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De verschillende karakteristieken die het lectoraat typeren (het DNA) zijn in
iconen verbeeld. Die iconen komen door het boek heen terug als aanduiding
bij de quotes. Zo brengt het lectoraat samenhang in de verbindingen die
ontstaan tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

Stelselmatig werken aan het leggen
van dwarsverbanden en de creatie van
innovatieve samenwerkingsvormen tussen
kennis-organisaties en het bedrijfsleven.
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Voorwoord						
Vanaf de start in 2009 van het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie’ waar ik lector van ben, is stelselmatig gewerkt aan het leggen van
dwarsverbanden en de creatie van innovatieve samenwerkingsvormen tussen kennisorganisaties en het bedrijfsleven. De eerste allianties tussen Stenden Hogeschool,
Alfa-college en bedrijfsleven zijn door het lectoraat gesmeed met partners van een
zekere statuur en met een sterk innovatief vermogen. Zij fungeerden als trekker, waar
vervolgens andere bedrijven uit de regio bij aan konden haken. Nadat het zwaankleef-aan-effect succesvol bleek, is dezelfde werkwijze toegepast in de NederlandsDuitse grensstreek van Zuidoost-Drenthe, met name rondom Emmen, Hoogeveen en
Hardenberg, zodat ook bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio’s Meppen, Lingen
en Osnabrück tegenwoordig partner zijn van het lectoraat. Sinds enige tijd is er naast de
eerste kenniskring van twaalf onderzoekers in de regio Drenthe/Noordoost-Overijssel,
tevens een tweede kenniskring gestart met achttien onderzoekers in de regio Groningen.
Er wordt overal multidisciplinair en multilevel gewerkt met kenniskringleden,
mbo- en hbo-docenten en studenten die samen met ondernemers op zoek gaan naar
innovatievraagstukken in de regio. Het lectoraat vertaalt die naar onderzoeksvragen,
andere samenwerkingsprocessen en nieuwe producten en diensten op basis van het
partner in ontwikkeling van elkaar zijn. Grensverleggend en grenzeloos.
De werkwijze en expertise van het lectoraat schieten inmiddels wortel in de regionale
gezondheids- en ouderenzorg, de projectontwikkeling, de gastvrijheidsbranche, het
toerisme en de recreatie als mede in de (woning)bouwbranches. De eerste vruchten
worden geplukt, aanzetten tot verdere verbetering zijn gegeven en inmiddels in
uitvoering genomen. Ondernemers en onderwijs zijn in comakership tot nieuwe
inzichten en werkwijzen gekomen. Constructieve samenwerking, multidisciplinaire
binding en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor het succes. Inmiddels zijn er
interessante ‘crossovers’ ontstaan tussen de verschillende disciplines zoals: gezondheidszorg en woningbouw of toerisme en ouderenzorg. Een belangrijk kenmerk van het
dubbellectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ is comakership
en ‘100% reallife learning’, al doende leren werken aan actuele ontwikkelingen uit en
in de concrete beroepspraktijk van de partners van het lectoraat. Dat geldt ook voor
het onderzoek: action research door combinaties van participerend en reflecterend
onderzoek. Er wordt met name onderzoek gedaan op actuele innovatie-vraagstukken
die rechtsreeks uit de bedrijven zelf komen, zowel actuele als ook toekomstige urgentie
hebben, en door de bedrijven gezamenlijk en samen met ons als onderwijs zijn
gemarkeerd. Al het onderzoek vindt plaats in die bedrijven en in het werkveld waarvoor
beide beroepsonderwijsinstellingen opleiden met name in de regio. We zijn begonnen
in Drenthe, maar passen de methodiek inmiddels ook toe in andere regio’s.
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In de loop van haar bestaan heeft het lectoraat veel publicaties verzorgd. Het betrof
onderwerpen op het gebied van onderzoek, onderwijsinnovatie, product- en procesontwikkeling en vooral op dat van innovatieve regionale samenwerkingsmanieren bij
duurzame kennisinnovaties. Het lectoraat heeft met haar partners uit het bedrijfsleven
een eigen samenwerkingsfomat ontwikkeld, toegepast en onderzocht om succesvol
sociaaleconomische innovatievraagstukken uit de regio aan te pakken, vooral gericht op
vraagstukken in het domein van publiekprivate samenwerking bij nieuwe combinaties
van Gezondheid & Wonen&Vrije Tijd, waaraan onderzoeksmatig de praktijkcases zijn
ontleend.
Deze publicaties illustreren de grote diversiteit en rijkdom van het lectoraat op het
gebied van zowel onderzoek, onderwijsinnovatie als (kennis-)netwerken. Maar wat
bij het lectoraat tot op heden ontbrak, is een samenhangende beschrijving van de
ervaringen die we in de loop van de afgelopen jaren hebben opgedaan met betrekking
tot de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma. Er hebben zich, al doende lerend,
nieuwe inzichten en accenten ontwikkeld.
Zo was het lectoraat in het begin van de lectoraatsperiode vooral gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op innovatieve en duurzame publiekprivate
samenwerking. We baseerden ons daarbij op het gedachtegoed zoals geformuleerd in
de dissertatie van Ineke Delies (Delies 2009) en haar inaugurale rede (Delies 2009).
En hanteerden daarbij de definitie van “duurzame samenwerking” van René Jorna, die
duurzaamheid in “Sustainable Innovation” opvat 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 hebben
we daarbij toen ook meegenomen. Maar vooral hebben we 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…” (vertaling Ineke
Delies in: Delies 2009, blz. 128). Daar hebben we samen met de bedrijven ervaring in
opgedaan, en daar is een sterke samenwerkingsformule uit ontstaan. Natuurlijk hebben
we daar ook onderzoek naar verricht, zoals bijvoorbeeld: waarom blijven de bedrijven
met ons samenwerken en vindt men deze manier van samenwerken zo boeiend. En
daar bleek dat het delen van kennis, maar ook het leren in netwerken bovenaan stond.
Door ons eigen onderzoek kwamen we er gaandeweg achter dat het in die
samenwerking niet alleen gaat om het organiseren van de netwerken, maar ook om 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 (zichtbaar/merkbaar) op een hoger plan. Dit was een relatief onbekend
kennisgebied in ons lectoraat, met name als het gaat om het visualiseren van de
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(voortgang en ontwikkeling) van de leerprocessen in Lerende Netwerken. We zagen
ondermeer dat er in onze netwerken veel meer informeel geleerd werd dan we
dachten, en veel minder formeel. We raakten meer en meer geïnteresseerd in de
vraag hoe die processen er uitzien en wat dat betekent voor de samenwerking en hoe
die processen te meten en de opbrengsten zichtbaar te maken. We hebben vooral
gebruik gemaakt van het gedachten-goed van Maarten de Laat over informeel leren
in netwerken zoals hij aangeeft in zijn oratie “Enabling professional development
networks: how connected are you?” (De Laat 2012) en van de tools om de waarde
van leren in netwerken te meten, zoals Etienne Wenger en Maarten de Laat dat
omschrijven (Wenger, E. Trayner, B. & De Laat, M. 2011).
En al doende, bij het toepassen van die tools, kwamen we tot de ontdekking dat
het leren in netwerken een proces is dat ook weer niet vanzelf gaat. Er is een
bepaald soort leiderschap nodig om dat proces op gang te krijgen en aan de praat
te houden. Het benodigde leiderschap in Lerende Netwerken moet echt anders van
aard zijn dan het traditionale (hiërarchische) leiderschap. We wisten wel al iets van
kennismanagement bij allianties, we hanteerden het schema van Andrew Inkpen:
“Knowledge Management in Strategic Alliances”” (Inkpen 2005) dat door Ineke
Delies vertaald is naar een schema dat niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook
voor het beroepsonderwijs toepasbaar is, (Deliess2009). Toch was het leiderschap
in Lerende Netwerken een relatief onbekend kennisgebied voor ons. De ontdekking
van het werk van Etiene Wenger over leidende verbinders in Lerende Netwerken
in het boek “Learning Networks in landscapes of Practice…” (Wenger e. a. 2015),
met name de hoofdstukken over ‘Conveners’, heeft ons geïnspireerd ons verder te
verdiepen in leiderschap bij kennistransfer in onze samenwerkingsvormen.
In het proces van al doende leren en al doende leren onderzoeken zijn deze
ontwikke-lingen voor ons zo belangrijk geworden dat het de aanzet vormde tot
het schrijven van dit boek. We gaan in deze publicatie dieper in op vragen zoals:
Wat hebben we al doende de afgelopen acht jaar geleerd, wat betekent dat voor de
onderzoeksagenda en welke ontwikkelingen in ons onderzoeksprogramma zien we
voor de nabije toekomt. En hoe is deze ontwikkeling ook terug te zien binnen de
onderzoeksprojecten?
Over het proces door de jaren heen en de samenwerking in deze ontwikkeling met
onze (kennis-)partners (regionaal comakership) gaat het in deel vier uit de serie:
‘Verbinden en Combineren’ publicaties uit het lectoraat van Ineke Delies. De andere
delen in deze serie zijn: ‘Halverwege’ (2011), ‘In de Verlenging’ (2013) en ‘Profielen
van Partners’/‘Profile der Partner’ (2014). De ontwikkelingen zijn een consequentie
van het adagium: al doende leren in comakership met elkaar, vanuit en in 100%
reallife-omgevingen. Inherent aan dit soort onderzoek in een dynamische omgeving
is dat het onderzoek altijd in beweging is. Er is geen sprake van een stabiele
‘bevroren’ constante context. Ontwikkeling is de constante.

11

voorwoord

verhalen over verbindingen

Ineke Delies

Het onderzoek leeft en beweegt. De onderzoeksprogramma’s evolueren. Dat is
de essentie van onze werkwijze. Die dynamiek moeten we koesteren, hoewel dat
onderzoeksmatig ook zeer frustrerend en complex kan zijn. Maar we weten ondertussen
dat deze dynamiek maakt dat innovatieve onderzoekssamenwerking duurzaam blijft.
Op het belang van de combinatie van duurzaam & dynamisch als succesfactor bij
kennisallianties wijst Ineke Delies ook nadrukkelijk in haar proefschrift (2009). Als we
maar blijven reflecteren op: wat zijn die ontwikkelingen dan, welke tijdslijnen worden
zichtbaar, welke volgende stappen zijn nodig en hoe doen we dat samenhangend
en toekomstgericht? Hoe delen we deze kennis met anderen en verbinden we die
met onderzoeksvraagstukken die in regionaal comakership met bedrijven worden
gesignaleerd? Moge dit boek een illustratie zijn van deze ontwikkelingen in het
bloeiende kennis- en onderzoekslandschap van dit lectoraat. We wensen u mooie
wandelingen door dit zich evoluerende landschap.
Voor u ligt het verhaal over de duurzame en dynamische ontwikkeling van onze
context, content en het concept van dit lectoraat met betrekking tot het proces en
de inhoud van al doende onderzoek (leren) doen naar innovatieve manieren van
publiekprivate samenwerking tussen beroepsonderwijs en regionaal bedrijfsleven
in de regio. Dat betekent natuurlijk niet dat we in het lectoraat uitsluitend aandacht
besteden aan onderzoek. Integendeel, we zijn vooral met de combinatie bezig van
onderzoek en onderwijs. Maar in dit boek zoomen we in op onderzoek. We besteden
daarbij speciale en extra aandacht aan het illustreren van de onderzoekspraktijk met
resultaten, bevindingen en ontwikkelingen. We gaan daarbij uit van de gedachte dat
leren (en onderzoeken) sociaal leren is en al doende plaats vindt middels publiekprivate
samenwerking in Lerende Netwerken in concrete werkpraktijken. Daarbij en daarom
gebruiken we als illustraties de verhalen van verbindingen uit de gezamenlijke werkpraktijk van ons allemaal. We hebben daarbij, zoals u zult zien, geconstateerd dat de
ontwikkelingen van ons onderzoeksgebied zich ongeveer in zes periodes van anderhalf
jaar hebben afgespeeld. In elke periode was er een eigen accent dat aanleiding gaf tot
een daaruit voortvloeiend volgend accent (in een volgende periode). De stapstenen die
wij volgen door de tijd sluiten op elkaar aan en brengen ons verder het landschap in.
Het verhaal in de tijd staat centraal, letterlijk en figuurlijk. Midden in het boek vindt
u 22 interviews met elf duo’s van telkens een onderzoeker en een bedrijfspartner,
die samen reflecteren op één van de zes tijdslijnen van het lectoraat. De interviews
illustreren de ontwikkeling van onderzoek in ons lectoraat. We hebben bewust voor deze
prominente plaats van storytelling gekozen omdat, u zult dat zeker nog lezen, we de
toenemende importantie van deze tool bij ons type onderzoek al doende hebben ontdekt
en nu leren toe te passen. De schat aan verhalen delen we graag met u.

