op,
dus het is goed denkbaar dat
op het moment van schrijven
er alweer groei is.
In het najaar geven we weer
een update.

Nieuws 2
Zomergroet
Nationaal Regieorgaan
0-meting RIF onderzoek
Start kenniskring Friesland
Keten/project 3
Levensloopflexibel wonen
Subthema Gezond Bouwen
Project 4
RIF partner Oskam
RIF partner Eko Tours

Door: Tom Rustebiel
Communicatieadviseur
Lectoraat/Alfa-college

Overig nieuws 5
Student in project!
Dataladder

Colofon
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies
Van Schaikweg 94, Emmen
Tel. 0591-853685
Kopij volgende nieuwsbrief
6 oktober 2017
j.westerhof@alfa-college.nl
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Vorige week donderdag was de jaarlijkse Zomerschouw van ons lectoraat. Deze keer opnieuw een prachtige dag met veel zonneschijn en dynamiek. We zijn met 120 partners in 4
bussen op stap geweest langs 16 ReCoMa-buitenwerkplaatsen.
De hele dag stond in het teken van verhalen over verbindingen. Boeiende verhalen over al doende leren & onderzoeken in de echte werkpraktijk. “Verhalen” was deze keer naast een zelfstandig naamwoord
ook een werkwoord: we hebben gereisd en gezien en aan elkaar over
verhaald. Met #Zomerschouw waren we deze donderdag Top Trending
op Twitter, we hadden 3 interviews op RTV Noord, hebben diverse berichten in de lokale dagbladen gehaald en een artikel in het tijdschrift
Science Guide, zie link: http://www.scienceguide.nl/201707/mbo-enhbo-samen-in-regionale-innovatie.aspx. By the way: wilt u volgend
jaar met uw organisatie één van de pleisterplaatsen zijn tijdens de
Zomerschouw? Meld u aan, laat van u horen.
Door: Ineke Delies
Lector

Lectoraatsboek “Verhalen over Verbindingen” officieel
gepresenteerd op 6 juli jl.
Ook op 6 juli is het nieuwe lectoraatsboek feestelijk en officieel aangeboden aan de twee
opdrachtgevers van het lectoraat (Christien de Graaff, CvB Alfa-college en Leendert Klaassen CvB Stenden Hogeschool) en aan het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door Harrie
Wolters, directie Hunebedcentrum Borger).
Het boek is vanaf nu verkrijgbaar in 3 talen: Nederlands, Engels en Duits. Het telt ruim
200 blz en in 5 hoofdstukken wordt verhaald over het verleden, heden en de toekomst van
de (onderzoeks)ontwikkelingen in het lectoraat. In de eerste 3 hoofdstukken beschrijven
we onze achtergrond, de manier van werken en de resultaten tot nu toe. In hoofdstuk 4,
het grootste en ook letterlijk het centraalste deel van het boek, staan 22 interviews met 11
duo’s van onderzoekers & bedrijvenpartners over 20 projecten. De interviews zijn door Fokko Bosker gedaan over 22
praktijkverhalen met concrete bevindingen en ervaringen in
en met het lectoraat. Kleurrijk hoofdstuk, met prachtige persoonlijke portretten door Willem Jan Kleppe. Het boek sluit
af met een korte blik in de toekomst van onze onderzoeksagenda en hoe we daar op voorbereid zijn. Met aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke
wereld. De inhoud van het boek is vakkundig en creatief beeldend vormgegeven door
Meinte Strikwerda en Pieter Malfliet.
U kunt een exemplaar bestellen door contact op te nemen met Monique Pestman of Jolanda Westerhof (zie colofon van de Nieuwsbrief). In de volgende Nieuwsbrief meer over hoe
en wat. En over het volgende boek: Vervolgverhalen over Verbindingen.
Door: Ineke Delies
Lector
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Nu eerst de zomer in en daarbij onze hartelijke dank voor alle verbindingen en nieuwe combinaties dit afgelopen schooljaar.

Start kenniskring/regioteam Friesland op locatie
Stenden Leeuwarden
Op dit moment is kenniskringlid Maaike de Jong als
kwartiermaker bezig om die
start voor te bereiden. M.i.v.
september 2017 gaan 5 kenniskringleden aan de slag om
ook in Friesland een regioteam van het lectoraat actief
te hebben. Met MBO-HBO
combinaties en praktijkverbindingen ook hier in regionaal co-makership met het
bedrijfsleven rondom crossovers tussen Gezondheid &
Wonen & Vrije Tijd. We zullen de mensen in de volgende
Nieuwsbrief nader aan u
voorstellen.
Door: Ineke Delies

