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VOORWOORD
Hoe gebruikt u deze gids?
eze alternatieve reisgids toont in kort bestek
de inspiratieplekken in de regio’s waarin het
lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie werkzaam is. Zoals u als lezer en
aspirant-reiziger van een reisgids mag verwachten
bereidt de gids u niet alleen mentaal en fysiek voor op
de reis, maar toont het ook daadwerkelijk plaatsen die
de moeite waard zijn om nader kennis mee te maken.
Zien en ervaren doen immers geloven, dat is een
van de gevleugelde uitspraken van het lectoraat. Een
handboek derhalve voor al doende leren in de praktijk.
Het letterlijke hart van het boek biedt een overzicht
van boeiende en dynamische pleisterplaatsen. Dat
zijn knooppunten waar de combinatiekracht tussen
onderwijs, werkveld en overheden zichtbaar is en
plekken die reizigers daadwerkelijk kunnen bezoeken.
De gids geeft daarmee het gedachtegoed van het
lectoraat handen en voeten, door het concreet fysiek
en letterlijk bereikbaar en beleefbaar te maken. De
verschillende hoofdstukken geven de omgangsvormen
aan, gaan in op de manier van samenwerking, maar
belichten ook de valkuilen die gepaard gaan met
multidisciplinaire samenwerking tussen onderwijs,
overheden en werkveld en al doende leren. Vanaf de
start in 2009 van het lectoraat Duurzame innovatie in
de regionale kenniseconomie is stelselmatig gewerkt
aan het leggen van dwarsverbanden en de creatie
van innovatieve samenwerkingsvormen tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Omdat we na drie keer een lectoraatsperiode van
vier jaar, afronden om ruim baan te geven aan mooie
andere ontwikkelingen die voortkomen uit de erfenis
van het lectoraat, hebben de beide opdrachtgevers
van het lectoraat - het CvB van het Alfa-college en het
CvB van NHL Stenden - het lectoraat gevraagd in kaart
te brengen wat het lectoraat heeft gebracht aan de
onderwijs- en bedrijfslevenpartners van het lectoraat.
Wat is er zichtbaar mee gedaan, hoe is het verankerd
in de werkpraktijk en tevens aanzetten te geven hoe dit
gedachtegoed actueel en duurzaam doorontwikkeld kan
worden. De reisgids is daarvan het resultaat.
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De selectie van pleisterplaatsen, een greep uit een zeer
geschakeerd aanbod, is vooral gedaan op grond van de
interessante, opmerkelijke, markante, toekomstgerichte
en kleurrijke variatie, maar ook om hun boeiende
verhalen en zichtbare verbindingsplannen met
het erfgoed van het lectoraat voor nu en straks.
Duurzame werk- en kennisplekken van innovatie die de
regionale samenleving voeden, zichtbare en concrete
knooppunten van combinatiekracht.
Gaandeweg kwamen we er door onderzoek en
praktijkervaring achter dat het in de samenwerking
niet alleen gaat om het organiseren van netwerken,
maar ook om het organiseren van het al doende
concreet en praktisch leren in die netwerken. De
knooppunten ontstonden daar waar onderwijs en
bedrijven concreet samenwerkten. We zagen veel
meer dan we oorspronkelijk dachten dat er naast het
formele leren ook veel meer informeel wordt geleerd.
Die waarneming bracht ons tot de notie dat we reizigers
door praktijklandschappen zijn. Die reizen worden
ondersteund en voorbereid door een bepaald soort
leiderschap, de leidende verbinder (ook wel convener
genoemd) als gids en reisbegeleider.
We nemen u in vijf hoofdstukken mee in en
langs de ontdekte landschappen. Kort en bondig
onderscheiden we de volgende onderdelen in de
reisgids als praktische handleiding om op verkenning
en aan de slag te gaan. De kracht van deze verkenning
ligt in de verbinding.
Hoofdstuk 1 Op reis gaat over de grondbeginselen
van het lectoraat en hoe de reiziger zich optimaal
voorbereidt en wat hij of zij onderweg kan verwachten
en sluit af met een checklist.
Hoofdstuk 2 over Taal & Cultuur gaat in op de
metaforen die worden gebruikt bij het reizen door
praktijklandschappen, het verband tussen leren en
lopen of reizen. Het onderdeel cultuur staat vooral stil
bij de omgangsvormen en manieren van samenwerking
die voor het aangaan van succesvolle verbindingen
essentieel zijn.
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Hoofdstuk 3 zet de Pleisterplaatsen letterlijk op de
kaart. Waar liggen ze en wat hebben ze de bezoeker te
bieden en waarom zijn ze een virtueel of fysiek bezoek
meer dan waard. De pleisterplaatsen vormen een
uitkristallisatie van de kracht van combinatievermogen.
Hoofdstuk 4 De geheimen van de Chef vertelt in kort
bestek welke ingrediënten tot smakelijke en voedzame
menu’s kunnen leiden. In dit geval is een menu een
handvat om de basisprincipes van het lectoraat tot een
gezond en appetijtelijk gerecht te maken.
Hoofdstuk 5 over Wegwijzen en verwijzen, wijst de
weg en legt noodzakelijke verbindingen en geeft tips &
tricks over het lezen van kaarten, het vinden van de weg
en het nut van navigatiesystemen en hulpbronnen. Waar
bevinden zich de knooppunten van kennis en kunde.
De werkwijze en expertise van het lectoraat schieten
inmiddels wortel in de regionale gezondheidsen ouderenzorg, de projectontwikkeling, de
gastvrijheidsbranche, het toerisme en de recreatie,
evenals in de woningbouw. Ondernemers en onderwijs
zijn in comakership tot nieuwe inzichten en werkwijzen
gekomen. Constructieve samenwerking, multidisciplinaire
binding en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden
voor het succes. De inspirerende voorbeelden liggen
vooral in Noord-Nederland, met name omdat dat de
onderwijsregio is waar het lectoraat geworteld is, maar
hebben regio-overstijgende werkingskracht en zijn ook
elders navolgbaar en verbinden de landschappen van
zorg, toerisme en recreatie, wonen, sport, vitaliteit en
techniek. Zo ontstaan nieuwe landschapskaarten vol
perspectiefrijke paden.
Deze reisgids met aanbevolen pleisterplaatsen die
onderwijs en werkveld verbinden is, naar wij hopen, een
blijvende bijdrage voor het lectoraatthema Duurzame
innovatie in de regionale kenniseconomie en de (kennis
van) duurzame partnerschappen die we in de loop van
de lectoraatsperioden (2009-2020) hebben ontwikkeld
en hebben vormgegeven. Geniet van de pleisterplaatsen
en laat de innovatieve knooppunten u inspireren bij
volgende reizen.

Ineke Delies, lector
Fokko Bosker, schrijver en landschapsjournalist
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1.1 W AARO M O P REI S
Alles op de aarde is voortdurend
in beweging ”Panta rhei, ouden
menei” zoals de Griekse filosoof
Heraclitus van Efeze zegt. Letterlijk
betekent de uitspraak ‘alles
stroomt, niets blijft hetzelfde’ of
‘niets is blijvend’. Alles om ons heen
verandert, wij worden daarmee
geconfronteerd en veranderen
daarin mee, of we dat nu willen
of niet. Een variant hierop luidt:
‘Je kunt je voet geen tweemaal in
dezelfde stroom dompelen.’ Alles
is dus voortdurend in beweging en
aan verandering onderhevig, net
als vuur dat opflakkert en weer
uitdooft. Uit de tegenstellingen die
daaruit voortkomen, komen nieuwe
inzichten tevoorschijn. Dat geeft
mogelijkheden tot vooruitgang.

e enige constante
in een organisatie
is verandering. Zo
zouden we de woorden kunnen
interpreteren van Heraclitus. Ook
onze eigen identiteit ondergaat
een verandering. Wie wij
daarstraks waren, zijn we nu niet
meer, omdat we intussen extra
indrukken en ervaringen hebben
opgedaan. Met deze denkbeelden
ligt Heraclitus aan de basis van de
dialectiek, die veel later door Hegel
en Marx zal worden uitgewerkt
volgens het schema Theseantithese-synthese.
Stilstand is zo dus eigenlijk
achteruitgang. De mens staat nooit
stil, dat is een ding dat zeker is.
En als er een aardbewoner is die
zich heeft doorontwikkeld door op
reis te gaan, is dat de mens wel.
Ons hele leven is een reis en de
mens is een reizend type omdat
hij/zij een sociaal wezen is met een
grote mate van nieuwsgierigheid in
zich. We willen kennis verzamelen
om ons te kunnen handhaven in
de onvoorspelbare en ongekend
wispelturige wereld waarin
we leven. En die kennis willen
we delen met anderen. Dat is
de essentie van leren: kennis
delen met elkaar om tot nieuwe
inzichten en kansen te komen.

Foto van Heaclitus van Johan Moreelse (publiek domein)
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We leren dus kennelijk om vooruit
te komen. Nieuwe horizonten te
verkennen. Leren en vernieuwen
hangen nauw samen. En
vernieuwen betekent innoveren.
Innovaties zijn relationeel, zoals
lector Ineke Delies als essentie aan
haar lectoraat heeft meegegeven.
En we zijn in beweging, op reis,
om die partners te vinden en
de samenwerking in te richten
met elkaar om ieders kennis
te delen, nieuwsgierig naar die
plekken waar we dat (nieuwe/
nog onbekende) kunnen vinden
en naar omgevingen waar we die
nieuwe kennis kunnen toepassen.
En leren hoort bij werken: je past
het geleerde al doende toe in je
leven en door dat al werkende
weg te doen, kom je weer op
andere ideeën of vragen en
barst je nieuwsgierigheid weer
los om op nieuwe gebieden en
ontdekkingen los te laten: op reis
altijd maar door. Reizen is leren,
dus. Dat is nodig om te leven, te
groeien, te ontwikkelen. Maar
daarover meer in hoofdstuk 2
van deze gids voor Reisgenoten
in Praktijklandschappen. In dat
onderdeel gaan we verder in op de
overeenkomstige metaforen, en
wat ons die te zeggen hebben, die
reizen en leren en netwerken met
elkaar delen.

We leren dus kennelijk om
vooruit te komen. Nieuwe
horizonten te verkennen.
Leren en vernieuwen hangen
nauw samen.
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In ons lectoraat weten we ook
dat je in omgevingen leeft en
leert en werkt die wispelturig
zijnen en waarin voortdurend
dingen in beweging zijn.
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Onze visie op innovaties hebben
we samengevat in onderstaande
zeven punten:

1. Zo complex, kun je niet meer alleen
2. Vindt plaats op rommelige snij- en 		
raakvlakken
3. Kennis delen is de basis
4. Voor de toekomst en niet voor jezelf alleen

In ons lectoraat weten we ook
dat je in omgevingen leeft en
leert en werkt die wispelturig zijn
en waarin voortdurend dingen
in beweging zijn. Omgevingen,
die we ook als landschappen
kunnen duiden. De wetenschapper
Etienne Wenger heeft het concept
van leren in de praktijk verder
vorm gegeven. Hij zegt daarover in
zijn boek: Learning in Landscapes
of Practice (2015): ‘If the body
of knowledge of a profession is
a living landscape of practice,
then our personal experience of
learning can be thought of as a
journey through this landscape.’.
Vrij vertaald: ‘Als de kennis van
en in een beroep een levendig
praktijklandschap is, dan kan
onze persoonlijke leerervaring
beschouwd worden als een reis
door dit landschap.’ Leren is dus
als wandelen door landschappen.
In die zogenoemde ‘Landscapes
of Practice’ moet je voortdurend
je kennis opfrissen, bijstellen en
met anderen delen om levendig
te blijven. Samenwerking en
innovaties horen bij elkaar.

5. Reflectief
6. Kan mislukken
7. Is nooit 100 procent nieuw

Deze zeven punten zijn leidend voor de manier waarop we onze
samenwerking inrichten. Elk ‘visie-punt’ heeft een bijbehorend
‘samenwerkingspunt’, geredeneerd vanuit de gedachte: als x onze visie op
innovatie is dan is y onze visie op samenwerken. Nieuwsgierigheid naar
nieuwe dingen of nieuwe toepassingen van reeds bekende dingen is wat
ons drijft tijdens onze reis. Het is de gemene deler.
Kennisinnovatie is een proces van in gezamenlijkheid ontdekken en
vormgeven van nieuwe combinaties. Schumpeter (1934) omschreef het
als: ‘...nieuwe combinaties maken van bestaande dingen’, dat houdt ook
in: dingen doen op een andere manier’ ofwel nieuwe combinaties van
bestaande zaken leiden tot innovatie en vernieuwing. Hij maakt daarbij
onderscheid tussen innovaties die ontstaan door bestaande elementen
anders te combineren en vernieuwingen die ontstaan door toevoeging
van elementen die volledig nieuw zijn. Het lectoraat Duurzame innovatie
in de regionale kenniseconomie richt zich met name op het vinden van
nieuwe samenhangen. En dat vooral door het leren te doen in sociale
gemeenschappen die goed samenwerken.

1. Partners zijn essentieel
2. Grensoverschrijdend en
multidisciplinair denken
3. Kennisinnovaties zijn relationeel
4. Duurzaam
5. Visie opbouwen door afstand te
nemen
6. Ken elkaar en blijf trouw
7. Nieuwe combi’s van bestaande zaken

Volgens het lectoraat heeft
de visie op innovatie die is
samengevat in genoemde
zeven punten (zie hierboven)
noodzakelijkerwijs consequenties
voor de samenwerking. Wederom
onderscheiden we daarbij zeven
ankerpunten. Het gaat dus om
de combinatie van innovatie en
samenwerking.
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De door het lectoraat ontwikkelde
werkwijze laat zich vangen in een
formule voor de samenwerking:
•

Multidisciplinair

•

Multilevel

•

Regionale clusters rond 		

•

Complementaire ketens, geen

•

Comakership van meet af aan op

•

Partners die elkaar rechtstreeks

•

Leren van elkaar, al doende leren,

sociaaleconomische thema’s

1.1 Waarom op Reis

Als we vinden dat innovaties
zo complex zijn, dat je die niet
meer alleen kunt ontwikkelen
en daar ook anderen bij nodig
hebt (visiepunt 1) dan vinden
we dat bij samenwerking
partners en partnerschappen
essentieel zijn.

supplychains
alle organisatieniveaus
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De keuze van de reis/gespreks/kennis- partner kan op haar beurt het
reisdoel en de reis zelf ook sterk beïnvloeden. Maar vooral komt hierin
tot uiting hoe je nieuwsgierigheid en noodzaak om nieuwe kennis op te
doen en toe te passen gestimuleerd of de kop ingedrukt wordt door de
samenstelling van het reisgezelschap. Gelukkig hebben we zelf invloed op
de keuze van reisgenoten, daarmee begint elke interactie.

kennen en vertrouwen

Als derde belangrijke basiselement van het lectoraat is een partnerprofiel
opgesteld, dat ook metaforisch opgevat kan worden als leidraad bij de
keuze van de juiste reisgenoten. De volgorde bij het aanvaarden van
de reis is dus eerst kennis nemen van de samenwerkingsformule (die
betrekking heeft op de reis en het landschap), die vervolgens uitmondt
in het volgende partnerprofiel:

real life
•

Klein beginnen met Voorlopers en
Volgers

•

Nabijheid (letterlijk en figuurlijk)

•

Docentstages en gastcolleges

•

Onderzoek en onderwijs

•

Ontwikkelen en aanbieden van
nieuwe combinaties Leren &
Werken op de werkplek in het
bedrijf

Als we vinden dat innovaties
zo complex zijn, dat je die niet
meer alleen kunt ontwikkelen
en daar ook anderen bij nodig
hebt (visiepunt 1) dan vinden
we dat bij samenwerking
partners en partnerschappen
essentieel zijn. Deze zienswijze is
gedurende drie opeenvolgende
lectoraatsperioden samen met
bedrijfsleven en beroepsonderwijs
ontwikkeld en is dus gebaseerd
op bevindingen in de praktijk. Op
reis gaan doen we soms alleen
als echte ontdekkingsreizigers,
maar nog vaker in gezelschap van
reisgenoten. De keuze met wie je
de tocht door de landschappen
maakt kan het succes, plezier maar
ook de ‘opbrengst’ van de reis
behoorlijk beïnvloeden.
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Heraclitus van Efeze gaf met zijn
uitspraak ‘Panta rhei, ouden menei’
aan dat volgens hem de orde in de
wereld berust op een verborgen
harmonie van tegenstellingen.
Het lectoraat heeft dit motto
van constante verandering
verbeeld met een uitsnede uit
het schilderij ‘Vogels van vreugde
en verdriet’ van Victor Vasnetsov.
Het zijn de mythologische
paradijsvogels Sirin en Alkonost
die de mensen de toekomst
voorspelden. Sirin voorspelde
heiligen de toekomst, maar was
voor de gewone mens gevaarlijk
omdat ze verleidelijk mooi zong.
Alkonost personifieerde de wil
van God, woonde in het paradijs
en daalde soms af naar de aarde
om boodschappen door te
geven. In het schilderij horen ze
nadrukkelijk bij elkaar, het zijn
allebei vogels van kennis en ook
elkaars tegenpool. Ze staan in het
lectoraat symbool voor een reis
van verbinden & combineren.

•

Heeft verbindingskracht en combinatievermogen

•

Kan over eigen grenzen heenkijken

•

Wil kennis delen en al doende leren

•

Heeft naast eigen ook gedeelde belangen en is daar 		
duidelijk over

•

Is geïnteresseerd in nieuwe combi’s van leren & werken

•

Heeft regionale binding

•

Heeft enige ervaring met innovatie en kennisnetwerken

•

Gunt zichzelf en de partners ruimte en tijd voor innovatie

•

Kent de opdracht van het lectoraat en ziet voor zichzelf
daarbij een rol

•

Onderschrijft visie en samenwerkingsformule

•

Is partner in ontwikkeling voor langere tijd

•

Spant zich in voor duurzame innovatie (-processen)

•

Is complementair aan de anderen in de multidisciplinaire
keten

•

Dekt minimaal één van de disciplines binnen de
multidisciplinaire keten

•

Is actieve partner en betrokken bij
1 multidisciplinaire keten en 1 of meer projecten
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De formule voor samenwerking
zijn we gaan beschouwen als de
grondregels van het lectoraat die
voortdurend als een ‘to prepare
list’ voordat we op reis gaan, wordt
gecheckt en afgevinkt. Het is het
mantra dat we bij de start van
nieuwe netwerken, ontwikkeling
van innovaties en bij het aangaan
van relaties met nieuwe partners
benadrukken. Ze zijn gaan
behoren tot het kapitaal van de
door ons ontwikkelde manier
van innovaties koppelen aan
samenwerken. Als het tijd is om op
reis te gaan, is toch altijd de eerste
vraag: waar gaan we waarom
heen, hoe komen we
daar, wie gaat met me
mee en dan pas wat
nemen we mee.
Met deze handige
‘checklist als
voorbereiding’
helpen we
graag een
handje.

1.1 Waarom op Reis

Zo weet je zeker dat je de
belangrijkste afwegingen en
keuzen hebt gemaakt en de
noodzakelijke spullen bij je hebt en
ben je in een mum van tijd klaar
voor vertrek. Laat de reis dan maar
beginnen.
Wat is er echter leuker en
ook spannender, soms ook
noodzakelijker, dan je voornemens
en voorpret om een reis aan te
gaan? Onze nieuwsgierigheid
houdt ons leven draaiende in een
wereld die niks anders doet: panta
rhei nogmaals. We bewegen in
de ruimte, door de tijd, gaan op
pad, slaan bruggen, ontmoeten
en ontdekken. Maar we moeten
niet duizelig worden van alle
knooppunten en richtingen of last
krijgen van keuze stress, daarom
deze reisgids met wegwijzers en
reissuggesties. Het is de uitkomst
van langjarige ervaring opgedaan
in de praktijklandschappen van het
lectoraat en al doende leren met
heel wat reisgenoten tijdens de
afgelopen twaalf jaar.
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1.2 Pleisterplaatsen om te bezoeken

1 . 2 . P L EIS T ER P L A A T S EN
O M T E B EZ O EK EN
Wij kunnen de lezer wegwijs maken
in praktijklandschappen waar we
zelf ook gereisd hebben: die waar
de combinatie tussen mbo-hbo en
bedrijfsleven zich bevindt en wortel
heeft geschoten.

•

nmiddels blijkt de
pleisterplaats te werken.
Letterlijk en figuurlijk. Die
combinatie is van groot belang in
de selectie van de pleisterplaatsen
die we de lezer aanbieden. Dat is
vooral fysiek in de regio NoordNederland met allerlei regio’s
en gebiedjes en pleisterplaatsen
en leerwerkplaatsen en
gemeenschappen te over. En ook
enkele virtuele, online plekken
waar de bezoeker doorheen kan
dwalen en scrollen. Deze variatie
in reisdoelen worden gekenmerkt
door een grote schaaldiversiteit.
Daarvoor geldt:

Lokaal/regionaal/provinciaal/
nationaal/internationaal

•

Omvang/aantal en diversiteit van partners

•

Combinatie multidisciplinair en multilevel

•

Complexiteit van vraagstukken

•

Looptijd

•

Rollen

•

Kennisinfrastructuur combinatie van kenniskringen/
regioteams/multidisciplinaire ketens/hubs/innovatielabs/
lerende netwerken

Wat is er echter
leuker en ook
spannender, soms
ook noodzakelijker,
dan je voornemens
en voorpret om
een reis aan te
gaan?
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De schaaldiversiteit omvat figuurlijk het hele gebied, wereldwijd, van
kennis rondom en over de samenwerking tussen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven en werkveld daarbij. Het is een land van duurzame innovatie
in de regionale kenniseconomie, waar de bewoners door nieuwe vormen
van samenwerking (als imaginaire dorpen, streken, wijken, ‘communities’,
netwerken) nieuwe kennis ontwikkelen over nieuwe combinaties
tussen Zorg, Gezondheid, Wonen, Techniek, Verblijf en Vrije tijd. Die
noemen we crossovers, die altijd plaatsvinden in concrete omgevingen
zoals innovatiewerkplaatsen, ateliers, laboratoria en werkplekken. De
vraagstukken uit het werkveld en de onderzoeksthema’s worden in
comakership tussen onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven opgepakt.

1.2 Pleisterplaatsen om te bezoeken

De combinatie van letterlijk
en figuurlijk is de rode draad
van deze reisgids: we willen
het niet alleen maar zeggen of
er over praten, we willen het
ook doen.

Het leren op de werkplek vindt plaats volgens
onderstaand schema:

•

Omgeving/context van leren staat centraal

•

In de concrete werkpraktijk waar het vraagstuk zich voordoet,
nu of straks

•

Op innovatief ingerichte locaties van het bedrijfsleven, met

Het leren van elkaar staat bij het leren op de werkplek centraal. Dit kan
uitmonden in de inrichting van zogenoemde Lerende Netwerken.
Die kenmerken zich als volgt:

scholings- en onderzoeksruimte
•

Bedrijfsleven is eigenaar van de innovatiewerkplaats, onder
wijs is eigenaar van de scholing

•
•
•
•

•

Uitvoering van innovatievraagstukken, onderzoek en

Passen in praktijklandschappen waar zowel geleerd als
gewerkt wordt

onderwijs

•

Geven kennistoegang

Multidisciplinair en multilevel geleer in lerende netwerken in

•

Hebben eigen kennisagenda en identiteit

laboratoriumsetting

•

Bevatten diversiteit

Diversiteit in karakter, thema en schaal van

•

Sociaal en al doende leren

de buitenwerkplaatsen is mogelijk

•

Samenhang tussen gezamenlijke kennisagenda en

Buitenwerkplaatsen zijn altijd regionaal gebonden

leervermogen
•

Verbinding met en perspectief op, verwijsmogelijkheid naar
andere netwerken

De vraagstukken uit
het werkveld en de
onderzoeksthema’s worden
in comakership tussen
onderwijs, overheid,
maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven opgepakt.
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•

Leiderschap d.m.v. convenerrollen op basis van expertise

•

Waardecreatie

•

De netwerken zijn duurzaam en verbonden met de regio

De combinatie van letterlijk en figuurlijk is de rode draad van deze
reisgids: we willen het niet alleen maar zeggen of er over praten, we
willen het ook doen. Het zien is het geloven, het zelf beleven en de
ervaringen van anderen te horen. Het reisboek biedt toegang tot
ervaringen en verhalen die inspireren om zelf aan de slag te gaan.
De rugzak of koffer te pakken, de reis te aanvaarden en het land van
verbeelding en verbinding te gaan verkennen om nieuwe stappen te
zetten en verder te komen. En daarmee vooral zelf duurzame innovaties
op te gaan pakken.
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1.3 De reisgenoten onderweg

1.3 DE REISGENO TEN
ON DERWEG

Er zijn eigenlijk vijf categorieën reisgenoten:

1. De kenniskringleden van het lectoraat uit mbo en hbo en het bedrijfsleven.
2. Onderwijsmensen (docenten, studenten, management en bestuurders) vooral
die van ROC Alfa-college, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen
en Friesland College, maar ook gasten uit andere onderwijsinstellingen zoals
Hogeschool Zeeland.
3. Mensen (werkgevers, werknemers, bestuurders, CEO’s) uit het bedrijfsleven en
andere organisaties in het werkveld van Alfa-college en NHL Stenden Hogeschool
die pleisterplaatsen hebben ingericht. Plekken die als inspirerend voorbeeld en
rustpunt dienen tijdens de reis.
4. Wetenschappers (lectoren, hoogleraren en onderzoekers in kenniscentra) die
verbonden zijn met het kennisgebied van dit lectoraat zoals op de thema’s
publiekprivate samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven, regionale
kenniseconomie, crossovers, leren op de innovatieve werkplek, informeel leren,
levenlang leren, multidisciplinaire combinaties Zorg, Wonen,Techniek en Vrije
tijd, samenwerking mbo-hbo, regionaal comakership, duurzame innovatie en
lerende netwerken.
5. Inwoners van de gebieden, regio’s en steden, dorpen of wijken in Nederland en
daarbuiten.

e hierboven genoemde reisgenoten zijn actief in het gehele
praktijklandschap van ons lectoraat dat zich grotendeels afspeelt
in Noord-Nederland, maar ook in Zeeland, Noordwest Duitsland
en Noordwest België. Ze zijn allemaal betrokken bij innovaties in de
regio’s, altijd in combinatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven/
werkveld in multidisciplinaire netwerken op allerlei inhoudelijke
vraagstukken en vooral op combinaties tussen Gezondheid, Zorg, Wonen,
Techniek en Vrije tijd en het real life innoveren in lerende netwerken.
Het belangrijkste kenmerk van deze partners is dat ze elkaar kennen
en allemaal een grote dosis nieuwsgierigheid hebben om van anderen
te leren en kennis met elkaar te delen. Bijna iedereen heeft verbinding
met regionale ontwikkelingen en ondervindt enig mate van urgentie om
nieuwe combinaties te maken tussen bestaande dingen. Allen hebben
ze verbindingskracht & combinatievermogen op zak en weten wat
duurzaamheid en saamhorigheid betekent in de huidige samenleving.
Velen hebben feeling opgedaan met samenwerken.
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1.4 De reisgidsen stellen zich voor

1 . 4 D E R EIS G ID S EN 		
S T EL L EN Z IC H V O O R
Zoals veel reizigers, die veelal
vreemden zijn in een vreemd land,
tijdens hun omzwervingen hebben
gemerkt, is dat ze nog wel eens de
weg kwijtraken of hun route niet
goed kunnen uitstippelen. Of niet
precies weten waar ze heen willen of
kunnen. ‘Vreemden in een vreemd
land’, is ook een reismetafoor die
geldt voor samenwerkingspartners
in en met ons lectoraat. Als ze
al doende leren en werken in
lerende netwerken binnen allerlei
‘praktijklandschappen’: gebieden
letterlijk én figuurlijk waar ze met
meerdere partijen in de echte/
werkeliike praktijk van het beroep,
de onderneming en de school met
elkaar bezig zijn om innovaties te
ontwerpen en vorm te geven. Die
praktijklandschappen zijn soms
ingewikkeld, moeilijk te vinden,
moeilijk soms om er binnen te
komen. Soms zit je in het verkeerde
landschap, of wil je wel eens naar
een ander landschap of netwerk
en af en toe weet je echt niet meer
wat je er ook al weer deed en wil je
er uit stappen en naar huis terug!
Heel af en toe, niet echt leuk maar
komt voor, vraag je je af of je wel
met de goede/juiste reisgenoten
samenwerkt. Maar kom daar maar
eens uit.

aarvoor zijn hulptroepen
aanwezig, een beetje
reisgids-achtige types,
die we in de wetenschappelijke
wereld (conform de benamingen
die de wetenschappers Etienne
Wenger en Beverly Trainer aan
dit type mensen hebben gegeven)
Conveners noemen. Zij helpen
bij het opzetten en inrichten van
lerende netwerken, dat netwerk te
onderhouden en mensen uit dat
netwerk binnen boord te houden
en laten hen tot hun recht komen.
Indien nodig verwijzen ze naar
andere netwerken en ze zorgen er
voor dat áls een netwerk stopt, dat
duurzaam overgaat in een ander
netwerk of markeren het gedeelde
reisdoel dat is bereikt.
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De convener heeft ook een heel
belangrijke nieuwe rol, die nog
niet zo veel voor komt maar
des te nodig is omdat de kans
heel groot is in de wereld van
nu (en misschien ook al van
vroeger, maar zeker die van
straks) om te verdwalen in de
grote hoeveelheid netwerken,
of praktijklandschappen, of
innovatieplekken. In een wereld
die heel vluchtig is: men komt en
gaat, hopt en vliegt in no time van
het ene punt naar het andere.
Of dat nou op reis is, of in een
netwerk, bij een onderzoek of
in partnerschappen. Hoe blijf je
dusdanig duurzaam werken en
leren, dat er ook waarde ontstaat
en waarin je jezelf als reiziger
ontwikkelt: dat kost rust en geduld
en doorzettingsvermogen. Maar
dat moet je soms ook getoond
worden: de convener kan dat
zichtbaar maken en stimuleren.
Eerlijk gezegd: reizigers
genieten soms meer van
de reis en reisgenoten in
praktijklandschappen als er af en
toe een convener is die de weg
wijst,de verbindingen
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laat zien en stimuleert door
zichtbaar te maken welke waarde
de reis oplevert. Voor jezelf, voor
het reisgezelschap en: voor het
nut van iedereen. Als snapshots
in het fotoalbum waardoor de
ervaring aan verdieping wint.
Voor The Common Good, zoals
Herman Daley (1989) dat noemt
in het boek ‘For the common
Good. Redirecting the economy
towards community, the
enviroment and a sustainable
future’, vrij vertaald: voor het
algemeen nut, het nut van
iedereen. De economie bijsturend
naar gemeenschappelijkheid,
de natuurlijk omgeving en een
duurzame toekomst.
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1.4 De reisgidsen stellen zich voor

In schema ziet de rol van de reisgidsen/conveners er als volgt uit:

Kenmerken Conveners / Leidende Verbinders
•

Bewerken van het landschap
Kennisgebied op hoger plan brengen, leer agenda zetten
en bijhouden

•

Herscheppen en toegang geven tot ook andere
landschappen
Gidsen, wegwijzen

•

Tolken tussen persoonlijke en organisatorische
perspectief binnen het lerende network
Actief verbinden

•

Kracht om diversiteit van stemmen binnen boord te
houden binnen het lerende network

Eerlijk gezegd: reizigers
genieten soms meer van
de reis en reisgenoten in
praktijklandschappen als
er af en toe een convener
is die de weg wijst,de
verbindingen laat zien en
stimuleert door zichtbaar te
maken welke waarde de reis
oplevert.

Dynamiek bewaken en vasthouden
•

Omvormen van identiteiten
Partners in ontwikkeling
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1.5 De praktijklandschappen en pleisterplaatsen nader bekeken

1.5 DE PR AKTIJ KLAN DSCHAPPEN EN
PLEISTERPL AATSEN
N ADER BEKEKEN
n onze praktijklandschappen is heel veel te zien:
knooppunten van samenwerking zoals steden,
dorpjes in landschappen met toppen van bergen
en soms ook diepe dalen. Kuststreken grenzend aan
uitgestrekte zeeën. Groene, sappige weiden en dorre
woestijnen, hier en daar riviertjes of natuurreservaten,
heel veel paden en wegen, soms een kloof of vallei,
grensovergangen en in toenemende mate bruggen.
Bruggen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
en ook wel gezamenlijke gebieden: de innovatiewerken pleisterplaatsen. Want het landschap zit vol met
verkeer, veel beweging op paden en snelwegen. De
bewoners in die landschappen zijn vaak van nature
reizigers, hoewel er ook flink veel ‘huismussen’ in de
woongemeenschappen leven. Ook dergelijke kolonisten,
die zich ergens vestigen, projecten zaaien en oogsten,
zijn nodig om het landschap hink-stap-springend te
verkennen en in gebruik te nemen. Zo ontwikkelen zich
nieuwe pleisterplaatsen en stapstenen van innovatie en
vernieuwing.
Op de paden zijn de wandelaars onderweg naar nieuwe
bestemmingen, naar vrienden elders, naar onbekende
gebieden, naar partners in ontwikkeling. Er bevinden zich
nogal wat ontdekkingsreizigers tussen. Zij zijn op zoek
naar onontgonnen plekken en hunkeren ernaar kloven
over te steken, ze willen verhalen vertellen over wat ze
tegen komen en soms hun verworven inzichten delen,
letterlijk maar nog meer figuurlijk. Er zijn reizigers bij die
een opdracht mee hebben: zoek nieuwe ontwikkelingen,
breng ons nieuwe mogelijkheden en wellicht nieuwe
woonplaatsen, zet ons op de kaart.
Dit soort ontdekkingsreizen vinden slechts zelden alleen
plaats, meestal betreft het expedities die onderweg zijn
met meer partners, vaak in netwerken georganiseerd.
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1.5 De praktijklandschappen en pleisterplaatsen nader bekeken

Als reisgenoten door
praktijklandschappen zijn
we op zoek naar ‘Duurzame
innovatie in de regionale
kenniseconomie’ om in
roerige tijden beter toegerust
te zijn voor de nabije en
verdere toekomst.