stil bij diverse vormen van onderzoek en lichten we in hoofdstuk 4 door middel van een
matrix toe welke patronen we in welke tijdslijnen hebben gezien de afgelopen acht jaar.
Deze matrix is als inlegvel op A3 toegevoegd aan de publicatie. We gaan vervolgens in
hoofdstuk 5 dieper in op de gemarkeerde zes tijdslijnen (periodes van rond de anderhalf
jaar) en op de inhoudelijke ontwikkeling van onderzoeken in die periodes. Dit vormt
het kloppend hart van het boek: Verhalen over verbindingen. Vervolgens bieden we
in hoofdstuk 6 een doorkijk naar de ontwikkelingen op de onderzoeksagenda en onze
plannen voor de nabije toekomst.
Het boek verschijnt in een Engelstalige en een Nederlandstalige versie. Dit zijn de twee
talen waarin we communiceren met onze partners, collega’s en lezers. Op deze wijze
willen we met name hen en (andere) geïnteresseerden informeren over de rijkdom van
deze onderzoeksagenda en “meenemen” op onze nadere verkenning van het landschap
waarin wij acteren en nieuwe verbanden leggen. Elkaars taal verstaan is van groot
belang, maar ook erg moeilijk. Daarbij helpt het zeer om elkaar te kennen en samen niet
alleen te praten maar ook te doen. En daaraan is geen gebrek in dit lectoraat.
Al doende leren in reallife omgevingen waar de innovaties in het werkveld aan de orde
zijn, met partners die dat ook doen, wat wil een vakman nog meer? Onderzoek staat bij
ons mede in het teken van reflectie op (eigen) vakmanschap en allemaal leren we ook
dat al doende. Deze publicatie biedt een reflectie op onze eigen verkenningstocht door
veelkleurige Landschappen die bij de formele instelling van dit lectoraat een aanvang
nam.
We nemen u als lezer en/of trouwe koploper of volger graag mee ‘en route’. Overigens
bedoel ik met “we” alle kenniskringleden die het lectoraat mee vormgeven. Tevens
bedoel ik met “we” de partners uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld, en met
name hen die bereid waren om geïnterviewd te worden en ons hun verhaal te vertellen.
Met “we” bedoel ik ook de meelezers die in de loop van de wording van dit boek op mijn
verzoek mee hebben gelezen en hun, soms heel uitgebreide en soms kort en kernachtige,
maar altijd zeer waardevolle aanvullingen of suggesties aan mij hebben willen geven.
Dus dank aan Marjolanda Hendriksen, Harold Hofenk, Johan Kasper, Falco de Klerk
Wolters, Anna Veeneman en Judith Veldman. En “we” is natuurlijk in dit geval speciaal
Fokko Bosker, die met veel geduld en kennis lijn in de zaak heeft gebracht en ook alle
interviews heeft gehouden. Journalist in hart en nieren. Hij is een landschapskenner van
huis uit, noemt zich landloper (en vindt dat met recht een eretitel), en heeft naast allerlei
andere boeken ook al heel wat wandelgidsen geschreven. Hij deelt zijn fascinatie voor
Landschappen met ons. Samen met hen allen wens ik u
Bon Voyage.

Maar eerst maakt dit boek in hoofdstuk 2 de lezer deelgenoot van de achtergrond en de
opdracht van het lectoraat. Daar zeggen we ook iets over de visie op innovatie, de manier
van samenwerken en het benodigde partnerprofiel. Vervolgens staan we in hoofdstuk 3
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Achtergrond van het lectoraat
hoofdstuk 1

Achtergrond
van het lectoraat
1.1

Aanleiding
Dit lectoraat is ontstaan omdat de beide beroepsonderwijsinstellingen Stenden Hogeschool
en ROC Alfa-college versterking wensten van hun verankering in de regio en het werkveld
waarvoor ze opleiden. Vanwege de zich snel ontwikkelende kenniseconomie, ook in de regio,
was er meer en meer noodzaak een leven lang leren samen met het bedrijfsleven vorm te
geven. Nieuwe combinaties van Leren&Werken waren daarbij nodig en daarmee ook andere
verhoudingen met het bedrijfsleven en het gezamenlijke werkveld dat zich kenmerkte door
majeure innovatievraagstukken die zowel het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven als de
regio raakten. In 2009 wilden zowel ROC Alfa-college als Stenden Hogeschool een nieuwe
impuls in de regio Drenthe, waar beiden gevestigd waren. Nauwere, strategische en duurzame
samenwerking tussen beide beroepsonderwijsinstellingen in de regionale kenniseconomie
werd ook door het bedrijfsleven aldaar gewenst en als noodzakelijk gezien door de overheden.
De regio Drenthe kenmerkte zich op dat moment niet als een (kennis-)infrastructureel sterke
regio en het lectoraat werd ook om die reden zeker gewenst. Lectoraten dienden als impuls
voor innovaties en praktijkgericht onderzoek, met name ten aanzien van het bedrijfsleven en
vernieuwend vakmanschap. Maar de manier waarop de kloof gedicht moest worden tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven was nog heel problematisch en onbekend.
Dat was de reden voor beide beroepsonderwijsinstellingen tot het gezamenlijk ontwikkelen
van nieuwe vormen van duurzame samenwerking van het beroepsonderwijs (mbo én hbo) met
het bedrijfsleven, met name het mkb, op het gebied van sociaaleconomische innovaties in die
regionale kenniseconomie. Dat wilden beide Colleges van Bestuur bereiken met behulp van
de expertise van lector Ineke Delies die was gepromoveerd (in mei 2009) op vraagstukken van
duurzame publiekprivate samenwerking tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijven. Zij was
bekend met het mkb en de regio en had tevens jarenlange werkervaring op strategisch niveau
van het mbo en hbo.
Het proefschrift van Delies (2009) is als inhoudelijk uitgangspunt gekozen om de ontwikkelingen op te starten. Het lectoraat bouwt voort op de uitkomsten over succesfactoren van
duurzame publiekprivate kennisallianties door beroepsonderwijs (ROC), met het bedrijfsleven
en de rol die ROC’s moeten innemen bij het aangaan van dergelijke samenwerkingsverbanden.

Leven lang leren samen met
bedrijfsleven vorm geven.
16
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De belangrijkste conclusies uit het proefschrift op een rij:
belangrijkste
conclusies uit
proefschrift

•• ROC kent zichzelf en haar partners onvoldoende, dat leidt tot verkeerde beelden van
elkaar en self fulfilling prophecy bij ROC’s

flexibele relaties hoog in het vaandel staan en een teken zijn van innovatief vermogen. Dat is
nu net het tegenovergestelde van wat wordt beoogd met succesvolle strategische allianties,
waar bijna alles draait om de verbinding. Het is dus zaak om in deze vluchtige tijd waar
flexibiliteit van groot belang is, een uitgangspositie te kiezen waarbij zicht op de stabiliteit,
continuïteit en sterke persoonlijke en inhoudelijke verbindingen voor de langere termijn de
bedding vormen waarbinnen dynamiek kan ‘stromen’. De volgorde hierbij is: eerst duurzaam,
vervolgens ook dynamisch. Partners met verbindingskracht en combinatievermogen die
duurzaam samenwerken komen tot dynamische kennisinnovaties in succesvolle allianties met
concreet merkbare resultaten voor leerlingen en werknemers, nu en in de toekomst. Dat is
helaas op dit moment nog altijd eerder uitzondering dan regel, zoals in dit empirisch en
theoretisch onderzoek is gebleken.

•• ROC laat kansen liggen door niet sterker het initiatief te nemen bij strategische innovatiesamenwerking met bedrijven

Aanbevelingen

•• ROC is te onzeker bij het aangaan van allianties: wederzijds vertrouwen tussen
bedrijfsleven en ROC en zelfvertrouwen binnen ROC’s speelt grote rol
•• Kennisinnovatie is relationeel
•• Rol middenmanagement onderbenut

•• Duurzaam alleen is niet automatisch succesvol, dynamiek mag niet ontbreken
•• De kwaliteit van de relaties is belangrijker dan de vorm ervan: neem tijd om die op te
bouwen en koester deze relaties

investeer in langer
durende relaties

•• 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
•• ROC moet voortouw nemen met duidelijke visie op kennisinnovatie

hoofdkenmerk
succesvolle
samenwerking

Hoofdkenmerken van succesvolle samenwerking:
Verbindingskracht en Combinatievermogen

•• Overaccentueer de private taakstelling niet, juist de publiekprivate combi is interessant

Als de belangrijkste twee succesfactoren bij het aangaan van kennisallianties tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven worden genoemd:

•• Ken jezelf en je partners goed (weet welk type partner past bij je innovatievisie, kies je
partners daarop zorgvuldig)

Verbindingskracht
Ken uzelf en uw partner, ga weloverwogen krachtige verbindingen aan.
Succesvolle allianties kunnen niet ontstaan in kringen die elkaar nauwelijks kennen en door
andere partijen bij elkaar gebracht zijn. Weersta de verlokkingen van subsidiegedreven
samenwerkingsverbanden met partners die je niet kent, waar de combinatie leerling-werknemer
niet speelt en vermijd samenwerkingsverbanden waar allerlei intermediairs de relaties leggen
tussen de partijen. Een strategische kennisalliantie is dusdanig essentieel voor de organisatie
en de mensen in die organisatie, dat de partners een rechtstreekse verbinding met elkaar
moeten hebben, die zich niet alleen op het strategische niveau, maar op alle niveaus in de
organisatie (ook tussen leerlingen en werknemers) afspeelt en waar wederzijdse kennistransfer
een bloeiend leven leidt.

hoofdkenmerk
succesvolle
samenwerking

Combinatievermogen
Kennisinnovatie is relationeel, investeer actief in verbindingen en combinaties.
De verbinding tussen mensen en de combinatie van impliciete en expliciete kennis spelen een
hoofdrol bij samenwerking op kennisinnovatie. Het aangaan van dergelijke verbanden, maar
ook het vasthouden en versterken daarvan is een heel moeilijke opdracht. Deze opdracht vergt
veel voorbereiding, enige stabiliteit en continuïteit van partners en een verre tijdshorizon. Deze
opdracht wordt bemoeilijkt door sociaaleconomische drijfveren, waarbij snelle, vluchtige en
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•• Streef naar continuïteit bij sleutelfiguren

•• Werk rechtstreeks samen en vertrouw elkaar
•• Zoek partners die elkaar aanvullen
•• Markeer eigen en gedeelde belangen
•• Ga alleen samenwerken als er wederzijds plezier is in de verbinding
•• Wees partners in ontwikkeling voor elkaar
•• Investeer in de relatie en de kennisdeling daarbinnen
•• Zorg voor nabijheid, letterlijk en figuurlijk
•• Werk in netwerken of clusters, niet 1 op 1
•• Werk samen op thematisch samenhangende innovatievraagstukken
•• Gun de samenwerking tijd om zich te ontwikkelen
•• Zorg voor duurzame samenwerkingsprocessen
•• Deel je resultaten via “open innovatie”
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Achtergrond van het lectoraat

die zeer aan verandering onderhevig is: het werkveld waar beroepsonderwijs voor opleidt
en waar ondernemers in werken. Daarbij is de vakman zowel degene die vernieuwend
vakmanschap vorm geeft als ook nog moet leren: nieuwe combinaties van Leren&Werken
die knap ingewikkeld kunnen zijn, maar ook wel weer eenvoudig als men beseft dat iedereen
hierbij al doende leert.

Het lectoraat bouwt voort op de uitkomsten van het proefschrift van lector Ineke Delies over
succesfactoren van duurzame publiekprivate kennisallianties door beroepsonderwijs (ROC),
met het bedrijfsleven en de rol die ROC’s moeten innemen bij het aangaan van dergelijke
samenwerkingsverbanden (Delies 2009). De lector zet die ontwikkeling in het dubbellectoraat
voort en breidt die uit met het hbo en een verdere verdieping van het regionale accent.

BREAKING NEWS
Bezoek gisteren (25
februari 2016) van
Ministerie van OCW,
MBO raad, Vereniging
Hogescholen, met
presentaties samen
met bedrijven,
duo-gastcollege met
Maarten de Laat en
minischouw CvB’s
aan ons lectoraat was
een groot succes!
Hartelijke woorden
en concrete vervolgafspraken gemaakt
én: volgend jaar op
herhaling.
Lector Ineke Delies
Uit: Nieuwsbrieven
Lectoraat

In haar inaugurale rede getiteld ‘Verbinden en Combineren’ schetste de lector de bijzondere
opzet van haar lectoraat, dat van meet af aan vorm heeft gekregen in nauwe samenwerking
en overleg met het regionale bedrijfsleven en gebaseerd is op bovenstaande bevindingen.
‘De kern van wat ik doe is: ongebruikelijke verbindingen leggen en nieuwe combinaties
ontdekken’, aldus Delies. ‘Kennis veroudert snel en goed geschoolde werknemers met
actuele kennis worden steeds belangrijker. Het kunnen beschikken over adequate kennis is
daarbij noodzakelijk om te kunnen overleven in de kenniseconomie. Het beroepsonderwijs
en het bedrijfsleven moeten samen vormgeven aan nieuwe combinaties van Leren&Werken
die voor leerlingen en werknemers nodig zijn om die sociaaleconomische veranderingen het
hoofd te kunnen bieden. Hiertoe moeten ze kennisallianties met elkaar sluiten die succesvol
en duurzaam zijn. Met partners die elkaar kennen, vertrouwen en goed bij elkaar passen ‘,
constateert lector Ineke Delies in haar inaugurale rede als lector aan de Stenden Hogeschool
en het ROC Alfa-college (Delies 2009).

De bijzondere vorm van samenwerking met een geheel eigen ontwikkelde en onderzochte
methodiek heeft zich langzaam aan doorontwikkeld en bewezen. De manier van werken
heeft in de loop der tijd zelfs een eigen naam gekregen en wordt omschreven als ‘Regionaal
Comakership’. Het is een begrip geworden in het strategisch beleid van allerlei partners
van het lectoraat, en in dat van de opdrachtgevende onderwijsinstelling Alfa-college in het
bijzonder (zie het magazine Koers (2015) dat helemaal is gewijd aan de strategische plaats
die dit begrip inneemt binnen hun organisatie). Het leidt tot “reallife” onderzoeks- en
onderwijsopdrachten (bijna 100% van de opdrachten is gebaseerd op reallife vraagstukken
en contexten), multidisciplinaire leerbedrijven, Lerende Netwerken en stageplaatsen voor
studenten en docenten, zo mogelijk in multilevel en multidisciplinaire teams van mbo en
hbo en bedrijven op onderzoek en innovaties in het betreffende onderwijs- en werkveld. De
casuïstiek voor onderzoek heeft zich meer en meer ontwikkeld rondom de combinatie van
Gezondheid&Wonen&Vrije Tijd. Ook op deze combinatie is samen met de bedrijvenpartners
innovatieve expertise ontwikkeld. Het lectoraat heeft daarnaast een positie veroverd op het
gebied van expertise met betrekking tot combinatie-opleidingen mbo en hbo.