Zonder uw betrokkenheid en hartelijkheid waren we niet gekomen
op de prachtige plek waar we nu staan. Volgend schooljaar wordt
vast ook weer een dynamisch jaar, er staat nog veel op stapel. Blijf
ons volgen en lees de Nieuwsbrief vooral getrouw. Laat eens wat van
u horen, niet alleen met een vakantiekaartje. Bedrijf: schrijf ook over
uw verbindingen in de regio en met ons.
Voor nu: Geniet van de vrije dagen, kom goed terug (want we kunnen u niet missen) en tot spoedig ziens in september!
Door: Ineke Delies
Lector

NRO: Succesfactoren van duurzame innovatieprojecten
Begin juli kregen we bevestiging van de toekenning van de projectaanvraag bij NRO
(Nationaal Regieorgaan) waarbij we partner zijn van de HAN (Hogeschool Arnhem
Nijmegen) die projecteigenaar is.
We zijn één van de twee pilots. Wij onderzoeken hoe duurzaam het succesvolle project ReCoMa-Lab ingebed is in het reguliere onderwijs en wat die succesfactoren nu
precies zijn om een project duurzaam te houden. Boeiend netwerk van 3 of 4 grote
landelijke innovatieprojecten waar we onze ervaringen delen en presenteren. We houden u op de hoogte.
Door: Ineke Delies
Lector

Onderzoek naar regionaal co-makership: samenvatting 0-meting beschikbaar
Binnen het Alfa-college loopt momenteel het programma RIF Regionaal Comakership, waarbij in 8 deelprojecten in samenwerking met het werkveld aan onderwijsinnovatie wordt gewerkt.

Foto: Stenden Hogeschool
Leeuwarden

overig nieuws

Het lectoraat is gevraagd onderzoek te doen binnen dit programma. Ook dit vindt in
co-makership plaats. Onder leiding van Ineke Delies werkt een onderzoeksgroep samen om antwoord te kunnen geven op de vraag of het leren in- en tussen de netwerken van het RIF-programma, en leiderschap daarbij, bijdraagt aan het versterken van
Regionaal Co-makership als innovatiestrategie van het Alfa-college.
De onderzoeksgroep bestaat uit Femke Nijland (Open Universiteit), Jan Nap (Breuer
Instituut), Erna Dros en Anna Veeneman (Alfa-college en kenniskringleden) en Marjolanda Hendriksen (Stenden Hogeschool en Kenniskringlid). Ook deze groep werkt
in co-makership aan het onderzoek. In 2016 is een zogeheten 0-meting uitgevoerd en
een samenvatting van de belangrijkste bevindingen is beschikbaar. De onderzoeksgroep werkt momenteel hard aan de 1-meting.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de samenvatting van de 0-meting, dan kunt u per mail
info opvragen bij marjolanda.hendriksen@stenden.com .
Door: Marjolanda Hendriksen
Regiocoördinator/Kenniskringlid
Drenthe/NO-Overijssel
Stenden Hogeschool
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Foto: Bert Pathuis geeft uitleg aan de Alfa studenten
(Zorg en Engineering).

Onderzoek: Levensloopflexibel wonen
Bij Bert Pathuis (in Zeijen) loopt een project waar rondom een bestaande boerderij
een aantal woningen worden gebouwd voor het levensloopflexibel wonen met zorg. Er
is reeds een blauwdruk aanwezig voor de bouw van deze woningen.
Het is de bedoeling dat er in een multidisciplinair team ook eens wordt gekeken naar
de inrichting. Samen met zorg en techniek wordt er geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn qua inrichting van een levensloop flexibel huis. Hier moet een geïntegreerde aanpak ontstaan voor wat betreft comfort, veiligheid, zorg en duurzaamheid. Het
doel is dat bewoners van hun leven kunnen blijven genieten in een prettige woonomgeving met de hoogste happiness index.
Voor techniek kan dit inhouden dat er nagedacht moet worden over “technische” oplossingen in een te bouwen huis, waardoor de bewoner niet het gevoel heeft in een
verzorgingstehuis of ziekenhuis te wonen. Maar juist wel de oplossingen voor wat betreft zorg voorhanden zijn of makkelijk te realiseren zijn. Dit vergt een andere aanpak
en slimme oplossingen in de inrichting en bouw van een levensloopflexibel huis.
Dit is een opdracht waar een 4-tal 3e jaars Engineering studenten, van het Alfacollege Groningen, aan werken. Aanpak: de eerste 10 weken is samen met twee Zorg
studenten “onderzoek” gedaan en de periode daarna het uitwerken daarvan. De planning is dat de Engineering studenten in november 2017 een prototype hebben gerealiseerd.
Het levensloopflexibel wonen in een kritische omgeving (aardbevingsgebied, afgelegen gebied) is mijn onderzoeksvraag binnen het Lectoraat. Op welke manier is het
mogelijk om de woning in te richten; technisch-ondersteunend-sociaal. Hierbij maak
deel uit van de clustergroep Vrije Tijd & Wonen & Gezondheid.
Door: Gerko de Roo
Kenniskringlid Groningen
Alfa-college