Als reisgenoten door praktijklandschappen zijn we
op zoek naar ‘Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie’ om in roerige tijden beter toegerust
te zijn voor de nabije en verdere toekomst. In
saamhorigheid willen we al doende van elkaar leren
en nieuwe combinaties vormen van reeds bestaande
zaken die we nu al wel om ons heen hebben, maar
aanpassingen vereisen. Omdat de tijd vliegt en steeds
sneller veranderingen brengen. We hopen nog niet
aangeboorde mogelijkheden te ontdekken om met
leren, werken en leven goede plaatsen te creëren voor
de jeugd, die de toekomst heeft, en de volwassenen die
zich in een steeds hoger tempo moeten aanpassen aan
nieuwe inzichten en ouderen die de jeugd nodig hebben
en hun levenswijsheid kunnen overdragen.
We hebben als reële locaties vooral
innovatiewerkplaatsen, leerwerkplekken in school
en/of binnen bedrijven, laboratoria, kenniskringen,
coöperaties, pleisterplaatsen, ziekenhuizen, fabrieken,
wijk-en buurthuizen, scholencombinaties met sociale
voorzieningen nodig. Vooral de combinaties van
onderwijs en maatschappelijke organisaties/groepen
vinden we mooie locaties om te verblijven.
Maar ook de huiskamer, de studeerkamer, het internet
of de bibliotheek dienen als pleisterplekken. Meer en
meer weten we elkaar ook online te vinden op het world
wide web, dat steeds verder uitdijend netwerk van
kennis, communicatiemogelijkheden en informatie. We
willen vooral stimuleren om bij elkaar op bezoek te gaan,
samen de reis te aanvaarden met andere reisgenoten
verbonden in duurzame partnerschappen, maar soms
ook eenmalig. Het levert ongetwijfeld ‘sterke’ verhalen op
om bij het knappend houtvuur onder een flonkerende
sterrenhemel aan elkaar te vertellen.
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1.6 W E GA AN O P REI S EN
W E N EMEN MEE...
a het doornemen van de
‘checklist als voorbereiding’
en het vaststellen
van reisdoel, de reisgenoten
(partnerschappen) en het regelen
van vervoer, kunnen we de rugzak
pakken. In de bagage mogen
een goed kompas, een ehboset voor onverwacht ongemak,
wat makkelijk zittende kleding
voor zowel koude als warme
weersomstandigheden, prettige
loopschoenen en onderhoudende
lectuur niet ontbreken. Daarnaast
is een open, nieuwsgierige,
enthousiaste en leergierige
instelling om van elkaars
gezichtspunten en ervaringen
te leren zeker aanbevolen. In
de samenwerking en interactie
tussen de deelnemers aan het
reisgezelschap schuilen de nieuwe
ontdekkingen en voortschrijdende
inzichten.
Dankzij de checklist weet je zeker
dat je de belangrijkste afwegingen
en keuzen hebt gemaakt en de
noodzakelijke spullen bij je hebt
en ben je klaar voor vertrek. Laat
de reis dan maar beginnen. Maar
voor we op pad gaan voor een
bezoek aan de pleisterplaatsen,
nemen we de reizigers in de
praktijklandschappen graag
mee naar de metaforen die het
lectoraat bezigt. Kennis van Taal &
Cultuur van de te bezoeken regio’s
en landstreken is een voorwaarde
voor beter begrip.
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Laat
de reis
dan maar
beginnen
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ie op reis gaat, doet er
goed aan niet alleen
vooraf een checklist
na te lopen van wat in de koffer
of rugzak als bagage meemoet,
maar ook zich alvast voor te
bereiden op de taal & cultuur van
het gebied dat wordt bezocht.
Vaak is een lijstje met de meest
gebruikte woorden of zinnen
al handig. Bijvoorbeeld om de
weg te vragen, de situering van
essentiële diensten of de locatie
van hulpverleners, een garage
of politiebureau bij nood om de
kortste route naar een apotheek
of bank te vinden en belangrijke
pleisterplaatsen en points of
interest (POI’s) te achterhalen.
Om die reden gaan we hier
in hoofdstuk 2, nadat we de
reisvoorbereidingen in hoofdstuk
1 bondig hebben aangestipt,
nader in op de gebezigde taal
in het lectoraat, het waarom
daarvan en het opzettelijke
gebruik van metaforen die de
verbeelding prikkelen en de
deuren en ramen openzetten
naar verbinding met anderen.

Een metafoor is een vorm van
beeldspraak, waarbij sprake
is van een onuitgesproken
vergelijking. De toepassing van
beeldspraak ontstaat vanuit de
cognitieve behoefte een nieuw
inzicht te benoemen vanuit een
overeenkomst met het reeds
bekende. Daardoor krijgen we
meer grip en kunnen we ons
beter verhouden tot de abstracte
werkelijkheid die dankzij de
verdiepende betekenis een reëel
effect en uitwerking teweeg
brengt.
Maar ook de mores van de streek,
de culturele bijzonderheden en
misschien eigenaardigheden,
de gebruiken en gewoonten,
verdienen aandacht en
voorbereiding. Het versterkt de
voorpret van het reizen, maakt
ons ontvankelijker en voedt
de nieuwsgierigheid. Een beter
begrip zorgt voor houvast. Het
is die voorinformatie die helpt
optimaal van de reis te genieten,
indrukken op te doen, de context
beter te duiden en ervaringen
toe te voegen aan de kennis die
er al was.
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Het wijst de weg naar nieuwe
inzichten en kennis en draagt
bij aan de gezochte en gewenste
duurzame innovatie. Beide zijn
vervlochten, want de letterlijke
context van het reizen en
lopen door landschappen,
verbindt zich vloeiend met die
van de veranderlijke, fluïde
praktijklandschappen en lerende
netwerken die het lectoraat
verkent. De taal van het lopen
door landschappen en het reizen
naar onbekende gebieden leent
zich om de specifieke cultuur die
het lectoraat beoogt en kenmerkt
te belichten en te verhelderen.
Het past in een reisgids, dus
ook in de verkenning van de
praktijklandschappen van het
lectoraat, om een hoofdstuk te
wijden aan de taal en de cultuur
van het te bezoeken gebied. Door
de tijd heen dienen zich steeds
nieuwe reisgezellen aan. Dat
hoort bij de gebruikte methodiek
van voorlopers en volgers,
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een beproefd zwaan-kleef-aan
effect. De routedoelen dijen door
opgedane ervaringen en contacten
steeds verder uit, als kringen in
het water, de topografische kaart
waarop het lectoraat de ontdekte
wereld inkleurt, bestrijkt een steeds
groter terrein. In de provincies
Drenthe, Groningen, Overijssel en
Fryslân zijn lerende netwerken en
zogenoemde multidisciplinaire
subketens ontstaan. We
verduidelijken in dit hoofdstuk
de gelaagde landschappen die
zich laten verkennen vanuit de
pleisterplaatsen in Hoofdstuk
3, brengen overeenkomsten en
dwarsverbanden aan het licht en
slaan verbindingen in woorden en
beelden.

2.1 Landschappen en reizen als metaforen voor de taal van het lectoraat

2 . 1 L A ND S C H A P P EN
EN R EIZ EN A L S
M ET A F O R EN V O O R
D E T A A L V A N H ET
L EC T O R A A T
n de taal van het lectoraat vloeit duurzame innovatie voort uit de
samenwerking in de regio. Het praktijkgerichte wetenschappelijke
discours nodigt uit tot het leren in netwerken, tot kennisdeling
en -creatie. Over de paden door de praktijklandschappen ervaren
de reizigers een land vol witte vlekken. Onbekend gebied dat zij in
kaart brengen door al doende samen te leren. De ingezette reis door
praktijklandschappen brengt waardecreatie. De beelden die daarbij horen
komen niet uit de lucht vallen. Ze staan voor een taal die terra incognita
in zinnenprikkelende vergelijkingen verklaart. Een brug vergemakkelijkt
de contacten over en weer. De fysieke verbinding benadrukt de constante
uitwisseling van gedachten. De vaste of beweegbare overspanning tussen
twee vaste punten aan weerszijden van een kloof, ravijn of waterloop
veronderstelt een wederzijdsheid in de betrekkingen, een gezamenlijk
gedeeld doel. Van beide kanten kunnen partners elkaar opzoeken,
de scheiding overwinnen en gaten - in kennis en inzichten - dichten.
Uiteindelijk helpt de methodiek van het lectoraat van terra incognita,
terra cognita te maken. Het onbekende betekenis te geven, te verkennen,
te duiden en met elkaar van nieuwe inhoud te voorzien. De vreemdeling
in een vreemd land, verdwaald in de wildernis, verandert in een gast in
het land van de buren. Het oversteken en paden creëren, schept een
nieuwe werkelijkheid.
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Het landschap met paden die
ons tot elkaar brengen, maar
ook de bruggen die we daarin
door de eeuwen heen hebben
aangelegd om elkaar te bereiken,
zijn mooie metaforen. Een brug
vormt een verbinding, nodigt uit
tot een oversteek. De leuning biedt
houvast, het plankier overbrugt
de ruimte die gebieden van elkaar
scheidt. Bouwen aan een brug
vereist samenwerking, partners
die elkaar vinden, die beseffen
dat de som meer is dan het
geheel der delen. De voetbrug
in de polder Lappenvoort bij
Haren prijkte op de cover van
Verhalen over Verbindingen dat
in 2017 verscheen. Het beeld
vat krachtig samen waar het
lectoraat Duurzame innovatie
in de regionale kenniseconomie
over gaat. Contact maken,
een loopplank uitgooien,
creëert vernieuwing door
cocreatie. Multidisciplinaire
samenwerking tussen diverse
onderwijsniveaus met partners uit
het werkveld schept ongekende
mogelijkheden voor crossovers in
kennisdomeinen en infrastructuur.
Duurzame relaties ontstaan uit
verbindingen, worden er door
gevoed.
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In de kunst van het netwerken,
het bewandelen van fijnmazige
paden om kennis op te halen,
uit te wisselen en te verrijken,
hebben de lector en haar lectoraat
en de reisbeschrijving elkaar
gevonden. De landschappen
die Duurzame innovatie in de
regionale kenniseconomie
verkent en inkleurt raken aan
de gelaagde verhalen die paden
ontsluiten. In essentie draait het
in dit lectoraat om verbinding
tussen mensen: daaruit ontstaan
duurzame innovaties die de
kenniseconomie voeden. Als
eenlingen en reizigers elkaar
vinden ontstaan netwerken, zulke
routenetwerken leveren contacten
op en uit contacten groeien
nieuwe inzichten en innovaties.
Het zijn de knooppunten die als
pleisterplaatsen dienen voor
duurzame ontdekkingen.
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VER H ALEN EN P AD EN

e verhalen over ervaringen van het reizen door
onderzoekers en partners in het lectoraat vormen
de bruggen en knooppunten die fascinerende
landschappen met elkaar verbinden. Het lectoraat
Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
schetst een route naar de totstandkoming van
lerende netwerken als pleisterplaatsen van innovatie
in het landschap. De kruisbestuivingen op meerdere
onderwijsniveaus, met uiteenlopende partners van
overheden tot publiekprivate partijen brengt voedzame
vruchten voort. Uit de geschakeerde coalities groeien
nieuwe inzichten en komen prikkelende innovaties tot
stand.
Nieuwe paden lonken die eerder onbereikbare of
onvermoede gebieden toegankelijk maken door
wegwijzers en markeringspunten die de route aangeven.
De in kaart gebrachte routes tonen netwerken van
samenwerking tussen onderwijs en organisaties, bieden
doorkijkjes naar nieuwe inzichten, gedachten en creatieve
oplossingen. Het leren in de praktijk van het lectoraat is
op een onverwachte manier verbonden met het reizen
door gevarieerde praktijklandschappen, het wandelen,
ontdekkingen doen en de geschiedenis van het pad.

De verhalen over ervaringen
van het reizen door
onderzoekers en partners
in het lectoraat vormen de
bruggen en knooppunten die
fascinerende landschappen
met elkaar verbinden.

41

Hoofdstuk 2 | Taal & Cultuur

2.1 Landschappen en reizen als metaforen voor de taal van het lectoraat

Hoofdstuk 2 | Taal & Cultuur

2.1 Landschappen en reizen als metaforen voor de taal van het lectoraat

ALS MEN SEN ELK AAR TR EFFEN ALS R EI SG EZ ELLEN ,

Taalwetenschapper en schrijver
Robert MacFarlane die veel
over paden en hun herkomst
publiceert, formuleert het als
volgt: ‘Paden verbinden. Dat
is hun eerste plicht en hun
voornaamste bestaansreden. Ze
brengen contact tussen plaatsen
tot stand, en bij uitbreiding
brengen ze contact tussen
mensen tot stand. Als openbare
wegen, door langdurig gebruik
ontstaan en in stand gehouden,
vormen voetpaden een labyrint
van vrijheid, een teer web van
gemeenschapsland dat nog altijd
een netwerk vormt. (...) Het pact
tussen lopen en schrijven is bijna
zo oud als de literatuur zelf - een
wandeling is maar één stap
verwijderd van een verhaal, en elk
pad vertelt.’

‘Paden verbinden. Dat is
hun eerste plicht en hun
voornaamste bestaansreden.
Ze brengen contact tussen
plaatsen tot stand, en bij
uitbreiding brengen ze
contact tussen mensen tot
stand.’
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De wetenschapper Etienne Wenger
heeft het concept van leren in de
praktijk verder vorm gegeven. Hij
zegt daarover in zijn boek: Learning
in Landscapes of Practice (2015):
‘If the body of knowledge of a
profession is a living landscape
of practice, then our personal
experience of learning can be
thought of as a journey through
this landscape.’. Vrij vertaald: ‘Als
de kennis van en in een beroep een
levendig praktijklandschap is, dan
kan onze persoonlijke leerervaring
beschouwd worden als een reis
door dit landschap.’ Leren is dus
als wandelen door landschappen.
Wenger geeft in dit boek verder
aan dat er meer en meer sprake
is van lerende netwerken in die
praktijklandschappen: gebieden
waar we in vaak wisselende
netwerken van elkaar al doende
leren in en vanuit de praktijk
en waarbij bounderycrossing
(grensoverschrijding) veel
voorkomt. Grenzen oversteken is
ook een aspect van wandelen in
landschappen en heel herkenbare
beeldspraak van de situatie in
het lectoraat, dat is namelijk een
voedingsbodem voor innovatie. We
volgen in het lectoraat de paden
en wegen en vullen de eerder
opgedane kennis en ervaringen
met nieuwe combinaties tussen
onderwijsorganisaties, overheden
en werkpraktijk. De zo ontstane
bijgestelde en in kaart gebrachte
routes vormen doorkijkjes naar
nieuwe inzichten en oplossingen.

O N TSTAAN N ETW ER K EN

n essentie draait het bij leren om verbinding tussen mensen die
kennis en ervaringen met elkaar delen en daardoor (samen) zaken
kunnen verbeteren of vernieuwen of veranderen. Schumpeter (1942)
definieert Vernieuwing/Innovatie als het vormen van nieuwe combinaties
van bestaande zaken. Innovaties zijn daarmee in essentie relationeel
van aard: je moet elkaar kennen om je kennis te kunnen delen en te
vermenigvuldigen door het aangaan van nieuwe combinaties waarvan
het belang boven dat van één partij uitsteekt en gericht is op toekomstige
situaties. Daaruit ontstaan zo nu en dan duurzame innovaties die de
kenniseconomie voeden. Dat gaat niet vanzelf: er zijn innovatieve
partnerschappen nodig om die kennis te ontwikkelen. Vertaald naar de
metafoor van wandelen en paden betreden betekent dit:
Als mensen elkaar vinden ontstaan paden, die
vervolgens vertakken, netwerken vormen
en uit de contacten onderweg
groeien nieuwe inzichten.
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L OP E N I S L E R E N

olgens MacFarlane
(Robert Macfarlane:
De oude wegen, 2012,
uitgave De Bezige Bij) is lopen
een vorm van leren die de deur
naar de verkenning van het
innerlijk opent. Op een subtiele
manier zijn we volgens hem
gevormd door de landschappen
waar we ons doorheen bewegen.
Tijdens onze reis laten we sporen
achter die zichtbaar zijn op de
topografische kaart als een web
aan paden. Bedevaartswegen,
natuurpaden, veepaden, lijkwegen,
olifantspaden, leylijnen, dijken,
steegjes, voorden en lanen vormen
een ragfijn web van verbinding.
Eerder zei John Muir, de
grondlegger van de natuurparken
in de VS, dat ‘naar buiten gaan, in
feite naar binnen gaan’ was. Het

Oude wegen en paden
bieden openingen naar een
bepaalde manier van kijken
en denken, het zijn niet louter
middelen om een ruimte te
doorkruisen, ze moedigen
voelen, zijn en weten aan.
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contact tussen wandelaar met de
onbekende, ongerepte wereld zou
zowel de wereld als de wandelaar
ten goede komen, was zijn stellige
overtuiging.
Oude wegen en paden bieden
openingen naar een bepaalde
manier van kijken en denken,
het zijn niet louter middelen
om een ruimte te doorkruisen,
ze moedigen voelen, zijn en
weten aan. Ze zijn een genot
voor de geest. Macfarlane citeert
instemmend de Amerikaanse
historicus en geograaf
John Brinckerhoff Jackson.
‘Onnoemelijke millennia zijn we
te voet over ruige paden gegaan,
niet louter als marskramers,
forenzen of toeristen, maar als
mannen en vrouwen voor wie het
pad en de weg stonden voor een
intense ervaring: vrijheid, nieuwe
betrekkingen tussen mensen en
een hernieuwd besef van het
landschap. De weg bood een reis
naar het onbekende die het ons
misschien mogelijk maakte te
ontdekken wie we zijn.’
In deze benadering van het
lopen als een equivalent voor
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leren oppert Macfarlane dat het
wandelen niet een activiteit is om
kennis te verwerven, wandelen
is volgens hem het voertuig
van de kennis. In niet-westerse
culturen, zo schrijft hij, zijn de
ideeën dat het neerkomen van
de voet gelijkstaat aan kennis en
dat wandelen een soort denken is
wijdverbreid en dienen ze vaak als
metafoor voor het geheugen.
Een bekend voorbeeld tussen
lopen, kennis en geheugen is het
beeld van de ‘zangsporen’ van de
Australische aboriginals, door
Bruce Chatwin beschreven in The
Songlines (1987, uitgave Penguins).
Hardop zingen was een manier
om de weg te vinden, en verhalen
vertellen was onlosmakelijk
verbonden met reizen te voet.
De gezongen teksten vormen
het lied van de geschiedenis en
dienen als wegwijzer. Net zoals de
reisgids, de convener als leidende
verbinder en onderzoeker het
landschap in kaart brengt,
verklaart en duidt. Het lectoraat
laat zich inspireren door eerdere
verkenners van innovatieve
samenwerkingsgemeenschappen

en zal op haar beurt ook weer
anderen voeden en inspireren
om het gedachtegoed verder te
ontwikkelen.
Macfarlane is overtuigd van
het verband tussen weten en
wandelen dat diep is ingesleten in
de geschiedenis van de taal. Een
opmerkelijke etymologie begint bij
het Engelse to learn, dat ‘kennis
verwerven’ betekent. Het spoor
van het werkwoord voert terug
naar Oud-Engels leornian ofwel
‘kennis vergaren’ en ligt nog dieper
verankerd in het Protogermaans
liznojan ‘een spoor volgen of zoeken’.

Hardop zingen was een
manier om de weg te vinden,
en verhalen vertellen was
onlosmakelijk verbonden met
reizen te voet.
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L AN DKA A RT EN A L S D U I D I N G
V AN E E N L A ND S CHA P

acfarlane verkent de wereld met een open
blik. Hij is een pleitbezorger van de imaginaire
landkaart. In De laatste wildernis (Nederlandse
vertaling 2008, De Bezige Bij) breekt hij een lans
voor kaarten die een wisselwerking vormen tussen
menselijke herinnering en landschap als levendige
voorstellingen die op een persoonlijke manier tot stand
komen. ‘Zulke in het geheugen opgeslagen kaarten
geven niet alleen rekenschap aan de veranderlijkheid
van het landschap, maar ook van de vaste punten erin.
Ze reppen van de details en de tinten van de dingen.
Ze komen voort uit een diepgaande kennis van het
gebied en streven niet uitsluitend naar een neutrale
ordening van gegevens. Als we alleen maar beschikken
over kaarten die het landschap immuun maken voor
dromen, kaarten waar de verbeelding op afketst, zouden
we onze weg niet kunnen vinden noch onze positie
kunnen bepalen. Dergelijke kaarten - en met name
wegenkaarten - werken in de hand dat de verwondering
uit onze verstandhouding tot de wereld verdwijnt. En
als de verwondering eenmaal uit de gedachten over
het land is verdreven, zijn we verloren.’ Hetzelfde
kan worden gezegd over nauwgezette handleidingen
en gebruiksaanwijzingen. Een a,b,c’tje of eenvoudig
menu dat altijd gegarandeerd succesvol is, valt niet
te geven, ook niet voor de duurzame innovaties in de
regio die het lectoraat verkent. Er zijn bevorderende
en belemmerende factoren die de kans dat de reis al
dan niet succesvol verloopt vergroten of verkleinen, die
brengt deze reisgids in kaart, maar een garantie is er niet.
De menselijke factor en de interactie tussen reisgenoten,
maar ook zoiets onbestemds als toeval, bepalen
uiteindelijk de waarde van de gedeelde ervaring.

‘Zulke in het geheugen
opgeslagen kaarten geven
niet alleen rekenschap aan
de veranderlijkheid van het
landschap, maar ook van de
vaste punten erin.
Illustratie van Songlines, een verbeelding van een gedroomde
route die de Aboriginals aan elkaar doorgeven.
46
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HET ‘W O O D W I D E W EB ’ EN W AT
W I J D AAR VAN K U N N EN LER EN

an de kennis over lerende netwerken en hoe
mensen innovatieve verbindingen aangaan,
kunnen we het nodige leren van de natuur die
ons omgeeft. De laatste jaren is bij wetenschappers het
besef gegroeid van een fenomeen dat zij aanduiden
als het ‘wood wide web’, een relatie van onderlinge
betrekkingen tussen bomen: als één van hen ziek is of
het zwaar heeft, wisselen ze voedingsstoffen uit via een
stelsel dat hun wortels ondergronds met elkaar verbindt.
Soms geneest een zieke boom daardoor, beschrijft
Macfarlane in Benedenwereld dat ondergrondse
paden en verbindingen belicht. (Nederlandse vertaling
Athenaeum 2019) Het is een mysterieus, verborgen
netwerk van ongeziene contacten. Een mooie metafoor
die zowel op het worldwide web slaat als op de werking
van lerende netwerken. De draden van schimmels
spelen een sleutelrol in een bruisend sociaal netwerk
dat informatie en middelen deelt en ontsluit. Ze leggen
onvoorziene verbindingen.
Macfarlane haalt de mycoloog Merlin Sheldrake aan
die toelicht hoe schimmels kunnen versmelten, zelfs
als ze heel verschillend zijn. Sheldrake trekt de lijn
van die samenwerkende organismen die via trial and
error tot oplossingen komen door naar zijn manier van
wetenschap bedrijven. Hij zou bij elk wetenschappelijk
artikel een tegenhanger willen publiceren die het
spiegelbeeld vormt van het strakke hypothese-proefbewijsartikel waarin toeval, miskleunen en terzijdes
de ware totstandkoming schetsen als een hink-stapsprong naar de verkregen kennis. Het wood wide web
onderstreept het belang van samenwerking als fluïde
fundament onder inzichten en besluitvorming. Een
voorbeeld tijdens het wandelen is wanneer opeens
een gedachte postvat, al lopend van verschillende
kanten wordt bekeken en bevraagd en vervolgens
standhoudt of wegglipt. Het is de kunst en zoektocht
om verbanden te leggen, die te ontsluiten en optimaal
te benutten. En zo werkt het lectoraat ook met
betrekking tot kennisontwikkeling in haar gerealiseerde
partnerschappen. De uitwisseling verrijkt. Sommige
zaken beklijven en kristalliseren zich uit tot vernieuwende
inzichten, andere sporen blijken doodlopend of bieden
slechts tijdelijk een begaanbaar pad.
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W A N D E L E N I S O NTD E KKE N

R EI Z EN EN I N B EW EG I N G Z I J N

e samenhang tussen wandelen en de wereld in ons en om ons
heen die MacFarlane heeft beschreven, dient ook schrijver
Robert Moor als inspiratie. In Over Paden (Nederlandse
vertaling 2019 Uitgeverij Ten Have) fungeert het pad als metafoor
voor de ontdekkingstocht waarbij vele wegen de geest vrij maken voor
bespiegelende gedachten. De functie van het pad is om een chaotische
wilgroei aan mogelijkheden en afslagen te reduceren tot één enkele
begrijpelijke lijn. ‘Zolang een pad iemand helpt om zijn weg in de wereld
te vinden en te onderzoeken wat goed is, is het per definitie waardevol.’
Een pad dankt haar bestaan aan het gebruik ervan, ze moeten dus nut
hebben. ‘Omdat paden de collectieve behoefte zowel uitdrukken als
vervullen, blijven ze even lang bestaan als de behoefte blijft bestaan;
als die behoefte verdwijnt, raken de paden ook in onbruik. Een mooi
voorbeeld is het ‘olifantenpad’, dat als afsteekpad fungeert. Het vormt
de kortste weg naar een verbinding, een doel en zijn ontstaan. ‘Iemand
heeft geprobeerd een probleem op te lossen, maakte een verkennende
tocht, en een tweede individu volgde, en daarna nog een, en al die
volgers hebben de route gaandeweg verbeterd.’ Het leidt Moor tot de
slotsom dat iemand nooit in zijn eentje een pad kan maken. Het is een
gemeenschappelijke creatie. Organisch. Samenwerking leidt op den duur
naar de meest efficiënte route. Naar analogie van netwerken bestaan ze
zolang ze zin hebben. De duurzaamheid ervan is relationeel, zolang er
betekenis is, heeft het pad functie.

En spoor of pad in de
wildernis die de weg wijst
door terra incognita is
een geruststellend houvast. De
natuurwetenschapper Ernest
Ingersoll schreef laconiek: ‘Een
spoor stelt het angstige hart
gerust dat je ergens naartoe gaat,
en dat je niet doelloos in rondjes
loopt.’ Paden volgen meestal
de meest optimale routes
omdat ze ontstaan zij vanuit een
eerste beste gok, die vervolgens
doordat anderen het volgen, zich
ontwikkeld heeft van een spoor
tot een pad. Eenzelfde patroon
doet zich voor in wetenschappelijk
onderzoek en vooruitgang.

Moor: ‘In de doolhof van onze moderne wereld is de wijsheid van
paden nog even essentieel als vroeger, en met de groei van steeds
gecompliceerdere technologische netwerken zal dat alleen maar
toenemen. Om behendig onze weg te vinden in de wereld moeten we
begrijpen hoe we paden maken en hoe wij door paden worden gevormd.’
Echte wetenschap vindt daar plaats waarbij je probeert te raden wat er
achter de heuvel ligt en terra incognita in kaart gaat brengen door er
woorden en formules aan te verbinden. Als een ontdekkingsreiziger.

De behoefte om paden tijdens het
reizen met elkaar te verbinden
schept ongekende mogelijkheden
om onbekende werelden te
verkennen, en werpt gelijktijdig
beletsels op. ‘Eén enkel pad
reduceert de complexiteit en
vergemakkelijkt het reizen, maar

Thoreau: ‘Het is zinloos om
te gaan zitten om te schrijven,
als je nooit bent opgestaan om
te leven.’

als je duizend paden met elkaar
verbindt heb je opeens een doolhof
waar je zonder gids niet uitkomt.’
Verdwalen ligt op de loer, daarom
moeten paden continu gemarkeerd
worden en geduid om de enorme
wildernis van oudere, achterhaalde
paden te vervangen door iets wat
wij kunnen hanteren. Het lectoraat
doet dit door stil te staan bij ideeën,
opbrengsten en te reflecteren op
resultaten.
Bij het schier oneindige netwerk van
verbindingen en de consequenties
die zij met zich meebrengen, is
het bevattingsvermogen van ons
brein relevant. Als een gevoel van
verbondenheid of saamhorigheid
ontbreekt, leidt verbinding maar
al te vaak tot conflicten. Context is
nodig om de reis tot een goed einde
te brengen. In het begin kunnen de
meningsverschillen tussen mensen
even onoverbrugbaar lijken als de
leegte tussen twee bergtoppen.
Maar als we dieper in die kloof kijken
vinden we vaak gemeenschappelijke
punten van waaruit je elk van de
twee toppen kunt beklimmen.
Het belangrijkste dat nodig
is, is de wil contact te
herstellen en elkaar
beter te willen leren
kennen.

Moor: ‘In de doolhof van onze
moderne wereld is de wijsheid
van paden nog even essentieel
als vroeger, en met de groei
van steeds gecompliceerdere
technologische netwerken zal dat
alleen maar toenemen.
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Torbjorn Ekelund kreeg tijdens
zijn werk een epileptische
aanval en moest zijn leven op
slag veranderen. Van iemand
die autoreed, werd hij iemand
die te voet ging. Ekelund raakte
gefascineerd door een wereld
waar hij eerst aan voorbij ging en
leert gaandeweg het landschap
te lezen. ‘Wanneer we door
een landschap lopen, doen we
iets wat we als fundamenteel
betekenisvol ervaren’, schrijft hij
in De Geschiedenis van het pad.
(Nederlandse uitgave De Geus
2019) ‘Paden zijn verhalen over
mensen die te voet zijn gegaan en
hebben een begin, een midden
en een einde. Ze wijzen vooruit,
naar het doel van de reis, maar
ook achteruit, naar iedereen
die ons voor is gegaan, en naar
iedereen die de eerste sporen
heeft gemaakt. Het mooie van
paden, betoogt hij, is dat ze niet
één schepper kennen. Het is de
interactie en samenwerking tussen
mensen, die paden uitslijten en
beloopbaar maken.

Montaigne: ‘Mijn gedachten
slapen als ik ze op een stoel
zet. Mijn geest functioneert
niet als mijn benen hem niet
in beweging zetten.’
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‘Wanneer we door een
landschap lopen, doen we
iets wat we als fundamenteel
betekenisvol ervaren’,
Hij neemt als motto voor zijn
boek de uitspraak van de Duitse
filmregisseur Werner Herzog die
schreef: ‘De wereld openbaart
zich aan degenen die te voet
gaan.’ Wie langzaam loopt, ziet
veel, wie snel loopt ziet weinig.
Aandacht is een voorwaarde voor
waarnemingen. Door het pad
voetje voor voetje te bewandelen,
zien we, ontdekken we en leren
we. Al doende. Daarbij passen
momenten van reflectie, stilstand,
denken of juist even helemaal
niet denken. De trage wandelpas
sluit goed aan bij momenten
van bezinning die helpen
knopen te ontwarren en nieuwe
gezichtspunten te omarmen.
Ekelund: ‘Het pad is een
perfecte metafoor. Het bevat
alle gevoelens en verlangens
van de wereld. Twijfel en geloof,
geboorte en dood, gedachten,
hoop, de weg naar verlossing, de
weg naar verlies, de weg naar het
onbekende, de reis van begin tot
einde.’ Wie door zijn oogharen
naar de lerende netwerken in
de praktijklandschappen van
het lectoraat kijkt, ziet paden die
organisaties en mensen verbinden
met elkaar. In cocreatie brengen
ze oplossing van problemen
dichterbij. ‘Door over een pad te
lopen, neemt iemand deel aan een
gemeenschappelijk onderhoud van
zijn eigen landschap’, constateert
literatuurwetenschapper Henning
Holwid Waerp.
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HET P AD ALS U I TI N G SVO R M VAN C O C R EATI E

aden kennen een sociale component, evenals leren
en lopen. Het pad groeit uit van een spoor tot een
route om ergens te komen, om contact te maken,
om te ontmoeten. Er is sprake van een gezamenlijke
creatie, interactie, en de uitwisseling van goederen
en gedachten die dankzij het pad plaatsvindt leidt tot
nieuwe inzichten. Wandelen blijkt ook het denken positief
te beïnvloeden. In Wanderlust (Nederlandse vertaling
Nijgh en Van Ditmar 2019) schetst cultuurhistorica
Rebecca Solnit de diepgaande, onlosmakelijke relatie
tussen wandelen en (na)denken.
Een van de credo’s die het lectoraat hanteert is ‘Al
doende leren’, het is feitelijk een variant op ‘met vallen
en opstaan’. Peuters leren lopen door het overwinnen
van de angst om onderuit te gaan. Gaandeweg
wordt hun actieradius groter en het rechtop staan en
lopen brengen met zich mee dat ze de handen vrij
hebben voor ontdekkingen en zo hun wereld kunnen
vergroten. Evolutionair gezien was het precies die
stap die de ontwikkeling van de mens tot in de huidige
tijd karakteriseert. Het staan op twee benen, ging
gepaard met de groei van de hersenen. Uiteindelijk is
het die vaardigheid die uitmondt in innovaties die de
kenniseconomie schragen.

Peuters leren lopen door het
overwinnen van de angst om onderuit te
gaan. Gaandeweg wordt hun actieradius
groter en het rechtop staan en lopen
brengen met zich mee dat ze de handen
vrij hebben voor ontdekkingen en zo
hun wereld kunnen vergroten.
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PL E I S T E RP L A A TS E N A L S
O N T M O E T I N G S P UNTEN VO O R
R E I ZI GE RS

e plekken waar
samenwerking tussen
kennisinstellingen en
bedrijven of organisaties is
ontstaan, omschrijft het lectoraat
als pleisterplaatsen. Het zijn
knooppunten van kennis en
plekken waar de reizigers elkaar
ontmoeten, samen kunnen
reflecteren en zich letterlijk
bezinnen. Door het routenetwerk
dat de afgelopen jaren in het
lectoraat is gevormd te volgen
en dezelfde route te nemen,
zijn ervaringen deelbaar, tevens
kunnen navolgers op grond van
eerdere bevindingen nieuwe
ontdekkingen toevoegen. Een
verhaal ontwikkelt zich, het
pad transformeert, meandert.
Er vormen zich andere
olifantenpaden die eerdere
vergezichten in een nieuw
perspectief plaatsen. Het zijn
handreikingen om het verhaal
binnen te stappen.

Nietzsche: ‘Alleen gedachten
die door wandelen zijn
ontstaan zijn van waarde.’
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Een Afrikaans gezegde: ‘Als
je snel wilt gaan, loop dan
alleen. Als je ver wilt gaan,
loop dan samen.’