Doel, opdracht en visie
Het hoofddoel van het lectoraat is het creëren en onderzoeken van duurzame samenwerkingsverbanden tussen ROC Alfa-college en Stenden Hogeschool met het regionale bedrijfsleven
(vooral het mkb), waarmee op innovatieve en adequate wijze (kennis)innovaties vormgegeven
worden betreffende sociaaleconomische thema’s die spelen in de regio. Om te beginnen is
gestart in de regio Zuidoost-Drenthe, later is het lectoraat ook verbindingen aangegaan met
andere regio’s in binnen- en buitenland. De meest urgente regionale sociaaleconomische
vraagstukken betroffen: Healthy Ageing en Silver Economy en nieuwe combinaties van Zorg,
Wonen en Vrije Tijd. Verder was voor zowel het beroepsonderwijs als het bedrijfsleven een
urgent innovatiedoel het Vernieuwend Vakmanschap, leven lang leren. Daar horen nieuwe
combinaties van Leren&Werken bij. Gezamenlijk hoofddoel was het ontwikkelen van succesvolle samenwerkingsmodellen waarmee deze innovatievraagstukken in gezamenlijkheid succesvol en duurzaam konden worden aangepakt. Dit doel is vorm gegeven in een samenwerkingsformat waar elementen als multidisciplinair, multilevel, regionale thema’s, comakership, clusters
van mkb-bedrijven en leren op de werkplek en in netwerken voorop staan.

Hiermee innoveren beide onderwijsinstellingen hun onderwijs en stimuleren “Vernieuwend
Vakmanschap” bij zowel hun eigen studenten en medewerkers als ook bij medewerkers van
bedrijven. De innovatie geschiedt in nauwe samenwerking met werkgevers uit het bedrijfsleven
in de regio en uit werkvelden waar zij voor opleiden. Dat de opdracht van het lectoraat zich
in de loop der tijd niet beperkte tot de regio Drenthe, was bij de start niet voorzien, maar lag
wel voor de hand.

Delies omschrijft in haar inaugurale rede het onderzoeksterrein als ‘een duizelingwekkend
gevarieerde en complexe opgave’. Daarin staat ze niet alleen, dat heeft ook professor dr.
Loek Nieuwenhuis op deze manier benoemd in zijn oratie als hoogleraar aan de Universiteit
van Twente (Nieuwenhuis 2006) over “Vernieuwend Vakmanschap”, waarin hij aangeeft dat
vernieuwend vakmanschap een voortdurend proces is van al doende leren in een omgeving
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1.2

De beide Colleges van Besturen, van zowel ROC Alfa-college als Stenden Hogeschool, gaven
daarom de volgende opdracht over verbinden en combineren aan het lectoraat. Een opdracht
die zo rijk bleek, dat die voor beide lectoraatperiodes (2009 t/m 2012, 2013 t/m 2016) heeft
gegolden en ook vastgesteld is als geldend voor de daarop volgende periode van vier jaar
(2017 t/m 2020).

Lectoraatsopdracht
ontwikkeling
samenwerkingsformule

•• Ontwikkel, onderzoek en verdiep de reeds ontwikkelde adequate samenwerkingsformule om tot duurzame innovaties te komen in regionale clusters door comakership
tussen ROC Alfa-college, Stenden Hogeschool en het regionale bedrijfsleven en onderzoek
de voorlopers/volgers-systematiek daarbij.
•• Ontwerp daartoe en verbeter de ontwikkelde multidisciplinaire en multilevel ketens
Gezondheid & Wonen & Vrije Tijd met nieuwe combi’s van Leren&Werken op de werkplek
voor zittende en aanstaande werknemers.
•• Onderzoek en ontwikkel de transfermogelijkheden van deze methodiek naar andere
regio’s: in Noord-Nederland in Drenthe/Noordoost-Overijssel, Groningen en Friesland
en internationaal bijvoorbeeld naar de Duitse regio rondom Osnabrück, maar ook naar
andere contexten als HRM, leiderschap en Lerende Netwerken.
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Regionale omgeving
Het lectoraat werkt met regionale partners. Dat geldt zowel voor de bedrijven als voor de
docenten en studenten: ze komen allemaal uit de regio, zijn met de regio verbonden en
werken, leren of wonen er. De regio is weliswaar een rekbaar begrip, maar wij verstaan er
onder: een samenhangende sociaaleconomische community in een af te bakenen geografisch
gebied dat als een eenheid wordt beschouwd, die betrekkelijk klein van schaal is. De term
regio wordt heel verschillend gebruikt en allerlei indelingen worden als “regionaal” benoemd.
Ook wij hebben dat in het lectoraat ervaren, de grenzen zijn fluïde en allerlei regionale
indelingen lopen door elkaar.
In de specifieke context van het lectoraat, wordt als regionale omgeving van de kenniskring in
Emmen verstaan: de regio Zuidoost-Drenthe, de provincie Drenthe, de provincie Drenthe en
de kop van Overijssel, Zuidoost-Drenthe en Midden-Drenthe, het euregionale gebied tussen
Emmen en Osnabrück, de drie (UWV) arbeidsmarktregio’s in Drenthe, de geografische regio
met als bijvoorbeeld het Nederlandse Geopark De Hondsrug en het Duitse Geopark Terra vita.
Onder de regionale omgeving van de kenniskring in Groningen verstaan we: de stad
Groningen, de provincie Groningen, de as Groningen–Assen, de provincie Groningen en de kop
van Drenthe, de drie (UWV) arbeidsmarktregio’s in Drenthe, de Veenkoloniën, het Hogeland,
Noordoost-Groningen, Noordwest-Groningen. We passen het begrip regio pragmatisch toe, als
de partners in het lectoraat een gezamenlijke sociaaleconomische samenhang zien/vormen op
het schaalniveau dat tussen provincie en stad in zit, beschouwen we dat als regio.

Dubbellectoraat: mbo én hbo in de regionale omgeving
Dit lectoraat is het enige zogenaamde dubbellectoraat mbo/hbo in Nederland met één
opdracht en gezamenlijke financiering van twee onderwijsinstellingen: een hogeschool en
een ROC. Het lectoraat is verankerd in beide organisaties. De lector heeft het functieprofiel
van het hbo en is geplaatst onder het kwaliteitsregime van het hbo. Het comakership tussen
beide onderwijsinstellingen wordt uitgedrukt in de gehele manier van samenwerken. De
kenniskringleden komen uit diverse opleidingen van beide onderwijsinstellingen en vormen
één gezamenlijke kenniskring met één gezamenlijke agenda (wel met individuele accenten).
Het lectoraat heeft een opdracht die strategisch van aard is voor beide onderwijsinstellingen.
Ze kenmerkt zich door comakership met bedrijven die zowel met mbo als hbo willen
samenwerken aan opdrachten rechtstreeks uit het bedrijfsleven zelf.

Kenmerken van de specifieke “dubbelheid” in dit dubbellectoraat mbo/hbo:

sterke verankering
in beide onderwijsorganisaties

•• De lector heeft één gezamenlijke opdracht vanuit de beide Colleges van Bestuur
(van de hogeschool en van het ROC).
•• De werkwijze van dit lectoraat is gelijk bij beide onderwijsinstellingen.
•• Er is sprake van sterke organisatorische, beleidsmatige en structurele verankering
in beide onderwijsorganisaties.
•• Het lectoraat is werkzaam in regio’s waar beide scholen vestigingen en relaties hebben
met bedrijfsleven, werkveld en overheden.
•• Er is sprake van gezamenlijk gedeelde financiering en een verdeelsleutel van
fifty-fifty van het budget, zowel voor wat betreft de uitgaven als de inkomsten.
•• Er is één gezamenlijke kenniskring uit diverse opleidingen van beide onderwijsinstellingen
met één samenhangende onderzoeks- en onderwijsagenda.
•• Met betrekking tot onderzoek zijn er diverse rollen voor hbo- en mbo-kenniskringleden.
•• Dit lectoraat valt onder het kwaliteitsregime van het hbo en sluit tevens aan bij dat
van het mbo.
•• Samenwerking met bedrijven wordt altijd aangegaan in mbo/hbo combi’s van
ROC Alfa-college en Stenden Hogeschool, de bedrijven zijn op deze manier partners van
beide onderwijsinstellingen.
•• Er wordt gewerkt met multidisciplinaire en multilevel teams van mbo- en hbo-docenten
en studenten.
•• Het lectoraat ontwikkelt en onderzoekt samen met bedrijven vooral de innovatieve
contexten van samenwerken en leren, en leerwerkomgevingen.
•• Resultaten van het lectoraat zijn toepasbaar en worden concreet toegepast voor en
in beide onderwijsinstellingen. Andere onderwijs- en bedrijfsorganisaties kunnen ook
in deze kennis delen.

Visie op (kennis)innovatie en samenwerking
Nieuwe combinaties zijn essentieel

Enige dubbellectoraat mbo/hbo
in Nederland met één opdracht
en gezamenlijke financiering van
twee onderwijsinstellingen.
22

Dit lectoraat draagt de visie uit dat kennisinnovatie een proces is van in gezamenlijkheid
ontdekken en vormgeven van nieuwe combinaties. Er zijn vele omschrijvingen van het
begrip “innovatie”. Schumpeter (1934) omschreef het als: ‘…dingen doen op een andere
manier’. Jorna et al (2006) geven als betekenis ‘iets nieuws doen’ met de toevoeging dat
het om zowel iets nieuws maken als iets nieuws organiseren kan gaan. Het begrip wordt
ook wel omschreven als ‘prestaties verbeteren’. De term wordt in het klassieke werk van
Schumpeter vooral verbonden met economische prestaties. Hij maakt verschil tussen het
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NIEUWSFLITS!
Op 8 februari 2016 zijn
de docenten gestart in
de RIF deelprojecten
Het Klooster en
Oplaadpunt Hunebedcentrum/Geopark
De Hondsrug.
Alette Faber, Tim
Holewijn, Josien
Thalen, Esther Donkers
en Mirjam Roomer
zijn begonnen vanuit
Alfa-college mboopleidingen Leisure,
Horeca, Zorg & Welzijn
en Techniek.
Dit zal nog worden
uitgebreid met hboopleidingen.
Uit: Nieuwsbrieven
Lectoraat

vormen van nieuwe en van bijgestelde kennis. Schumpeter (1942) definieert Vernieuwing/
Innovatie als het vormen van nieuwe combinaties van bestaande zaken. Hij maakt daarbij
onderscheid tussen combinaties die ontstaan door bestaande elementen in nieuwe combinaties
samen te voegen en combinaties die ontstaan door toevoeging van elementen die nog
niet bestaan hebben en dus compleet nieuw zijn. Het gaat in het lectoraat met name om
het vinden van nieuwe samenhangen tussen de elementen en niet om de ontwikkeling van
nieuwe elementen zelf. De nieuwe combinaties waarnaar wordt gezocht, spelen zich altijd
af in de context van Leren&Werken en kenmerken zich inhoudelijk door een hoog gehalte
aan grensoverschrijdendheid dan wel multidisciplinariteit. De gebieden waar opleidingen,
onderwijssoorten, werkvelden en bedrijven elkaar raken, snijden, aanvullen of overlappen
worden in dit lectoraat beschouwd als dé vindplaatsen bij uitstek voor innovatie. Daar worden
de nieuwe combinaties gezocht. Daarom hebben we deze gedachtenlijn voorgelegd aan
sleutelfiguren uit het management van zowel het regionale bedrijfsleven als het beroepsonderwijs: wat zien zij als essentiële nieuwe combinaties die (ook) relevant zijn voor het
dubbellectoraat?

Kennisontwikkeling is geen lineair proces

Duurzame relaties staan aan de wieg van duurzame innovaties

Communities

Dit lectoraat wil nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de toename van het besef dat duurzame relaties aan de wieg staan van duurzame innovaties. Duurzaam heeft in dit geval vooral
betrekking op de P van People in de zogenaamde triple P van duurzaamheid. Te weten:
Planet (milieu), Profit (economie) en People (samenleving). Nog specifieker: hoe gaan we
verantwoord om met ons sociale kapitaal aan kennis, nu en in de toekomst? Verspillen we die
niet, gaan we die recyclen en houden we die niet voor onszelf, maar delen we die met anderen.
Gebruiken we die niet alleen nu en op de korte termijn maar ook gericht op de langere
termijn. Hebben we niet teveel, maar wel genoeg kennis, zijn de processen en producten ook
toegankelijk en raken de bronnen (van kennis) niet uitgeput. Is de kennis te hernieuwen en te
hergebruiken (vrij naar Jorna, 2006). Hanteren we daarbij gedeelde waarden, vertrouwen en
lange termijnverbindingen (vrij naar H. Daly 1989). Daarom wordt er zowel onderzoek gedaan
naar duurzaamheid in de samenwerkingsrelatie als naar duurzame innovatieprocessen. Dit vergt
‘Vernieuwend Vakmanschap’ (Nieuwenhuis, 2006) bij alle partners. Hij stelt dat vernieuwend
vakmanschap meer interactief dan lineair plaatsvindt, binnen moderne bedrijfsprocessen wordt
continu geleerd en geïnnoveerd. Om te overleven, zegt ook Nieuwenhuis, zullen organisaties
leren en produceren (en dus werken: toevoeging Ineke Delies) moeten combineren. Dit is een
nieuwe taak voor zowel het bedrijf als het onderwijs. Nieuwenhuis bepleit een professionele
koers richting een flexibel bestel voor een leven lang leren waarvoor in het beroepsonderwijs de
toon wordt gezet, in deze rol moet het ROC nog behoorlijk groeien. Er moet gezamenlijk een
nieuwe professionaliteit ontwikkeld worden (oftewel Vernieuwend Vakmanschap: toevoeging
Ineke Delies).