Inleiding artikel MDK
thema Gezond Bouwen:
De wereld moet veranderen.
Als we namelijk gewoon
doorgaan zoals we nu doen,
dan gaat het mis met onze
aarde. Dat grondstoffen zullen opraken, er is teveel afval, het klimaat verandert en
sociaal zijn er te grote verschillen. De enige manier om
dat te veranderen is door
ècht anders te gaan samenwerken. Door anders te gaan
denken en doen. De opgave is
té complex om alleen op te
lossen.
Daarom is een Multidisciplinaire Keten (MDK) van het
Lectoraat een heel mooi initiatief.
Door: Eberhart Dijkhuis

MDK thema Gezond Bouwen
In het thema Gezond Bouwen van de Multidisciplinaire Keten (MDK) is een samenwerking tussen verschillende branches met verschillende kennisinstellingen en bedrijven. In mijn beleving is dat de beste manier om een transitie aan te gaan.
Een docent heeft mij eens geleerd dat als je wilt veranderen, je het ook op een nieuwe
manier moet aanpakken. Als je namelijk doet zoals je deed, dan krijg je wat je had…
Deze nieuwe manier van samenwerken is anders dan anders. Dat biedt kansen.
Het thema waar gezamenlijk aan gewerkt wordt is “Gezond bouwen”. Het thema van
de toekomst volgens mij. Het omvat niet alleen het gebouw zelf, maar gezond bouwen
gaat ook om financieel gezond en om een gezonde aarde en gezonde relaties. Duurzaamheid gaat over generaties na ons. Gezondheid gaat ons zelf aan. Dat komt veel
dichterbij en daarom zullen mensen ook eerder toe geneigd zijn. Het mooie is dat gezond bouwen automatisch duurzaam is. Maar het nadeel is wel dat gezondheid heel
moeilijk te meten is. Want als je in een gezond gebouw woont of werkt, betekent het
niet dat je niet meer ziek kunt worden. Daar zijn veel andere factoren bij van invloed.
Het aantonen van de effecten van gezond bouwen is dus de eerste taak van de kenniskring.
Wat de uitkomst zal zijn, kan ik niet inschatten. Studenten gaan samen met ons partners volgend schooljaar verkennen wat gezondheid in gebouwen en hun omgeving
dan betekent. Als partners gaan we ook hiermee aan de slag. We zullen als groep gezamenlijke partners en studenten de wereld niet kunnen veranderen. Maar als we er
alleen al van leren om anders te denken en doen, dan is het voor mij al geslaagd!
Door: Eberhard Dijkhuis
Hibertad/Dijkhuis Aannemers
MDK partner, thema Gezond Bouwen
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Studenten SPH verdiepen zich in het thema eenzaamheid

Nieuwe lemen vloer en nieuwe RIF-partner Oskam
Nieuwe combinaties leiden tot nieuwe product–
en kennisinnovatie.
Het RIF project zorgt ervoor
dat er nieuwe contacten
worden gelegd tussen ondernemers en organisaties. Hoe
komen die contacten tot
stand? Een voorbeeld is het
Hunebedcentrum, ze zijn al
jaren partner van het lectoraat Duurzame Innovatie in
de Regionale Kenniseconomie en dat heeft al heel wat
nieuwe contacten opgeleverd
en tevens hebben ze nieuwe
ingebracht. Twee recente
voorbeelden zijn hiernaast
beschreven.

Een jaar geleden kwam het Hunebedcentrum in contact met Jan Lubbers. Hij werkt
in Emmen in een grote loods die helemaal vol ligt met grote hopen leem. Als Jan eenmaal begint met zijn verhaal raak je van de ene verbazing in de andere.
Het blijkt dat het leem uit het Hondsruggebied geschikt is voor vele doeleinden, bijv.
voor het maken van bakstenen, ovens, muren, vloeren enz. enz. Er is door het bedrijf
Oskam, waar Jan voor werkt, een machine gemaakt die door middel van compressie
en het bijvoegen van de juiste grondstoffen bakstenen van leem maakt. De bakstenen
worden vooral naar België geëxporteerd en helaas nog weinig in het eigen gebied toegepast. Deze machine wordt intussen ook verkocht aan diverse Afrikaanse landen
waar ze zonder vuur (dus er hoeven geen bomen voor gekapt te worden) nu bakstenen
kunnen maken. In een gesprek tussen het Hunebedcentrum en Jan Lubbers kwam al
snel de gedachte naar voren om een nieuwe lemen vloer in het museum te leggen. Als
het goed is komt er volgend jaar een nieuwe lemen vloer te liggen in het Hunebedcentrum. Dit is niet alleen leuk vanwege het thema prehistorie maar ook omdat het een
lokaal product is. Jan Lubbers is intussen met zijn bedrijf onderdeel van het RIF project. In de eerste gesprekken met de andere partners van het project bleek al snel dat
er nog veel meer kansen liggen. Dat belooft nog wat!