Schrijven is hetzelfde als een
nieuw pad door het terrein van
de verbeelding uithakken met
de auteur als gids.’ Wandelen
en reizen kenmerken zich door
metaforen in het denken en
spreken zoals ‘op je doel afgaan’,
‘een punt hebben’, ‘op het rechte
pad blijven’, ‘vooruitkomen’
en ‘een afstand overbruggen’.
Hetzelfde kan worden gezegd
over leren en onderzoeken. Ze zijn
innig verbonden met het wandelen
door landschappen. Het geheugen
is een landschapskaart waarin
onderdelen een plek innemen.
Een imaginaire verbeelding
van knooppunten en de paden
daartussen. De taal en het
verhaal zijn markeringspunten
die de reiziger door ‘terra
incognita’ loodsen. De ‘convener’,
ofwel de leidende verbinder,
fungeert daarbij als reisgids die
verbindingen legt en informatie en
kennis ontsluit en deelt met het
reisgezelschap.
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U I TZ I C H TP U N TEN B I ED EN R U I MTE VO O R I N Z I C H T, R EFLEC TI E E N
C R EATI E

eurowetenschapper Shane O’Mare legt in Te Voet - Hoe twee
benen de mens verder brengen (Nederlandse vertaling De Bezige
Bij 2020) een verband tussen de manier van voortbewegen
van de mens en zijn geest- en denkkracht. Hij breekt een lans om
plekken te creëren die het denken stimuleren in combinatie met staan en
lopen, een suggestie die prachtig aansluit bij de werkvorm ‘Open Space’
die het lectoraat af en toe hanteert tijdens bepaalde samenkomsten. Bij
het bespreken van uiteenlopende onderwerpen geldt bij deze aanpak de
‘wet van twee voeten’, wat zoveel wil zeggen dat de deelnemer vrij is
om te gaan of staan waar hij wil en zolang het te bespreken onderwerp of
stelling hem of haar aanstaat. Het wandelen, ook al is het in een besloten
ruimte, is als het lopen door een landschap en het activeert het denken,
het vrijelijk associëren en de meningsvorming. ‘We leren van anderen
omdat sociale aspecten deel uitmaken van de informatie die we in onze
cognitieve kaart invoeren. Onze hersenen zijn zeer sociaal. We houden
stil, we kijken, we vergaren informatie, en dat doen we snel en onbewust.’
Het brein heeft er baat bij als we taakgerichte aandacht afwisselen met
de gedachten de vrije loop laten. ‘Dankzij dit heen en weer schakelen
tussen verschillende toestanden kunnen we een productief en creatief
leven leiden. Allerlei experimenten tonen aan dat we wanneer we onze
gedachten actief laten afdwalen, gemakkelijker een creatieve oplossing
vinden voor een probleem.’ (....) Wanneer we onze gedachten de vrije
loop laten, krijgen ideeën de ruimte om samen te komen, en wanneer we
geconcentreerd denken, kunnen we bepalen of die combinatie onzin is,
of interessant en nieuw.’
Mark Twain: ‘De ware bekoring van wandelen ligt niet in het lopen, of
in het landschap, maar in het praten. Wandelen is geschikt om er de
bewegingen van de tong op af te stemmen en om de bloedsomloop en
de hersenen te stimuleren en aan de gang te houden; het landschap en
de geuren van het bos bekoren ons onopvallend en zonder dat we ons
ervan bewust zijn en bieden troost aan onze ogen, onze ziel en
ons verstand, maar het allergrootste plezier
beleven we aan het
gesprek.’
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2.2 GEW O O NTEN EN
G EB RUIK EN: O VER DE
C U LT UUR VAN HET
L ECT ORAAT
anaf de start in 2009
van het lectoraat
Duurzame innovatie in
de regionale kenniseconomie
is stelselmatig gewerkt aan het
leggen van dwarsverbanden
en de creatie van innovatieve
samenwerkingsvormen tussen
kennisorganisaties en het
bedrijfsleven. In eerste instantie
zijn allianties gesmeed tussen
de aan het lectoraat gelieerde
onderwijsorganisaties en
partners met een sterk innovatief
vermogen. Zij fungeerden als
trekker, waar vervolgens andere
bedrijven uit de regio bij aan
konden haken. Het lectoraat
gebruikte de methode van
voorlopers en volgers om een
zwaan-kleef-aan-effect te
creëren. Er zijn
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regionale kenniskringen geformeerd
met docenten, onderzoekers en
het werkveld die multidisciplinair
en multilevel werken bij het
zoeken en beantwoorden van
innovatievraagstukken in de regio.
Partners in ontwikkeling.
Een belangrijk uitgangspunt
van het lectoraat is het samen
in comakership optrekken in
onderzoek en praktijkinnovatie.
Dat leidt tot nieuwe inzichten
en werkwijzen. Constructieve
samenwerking, multidisciplinaire

Een belangrijk uitgangspunt
van het lectoraat is het
samen in comakership
optrekken in onderzoek en
praktijkinnovatie.
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binding en vertrouwen zijn
belangrijke voorwaarden voor het
succes die interessante ‘crossovers’
stimuleren tussen verschillende
disciplines en vakgebieden zoals
gezondheidszorg en woningbouw
of toerisme en ouderenzorg.
Een kenmerk in de gehanteerde
methodiek is al doende leren
werken aan actuele ontwikkelingen
uit en in de concrete
beroepspraktijk van de partners.
Dat geldt ook voor het onderzoek:
action research door combinaties
van participerend en reflecterend
onderzoek. Onderzoek naar
actuele innovatievraagstukken
die door het werkveld zijn
aangedragen en geformuleerd.

In het begin was het lectoraat
vooral gericht op het
ontwikkelen van een
gemeenschappelijke
visie en taal op
innovatieve
en duurzame
publieksprivate
samenwerking.

In het begin was het lectoraat
vooral gericht op het ontwikkelen
van een gemeenschappelijke
visie en taal op innovatieve
en duurzame publieksprivate
samenwerking. Als basis diende
de dissertatie van Ineke Delies
(Delies 2009) en haar inaugurale
rede (Delies 2009) waarin
de definitie voor duurzame
samenwerking van René Jorna
is gebruikt. In ‘Sustainable
Innovation’ omschrijft hij
duurzaamheid als ‘in balans
zijn met de omgeving’ (Jorna
2006). De bevindingen van Mark
McElroy over ‘Social Footprints’
(McElroy 2008) als uitdrukking
van het duurzaamheidsgedrag bij
private organisaties zijn daarin
meegenomen. Vooral is gebruik
gemaakt van de definitie van
Herman Daly over de publieke
rol bij publiekprivate combinaties
in ‘For the Common Good’ (Daly
1989) waar hij duurzaamheid
vooral hanteert in termen
van samenwerkingsrelaties
waarbinnen men: ‘....rekening
houdt met de belangen van meer
dan één partij, - afwegingen over
de langere termijn meeneemt evenwicht aanhoudt bij groei: die
kan eindig zijn, meer is niet altijd
beter..’
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In die werkwijze zijn gedurende de opeenvolgende
lectoraatsperioden ervaringen opgedaan en daar
is een sterke samenwerkingsformule uit ontstaan.
Het delen van kennis en het leren in netwerken
bleek een belangrijke factor waarom bedrijven met
onderwijsorganisaties willen blijven samenwerken.
Gaandeweg is het accent van onderzoek in het lectoraat
verschoven van het organiseren van netwerken en hoe
dat vorm te geven in wisselende praktijklandschappen
naar het organiseren van het leren in die netwerken.
Welke kennisagenda wordt er ontwikkeld en gehanteerd,
door wie, hoe wordt er geleerd in de kennisnetwerken
en hoe komt het kennisniveau en daarmee de innovatie
zichtbaar en merkbaar op een hoger plan. Een
belangrijke rol bleek weggelegd voor het informeel leren.
Hoe die processen er uitzien en wat dat betekent voor
de samenwerking en hoe de opbrengsten zichtbaar
zijn te maken, bleek beter te begrijpen dankzij het
gedachtegoed van Maarten de Laat over informeel
leren in netwerken en Etienne Wenger.
Voor het leren in netwerken is een bepaald soort
leiderschap, het equivalent van een reisgids, wenselijk
die het proces op gang krijgt en in de benen houdt.
Het betreft geen hiërarchisch leiderschap, autoritair
en dwingend, maar de noodzaak van een leidende
verbinder die begeleidt, richtingen duidt en als wegwijzer
en wegbereider fungeert. Leiderschap bij kennistransfers
in samenwerkingsrelaties en lerende netwerken
behoeft een convener, ofwel een leidende verbinder.
De ‘convener’ is iemand die bijeenkomsten organiseert,
bijeenroept, verzorgt of voorzit. Iemand die nieuwe
lerende partnerschappen smeedt, lerende netwerken
opricht en inricht, aan de praat houdt, kennisdeling en
-ontwikkeling stimuleert en duurzaam maakt, de weg
wijst in en tussen netwerken gebaseerd op expertise
binnen en tussen dynamische netwerken. Per definitie is
veranderlijkheid de norm.
De samenwerking en het daaraan gekoppelde

Voor het leren in netwerken is
een bepaald soort leiderschap,
het equivalent van een
reisgids, wenselijk die het
proces op gang krijgt en in de
benen houdt.

60

Hoofdstuk 2 | Taal & Cultuur

2.2 Gewoonten en gebruiken: Over de cultuur van het lectoraat

De hoofdkenmerken van
succesvolle samenwerking
tussen beroepsonderwijs
en bedrijfsleven zijn
verbindingskracht en
combinatievermogen.

onderzoek leeft en beweegt. Evolutie is de essentie van
de werkwijze. Het is de dynamiek die de innovatieve
onderzoekssamenwerking duurzaam maakt. Continue
reflectie is gewenst om de koers vast te houden en
niet te verdwalen in de landschappen. Wat zijn de
ontwikkelingen, welke tijdslijnen worden zichtbaar,
welke volgende stappen zijn nodig en hoe zetten de
reisgenoten die samenhangend en toekomstgericht?
De hoofdkenmerken van succesvolle samenwerking
tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn
verbindingskracht en combinatievermogen. Ofwel
ken uzelf en uw partner, ga weloverwogen krachtige
verbindingen aan en investeer actief in duurzame
rechtstreekse verbindingen, relaties en combinaties.
Een verre tijdshorizon verdient aanbeveling omdat
strategische allianties niet van de ene op de andere
dag gestalte krijgen en successen behalen. De reis door
het praktijklandschap vergt voorbereiding, inlezen,
vooronderzoek en vervolgens al doende ervaren,
reflecteren, de route desgewenst bijstellen of preciseren
en naar een verdere verdieping brengen. Stabiliteit in
flexibiliteit is een belangrijk credo. Sterke persoonlijke
en inhoudelijke verbindingen voor de langere termijn
vormen de bedding waardoor de dynamiek kan stromen.
Zo komt dynamische kennisinnovatie tot stand.
De volgende omgangsvormen en gebruiken tekenen
zich gaandeweg de reis af: kies partners met
verbindingskracht en combinatievermogen en wees zelf
ook zo’n partner. Investeer in langer durende relaties
en stabiele verbindingen in en tussen alle lagen van de
organisatie. Streef naar continuíteit bij sleutelfiguren.
Ken jezelf en je partners goed en weet welk type partner
past bij de innovatievisie en kies daarop de partners
zorgvuldig uit. Werk rechtstreeks samen en vertrouw
elkaar. Zoek partners die elkaar aanvullen. Markeer eigen
en gedeelde belangen.
Ga alleen samenwerken als er wederzijds plezier is
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in de verbinding. Wees partner in ontwikkeling voor
elkaar. Investeer in de relatie en de kennisdeling
daarbinnen. Zorg voor nabijheid, letterlijk en figuurlijk.
Werk in netwerken of clusters, niet één op één. Gun
de samenwerking tijd om zicht te ontwikkelen en zorg
voor duurzame samenwerkingsprocessen. Deel de
resultaten via ‘open innovatie’ en vier vooral gezamenlijk
succes. Ontwikkel op basis van gelijkwaardigheid,
wederzijdsheid en als partners in elkaars ontwikkeling.
De genoemde omgangsvormen en gebruiken binnen
de bijzondere vorm van samenwerking die het lectoraat
heeft ontwikkeld zijn samengebald in de term ‘regionaal
comakership’.

terug te brengen:

Het gaat in het lectoraat om het vinden van nieuwe
samenhangen tussen de elementen en niet om de
ontwikkeling van de nieuwe elementen zelf. De nieuwe
combinaties spelen zich altijd of in de context van leren
en werken en kenmerken zich inhoudelijk door een
hoog gehalte van grensoverschrijdendheid dan wel
multidisciplinariteit. De gebieden waar opleidingen,
onderwijssoorten, werkvelden en bedrijven elkaar raken,
snijden, aanvullen of overlappen worden beschouwd
als dé vindplaatsen bij uitstek voor innovatie. Duurzame
relaties staan aan de wieg van duurzame innovaties. Om
te overleven en zich te vernieuwen door de tijd heen
zullen organisaties leren, produceren en dus werken
moeten combineren. Dat gebeurt in een zogenoemd
‘praktijklandschap’, of in de terminologie van Wenger
‘Landscapes of Practice’.

Gedurende de periode die
het lectoraat actief was vanaf
2009 tot 2021 heeft er een
schat aan kennisontwikkeling
plaatsgevonden. Die combinaties
van formeel en informeel leren,
al doende en in samenwerking
met de partners, duiden we in
deze reisgids als pleisterplaatsen.
Het zijn fysieke en virtuele
plekken waar de grondbeginselen
en het gedachtegoed van het
lectoraat zijn uitgekristalliseerd
tot projecten en relaties die
laten zien wat de kracht van
combinatievermogen is en waar
dit toe kan leiden. Plekken van
inspiratie die actief kunnen
worden bezocht en tot nieuwe
creaties en innovaties kunnen
leiden. Nu de Taal & Cultuur van
het lectoraat in kaart zijn gebracht,
nodigen we u uit daadwerkelijk op
reis door de praktijklandschappen
te gaan. De redactie van de
reisgids wenst u een aangename
tocht.

1. Partners zijn essentieel
2. Grensoverschrijdend en
multidisciplinair denken
3. Kennisinnovaties zijn relationeel
4. Duurzaam
5. Visie opbouwen door afstand te
nemen
6. Ken elkaar en blijf trouw
7. Nieuwe combi’s van bestaande zaken

Samengevat in zeven punten is
de visie op innovaties als volgt:
De visie op samenwerking is ook tot zeven vuistregels

1. Zo complex, kun je niet meer alleen
2. Vindt plaats op rommelige snij- en
raakvlakken
3. Kennis delen is de basis
4. Voor de toekomst en niet voor jezelf
alleen
5. Reflectief
6. Kan mislukken
7. Is nooit 100 procent nieuw
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De redactie van de reisgids
wenst u een aangename tocht.
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PLEISTER
PLAATSEN
DIE
INSPIREREN
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Het zijn plekken die rust,
ontmoeting, verpozing en reuring
of een moment van reflectie en
bezinning bieden. Voor vogels zijn
het plaatsen langs de trekroute
waar ze een tussenstop kunnen
maken om te rusten of te
foerageren. Letterlijk bijtanken, op
krachten komen, nieuwe energie
opdoen voordat de reis verder
gaat. Groene oasen of voedselrijke
poelen die midden in de woestijn
als waterrijke stapsteen dienen
waaraan dieren zich kunnen laven.
Maar ook mensen kunnen niet
zonder dergelijke rustpunten als
zij op reis zijn en de omgeving
verkennen, nieuwe paden
bewandelen of contacten leggen
en zich ontwikkelen en ontplooien.
Pleisterplaatsen zoals herbergen of
refugio’s voor reizigers onderweg,
ontstonden vaak op kruispunten
in routes. Letterlijk knooppunten
van ontmoeting. Soms ook
toevluchtsoorden. Op het snijvlak
van wegen die elkaar kruisten
of bij doorwaadbare plaatsen
waar later bruggen de verbinding
vergemakkelijkten en handel in
waren en kennis wortel schoot.

DE KRACHT VAN
C O M B INA T IEV ER M OGEN
In het lectoraat Duurzame
innovatie in de regionale
kenniseconomie zijn
pleisterplaatsen die plekken
waar het gedachtegoed tot
leven komt, waar de kracht
van combinatievermogen,
verbinding en co-creatie tot
vernieuwing in denken, leren
en handelen leidt. Het zijn
belangrijke plekken waar het
gedachtegoed van kennisdeling
en vermeerdering gedijt. Het
zijn de knooppunten in lerende
netwerken tussen overheid,
onderwijs, maatschappelijke
organisaties en bedrijfsleven.
Voorbeelden van vruchtbare
publiekprivate samenwerking
(pps) volgens de methodiek
van het lectoraat van al doende
leren en ontwikkelen. De
pleisterplaatsen tonen een rijke
schakering aan resultaten. De
hotspots van denken & doen zijn
verankerd in de erfenis van het
lectoraat, staan op de schouders
van eerdere projecten, maar
worden ook gevoed door nieuwe
inzichten. Die innovaties leiden
tot aanpassingen en daarmee
blijven de pleisterplaatsen zich
ontwikkelen en veranderen.
Wie het ziet, ervaart, er kennis
mee maakt, snapt het. Het is de
ultieme uitkristallisatie van leren
in de praktijk.
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S T A PST ENEN IN
D E RE GIO
Dit hoofdstuk vormt met
recht letterlijk het hart van de
reisgids. De pleisterplaatsen
zijn stapstenen in de regio die
inspireren, als voorbeeld kunnen
dienen van de samenwerking
tussen onderwijs, overheden
en organisaties. Meestal is het
een fysieke plek die kan worden
bezocht, in dat geval geven
we de route-informatie bij de
beschrijving. Tevens vermelden
we bij elke pleisterplaats welke
sector en opleidingen betrokken
waren bij de samenwerking
tussen lectoraat en werkveld
en de projecten en resultaten
waartoe die alliantie hebben
geleid. In sommige gevallen is

De pleisterplaatsen zijn
stapstenen in de regio die
inspireren, als voorbeeld
kunnen dienen van de
samenwerking tussen
onderwijs, overheden en
organisaties.
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de plek het best te bezoeken op
internet, als onderdeel van het
world wide web.
Het zijn dus zowel fysieke
als virtuele plekken waar
de grondbeginselen en het
gedachtegoed van het lectoraat
zijn uitgekristalliseerd tot
activiteiten die de bezoeker
kunnen inspireren. Op basis
van de beknopte informatie
in zakformaat en trefwoorden
wordt de reiziger die nieuwsgierig
is naar ervaringen uitgenodigd
zelf op stap te gaan. Daarmee
geeft het lectoraat haar kennis
door aan anderen die zich willen
laten inspireren. Tevens vormt
het overzicht een uitdaging
aan de pleisterplaatsen
elkaar te blijven opzoeken,
stimuleren en uitdagen om
vervolgstappen te zetten in het
leren op de werkplek in het
praktijklandschap.
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REGIO DRENTHE
EN OVERIJSSEL
L OC A T I E E MM EN

D EME N T IEHUI S VAN
D E T 0 EK OM ST
Samenwerking Alfa-college locatie
Hoogeveen opleidingen zorg en
welzijn en Alfa-college locatie
Groningen opleidingen ICT en
Human Technologie: crossovers
Zorg en Techniek. Partner werkveld:
Zorginstelling Tangenborgh.

INS P I RA T I E B R O N VO O R

		

PR O F E S S I O N A L S

et is een ideale
inspiratiebron voor
professionals, studenten,
onderwijsinstellingen,
ambtenaren, woningcorporaties,
mantelzorgers en familie van/
en mensen met (beginnende)
dementie. Het Dementiehuis
van de Toekomst in Emmen
toont de laatste technische
snufjes die het zelfstandig
wonen van mensen met

Alzheimer vergemakkelijken in
combinatie met menselijke zorg.
Voorbeelden zijn waterbekers
die laten horen wanneer een
cliënt moet drinken, een melder
die registreert of het fornuis nog
aan is, een sensor die afwijkend
slaapgedrag registreert, robot
Zora die oefeningen begeleidt en
voordoet, gordijnen die je opent
met een druk op de knop. Er is
ook aandacht voor inrichting
en sfeer van de woonomgeving
en goede, passende verlichting.
Zorginstelling Tangenborgh heeft
het huis ontwikkeld en ingericht
in goede samenwerking met
woningbouwcorporatie Domesta.

‘ W E W ET EN ELKAAR ST EEDS
BET ER T E VINDEN’

Beleidsmedewerker
zorgtechnologie en innovaties bij
Tangenborgh, Saskia Timmermans,
raakte geïnspireerd door de
methodiek van het lectoraat
waarbij kennisontwikkeling van
onderwijsinstellingen en werkveld
centraal staan. ‘Mijn organisatie

3.1 Regio Drenthe | Overijssel

vindt het belangrijk te investeren
in kennis en dat we daarbij niet
alleen kennis brengen maar ook
halen. Dankzij het lectoraat is het
voor Tangenborgh veel logischer
geworden om samen met
andere bedrijfstakken in nieuwe
innovatieve projecten te stappen.’
De samenwerking met corporatie
Domesta in het Dementiehuis
van de Toekomst heeft mede de
aanzet gegeven tot de oprichting
van het kenniscentrum Demens,
specifiek gericht op dementiezorg.

‘Mijn organisatie vindt het
belangrijk te investeren in
kennis en dat we daarbij niet
alleen kennis brengen maar
ook halen.’
Zorgverleners, mantelzorgers,
hulpverleners of mensen die
in hun omgeving te maken
hebben met dementie, maar ook
onderwijsorganisaties, kunnen bij
Demens aankloppen.
Het Dementiehuis dient ook
voor instructie of trainingen voor
zorgprofessionals, studenten,
gemeenten, woningcorporaties
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en andere zorgaanbieders.
Timmermans: ‘Zo pakken wij
problemen of uitdagingen
op die de samenwerking
tussen verschillende branches
vereist. We zien daarin steeds
nieuwe ontwikkelingen. Onze
inzet is dat mensen met
geheugenproblematiek zo
lang mogelijk hun eigen leven
moeten kunnen leiden. Zorg
op afstand dankzij innovatieve
zorgtechnologie kan daar zeker
aan bijdragen.’ Het Dementiehuis
van de Toekomst is een prachtig
project voor studenten en
docenten die meer willen weten
over de vraag hoe techniek
mensen met dementie of hun
mantelzorgers kan ondersteunen.
‘We weten elkaar steeds beter te
vinden.’

Voor meer informatie of het maken
van een afspraak:
dementiehuis@tangenborgh.nl
of bel met 0591-681616
Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen
52°45’44.5”N 6°53’36.1”E
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L OC A T I E E MM EN

V A K AN T IEPARK
P ARC SANDUR
Samenwerking tussen Alfa-college
locatie Hoogeveen opleidingen
Recreatie, Ondernemerschap,
Techniek ICT en locatie Hardenberg
opleidingen Zorg en Welzijn. NHL
Stenden Hogeschool locatie Emmen
Associate degree opleidingen
Leisure & Eventmanagement en
Hotelschool en locatie Leeuwarden
bacheloropleidingen Leisure en
Eventmanagement.
Partner werkveld: Center Parcs Parc
Sandur. Onderzoeken en projecten:
‘Gastbestendige receptie’ en ‘Zorg
en Technologie in vakantiehuisjes
Parc Sandur’.

ID E A L E U I T V A L S B A S I S VO O R
TOE RI S T E N

o’n beetje vanaf de start
van het lectoraat Duurzame
innovatie in de regionale
kenniseconomie is Parc Sandur
van Center Parcs van de partij.
Het mooi gelegen vakantiepark
met 333 vrijstaande bungalows
maakt deel uit van een woonwijk
rond de Rietplas in Emmen.
De ligging in het grensgebied
en de nabijheid van Wildlands
Adventure Zoo maken het tot een
ideale uitvalsbasis voor toeristen.
Supermarkt, sportvoorzieningen
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en zwembad worden zowel door
vakantiegangers als permanente
bewoners gebruikt. De creatieve
dubbelfunctie stimuleert het
slaan van dwarsverbanden
en bevordert innovaties op
het gebied van toerisme, zorg
en wonen. Parc Sandur is de
zuidelijkste woonwijk van
Emmen. De naam is afgeleid van
de geologische term ‘sandur’,
een uitloper van een gletsjer, wat
overeenkomt met de ligging van
de wijk op het meest zuidelijke
puntje van de Hondsrug.

‘ JE W EET NOOIT VAN T EVOREN
W AT EEN GOUDEN IDEE IS’

3.1 Regio Drenthe | Overijssel

Zij stellen gasten op hun gemak en
maken hen wegwijs op het park.
Er is een arrangement healthy
lifestyle ontwikkeld gericht op
vitaliteit en gezond eten, daarnaast
voerden studenten een project
uit om het grensoverschrijdend
toerisme te bevorderen. De
goede relaties tussen de
partners maken het makkelijker
om stageplekken in te vullen
en onderzoeksopdrachten uit
te zetten die nieuwe impulsen
geven aan het bungalowpark.
‘Er is daarnaast een intensievere
en betere samenwerking
met plaatselijke en regionale
ondernemers’, aldus De Groot
tevreden. Voordeel voor de
studenten is dat zij als beter
geschoolde werknemers starten
op de arbeidsmarkt en dat het
brainstormen met hen Parc

Eerst moet je elkaar leren
begrijpen, voordat je van
elkaar kunt leren.

Locatie Emmen | Vakantiepark Parc Sandur

met het bedrijfsleven.’ Het kostte tijd
voordat werkveld en onderwijs op
hetzelfde spoor zaten en dezelfde
snelheid ontwikkelden, merkte hij in
het begin. ‘Ondernemers willen altijd
van tsjak, tsjak.’ Van idee, naar plan
tot uitvoering vereist snel schakelen,
terwijl het onderwijs vast zit aan
langjarige onderwijsprogramm’s.
‘Als ik een idee had, was de reactie
uit het onderwijs: ‘Heel leuk, maar
dan voor het volgend schooljaar.
Het duurt allemaal wat langer, dat
hoort nu eenmaal bij samenwerking
en de bundeling van krachten en
ideeën in netwerkorganisaties.’ Er
zijn inmiddels enkele bungalows
voorzien van zorgtechnologie en
aangepast op een verblijf van
mensen met een beperking. ‘Er
komen al met al mooie dingen tot
stand’, aldus De Groot.

Parc Sandur, Sandurdreef 5,
7828 AA Emmen
Tel : 0031-591-667400
52°43’50.1”N 6°54’19.8”E

Sandur op nieuwe ideeën brengt.
‘Je weet nooit van tevoren wat
een gouden idee is.’ Eerst moet
je elkaar leren begrijpen, voordat
je van elkaar kunt leren, is zijn
ervaring. ‘Ik heb altijd open
gestaan voor scholing van de jeugd
en het zoeken van de aansluiting

Directeur Bert de Groot zag al snel
de meerwaarde in van versterking
van de regionale kenniseconomie
door een nauwe samenwerking
met het beroepsonderwijs in de
regio. Studenten van de Ad Leisure
& Events Management van NHL
Stenden Hogeschool in Emmen
en van toerisme en recreatie van
Alfa-college in Hoogeveen en
Hardenberg werken mee in het
hostess team bij de receptie.
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L OC A T I E E MM EN

M U SEUMBO ERDERIJ
NAB E RSHO F
E XPE DIT IEPO O RT
G EOPARK DE HO NDSRU G
Samenwerking tussen NHL
Stenden locatie Leeuwarden
bacheloropleidingen Leisure &
Eventmanagement.
Werkveldpartner: Geopark De
Hondsrug locaties Borger en
Emmen. Op diverse projecten
en onderzoeken waaronder:
‘Betrokkenheid burgers bij museum
en educatie’.

O U DS T E B O ERD ERI J VA N E M M E N

en boer van vroeger
die vertelt over hoe hij
leefde, een animatie
over de geschiedenis van het
boerenleven, zelf een tapijt van
zand maken zoals boerinnen dat
nog niet zo heel lang geleden
deden. De Nabershof, met de
oudste boerderij van Emmen
(1681), onderging een
metamorfose en opende
op 15 juli 2020 in een
hip nieuw jasje
de deuren als

Locatie Emmen | Museumboerderij Nabershof

expeditiepoort van De Hondsrug
UNESCO Global Geopark. Er is
een compleet nieuw museum
gekomen: een prachtige ruimte
met een expositie over het
thema Boeren op de Hondsrug.
Verder zijn het Theehuis en de
Museumboerderij gerenoveerd
en opnieuw ingericht. De
Hondsrug UNESCO Global
Geopark is een prachtig
voorbeeld van een lerende
netwerkorganisatie die dankzij
samenwerking van betrokken
burgers, bedrijven, onderwijs,
belangengroepen en overheden
de Hondsrug tot leven brengt.

Het bijzondere
cultuurlandschap was voor
UNESCO een van de redenen
om de Hondsrug de status
Global Geopark te geven.
Het bijzondere cultuurlandschap
was voor UNESCO een van de
redenen om de Hondsrug de
status Global Geopark te geven.
De boeren hebben door de
eeuwen heen een grote rol
gespeeld in het gebruik en
de vormgeving van het
landschap.
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De verbouwing van de Nabershof
maakt het mogelijk het verhaal
van de boeren in het gebied
vertellen. Dat verhaal gaat
over hoe de mens zich heeft
ontwikkeld in relatie tot het
landschap, vanaf de prehistorie
via het ontstaan van de
esdorpen naar de landbouw
in de huidige periode. Het
theehuis is gerenoveerd en
opnieuw ingericht. De boerderij
met schuren is te huur voor
bijeenkomsten.

Geopark De Hondsrug
behoort inmiddels tot een van
de oudgedienden in het rijk
geschakeerde gezelschap dat
met het lectoraat de afgelopen
jaren op reis is gegaan.
Het project is mogelijk gemaakt
door LEADER Zuid-Oost Drenthe,
Prins Bernhard Cultuurfonds,
Zabawas, Stichting Poppen.
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VER HAAL VAN H ET O N T S T A A N
VAN HET LAN D SC HAP

Geopark De Hondsrug behoort
inmiddels tot een van de
oudgedienden in het rijk
geschakeerde gezelschap dat met
het lectoraat de afgelopen jaren op
reis is gegaan. Het idee om voor
het Hondsrugsysteem een aparte
status te bedingen en aansluiting
te zoeken bij de 59 Geoparken in
Europa, was snel verzilverd. Er zijn
verschillende Expeditiepoorten
gevormd die het verhaal van het
ontstaan van een landschap in
zinnenprikkelende hoofdstukken
zichtbaar maken. Bodemopbouw,
Hunebedbouwers, landbouw,
vervening en industrialisatie zetten
een eigen stempel op de streek. De
duurzame gebiedsontwikkeling
die het Geopark beoogt, vereist
een goed en effectief samenspel
met partnerorganisaties en
belangengroepen. Daarom
zochten kwartiermaker
Harrie Wolters en de huidige
directeur Cathrien Posthumus
samenwerking met het lectoraat
dat dezelfde doelen nastreeft. Het
Geopark werkt als Haarlemmerolie
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voor de sociale- en economische
ontwikkeling van de streek. Het
lectoraat biedt handvatten en
de methodiek om gezamenlijk
als overheden, organisaties en
onderwijs duurzaam aan de slag
te gaan. Zo krijgt het regionale
streekgoud extra glans. ‘Vanaf
ons prille begin, hebben we
samen opgetrokken’, aldus
Posthumus. ‘Voor ons is het
contact met het onderwijs heel
relevant, vooral omdat wij ons
ook sterk richten op educatie.
De ideeën die wij hebben, maar
waarvan we nog niet goed weten
of ze realiseerbaar zijn, kunnen
studenten verder uitwerken.
Zo helpt het onderwijs prille
ideetjes verder te ontwikkelen.’
Hoe makkelijk en voor de hand
liggend samenwerking en
netwerken ook lijkt, de praktijk is
vaak weerbarstiger. ‘Wij hebben
inmiddels samen met het lectoraat
heel wat ervaring opgedaan in
wat wel werkt en wat niet echt
helpt. Het is een kunst om alle
betrokkenen zoals overheden,
gemeenten, organisaties en
bedrijven erbij te houden. De
kracht van Geopark De Hondsrug
schuilt in het smeden en
onderhouden van de verbinding.
Die factor is doorslaggevend.’

Locatie Borger | Hunebedcentrum
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LOCAT IE BORGER

R AN D STAD VAN D E P R EH I STO R I E

Samenwerking tussen Alfa-college
locatie Hoogeveen, opleidingen
niveau 3 en 4 Recreatie,
Ondernemerschap en Zorg. NHL
Stenden Hogeschool locatie Emmen
opleiding Associate degree Leisure
& Eventmanagement, locatie
Leeuwarden bachelor opleidingen
Leisure & Eventmanagement en
Zorg en Welzijn. Werkveldpartner:
Hunebedcentrum Borger. Onderzoek
Crossovers en projecten zoals
Family Event, Museumfunctie
bezoekersparticipatie, gezonde
levensstijl, geschiedenis Oervoedsel,
storytelling en belang en vorming van
Duurzaam Lerende Netwerken.

e Randstad van de
prehistorie, het is een
rake typering voor de
Hondsrug. De vele tientallen
hunebedden die de eerste
boeren van Drenthe nalieten,
tonen dat de zandrug tussen
Groningen en Bargerveen in
trek was als woonplek. In een
vrijwel rechte lijn liggen de
hunebedden als eerbetoon aan
de doden achter elkaar langs
een oude handelsroute. Het
moet een geweldige klus zijn
geweest om de vele tonnen
wegende granieten blokken
die verspreid in het veld lagen
te verzamelen en op elkaar

HU N E BE D CE N TR U M

Locatie Borger | Hunebedcentrum

te stapelen. Sommige stenen
wegen meer dan 20.000 kilo.
Bij het grootste hunebed van
Nederland aan de rand van
Borger verrees in 2005 een nieuw
Hunebedcentrum met vaste en
wisselende tentoonstellingen
die het leven van de pionierende
boeren belichten aan de hand
van maquettes en vondsten.
Diorama’s geven de bezoekers

dehondsrug.nl/musea/de-nabershof
Noordeind 21, 7815 PB Emmen
52°47’35.8”N 6°53’22.0”E
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‘ W E KUNNEN ELKAAR GOED
VINDEN’

een inkijkje in de nieuwe
steentijd. Ook gaat het museum
in op de oertijd en hoe de grote
granieten zwerfstenen verpakt
in het landijs uit Scandinavië
tijdens de voorlaatste ijstijd
naar de Nederlandse delta
reisden. Het Hunebedcentrum
is als twee handen op een buik
met Geopark De Hondsrug en
dient als kennispoort van het
UNESCO Global Geopark. Bij
het Hunebedcentrum ligt een
keientuin en een Oertijdpark
met een reconstructie van een
steentijdhuis. Het museum
beschikt over een café, een
Oerschool en een winkel.