Kennisuitwisseling wordt makkelijker als men een gezamenlijke werkpraktijk deelt waar men
ook samen leert, een zogenaamde Community of Practice vormt (Wenger, 1998). Hij zegt
in ‘Communities of practice. A brief introduction’ (15 april 2015) daarover: ‘Communities of
practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and
learn to do it better as they interact regularly. ’ Het begrip ‘Community of Practice’ is nog
volop in ontwikkeling en ons lectoraat doet mee met die beweging. Vanwege de toenemende
complexiteit van Communities of Practice is het concept ontwikkeld van ‘Landscapes of
Practice’ aangevuld met een grotere nadruk op de rol en betekenis van ‘Learning Networks’
binnen die ‘Landschappen’ en de rol van ‘Conveners’ binnen deze netwerken. (Hierover
meer in de hoofdstukken 4 en 5). Het op deze manier al doende leren en innoveren wordt
hier onderzocht aan de hand van casuïstiek uit onze zogenaamde ‘Multidisciplinaire ketens’.
Daarover straks meer.

Daartoe zal naar nieuwe combinaties en nieuwe vormen van samenwerking gezocht moeten
worden. Het vinden van een nieuwe balans hierin is ook volgens Nieuwenhuis geen sinecure.
Het zogenaamde Vernieuwend Vakmanschap moet men weloverwogen in gang zetten. Door
rechtstreekse afspraken te maken met bedrijven die men kent en vertrouwt. Niet landelijk
maar regionaal, niet verkokerd maar multidisciplinair, niet top-down maar bottom-up. Niet
in een ‘vraag-aanbod-verhouding’ maar in comakership van meet af aan. Hij bepleit goed
gefundeerde samenwerkingsverbanden die duurzaam verankerd zijn in de organisaties en de
regio. Deze aspecten van samenwerkingsrelaties worden in dit lectoraat onderzocht binnen
multidisciplinaire ketens van onderwijs en bedrijven.
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Kennisinnovatie ontstaat niet uit een rechtlijnig proces van kennisontwikkeling, waarbij
rechtstreeks van A naar B wordt gegaan. Het is een proces waarin iets uitgeprobeerd wordt,
bijgesteld en soms tussentijds uitgebreid, verbeterd en weer bijgesteld. Kennismanagement
is daarbij van groot belang, zoals de econoom Bart Nooteboom aangeeft in zijn boek over
het managen van partnerships tussen bedrijven (Nooteboom, 1998). De afweging wanneer
een bedrijf een partner beter kan overnemen of er mee fuseren en wanneer het beter is om
de samenwerking wél aan te gaan, kan heel verhelderend werken bij het aangaan van relaties.
Nooteboom (1998) komt tot de conclusie dat overname of fusie beter is als beide partijen
dezelfde kerncompetenties hebben en die gebruiken op dezelfde plaats en voor dezelfde
activiteit. Samenwerking is beter als de competenties complementair zijn, met name als
technologie en markt snel veranderen, zodat flexibiliteit en kennis van groot belang zijn.
De laatste omschrijving komt overeen met de situatie waarbij een ROC en een bedrijf of
meerdere (overwegend complementaire) bedrijven de krachten bundelen om Leren&Werken
te combineren en daarbij aan kennisinnovatie te doen.

Verband tussen (onze) visie op innovaties en (onze) manier van samenwerken
Bovenstaande ligt ten grondslag aan de visie op innovatie en samenwerking zoals het lectoraat
die hanteert. Deze visie is samen met bedrijven geformuleerd en geldt als fundament voor de
manier waarop we samenwerken en onze partners kiezen. De noodzakelijke volgorde volgens
de lectoraatsmethodiek: eerst samen een visie ontwikkelen, dan de manier waarop we de
samenwerking inrichten samen vaststellen en daarna het partnerprofiel maken en hanteren
van de mensen die mee gaan doen. Zo hebben we een start gemaakt voor onze opdracht en
onderzoeksagenda met innovatieve mensen die er plezier in hadden en het belang inzagen om
partners in ontwikkeling van elkaar (en dus ook van ons als lectoraat) te worden.

Kennisuitwisseling wordt makkelijker
als men een gezamenlijke werkpraktijk
deelt waar men ook samen leert.
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Onze visie op innovaties hebben we samengevat in onderstaande zeven punten:

visie op innovaties
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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

1.3

Innovatieve samenwerking door
innovatieve combinaties
Uiteraard is bovenstaande visie samen met bedrijfsleven en beroepsonderwijs ontwikkeld. Dat
houdt per definitie in dat die gebaseerd is op bevindingen uit hun praktijk. Bij partners uit het
bedrijfsleven is dat al doende verbeeld in zogenaamde dartborden, in het beroepsonderwijs
werd het verbeeld via het T-shaped model en in de wetenschap/onderzoek werd dat gedaan
middels het lerende netwerk.

5. Reflectief
6. Kan mislukken
7. Is nooit 100% 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 is onze visie op innovatie dan is y onze visie op samenwerken.
Onze visie op samenwerking hebben we samengevat in onderstaande zeven punten:

visie op innovaties

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

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. Punt 1 bij de visie op samenwerking is dus een
logisch voortvloeisel van punt 1 van onze visie, dat geldt voor alle zeven punten bij visie en
samenwerking: als punt 1 visie dan punt 1 samenwerking, als 2 dan 2 enzovoort. Zo zijn er
zeven paren van visie op innovatie en samenwerking. De andere dwarsverbanden zijn ook
aanwezig, maar komen minder pregnant voor.

Dartborden: het bedrijfsleven
In zowel het bedrijfsleven als het beroepsonderwijs is het besef groeiende dat er veel meer dan
ooit voorheen gewerkt moet worden aan nieuwe combinaties van werk- en kennisdisciplines en
aan nieuwe werkverbanden zowel bij als tussen werkenden als bij studenten, en op alle niveaus
van de organisaties. Naast specialisten is er ook sterk behoefte aan generalisten die in specifiek
multidisciplinaire contexten verbanden leggen tussen bepaalde specialismen. De generalisten
moeten leren participeren in deze clusters waar andere eisen gesteld gaan worden aan
diensten, processen en producten van het individuele bedrijf dat onderdeel uitmaakt van die
keten. Dit is geen supply chain van toeleveranciers, maar een keten van collegiale bedrijven die
elkaar aanvullen. In dit lectoraat is onderzocht welke partijen welke ketens gaan vormen, welke
competenties daarvoor nodig zijn bij leidinggevenden, werknemers en studenten om te kunnen
leren en werken in multidisciplinaire ketens. Voor het beroepsonderwijs is het van groot belang
om te weten welke competenties aangeleerd moeten worden om generalisten op te kunnen
leiden vanuit bestaande specialismen. Daarbij worden geen nieuwe opleidingen ontwikkeld,
maar wordt gekeken naar nieuwe combinaties tussen delen van bestaande opleidingen. Het
nieuwe is voor het onderwijs met name het ontwikkelen van scholing in het multidisciplinair
werken, dwars door specialismen heen.
Die beroepscontexten waarbij meerdere collega’s uit diverse disciplines met elkaar moeten
samenwerken en van elkaars expertise en diensten gebruik kunnen maken, een nieuwe kijk
op de (sociaaleconomische) rol in de regio en met de klant en een meer dynamische deling en
ontwikkeling van up-to-date kennis met partners buiten eigen speelveld worden daarbij door
het bedrijfsleven beschouwd als de zaken uit hun praktijk die nu en in de nabije toekomst
spelen. Ze hebben nieuwe samenwerkingsvormen en kennis nodig op deze gebieden.
Dat hebben we verwoord als multidisciplinaire ketens en verbeeld als een soort dartborden.
Als voorbeeld deze twee schema’s die we veel gebruikt hebben bij de start van de inrichting
van de samenwerking:

Elk “visiepunt” heeft
een bijbehorend
“samenwerkingspunt”.
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5

horeca

6

edutainment

7

cultuur

8

regio/geschiedenis

multidisciplinaire
keten Zorg&Wonen

1

voeding/diëtiek

2

wonen/bouwen

3

welzijn/vrije tijd

4

zorg/care

5

logistiek

6

ict/communicatie

7

human technologie/domotica

Een voorbeeld van de nieuwe combinaties in en tussen mbo- en hbo-opleidingen, gebruik
makend van het zogenaamde “T-shaped model” dat in het beroepsonderwijs wordt toegepast
om aan te geven hoe specialisten en generalisten zich verhouden: l, de verticale “stok “van
de T, verbeeldt de specialist en --, de horizontale “stok”van de T, verbeeldt de generalist,
die de verticale specialismen ook horizontaal met elkaar verbindt. Op de kruispunten van de
horizontale en de verticale “stokken” van de T komen de innovaties voor. In die kruispunten
zijn wij in het lectoraat vooral geïnteresseerd. We beschouwen ze als de voornaamste broeden vindplaatsen van innovaties.

hbo

T-shaped model als
infographic uitgewerkt

generalisten

T-shaped model: het beroepsonderwijs
Het was niet verbazingwekkend, vonden wij, dat de innovaties in het beroepsonderwijs ook
op het vlak lagen van nieuwe combinaties tussen (onderwijs-)disciplines en (opleidings-)
samenwerkingsmanieren. Het stimuleren, faciliteren en het realiseren van nieuwe verbindingen
tussen bestaande opleidingen werd daar gezien als een van de belangrijkste nieuwe
combinaties. Die verbindingen mogen best ongebruikelijk, onconventioneel en ietwat ‘wild’
zijn. Het werkveld waarvoor opgeleid wordt, verandert en dat vraagt om bruggen tussen
sectoren en opleidingen. In de regio waar we zijn begonnen met het lectoraat (Drenthe)
richtten we ons vooral op verbindingen tussen de sectoren Zorg/Welzijn, Techniek, Economie
en Facilitaire dienstverlening/Vrije Tijd omdat die daar door bedrijven, overheden en
beroepsonderwijs gezien werden als het meest actueel. Het multidisciplinair werken werd
gezien als de grondregel. Niet alleen binnen mbo of hbo, maar juist ook tussen mbo en hbo:
multilevel, waarbij samenwerking ontstaat tussen studenten en docenten verbonden aan
beide onderwijstypen. Het maakt studenten breder inzetbaar zonder dat ze hun specifieke

Bedrijfsleven heeft nieuwe
samenwerkingsvormen
en kennis nodig.
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TECHNIEK

generalisten

FAC/HOSPITALITY/LEISURE

natuur

FAC/HOSPITALITY/LEISURE

4

ECONOMIE

meerdaagse
arrangementen/evenementen

ECONOMIE

verblijf

3
3

ZORG/ WELZIJN

2

vakmanschap overboord gooien. Het is de taak van het onderwijs mensen op te leiden
die gewend zijn over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken/werken en nieuwe
verbindingen te leggen. Hierdoor kunnen ze zich makkelijker in nieuwe omgevingen bewegen
en in innovatieve contexten in het werkveld. Daardoor hebben ze meer kans op (behoud van)
een baan in de toekomst.

ZORG/ WELZIJN

vervoer

TECHNIEK

1

multidisciplinaire
keten Toerisme

SPECIALISTEN
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mbo
Het onderwerp breed of smal opleiden is echter niet van deze tijd alleen. Het is een gesprekspunt dat al heel lang speelt met betrekking tot de aansluiting beroepsonderwijs en bedrijven.
Maar nu de aansluiting (of de kloof) tussen beiden hernieuwd in de belangstelling staat,
heeft men het er vaker over. In het tijdschrift Back Stage van de MBO Raad is de lector, met
anderen, hierover geïnterviewd.
Zie voor een nadere invulling van het begrip specialisten v.s. generalisten de tekst van I. Delies:
“De bruggenbouwer” in het artikel ‘Breed waar het kan, smal waar het moet’ van Back Stage
(2014) door S. Peters. Daarin pleit ze voor het breed opleiden en de vaardigheid om bruggen
te bouwen tussen specialismen.
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Kwantitatieve lectoraatsresultaten

Al doende leren in Lerende Netwerken:
wetenschappelijk onderzoek

Het lectoraat heeft naast inhoudelijke en kwalitatieve resultaten, waarover straks nog uitvoerig
bij wordt stilgestaan, ook ruime kwantitatieve resultaten opgeleverd. De stand van zaken bij de
afsluiting van de eerste lectoraatsperiode, eind 2012/begin 2013) was bijvoorbeeld:

Kennisdeling en ‘van elkaar leren’ gebeurt “bij ons” voornamelijk in en door netwerken.
Er wordt daarbij zowel formeel geleerd (formeel in de zin dat gebruik gemaakt wordt van de
formele structuur en kwalificaties van het reguliere beroepsonderwijs en alle diploma’s en
certificaten die daar te behalen zijn) als informeel: al doende samenwerkend en ervaringen
uit de praktijk uitwisselend die op informele wijze en in informele setting worden aangereikt
en eigen gemaakt. En dat leren gebeurt niet alleen in schoolse maar ook in niet-schoolse
(les-)situaties, op het werk of in vrije tijd en niet alleen van/via docenten. Dergelijke
netwerken leren ook als groep.

kwantitatieve
resultaten

•• 50 netwerken & 400 abonnees nieuwsbrief
•• 318 studenten & 40 docenten & 19 opleidingen betrokken uit Alfa-college en
Stenden Hogeschool
•• 70 publicaties & 68 presentaties geleverd

Een belangrijke vraag voor het lectoraat is geworden: hoe leert zo’n netwerk, wie leert van
wie wat en welke rol speelt informeel leren bij het vernieuwende vakmanschap in zowel het
beroepsonderwijs als het bedrijfsleven? Professor dr. De Laat van de Open Universiteit doet
onderzoek naar ‘professional development through social networks’ (de Laat 2013) en we
gebruiken zijn onderzoekstool(s) om dit visueel zichtbaar te maken binnen diverse netwerken
en projecten. Het lectoraat heeft samen met enkele onderzoekers uit de onderzoeksgroep van
professor dr. De Laat een onderzoeksconsortium gevormd waarin we bestuderen hoe enkele
van onze netwerken (informeel) leren.
Lerende Netwerken een voorbeeld hoe
Exploration & Production
ze werken: in een
Lerend (kennis)
Senior Vice President
Netwerk kunnen de
Jones
verbindingen heel
Exploration & Production
anders lopen dan
de hiërarchische
Senior Vice President
Exploration
Drilling
Production
gezagsstructuren
Jones Williams
Taylor
Stock
binnen een organisatie
zouden doen verwachten.
Zo neemt
Exploration
de leidinggevende
Williams
Jones in bovenstaand
voorbeeld
fictief
G&G in een
Petrophysical
bedrijf
een positie Cross
in
Cohen
aan de buitenkant
Smith
Andrews
van het
Lerend NetwerkHughes
en Cole, een
ondergeschikte, is juist
eenRamirez
spin in het web.