Interessante links:
www.stenden.com
www.alfa-college.nl
www.hanze.nl
www.dijkhuis.eco
www.hibertad.nl
www.welzijnswerkmd.nl
www.hunebedcentrum.nl
www.pathuispartners.nl
www.oskam-vf.com/
leemstenen
www.eko-tours.nl

Vanuit het project Dorpszorg Midden Drenthe is het afgelopen half jaar op verschillende manieren aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van eenzaamheid.
Het is een thema dat ook voor inwoners in de verschillende dorpen een aandachtspunt blijft.
Om wat meer inzicht en handvatten te krijgen hebben we studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gevraagd om zich ook in het thema te verdiepen. Tweedejaars studenten van de deeltijdopleiding hebben gekeken hoe vrijwilligers met het
thema eenzaamheid om kunnen gaan en wat dit voor professionals betekent. Er is
literatuuronderzoek gedaan en er zijn verschillende gesprekken gevoerd met een
breed palet aan mensen. Studenten zelf geven aan toch anders tegen eenzaamheid
aan te zijn gaan kijken: het komt veel meer voor dan gedacht en bij heel diverse groepen. ‘Maar doen alsof het wel meevalt en het luchtig houden, is in ieder geval iets dat
ik zelf niet meer zal doen’. Het resultaat is onder andere een mooie brochure (zie
hieronder), die zeker binnen het project dorpszorg gebruikt zal gaan worden.
Door: Marjolanda Hendriksen
Regiocoördinator Drenthe/NO-Overijssel
Stenden Hogeschool

Hunebeddentocht van Eko Tours
Een jaar geleden kwam Ruud Haak langs bij het Hunebedcentrum. Hij was bezig met
een nieuw bedrijf genaamd Eko Tours.
Ruud heeft een aantal elektrische autootjes laten maken, die er uit zien als golfkarretjes. Met deze auto’s worden excursies voor groepen aangeboden. Dat gebeurt voornamelijk in de bossen rondom Exloo. Er zijn intussen diverse themaroutes gemaakt
waaronder een hunebeddentocht. Het Hunebedcentrum en Eko tours hebben elkaar
daarin gevonden. De komende zomer kun je dus zomaar een aantal bijzondere elektrische autootjes vol met toeristen tegenkomen tijdens een boswandeling. Vanwege het
innovatieve karakter van zijn bedrijf is Ruud Haak gevraagd partner te worden in het
RIF project. Dat wilde hij graag!

Foto boven: Bakstenen gemaakt van leem uit Emmen
rollen uit de machine.

Student in project!

Dit zijn maar een paar voorbeelden van partners van het RIF project. Samen met het
onderwijs wordt nu gezocht naar nieuwe innovatieve invalshoeken. Voorbeelden zijn:
* Wat voor producten kunnen we nog meer verzinnen met leem als basis?
* Hoe zet je leemproducten in de markt?
* Hoe zorg je ervoor dat er meer groepen meedoen met een excursie van Eko Tours?
* Hoe maak je een prehistorisch ambachtenweekend bij het Hunebedcentrum?
Er liggen volop kansen. Na de zomervakantie gaan we weer volop aan de slag.

Foto onder: Ruud Haak van
Eko Tours tijdens een Hunebeddentocht.

Door: Harrie Wolters
Adjunct-directeur Hunebedcentrum
en
Cigdem Zantingh
Kenniskringlid /RIF deelprojectleider
Alfa-college
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Foto’s: brochure ontwikkeld
door 2e-jaars SPH studenten

Tijden, locaties en programma van bijeenkomsten in de
dataladder zijn op te vragen
bij de redactie van de
Nieuwsbrief.

Dataladder periode juli-september
Juli en augustus 2017:
24
juli t/m 25 augustus Zomervakantie Lectoraat
September 2017:
7
Bijeenkomst MDK subthema Nieuwe Verhoudingen
14
Gezamenlijke bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
19
Bijeenkomst MDK subthema Gezond Bouwen en Wonen & Langer thuis wonen
21
Plenaire bijeenkomst Regioteam Drenthe/NO-overijssel
22
Plenaire bijeenkomst Regioteam Groningen
28
Leerochtend Regiodirectie Alfa-college
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Nieuwsbrieven bundel 2016-2020