Zo rond 2011 maakten lector Ineke
Delies en de toenmalige directeur
van het Hunebedcentrum Hein
Klompmaker kennis met elkaar. Er
was vrijwel direct sprake van een
klik, een wederzijdse herkenning
dat wat hen bezighield en dreef
veel raakvlakken vertoonden.

‘We laten zien dat onderwijs,
landschap en erfgoed als
bondgenoot optrekken. We
kunnen elkaar goed vinden.’
‘We laten zien dat onderwijs,
landschap en erfgoed als
bondgenoot optrekken. We
kunnen elkaar goed vinden’, aldus
Klompmaker.
Hij deed een klemmend beroep
op subsidieverstrekkers
om de afreken- en
verantwoordingscultuur niet te ver
door te voeren. Dat zou een rem
zetten op innovaties. ‘We wilden
de samenwerking tussen de
organisaties in Zuidoost-Drenthe,
ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen zo eenvoudig

mogelijk organiseren zonder al te
veel administratieve rompslomp.’
Net als het lectoraat kent het
Hunebedcentrum veel gewicht
toe aan storytelling. De verhalen
brengen het verleden tot leven
en anderzijds dienen verhalen
als inspiratiebron voor verdere
innovaties en samenwerking.
Verhalen verbinden disciplines
en vakgebieden en overstijgen
de organisatorische verschillen
tussen mbo en hbo. ‘Als
netwerkorganisaties zijn we met
hetzelfde bezig. Het past allemaal
mooi in het puzzeltje’, aldus de
huidig directeur Harrie Wolters, die
net als zijn voorganger een warm
pleitbezorger is om gezamenlijk
de handen in elkaar te slaan.

Het paleo dieet van de
Hunebedbouwers sluit
goed aan bij de huidige
trend van gezonde voeding.
Een voedselpad bij het
Hunebedcentrum werpt licht
op die samenhang.
Het Hunebedcentrum telt relatief
veel stagiaires uit mbo en hbo en
werkt waar mogelijk in projecten
samen met onderwijsinstellingen
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zoals in de aandacht voor
oervoedsel. Het paleo dieet van
de Hunebedbouwers sluit goed
aan bij de huidige trend van
gezonde voeding. Een voedselpad
bij het Hunebedcentrum werpt
licht op die samenhang. Het al
dan niet lukken van onderzoeksof uitvoeringsprojecten met
het onderwijs staat of valt
volgens Wolters met een goede
begeleiding en betrokkenheid
van docenten en enthousiaste
studenten. ‘Je bent afhankelijk in
een samenwerking van waar de
energie heen vloeit. Dat is geen
rocket science. Als stichting richten
wij ons met name op educatie. Dat
maakt dat wij de samenwerking
met het onderwijs blijven
zoeken.’ De directeur van het
Hunebedcentrum realiseert zich
dat elk proces een eigen dynamiek
heeft en anders verloopt.
Netwerken blijft het fundament
onder het voortbestaan van het
museum. Hij sluit niets of niemand
uit.

hunebedcentrum.eu
Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger
52°55’49.4”N 6°48’01.5”E
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Locatie Witteveen | Landal Orveltermarke

L OC A T I E WI T TEVE E N

L AN DAL
O R VELT E R M ARKE
Samenwerking tussen Alfacollege locatie Hoogeveen niveau
3 en 4 opleidingen Recreatie,
Ondernemerschap, Zorg en Welzijn
en locatie Groningen niveau 3 en
4 opleidingen Sport & Bewegen.
NHL Stenden Hogeschool locatie
Leeuwarden bacheloropleidingen
Zorg en Welzijn, Leisure &
Eventmanagement en locatie
Emmen Associate degree opleidingen
Leisure & Eventmanagement en
Hotelschool. Hanzehogeschool
Groningen bacheloropleidingen
Gezondheidszorg en
Bewegingsstudies.
Werkveldpartners: Landal
Orveltermarke, Center Parcs
Parc Sandur Emmen, Wellness &
Golfresort Zuiddrenthe, Treant
Zorggroep en Vitalinq.
Onderzoek naar crossovers tussen
zorg en vrije tijd, projecten zoals:
Healthy Lifestyle Hospitality,
een Innovatiewerkplaats van de
Hanzehogeschool en Beleefpad,
combinatie van natuur, omgeving en
vrije tijd.

TOP G E Z E LS C HA P VA N
BU N GA L O WP A RKE N

reenparks Orveltermarke
behoort tot het
topgezelschap van
bungalowparken met een
Europees duurzaam keurmerk.
Het park ligt aan natuurlijk
zwemwater en op een kunstmatig
opgeworpen eiland is een
ontdekkingspad door de natuur
aangelegd met zeldzame planten
en dieren. Het park met 227
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bungalows ligt op een steenworp
afstand van museumdorp
Orvelte met zijn Saksische
boerderijen, karakteristieke
kasseien en originele winkeltjes.
Vanuit hun bungalow lopen de
gasten zo de heidevelden met
jeneverbesstruiken en solitaire
grove dennen in of kunnen ze
eindeloos dwalen tussen de
velden en door de uitgestrekte
bossen. Op het park ligt een
18-holes Pitch & Putt golfbaan
die evenals het restaurant ook
voor gasten van buiten vrij
toegankelijk is. Orveltermarke
werkt al jaar en dag nauw samen
met toeristische bedrijven,
onderwijsinstellingen en
overheden in de omgeving. Het
park, dat een Green Key Award
voert, zet zich in voor de natuur,
Drentse cultuurhistorie en
samenleving.

‘G AAN MET D E B AN AAN ’

Van nature is Folker
Frommeyer, general-manager
van bungalowpark Landal
Orveltermarke, een man van
aanpakken. ‘Als ik vandaag
enthousiast over iets ben en een
besluit heb genomen, wil ik het
liefst dat het werk morgen begint.
Ik heb geleerd dat overheden en

‘Mijn ervaring is dat
studenten interessante
invalshoeken hebben waar ik
op mijn park weer iets mee
kan.’
onderwijs met een ander tempo
werken. Soms moet ik bij mezelf
op de rem staan.’ Hij is meer van
‘gaan met de banaan’ en heeft
ervaren dat samenwerken een
lange adem vereist. Met het
lectoraat heeft de parkmanager
in 2012 contacten aangeknoopt
om samen een arrangement te
ontwikkelen op het snijvlak van

zorg en gastvrijheid. Het uiteindelijk
Fit&Fun arrangement waarbij de gast
gebruik kon maken van de diensten
van thuiszorg of dialyse in de regio,
bleek geen blijvertje en is na een
jaar weer uit het aanbod geschrapt.
Toch opende de samenwerking de
weg om op Orveltermarke meer met
onderwijsinstellingen op te trekken.
‘Mijn ervaring is dat studenten
interessante invalshoeken hebben
waar ik op mijn park weer iets mee
kan’, constateert Frommeyer. Hij
zou het toejuichen als onderwijs en
werkveld meer structureel praktijk
en theorie combineren. ‘Ik zou
het heel mooi vinden als er meer
praktijklessen op locatie worden
gegeven. Ik kan me heel goed
voorstellen dat als in de opleiding
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facility management aan bod
komt, studenten een dag bij ons
meelopen en bijvoorbeeld een
draaiboek legionellabeheersplan
in de praktijk toetsen. Als
iemand uit mijn team met
praktijkvoorbeelden daarover
vertelt weet ik zeker dat het
beter blijft hangen.’ Jaarlijks
lopen er op zijn park wel vijftien
tot twintig stagiaires rond, met
name uit het mbo. De taken
variëren van receptiewerk, tot
entertainment of een stage bij
de technische dienst. In het werk
van een general-manager zijn
er veel zaken die overleg met
lokale en provinciale overheden,
maatschappelijke organisaties en
collega-ondernemers vereisen.
Zo is Frommeyer in 2020 volop
betrokken bij de ontwikkeling van
een Beleefpad Midden-Drenthe.
De route moet bezoekers en
streekbewoners de schoonheid
en waarde van het gebied laten
ervaren.

landal.nl/orveltermarke
Mr.J.B. Kanweg 3, 9439 TD Witteveen
52°50’04.3”N 6°40’00.9”E
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LOCAT IE GIET EN

BI BLI O THE E K V AN
D E 21S TE E E U W
Samenwerking tussen Alfa-college
locatie Groningen niveau 3 en 4
opleidingen Zorg en Welzijn en
Educatie en de stafdiensten.
Werkveldpartner: Biblionet Drenthe
en Openbare Bibliotheek Gieten.
Onderzoek naar lerende netwerken
en burgerparticipatie.

PARADE PAARDJE

e bibliotheek in Gieten is
een paradepaardje van
Biblionet Drenthe, de
overkoepelende organisatie waar
de ruim veertig bibliotheken
in Drenthe deel van uitmaken.
Van uitleenplek voor boeken
en tijdschriften, transformeert
de bibliotheek tot veelzijdige
ontmoetingsplek. In 2019
is de bibliotheek van Gieten
compleet vernieuwd zodat het als
kloppend maatschappelijk hart
van de samenleving dienst kan
doen. De slogan is: Een gezellige
ontmoetingsplaats van, voor en
door de inwoners van Gieten. In
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het midden van de bibliotheek
staan grote tafels om bezoekers
de gelegenheid te geven om met
elkaar te praten bij een kop koffie
of thee. Een uitgelezen aanbod
aan cursussen en workshops
bevorderen het contact rond
sociaal-maatschappelijke
zaken op het terrein van
opvoeding, koken, digitalisering
of streekhistorie. Bij cursussen
zoals Klik&Tik en Aan de slag
met je DigiD wordt cursisten
laagdrempelig geleerd hoe zij op
de computer een email kunnen
versturen, informatie op internet
kunnen opzoeken en moeten
inloggen met hun DigiD. Wie
beter wil leren lezen, schrijven
en rekenen, kan bij het Taalhuis
terecht. En wie een vraag over
de laptop, pc of tablet heeft, kan
tijdens het wekelijks Digitaal Café
langskomen.

Locatie Gieten | Bibliotheek van de 21ste eeuw

‘B I B LI O THEEK VAN D E
TO EK O MST’

Annelies Bakelaar, directeur/
bestuurder van Biblionet Drenthe,
raakt niet uitgepraat over de
centrale rol die de Drentse
bibliotheken haars inziens kunnen
en ook moeten spelen in het
gemeenschapsleven. Zij is met
haar team volop bezig te bouwen
aan de bibliotheek van de 21ste
eeuw, een toekomstbestendig en
kloppend hart van vernieuwing.
De fijnmazige provinciale dekking
en spreiding maakt dat de
bibliotheek tot in de haarvaten
van de samenleving aanwezig is.
Bakelaar omschrijft de rol van
de bibliotheek als een robuuste
schakel in een kennis-, leer-,
lees- en informatienetwerk. ‘We
kunnen als draaischijf tussen
organisaties, bedrijven, overheid,
zorgaanbieders en burgers
fungeren.’ Daarmee geeft de
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Locatie Zeijen | Huis te Zeijen

LO C ATI E Z EI J EN

H U IS T E Z EIJEN
N I EU W E W O O N VO R M

uis te Zeijen is een
nieuwe woonvorm
waarbij de ingrediënten
bestaan uit wonen rond het
voormalige boerenerf, service
en zorg, veel groen en B&Bkamers voor toeristen en
kortdurende zorgvragers.

bibliotheek van de toekomst
een aanzet tot de vorming van
lerende netwerken in de regio.

‘Naast boeken komt er
veel ruimte voor andere
activiteiten. Denk
bijvoorbeeld aan een plek
waar je hulp krijgt bij het
solliciteren.’
Als partner van het lectoraat ligt
haar interesse bij de vraag ‘hoe
maak je kennis overdraagbaar
en hoe maak je zo’n lerend
netwerk duurzaam’. Zij zoek
naar bewijslast in casuïstiek om
aannames te staven. ‘Hoe zet
je de lokale gemeenschap in
haar kracht en sluit je daar als
maatschappelijke organisaties op
aan?’ Die uitdagende vraag hoopt
ze binnen Biblionet samen met
collega’s, inwoners en organisaties
op te pakken. Zij noemt Gieten
als voorbeeld van de ontwikkeling
die vorm geeft aan de nieuwe
bibliotheek van de 21ste eeuw.
De website van de bibliotheek in
Gieten daarover: ‘Naast boeken
komt er veel ruimte voor andere
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan
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een plek waar je hulp krijgt bij het
solliciteren. Waar je leert (beter) met
de computer om te gaan. Waar je
beter kunt leren lezen of schrijven.
Of denk aan een cursus over gezond
en lekker eten of bewegen. Ook wil
de bibliotheek graag samenwerken
met andere organisaties om een
breed aanbod te kunnen bieden.’
De transformatie die Bakelaar voor
ogen heeft verloopt volgens de vier
o’s van ontspannen, ontwikkelen,
ontdekken en ondernemen. ‘Het is
de kunst om in de samenwerking
elkaars kracht te gebruiken’, meent
de bestuurder. Vertrouwen vormt
het fundament waarop partijen
verder kunnen bouwen. ‘Daaruit
ontstaan de mooiste initiatieven.’

De bewoners en gasten op het
erf kunnen gebruik maken
van alle mogelijke diensten
waaronder zorg, maar ze
behouden daarbij zoveel
mogelijk hun eigen regie en
privacy.
En dat alles op duurzame leest
geschoeid. In het voortraject
van de planontwikkeling vanaf
2014 hebben studenten van
verschillende studierichtingen
en niveaus (zowel mbo als
hbo) opdrachten uitgevoerd
vanuit hun eigen opleiding
en gezamenlijk met andere
opleidingen. Er ontstond
een mooi proces met mooie
uitkomsten waarbij

de studenten ook buiten hun
eigen kaders en richtlijnen
leerden kijken. Een voorbeeld
hiervan is het vormgeven van
gastvrijheidsprincipes als een
essentiële waarde in Huis te
Zeijen. De bewoners en gasten
op het erf kunnen gebruik
maken van alle mogelijke
diensten waaronder zorg, maar
ze behouden daarbij zoveel
mogelijk hun eigen regie en
privacy. Het bestemmingsplan is
onlangs vastgesteld, waardoor
de plannen vanaf het najaar 2020
verder vormgegeven kunnen
worden.

bibliotheekgieten.nl
Eexterweg 12, 9461 BD Gieten
53°00’21.2”N 6°45’36.5”E
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S AM E N WE RK I N G TU S S E N
V E R S CH I L L E ND E S E CTO REN

Het is de uitdaging samenwerking
te realiseren tussen verschillende
sectoren. Niet langer zorg, toerisme
en wonen op het platteland
eendimensionaal benaderen,
maar in samenhang zodat er
ontschotting plaatsvindt. Dit is
naar de stellige overtuiging van
de initiatiefnemers noodzakelijk
voor een vitale samenleving. Het
onderwijs is een onmisbare schakel
in de nagestreefde vernieuwing.
Bert Pathuijs en Marja Takens
hopen binnen twee jaar Huis te
Zeijen samen met de partners
te realiseren. Volgens Takens is
het verschil met vergelijkbare
initiatieven dat de zorg niet het
uitgangspunt is. ‘De zorg is er
wel, maar het gaat erom zo lang
mogelijk zo normaal mogelijk te
leven in een prettige landelijke
omgeving. Wij denken dat niet

Locatie Zeijen | Huis te Zeijen

iedere oudere behoefte heeft op
een appartement te wonen in een
grotere kern of stad. Wij bieden
een kleinschalige en groene variant:
wonen op het erf.’
Bert Pathuis over zijn initiatief: ‘Ik

Niet langer zorg, toerisme
en wonen op het platteland
eendimensionaal benaderen,
maar in samenhang zodat er
ontschotting plaatsvindt. Het
onderwijs is een onmisbare
schakel in de nagestreefde
vernieuwing.
draai het 180 graden om. Ik ga
niet uit van zorg, maar van gezond
wonen.’ In het multidisciplinaire
team van het lectoraat bracht hij
zijn plan in voor Huis te Zeijen.
Studenten uit de techniek, bouw,
zorg van Alfa-college en van de
Hogere Hotelschool van NHL
Stenden Hogeschool dachten
met hun docenten mee over de
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uitvoering en werkten ideeën uit tot
een multidisciplinair bedrijfsplan.
Die verfrissende aanpak bleek
voor studenten heel leerzaam en
leverde Pathuis nieuwe inzichten
op. ‘Ik zag dat bouwkunde
studenten zich gingen verplaatsen
in de bewoner en zorgstudenten
werden zich bewust van het
belang van een goede leef- en
woonomgeving. De hotelstudenten
brachten het concept gastvrijheid
in en de nadruk op individuele
behoeften. Hoe stem je
dienstverlening op elkaar af. Om
samen te leren werken, moet
je vroeg beginnen, dus al bij de
studenten.’ Hij ziet mogelijkheden
om bij realisatie een werkatelier
op locatie te starten waardoor
studenten bij de bedrijfsvoering
betrokken blijven.

Min. Cremerstraat 8, 9491 TJ Zeijen
53°02’27.3”N 6°32’24.6”E

Locatie Veenhuizen | Hotel-restaurant Bitter&Zoet

LO C ATI E VEEN H U I Z EN

H O T EL -R ES T A U R A NT
B IT T ER & Z O ET Samenwerking tussen NHL Stenden
Hogeschool locatie Leeuwarden
bacheloropleidingen Leisure en
Event management, Frieslandcollege
locatie Leeuwarden niveau 3 en 4
opleidingen Recreatie.
Werkveldpartners: Hotel-Restaurant
Bitter en Zoet, Maatschappij
van Weldadigheid, Museum De
Proefkolonie, Weldadig Oord,
Veenhuizen Boeit, gemeente
Westerveld.
Onderzoek naar lerende
netwerken en project oprichten en
onderhouden koloniekenniskring
voor lokale ondernemers uit
Frederiksoord en Veenhuizen,
waarbij gezocht wordt naar
mogelijke crossovers in vrijetijd,
toerisme, zorg, burgerparticipatie
en sociale (gebieds)functies van het
museum en de relatie wordt gelegd
met Unesco werelderfgoed.

B I J Z O N D ER E H I STO R I E
G EVAN G EN I SD O R P

een betere plek om
de bijzondere historie
van gevangenisdorp
Veenhuizen te proeven als het
hotel-restaurant Bitter&Zoet.
Het bitter in de naam verwijst
naar het hardvochtige bestaan
in wat eerst de gestichten
90
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voor landlopers waren en later
bekend stond als Hollands
Siberië. Het zoet staat voor de
huidige functie als plek waar
gasten zich kunnen laven aan
uitgelezen spijs, een goed
verhaal en drank. Het voormalige
hospitaal en de apotheek van de
Maatschappij van Weldadigheid
zijn een prachtige uitvalsbasis
voor verkenningstochten in
het sfeervolle dorp en bosrijke
omgeving. Veenhuizen begon
na de sluiting van de meeste
gevangenissen en het vertrek van
personeel aan een nieuw leven.

Veenhuizen en de andere
koloniën die deel uitmaakten
van de Maatschappij van
Weldadigheid, zoals
het zuidelijker gelegen
Frederiksoord, zijn bezig
zichzelf opnieuw uit te vinden.
Het buurtschap ‘Veenhuysen’
bestond eeuwenlang uit slechts
een handvol boerderijen en
arbeiderswoningen in een
verlaten streek. De stichter van
de Drentse landbouwkoloniën,
Johannes van den Bosch, liet er
najaar 1822 zijn oog op vallen
op de wildernis die hij wilde
ontginnen. Hij verwierf grote
stukken grond, er verrezen
drie gestichten die onderdak
boden aan 1500 landlopers en
alleenstaande kinderen en enkele
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boerderijen. Nadat het sociale
experiment van Van den Bosch
door tegenvallende oogsten
en mismanagement slagzij
maakte, gingen de gestichten
in 1859 over naar het rijk en
kregen een bestemming als
rijkswerkinrichtingen. Tussen
1875 en 1914 groeide het dorp
volgens een strakke geometrische
indeling, stratenplan en
nauwgezette architectonische
bouwvoorschriften. In het
Tweede Gesticht is het
gevangenismuseum gehuisvest.
Het bijzondere dorp is
aangemeld voor plaatsing op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO
samen met de andere koloniën
die deel uitmaakten van de
droom van Van den Bosch. Jonge
ondernemers en innovatieve
start-ups hebben hun intrek
genomen in de vrij gekomen
cipierswoningen en werkplaatsen
zoals bierbrouwer Maallust en
een outdoor- en klimcentrum.
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W ELD AD I G E O MG EVI N G

Veenhuizen en de andere koloniën
die deel uitmaakten van de
Maatschappij van Weldadigheid,
zoals het zuidelijker gelegen
Frederiksoord, zijn bezig zichzelf
opnieuw uit te vinden. Het
gevangenisdorp dat tot 1981 voor
Nederlanders buiten het personeel
dat er werkte en de gevangenen
die er opgesloten zaten niet vrij
toegankelijk was, heeft sindsdien
letterlijk weer lucht gekregen.
Het is een weldadige omgeving
juist omdat de vrijheid er nog
jong is, het trekt kunstenaars en
entrepreneurs en ademt vitale
ondernemingslust. Dat sloot
mooi aan bij de reuring die het
lectoraat met haar methodiek van
co-makership tussen onderwijs en

Locatie Veenhuizen | Hotel-restaurant Bitter&Zoet

bedrijfsleven wil genereren. ‘Door
haar werkwijze brengt het lectoraat
mensen, zowel multidisciplinair
als multilevel met elkaar in
aanraking. Dat is heel vernieuwend
gebleken’, vertelt kenniskringlid
en onderzoekster Maaike de Jong.
Zij was betrokken bij zeker acht
projecten die studenten van NHL
Stenden Hogeschool uitvoerden
in Veenhuizen en Frederiksoord.
De opdrachten kwamen van
ondernemers en sloten aan op de
aanvraag van de Maatschappij van
Weldadigheid en de gemeenten
Noordenveld en Westerveld
om de bijzondere geschiedenis
van de kolonisatie van de streek
op de Werelderfgoedlijst te
plaatsen. De klussen behelsden
de herbestemming van de
voormalige RK kerk, de Tuinen van
Weldadigheid, de geschiktheid
als trouwlocatie, de inrichting van
een toeristisch informatiepunt
(TIP) en een onderzoek naar het
Gevangenismuseum. Momenteel
is lector Ineke Delies nog volop
betrokken bij initiatieven om
Veenhuizen en Frederiksoord
nauwer met elkaar te verbinden. De
Jong: ‘De betrokken ondernemers
hebben geleerd Veenhuizen op
de kaart te zetten.’ Het cultureel
erfgoed in samenhang met de
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natuur verdient een podium.
Directeur Bert Pathuis van Pathuis
& Partners en tevens bestuurslid
van Veenhuizen Boeit onderschrijft
het belang van de methodiek om
lerend vermogen te organiseren
om zo werkveld en onderwijs
verder te helpen. Met Delies en
Minne Wiersma, directeur van de
Maatschappij van Weldadigheid,
heeft hij begin 2020 een nieuw
samenwerkingsverband opgetuigd
dat volgens de principes van het
lectoraat werkt.

‘Er liggen zeker als de
Koloniën van Weldadigheid
op de Werelderfgoedlijst
komen, geweldige kansen
om nieuwe combinaties in
toerisme, zorg en wonen te
ontwikkelen,’
‘Er liggen zeker als de Koloniën
van Weldadigheid op de
Werelderfgoedlijst komen,
geweldige kansen om nieuwe
combinaties in toerisme, zorg
en wonen te ontwikkelen’, stelt
hij onomwonden. Door onderwijs
aan ondernemers te koppelen in
Veenhuizen en Frederiksoord moet
het lukken om deze bijzondere
plaatsen breder onder de aandacht
te brengen. Pathuis: ‘Ik heb in
mijn contact met het lectoraat
ervaren hoe belangrijk het is om
natuurlijke samenwerkingspartners
te vinden. Uit vertrouwen ontstaat
samenwerking over scheidslijnen
heen. En innovatie.’

Locatie Frederiksoord | Museum de Proefkolonie

LOCAT IE FREDERIKSOORD

MU S E U M
D E P R O E F KO LO N I E

Samenwerking met NHL Stenden
Hogeschool locatie Leeuwarden,
bacheloropleiding Tourism
Management.
Werkveldpartners: Maatschappij
van Weldadigheid, Museum De
Proefkolonie, Hotel-Restaurant
Bitter en Zoet, Weldadig Oord,
Veenhuizen Boeit, gemeente
Westerveld.
Onderzoek naar lerende
netwerken en project oprichten en
onderhouden koloniekenniskring
voor lokale ondernemers uit
Frederiksoord en Veenhuizen,
waarbij gezocht wordt naar
mogelijke crossovers in vrijetijd,
toerisme, zorg, burgerparticipatie
en sociale (gebieds)functies van het
museum en de relatie wordt gelegd
met Unesco werelderfgoed.
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O O R SP R O N G VAN D E
VER Z O R G I N G SSTAAT

ie op zoek is naar
de oorsprong van
de verzorgingsstaat
en de geschiedenis van het
bijzondere sociale experiment dat
onder leiding van Johannes van
den Bosch vanaf 1822 gestalte
kreeg in het ontoegankelijke
Drenthe, kan zijn hart ophalen in
De Proefkolonie. Het museum in
Frederiksoord biedt de bezoekers
een multimediale tijdreis
waarin zij in de voetsporen
treden van de eerste kolonisten.
Van de stadse achterbuurten
naar de ontginningen in Drenthe,
het moet een behoorlijke schok
zijn geweest voor de paupers
die op transport gingen.
Droom en werkelijkheid,
tekentafelwerkelijkheid en
praktijk botsten ruw. De nobele
ideeën over een maakbare
samenleving, maakten ook
slachtoffers. Niet iedereen

Locatie Frederiksoord | Museum de Proefkolonie

verging het goed of wist zich te
onttrekken aan het stigma van
armoedzaaier. De beeldende reis
door de recente geschiedenis
voert door drie aan elkaar
geschakelde ruimten. In de
directe omgeving van het recent
gebouwde bezoekerscentrum
kunnen de koloniehuisjes, kerk,
mandenmakerij, bosbouw- en
tuinbouwschool worden bezocht.
In het Huis van Weldadigheid
is tevens een gezellig ingericht
Grand Café gevestigd, een winkel
en een Tourist Info Punt.

STR EEK STER K ER P O SI T IO N E R E N

Samenwerking kan de voormalige
Drentse koloniën van de
Maatschappij van Weldadigheid
veel brengen, meent algemeen
directeur Minne Wiersma.
De vorming van een lerend
netwerk van ondernemers
en belanghebbenden dat
gevangenisdorp Veenhuizen en

bitterenzoet.nl
Hospitaallaan 16,
9341 AH Veenhuizen
53°02’37.3”N 6°23’35.3”E
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LO C ATI E
VEEN O O R D / N I EU W -AMSTER D AM

D E Z O R G V IL L A

de Vrije Kolonie Frederiksoord
verbindt, kan de streek sterker
positioneren. De werkwijze van
het lectoraat om zo’n lerend
netwerk klein te beginnen en met
de nadruk op enthousiasmeren,
persoonlijk contact en stap voor
stap al doende en van onderaf de
samenwerking gestalte geven, sluit
aan bij de zienswijze van Wiersma.
‘We hebben vijf ondernemers
uit Frederiksoord en vijf uit
Veenhuizen bereid gevonden aan
te haken. Zij vertegenwoordigen
elk vijf verschillende
aandachtsgebieden te weten
horeca en vrijetijdseconomie,
groene voedselvoorziening,
cultuur, duurzaamheid en zorg.
Door op een heel primair niveau
kennis te maken, te delen wie je
bent en wat je inspireert, worden
we met elkaar rijker’, luidt zijn
verwachting. Het idee is dat de

uitwisseling van ideeën, plannen
en ervaringen aanstekelijk werkt en
het netwerk doet groeien, zowel in
omvang als slagkracht. Een zwaankleef-aan effect. Hij parafraseert een
uitspraak van Cruijff: ‘Alleen ga je wel
sneller, samen kom je zoveel verder.’
Het is de bedoeling dat studenten
de ondernemers ondersteunen met
onderzoek. Zo is er een plan om met
de koloniewoningen van het stroomen gasnet af te gaan. Wiersma denkt
hardop aan de mogelijkheden van
de inzet van waterstof op lokale
schaal. ‘Dankzij innovaties vanuit
het onderwijs kunnen wij stappen
zetten.’ Antwoorden op vragen
hoeven niet altijd snel te komen.
‘Soms is het verstandig in tijd te
investeren. Iets eerst goed tegen
het licht te houden en met elkaar te
bespreken. Ook dat is een kwestie
van leren.’

Samenwerking tussen Alfa-college
locatie Hoogeveen niveau 3 en 4
opleidingen Zorg&Welzijn, Recreatie
en Techniek, locatie Hardenberg
niveau 3 en 4 opleidingen
Zorg en Welzijn. NHL Stenden
Hogeschool locatie Leeuwarden
bacheloropleiding Zorg en locatie
Emmen bacheloropleiding ICT.
Werkveldpartners: de Zorgzaak en De
ZorgVilla Veenoord.
Onderzoek naar crossovers Zorg,
Technologie & Wonen en Vrije tijd en
projecten in diverse fasen en locaties
van de ZorgVilla’s in samenwerking
met bewoners en betrokken burgers.

VI N C EN T VAN G O G H

n het dorp dat zijn naam
ontleent aan de Drentse
veenontginning en
turfafgravingen streek ooit
Vincent van Gogh neer, voor
een kortstondig verblijf. Hij
was onder de indruk van licht,

Locatie Veenoord / Nieuw-Amsterdam | Zorgvilla

lucht en het harde en sobere
leven van de mensen die in het
veen hun brood verdienden.
In het Van Gogh Huis is de
kamer waar hij verbleef
opengesteld voor publiek en er
zijn wisselende exposities. Zijn
verblijf in Veenoord markeerde
een keerpunt in zijn leven.
Hij nam definitief het besluit
kunstenaar te worden. Een kleine
150 jaar later schoot een ander
levensvatbaar idee wortel aan de
rand van de veenkolonie.

Niet de medewerkers zijn
bepalend voor wat er gebeurt,
maar de zorgverleners
volgen het ritme, wensen en
behoeften van de bewoners.
In De ZorgVilla kunnen mensen
oud of jong met een lichamelijke
en/of geestelijke zorgvraag
wonen en samenleven. De
bewoners staan centraal in
de kleinschalige, particuliere
woonzorgvoorziening. Niet de
medewerkers zijn bepalend
voor wat er gebeurt, maar
de zorgverleners volgen het

proefkolonie.nl
Majoor van Swietenlaan 1A,
8382 CE Frederiksoord
52°50’41.4”N 6°11’21.7”E
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NADRUK OP GEZ ELLIG

leidde het contact met het
lectoraat tot de oprichting van
een leerafdeling van Alfa-college
verbonden aan de ZorgVilla. De
tien studenten liepen stage om
praktijkervaring op te doen en
een docent verzorgde ter plekke
een dag in de week theorieles.
Doordat de docent elke week op
het stageadres kwam, kon er een
snellere terugkoppeling tussen
praktijkvragen van de student en
de onderwijskundige feedback
worden gegeven. ‘Die scholing
in de praktijk werkte heel goed.’

SAMENW ONEN

ritme, wensen en behoeften
van de bewoners. Zij bieden
de begeleiding, verzorging en
verpleging die nodig zijn. Ook
helpt ieder naar vermogen mee
in het huis. Verzorgd wonen met
persoonlijke aandacht, het is
een innovatie die inmiddels
navolging krijgt. Daarnaast
kunnen ook mensen die moeten
revalideren of vakantieopvang
zoeken tijdelijk een kamer huren
in De ZorgVilla. Naar behoefte
kunnen bewoners een beroep
doen op een logopediste, ergo- of
fysiotherapeut. In de woonvorm
staat behoud van eigenwaarde,
bewegingsvrijheid en de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer voorop. De bewoners
krijgen alle ruimte zelf hun
keuzes te maken.

‘De nadruk in het zorgconcept ligt
op het gezellige samenwonen.
Jongere bewoners met een
verstandelijke beperking helpen
ouderen of omgekeerd’, vertelt
zorgconsulent Afina Hidding
van Zorgzaak. Bij de start van de
ZorgVilla haalde zij de banden
aan met het lectoraat om het
onderwijs volop te betrekken bij
het innovatieve zorgconcept.
Zorgzaak heeft na het succes van
Veenoord soortgelijke huizen
in Slagharen en Hoogeveen
gerealiseerd. De zorgverleners zijn
in de visie van de zorgverlener te
gast in het huis dat de bewoners
met elkaar delen. Ook de tijdelijke
verhuur van enkele kamers zorgt
voor afwisseling. ‘Die interactie
tussen bewoners verloopt heel
goed. Doordat er steeds andere
mensen komen is de sfeer fijn, die
tijdelijke bewoners brengen ook
weer ander bezoek over de vloer.’
Ook het personeel ervaart de
dynamiek als prettig. In 2013

‘De nadruk in het
zorgconcept ligt op het
gezellige samenwonen.
Jongere bewoners met een
verstandelijke beperking
helpen ouderen of
omgekeerd’
Hoewel de werkwijze goed beviel,
is de invulling van de opleiding in
2017 gestaakt omdat de intensieve
begeleiding het personeel teveel
tijd kostte in combinatie met
de complexe zorgvraag van

Locatie Veenoord / Nieuw-Amsterdam | Zorgvilla

bewoners. Hidding blijft overtuigd
van de waarde van de inbreng van
studenten. ‘Het was voor beide
partijen goed, je leert anders
te werken doordat jongeren
met andere kennis en vragen
binnenkomen. Het voorkomt dat
het vaste personeel teveel op de
automatische piloot zorg verleent.’

‘Je leert anders te werken
doordat jongeren met
andere kennis en vragen
binnenkomen.’
De ZorgVilla biedt relatief veel
stageplaatsen. Gemiddeld lopen
er zes tot zeven studenten rond,
meestal van het mbo. Recent is
bij de vestiging in Veenoord een
nieuwe vleugel gebouwd die nog
eens ruimte biedt aan veertien
extra bewoners. ‘Ons concept
voor de zorg aan jongeren én
ouderen met verschillende
achtergronden en behoeften
was en is vernieuwend. Wat ik
vooral mooi vind is te zien hoe
mensen elkaar ondersteunen.
Als iemand moeilijk kan eten,
helpt een ander. Dat gaat heel
automatisch en vanzelfsprekend.’
De ZorgVilla biedt op afspraak
belangstellenden de gelegenheid
een kijkje te komen nemen in
het huis. ‘In de zorg moet je altijd
blijven leren.’