G&G
Drilling

Cohen
Taylor
Smith

Andrews
Production
Hughes
San
O’Brien
Ramirez
Moore

Moore
Reservoir
Miller
Shapiro

Production
O’Brien

Cole

Kelly

•• 10 innovatieve leerwerkbedrijven & 2 onderzoeks IWP’s opgezet
•• 15 MDK/ML studententeams & 10 MDK/ML docententeams georganiseerd
•• 30 gastcolleges & 15 docentenstages gegeven
Specifieke kwantiteiten qua onderzoek:

specifieke
kwantiteiten
onderzoek

•• 1 centrale & 40 decentrale onderzoeksopdrachten per jaar, reallife

Reservoir
Shapiro

O’Brien

Voorbeeld
Lerend Netwerk

Paine

•• verbonden met 8 hoogleraren & 5 universiteiten & 2 externe onderzoeksgroepen

Stock

•• 10 onderzoekslijnen bij de kenniskringleden

O’Brien

Paine

Stock

Shapiro Cohen

Paine

Shapiro

Paine

Cohen

Andrews
Jones

Cole Smith
Kelly

Cross

Jones

Cole

Kelly

Kelly

•• 1 proefschrift & 5 boeken & 6 wetenschappelijke artikelen in binnen- en buitenland &
3 peerreviewed papers
•• 4 promovendi & 3 masterdocenten/studenten

Cole
Hussain

•• 37 onderwijsinnovatie-projecten & 50 reallife leeromgevingen ontwikkeld

Voorbeeld
hiërarchische
gezagsstructuur

Bell
Miller

Bell

Hussain

Petrophysical
Production
CrossStock
San

•• 70 bedrijven & 25 overige instellingen als partners

Hughes
Andrews

Miller

Williams

Hussain

Smith
Hughes
Cross

Moore
Hussain

Miller
Ramirez

Williams
Bell

Taylor
San

Natuurlijk veranderen die kwantitatieve resultaten per jaar of tijdslijn. En zijn er gelukkig ook
ook kwalitatieve resultaten geboekt, die elke periode weer iets anders zijn. Ze worden elk jaar
in de zogenaamde “Zomerschouwen”” van ons lectoraat gepresenteerd en zijn te vinden op
de beide websites van het lectoraat: www.alfa-college.nl/lectoraat en: www.stenden.com/
duurzameinnovatie
Een voorbeeld van de ervaringen met het samenwerkingsformat dat we hebben ontwikkeld,
is een top tien aan redenen van bedrijven om bij het lectoraat aan te haken. Op nummer 1
staan Kennis delen, Kennisinnovatie en Nieuwe samenwerkingsvormen en netwerken
ontdekken met elk 35%.

Taylor
Moore

30

Ramirez

Bell

San
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Inrichting van het lectoraat
In het lectoraat worden drie elementen beschouwd als dé samenhangende onderdelen
waarop wordt gewerkt:

Samenwerkingsformule
samenwerkingsformule

•• Multidisciplinair
•• Multilevel
•• Regionale clusters rond sociaal-economische thema’s

drie basiselementen
van het lectoraat

1. Visie op innovatie en samenwerking

•• Complementaire ketens, geen supply-chains

2. Samenwerkingswijze

•• Comakership van meet af aan op alle organisatieniveaus
•• Partners die elkaar rechtstreeks kennen en vertrouwen

3. Partnerprofiel

•• Leren van elkaar, al doende leren, real life

Ze zijn in de drie onderstaande grondregels verwoord. We noemen ze “de drie gouden dia’s“
die we voortdurend herhalen en onderstrepen bij de start van nieuwe netwerken of projecten
en bij het aangaan van relaties met nieuwe partners. We gebruiken de kenmerken zoals vermeld
in deze dia’s ook als reflectiepunten als partners het lectoraat verlaten en bij evaluatie van de
onderzoeksresultaten. De dia’s geven kernachtig ons goud weer die de door ons ontwikkelde
nieuwe manier van innovaties koppelen aan samenwerking.

•• Klein beginnen met Voorlopers en Volgers
•• Nabijheid (letterlijk en figuurlijk)
•• Docentenstages en gastcolleges
•• Onderzoek en onderwijs
•• Ontwikkelen en aanbieden nieuwe combi’s Leren&Werken op de werkplek in bedrijf

Visie op innovatie en samenwerking
visie op innovatie ...

1. Zo complex, kun je niet meer alleen

Partnerprofiel

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% nieuw
... en samenwerking

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

partnerprofiel

•• 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 MDK
•• Dekt minimaal één van de disciplines binnen de MDK
•• Is actieve partner en betrokken bij 1 MDK en 1 of meer projecten
(als voorloper en/of volger)
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De samenwerkingsformule toegelicht

Practice what you preach

De samenwerkingsformule bestaat uit dertien punten, die opgedeeld zijn in twee groepen van
respectievelijk zes en zeven punten. De eerste groep geeft de context van inrichting aan en
groep twee geeft de uitvoering van de manier van samenwerking aan en de attitude daarbij.
Een toelichting is op zijn plaats aangezien de samenwerking essentieel is voor de voortgang
van het proces.

Nog zo’n uitgangspunt waarop we de inrichting van dit lectoraat baseren: vertel anderen niet
alleen hoe het zou moeten, maar doe het zelf ook zo. Ook hier is Leren&Werken innovatief
gecombineerd, we zeggen het niet alleen, we doen het ook en leren daarbij al doende en in
comakership met onze partners, die onze en elkaars ‘partner in ontwikkeling‘ zijn.

Model voor samenwerking in kenniskring, consortia en multidisciplinaire
ketens/netwerken:
context van
inrichting

•• Multidisciplinair werken en leren over sectoren en werkvelden heen en op raakvlakken
tussen diverse disciplines.
•• Multilevel leren (mbo en hbo en soms ook wo kennis- en werkniveaus gecombineerd).
•• Samenwerken in regionale clusters rond sociaaleconomische thema’s uit de regio
(bijvoorbeeld: de oudere mens die langer thuis blijft wonen of de toerist die in de regio
komt, langer blijft en later ook terugkeert).
•• Vorming van ketens, geen supply-chains, waarin de partners complementair en
evenwaardig aan elkaar zijn.
•• In comakership van meet af aan ontwikkelen en uitvoeren op alle organisatieniveaus, als
partner in ontwikkeling van elkaar.
•• Kenniskring, netwerken, consortia en ketens bestaan uit partners (uit beroepsonderwijs en
bedrijfsleven) die elkaar rechtstreeks kennen en vertrouwen en gedeelde belangen hebben.

uitvoering van
manier van
samenwerking
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•• Regiogebonden partnerschappen voor de middenlange termijn.
•• Leren van elkaar en al doende leren in concrete netwerken.
•• Alleen door het tonen van actieve kennisdeling en kennistransfer kan men partner
blijven van het lectoraat.

Het principe van ‘practice what you preach’ houdt binnen dit lectoraat in dat je je theorieën
en ‘dat wat je leert aan anderen’ ook zelf en in je eigen praktijk toepast. Dit is van groot
belang. Wat je tegen een ander zegt moet jezelf ook doen. Het dubbellectoraat past het
ontwikkelde samenwerkingsmodel toe op haar eigen inrichting en werkwijze. Dat betekent
dat de regionaal-economische thema’s zijn gekozen samen met bedrijven. Een voorlopergroep
van deze bedrijven heeft samen met het lectoraat regionaal-economische thema’s gekozen
die relevant zijn en actueel spelen voor de regio (Zuidoost) Drenthe. Dit zijn de thema’s:
Vergrijzing/Healthy Ageing en de oudere mens die thuis blijft wonen, door ons Zorg&Wonen
genoemd en Vrijetijdseconomie en de toerist die in de regio komt en blijft, door ons Toerisme
genoemd. Overal, in alle netwerken, is sprake van multidisciplinaire, multilevel teams die in
clusters met elkaar reële en actuele regionale innovatievraagstukken aanpakken in Lerende
Netwerken gekoppeld aan de onderzoeksopdracht van het lectoraat en de eigen individuele
onderzoeksthema’s die daar aan gelinkt zijn.

Elf stappen plan
In de loop van de tijd, bij de inrichting van het lectoraat en bij de start van alle
samenwerkingsverbanden die we in deze context aan zijn gegaan, is zo al doende een zeker
patroon en een bepaalde volgorde van werken ontstaan. Dit heeft tot een soort stappenplan
geleid, door ons samengevat in elf stappen, dat we hanteren om tot een levendig en
samenhangend lerend netwerk te komen.
Dit stappenplan omvat de gehele inrichting van het lectoraat van meet af aan, maar kan
ook “universeler” toegepast worden, ook bijvoorbeeld op kleinere/andere schaal bij de
inrichting van lerende netwerkstructuren met een ander startpunt. Gekoppeld aan de
wordingsgeschiedenis van dit lectoraat ziet het stappenplan er als volgt uit:

•• Klein beginnen en dat bij voorkeur met voorlopers, later volgt opschaling met
zogenaamde “volgers”.
•• Onderzoek en onderwijs baseren we 100% op reallife (regionale) innovatievraagstukken
uit dagelijkse werkpraktijk.
•• Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe combi’s Leren&Werken op innovatieve
werkplekken bij onze partnerbedrijven voor werknemers en studenten/docenten.
•• Veel aandacht voor het inrichten van duurzame innovatieprocessen binnen en
tussen bedrijven en onderwijs.
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1. Regionale sociaaleconomische thema’s met enkele innovatieve bedrijven uit de regio
en onderwijsdirecteuren voor context lectoraat nader bepaald.
2. Kenniskring en onderzoeksagenda ingericht.
3. Multidisciplinaire keten (MDK) structuur opgezet met voorlopende bedrijven in de regio.
4. Visie en samenwerkingsformat regionaal comakership samen doorontwikkeld en
vastgesteld.
5. Klein begonnen met eerste projecten en onderzoeken, onder leiding van kenniskring.
6. Persoonlijke buddies Onderwijs en Bedrijfsleven aan kenniskringleden verbonden.
7. Partnerprofiel geformuleerd en toegepast.
8. MDK’s uitgebreid door middel van voorlopers- en volgersmethodiek.
9. Regionaal Comakership Laboratorium (ReCoMa) opgericht als uitvoeringsorgaan
voor het al doende leren implementeren in regulier onderwijs.
10. Lerende Netwerken in MDK’s en op andere outcome uitgebreid.
11. ReCoMa-Buitenlocaties ingericht.

Vijf soorten kennisnetwerken

1

De lectoraatskenniskringen

De lectoraatskenniskringen, er zijn er momenteel twee maar de verwachting is dat er meer
komen, werken regionaal en zijn multidisciplinair ingericht, multilevel, geclusterd op thema’s
uit de regio. We leren al doende en beginnen klein, we doen (veel) aan kennisdeling onderling,
we werken met het onderwijs en bij onze onderzoeksagenda volgens het principe voorlopers
en volgers. We werken in een reallife learning-context en combineren Leren&Werken, ook de
stuurgroep, de klankbordgroep, de buddies, de docenten- en studenten-teams en de partners
in de projecten werken op deze wijze.
Er is een regionale kenniskring met standplaats Emmen, bestaande uit 14 docenten/
onderzoekers en een regionale kenniskring met standplaats Groningen bestaande uit 22
docenten/onderzoekers. Alle leden verbinden zich met de onderzoeksopdracht van het
lectoraat en hebben daarbij elk een individueel onderzoeksthema waar ze hun eigen expertise
op willen ontwikkelen. De twee kenniskringen vormen onder leiding van de lector samen een
lerend netwerk. In dat netwerk tekenen zich patronen af van clustering van onderzoeksthema’s.
(Hierover meer in hoofdstuk 3, 4 en 5.). Deze twee kringen vormen het hart van waaruit de
meeste andere verbindingen worden ontwikkeld. De docenten/onderzoekers komen uit diverse
disciplines van het beroepsonderwijs en uit diverse onderwijsinstellingen (mbo en hbo) en
geven allemaal ook les aan studenten uit de opleidingen in de regio van de kenniskring. Alle
kenniskringleden trekken één of meer projecten waar ook onderzoek aan gekoppeld is. Dat
kunnen kortlopende maar ook langjarige projecten zijn, extern gefinancierd maar ook zelf
bekostigd door de partners samen. Altijd in comakership met bedrijven en verbonden met het
onderwijs. Een illustratie van de kenniskringinrichting is opgenomen in de bijlages. De definitie
van regio houdt in dat we de regionale schaal als schaal van concreet werken hanteren bij het
vormen van netwerken, maar dat we ook internationale en nationale netwerken hebben, zowel
voor wat betreft onderzoek als onderwijs. In de bijlagen is een overzicht van die netwerken
opgenomen. Uit sommige van die netwerken kunnen ook lectoraatskenniskringen ontstaan.

De vijf belangrijkste netwerken zijn:
kennisnetwerkers
op een rij

1. De kenniskringen rondom de lector: de lectoraatskenniskringen met
docent/onderzoekers.

2

2. De regionale multidisciplinaire ketens met bedrijven.

De netwerken met het bedrijfsleven zijn volgens het samenwerkingsmodel ingericht. Dat
betekent dat we per regio twee multidisciplinaire ketens (MDK’s) hebben, waar we onze
samenwerkingsformule uitvoeren, onderzoeken en verbeteren. Dat doen we rondom de
casuïstiek van nieuwe combinaties tussen Zorg/Gezondheid&Wonen&Vrije Tijd, die zich
aandient in de regio en vaak door en bij de bedrijven zelf worden gesignaleerd, samen met
de lectoraatskenniskringleden. Bij deze ketens gaat het om innovatieve vraagstukken die
relatie hebben met de (veranderende) klant of partij waar het bedrijfsleven zich op richt en
waarvoor men innovaties nodig heeft om die adequaat te kunnen bedienen. Tegelijkertijd
gaat het om nieuwe manieren van Leren&Werken en met name om inzicht en participatie in
innovatievraagstukken in het werkveld waar we voor opleiden dan wel in werken. Vraagstukken
rondom de oudere mens die langer thuis blijft wonen en/of de toerist die langer in de regio
komt en vaker terugkeert zijn bijvoorbeeld aan de orde. Meestal verbonden met de trits: a)
wat verandert er in ons werkveld, sociaaleconomische omgevingen in de regio, b) wat betekent
dat voor onze dienstverlening en kenniskapitaal van onze mensen en c) wat betekent dat voor
samenwerkingsvormen en kennisdeling/-ontwikkeling hierbij. Rondom dit soort vraagstukken

3. De buddy-kringen met individuele partnerschappen van de kenniskringleden
en bedrijven met hun collega’s die ook (maar iets minder direct) betrokken
zijn bij de innovatievraagstukken in het lectoraat.
4. De ReCoMa-Laboratoria in het onderwijs, waar de innovaties ingebed worden
in het reguliere onderwijs.
5. De ReCoMa-Buitenlocaties, in het werkveld, waar de innovaties concreet
ingebed zijn op locaties in het bedrijfsleven.
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zijn door de bedrijven en het onderwijs die disciplines gemarkeerd die de partners in de MDK’s
nodig denken te hebben om de gezamenlijke innovatievraagstukken vorm en ontwikkeling
te kunnen geven. Bij Zorg&Wonen zijn bij de start door de bedrijven bijvoorbeeld zeven
disciplines gekozen en bij Toerisme acht. Op grond van die disciplines zijn bijpassende
opleidingen gekozen, die mee doen aan het lectoraat. Deze disciplines en opleidingen zijn
gekozen door voorlopende bedrijven en het lectoraat, als partners in ontwikkeling van en
met elkaar. Gezamenlijk zijn vervolgens op al die disciplines van de MDK’s aangezocht die
de anderen ook als partners in ontwikkeling zagen en voldeden aan het partnerprofiel als
hierboven vermeld. Zij zijn aangeduid als buddies en zo is de grondslag gelegd voor de
doorontwikkeling van kennisdeling.

3

4

GROEN LICHT
VOOR ZORGCOMPLEX TE
ZEIJEN!
Op dinsdag 11
oktober 2016 heeft de
gemeenteraad Tynaarlo
unaniem het nieuwe
bestemmingsplan
vastgesteld. Pathuis &
Partners kan nu volop
aan de slag met Huis
te Zeijen om dit unieke
project rondom wonen,
zorg en toerisme
te realiseren. Het
lectoraat doet hierin
mee. We feliciteren
Pathuis & Partners met
dit goede nieuws!
Uit: Nieuwsbrieven
Lectoraat
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De ReCoMa-Buitenlocaties zijn de meest recente vorm van samenwerkingsverbanden.
Een variant van het ReCoMa-Laboratorium, nu niet in de scholen, maar Leren&Werken in de
bedrijven op locaties die ingericht zijn volgens het DNA van het lectoraat (zie hieronder).
In clusters van bedrijven en opleidingen wordt al doende geleerd en gewerkt aan innovaties.
Hier staat de context van het leren centraal, eigenlijk vooral letterlijk: de omgeving.
Het onderwijs vindt voornamelijk plaats op locaties waar de innovatievraagstukken concreet
worden uitgevoerd, letterlijk ook in nieuwe huisvestingsvormen. Hier werken en leren de
bedrijven met hun werknemers en de docenten met hun studenten ter plekke samen en geven
concreet vorm aan het multidisciplinaire en multilevel aspect van de innovatievraagstukken.
Ze passen die van meet af aan toe in het werkveld waar de vraagstukken spelen, met bewoners
en klanten er bij betrokken. Een ontwikkeling die de laatste tijd een sprint heeft gemaakt:
we hebben op dit moment acht van dergelijke locaties samen, maar er zijn tientallen in
voorbereiding of gewenst. Een overzicht van bestaande dan wel in voorbereiding zijnde
Buitenlocaties van het lectoraat en haar bedrijvenpartners:

De buddies

Rondom de kenniskringleden is een kring georganiseerd met mensen waarmee alle kenniskringleden, en dat zijn en nu ruim 35, individuele partnerschappen zijn aangegaan met elk
twee van hun onderwijscollega’s uit de opleidingen in de regio die ook (maar iets minder
direct) betrokken zijn bij de innovatievraagstukken in het lectoraat, en twee leidinggevenden
uit de bedrijven die deelnemen aan de MDK’s uit die betreffende regio. Die 2x, ongeveer
70 mensen, noemen we “buddies”. Zo geven we vorm aan het duurzaamheidsaspect van onze
opdracht: “…is niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen, wordt gedeeld met anderen
en niet voor jezelf gehouden, niet voor nu alleen maar ook voor later, wordt voortgezet in
andere projecten.” De valorisatie in het onderwijs krijgt hiermee een sterker draagvlak, geënt
op de concrete onderwijspraktijk. Op deze manier wordt de filosofie vormgegeven. Innovatief
en relationeel, ken je partner persoonlijk, leren is een sociaal gebeuren, dat je al doende
van elkaar en in de praktijk leert. De buddies leren van de kenniskringleden en worden op
persoonlijke wijze betrokken bij het vervolg en de kennisdeling/-ontwikkeling.

De ReCoMa-Laboratoria

Momenteel zijn er twee van dergelijke laboratoria in werking: één in Emmen en één in
Groningen, op de locaties van het onderwijs zelf. Deze laboratoria zijn proeftuinen waar
docenten die met hun studenten betrokken zijn via de kenniskringleden bij ons lectoraat,
in de praktijk en van elkaar en de bedrijven leren hoe de innovaties in te bedden in het
reguliere onderwijs. En hoe volgens de formule van het lectoraat, daar van elkaar te leren
en dit te ontwikkelen. Het ReCoMa-Lab is daarmee tevens het uitvoeringsorgaan van
innovatie-vraagstukken (onderzoek en onderwijs, stages, projecten) die in de MDK’s zover
zijn ontwikkeld dat studenten in de bedrijven aan de gang kunnen, samen met werknemers
en docenten die hen op innovatieve wijze moeten begeleiden door zelf ook al doende te leren
op die werkplekken en met elkaar. Multidisciplinair en multilevel. Bij deze laboratoria staat de
HRM-kant van docenten in de spotlights. Hoe leren we in het echt in netwerken die op grond
van regionaal comakership tussen lectoraten en bedrijven zijn ingericht en wat betekent dat
voor het vernieuwende vakmanschap van docenten.

ReCoMa-Buitenlocaties

de buitenlocaties

De ZorgVilla Nieuw Amsterdam (i.s.m. R. Slot)	 
Het Klooster Hoogeveen (i.s.m. R. Slot)	 
Langer Thuus Beilen (i.s.m. A. Bakelaar)	 
Hunebedcentrum Borger (i.s.m. H. Klompmaker)	 
Center Parcs Parc Sandur Emmen (i.s.m. B. de Groot)	 
Groningen Airport Eelde i.o. (i.s.m. Ph. Broeksema HH)	 
Suiker Unie Groningen i.o. (i.s.m. W. Foorthuis) 	 
Westerkwartier gebiedscoöperatie i.o. (i.s.m. W. Foorthuis)	 
De4Elementen Stroobos i.o. (i.s.m. J. Neuweyer)	 
Wijkleerbedrijven Groningen i.o. (i.s.m. diverse gemeentes)	 
Forum Groningen (misschien) (i.s.m. P. Bon)	 
Huis te Zeijen Zeijen (i.s.m. B. Pathuis)	 
Superrr Holwierde (i.s.m. J. v. Omme)	 
Oldambt winkelcentrum i.o. (i.s.m. G. Raats)	 
IWP Winschoten of Wedde i.o. (i.s.m. E. Bulder)	 
Gebiedscoöperatie Veenkoloniën i.o. (i.s.m. W. Foorthuis)	 
Bonte Wever Assen i.o. (i.s.m. K. Kienhuis)	 
Pagedal Stadskanaal i.o. (i.s.m. K. Kienhuis)	 
Lycurgus Organisatielocatie i.o. (i.s.m. K. Kienhuis)	 
UMCG Gilde locatie i.o. (i.s.m. G. Dekker)	 
De Hoven Winsum Gilde locatie i.o. (i.s.m. G. Dekker)	 
Martiniziekenhuis Gilde locatie i.o. (i.s.m. G. Dekker)	 
NOVO i.o. (i.s.m. G. Dekker)
Etudier i.o. (i.s.m. G. Raats)
De Esch ZINNN i.o. (i.s.m. G. Dekker)
De Biotoop Haren i.o. (i.s.m. G. Dekker)
Oldambt winkelcentrum i.o. (i.s.m. G. Raats)
Maallust Veenhuizen i.o. (i.s.m. B. Pathuis)
Conferentieoord Allartsoog Bakkeveen i.o.
Landal Esonstad Anjum i.o.
Holwerd aan zee i.o. (i.s.m. H. Revier SH. en E. Bulder HH)
Van der Valk Sneek i.o.
Bewegingscentrum Leeuwarden i.o. (i.s.m. J. Boelens)
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DNA van het lectoraat
Het lectoraat kenmerkt zich door een eigen DNA. In tegenstelling tot de grote hoeveelheid
elementen in het menselijke DNA, bestaat het lectoraats-DNA uit zeven onderdelen. Maar
net als het menselijke DNA zit “ons” DNA wel in alles wat we doen en zijn. Het zit in onze
opdracht, onderzoeksagenda, visie, kennislandschap, samenwerkingsformule, onderzoeken en
projecten, partnerprofielen, onderwijsinnovatie en onze netwerken.
Dit zijn de DNA onderdelen:

DNA van het
lectoraat

•• Onderzoek & Onderwijsinnovatie & Kennisdeling: er is overal en altijd een of andere
combinatie van deze drie aspecten aantoonbaar aanwezig.
•• Publiekprivate samenwerking & Leren in Netwerken & Transfer van kennis: de
samenwerking is altijd publiekprivaat, in die samenwerking werken we in netwerken en
dat zijn Lerende Netwerken,in die netwerken is sprake van organisatie van kennistransfer
die leidt tot kennisontwikkeling, waarbij het lectoraat het voortouw neemt tot deze
kennisagenda-zetting.
•• Regionale sociaaleconomische verbinding: zowel partners, inhoud als resultaten
kenmerken zich door concrete verbondenheid met de regio en met sociaaleconomische
ontwikkelingen in die regio.
•• Multidisciplinair en multilevel, met als casuïstiek nieuwe combinaties van
Zorg/Gezondheid&Wonen&Vrije Tijd: de combinaties in onderwijs en bedrijven zijn
altijd multidisciplinair van aard (comform het scala aan disciplines dat we met elkaar bij de
start hebben afgesproken) het opleidings- en functioneringsniveau is altijd multilevel: er
doen in alle netwerken en verbanden altijd combinaties mee van mensen met een mbo en
een hbo denk- en werkniveau, en onderzoek en onderwijsinnovaties hebben altijd op de
een of andere manier zichtbaar nieuwe combinaties van Zorg&Wonen&Vrije Tijd in zich.
•• Complementaire clusters van partners: de samenwerking in alle verbanden en
projecten en onderzoeken bestaat uit groepen die gelijkwaardig en tegelijk complementair
aan elkaar zijn op het gebied van expertise en achtergrond in de combinaties hierboven
genoemd. Er is geen sprake van hiërarchische relaties en ook niet van 1 op 1 (opdrachtgever-nemer of vrager-aanbieder) verhoudingen. Juist deze kleurrijke clustering wordt
gezien als de essentie van de dynamiek en duurzaamheid van de innovatieprocessen.
Dit geldt voor alle clusteringen, in zowel onderwijs als bedrijfsleven en samen.
•• Al doende leren in netwerken: er wordt overal en door iedereen die meedoet actief al
doende geleerd, dat houdt in dat er voortdurend praktisch wordt ontwikkeld en bijgesteld,
dat doen we niet solo maar altijd in netwerken.

2

ONDER
ZOEK
IN DIT
LECTO
RAAT.