Voor een bezoek: graag vooraf
melden bij manager Albert Leunge.
Tel: 0591-555635
Landschapsweg 29, 8744 KE Veenoord
52°42’25.9”N 6°51’00.7”E
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LOC+

E NO RME B I J ENKO RF

at bij een
multifunctioneel gebouw
de som als het goed is
meer is dan de onderscheidende
delen, bewijst LOC+ Hardenberg.
Het is een prachtig vormgegeven,
modern gebouw dat van buiten
oogt als een enorme bijenkast,
eenmaal binnen lijken de
gangen op honingraten waarin
het gonst van de activiteit.
Alle gebruikers functioneren
zelfstandig maar weten door
slimme samenwerking nieuwe
verbindingen te leggen. De
bezoeker kan het letterlijk
horen zoemen, de energie
is voelbaar. Er heerst een
prettige vibe. In het gebouw
zijn de openbare bibliotheek,
het cultureel centrum, een
Grand-Café met restaurant,
het Alfa-college, Zone.college
en zorg- en welzijnsinstellingen
ondergebracht. Door die
nabijheid van verschillende
gebruikers ontstaan op
organische wijze nieuwe
verbindingen, mooie initiatieven
en netwerken. Zo runnen de
studenten van het Alfa-college
de horeca en kunnen zij ook
bijspringen bij de organisatie
van evenementen. In totaal

Locatie Hardenberg | LOC+

2200 studenten die een breed
palet aan opleidingen volgen,
vinden in het gebouw onderdak.
Bij de entree aan de stadszijde,
ligt het cultuurplein. Al met
al is LOC+ een dynamische
plek voor talentontwikkeling
en ontmoeting. Het FabLab
Hardenberg fungeert als
innovatieve werkplaats. Op
de verdiepingen staan de
opleidingen van Alfa-college in
nauwe verbinding met elkaar,
daardoor verdwijnen schotten
en krijgt multidisciplinaire
samenwerking een stevige
impuls. Het klassikale onderwijs
maakt er steeds meer plaats voor
projectmatig werken, vaak ook
opleidingoverstijgend.

BROEINEST VAN INNOVAT IE

Alfa-college locatie Hardenberg
ontpopt zich als een broeinest
van innovatie op thema’s die het
lectoraat duurzame innovatie
in de regionale kenniseconomie
een warm hart toedraagt. Binnen
de opleidingen zorg en techniek
lopen op het moment al 23
projecten volgens de methodiek
van crossovers tussen onderwijs
en bedrijfsleven. En dat aantal
groeit nog.

Alfa-college locatie
Hardenberg ontpopt zich als
een broeinest van innovatie
op thema’s die het lectoraat
duurzame innovatie in de
regionale kenniseconomie een
warm hart toedraagt.
Regiodirecteur Jurgen Grobbée
legt uit dat er geen weg terug is
naar de oude onderwijsconcepten.
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‘Onze studenten leren het liefst
in de praktijk. De afgelopen jaren
hebben we daarin geen meters,
maar kilometers gemaakt.’ Hij
is een warm pleitbezorger van
studenten die in de context van de
praktijk het vak leren. ‘Dat heb je
echt nodig.’
Een van de meest in het oog
springende voorbeelden van die
veranderde benadering van het
onderwijs is de samenwerking
van de opleiding ICT met
aansprekende ICT-bedrijven uit
de omgeving. In ICT-connecting
schreven zij mee aan het
curriculum, gaven werknemers
les aan studenten en liepen de
studenten op hun beurt stages
bij de bedrijven. Erik Otten,
eigenaar van WebStores en
mede initiatiefnemer prijst de
aanpak. ‘We hebben de deuren
naar elkaar opengezet.’ Dat
wederzijds begrip heeft tot beter
en relevanter ICT-onderwijs geleid.

Locatie Hardenberg | LOC+

‘We zijn meer gaan kijken, meer gaan
luisteren en zijn elkaar daardoor
beter gaan begrijpen. Nu is het
aan ons gezamenlijk om de goede
samenwerking te continueren.’
Directiesecretaris Petra Bartelds
was vanaf de start van het lectoraat
verbonden aan de kenniskring
Drenthe/Noordoost-Overijssel. ‘Het
idee van co-makership, waarbij
onderwijs echt samen met het
werkveld vorm en inhoud krijgt,
zat in het begin nog niet in onze
cultuur en manier van denken.
Het bewust gezamenlijk optrekken
als partners in ontwikkeling om
het leren vorm te geven stond in
2009 nog in de kinderschoenen.’
Inmiddels maakt die aanpak deel uit
van het DNA van het Alfa-college in
Hardenberg. Bartelds: ‘Er is een grote
behoefte aan wendbaar en flexibel
vakmanschap. Door gezamenlijk
met het bedrijfsleven en andere
partners projecten op te pakken,
dwing je jezelf focus aan te brengen
in het soort onderwijs dat je biedt en
daarin ook kleur te bekennen.’

loc-hardenberg.nl
Parkweg 1a7, 7772 XP Hardenberg
52°34’34.5”N 6°37’27.4”E
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REGIO GRONINGEN
L OC A T I E RO D EN

HEALT H HUB RO DEN
Samenwerking tussen Alfacollege locaties Groningen
niveau 3 en 4 opleidingen Zorg
& Welzijn en studenten van de
opleiding Techniek, Enginering
en stafdienst duurzame
inzetbaarheid. Hanzehogeschool
Groningen bacheloropleidingen
Gezondheidswetenschappen en
Sportstudies.
Werkveldpartners: Health Hub
Roden. Onderzoek naar crossovers
Zorg en Vrije tijd en diverse
projecten m.b.t. gezonde leefstijl,
sport en duurzame inzetbaarheid.

H E A L T H Y A G EI NG

ealth Hub Roden staat
midden in de wereld van
medische technologie
en healthy ageing. In een
voormalige timmerfabriek op
het industrieterrein aan de
dorpsrand hebben startups,
onderwijs en gerenommeerde
bedrijven elkaar gevonden. De
‘hub’ vormt een verbindende
schakel tussen ondernemers,
kennisinstellingen en de
overheid. Doel is de kwaliteit
van leven te verbeteren dankzij
innovatie. Theorie wordt in
de innovatieve werkplaats
in praktijk gebracht door
studenten, docenten, lectoren
en onderwijsadviseurs.
Ondernemers en studenten leren
van elkaar, terwijl studenten
nu eens niet vanuit de theorie
maar vanuit de praktijk aan
oplossingen van vraagstukken
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werken. In de Health Hub
werken de provincies Drenthe en
Groningen, de Hanzehogeschool,
Alfa-college, Healthy Ageing
Network Northern Netherlands
(HANNN), Regio Groningen-Assen
en de gemeente Noordenveld
nauw samen. De verwachting
is dat het initiatief de
werkgelegenheid op het snijvlak
van zorg en technologie
stimuleert. Een plek waar ideeën,
ontwikkelingen en kennis
samenkomen.

NIEUW SOORT DENKEN

De Health Hub Roden nodigt door
de open inrichting studenten
uit tot een nieuw soort denken,
leren en samenwerken. Nienke
van Weerden werkt er als docent
verpleegkunde met studenten van
het Alfa-college. ‘Uit de zoektocht

3.2 Regio Groningen

naar innovaties ontstaan mooie
dingen’, is haar ervaring. Het
werkatelier en living lab in één
dat bezit heeft genomen van
het bedrijfsverzamelgebouw is
uitgegroeid tot een creatieve
hotspot voor vernieuwing en
ademt daarmee de geest van
het lectoraat. In het spoor
van Duurzame innovatie in
de regionale kenniseconomie
fungeert de Healt Hub Roden als
een van de inspirerende loten
die aan de stam van het lectoraat
zijn ontsproten. Een stap vooruit
op het snijvlak van gezondheid,
vitaliteit en medische technologie.
Wie een bezoek brengt aan de
grote overdekte hal, staat versteld
van de prachtige faciliteiten
met een Fablab met 3D printer
en laserscanner. De speelse
inrichting met een foodbar met
gezond voedsel, zitjes en nissen
nodigen uit om in groepjes of

Locatie Roden | Health Hub Roden

alleen te werken en te overleggen.
Er heerst een aanstekelijke
bedrijvigheid. Van Weerden: ‘De
insteek van de Health Hub is dat
er snel koppelingen ontstaan
en contact tussen studenten
van verschillende opleidingen,
bedrijven en de zorginstellingen
die in het netwerk zitten. Op die
manier kun je iets aan elkaar
hebben. De plek nodigt uit om
in groepjes te brainstormen
en allerlei mensen uit andere
vakgebieden en het bedrijfsleven
te ontmoeten.’
Volgens haar sluit de manier
van werken naadloos aan bij de
methodiek van het lectoraat om in
co-creatie en multilevel samen te
leren, te ontwerpen en te maken.
De focus ligt nu nog op techniek
in de zorg, waarvan het aandeel in
de toekomst ongetwijfeld verder
toeneemt.
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B R EAK O U T SESSI ES

S AM E N WE RK I N G I N
G E Z O N D H E I D S D O M EI N

Programmamanager Groningen
Vitaal en Opleidingsmanager
Sport en Bewegen en Uniforme
Beroepen bij Alfa-college, Jasper
van Buiten, kondigt aan dat
ook de opleidingen Zorg en
Welzijn en Sport en Bewegen
nadrukkelijker aansluiten bij het
praktijkonderwijs in de Health Hub
Roden. Een plek waar Alfa-college
en de partners in Groningen
Vitaal de samenwerking
in het gezondheidsdomein
nadrukkelijker vorm geven.

‘Als de tests gunstig
uitpakken, kunnen ouderen
er ook baat bij hebben.’
In het najaar van 2020 is het de
bedoeling dat studenten van de
opleidingen in samenwerking
met de Hanzehogeschool en
bedrijfsleven aan de slag gaan
met de ontwikkeling van een
zogenoemde beweegvloer. Het
kan een probaat middel zijn om
jonge kinderen vroegtijdig de
positieve effecten van bewegen te
laten ervaren. Van Buiten: ‘Als de
tests gunstig uitpakken, kunnen
ouderen er ook baat bij hebben.’
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Groningen Vitaal is volgens hem
de uitkomst van een voortdurend
nadenken over hoe betekenisvol
onderwijs het beste vorm kan
krijgen om professionals voor de
toekomst op te leiden.

‘Van klassikaal onderwijs
willen wij de stap maken naar
21st century skills. Innovatief
onderwijs bevordert het
ontmoeten en wil verbinden
en boeien.’
‘Van klassikaal onderwijs willen wij
de stap maken naar 21st century
skills. Innovatief onderwijs
bevordert het ontmoeten en wil
verbinden en boeien.’

De Noorderbrug is een van de
zorginstellingen in Groningen die
met studenten in de Health Hub
werkt aan innovatieve oplossingen
die mensen met niet aangeboren
hersenletsel helpen hun ervaring,
hoe het is om te leven met een
beperking, in de zogenoemde
‘Breakout sessies’ beter over het
voetlicht te brengen. Cliënten
zetten daarbij eerder vooral
zelfbedachte hulpmiddelen in,
maar om hun verhaal beter
te kunnen vertellen, gingen
studenten helpen. Hester van
Rossum, senior HR-adviseur van
De Noorderbrug: ‘Wat studenten
in het onderwijs leren is vaak
theoretisch, bij ons ervaren ze
hoe het er in de dagelijkse praktijk
toegaat. Tegelijkertijd brengen
ze een frisse blik met zich mee
en een verrassend open kijk op
situaties. Zo leren we van elkaar.’

1e Energieweg 13, 9301 LK Roden

LO C ATI E G R O N I N G EN

EU R O P A P A R K W IJK D ES T INA T IE M ET
R O ND W A ND EL ING
Samenwerking tussen Alfa-college
locatie Groningen opleidingen
niveau 3 en 4 Sport & Bewegen.
Hanzehogeschool Groningen
bacheloropleiding Sportstudies.
Werkveldpartner: consortium van
bedrijven en gemeente Groningen
en onderwijsorganisaties.
Onderzoek naar crossover zorg
en vrije tijd en naar opzetten
duurzaam lerende netwerken en
diverse projecten m.b.t. inrichten
en onderhouden lerende netwerken
in innovatiewerkplaatsen samen
met wijkbewoners.

Tel: 050-5956100
53°08'31.2"N 6°26'12.5"E
B I J Z O N D ER E EN C LAVE

et is een bijzondere
enclave aan de
ringweg van Groningen
op een steenworp van de
binnenstad bestaande uit
een mix van bedrijfspanden,
onderwijslocaties, een park, het
Winschoterdiep en woningen.
De trein stopt voor de deur bij
station Europaparkwijk. Een
gebied dat multifunctionaliteit
ademt, gevestigd op voormalig
industriegrond waarvan de
geest nog in de namen van
hoogbouw en Mediacentrale
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Locatie Groningen | Europaparkwijk

vormden mede het bruggenhoofd
tussen de onderwijsorganisaties
en de uitvoering van klussen ten
dienste van buurtbewoners.

‘We zijn als consortium met
niets begonnen en hebben
vervolgens bewonersgroepen
rond thema’s gevormd zoals
bewegen en recreatie, groen
en klimaat, veiligheid en
verkeer en parkeerbeleid.
Studenten speelden vanaf het
begin een grote rol.’

rondwaart. De wijk is ontstaan
op de fundamenten van de
oude energiecentrale van
Groningen. Na de sloop is
het terrein herbestemd
en streken er gebruikers
van zeer diverse pluimage
neer. De Europaparkwijk,
dat ook onderdak biedt aan
voetbalwalhalla de Euroborg,
is nog relatief jong. Een buurt
die nog volop in ontwikkeling
is en daarmee een interessant
studieobject voor onderzoekers
en studenten die bewoners en
gebruikers helpen de wijk vorm
te geven.

CONSORT IUM BUNDELT
KRACHT EN

Een consortium bestaande uit
Hanzehogeschool Groningen,
gemeente Groningen, Plaza
Sportiva en en adviesbureau
Sweco besloten samen de
krachten te bundelen. Zij
ondersteunen de wijkbewoners
bij de gebiedsinrichting en helpen
hun ideeën zo goed mogelijk te
presenteren en te realiseren.

Van Holland: ‘We zijn als
consortium met niets begonnen
en hebben vervolgens
bewonersgroepen rond thema’s
gevormd zoals bewegen en
recreatie, groen en klimaat,
veiligheid en verkeer en
parkeerbeleid. Studenten speelden
vanaf het begin een grote rol.’
Keukentafelgesprekken en
thematische bijeenkomsten
leidden tot een hoge mate van
betrokkenheid en inspraak. In
totaal wonen er zo’n 1500 mensen.
De innovatieve aanpak in

Living Lab Europaparkwijk is
onderdeel van een Europees
onderzoeksproject Healthy
Lifestyle. Er is een strandje
gerealiseerd met een aanlegsteiger
voor plezierboten, een
wandelroute door de wijk, meer
groen dan eerder was bedacht en
het kruispunt bij het station waar
relatief veel ongelukken gebeuren
gaat op de schop.

‘We willen hier mooie dingen
blijven doen.’
‘De bewoners zijn flink in gesprek
met de gemeente geraakt.’
Van Holland verwacht dat de
samenwerkingsformule wordt
bestendigd. ‘We willen hier mooie
dingen blijven doen.’

‘De bewoners zijn flink in
gesprek met de gemeente
geraakt.’
Vele tientallen studenten hebben
in diverse projecten de gevormde
projectgroepen in de buurt
begeleid en gevoed met plannen
aan de hand van de werkwijze die
het lectoraat Duurzame innovatie
in de regionale kenniseconomie
heeft ontwikkeld. Met name
Harold Hofenk en Berry van
Holland van Hanzehogeschool
Groningen fungeerden als trekkers
en coaches van de projecten. Zij
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LO C ATI E G R O N I N G EN

S U IK ER T ER R EIN

E E N O M ME TJ E D O O R D E
E U R OPA PA R K WI J K - 2 KI LO M ETER
De rondwandeling start op het Harm

Ik volg het Winschoterdiep een klein

Buiterplein, direct grenzend aan

stukje tot de brug Oude Stamspoor.

treinstation Europaparkwijk. De perken

Daar linksaf over het water. Het uitzicht

zijn voorzien van kleurige planten die de

richting stad met de 24 verdiepingen

meeste seizoenen een kleurig schouwspel

hoge woontorens Stoker, Brander en Hete

van bloeiende bloemen bieden. Ik steek

Kolen is indrukwekkend. Het lijken kliffen

Helperpark over, dit is het kruispunt waar

die oprijzen uit de grond. Dat beeld

in het verleden nogal wat ongelukken

versterkt zich als ik de weg, die een bocht

gebeurden door de onoverzichtelijkheid.

naar links maakt, volg naar de Euroborg.

Een bordje wijst de weg naar de locaties

Over het fietspad bereik ik de locatie

van Alfa-college en Noorderpoort. Langs

van Noorderpoort waar ik met een boog

café Coffee Corner en Pizzeria Il Forno en

omheen loop. De route leidt tussen twee

vervolgens RA door het Helperpark achter

uit beton opgetrokken panden waardoor

de Brasserie langs. Het pad slingert door

het voelt alsof ik door een diepe kloof

een mooi aangelegde parktuin waarin

loop en eindigt bij de als een rotspartij

ook wat fitnesstoestellen zijn opgenomen.

ogende gevel van Alfa-college. Ik daal af

Tijdens de coronapandemie was het hier

via de trappen naar de Boumaboulevard,

een drukte van belang met sporters die

die ik oversteek. Op het trottoir voor de

zich fit hielden in de buitenlucht door

kuil met parkeerplaatsen ga ik linksaf

van de openbare voorziening gebruik

terug naar het treinstation. Ik passeer

te maken. De rode zonnehoed bloeit

enkele appartementencomplexen aan

volop, een hovenier van Groenservice

de Eelkemastraat die opgetrokken zijn

Noord vertelt dat de bloemrijke perken

uit antracietkleurig steen en voorzien

in 2019 en 2020 zijn aangelegd. ‘In de

zijn van kekke oranje balkons. Een vrolijk

zomer is het op zijn mooist. Alles staat

accent in een bijzondere woonwijk.

Samenwerking tussen Alfacollege alle locaties in Groningen
met name opleidingen
Techniek, Sport en bewegen en
Zorg, opleiding niveau Junior
Accountmanagement en niveau
4 Marketing en Communicatie.
Hanzehogeschool Groningen
opleidingen Sportstudies, Techniek
en Bouwkunde.
Werkveldpartners:
onderwijsorganisatie Terra &
gemeente Groningen en bedrijven.
Onderzoek naar inrichten lerende
netwerken m.b.t. crossovers tussen
Gezondheid, Vrije tijd, Mode,
vormgeving en duurzaam wonen.

LU MI N EU Z E I D EE

ne step beyond, is een
aanstekelijke song
van Madness. Het is
ook de eerste gedachte die
postvat bij een bezoek aan
het uitgestrekte SuikerTerrein
waar onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven elkaar aan de
stadsrand hebben gevonden.
In het vorige millennium
maakte het gebied deel uit van
de suikerfabriek, waarvan de
branderige muffe geur vele
Stadjers nog in de neusgaten

hangt. De fabriek sloot en
daarmee kreeg Groningen een
enorm terrein tussen Stadspark,
de woonwijk Vinkhuizen en
Hoogkerk in de schoot geworpen.
De agrarische vakopleiding
Terra had het lumineuze idee
het terrein te gebruiken als een
laboratorium voor wenselijk
onderwijs met crossovers tussen
opleidingen en maatschappelijke
vernieuwing. Het pionierswerk
startte in 2017. Inmiddels
worden er innovatieve gewassen
verbouwd zoals hennep en
wede. En er is een kantoortje
met lesruimte, De Pionier
geheten, gebouwd met een
tiny house. Uiteindelijk moet
er een soort Gallisch dorpje
verrijzen dat de toekomst van
de stad Groningen verkent met
nieuwe woonvormen en ideeën
om voedsel te verbouwen in de
toekomstige woonwijk. Weer
zo’n mooie vervolgstap die past
bij de routeverkenningen die
het lectoraat sinds 2010 heeft
ingezet.

in bloei.’ Hij prijst de bewoners om hun
zelfbeheersing. Ze zetten de bloemen
niet massaal thuis op de vaas. ‘Iedereen

Groningen Europapark,

geniet er zo het meest van’, vertelt hij.

9723 ZR Groningen

Heermoes en hagewinde bezorgen hem

53°12’17.9”N 6°35’10.0”E

het meeste werk. ‘Ach, je moet er mee
leren leven’, zegt hij relativerend.
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INS P I RE RE N D E S HO WCA S E

Voor de agrarische vakopleiding
begon het avontuur op het
SuikerTerrein vanuit de wens om
bij te dragen aan de ontwikkeling
en vooral innovaties in de groene
sector. Inmiddels ligt de lat hoger,
verzekert Sjoerd Pool.

‘Een plek waar onderwijs,
de stad en het ommeland,
ondernemers en overheid
samenkomen.’
De programmaleider SuikerTerrein
verwijst naar de goede
samenwerking met andere
onderwijsinstellingen zoals
Alfa-college, Noorderpoort, de
Hanzehogeschool Groningen
en andere partners die helpen
het terrein tot een inspirerende
showcase voor nieuwe
ontwikkelingen

Locatie Groningen | Suikerterrein

in te richten. ‘Een plek waar
onderwijs, de stad en het
ommeland, ondernemers
en overheid samenkomen.
Ook willen wij bijdragen aan
participatie, werkgelegenheid
en sociale duurzaamheid. De
leer- en werkprojecten op het
terrein creëren nieuwe kansen
voor jongeren en volwassenen
van Noord-Nederland.’ Het
is zijn doel heel diverse
opleidingen van verschillende
onderwijsorganisaties met
elkaar te verbinden in een breed
perspectief. De teelt van hennep
en wede, een zeldzame plant uit
de kruisbloemfamilie waaruit
blauwe verf wordt gewonnen
leidde tot samenwerking met
kunstenares Claudy Jongstra.
De kunstenaar van het jaar 2019
begeleidde studenten van de
opleiding mode van Alfa-college bij
het ontwerpen van vilt- en wollen
kunstobjecten. Van de hennep,
dat geschikt is voor biobased
bouwen, worden de tiny houses
gemaakt. ‘We weten niet precies
waar we heengaan. Wat ik wel
weet is dat dit soort

3.2 Regio Groningen

onderwijs in de praktijk, en al
doende ervarend, de toekomst
heeft.’ Nu duidelijk is dat vanaf
2021 de woningbouw start op
braakliggende stukken, trekt Terra
zich tactisch terug binnen de
perceelgrenzen van een ‘Gallisch
dorpje’, met een knipoog naar
striphelden Asterix en Obelix.
Vanuit dit ‘Dorp van de Toekomst’

Vanuit dit ‘Dorp van de
Toekomst’ wil Pool de
toekomst van Groningen
verkennen en ideeën en
innovaties op het gebied van
wonen, leven, onderwijs en
bouwen vorm geven.

Locatie Groningen | Suikerterrein

al een brug aan naar het dorp
en er zijn oude fruitboomrassen
aangeplant die beschutting
bieden. Enkele bussen doen dienst
als modelab en ontvangstruimte.
De bouw van de woonwijk neemt
zo’n twintig jaar in beslag. ‘Tot die
tijd liggen er genoeg opgaven om
de tanden in te zetten’, verwacht
Pool. Het kleine dorp houdt stand,
net als in de strip.

s.pool@terranext.nl
Zie ook: suikerterrein.nl
Toegang vanaf Energieweg Groningen
53°12'42.6"N 6°32'09.7"E

wil Pool de toekomst van
Groningen verkennen en ideeën
en innovaties op het gebied
van wonen, leven, onderwijs
en bouwen vorm geven. ‘We
ontvangen graag studenten en
bezoekers die bij ons kennis
kunnen maken met het creatieve
onderwijs en de projecten die er
uit voortvloeien.’ Studenten legden
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L OC A T I E P E I Z E

P E IZ E IN BEWEGING
Samenwerking tussen Alfa-college
locatie Kardinge niveau 3 en 4
opleidingen Sport & Bewegen.
Hanzehogeschool Groningen
bacheloropleiding Sportstudies.
Werkveldpartner: Peize in Beweging
Onderzoek naar crossovers
en informeel leren op
innovatiewerkplaatsen en
projecten over inrichting innovatie
gebiedslocatie ‘Bewegen’ d.m.v.
sportief samenwerken in netwerken
tussen maatschappelijke
organisaties, gemeente, bewoners
en basisscholen.

PAS S I E V O O R EE N L E VE N L A NG
S PO RT E N E N B EWEG EN

oor de buitenwacht
is schaatser en
schaatscoach Gerard
Kemkers ongetwijfeld het
bekendste kopstuk, maar de
vier andere bestuursleden van
Peize in Beweging zijn net zo
sportidolaat. De passie voor een
leven lang sporten en bewegen
verbindt hen. Tijdens een
verjaardagsfeest bedachten ze
dat ze de dorpelingen op
een laagdrempelige

Locatie Peize | Peize in Beweging

manier deelgenoot wilden
maken van hun enthousiasme
voor sport in combinatie met
een gezonde leefstijl. Al in 2015
wees een eerste verkenning
uit dat de basisscholen in het
dorp tijdens de middaguren
gebouwen en accommodaties
amper benutten, dat ouders en
vrijwilligers vooral de trainingen
op sportclubs verzorgden, dat
met name bij zaalsporten het
aantal jeugdleden drastisch
terugliep, dat nieuwe sporten die
in opkomst waren onder de radar
bleven, dat de organisatie in het
dorp versnipperd verliep en dat
een redelijk grote groep kinderen
helemaal niet aan sporten
toekwam. De vijf besloten
dat een gecoördineerde
aanpak en een breed overleg
met scholen, burgers en
bedrijven in Peize soelaas kon
brengen. Eveneens gingen ze
de samenwerking aan met
opleidingen Sport en Bewegen
van Alfa-college en Sportkunde
van Hanzehogeschool Groningen.
In 2017 vond een eerste
sportinstuif plaats waaraan
250 kinderen deelnamen. Het
bleek de aftrap voor een breed
gedragen dorpsinitiatief. Peize
in Beweging is een blijvertje.

3.2 Regio Groningen

‘MET HET W ER K VELD EN D O O R
HET W ER K VELD ’

Laurens Bloem combineerde
enkele jaren zijn werk als
projectleider voor Peize in
Beweging met zijn werk als
docent Sport en Bewegen bij
Alfa-college. Recent koos hij
ervoor zich helemaal te wijden
aan het ondernemerschap en
als adviseur en coach in nauw
overleg met de sportopleidingen

‘Mijn visie over opleiden
valt bondig samen te vatten
als ‘met het werkveld en
door het werkveld’. Daarbij
zoek ik zoveel mogelijk naar
crossovers. Dat idee kunnen
we als werkgroep realiseren in
Peize.’

Locatie Peize | Peize in Beweging

en door het werkveld’. Daarbij
zoek ik zoveel mogelijk naar
crossovers. Dat idee kunnen we
als werkgroep realiseren in Peize.’
Wat hem vooral aanspreekt is dat
de initiatiefnemers nadrukkelijk
niet alleen mikken op de jeugd in
het dorp, maar alle geledingen
van jong tot oud en van sportief
tot bankzitter en televisiezapper
in beweging willen zien te krijgen.
De studenten uit mbo en hbo
begeleiden de activiteiten op
basisscholen, in de zorgcentra en
de naschoolse activiteiten in de
sporthal.
De studenten ervaren hoe zij in de
praktijk met hun vak bezig kunnen

van mbo en hbo in Groningen zijn
brood te verdienen. ‘Mijn visie
over opleiden valt bondig samen
te vatten als ‘met het werkveld
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Locatie Groningen | Vitaliteitscampus Kardinge en Kluiverboom

LOCAT IE GRONINGEN

V I TALI TE I TS CAMP U S
KAR D I N G E E N
KLU I V E R BO O M

zijn. Daarvan leren ze. ‘Voor
studenten is het heel waardevol om
in kleinere groepen met hun passie
bezig te zijn’, merkt Bloem op.
In 2019 begeleidde hij zes
studenten van Alfa-college en
drie van Hanzehogeschool. ‘Om
het dorp in beweging te krijgen
was van meet af aan duidelijk dat
er een brede samenwerking
nodig was tussen bedrijven,
maatschappelijke organisaties,
scholen en sportverenigingen.
Dat bleek de sleutel naar succes’,
vertelt hij. Ook is er onderzocht wat
er in het dorp aan voorzieningen
ontbrak. Dat leidde tot de
realisatie van een beweegpark.
Najaar 2020 wordt die aangelegd.
‘Dan is er ook een fysieke plek in
het dorp waar we gezamenlijke
activiteiten kunnen organiseren.’
Letterlijk een sporthart in de
gemeenschap. Er is met huisartsen
contact gezocht om te kijken of er
samenwerking mogelijk is op het
vlak van gezondheidspreventie.
Bloem: ‘Ik geloof in de kracht
van samenwerking. Ik probeer
kennis om mij heen te verzamelen,
als ik iets niet weet zoek ik de
antwoorden elders.’ Peize in
Beweging pioniert op het snijvlak
van onderwijs en samenleving. En
voedt de vitaliteit.

peizeinbeweging.nl
53°08'51.1"N 6°29'47.1"E
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Samenwerking tussen Alfa-college
locaties Kardinge en Kluiverboom,
alle opleidingsniveaus Zorg &
Welzijn en Sport & Bewegen.
Werkveldpartners: Ruim dertig
regionale partners in onderwijs,
zorg, welzijn en bewegen.
Onderzoek naar crossovers Zorg
& Welzijn, sport en educatie en
projecten m.b.t. het inrichten
en onderhouden van lerende
netwerken met het oog op vitaliteit
en gezonde leefstijl.

GRONINGEN VIT AAL!

e onderwijslocaties van
het Alfa-college Kardinge
en Kluiverboom maken
deel uit van het programma
Groningen Vitaal! en de daarbij
horende Vitaliteitscampus.
Het zijn plekken in de stad
en regio waar onderwijs en
samenleving elkaar treffen.
Het Alfa-college is penvoerder
van het initiatief dat zich richt op
een grotere vitaliteit in de regio.
In Groningen Vitaal! werken ruim
dertig maatschappelijke partners
uit onderwijs, bedrijfsleven en
zorgorganisaties samen. Het
is de bedoeling een satelliet
van de vitaliteitscampus te
realiseren in de Eemsdelta.
De Health Hub Roden maakt
eveneens deel uit van de
fysieke ontmoetingsplekken
waar partners samen met
studenten en docenten aan
de slag gaan om activiteiten
op het vlak van gezondheid,

3.2 Regio Groningen

Locatie Groningen | Vitaliteitscampus Kardinge en Kluiverboom

vitaliteit en meer bewegen te
ontplooien. In Kardinge vindt
de vitaliteitscampus onderdak
in het gebouw van Sport en
Bewegen Alfa-college en bij de
Kluiverboom is een openbaar
toegankelijke beweegruimte
in de buitenlucht voorzien.
De partijen vonden elkaar in
de noodzaak een antwoord te
vinden op de voortschrijdende
ontgroening en de vergrijzing
in Noord-Nederland en de
hoger dan gemiddelde score
als het gaat om obesitas. De
achterliggende gedachte is dat
het onderwijs met een waaier
aan gespecialiseerde opleidingen
de problematiek te versnipperd
tegemoet treedt. Studenten
zijn daardoor minder goed
toegerust voor het werk dat
hen na de diplomering wacht.
Zorg, welzijn, sport en arbeid
raken veel meer verweven. Die
ontschotting vereist onderwijs
dat in en met de praktijk vorm
krijgt met als missie een vitale,
gezonde, duurzaam inzetbare
en wendbare beroepsbevolking,
waarbij de studenten optreden
als ambassadeurs van vitaliteit
in de regio.

AFSC HEI D VAN K LASSI E K
O N D ER W I J S

Programmamanager Groningen
Vitaal! en Opleidingsmanager
Sport en Bewegen en Uniform
Beroepen, Jasper van Buiten,
legt uit dat het Alfa-college in
het project afscheid neemt
van het klassiek onderwijs.

‘In dit programma komen
twee lijnen samen, die van de
maatschappelijke noodzaak
en de wens om ook onze
studenten als professionals
bewust te maken van het
belang van een gezondere
levensstijl.’
‘In dit programma komen
twee lijnen samen, die van de
maatschappelijke noodzaak en
de wens om ook onze studenten
als professionals bewust te
maken van het belang van een
gezondere levensstijl. We zitten
midden in een transitie van de
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Locatie Stroobos | De 4 Elementen

LO C ATI E STR O O B O S

D E 4 EL EM ENT EN
Samenwerking tussen Alfa-college
Welzijn en Hanzehogeschool
Gezondheidsstudies.
Onderzoek naar inclusief leren
binnen een innovatieve en
kleinschalige zorgorganisatie.

GELIJKWAARDIGE MAATSCHAPPIJ

gezondheidszorg van ‘cure’ en
‘care’ naar preventie. Een andere
manier van leven waarin sport en
bewegen de normaalste zaak van
de wereld zijn.’ In de projecten
die onder de paraplu van de
Vitaliteitscampus vallen gaan de
opleidingen Sport en Bewegen
en Zorg, maar ook andere
opleidingen nauw samenwerken.
‘Ontschotting van opleidingen,
kennisontwikkeling, kennisdeling,
kennisoverdracht, multidisciplinair
werken en multilevel, dus in
samenwerking van mbo en
hbo, maar ook het vmbo, zijn
belangrijke uitgangspunten.’

De partners vormen een
lerend netwerk waarvan ook
het practoraat Vitaliteit en
onderzoekers en lectoren van
Hanzeghogeschool Groningen
deel uit maken.
De partners vormen een
lerend netwerk waarvan ook
het practoraat Vitaliteit en
onderzoekers en lectoren van
Hanzeghogeschool Groningen
deel uit maken. ‘De innovatieve
projecten vinden hun weg in de
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opleidingen, zoals wij ook meer
willen doen op het terrein van
e-health. Onze zorgprofessionals
moeten aansluiten op de
ontwikkeling van zorg op afstand.
En professionals uit de sport
en bewegensector moeten
ingeschakeld worden bij de
ziekenzorg om mensen fitter voor
en na de operatie te krijgen.