•• Leren&werken combi’s: bij alles wat we doen houden we voor ogen dat het gaat om
combinatie van werken en leren, voor zowel bedrijven als onderwijs, in allerlei vormen en
combinaties, waarbij de innovatieve context waarin geleerd en (samen)gewerkt wordt van
groot belang is voor de slaagkans van de innovatie.
In Hoofdstukken 2, 3 en 4 zult u kunnen zien hoe ook in onderzoek dit DNA doorklinkt en hoe
onderzoek tegelijkertijd bijdraagt in de verdere ontwikkeling daarvan.
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Onderzoek in dit
lectoraat
2.1

Onderzoek als motor
Binnen dit lectoraat staat onderzoek niet op zichzelf, maar wordt de combinatie en wisselwerking gekoesterd tussen de drie lectoraatskerntaken: 1) Onderzoek, 2) Onderwijsinnovatie en
3) Kennisdeling in netwerken, zoals geldend voor alle Nederlandse lectoraten en omschreven
in Stenden Hogeschool documenten over Onderzoeksindicatoren, zoals dat van H. Blom
(2016). De lectoraatskenniskring is niet uitsluitend een researchgroep die gespecialiseerd is
in onderzoek doen. Het gaat ook om het kunnen leggen van verbindingen met onderwijs (zie
bijvoorbeeld de publicatie van Daan Andriessen (2013) die hier ook een pleidooi voor houdt
voor wat betreft het hbo). Niet alleen door de uitkomsten van onderzoek naar het onderwijs
te vertalen, maar ook door het onderwijs actief te betrekken, door al doende mee te leren bij
innovaties in het werkveld waar voor opgeleid wordt. De kenniskringleden worden dan ook
geselecteerd op grond van hun expertise op zowel onderzoek als onderwijs en hun ingangen en
verbindingen met het reguliere onderwijs. Alle kenniskringleden zijn tevens actieve docenten.
Een bepaalde verhouding en volgorde tussen bovengenoemde drie lectoraatkerntaken wordt
door het lectoraat als logisch beschouwd: eerst inrichten van kennisnetwerken en –deling, dan
komen tot innovatievraagstukken die verkend worden met onderzoek, onderwijsinnovatie,
projecten, stages en daarna de ontwikkelde kennis weer delen met bedrijven en onderwijs.
Vervolgens leiden die weer tot nieuwe projecten en onderzoek. Onderzoek zien we als start
en motor tot onderwijsinnovaties. Het is een voortdurend cyclisch proces van al doende
leren en toepassen. Eerst kennisdeling, dan onderzoek en kennisontwikkeling, en vervolgens
onderwijsinnovatie en dan weer kennisdeling, enzovoort.
Lector en kenniskringleden beschouwen het als hun speciale taak om de door hen ontwikkelde
samenwerkingsmethodiek uit te dragen binnen alle drie kerntaken en op die manier een
katalyserende factor te zijn voor de innovaties binnen de beide onderwijsinstellingen en
de bedrijven. Ook hier is het principe: practice what you preach toegepast. We hebben
veel aandacht besteed aan concrete verbindingen met het onderwijs en de reflectie op het
Vernieuwend Vakmanschap waar we met elkaar de bouwstenen voor aandragen.

Onderzoek zien we als start en motor
tot onderwijsinnovatie. Het is een
voortdurend cyclisch proces van al
doende leren en toepassen.
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Samengevat zien wij de plaats van onderzoek als volgt:

actieve kennisdeling
in netwerken

•• Nadrukkelijk combinatie van Onderzoek én Onderwijsinnovatie én Kennisdeling in
netwerken.

De onderzoeksopdracht in de tweede lectoraatsperiode van 2013 tot en met 2016 luidde:

onderzoeksopdracht
tweede periode
2013 t/m 2016

•• Kenniskring niet uitsluitend researchgroep: legt ook verbindingen met onderwijs en
deelt kennis actief in netwerken.
•• Kenniskringleden geselecteerd op grond van expertise op zowel onderzoek als
verbindingen met onderwijs als kennisdeling in netwerken.
•• Samenhang: eerst inrichten van kennisnetwerken op innovatievraagstukken die
verkend worden met onderzoek, dan onderwijsinnovatie door projecten, stages en
dan weer kennisdeling in netwerken, dan begint de cyclus opnieuw.

Accenten binnen het onderzoek
De onderzoeksagenda kent momenteel drie programmalijnen. In de eerste lectoraatsperiode
(2009-2013) is vooral aandacht besteed aan accent 1, in de tweede lectoraatsperiode (20132017) wordt momenteel ook aandacht besteed aan de andere twee, met prioriteit voor de relatie
tussen 1 en 2. De ontwikkeling van programmalijn 3 is in voorbereiding.

•• Onderzoek is nadrukkelijk motor voor onderwijsinnovaties.
•• Lectoraat is specialist in: practice what you preach en draagt combinatie van
kerntaken actief uit in gehele aanpak.
•• We zien de letterlijke plaats van het lectoraat in de regio’s, op de lectoraatsstandplaatsen
Emmen en Groningen, in de ReCoMa-Labs en in de buitenplaatsen.
•• We hebben verder een plaats binnen de onderzoekseenheid Leisure&Tourism van
de Stenden Hogeschool en bij het CvB van het ROC Alfa-college.
•• Ook nemen we onze plaats in in het onderzoeksnetwerk, zoals gepresenteerd in
de bijlages en tal van andere netwerken en relaties.

2.2

verbindingen
wetenschappelijk
gedachtegoed

Hieronder een overzicht van de verbinding met het wetenschappelijk gedachtegoed per accent,
waarbij we uitgaan van praktisch en sociaal leren bij innovatie- en samenwerkingsprocessen
die duurzaam zijn. Dat houdt in dat we het gedachtegoed van Social learning (Wenger),
Contextgericht leren (Nieuwenhuis), Networklearning/Learning by doing (De Laat) en
Sustainable innovation (Jorna) koesteren. Daarbij nemen we de filosofie mee dat innovaties nooit
100% nieuw zijn maar bestaan uit nieuwe combinaties van bestaande dingen (Schumpeter).

Accenten

1. Publiekprivate
(duurzame) samenwerking

2. Lerende Netwerken

3. Leiderschap bij
kennistransfer

Gebaseerd op

• Herman Daly: Duurzame
waardengemeenschappen
• Rene Jorna: Duurzame
Innovatie en
kennismanagement
• Richard Sennett: Vakmanschap
• Ineke Delies: Strategische
publiekprivate samenwerking

• Maarten de Laat: informeel
leren en open practices
Lerende Netwerken
• Etienne Wenger: Communities
of Practice. Value creation by
social learning
• Loek Nieuwenhuis: Leren op
de werkplek

• Etienne Wenger: Learning
networks in Landscapes of
Practice
• Andrew Inkpen: Knowledge
Management and Alliances
• Ineke Delies: ReCoMa-Lab
methodiek

Tools

• Samenwerkingsformat
lectoraat (Delies)

• Netwerkspiegel (De Laat)
• Value creation in learning
networks (Wenger, Trayner &
De Laat)

• Strategic Knowledge transfer
schemes (Inkpen)
• Conveners in Landscapes of
Practice (Wenger) Tool nog in
ontwikkeling
• Handboek Conveners
(Wenger/Coenders/Delies/De
Laat) Tool nog in ontwikkeling

Hoofdvraag

Relatie tussen innovatieve
regionale samenwerkingsvormen
en duurzame kennisinnovatie in
de regio

Relatie tussen regionaal
comakership in Lerende
Netwerken en waardecreatie/
-kennisvalorisatie binnen en
tussen de netwerken

Relatie tussen regionaal
comakership, duurzame
kennisontwikkeling en
leiderschap in Lerende
Netwerken

Onderzoekopdracht en
onderzoeksaccenten
De opdracht tot onderzoek is in dit dubbellectoraat gegeven door zowel het CvB van ROC
Alfa-college als door het CvB van Stenden Hogeschool, op grond van de uitkomsten van het
proefschrift van de lector en is uiteraard afgeleid van de lectoraatsopdracht zelf.

Onderzoek met behulp van toegepast onderzoek de verdere ontwikkeling van
het samenwerkingsformat om tot duurzame innovatie te komen door strategische
kennisallianties tussen ROC Alfa-college, Stenden Hogeschool en het regionale
bedrijfsleven voor de regio Drenthe, onderzoek hoe het netwerk leert en onderzoek
deze methodiek en het model op transfer naar andere regio’s dan wel thema’s (crossovers) en partners (voorlopers–volgers).

De onderzoeksopdracht in de eerste lectoraatsperiode van 2009 tot en met 2012 luidde:

onderzoeksopdracht
eerste periode
2009 t/m 2012
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Ontwikkel met behulp van toegepast onderzoek de methodiek om tot
duurzame innovatie te komen door strategische kennisallianties tussen
ROC Alfa-college, Stenden Hogeschool en het regionale bedrijfsleven
voor de regio Zuidoost-Drenthe (met name Hoogeveen en Emmen)
en onderzoek deze methodiek op uitbreiding naar andere regio’s.
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Type onderzoek

De Multidisciplinaire ketens en -subketens schouwen (presenteren) de resultaten van
onderzoek en onderwijs aan elkaar, want de concrete onderzoeken worden continue
in de lectoraatsnetwerken ontwikkeld en gedeeld. Het is een vast onderdeel van de
samenwerkingsmethodiek. De innovatieve context van leren en de ontwikkeling van nieuwe
rollen van docenten en managers in bedrijven, die zelf ook in lerenden netwerken acteren, zijn
daarbij belangrijke aandachtspunten.

Binnen dit lectoraat ligt de focus sterk op de combi tussen onderzoek en (innovaties in)
onderwijs/bedrijfsleven. En daarbij vooral onderwijs en onderzoek in innovatieve Lerende
Netwerken in de concrete werkpraktijken. Wij hebben daarbij een zeer practische insteek. Het
feit dat het om een dubbellectoraat gaat, met de combinatie van hbo en mbo, is hier mede
debet aan. Zeer praktijk en practisch gericht, al doende lerend in en met het werkveld van
zowel mbo als hbo.
De gehanteerde onderzoeksmethodiek is participerend (action research) en reflectief, veelal
kwalitatief van aard, soms ook kwantitatief en survey-achtig en middels longitudinaal werken.
Onderzoek wordt gedaan vanuit zeer uiteenlopende onderzoeksgeschiedenissen en –tradities
vanwege het multidisciplinaire karakter van de kenniskring/onderzoeksgroep (het hele
scala van sociale, economische en technische wetenschapstradities). Maar ook vanwege de
uiteenlopende rollen die onderzoek speelt in mbo- danwel hbo-onderwijs en de expertise die
opgebouwd moet worden of al aanwezig is bij de diverse kenniskringleden. Het multilevel
karakter (mbo en hbo) maakt dat hier rekening mee gehouden moet worden in dit lectoraat.
Vanzelfsprekend heeft dat invloed op de manier van onderzoek doen en leren. Persoonlijk
maatwerk is nodig, maar ook groepsgewijs werken. Het narritatieve aspect om door middel
van ‘Storytelling’ aan te kunnen geven wat de waardecreatie is in de Lerende Netwerken waar
we innovatievraagstukken ontwikkelen, is voor beide partijen (mbo en hbo) even aantrekkelijk
en speelt een belangrijke rol in dat maatwerk: het is een gereedschap die ruimte biedt voor
diversiteit in onderzoek. Het werken in Lerende Netwerken en daarbinnen comakership met
niet-onderzoekspartijen maakt het doen van onderzoek extra complex. We moeten onze weg
hier voortdurend opnieuw in vinden en dat vergt veel inspanning en flexibiliteit.
Voor ons lectoraat is vooral de context van leren interessant, want al doende leren kan niet
zonder sterke en innovatieve realistische praktijkcontext en interessante werkende netwerken
om samen (onderwijs en bedrijven) van elkaar te leren. Naast empirisch onderzoek, meestal via
enquêtes en deskresearch, is vaak gebruik gemaakt van de ‘tools’ van diverse wetenschappers
(met name Maarten de Laat en Etienne Wenger) en van Storytelling als instrument om te
laten zien welke waardecreatie heeft plaatsgevonden in de netwerken en de onderzoeken.
Dit instrument is meer en meer ingezet om ook de ontwikkeling van de kennisagenda te
illustreren en te onderzoeken: welke valorisatie vindt plaats bij zowel onderwijs als bedrijven
en welke spin-off heeft dat bij bedrijven verder nog (met name sociaaleconomisch). Verhalen
van voorlopende ondernemers die aangeven wat het hen niet alleen innovatief maar ook
economisch heeft opgeleverd, zijn mooie voorbeelden van concrete valorisatie. Zo is er
bijvoorbeeld een Innovatiewerkplaats in de zorg gerealiseerd, waar nieuwe combinaties van
Zorg&Wonen&Vrije Tijd zijn geïntroduceerd. Het initiatief is ontwikkeld door het lectoraat
en een cluster van bedrijven. Als bedrijfslocatie draait die economisch heel goed. Zo’n mooi
voorbeeld doet goed volgen en lijkt elders ook toepasbaar. Enkele ‘volgers’ zijn geïnteresseerd.