De huidige kloven tussen
de opleidingen willen we
overbruggen. Daarmee gaan
we toe naar een nieuw soort
onderwijs.

oor een hek dat langzaam
open gaat, kom je even in
een andere wereld. Het
lijkt op een mooie, landelijke aan
open vaarwater gelegen camping,
maar hier gebeurt meer. Op
landgoed De 4 Elementen
werken en leren mensen
met diverse achtergronden,
disciplines en toekomstdromen
samen met én van elkaar. ‘Wij
geloven in een gelijkwaardige
maatschappij en bieden iedereen
de kans om zich te ontwikkelen
naar eigen vermogen en op eigen
tijd’, aldus initiatiefneemster

en directeur Janny Reitsema.
De deelnemers zorgen voor het
onderhoud, de bediening in café
en restaurant en ontvangen de
gasten. De 4 Elementen ligt op
een eiland in het Knillesdjip,
onderdeel van het Prinses
Margrietkanaal.

VO O R I ED ER EEN R U I MT E

De visie van De 4 Elementen
en de visie van het lectoraat
sluiten naadloos op elkaar aan.
Bij D4E gaat men ervan uit dat
iedereen in zijn eigen tempo
en via zijn eigen leerroute zijn
talenten kan ontwikkelen. Bij
D4E zijn veel verschillende

De huidige kloven tussen
de opleidingen willen we
overbruggen. Daarmee gaan
we toe naar een nieuw soort
onderwijs. We willen de wijk
meer naar binnen halen. De
vitaliteitsvraagstukken moet je
samen oplossen’, aldus Van
Buiten.

www.alfa-college.nl/groningen/
kardingerweg-48
kardingerweg 48 9735 AH Groningen
53°14'18.1"N 6°35'33.8"E
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Locatie Stroobos | De 4 Elementen
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Naam van pleisterplaats

Vanaf 2017 hebben allerlei soorten
studentprojecten plaatsgevonden
vanuit de sectoren bouw,
zorg, welzijn, horeca, facilitair,
bedrijfskunde, media en design.
Zorg, onderwijs en bedrijfsleven
zijn op velerlei wijze met elkaar
verbonden in de uitvoering.

werkzaamheden op verschillend
leerniveau. Dit betekent dat er
voor iedereen ruimte is om een
eigen individueel leertraject
te volgen. Het gaat dus om een
platte organisatie waar de taken
worden verdeeld naar talenten en
mogelijkheden.

De camping wordt
onderhouden en gerund en
er worden in samenwerking
met het dorp activiteiten
uitgevoerd.

Een belangrijke aanname
daarbij is dat iedereen van
iedereen kan leren als je er
open voor staat.
Multidisciplinair, multilevel, van
eigenaar tot bewoner of stagiair,
samen al doende met en van elkaar
leren. Een belangrijke aanname
daarbij is dat iedereen van
iedereen kan leren als je er open
voor staat.

www.de4elementen.nl
Groningerstreek 34, 9871 PG Stroobos

De camping wordt onderhouden
en gerund en er worden
in samenwerking met het
dorp activiteiten uitgevoerd.
Daarnaast zijn er andere
samenwerkingspartners
(waaronder het
beroepsonderwijs)
die participeren
in activiteiten
die op het
landgoed
plaatsvinden.
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Naam van pleisterplaats
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Naam van pleisterplaats

R EGIO FR YSLÂN

124

125

3.1 Regio Drenthe | Overijssel

1

N E S / AKKR UM
Z E I L S C HO O L P EA N

Naam van pleisterplaats

3.1 Regio Drenthe | Overijssel

Naam van pleisterplaats
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REGIO FRYSLÂN
L OC A T I E N E S/A KKRU M

ZE ILSCH O O L PEA N
Samenwerking tussen NHL Stenden
Hogeschool locatie Leeuwarden
bacheloropleidingen en master
Leisure & Event Management
(LEM). Bachelorstudenten krijgen
de kans hun (eind)stage te lopen
bij Pean. Daarnaast kijken het
werkveldbureau van LEM en
Pean naar mogelijkheden voor
kleinschalige opdrachten en
onderzoeken bij de zeilschool.
Friesland College locatie
Leeuwarden opleidingen niveau 3
en 4 Recreatie en toerisme.
Werkveldpartner: Zeilschool Pean.
Onderzoek naar lerende netwerken
en crossovers vrije tijd en gezonde
leefstijl.

C U M L A U DE

et een rapportcijfer
van gemiddeld 9,6 op
ruim zeshonderd
beoordelingen van
cursisten doe je het
als zeilschool meer
dan goed. Cum
laude geslaagd.
Zeilschool
Pean aan de
boorden van
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Locatie Nes/Akkrum | Zeilschool Pean

de Peanster Ee bij Nes/Akkrum
steekt veel energie en tijd in de
opleiding van de instructeurs,
teambuilding en een goede
onderlinge sfeer. De ligging
aan open vaarwater 5 kilometer
buiten de bebouwde kom maken
het een veilige en rustige plek
om te zeilen en nieuwe vrienden
te maken. Gemiddeld blijven de
stafleden, vaak zelf begonnen
als cursist bij Pean, zo’n vijf
jaar actief bij de zeilschool. Ze
combineren het lesgeven of werk
in de keukenbrigade dan met
een studie. Er is veel aandacht
voor groepsvorming en gedrag
van cursisten. De staf krijgt
daarin speciale training zodat
de cursisten mogen rekenen op
een gezellige en leerzame tijd.
De directie van Pean heeft het
belang van leren voor cursisten
en staf hoog in het vaandel en
werkt daartoe graag samen
met andere ondernemers en
onderwijsinstellingen.

3.3 Regio Fryslân

P R AK TI SC H VAN AAR D

‘Leren is voor mij iets
toevoegen aan parate kennis en
vaardigheden’, zegt eigenaar Rienk
de Jonge van zeilschool Pean. De
ontwikkelde methodiek is vooral
praktisch van aard en verandert
organisch als nieuwe inzichten of
betere methodes zich aandienen.
Star vasthouden aan het ‘boekje’

De ontwikkelde methodiek
is vooral praktisch van aard
en verandert organisch als
nieuwe inzichten of betere
methodes zich aandienen.
is uit den boze. Flexibiliteit
en verandering de norm. ‘We
doen er alles aan de cursisten
te binden en te boeien en
opgedane vaardigheden verder
te ontwikkelen.’ De zeilers in dop
dienen als kweekvijver voor de
staf die bestaat uit instructeurs,
coaches en opleiders. Als
negenjarige zat De Jonge zelf
ook voor het eerst achter het
helmhout bij de zeilschool.
Het informeel leren zoals het
lectoraat Duurzame innovatie in

Locatie Nes/Akkrum | Zeilschool Pean

de regionale kenniseconomie dat
al doende vorm geeft, spreekt hem
aan.

‘De manier waarop wij
deelnemers en instructeurs
doelbewust in een
leeromgeving plaatsen,
verhoogt in zijn geheel de
kwaliteit binnen ons bedrijf.
Wij willen iedereen uitdagen
zich te ontwikkelen, te leren.’
‘De manier waarop wij deelnemers
en instructeurs doelbewust in een
leeromgeving plaatsen, verhoogt in
zijn geheel de kwaliteit binnen ons
bedrijf. Wij willen iedereen uitdagen
zich te ontwikkelen, te leren.’ Veel
opgedane kennis en vaardigheden
binnen de zeilschool zijn toepasbaar
in het dagelijkse leven. Coaching
van elkaar, feedback geven en
een hulpvraag durven stellen zijn
kwaliteiten die ook tijdens de studie
of in het werk van pas komen. ‘Het
zijn noodzakelijke vakoverstijgende
persoonlijke vaardigheden waarbij
wij ons erop focussen elkaar verder
te helpen in het leren’, aldus De
Jonge. ‘We beoordelen niet, geven
wel aan waar iemand staat. Daarmee

129

3.3 Regio Fryslân
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LOCAT IE OUDE BILDT Z IJL

CU LTU R E E L
BE ZO E KE R S CE N TR U M
D E AE R D E N P LAATS

dagen we hem of haar uit. Leren
is voor ons: Weten wat je nu kunt
en daaraan iets toevoegen.’ Rode
draad in de methodiek van de
zeilschool en die van het lectoraat
is het belang van interactie,
doen en ontmoeting. De Jonge
zou graag de vakoverstijgende
vaardigheden die stafleden
opdoen met hun training bij de
zeilschool certificeren zodat die
kwaliteiten ook erkend worden
in hun loopbaan buiten Pean. De
Jonge ziet volop mogelijkheden om
het aanbod aan zeilprogramma’s
te verbreden en af te stemmen
op maatschappelijke doelen
als gezondheid, vitaliteit,
samenwerken of omgaan met
gedragsproblemen. Daarvoor
zoekt hij samenwerking met
zorgorganisaties, andere
ondernemers en bijvoorbeeld een
sportschool. ‘Ik leer elke dag.’

Samenwerking tussen NHL Stenden
Hogeschool locatie Leeuwarden
bacheloropleidingen Leisure &
Eventmanagement en Friesland
College opleiding Recreatie en
Toerisme.
Werkveldpartner stichting De
Bildtse Aardappelweken en
cultureel-centrum De Aerden
Plaats. Onderzoek naar en
praktijkervaring opdoen met het
werken op multi-levels.

T OONBEELD VAN NIEUW ELAN

e Aerden Plaats is een
toonbeeld van het
nieuwe elan van boeren
en burgers in het Bildt, de
aardappelschuur
van Fryslân.
Het
cultureel
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bezoekerscentrum
biedt onderdak aan het
archeologisch steunpunt, een
akkerbouwinformatiepunt,
de kunstkring Uytland die
wisselende groepsexposities
organiseert, de vlakbij gelegen
Julianakerk en een fraaie
vlindertuin die vrij toegankelijk
is. De bezoekers kunnen
genieten van koffie, thee of
een ander drankje met een
originele Ouwesylster keky in
de theeschenkerij of buiten
in de tuin. Het archeologisch
steunpunt gaat in op de
ontstaansgeschiedenis van
het Bildt. Een bijzonder stuk
land, een van de laatste grote
inpolderingen in Fryslân,
ontstaan uit de voormalige
Middelsee, met een eigen
landschap, taal en cultuur.
De Aerden Plaats bundelt
initiatieven op cultureel en
sociaal vlak. Een uiting van
inspirerende en creatieve
gemeenschapszin
waarvoor het
Bildt

kennelijk een goede
voedingsbodem is. Een mooie
pleisterplaats om te bezoeken en
te beleven.

B AK ER MAT VAN D E AAR D A PPE L

Het Bildt is een belangrijke
bakermat van de aardappel.
Het idee voor de Bildtse
Aardappelweken onder de noemer
van Potatoes go Wild ontstond
nadat Unesco het jaar 2008 tot
het Internationale Jaar van de
Aardappel had uitgeroepen.
Studenten en docenten van
NHL Stenden Hogeschool
werkten mee aan de realisatie
van kunsttentoonstellingen in
aardappelschuren. In 2012
vond de tweede editie
plaats, zes jaar
later zou de
derde

pean.nl
Pean 1, 8494 NB, Nes-Akkrum
53°04'42.0"N 5°51'47.0"E
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manifestatie plaatsvinden, dit
keer ging Potatoes go Wild, ook
vanwege de bestaande banden
met Malta, deel uitmaken van
het officiële programma van
Leeuwarden Fryslân Culturele
Hoofdstad 2018. Studenten van
Friesland College en wederom NHL
Stenden droegen een steentje bij.

‘Studenten houden ons bij
de uitwerking van ideeën een
spiegel voor. Ze kwamen met
mooie initiatieven, vooral hoe
wij de jongere generatie ook
konden betrekken. Het is heel
nuttig vreemde ogen eens te
laten kijken naar je gebied.’
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Froukje de Jong-Knap was als
voorzitter van de stichting De
Bildtse Aardappelweken nauw
betrokken bij de samenwerking,
die volgens haar naar meer
smaakt. ‘Studenten houden ons
bij de uitwerking van ideeën een
spiegel voor. Ze kwamen met
mooie initiatieven, vooral hoe wij
de jongere generatie ook konden
betrekken. Het is heel nuttig
vreemde ogen eens te laten kijken
naar je gebied.’

In 2019 kreeg de geslaagde
samenwerking een vervolg in
het plan om een uitwisseling
te realiseren tussen jonge
boerenfamilies in Ierland en
Noordwest-Fryslân.
In 2019 kreeg de geslaagde
samenwerking een vervolg in
het plan om een uitwisseling
te realiseren tussen jonge
boerenfamilies in Ierland en
Noordwest-Fryslân. In beide
regio’s worstelen boeren met
de verstoorde verhouding

met burgers. Er spelen
overeenkomstige dilemma’s zoals
het toewerken naar kringloop
landbouw, de waterhuishouding
en gevolgen van verdroging,
klimaatverandering en de
mogelijke rol van agro-toerisme
om de derving aan inkomsten in
een tweede tak op te vangen. ‘Over
en weer verwachten we van elkaar
te kunnen leren. Er is bewust
gekozen voor een heel divers
palet aan bedrijven dat deelneemt
van traditioneel tot biologisch
of permacultuur. Rode draad
in veel van de projecten met de
onderwijsinstellingen is de wens
om het verhaal van de landbouw
beter tot zijn recht te laten komen.

aansprekend uit dat er zonder
boerenarbeid geen eten op
het bord komt.’ Een uitvloeisel
van Potatoes goes Wild is de
realisatie van een permanent
akkerbouwinformatiepunt dat
wordt ondergebracht in de Aerden
Plaats. De Jong-Knap: ‘Dat is een
prachtige plek waar veel facetten
van het Bildt samenkomen. Een
mooie pleisterplaats.’

aerdenplaats.nl
Ds. Schuilingstraat 4-6,
9078 WD Oude Bildtzijl
53°18'03.1"N 5°43'06.5"E

‘Hoe leggen we van
basisschoolleerling tot
consument aansprekend uit
dat er zonder boerenarbeid
geen eten op het bord komt.’
‘Hoe leggen we van
basisschoolleerling tot consument
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LOCATIE HEEG

W AT E RSP O RTCAMPING
H EEG

FOT O G E N I E K E CE NTRU M

irect aan het water
gelegen, op loopafstand
van het fotogenieke
centrum van recreatiedorp
Heeg en beslist geen dertien
in een dozijn camping.
Watersportcamping Heeg heeft
een eigenzinnige twist, die je
direct ervaart bij een bezoek.
Watersport loopt als centraal
thema door het aanbod heen. De
camping beschikt over kano’s,
polyvalken, windsurfplanken en
S.U.P. boards. De eigenaren van
het eerste uur doen er alles aan
hun gasten minstens een paar
geluksmomenten te bieden. Hun
eigen in dertig jaar ontwikkelde
methode omschrijven zij als
VAMP: Vernieuwend, Anders,
Maatschappelijk verbeterend en
met Persoonlijke aandacht. Een
camping die raakt, het bevalt
de gast of juist niet. Niet grijs,
maar uitgesproken. De camping
op de grens van water en land
zoekt nadrukkelijk de verbinding

Locatie Heeg | Watersportcamping Heeg
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Locatie Heeg | Watersportcamping Heeg

met de alom aanwezige natuur
en wil koploper zijn op het
gebied van duurzaamheid,
innovatie en gastvrijheid.
Creatief, verrassend en met
een groene agenda, zoals blijkt
uit verschillende initiatieven
door de jaren heen zoals een
literaire caravan met o.a.
Tommy Wieringa en Mensje
van Keulen, een masterclass
douche zingen voor Dummies
met Lucette van den Berg, een
Nachtkijkers Film Festival en
(on)kruiden plukwandeling met
bereidingstips.

T RENDSET T ERS DIE HET
AVONT UUR Z OEKEN

Watersportcamping Heeg moet
het hebben van pioniers. Gasten
die doorgaans voorop lopen,
innovatie niet schuwen en als
trendsetter het avontuur zoeken.
In marketingtaal is dat de rode
doelgroep van early adopters,
legt eigenaresse Karin Veldhuizen
uit. ‘Alles wat verandert, wat niet
sleets is, heeft onze aandacht.
Wij proberen altijd nieuwe
verbindingen te leggen.’

‘Alles wat verandert, wat niet
sleets is, heeft onze aandacht.
Wij proberen altijd nieuwe
verbindingen te leggen.’
Omdat vernieuwing zo’n
prominente rol speelt in de
bedrijfsvoering maken de
eigenaren veelvuldig gebruik
van onderzoekers van
universiteiten, hbo-opleidingen of
onderzoeksbureaus die facetten
van het bedrijf doorlichten. Zo
vond er in 2020 onder leiding
van hoogleraar Jan Jonker van
de Radbout Universiteit een
onderzoek plaats naar het
verdienmodel.

‘Tot nu toe zijn we gewend allen
de financiële kosten in de prijs
te berekenen, maar eigenlijk
is het logisch om ook voor de
schone lucht, het schone water
en de natuur een eerlijke prijs in
rekening te brengen.’ Veldhuizen
was lectoraatspartner in de regio
Fryslân. Ook dat heeft het nodige
gebracht. ‘De bijeenkomsten

‘Tot nu toe zijn we gewend
allen de financiële kosten in
de prijs te berekenen, maar
eigenlijk is het logisch om
ook voor de schone lucht, het
schone water en de natuur een
eerlijke prijs in rekening te
brengen.’
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waren vooral belangrijk om je te
laten uitdagen, dingen te testen,
kijken hoe anderen reageren.
Zo’n kenniskring bestaat uit
een bak vol deskundigen.’
Ze hield er de Grote groene
Agenda aan over, een idee om
Whatsapp te gebruiken om foto’s
van bijzondere momenten op
de camping, zoals het zeilen
van kinderen, met de ouders
te delen en het oprichten van
een stichting om voor projecten
met een maatschappelijk doel
subsidiegevers en fondsen te
kunnen benaderen.

Veldhuizen hoopt dat iemand
in Fryslân het voortouw
neemt om de samenwerking
en gezamenlijk opgebouwde
kennis niet verloren te laten
gaan.
‘Het lectoraat heeft dus veel
meer opgeleverd dan ik in eerste
instantie zou denken.’
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LO C ATI E LEEU W AR D EN

NH L S T END EN
H O G ES C H O O L A F D EL ING
L EIS U R E- T O U R IS M
M A NA G EM ENT

D YN AMI SC HE C AMP U S

Veldhuizen hoopt dat iemand in
Fryslân het voortouw neemt om
de samenwerking en gezamenlijk
opgebouwde kennis niet verloren
te laten gaan.

watersportcampingheeg.frl
De Burd 25A, 8621 JX Heeg
52°58'04.6"N 5°35'39.1"E

De hogeschool is
uitgegroeid tot een
dynamische campus
met een levendig plein tussen
de onderwijsgebouwen,
de Dokkumer Ee,
studentenhuisvesting en een
bewegingscentrum. In het
onderwijs speelt de methodiek
Design Based Education een
grote rol. Bij voorkeur vindt die
plaats in nauwe samenwerking
met opdrachtgevers zoals
overheden, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.
Onderzoek en praktijkvorming
nemen een centrale plek in
bij de opleidingen onder de
paraplu van NHL Stenden. In
de cafetaria’s, foodcorners en
restaurant Wannee en Stenden
Hotel werken studenten onder

begeleiding van professionals
om al doende ervaring op te
doen. De voorganger van de
onderwijsorganisatie, Stenden
Hogeschool, was met Alfacollege opdrachtgever van het
lectoraat Duurzame innovatie in
de regionale kenniseconomie.
Vooral de opleidingen Tourism
Management en Leisure &
Events Management hebben
actief geparticipeerd binnen het
lectoraat, een aantal docenten
nam deel aan een van de
kenniskringen en/of onderzoek
met studenten. Er is overigens in
2020 een interactieve wandeling
over de Kenniscampus uitgezet
met een app ‘Explore the World’.
De route voert onder andere
langs de gerestaureerde molen
De Eendracht. De informatieve
wandeling sluit aan bij het
pleidooi van filosoof Socrates om
kennisoverdracht te combineren
met wandelen. Hij gaf daarom
al lopend aan zijn leerlingen
les. De app is te downloaden
via nhlstenden.com/app. De
fysiekvirtuele tour is toegankelijk
voor belangstellenden.
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moet een leidende verbinder
of kennismakelaar ofwel
‘convener’ in de terminologie
van het lectoraat, zijn die de
vorming van vertrouwensbanden,
kennisontwikkeling en de
praktische voortgang van een
project stimuleert.

GO E D O RG A N I S ERE N VA N D E
V E RH O U D I N G EN

In de elf jaar dat het lectoraat
Duurzame innovatie in de
regionale kenniseconomie
inmiddels bestaat, was
Falco de Klerk Wolters als
academiedirecteur Tourism
& Leisure Management nauw
betrokken bij het werk van lector
Ineke Delies.

‘Voor de manier waarop in
een regio kennisinstellingen,
werkveld en lokale overheden
een relatie aangaan en vooral
hoe je dat organiseert, is
het lectoraat tot op de dag
van vandaag heel belangrijk
geweest.’
‘Voor de manier waarop in een
regio kennisinstellingen, werkveld
en lokale overheden een relatie
aangaan en vooral hoe je dat
organiseert, is het lectoraat tot op
de dag van vandaag heel belangrijk
geweest.’ Een van de grootste

3.3 Regio Fryslân

verworvenheden in de afgelopen
jaren was volgens hem de
projectmatige opzet en aansturing
van regionaal co-makership. ‘Het
vertrekpunt van projecten op het
snijpunt van kennisinstellingen,
werkveld en overheden is het goed
organiseren van de verhoudingen.
De lector heeft daar een bepaalde
werkwijze voor bedacht waarbij
vertrouwen en elkaar leren
kennen de basis vormen voor een
duurzame samenwerking. Zoiets is
verre van makkelijk.’
Uitgangspunt voor vruchtbare
samenwerking à la lectoraat
is de samenwerking van een
vaste groep ondernemers en
docenten in een lerend netwerk
met een gezamenlijk doel. Er

Uitgangspunt voor vruchtbare
samenwerking à la lectoraat
is de samenwerking van een
vaste groep ondernemers
en docenten in een lerend
netwerk met een gezamenlijk
doel.
De methodische procesmatige
aanpak combineert ‘multilevel’ met
multidisciplinaire samenwerking.
De invoering van Design Based
Education vloeit mede voort uit
de inzichten die het lectoraat
voortbracht. ‘Uitgangspunt
van DBE is dat het onderwijs
en de student in cocreatie
met de klant samenwerken en
daarvan leren’, aldus De Klerk
Wolters. ‘Het welslagen van
samenwerkingsverbanden staat
of valt met goede regisseurs en
een stevig netwerk.’ Goede interpersoonlijke relaties zijn tevens
belangrijk. De academiedirecteur
is een groot voorstander
van afstemming tussen en
samenwerking met het mbo.
Zowel de opleidingen Tourism
Management als Leisure & Event
Management kennen een Associate
degree variant. Een belangrijke
tussenstap tussen mbo en hbo.

Locatie Leeuwarden | Bewegingscentrum Leeuwarden

LO C ATI E LEEU W AR D EN

B EW EG ING S C ENT RUM
L EEU W A R D EN

SP O R T EN B EW EG EN O P M A A T

en leven lang bewegen op
een manier die afgestemd
is op de wensen, noden en
mogelijkheden van de persoon.
Bewegingscentrum Leeuwarden,
gevestigd op de Kenniscampus
Leeuwarden, biedt sport en
bewegen op maat. Het aanbod
combineert sport met welzijn. Er
zijn speciale leefstijlprogramma’s
voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel,
diabetes, die van een extra
uitdaging houden, willen
revalideren of met overgewicht te
maken hebben. Het gecertificeerd
NL Actief Beweegcentrum werkt
met instructeurs die specifieke
scholing hebben genoten,
daarnaast is er veel aandacht
voor bijscholing en ruimte
voor verdere ontwikkeling. Het
bewegingscentrum fungeert
als opleidingscentrum voor
instructeurs en personal trainers.
Ook sporters die zonder extra
begeleiding individueel willen
fitnessen op de modernste fitness
en cardioapparaten zijn van harte
welkom. Daarnaast verzorgt
instructeurs groepslessen yoga,
pilatess, pump, spinning en
steps. Bij Bewegingscentrum
Leeuwarden is fitness veel meer
dan alleen sporten.

https://www.nhlstenden.com/locaties
Rengerslaan 8-10,
8917 DD Leeuwarden
53°12'39.1"N 5°47'54.8"E
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fysiotherapie, wordt
samengewerkt met het CIOS,
zit een schoonheidssalon en er
worden praktijkruimten voor
duaal onderwijs gehuurd door
de hogeschool. De nabijheid van
de onderwijsorganisaties brengt
mee dat er innige contacten zijn
opgebouwd met opleidingen.
V E RB I N DI N G ZO E KE N ZI T I N
B E DRI J F S D NA

Het Bewegingscentrum
Leeuwarden zoekt nadrukkelijk de
samenwerking met organisaties,
onderwijsinstellingen en
overheden die bewegen, educatie
en vitaliteit hoog op de agenda
hebben staan. Verbinding zoeken
zit zogezegd in het bedrijfs-DNA.
Om die reden zocht het bedrijf al
in een vroeg stadium aansluiting
bij het lectoraat Duurzame
innovatie in de regionale
kenniseconomie regio Fryslân. Het
Bewegingscentrum is gehuisvest
in een pleinafsluitend gebouw
dat onderdeel uitmaakt van
de campus van NHL Stenden
Hogeschool. In het pand is het
Centrum Obesitas Nederland
(CON) ondergebracht, evenals
een hoofdpraktijk

‘Bij ons ligt de focus op
duurzame inzetbaarheid,
gezondheid en healthy ageing’
‘Bij ons ligt de focus op duurzame
inzetbaarheid, gezondheid en
healthy ageing’, legt manager
Feiko Broersma uit. Duurzame
inzetbaarheid van werknemers en
vrijwilligers is een van de meest
recente ontwikkelingen waar het
Bewegingscentrum op inspeelt. ‘Ik
denk dat het onderwerp het komend
jaar in een stroomversnelling
komt’, verwacht hij. ‘

‘Nu mensen massaal
thuiswerken en waarschijnlijk
ook voor een deel blijven
doen als het coronavirus is
bedwongen, ontstaan er meer
werkgerelateerde klachten
zoals aan nek of rug door een
verkeerde houding.

Nu mensen massaal thuiswerken
en waarschijnlijk ook voor een deel
blijven doen als het coronavirus
is bedwongen, ontstaan er meer
werkgerelateerde klachten zoals
aan nek of rug door een verkeerde
houding. Ook ontstaan er mentale
problemen doordat mensen de
omgang met collega’s missen. Ik
kan me goed voorstellen dat je
dan somber wordt.’ Broersma wil
maar zeggen: fitness en gezond
bewegen hebben ook sociale
impact. Als een mens weerbaar
is en goed in zijn vel zit, zal hij ook
sneller iets voor anderen kunnen
betekenen. Wie samen iets doet,
legt de loper uit voor nieuwe
verbindingen.

beweging hangen in de
bedrijfsfilosofie nauw samen. ‘Wij
zijn actief op een terrein waar
leren en werken bij elkaar komen,
daarmee zijn er veel raakvlakken
met NHL Stenden Hogeschool en
andere organisaties.’ Meer dan
voorheen wil Bewegingscentrum
Leeuwarden het onderwijs als
partner gaan opzoeken.

bewegingscentrumleeuwarden.nl
Rengerslaan 1, 8917 DD Leeuwarden
53°12'44.2"N 5°47'50.3"E

Fitness en gezond bewegen
hebben ook sociale impact.
Als een mens weerbaar is en
goed in zijn vel zit, zal hij
ook sneller iets voor anderen
kunnen betekenen.
Het zijn facetten van het lectoraat
in de praktijk. Welbevinden,
gezondheid en voldoende
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L O C A T I E L E E U WA RD E N

T O E RISME CO L LECTI EF
F RIESLAND VESTIGING
B LOK H UISPO O RT
Samenwerken zowel tussen
verschillende mbo-opleidingen
van het Friesland College als met
hbo-opleidingen van NHL Stenden
Hogeschool.

C R EA T I E F
S AM E N WE RK I N G S VE RB A ND
TOE RI S M E

Het Toerisme Collectief
Friesland (TCF) is een in
2019 opgetuigd creatief
samenwerkingsverband tussen
ondernemers, onderwijs en
overheden. Daarbij wordt
samengewerkt met docenten
en studenten van NHL Stenden
Hogeschool, Friesland College en
ROC Friesepoort. Ondernemers
kunnen baat hebben bij de
creativiteit van de studenten
en bij de middelen van de
scholen. Studenten & scholen
hebben baat met het
zien van realistische
opgaven uit het

werkveld en die informatie te
verwerken in het onderwijs.
De uitdagingen van de
ondernemers zijn heel divers,
dit kan zijn meedenken over
een marketing plan, inspelen
op trends, bijspijkeren
over de wensen van de
internationale gast en daarbij
o.a. ondersteunen bij het
vertalen van een menukaart.
Een van de werkplekken waar
vanuit het toeristisch collectief
opereert is de Blokhuispoort in
Leeuwarden. Verder heeft de
organisatie soortgelijke creatieve
uitvalsbasissen ingericht in Sneek
en Heereveen. De komende jaren
komen er meer van zulke ‘hubs’
waar studenten en docenten
met bijstand van een netwerk
van experts opdrachten voor de
toeristisch-recreatieve sector
uitvoeren. De Blokhuispoort,
het voormalige Huis van
Bewaring, is uitgegroeid tot
een hotspot voor culturele
bedrijven, de hoofdvestiging van
de bibliotheek van Leeuwarden
heeft er onderdak gevonden,
een café, een hotel en een
restaurant.
In een
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Locatie Leeuwarden | Toerisme collectief Friesland Vestiging Blokhuispoort

inspirerende omgeving werken
tientallen bedrijfjes en ZZP’ers
apart van elkaar, maar vaak
ook samen. Waar vroeger de
gedetineerden zaten, verdienen
tegenwoordig creatieve geesten
hun brood. Een inspirerende
plek die TCF past als een op maat
gemaakt kostuum. En studenten
aanzet het beste uit zichzelf naar
boven te halen.

AAN J AG ER VAN VER N I EU W I N G

Als aanjager van vernieuwing in
het onderwijs en praktijkgerichte
innovaties vormt Bauke Boonstra
de ideale spil tussen studenten
van mbo en hbo en zakelijke
opdrachtgevers. Binnen het
Toerisme Collectief Friesland
begeleidt hij de studenten bij
het uitvoeren van de opdrachten
die zij voor de sector uitvoeren.
‘Studenten zijn heel enthousiast
over de aanpak. Zij leren in
en van de praktijk en de
ondernemers krijgen nieuwe
inzichten of oplossingen
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aangereikt.’ Het mes snijdt zo
aan twee kanten. De aanpak
bevalt zo goed dat TCF een vaste
waarde in Fryslân is geworden. De
onderzoeksmethode die studenten
toepassen vindt haar oorsprong in
de methodiek van design thinking
en design based education die
Friesland College en NHL Stenden
hanteren in hun onderwijs. Het
business plan voor het toeristisch
platform is geschreven door lector
Ineke Delies. Zij gaf de methodiek
om klussen gezamenlijk door mboen hbo-studenten en docenten
uit te voeren gestalte evenals de
co-creatie met de opdrachtgever
en de multidisciplinaire aanpak.

‘Iets mag overigens ook
mislukken, daar leren
studenten ook van en het
brengt je uiteindelijk bij de
beste oplossing’
De studenten hebben inmiddels
legio opdrachten de afgelopen
jaren voor ondernemers
uitgevoerd. Daarvan zijn beide
partijen volgens Boonstra beter
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LOCAT IE BURGUM

BR AS S E R I E O M
D E D O BBE N

geworden. Op de website van
TCF zijn alle projecten terug te
vinden. ‘Iets mag overigens ook
mislukken, daar leren studenten
ook van en het brengt je
uiteindelijk bij de beste oplossing’,
licht de coach en begeleider
toe. Weerstand, tegenslag en
hobbels die overwonnen moeten
worden, vormen in zijn beleving
de beste weg naar innovaties.
‘Ik merk dat studenten soms zo
intrensiek gemotiveerd raken
dat zij langer door willen werken
aan een opdracht dan de twintig
dagen die er voor staan. ‘We gaan
door tot het af is’, zeggen ze dan.
Tot de ondernemer tevreden
is. Dat is prachtig.’ De recente
huisvesting van de werkplek in de
Blokhuispoort, valt bij Boonstra in
goede aarde. ‘Voor mij voelde de
Blokhuispoort als een warm bad.
Daar zitten meer ondernemers
en bedrijven die niet bang zijn
om nieuwe dingen te creëren.
Iedereen heeft er dezelfde
mindset. Het belangrijkst is dat
zo’n omgeving de studenten
moet inspireren. Je mag herrie
maken en rotzooi als dat bij het
creatieve proces past. Uit een
mooie puinhoop ontstaan de
prachtigste ideeën’, zo weet hij
uit ervaring.

Samenwerking met kenniskring
lectoraat regio Fryslân waardoor
Brasserie een paar zakelijke
partners vond. Gaat samen
met lectoraat op zoek naar
mogelijkheden voor natuureducatie.

BRASSERIE MET BRUGFUNCT IE

en brasserie die een brug
slaat tussen smakelijk eten
en drinken, natuurbeleving,
recreatie en educatie, dat zie je
niet vaak. Het ondernemersgezin
Pietersma heeft hun droom
in 2019 gerealiseerd aan de
rand van een natuurgebied
van It Fryske Gea in het
buitengebied van Burgum. In het
coulissenlandschap van nationaal
park Noardlike Fryske
Wâlden verrees
een in het
kwetsbare
en
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bijzondere landschap passend
restaurant met ruim bemeten
terras aan een meertje. Dobbe
en pingoruïnes zijn belangrijke
natuurlijke elementen met
een eigen specifieke flora en
fauna. Vanaf de brasserie lopen
struin-, wandel- en fietspaden
de Hurdegarypsterwarren in.
De keuken kreeg het predicaat
uitmuntend in een recensie
van de Leeuwarder Courant
en het bedrijf verwierf de
Douwe Hoogland Prijs en was
ondernemer van het jaar voor
kleine bedrijven in de gemeente
Tytjerksteradiel. Om de Dobben
werkt nauw samen met enkele
zorginstellingen, scholen en
natuurorganisaties en wil jong
en oud in de streek verbinden
door gezamenlijke projecten te
organiseren waarbij natuur- en
cultuurbeleving centraal staan.
Een plek om bij te komen, rust te
tanken en nieuwe inspiratie op te
doen. Weg van de drukte, een
verademing.

Locatie Burgum | Brasserie om de Dobben

ER ALLES U I THALEN W A T E R
IN ZIT

Theunis Pietersma, eigenaar van
Brasserie om de Dobben, is een
doener. ‘Als ik ergens in geloof ga
ik er voor 120 procent voor, bij 99
procent haak ik al af.’
Met die energie, wilskracht en
vertrouwen in samenwerking
wist Pietersma brasserie Om de
Dobben bij Burgum van de grond
te krijgen. Een plek waar natuur,
educatie, gastronomie, recreatie,
toerisme en oud en jong elkaar
ontmoeten.

‘Je moet er alles uithalen wat
er in zit. Het leven begint met
geluk en vervolgens moet je er
iets van zien te maken’
‘Je moet er alles uithalen wat er
in zit. Het leven begint met geluk
en vervolgens moet je er iets van
zien te maken’, luidt zijn motto. Bij
samenwerking hoort dat je niet
alleen iets komt halen, maar ook
iets toevoegt. ‘Mijn aanpak
is dat ik begin met iets
te brengen.’ In zijn
optrekken met

blokhuispoort.nl
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden
53°11'59.8"N 5°48'02.4"E
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het mbo en hbo hoopt hij vooral
jongeren te laten zien dat ze
nergens bang voor hoeven te zijn
als ze hun droom najagen.
‘Het enige wat er mis kan gaan, is

‘Het enige wat er mis kan
gaan, is dat iets een keer
mislukt. Daar leer je alleen
maar van.’
dat iets een keer mislukt. Daar leer
je alleen maar van.’
In het overleg van het lectoraat
in de regio Fryslân deed hij
puzzelstukjes op die hij deels
zelf kon gebruiken of weer kon
doorgeven aan anderen. ‘Ik ben
doorgaans wel met tien puzzels
tegelijk bezig. De opgedane
informatie of kennis helpt anderen
verder te komen. Als je elkaar iets
gunt, kom je samen verder’, meent
Pietersma.
Al bij de realisatie van de brasserie
en het natuurvriendelijk inrichten
van het omliggende terrein betrok
hij zoveel mogelijk partijen uit
de omgeving. Schooldirecteuren,
Wetterskip Fryslân,ouderenzorg,
Dorpsbelang en
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natuurverenigingen dachten mee
over de invulling. ‘Zo ontstonden
de mooiste ideeën.’ Het IVN stelde
een lespakket samen afgestemd
op de pingoruïnes met als rode
draad de zeldzame maskerbij in
de ijstijd. Met scholen bouwt hij
aan het grootste insectenhotel
van Fryslân, liet hij een speeltuin
aanleggen uit natuurlijk materiaal
en ontwierp hij een route voor
mensen met een beperking dwars
door de natuur. Dwarsverbanden
die nieuwe paden en wegen
verkennen op de kruisingen
van vitaliteit, natuurbeleving
en toerisme en recreatie. ‘Als je
kansen ziet, moet je er gezamenlijk
echt voor gaan, werk van maken.
Doorzetten. Kennis is macht en
kennis is kracht. Je kunt elkaar
versterken. Als je mensen
verantwoordelijkheid geeft, nemen
ze die doorgaans ook.’

omdedobben.nl
Langelaan 10, 9251 MC Burgum
53°12'14.2"N 5°57'44.6"E
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ST RUCT URAGRO EP

PL A T F O RM VO O R I N CL U S I E F
ONDE RN E M E N

e Structura-Groep is
een platform voor
inclusief ondernemen.
Een manier van ondernemen
en zakendoen die de sleutel
vormt naar duurzaam
ondernemen en innovaties.
Het geeft ondernemers,
bestuurders, professionals en
intermediairs de gelegenheid
nieuwe ongedachte wegen
in te slaan. Er wordt gebruik
gemaakt van het zogenoemde
Structura-Model, waarbij de
persoonlijke ontwikkelingslijn
het welzijn vertegenwoordigt,
de bedrijfsontwikkelingslijn
het succes. Het proces
vertegenwoordigt vervolgens de
resultaten. Inclusief ondernemen
gaat er van uit dat welzijn, succes
en resultaten niet verkregen

kunnen worden ten kosten van
of zonder de ander. Het kan
daarentegen alleen worden
verkregen als tegelijk het welzijn,
het succes en de resultaten van
de ander worden beoogd en
bevorderd. Initiatiefnemer en
eigenaar is succesvol manager
en ondernemer Herman Gesink.
Duurzaamheid is voor hem
verbonden aan beweging,
dynamiek en verandering.
Meer een route dan een
vaststaand einddoel. De reis is de
bestemming. De Structura-Groep
is een platform dat verbindingen
tussen bedrijven realiseert die als
ze tot wasdom komen de motor
onder regionale ontwikkeling
vormen.

GELIJKGEZ INDE
GEEST VERW ANT EN

Kennisdeling in een ‘community’
van gelijkgezinde geestverwanten
die elkaar hebben gevonden in de
wens over schotten heen te kijken,
staat in de Structura-aanpak
centraal. Als lid van de kenniskring
Fryslân van het lectoraat heeft
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eigenaar Herman Gesink ooit een
voordracht gehouden over de
negen principes die er volgens
hem toe doen. Open staan voor
nieuwe ontwikkelingen en kansen
is vaak een kwestie van het
organiseren van toeval, meent
Gesink. De Structura-Groep werkt
met provinciale kringen waarin
de gelijkgestemde ondernemers
elkaar treffen en spreken.

Net zoals het lectoraat
met haar provinciale
kenniskringen probeer ik op
die manier het gedachtegoed
te borgen.’
‘Net zoals het lectoraat met
haar provinciale kenniskringen
probeer ik op die manier het
gedachtegoed te borgen. Wij
bouwen ondernemerskringen
op in Groningen, Drenthe en
Fryslân. Daarbij bekleed ik niet de
rol van ondernemer of adviseur,
maar ben ik de gastheer die de
aanwezigen uitnodigt met ideeën
te komen, het gesprek aan te
gaan. Door toeval te creëren, krijg
je verbindingen.’ Als gastheer en
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Structuragroep

initiatiefnemer is hij de verbinder.
In de theorie van Etienne Wenger
en Maarten de Laat over lerende
netwerken is hij een convener,
een netwerkmakelaar en sociaal
architect.
Volgens de organisatieleer die Gesink
hanteert kunnen organisaties
zichzelf sterker maken door
intern en extern in relatie met
collega-organisaties of concurrenten
inclusief te denken. Het betrekt de
ander in het denken. Zo krijgen ze
zicht op de wijzigingen die moeten
worden doorgevoerd. Concurrenten
zijn geen tegenstanders, maar
zijn mogelijke partners in een
samenwerkingsverband dat ieder
sterker maakt. Door bij elkaar
betrokken te zijn en niet te blijven
hangen in de eigen organisatie en
aanpak, ontstaan doorgaans de
ideeën die tot innovaties leiden.
‘Als alle pleisterplaatsen van het
lectoraat met elkaar in gesprek
raken, ben ik ervan overtuigd
dat daaruit weer allerlei nieuwe
duurzame initiatieven ontspruiten.’

Zie ook: structura-groep.nl
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L OC A T I E WO RL D WI D E WEB

e R OUT E S

Samenwerking Alfa-college diverse
opleidingen niveau 4 en Huis voor de
Sport Groningen en zorgcentrum De
Hoven met betrekking tot bewegen
met ouderen (met dementie).
Werkveldpartner: eRoutes.
Crossover bewegen en vrije tijd.

W A N DE L- E N
HAR DL O O P S UG G E S TI ES

anuit willekeurig welke
locatie levert de app
van eRoutes wandel- en
hardloopsuggesties om onbekende
plekken, terra incognita, te
verkennen. Het Groningse
bedrijf dat ooit als startup onder
de prozaïsche naam Imagine
Run startte, is uitgegroeid tot
een gevestigde naam onder de
routeplanners. Alle plaatsen
in Nederland zijn verbonden in
lokale routes variërend van enkele
kilometers tot vele tientallen.
Tevens bieden app en website
tips voor wandeltechniek van
gerenommeerd loper Gerard
Nijboer en hardloopadviezen.

154

eRoutes

e-Routes is dan ook meer dan
alleen een navigatie-app, het
bedrijf hoopt de gebruikers te
inspireren en ondertussen door
meer te bewegen een gezondere
levensstijl te bevorderen. e-Routes
is de Groningse zolderkamer
ontgroeid, de wereld is het
speelveld. Duitsland is inmiddels
ontsloten, daarna komen overige
Europese landen aan bod. De
routes over wandelvriendelijke
wegen en paden laten zich in
een handomdraai laden vanaf
de desktop routeplanner op
sporthorloge of GPS-apparaat.
De mobiele app navigeert
automatisch vanaf de GPS-locatie
waar de gebruiker zich op dat
moment bevindt. Op de verrijkte
routes krijgt de voetreiziger
ook wetenswaardigheden over
het gebied voorgeschoteld.
Gebruiksgemak staat voorop,
de app is voorzien van stem- en
beeldnavigatie. Als leidraad
hanteert het bedrijf dat de routes
langs verrassende paden moeten
leiden zodat het wandelen en
hardlopen een avontuurlijke
bezigheid is. Een melange van
onverwachte vergezichten,
mooie natuur en cultuurhistorie.
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D I G I TAAL P LATFO R M

Op 43-jarige leeftijd werd Edwin
Kuipers uit het niets getroffen door
een hartstilstand. Hij overleefde,
waarschijnlijk vooral doordat hij
goed getraind en gezond was.
Tijdens zijn langdurige revalidatie
ging het hem tegenstaan elke dag
hetzelfde rondje te moeten lopen.
Met zijn IT-kennis bleek hij in staat
een digitaal platform te ontwerpen
dat vanuit elk willekeurig punt de
mooiste wandel- of hardlooproutes
ontwerpt. Daarmee was in juni
2017 Imagine Run geboren, zoals
de voorloper van eRoutes heette.
Kort na de oprichting sloot hij zich
aan bij het lectoraat. ‘Mij sprak de
opzet aan. Het richt zich met name
op de uitwisseling van kennis
en ervaringen tussen werkveld
en onderwijs en weer terug. De
bedoeling was breder te kijken dan
alleen het aanbieden van een stage
door gezamenlijke thema’s bij de
kop te pakken.’
Die aanpak om brede coalities
te sluiten om tot innovaties

eRoutes

te komen, paste naadloos bij
zijn bedrijfsfilosofie om een
route-app te gebruiken om op
een laagdrempelige manier
de gezondheid te bevorderen.

‘Bewegen en sport is nog vrij
jong als markt en daardoor
behoorlijk versnipperd. Er
zijn veel partijen die zich op
onderdelen bewegen. Mijn
invalshoek is meer vanuit de
IT. We zijn een schakel in
het geheel. Gezamenlijk kun
je projecten tot een succes
maken.’
‘Bewegen en sport is nog vrij jong
als markt en daardoor behoorlijk
versnipperd. Er zijn veel partijen
die zich op onderdelen bewegen.
Mijn invalshoek is meer vanuit
de IT. We zijn een schakel in
het geheel. Gezamenlijk kun je
projecten tot een succes maken.’
De goede band met het onderwijs,
op de thema’s sport, bewegen
en vitaliteit, smaakt naar meer,
meent Kuipers. De verrijkte routes
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LOCAT IE W ORLD W IDE W EB

CHAV AH LE E F - E N LE E R HU I S
V O O R J O N G E MO E D E R S
Samenwerking Sport en Bewegen,
Hanzehogeschool Groningen
Sportstudies en andere opleidingen
Hanzehogeschool vanuit minor
Healthy Ageing.
Onderzoek op gebied van inclusie
en vitaliteit. Crossover wonen en
gezondheid.

VEILIGE HAVEN EN RUST PUNT

die eRoutes vanaf de zomer van
2020 introduceert bieden een
bloemlezing van het landschap
dat wordt doorkruist.

‘Mij staat een mix voor
ogen van kwalitatieve
beschrijvingen en generieke
informatie over musea, horeca
en bezienswaardigheden aan
de route en in de omgeving.’
‘Mij staat een mix voor ogen van
kwalitatieve beschrijvingen en
generieke informatie over musea,
horeca en bezienswaardigheden
aan de route en in de omgeving.
Daarmee zijn we een mooie
aanvulling op papieren
wandelgidsen en folders. Op deze
manier kunnen we mensen op
basis van plezier en recreatie aan
het bewegen krijgen en houden,
en is het structureel gezond
bewegen een logisch gevolg
van iets dat leuk, leerzaam en
inspirerend is in plaats van iets dat
‘moet’.’

Zie ook: eRoutes.com/nl/
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en veilige haven en
rustpunt, dat wil Chavah
tiener- en jonge moeders
bieden die zwanger zijn en hun
kind een kans in het leven willen
geven, maar niet weten hoe ze dit
voor elkaar moeten krijgen. Het
in Groningen gevestigde leef- en
leerhuis wil hen helpen om in de
toekomst zelfstandig voor zichzelf
en hun kind te kunnen zorgen.
De drijfveer achter Chavah is dat
elk leven uniek is, waardevol en
voluit geleefd en beleefd mag
worden. Het opvanghuis biedt
ondersteuning bij het toeleven
naar een bevalling, de eerste
bijzondere weken na een bevalling
en de hechting van de baby aan
de jonge moeder. Vervolgens
wordt er naar toe gewerkt dat
moeder en kind op zich zelf
kunnen wonen. De kracht van
de kleinschalige opzet is dat
het huis de geborgenheid van
een gezin kan bieden, waarin de
jonge moeder rust, liefde en steun
mag ervaren, aldus Chavah. In
Groningen komen relatief veel
tienerzwangerschappen voor.
Chavah helpt de moeders een
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Chavah - Leef- en leerhuis voor jonge moeders

eigen netwerk en vangnet op te
bouwen. De opvang hanteert als
leeftijdsgrens 23 jaar. Chavah is
de Hebreeuwse naam voor Eva
en betekent ‘leven’. Het leef- en
leerhuis is franchisenemer van
Siriz, de specialist bij onbedoelde
zwangerschap die indien
wenselijk ook psychosociale hulp
kan bieden.

O VER D E SC H U TTI N G K I J K EN

Bruggen bouwen, samenwerking
zoeken, over de schutting kijken,
het is volgens initiatiefnemer
Agnes Venema van Chavah een
manier van denken die je in je
moet hebben. Een eigenschap.

‘Je moet echt over muren
heen denken en niet aan een
stramien vastzitten. Het is het
mooiste als dat in jezelf zit.’

‘Je moet echt over muren heen
denken en niet aan een stramien
vastzitten. Het is het mooiste
als dat in jezelf zit.’ Daaruit volgt
vrijwel vanzelfsprekend het
multidisciplinair en multi-level
werken in co-makership. Zij
beschouwt het gedachtegoed van
het lectoraat vooral als een denken levensstijl. Een reisgenoot.
Van meet af aan was het idee
om Chavah multidisciplinair in
te richten en in te bedden in het
al bestaande hulpverlening- en
gezondheidszorg netwerk. ‘We
wilden ervoor waken
dat wij het wiel
opnieuw gingen
uitvinden’,
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Kenniscentrum Publieke zaak

LO C ATI E W O R LD W I D E W EB

K ENNIS C ENT R U M
P U B L IEK E Z A A K

G O ED B ESTU U R EN
I N N O VATI EVER MO G EN

aldus Venema. Nadat zij en haar
echtgenoot rond 2015 plannen
smeedden voor de opzet van
een leef- en leerhuis voor jonge
moeders zochten zij bij de
uitwerking de samenwerking
met andere organisaties en
hulpverleners.

‘Betrek anderen erbij, dat was
wat mij aansprak in de manier
van werken en denken van het
lectoraat’,
‘Betrek anderen erbij, dat was
wat mij aansprak in de manier
van werken en denken van het
lectoraat’, zegt ze. Het opvanghuis
heeft inmiddels de afgelopen drie
jaar zo’n dertig jonge moeders
onderdak geboden. Het contact
met het lectoraat leidde er
onder andere toe dat zij heeft
meegedacht aan het vormgeven
van opleidingsmogelijkheden voor
jonge moeders en vaders. ‘Veel van
de meiden waarmee wij werken
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hebben geen startkwalificatie.
Lesroosters passen niet bij hun
leefsituatie, voor hun kinderen
is er doorgaans geen opvang
mogelijk bij school. Het onderwijs
is helaas te vaak nog in beton
gegoten. Inmiddels ligt er een
voorstel om op het Alfa-college
aangepast onderwijs te bieden.
Een doorbraak. Ze blijft de
verbinding zoeken. De uitdaging
ligt vooral daarin het onderwijs zo
vorm te geven dat het creatieve
denkers, bruggenbouwers en
probleemoplossers voortbrengt.
‘Het mag echt wel wat
innovatiever.’

enniscentrum Publieke
Zaak wil bijdragen
aan goed bestuur
en innovatievermogen van
organisaties in het publieke
domein. Dit zijn meestal
maatschappelijke organisaties
die overheidsgestuurd zijn
of een hybride overheidsen marktsturing kennen.
Bijvoorbeeld betreft het
zorg- en welzijnsinstellingen,
woningbouwcorporaties, politie,
gemeenten, nutsbedrijven,
veiligheidsregio’s, belastingdienst
of onderwijsinstellingen.
Volgens Publieke Zaak is er
sprake van maatschappelijke
waarde als het handelen van
individuele leden, organisaties
of netwerken ten goede komt

aan de gemeenschap. Het
kenniscentrum maakt deel
uit van netwerken, die het
bevorderen van die waarde
nastreven. Dankzij nieuwe kennis
over innovatiemanagement
en goed bestuur van
organisaties in het publieke
domein liggen er volop kansen
voor een efficiëntere, beter
functionerende publieke sector
die meer maatschappelijke
waarde creëert. De taak die het
Interfacultair Kenniscentrum
Publieke Zaak voor zichzelf

Zie ook: chavah.nl
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om vernieuwing vast te houden.
De Vijlder: ‘Vernieuwen is een
kwestie van beginnen. Fouten
maken hoort erbij, vier successen
en deel de opgedane kennis.’
Verandering is volgens hem
inherent aan een lerend netwerk,

Vernieuwen is een kwestie
van beginnen. Fouten maken
hoort erbij, vier successen en
deel de opgedane kennis.’

ziet is om maatschappelijk
organisaties te helpen die
kansen te verzilveren. Aan
het kenniscentrum zijn twee
lectoraten verbonden: Goed
Bestuur en Innovatiedynamiek in
Maatschappelijke Organisaties en
Innovatie Publieke Sector.

PI O N I E R E N A CTI EVE M E TG E ZEL

In Nederland geldt lector Frans
de Vijlder van hogeschool
HAN als een pionier op het
gebied van comakership tussen
beroepsonderwijs, overheden en
werkveld. Hij herkende in Ineke
Delies een actieve metgezel die bij
haar installatie in 2009 als lector
Duurzame Innovatie in de regionale
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kenniseconomie een krachtig
pleidooi hield voor het bouwen
aan lange termijn relaties op basis
van wederzijds vertrouwen.
‘Het denken over comakership

‘Het denken over
comakership verbindt ons’
verbindt ons’, aldus De Vijlder.
Zijn huidige lectoraat Goed
bestuur en innovatiedynamiek
in maatschappelijke organisaties
werkt onder meer aan praktische
modellen voor duurzame
innovaties. De Publieke Zaak
was trekker van het consortium
Verbinden Vernieuwen waarvan
het ReCoMa-Lab van het lectoraat
van Ineke Delies eveneens deel
uitmaakte. Uit de gesprekken over
hoe je duurzaam innoveert in
het onderwijs is een Duurzame
InnovatieTool (DIT) ontwikkeld.
Het instrument geeft handreikingen
om als partners in vernieuwing
met elkaar in gesprek te gaan over
het proces van innoveren vanuit
de wetenschap dat samenwerken
een succesfactor is voor innovatie.
DIT levert negen gouden tips

Kenniscentrum Publieke zaak

‘Een vuistregel is om niet altijd de
gebruikelijke partners op te zoeken.
Onverwachte verbindingen leiden
tot nieuw perspectief. Daar bestaat
geen kookboek voor met een
nauwgezette receptuur’, constateert
hij.

Zie ook: blog.han.nl/publiekezaak/

tijdelijkheid is een gegeven.
Dat hoeft de duurzaamheid van
samenwerkingsrelaties niet in
de weg te staan. De relatie duurt
zolang als het de reispartners
iets oplevert en zolang er een
gezamenlijk perspectief is.

‘Een vuistregel is om niet
altijd de gebruikelijke
partners op te zoeken.
Onverwachte verbindingen
leiden tot nieuw perspectief.
Daar bestaat geen kookboek
voor met een nauwgezette
receptuur.’
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D E G EH EIM EN V A N
D E C H EF
n het vorige hoofdstuk
hebben we uitvoerig
kennisgemaakt met en
stilgestaan bij de pleisterplaatsen
waar de Reisgenoten door
Praktijklandschappen inspiratie
kunnen opdoen. Een geschakeerd
palet aan reisdoelen. Het zijn
halteplaatsen onderweg om
energie en nieuwe inzichten te
tanken en met elkaar ervaringen
te delen. Daarmee dient zich de
vraag aan welke ingrediënten nu
eigenlijk op zo’n plek samenkomen
en hoe die zo mooi samenvallen
dat de opbrengst meer is dan de
som der delen. Kennelijk levert
het doelbewust samenbrengen
van kwaliteiten en kennis in deze
broedplaatsen van innovatie meer
op. De vruchtbare samenwerking
ofwel synergie maakt teams
effectiever, net zo goed als
een gerecht beter wordt door
het kundig samenbrengen van
etenswaren en kruiden. Het maakt
nieuwsgierig naar de wijze waarop
vanuit de basisprincipes van het
lectoraat de smakelijk opgediste
menu’s bereid worden. In een
standaard reisgids zou dit het
onderdeel Eten - Restaurants Hotels betreffen, in dit routeboek
spreken we van De geheimen van
de chef.

Eerst nog even terug naar de
pleisterplaatsen die de afgelopen
jaren als stapstenen in de reis
door praktijklandschappen van
het lectoraat zijn ontstaan: hoe
oud en nieuw zijn die eigenlijk, en
waarvoor kwamen welke mensen
er? Die vraag houdt ons bezig
als we anno 2020 terugkijkend
een beetje mijmerend over
het fenomeen pleisterplaatsen
nadenken. Dat doen we om
heel precies in te zoomen op de
locatie en het moment op een
zeer zonnige middag, buiten
op het coronaproof terrasje
van restaurant ‘In de Valk’
te Middelstum. En dat naar
aanleiding van de menukaart, waar
de volgende tekst op stond:

‘Nieuw leven In de Valk. Er
staan geen paarden en koetsen
meer in de doorrit van de
herberg. Toch is Herberg
In de Valk nog steeds een
welkome pleisterplaats.
Bezoekers komen hier op
adem in een historische
ambiance en idyllische
omgeving. Voor een smaakvol
driegangen diner. Voor
feesten en partijen. Voor een
proeverij. Je bent van harte
welkom.’
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STAP 1 : D E I N G R ED I ËN TEN VO O R EEN H EER LI J K MAAL

Wat een prachtig beeld wordt hier in een paar zinnen geschetst. Op adem
komende gasten die onderweg en op reis zijn, met paard en wagen, te
voet, op de fiets of met de auto… Die even willen bijkomen, waarschijnlijk
in goed gezelschap en met lekker eten of drinken. Op een mooi en
interessant plekje als deze herberg, die zich nog steeds een pleisterplaats
noemt. Tijdloos. De gebruikte metaforen sluiten wederom naadloos aan
op de taal van het lectoraat.
We zien de parallellen met onze pleisterplaatsen: Reisgenoten in
praktijklandschappen, langs ‘herbergen’ van het lectoraat en haar
partners. Waar het goed toeven is in een interessante locatie en een
mooie omgeving. En waar lekkere menu’s worden voorgeschoteld aan de
bezoekers. In de ‘geheimen van de chef’ destilleren we uit de menu’s van
de pleisterplaatsen enkele basisprincipes die voor een smakelijk menu
essentieel zijn.

• Is de herberg een welkome plaats? Oftewel: is deze pleisterplaats
makkelijk te vinden, ziet die er een beetje open en gastvrij uit en worden
bezoekers gastvrij ontvangen?
• Staat de herberg in een mooie omgeving en op een idyllische plaats?
Oftewel: ziet de pleisterplaats er aantrekkelijk uit en is die sfeervol, is het
interessante er aan af te zien?
• Hoe ziet de geschiedenis van deze herberg er uit en kunnen we daar
meer over te weten komen? Oftewel: hoe is deze gastvrije plek ontstaan
en vanaf wanneer is dit al een pleisterplaats en waar is informatie te
vinden hierover?
• Is de menukaart duidelijk en aantrekkelijk? Oftewel: wat daar
aangeboden wordt, maakt dat ons nieuwsgierig om te proeven en lijkt
dat smakelijk?
• Wat willen we eigenlijk eten en wat zijn onze verwachtingen: een
driegangen diner, een lunch, met vlees, vegetarisch of veganistisch,
alleen een kopje koffie met gebak of is een glas water voldoende?
Oftewel: waarin en in hoeveel dingen zijn we geïnteresseerd
bij de specifieke pleisterplaats en wat willen we graag weten,
waar houden we van (zullen we het lekker gaan vinden wat
we van de menulijst bestellen?) en ziet de omschrijving
er aanlokkelijk uit?
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STAP 2 :

• Kennen we de chef, de kok, zijn team van
keukenbrigade en bediening en vertrouwen we er op
een heerlijk hapje te krijgen dat past bij de ambiance of
laten we ons heerlijk verrassen? Oftewel wat vinden we
zelf ‘smakelijk eten’ en lusten we ook wel iets wat we nog
niet kennen?
• Vertrouwen we op de vaardigheid van de chef-kok en
zijn kookkunst om de ingrediënten tot hun volle recht
te laten komen en meer te laten zijn dan de som der
delen? Oftewel verloopt de samenwerking volgens de
principes en uitgangspunten van het lectoraat over
innovaties en samenwerking en de daarbij gehanteerde
samenwerkingsformule en partnerprofiel.
De partners bij de reis naar en langs pleisterplaats zijn
altijd: de chef-kok van de betreffende pleisterplaats,
diens team en de gast die op zoek is naar goede
pleisterplaatsen en lekker eten. Deze partnerschappen
zijn van essentieel belang, zowel in de reële wereld
van de echte ‘herbergen’ als in die van de (ook echte,
maar iets minder als zodanig duidelijk te herkennen)
innovatiewerkplaatsen of werkateliers van onderwijs en
bedrijf, waar het lectoraat samen met beroepsonderwijs
en bedrijfsleven omgevingen ontwerpt en inricht om al
doende lerend vorm te kunnen geven aan vernieuwingen
in de regio waar de werkpraktijk zich afspeelt, die wij als
‘praktijklandschappen’ duiden.

TIP: Meenemen voor
onderweg: flexibiliteit,
reis- en ondernemingslust,
spraakwater, wensbudget en
broodje nieuwsgierigheid, en
routekaart , routeplanner of
GPS als houvast.
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e pleisterplaats-chefs,
dus zij van zowel de
herbergen als de
innovatiewerkplaatsen, zijn het
boegbeeld van die plaatsen.
Zij doen goed hun best om
als chef-koks in samenspraak
met de gastheer of gastvrouw
hun menu zo in te richten dat
bezoekers geïnteresseerd raken,
langs komen, er eten, drinken
en ontmoetingen met vrienden,
familie, collega’s of andere
relaties ‘vieren’ om verkwikt
verder te kunnen reizen.
Het liefst komen ze zo goed
voor de dag dat de gasten op
gezette tijden weer terugkomen
en de goede naam van de
pleisterplaats en de menu’s
doorgeven aan anderen.
In termen van processen: dat de
partnerschappen van chef-kok
& gast duurzaam zijn en die
netwerken goed onderhouden
en doorontwikkeld worden.
Duurzaam betekent: niet
eenmalig maar herhaaldelijk
voorkomend, niet voor de ene
gast maar ook voor anderen,
niet verspillend en veel te veel
maken, maar hergebruiken
en met kleinere porties en
kleinschalig beginnen daar waar
mogelijk, rekening houdend met
de omgeving waar men is, dus
ingrediënten direct uit de regio
benutten en niet alleen van ver
en exotisch, goede kwaliteit
opzoekend, doorontwikkelen
naar weer nieuwe andere
menu’s, niet het monopolie
willen, maar ook collega’s iets
gunnen en samen nieuwe zaken
ontwikkelen voor het gebied en

Stap 2: Samenwerkingformule

De pleisterplaats-chefs , dus
zij van zowel de herbergen als
de innovatiewerkplaatsen,
zijn het boegbeeld van die
plaatsen.
de gast die daar rondreist, goed
geschoold personeel hebben
dat weet wat ze waard is en hun
kennis steeds actueel houden en
doorgeven aan anderen. Maar
vooral: die de omgeving én haar
gasten en partners persoonlijk
kent en zich blijvend met hen
verbindt.
Dit alles hebben we als
volgt verwoord in onze
samenwerkingsformule, die we
gezamenlijk , als beroepsonderwijs
& bedrijfsleven dan wel als chefkok & gasten hebben ontwikkeld.

•

Multidisciplinair

•

Multilevel

•

Regionale clusters rond 		

•

Complementaire ketens, geen

•

Comakership van meet af aan op

•

Partners die elkaar rechtstreeks

•

Leren van elkaar, al doende leren,

sociaaleconomische thema’s
supplychains
alle organisatieniveaus
kennen en vertrouwen
real life
•

Klein beginnen met Voorlopers en
Volgers

•

Nabijheid (letterlijk en figuurlijk)

•

Docentstages en gastcolleges

•

Onderzoek en onderwijs in
gezamenlijkehid met werkveld

•

Ontwikkelen en aanbieden van
nieuwe combinaties Leren &
Werken op de werkplek in het
bedrijf
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S TA P 3: S TA RT MET EEN SW OT OFT EW EL KEN UW
KRA CHT E N ZWAKT E

ls je echt in de reële praktijk werkt en dat al
lerende doet, dan weet je en ervaar je dat niet
alles volgens een vooraf ontworpen tekentafel
schema werkt. Dan moet je toegeven dat ondanks alle
goede bedoelingen en intenties er hier en daar natuurlijk
echt wel wat schuurt in de praktijklandschappen en bij
de reisgenoten. Bijstelling kan nodig zijn, soms doemt
een onverwachte hindernis op als een obstakel in de
uitgestippelde route. Een diepe kloof, een brede rivier of
een sompig moeras. Het vereist kunde en vaardigheden
als reisgids en ‘leidend verbinder’ om bij te stellen.
De wereld waarin we leven en werken is nu eenmaal
onvoorspelbaar en raadselachtig. Gelukkig maar. Want
waar het schuurt, kan het ook glimmen (om maar eens
een tegeltjeswijsheid te citeren). Van fouten leer je het
meeste en blijf je alert. Het is daarom goed ten allen tijde
kracht en zwakte goed in beeld te brengen.
Een goede chef-kok weet waar het schuurt in de
praktijklandschappen, waar je tegen oploopt, waar
partnerschappen niet zo makkelijk verlopen en hoe je je
daartegen wapent of juist al reizend mee om leert te gaan.
Dat hoort ook bij de flexibiliteit van de chef-kok als die
moet improviseren of het met de ingrediënten moet doen
die hem/haar in de keuken ter beschikking staan.
Enkele schuurpunten die we tijdens onze reis tot nu toe
zijn tegengekomen waren: je kent de partners toch niet
zo goed als je dacht, men vertrouwt elkaar onvoldoende
of gunt een ander te weinig, mensen willen nieuwe kennis
eigenlijk toch niet met elkaar delen of alleen zolang
het in hun eigen straatje past, er wordt op veel te grote
schaal begonnen met te hoge ambities, anderen gaan
er met jouw menukaart vandoor, samenwerking wordt
ondergraven door concurrentie, je hebt geen binding met
de regio of omgeving waar de pleisterplaats gevestigd is,
je bent even gast of chef maar zodra het eigen probleem
of de innovatievraag is beantwoord, vervluchtigt de
relatie en gaat de samenwerking in rook op. Het kan
ook zijn dat de gevraagde prijs te hoog voor de gast is,
of dat omgekeerd de wens van de gast te ingewikkeld of
onduidelijk blijkt om aan tegemoet te komen. Sommige
chefs weigeren de toegang aan bepaalde gasten of willen
kennis niet met elkaar delen.
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Het ontwikkelen van een continu aantrekkelijke
menukaart duurt sommigen te lang, en levert hen te
weinig op. Soms wil men alleen op korte termijn in
elkaar investeren, maar spreekt dat onvoldoende uit, en
vliegt men van de ene chef of gast naar de andere. Met
teleurstellingen bij de partner tot gevolg. Chefs zijn niet
altijd trouw en gasten ook niet. Soms is er crisis - van
buitenaf - en kun je moeilijk verder met je pleisterplaats,
en komt zoals het afgelopen jaar letterlijk veelvuldig
gebeurde in vele partnerschappen opeens corona op je
pad. Juist binnen een lectoraat waar nabijheid een grote
rol speelt, zorgt dat voor nieuwe uitdagingen. We hebben
het allemaal meegemaakt, het heeft ons gevormd en
we hebben er van geleerd om steeds te anticiperen en
te blijven ontwikkelen. Maar we hebben ook gemerkt:
je moet het ook doen met de bestaande dingen die je
hebt of bent: Om met Schumpeter te spreken: maak
nieuwe combinaties met bestaande zaken. Of zoals
Michael Sandel het verwoordt: je moet saamhorig blijven
en elkaar respecteren, ieder op zijn wijze en manier.
Allen doen er toe in de praktijklandschappen van het
leven. Zoek verbindende reisgenoten en heb plezier
in die partnerschappen. Leren is delen, innovaties zijn
relationeel. Dat laatste blijkt toch echt een basisprincipe
dat niet in de SWOT mag ontbreken.
We hebben elkaar nodig. Dat ervaar je vooral in tijden
van crisis zoals nu: Mede vanwege de coronapandemie
kent men zijn/haar duurzame partners nog beter. In
tijden van nood trekt de een zich terug op de eigen
veilig geachte thuisbasis, de ander denkt dat elders het
gras altijd groener is en of voelt zich tekortgedaan door
anderen en komt niet in beweging, maar er zijn ook
mensen en organisaties die bij crisis de wereld in gaan
op zoek naar bondgenoten en nieuwe partners omdat ze
weten dat ze elkaar nodig hebben om verder te komen.
Het is de kunst van zowel de chef-kok als de gast
om de pleisterplaats een bruisende en inspirerende
ontmoetingsplek te laten zijn. En dat uit te dragen in
woord en daad en met bovenstaande blauwgedrukte
ingrediënten voor de menukaart. In het volle besef dat
het vast wel weer eens ergens gaat schuren, dan is het
recept vooral: werk aan de winkel voor de pleisterplaats
menukaart. Want juist in de veranderingszin en
creativiteit schuilt de kracht van innovatieve ‘hotspots’ en
broedplaatsen in de praktijklandschappen.
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leisterplaatsen en
praktijklandschappen zijn
populaire omgevingen
om langere of kortere tijd te
verblijven, op krachten te komen,
nieuwe verbindingen aan te gaan
en gesterkt verder te reizen.
Het bonte reisgezelschap, de
grote variatie aan reisdoelen
waarbij combinatiekracht en
samenwerking tot innovaties
leiden, maken de trip tot een
bijzondere belevenis. In de
voorgaande hoofdstukken
is geschetst wat er bij de
voorbereiding op de tocht en
het verblijf komt kijken, wat
de reiziger moet weten over
de specifieke taal & cultuur en
welke hoogtepunten inspiratie
bieden. Vervolgens passeerden de
ingrediënten die een voedzaam
maal en een aangenaam en
goed verblijf kenmerken de
revue. Dit laatste hoofdstuk van
de reisgids maakt de reiziger
wegwijs in de route naar en langs
praktijklandschappen.

1.1 Waarom op Reis

Pleisterplaatsen en
praktijklandschappen zijn
populaire omgevingen om
langere of kortere tijd te
verblijven, op krachten te
komen, nieuwe verbindingen
aan te gaan en gesterkt verder
te reizen.

De beste reisperiode is
sterk afhankelijk van de
voorgeschiedenis van de
publiekprivate samenwerking,
de partners die zich hebben
gemeld, de actualiteit van het
moment en in de nabije toekomst
en het doel. Soms kan het om
een korte, intensieve verbinding
gaan met een heel concrete
bestemming, maar meestal betreft
het een langjarig optrekken in
gezamenlijkheid met perioden
van minder en grotere intensiteit.
Dit alles maakt deel uit van de
reisplannen, die eerst weinig meer
dan een schetsmatige notitie zijn,
uitgesproken intenties op basis
van wederzijds vertrouwen en
herkenning en gaandeweg een
toenemende urgentie krijgen, een
steviger fundering en uitmondt in
het aangaan van de reis.
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De rol van de reisgids (convener)
en de dynamiek binnen het
reisgezelschap zijn bepalend
voor het uiteindelijke welslagen
en de waarde die de reis en de
bestemming opleveren. Bij regen
of noodweer kent de convener de
schuilhutten en pleisterplaatsen
waar deelnemers luwte vinden om
vervolgens verder te gaan. Goede
kennis van het reisgezelschap, de
redenen waarom zij deelnemen,
hun verwachtingen, strategisch
inzicht, empathisch vermogen, een
flinke dosis humor, relativeringszin
en vooral ook flexibiliteit horen
bij de bagage van de convener.
Dat wil zeggen: het leidend
kunnen verbinden, het gezelschap
onderweg bij elkaar kunnen
houden, zorgen dat iedereen
aan bod komt en zich thuis voelt
in het reisgezelschap, mee doet
en de weg wijzen bij uitstapjes
of vervolgacties, zorgen dat de
reis goed verloopt, afgerond
en doorontwikkeld wordt naar
volgende reizen indien gewenst of
nodig. Deze vaardigheden
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maken ook deel uit van het
rantsoen van de medereizigers.
Gemeenschapszin, saamhorigheid
en de wens nieuwe bestemmingen
te bereiken zijn de verbindende
factor en drijvende kracht die het
reisgezelschap in de benen houdt
en inspireert.
Om de reis aan te gaan is het
vooraf handig een reisdocument
op stellen zodat ieder weet welke
afspraken zijn gemaakt, welke
voorbereidingen dienen te worden
getroffen en die inzicht verschaft
in de route die is uitgestippeld.
Deskresearch maakt deel uit van
de voor en napret en is essentieel
om teleurstellingen, valse starts
en misverstanden te voorkomen.
Ervaringen van anderen opgedaan
tijdens soortgelijke, eerdere reizen
kunnen belangrijke inzichten en
inspiratie opleveren om op verder
te bouwen. Het zijn bouwstenen
voor de lerende netwerken die
zich in het praktijklandschappen
ontvouwen. Dat verlangt nadere
toelichting.

5.1 Lerende netwerken in wisselende praktijklandschappen

Het belang van sociale- en
kennisnetwerken neemt sterk toe in
regio’s die voor grote uitdagingen staan
op het gebied van bevolkingskrimp,
economische malaise, vergrijzing,
gemeenschapszin en ‘braindrain’.

5 . 1 LER EN D E N ETW ER K EN I N W I SSELEN D E
P R AK TI J K LAN D SC H AP P EN

e wetenschappers prof. dr. Maarten de Laat en
Etienne Wenger zijn de pioniers ten aanzien van
het samen en vaak informeel leren in wisselende
praktijklandschappen en de rol van de convener in de
opbouw, het onderhouden en doorontwikkelen van
lerende netwerken. De reis die het lectoraat met haar
partners en kenniskringleden heeft gemaakt, heeft mooie
vergezichten en inzichten opgeleverd over het al doende
en praktijkgericht leren in innovatieve netwerken. Het is
van groot belang die kennis duurzaam, toegankelijk en
deelbaar te maken, zodat anderen daar ook profijt van
kunnen hebben.
Het belang van sociale- en kennisnetwerken neemt
sterk toe in regio’s die voor grote uitdagingen staan
op het gebied van bevolkingskrimp, economische
malaise, vergrijzing, gemeenschapszin en
‘braindrain’. De convener heeft als ‘sociale artiest’ en
netwerkondersteuner een belangrijke taak als drijvende
kracht en procesbegeleider om innovaties aan te
zwengelen, in gang te houden en door te ontwikkelen
in andere of nieuwe netwerken. Wederkerigheid van
relaties zijn van belang bij het aangaan en volbrengen
van de reis en de verbinding. Lerende netwerken gedijen
het best als ze een zekere dynamiek hebben.
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5 . 2 B ETR O U W B AR E K AAR TEN

De kunst is vooral niet steevast in dezelfde vijver te vissen,
maar diversiteit te organiseren. In ‘The Strength of Weak
Ties’ beargumenteerde wetenschapper Mark Granovetter
dat een vage kennis soms beter is dan een nabije vriend.
Aan zwakke verbindingen kleven onvermoede sterke
kanten, meent hij. Een groep met sterke onderlinge
verbindingen kan wel goed de diepte in, maar werkt soms
beperkend als het gaat om het binnenhalen van nieuwe
inzichten. Een lerend netwerk heeft altijd baat bij het
aanboren van nieuwe kennis. Zwakke of losse relaties
kunnen daarbij ook zeer krachtig blijken. Vooral om te
vermijden dat echte partnerschappen verworden tot ‘ons
kent ons’ of conservatisme.
De in ‘Duurzame innovaties in de regionale
kenniseconomie’ gerealiseerde combinatie van publiek
en private samenwerking tussen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven/werkveld met overheden als ondersteuners
om gezamenlijk uitdagingen en problemewn op te lossen,
is perspectiefrijk. Gedeeld eigenaarschap is daarbij
essentieel, evenals helderheid over de doelen op korte
en langere termijn. Relevantie, met andere woorden
de reisbestemming, staat voorop. De reis moet, om in
koopmanstermen te blijven spreken, wel iets opleveren.

De in ‘Duurzame innovaties in
de regionale kenniseconomie’
gerealiseerde combinatie
van publiek en private
samenwerking tussen
beroepsonderwijs en
bedrijfsleven/werkveld met
overheden als ondersteuners
om gezamenlijk uitdagingen
en problemewn op te lossen, is
perspectiefrijk.
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en netwerk hoeft niet voor de eeuwigheid te
gaan of net als een reis een begin- en eindpunt
heeft. Als de doelen zijn bereikt zal de behoefte
aan zo’n netwerk automatisch afnemen. De vaardigheid
en kunde om een levensvatbaar expertise netwerk
te starten begint bij het in kaart brengen van het
omliggende praktijklandschap. Op die manier krijgen
de potentiële reisgenoten inzicht waar expertise
knooppunten op relevante thematieken binnen de regio
zich bevinden. Zulke knooppunten vormen inspirerende
pleisterplaatsen in het landschap. Als die bekend
zijn kunnen anderen zich makkelijker oriënteren en
aansluiten. Het pad is makkelijker te vinden. Artificiële
intelligentie (AI) kan in toenemende mate helpen
bij het in kaart brengen van regionale, nationale of
wereldomspannende kennis- en praktijklandschappen.
Visualisaties van netwerk- en interactiedata maken het
mogelijk de landschappen zichtbaar te maken. Ze tonen
waar elders in de wereld soortgelijke onderwerpen
in vergelijkbare praktijklandschappen tot bundeling
van innovatief denken en doen leiden. Het duiden
van zulke netwerkdata en het lezen van kaarten van
kennislandschappen zijn vaardigheden die de reisgids
als leidende verbinder zich eigen moet maken. De Laat
acht het van groot belang dat kennisnetwerken een goed
gedocumenteerd archief opbouwen en achterlaten, een
soort route- en landkaart die inzicht geeft in de slimme
wegen, pleisterplaatsen onderweg en valkuilen.
Nieuwe netwerken kunnen van de uit ervaringen en
innovaties opgebouwde kaarten en plattegronden
de vruchten plukken. Zij zijn immers gebaseerd op
kennis van hun voorgangers, dat levert letterlijk
nieuwe vergezichten op. Zo ontwikkelt het leren en
de voorhanden zijnde kennis zich voortdurend. Het
nieuwe leren is per definitie evolutionair van karakter en
gebaseerd op het nieuwe samenwerken.
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5.3 Wegwijzers

5 . 3 W E GWI J ZE RS

en veilige, vlotte, doelgerichte verkeersafwikkeling staat of valt
met een goede bewegwijzering. Die moet uniform, leesbaar,
toegankelijk, zichtbaar en begrijpelijk zijn voor alle reizigers zodat
die hun weg goed kunnen vinden. Zeker nu de hoeveelheid informatie
sterk toeneemt en de kans daarin te verdwalen niet ondenkbeeldig
is, moeten niet alleen de routekaarten leesbaar zijn en houvast
bieden, maar dienen ook de wegwijzers en markeringen onderweg de
gewenste helderheid te verschaffen. Een veelgehoorde klacht dat de
reisgenoten door de bomen het bos niet meer zien, vereist maatwerk
in de bewegwijzering en gebruik van up to date routenavigatie. Het
doel moet zijn om de reizigers op een heldere en overzichtelijke manier
naar hun plaats van bestemming te begeleiden. Deze routegids biedt
een handig overzicht van ‘do’s’ en ‘dont’s’ en verschaft informatie over
de te bezoeken pleisterplaatsen en kennisknooppunten. Wat zijn de
Points of Interest (POI’s) om rekening mee te houden, bij aan te sluiten
of aanknopingspunten voor verdere verdieping en nieuwe kennis. Hoe
krijgen bevindingen en opbrengsten een plek in het praktijklandschap.
En welke nieuwe vertrekpunten en reisdoelen dienen zich aan bij het
opmaken van het reisverslag.

De horizon van het lectoraat Duurzame innovatie in
de regionale kenniseconomie bestaat vooral uit de
samenwerking tussen mbo, hbo en bedrijfsleven in
publiekprivate partnerschappen. Hoewel gaandeweg
partnerschappen en reisgezelschappen steeds vluchtiger
lijken te worden, ligt in duurzame verbindingen toch
de kern van vruchtbare samenwerking. De docent en
onderwijsmanager spelen beiden een sleutelrol in het
samenbrengen en binden van netwerken die een brug
tussen onderwijs en samenleving slaan. Dit vereist niet
alleen participatie en betrokkenheid van de reisgezellen,
maar tevens transparantie en overdraagbaarheid
van de ervaringen. Uit alles blijkt dat het zelf ervaren
van de dynamiek en de kennisuitwisseling van
lerende netwerken essentieel is bij het realiseren van
innovaties. Het zijn vooral actuele, kleinschalige en
in de nabijheid aanwezige of nodige, vaak regionale
vraagstukken die zich goed lenen voor het aangaan van
samenwerkingsrelaties.
De leerprocessen in dergelijke samenwerkingsverbanden
verlopen cyclisch. Je stapelt en bouwt op de ervaringen
en vorderingen van anderen en van jezelf. Om dat goed
op elkaar af te stemmen is nabijheid en gezamenlijkheid
van eminent belang. Het vergt tijd om kennis, ervaringen
en inzichten goed te verankeren in organisaties. Haast
is een slechte raadgever. Het is goed bij tijd en wijle
halt te houden, het uitzicht op je in te laten werken,
een snapshot te nemen en de indrukken te laten
bezinken. In ontmoeting en reflectie, ofwel bezinning,
ontstaan nieuwe ideeën en perspectieven. Vaak blijkt
dat een kantelpunt en zijn de pleisterplaatsen welkome
rustpunten.

De horizon van het lectoraat
Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie bestaat vooral uit
de samenwerking tussen mbo, hbo
en bedrijfsleven in publiekprivate
partnerschappen.
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1.1 Waarom op Reis

5 . 4 DO O RL O P END L ERE N E N
V E R B I N DE N

ommige
onderwijsorganisaties en
bedrijven lijken inmiddels
al wel aardig getraind in het
multidisciplinair werken, helaas
zijn ze een stuk minder in het
multilevel organiseren van
de samenwerking. Ze zoeken
daarbij naar crossovers met
partners in het werkveld en het
beroepsonderwijs. De regionale
vraagstukken die zich aandienen
via de lectoraatspartners en
-netwerken helpen de urgentie
van de gezamenlijke in het
lectoraat gekozen werkwijze en
methodiek van samenwerking
en kennisontwikkeling te blijven
voelen, ervaren en toepassen.
Het is wel zaak dat het onderzoek
naar lerende netwerken en
samenwerkingsvormen voldoende
geborgd blijven door verbreding
en verankering in die organisaties.
De verleiding is groot om bij
tegenwind toch weer binnen de
vertrouwde omgeving beschutting
te zoeken en daarbij de geslagen
bruggen weer op te halen.

De regionale vraagstukken
die zich aandienen via
de lectoraatspartners en
-netwerken helpen de
urgentie van de gezamenlijke
in het lectoraat gekozen
werkwijze en methodiek
van samenwerking en
kennisontwikkeling te blijven
voelen, ervaren en toepassen.
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Daarom is in 2020 door
het lectoraat een groot
onderzoeksprogramma
ingericht: ‘het reflectie- en
ontwikkelprogramma’ in verband
met de afsluiting van het lectoraat
in december 2020. Er is veel
aandacht besteed aan vragen zoals
wat heeft het lectoraat de partner
gebracht, hoe die opgedane kennis
en ervaring te verduurzamen en
wat de concrete vervolgstappen
daarbij zijn. In totaal zijn er ruim
zestig stapstenen geformuleerd.
De nieuwe vormen van
samenwerken moeten
inhoudelijk maar vooral ook
feitelijk gefundeerd zijn op
nieuwe vormen van samen
leren. Dat vereist afstemming
op de kennisagenda’s van de
beroepsonderwijsorganisaties en
het bedrijfsleven/werkveld, maar
nadrukkelijk ook op de agenda van
het maatschappelijk middenveld
en overheden. De bestaande
samenwerking binnen en met het
lectoraat, die zich ondermeer uit
in de pleisterplaatsen in de regio’s,
dient ook als voedingsbodem voor
verdere kennisontwikkeling.
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Het verdient aanbeveling
het beroepsonderwijs en het
wetenschappelijk onderwijs in
Noord-Nederland nadrukkelijker
te verbinden aan het doorlopend
en al doende multilevel en
multidisciplinair leren. Uiteindelijk
komt dat niet alleen ten goede
aan relevant onderwijs voor
en met studenten, docenten,
managers, directies, werkgevers,
werknemers, bestuurders,
burgers en onderzoekers, maar
juist en temeer aan een vitale
regio. Het zou op deze manier
allerlei praktijklandschappen en
lerende netwerken daarbinnen
fundamenteel en duurzaam verder
vorm, kleur en inhoud geven. Nu
al is bewezen dat de ontmoeting
tussen en het gezamenlijk
optrekken van opleidingen en
werkveld in lerende netwerken
veelbelovende pleisterplaatsen
opleveren.
Maatschappelijke vraagstukken
houden zich gelukkig niet aan
schotten, zij gaan dwars door
opleidingen, werkvelden en
organisaties heen. Het is een
gezamenlijke beweging, die
krachtige innovaties in de regio
mogelijk maakt. Daarmee
treedt het reisgezelschap in dit
slothoofdstuk in het spoor van
de Griekse filosoof Heraclitus van
Efeze, waarmee we de reisgids
begonnen. Alles op de aarde is
immers, zoals hij al constateerde,
voortdurend in beweging ”Panta
rhei, ouden menei”. Letterlijk
betekent de uitspraak ‘alles
stroomt, niets blijft hetzelfde’
of ‘niets is blijvend’. Alles om
ons heen verandert, wij worden
daarmee geconfronteerd en
veranderen daarin mee, of we
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dat nu willen of niet. Verandering
vereist ‘grensoverschrijdende’
samenwerking en verkenning
van onbekend gebied. Voorheen
witte plekken krijgen daardoor
betekenis. De vaardigheid om
verbindingen aan te gaan over
grenzen heen tussen onderwijs,
overheid en organisaties verdient
meer aandacht, een coachende rol
is belangrijk zodat de conveners
ook als wegwijzer kunnen
fungeren. Zo krijgt het leren op
de werkplek, dus midden in het
praktijklandschap, vanuit de
gebundelde expertise een stevige
impuls.
Pleisterplaatsen laten zien en
doen geloven dat de reis door
praktijklandschappen veel
oplevert aan inspiratie, aan
nieuwe kennis en gereedschap
om voort te bouwen, bruggen te
slaan. Ze nodigen, die hoop en
overtuiging is er, uit om meer
van zulke dynamische plekken
in te richten waar opwekkende
gedachten wortel kunnen schieten.
Plaatsen die al doende van elkaar
kunnen leren, kennis met elkaar
te delen en zich verder in lerende
netwerken ontwikkelen. Het liefst
duurzaam en in saamhorigheid.
Dat komt de regio echt ten goede.
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Naam van bijlage

BIJLAGEN
• BEGRIPPENLIJST
• LITERATUURLIJST
• PRUBLICATIES

Bijlagen

B EG R IP P ENL IJS T
Action Research: Manier
van onderzoek doen, waarbij
tegelijkertijd processen, items etc.
ontwikkeld en onderzocht worden
en er zo tegelijkertijd resul-taten
zijn van actie als van onderzoek
dat gedaan wordt (definitie Dick,
B. (2000). A beginners guide to
Action Research (online)).
Buitenschool/-locatie: Een
concrete uitvoerings-locatie
van één of meerdere bedrijven/
instellingen die partner zijn van
het lectoraat waar in de concrete
werkpraktijk bedrijfswerknemers
en “klanten” samen met het
beroepsonderwijs docenten
en “studenten” zowel werken
als leren met name met
betrekking tot gezamenlijke
innovatievraagstukken. Op
deze locaties zijn onderwijs- en
onderzoeksfaciliteiten aanwezig.
Buddy: Algemene definitie:
Engels woord voor maatje, vriend,
(vrijwillige) sparringpartner,
iemand die gezelschap en
steun biedt (uit: woordenlijst
Nederlandse Taal van de Taalunie).
Lectoraatsdefinitie: een collega
uit onderwijsopleiding of bedrijf
die vrijwillig voorkeurspartner is
van een kenniskringlid waarmee
kennis uit en in het lectoraat
actief wordt gedeeld en collegiaal
aan peer review wordt gedaan.
Een buddy wordt persoonlijk
gevraagd door een kenniskringlid
en zo worden beiden partners in
ontwikkeling van elkaar. De buddy
is de eerste persoon waar het
kenniskringlid lectoraatskennis
mee deelt. De buddy heeft
voorrang bij projectdeelname.
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Begrippenlijst

Communities of Practice:
Een groep van mensen die een
probleem, een passie delen voor
iets dat ze doen en samen leren
hoe dat beter te doen als ze
gezamenlijk werken of afstemmen.
Dit is de definitie van Etienne
Wenger die we volgen in het
lectoraat. Onze ‘communities’ zijn
meestal groepen van partners
uit het lectoraat die al doende
lerend aan innovatievraagstukken
werken.
Competenties: Het vermogen
van een persoon om kennis,
vaardigheden en attitudes
(houdingen) die relevant
zijn voor een bepaalde
beroepssituatie te verbinden
aan persoonlijkheidskenmerken
om deze in te zetten op een
geïntegreerde wijze, waardoor
adequaat handelen in die
beroepssituatie mogelijk wordt
(definitie Ministerie van OCW).
Complementariteit: Het
aanvullend zijn aan anderen,
aan andere kennisgebieden, aan
andere expertise etc.
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Context van leren: De omgeving
waarin geleerd wordt, vaak
letterlijk de fysieke ruimte, maar
ook de geestelijke ruimte: hoe
wordt geleerd, van wie en ook de
organisatorische ruimte: in welke
teams, volgens welke timing,
met welke faciliteiten etc. In ons
lectoraat is met name van belang
de (innovatieve) manier waarop
deze ruimte is ingericht in relatie
tot de innovatievraagstukken die
we samen met het bedrijfsleven
al doende leren onderzoeken en
ontwikkelen in de fysieke concrete
werkpraktijk.

verbinder van partners uit
bedrijfsleven en beroepsonderwijs
in Lerende Netwerken waar al
doende leren van en met elkaar
in nieuwe samenwerkingsvormen
centraal staat. De convenerrol
behelst nieuw leiderschap
in Lerende Netwerken, leiderschap
dat niet op klassieke hiërarchische
verhoudingen maar op
(inhoudelijke) expertise binnen
en tussen dynamische netwerken
gebaseerd is. Een rol die nog zeer
in de kinderschoenen staat, en die
we samen met Wenger c. s. verder
al doende lerend onderzoeken.

Convener: De “Convenor” is
iemand die bijeenkomsten
organiseert, bijeenroept, verzorgt
of voorzit. Het Collaborative
Leaders Network geeft
op haar website de definitie
van Convenor: “A Convener (or
Convenor) is an individual or
group responsible for bringing
people together to adress an issue,
problem or opportunity…. The
convenors primary responsibility
is to serve as the organizer and
dministrator of the cooperation….
” Deze betekenis gebruiken we
in het lectoraat niet als zodanig.
Wij baseren ons op de, ruimere,
betekenis die Etienne Wenger
(2015) hanteert. Daar is “Convener”
een rol van iemand die nieuwe
lerende partnerschappen smeedt,
Lerende Netwerken opricht
en inricht, aan de praat houdt,
kennisdeling en -ontwikkeling
stimuleert en duurzaam maakt, de
weg wijst in en tussen netwerken.
We vertalen in ons lectoraat
deze rol vooralsnog als: leidende

Crossovers: Letterlijk: kruispunten,
oversteekplaatsen. En meer
en meer wordt deze term ook
gebruikt voor nieuwe combinaties
die ontstaan door wederzijdse
beïnvloeding via raakvlakken of
overlappende verbindingen.
Curriculum: Leer- en
onderwijsplan, vaak het totale
onderwijsprogramma van een
opleiding.
Discipline: In deze tekst wordt er
onder verstaan: een vakgebied,
een onderzoeksgebied, een
werkgebied.
Domein: Een afgebakend (machts)
gebied, letterlijk en figuurlijk.
Dubbellectoraat: Een lectoraat met
twee opdrachtgevers en werkzaam
in twee onderwijstypes: mbo en
hbo in dit geval.

Duurzame innovatie:
Duurzaamheid = houdbaarheid
en continuïteit, waarbij het
afwentelen (op anderen) van
nadelige effecten en risico’s
zoveel mogelijk wordt vermeden.
Dat kan gelden voor producten
en processen. In ons lectoraat
wordt het accent gelegd op
houdbaarheid en continuïteit
van (sociale en kennis-)
innovatieprocessen.
Formeel en informeel leren: We
sluiten ons aan bij deze definiëring
die de Open Universiteit hanteert
en die ook de definitie is van
Van der Dungen en Smit (2010):
formeel leren is leren dat wettelijk
gereglementeerd is en voldoet aan
kwaliteitseisen. Het kan afgesloten
worden met een landelijk erkend
diploma of certificaat. Informeel
leren staat voor leren dat
doorgaans niet georganiseerd
plaatsvindt. Het kan altijd en
overal... we leren nu eenmaal veel
in de praktijk, vaak spontaan en
toevallig en veelal ook nog eens
met anderen. In ons lectoraat
passen we deze term voornamelijk
toe voor het leren in de (werk) praktijk, samen met onze
lectoraatsbedrijvenpartners, we
doen dit wel semi-georganiseerd
en niet alleen spontaan/
toevallig). Informeel leren wordt
door ons steeds meer gezien
als een belangrijke manier van
professionaliseren naast formeel
leren.

Kenniseconomie: Een economie
waarbinnen een substantieel
deel van de economische groei
in de samenleving voortkomt uit
(technische) kennis. Volgens Mens
en Samenleving houdt het in: In
een kenniseconomie wordt
economische groei en innovatie
gegenereerd uit kennis (en minder
uit arbeid of landbouw).
Kennisinnovatie: Het proces
van zowel het veranderen en
verbeteren van inhoudelijke
kennis als ook van het creëren
van nieuwe kennis. In ons
lectoraat wordt in het bijzonder
gekeken naar het managen van
die kennisinnovatieprocessen
binnen de strategische allianties
die door de partners gezamenlijk
en Gelijktijdig worden gesignaleerd
en door allen worden beschouwd
als cruciaal voor hun strategische
positie.

Healthy Ageing: Gezond ouder
worden.
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(vervolg begrippenlijst)
Lerend netwerk/learning
network: Een lerend netwerk
is een groep van mensen die
leren expliciet als doelstelling
neemt. Binnen een lerend
netwerk ontmoeten ze elkaar
op gestructureerde wijze en
op geregelde tijdstippen om
praktijkgerichte informatie,
kennis en ervaring uit te
wisselen. Het is een specifiek
samenwerkingsverband
tussen individuen dat door
uitwisseling van ervaringen
en/of ontwikkeling van
activiteiten, gemeenschappelijke
(kennisdoelen) wil bereiken.
Wenger benadrukt daarbij dat een
netwerk verwijst naar een set van
relaties tussen mensen en van
persoonlijke interacties tussen de
participanten van het netwerk.
Een samenhangend geheel van
verbindingen waarbij kennisdeling
en –ontwikkeling actief stroomt
en het netwerk helpend is bij het
maken van nieuwe verbindingen,
sociaal lerend. Die aanvulling op
de andere definities volgen we
in ons lectoraat.
Moduulperiode: Die periode
in het onderwijs, veelal tien
weken lang, waarin een afgerond
onderdeel van het lesprogramma,
een module, wordt aangeboden.
Multidisciplinaire ketens:
Samenhangende verbanden van
elementen die uit diverse
disciplines afkomstig zijn. In ons
lectoraat zijn
dat samenwerkingsverbanden
van bedrijven en kenniskringleden
rondom sociaaleconomische
innovatievraagstukken uit het
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werkveld in de regio waar voor
men op leidt of in werkzaam is.
Multilevel: Bestaande uit
meerdere levels, in ons lectoraat
worden daarmee de diverse
onderwijsniveaus binnen mbo en
hbo bedoeld. Voornamelijk niveau
3 en 4 binnen mbo en het Bachelor
en Associate niveau binnen het
hbo betreffende.
Participerend onderzoek (of:
participerende waarneming):
Een manier van onderzoek
doen waarbij de onderzoeker
deelneemt aan het leven, de
activiteiten van de personen of
processen die hij/zij bestudeert
(definitie van M. Saunders). In
ons lectoraat houdt dat in dat de
onderzoekers meehelpen nieuwe
samenwerkingsvormen en –
verbanden (zoals de MDK’s) op te
richten en daarin actief acteren
en tegelijkertijd die processen
al doende en in de praktijk
onderzoeken.
Pleisterplaats: Pleisterplaatsen
zijn knooppunten van leren &
werken waar de combinatiekracht
tussen onderwijs, werkveld en
overheden zichtbaar is en ervaren
kan worden. Het zijn plekken die
reizigers daadwerkelijk kunnen
bezoeken en die inspiratie bieden.
Practice what you preach: Doen
wat je zegt/wat je (aan een ander)
predikt, zelf ook doen.
Publiekprivate samenwerking:
Samenwerking tussen publieke en
private partijen. Publiek zijn
die partijen die voor het
algehele nut van iedereen in

de samenleving werken, hun
resultaten en opbrengsten zijn
niet voor hen zelf, maar voor
de burgers, voor allen uit de
samenleving. Privaat zijn die
partijen die voor het nut van
zichzelf of de eigen organisatie zijn.
Hun resultaten en opbrengsten
komen met name henzelf
of hun eigen organisatie ten
goede. Er komen meer en meer
mengvormen van publiekprivate
verbondenheid: zowel voor zichzelf
als ook deels voor het algemeen
van nut. In ons lectoraat verstaan
we onder publieke partijen met
name het beroepsonderwijs,
maar ook de overheden en semioverheden. Onder private partijen
verstaan we het bedrijfsleven, met
name het mkb. We hebben ook
publiekprivate combinaties als
partners zoals bepaalde zorg- en
cultuurinstellingen.
Reallife learning: Praktisch leren
in het werkelijke leven en over
realistische vraagstukken uit
de concrete onderwijs dan wel
beroepspraktijk.
Regio: Een samenhangende
sociaaleconomische community/
gemeenschap in een af te bakenen
geografisch gebied dat als een
eenheid wordt beschouwd, die
betrekkelijk klein van schaal is.
(Regionaal) Comakership:
Samenwerken door samen
innovaties te “maken”, te
markeren, te doen/uit te voeren
en te evalueren. Een centraal
begrip binnen ons lectoraat,
waar we in dat verband onder
verstaan: het op regionale schaal

van meet af aan en op alle
organisatieniveaus van de partners
binnen het lectoraat (te weten: het
beroepsonderwijs en
het bedrijfsleven) innovaties
samen te markeren,
te ontwikkelen en uit te voeren
op basis van gelijkwaardigheid,
wederzijdsheid en als partners in
(elkaars) ontwikkeling.
Strategische alliantie: Een
samenwerkingsverband voor de
langere termijn en van strategisch
belang tussen twee of meer
partners om gezamenlijk tot
de benodigde kennisinnovatie
te komen die nodig is voor
de versterking van ieders
(strategische markt-)positie binnen
de snel veranderende economie.
Silver economy: Dat deel van de
economie dat de oudere burgers
(van Europa) betreft. Het omvat
alle economische activiteiten die
relevant zijn voor de behoeftes
van oudere volwassenen (de
leeftijdsgrens hierbij wordt vaak op
50 plus gezet, maar dat varieert)
en de impact daarvan op heel veel
sectoren zoals zorg, huisvesting,
vrije tijd en wonen. (definitie van
Smart Silver Economy platform
van de Europese Unie en het AGE
Platform Europe).
Sociaal leren: Het leren in
groepsverband, in samenspraak
en samenwerking met anderen die
vaak meer ervaren zijn.
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Tijdslijnen: Dit zijn patronen
die in de loop van de tijd dat het
lectoraat actief is duidelijk worden
en die in bepaalde periodes
bepaalde ontwikkelthema’s
zichtbaar maken.
Tools: Gereedschappen,
instrumenten. In ons geval:
meetinstrumenten en formats om
onderzoeksgegevens zichtbaar te
kunnen maken.
Waardecreatie: Het scheppen
van (meer)waarde voor betrokken
partijen, op basis van nieuwe
inzichten en door middel van cocreatie, een heroverweging van het
bestaande businessmodel
en met continue aandacht voor
innovatie. De term Waardecreatie
wordt ook toegepast als synoniem
voor valorisatie, het omzetten in
waarde, van kennis. In netwerken
wordt bij de bepaling van de
opbrengst van de samenwerking
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T-shaped model: In het onderwijs
is dat het model waarin de
horizontale balk van de T staat
voor breedte, de generalisten, en
de verticale balk van de T staat
voor de diepte, de specialisten. Het
model van kennisgebieden wordt
aangegeven door het symbool van
de T. Dit volgens de definitie van
de T-Summit 2016 in Washington
van het (technische) bedrijfsleven
o.l.v. de Michigan State University.
Op het kruispunt van de T, waar
de horizontale en de verticale
balk elkaar raken, ontstaan
vaak innovaties: deze nieuwe
combinaties van kennisgebieden
zoeken en ontwikkelen we in ons
lectoraat.
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en de innovaties niet altijd alleen
gekeken naar de kennisresultaten
maar ook naar andere waarden
die de samenwerking oplevert.
In ons lectoraat wordt dit vooral
onderzocht bij onze innovatieve
Lerende Netwerken en de
deelnemende partners daarbij.
Deze definitie volgt de insteek van
de Laat en Wenger.
21 First century skills: (nieuwe)
Vaardigheden en competities
die we (en vooral ook leerlingen)
nodig hebben om succesvol deel
te nemen aan de maatschappij
van de toekomst en van belang
zijn voor actieve participatie in de
eenentwintigste eeuw (definitie
van Kennisnet).
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YouTube film Press-and congres
Presentatie van het boek Verhalen
over Verbindingen
YouTube Film “Fit&Fun”, verslag
van multidisciplinair pilot-project
voor oudere toeristen op het
gebied van Zorg (ziekenhuis Treant/
Scheperssziekenhuis Emmen
and Thuiszorg Borger), Leisure
(Landalparc Parc Sandur Emmen,
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Zantingh
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Laboratorium voor docenten,
werkveld en studenten door Anna
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Pleisterplaatsen
die onderwijs
& werkveld
verbinden
Op reis | Taal & Cultuur | Pleisterplaatsen
Praktijklandschappen | Innovaties in kennis

Deze alternatieve reisgids toont in kort bestek de inspiratieplekken
in de regio’s waarin het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie werkzaam is. Zoals u als lezer en aspirant-reiziger van
een reisgids mag verwachten bereidt de gids u niet alleen mentaal en
fysiek voor op de reis, maar toont het ook daadwerkelijk plaatsen die
de moeite waard zijn om nader kennis mee te maken. Zien en ervaren
doen immers geloven, dat is een van de gevleugelde uitspraken van het
lectoraat. Een handboek derhalve voor al doende leren in de praktijk.
Het letterlijke hart van het boek biedt een overzicht van boeiende
en dynamische pleisterplaatsen. Dat zijn knooppunten waar de
combinatiekracht tussen onderwijs, werkveld en overheden zichtbaar
is en plekken die reizigers daadwerkelijk kunnen bezoeken.
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