Verhalen van ondernemers die aangeven
wat het hen niet alleen innovatief maar ook
economisch heeft opgeleverd, zijn mooie
voorbeelden van concrete valorisatie.
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Er wordt in Nederland nog niet veel op deze manier gewerkt:

manier van
samenwerken nog
weinig onderzocht

•• Het onderzoeksonderwerp is nog steeds tamelijk ongebruikelijk. Er is nog niet veel
vergelijkbaar onderzoek gedaan op multidisciplinair en multilevel al doende duurzaam
samenwerken in de regio tussen bedrijven en beroepsonderwijscombi van mbo en hbo
op grond van comakership in clusters op de combi’s van Zorg&Wonen&Vrije Tijd.
De resultaten zijn bemoedigend. Vooral het enthousiasme waarmee partijen aan de slag
gaan en gezamenlijk resultaten boeken is opmerkelijk en toont mede de relevantie
van de werkwijze aan.
•• De brede combinaties en aard van multidisciplinariteit (niet alleen cure en care, of
engineering en ICT, maar breder) in combinatie met multilevel aanpak (niet alleen niveau
3 en 4 binnen mbo, of AD en BA binnen hbo, maar combinaties van niveau 3 en BA,
of wo en mbo niveau 4 en soms de hele range van alle beroepsonderwijsniveaus), op
inhoudelijke raakvlakken en grensgebieden binnen onderwijs en bedrijven, zijn grotendeels
nog ongebruikelijk. Er is weinig ervaring met onderzoek daarnaar binnen onderwijs en
bedrijfsleven.
•• De samenstelling van de kenniskring/onderzoeksgroepen is ongebruikelijk. Het onderzoek
is gezamenlijk uitgevoerd door een verhoudingsgewijs grote researchgroep, die bestond
uit leden afkomstig van zowel het mbo als het hbo. De diverse disciplines en opleidingen
hadden nog nooit eerder samengewerkt en hebben heel verschillende achtergronden
qua onderzoekservaring en onderzoekstraditie (zowel de sociale wetenschappen als de
economische als de technische). Er blijken nog enkele lectoraten in het westen van het land
met multidisciplinaire researchgroepen te werken, vooral binnen sectoren met name binnen
de medische wereld, maar met van meet af aan multilevel gemengde groepen is geen
ervaring opgedaan bij andere lectoraten.
•• Binnen dit lectoraat worden naast de lector en de kenniskringleden en de aan haar
gerelateerde lectoren, promovendi en professoren nadrukkelijk ook de docenten en
studenten beschouwd als onderzoekers alsmede werkgevers en hun medewerkers.
De manier van samenwerken met de daartoe ontwikkelde methodiek is nog niet eerder elders
gepraktiseerd of onderzocht.
Omdat alle onderzoeken gebaseerd zijn op reallife opdrachten naar aanleiding van actuele
vraagstukken uit het werkveld met actieve participatie uit het bedrijfsleven en het onderwijs,
is al doende leren in netwerken voor ons de meest geschikte manier van werken. We werken
aan sociaaleconomische vraagstukken die verbonden zijn met grote transities, met name in de
zorg, maar ook in de (woning)bouw en vrijetijdseconomie, die hun uitwerking zowel regionaal
als nationaal hebben en soms zelfs internationaal. Er is sprake van een hoge urgentiegraad. Het
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onderzoeksterrein is sterk in beweging. Daarom hebben we gekozen voor praktijkonderzoek
dat vaak actieonderzoek is, participerend en zowel voor de korte termijn als ook longitudinaal.
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt allebei gehanteerd. Multidisciplinaire/multilevel
groepen zijn zeer bewegelijke groepen, waar snel wijzigingen in samenstelling of duur of plaats
aan de orde zijn. Op personen onderzoek doen is daarmee moeilijk, tegelijkertijd doen zich
processen voor die pas na langere tijd zichtbaar worden en niet altijd direct bij de meetgroepen
zelf.

Studente Janine
Schirring volgt bij
Stenden de opleiding Commerciële
Economie met als
specialisatie Horse
Business Management. Haar afstudeeronderzoek gaat over
grensoverschrijdende
samenwerking op
hippisch toeristisch
gebied. Dit onderzoek
is gebaseerd op een
vraag vanuit Duitsland
die is neergelegd
bij Gerhard Roelfes
van Stedenkring
Zwolle-Emsland.
Kenniskringlid Cigdem
Zantingh zal Janine
begeleiden tijdens
het onderzoek.
Uit: Nieuwsbrieven
Lectoraat
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In de eerste jaren van het lectoraat hebben we gewerkt met eenzelfde agenda voor alle
kenniskringleden en een beperkt aantal cohorten studenten en projecten voor de termijn van
twee jaar. Dat noemden we de centrale onderzoeken (zie de bijlagen voor de beschrijving).
Daarna en daarnaast ontstonden ook kleine korte termijn onderzoeksopdrachten, die meer
individueel door duo’s van mbo/hbo-kenniskringleden met kleinere groepen studenten en
bedrijven zijn gedaan, dat noemen we de decentrale onderzoeken. In hoofdstuk 4, het hart van
deze publicatie, zijn enkele karakteristieke illustraties van die onderzoeksprojecten verdiept en
verder uitgewerkt in een vorm van ‘Storytelling’.
Het karakter van het onderzoek is zowel participerend, reflecterend, empirisch, longitudinaal
als ook casestudies. Die veelvormigheid is de kracht van het onderzoek. Het wordt namelijk
uitgevoerd volgens de wetenschappelijke normen van systematisch onderzoeken, consequent
en onafhankelijk redenerend, gebaseerd en voortbordurend op reeds (elders) ontwikkelde
wetenschappelijke expertise, toetsbaar en methodisch en daardoor ook elders toepasbaar.
Kortom: alle resultaten zijn evidence based. Met de aantekening dat we dit niet alleen zo
doen maar vooral ook zo al doende leren. We ontwikkelen ons in deze vaardigheid: niet alle
onderzoeken zijn van meet af aan 100% succesvol. Het specifieke van lectoraten is gelukkig
dat hierover met elkaar in de kenniskringen volop gereflecteerd wordt. We ontwikkelen
voortdurend onze eigen expertise, inhoudelijk en onderzoeksmatig. En dat wordt gezien en
(h)erkend in het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat blijkt door de grote dynamiek en plaats
van het lectoraat binnen onderwijs en bedrijven. En door de verhalen die we samen vertellen
kunnen over de waarde die we voor elkaar, het werkveld en de regio creëren. Daarom is
hoofdstuk 4 het centrale hoofdstuk van dit boek: daar vindt u de verhalen.
Als meetinstrumenten gebruiken we bij de centrale onderzoeksagenda de toolkit van prof. dr.
Maarten de Laat voor het meten van informeel leren in netwerken, de kenmerkenanalyse van
dr. Ineke Delies voor het meten van de samenwerkingskwaliteit van comakership en voor het
meten van de kennistransfer binnen netwerken die publiekprivaat zijn samengesteld gebruiken
we het model van prof. dr. Andrew Inkpen (zie voor verdere informatie hierover de literatuurlijst
in de bijlagen). Recentelijk zijn daar de tools aan toegevoegd van Etienne Wenger en Beverley
Trayner voor Landscapes of Practice, waardecreatie in Lerende Netwerken (waarbij Storytelling
als wetenschappelijk instrument wordt ingezet) en de rol van Conveners (verbindende leiders)
bij kennisontwikkeling in Lerende Netwerken. Deze laatste drie tools spelen een belangrijke
rol in de doorontwikkeling van het lectoraat, waarover meer in hoofdstuk 5. Deze rol wordt
zo prominent, schatten we in, dat die tools nu ook al zijn geformuleerd als basisbegrippen. Ze
vormen zo de tweede set van gouden kenmerken naast de karakteristieken in de gouden dia’s
zoals vermeld in hoofdstuk 1.

2.3

Centrale onderzoeksopdracht en
individuele onderzoeksthema’s
De drie eerder genoemde accenten binnen de onderzoeksagenda (publiekprivate samenwerking, Lerende Netwerken, kennistransfers en leiderschap) worden op zowel lokale,
regionale,
nationale als ook internationale schaal uitgevoerd. Dat doen we soms met de hele kenniskring
en soms met een selectie van de kenniskringleden. Hierbij verbinden we ons allemaal met de
centrale onderzoeksopdracht zoals geformuleerd in paragraaf 2.1. We geven vandaar uit ook
vorm aan de individuele onderzoeksthema’s die afgeleid zijn van die centrale onderzoeksopdracht. Tegelijkertijd verbinden we die met de innovatievraagstukken die door onze
bedrijfsleven partners in de multidisciplinaire ketens worden gemarkeerd. Dat alles vindt haar
plek onder de paraplu van de onderzoeksopdracht die de lector van de beide Colleges van
Bestuur van ROC Alfa-college en Stenden Hogeschool heeft gekregen (een overzicht van
de diverse onderzoeksthema’s vindt u in de bijlage). De centrale onderzoeksopdracht wordt
uitgevoerd op grond van de opdracht door de Colleges van Bestuur aan het lectoraat en staat
onder leiding van de lector. Het gaat om longitudinaal onderzoek en complexe onderzoeksitems. De centrale agenda geldt voor alle kenniskringleden en dient als paraplu voor alle
onderzoeken.
De individuele onderzoeksthema’s zijn een afgeleide van de centrale opdracht. Zij betreffen
individuele accenten die ook gerelateerd zijn aan reallife innovatievraagstukken uit de
bedrijven. De thema’s dragen de signatuur en persoonlijke kleur van elk afzonderlijk kenniskringlid. Nadrukkelijk dragen ze bij aan de centrale agenda gekoppeld aan de thema’s binnen
de MDK’s. In alle gevallen gaat het om casuïstiek in nieuwe combinaties van Zorg/Gezondheid
& Wonen/Verblijf&Vrije Tijd (zie het overzicht van de tijdslijnen in hoofdstuk 3).
Bij het onderzoek binnen de MDK’s hebben de kenniskringleden de leiding. Zij betrekken zo
spoedig mogelijk, liefst van meet af aan, het reguliere onderwijs bij het uitwerken van die
vraagstukken. De casuïstiek van deze onderzoeksthema’s wordt in comakership met een selecte
groep bedrijven gevuld op grond van innovatievraagstukken die actueel aan de orde zijn. De
opdrachten worden door de kenniskringleden gescreend op verbinding met de lectoraatvisie en
de centrale onderzoeksagenda. Diverse collega-docenten van de bij het lectoraat aangesloten
opleidingen nemen de opdracht ook op in hun onderwijs. De kenniskringleden en/of hun
collega’s hebben de leiding over de uitvoering door hun studenten van de opdrachten. De
kenniskringleden onderhouden de contacten en de reflectie op de resultaten met betreffende
bedrijven die als medeopdrachtgever fungeren.

De thema’s dragen de signatuur
en persoonlijke kleur van elk
afzonderlijk kenniskringlid.
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2.4

Schaal van onderzoek doen
en de relatie met de regio
Hoewel de regio de schaal is waarop we met bedrijven innovatievraagstukken verder concreet
uitwerken, hebben we ook onderzoeksvragen die op een andere schaal spelen. Naast de
regionale zijn ook de nationale en internationale schaal van onderzoek aan de orde.
Voorbeelden van onderzoek op deze schalen zijn:

voorbeelden van
onderzoek op
verschillende schalen

verhalen over verbindingen

Onderzoek in dit lectoraat

•• Op lokale schaal, meestal in wijken of dorpen binnen gemeentes als Emmen
(Burgerparticipatie vanuit sociale wijkteams bij Healthy Lifestyle), Borger-Odoorn
(Naoberschap bij cultuur en vrije tijd), Hoogeveen (Hart in de wijk: zorgnetwerken
van burgers), Nieuw-Amsterdam (De ZorgVilla en leerwijken Domotica, voor bewoners
in- en extramuraal).
•• Op regionale schaal in de regio’s Drenthe, Noordoost-Overijssel en Groningen:
Zuidoost- en Midden-Drenthe in het Geopark De Hondsrug (kennispoorten voor
verhalen en Lerende Netwerken in het Geopark), in streken rondom brinkdorpen bij
Borger (oude dorpskarakter en nieuwe combi’s van Wonen&Vrije Tijd), in de regio Vitaal
Vechtdal (vitale regio), bij zorginstellingen als Treant in de regio Hoogeveen/Emmen/
Stadskanaal (leerklimaat en informeel leren), bij Zorg&Vrije Tijds-arrangementen in
combinaties tussen de regio’s Zuid- en Midden-Drenthe/Emmen/Orvelte/Erica/Zeijen,
(kwaliteit van leefomgeving en Healthy Lifestyle), in de regio Noord-Groningen rondom
buurtsupermarkten als multidisciplinaire steunpunten voor Zorg&Wonen&Vrije Tijd
(multidisciplinaire burgercoöperaties en duurzaam Lerende Netwerken Zorg&Wonen&
Vrije Tijd).
•• Op nationale schaal: Healthy regions Zeeland en Groningen/Drenthe (o.a. met
Hogeschool Zeeland), landelijk zorgconsortium (met Open Universiteit).
•• Op euregionale schaal: Bi-nationaal Leren in Innovatieve Organisaties en Netwerken
en combinaties van Healthy Living en Leisure (Drenthe/Noordoost-Overijssel en
Niedersaksen), Euregionaal Community of Practice Leisure, Noord-Nederland en NoordDuitsland (met diverse onderwijsinstellingen en bedrijven uit de regio’s).
•• Op internationale schaal: HealthTourism: Healthy Lifestyle en Leisure Communities met
Roskilde University DK, Hochschule Osnabrück, Duitsland, Lerende netwerken van en
tussen Conveners in Landscapes of Practice: met internationale research groep rondom
Etienne Wenger in USA.

2.5

Rollen van docentonderzoekers,
partners en Conveners in ons lectoraat
De diversiteit in het onderzoek van het lectoraat is groot, dat heeft alles te maken met de
rijke context op diverse niveaus en in hele verschillende regio’s en schalen. Dat vereist dat
alle kenniskringleden diverse rollen moeten spelen: soms zijn ze onderzoeker, soms docent,
soms ondernemer, soms student, soms projectleider. Ze moeten namelijk tegelijkertijd
hun onderzoeksobjecten (de samenwerking in de multidisciplinaire ketens, de Lerende
Netwerken en de transfer van de samenwerkingsmethodiek) inrichten, onderhouden en
onderzoeken. Hoewel we allemaal onderzoek moeten doen, in dit lectoraat altijd hbo en
mbo gecombineerd werken en leren, hebben we ook groepsgewijs diverse rollen gehanteerd
bij het doen van onderzoek. De kenniskringleden uit het hbo hebben meer ervaring en
expertise (te ontwikkelen) met het doen van onderzoek in onderwijs. Zij hebben het voortouw
bij de theorieën van onderzoek en nemen de mbo-ers mee in die ontwikkeling.. De mbokenniskringleden hebben meer expertise met het al doende leren in en met bedrijven, het leren
op de werkplek. Zij nemen de hbo-er mee in deze ontwikkeling. Ze doen beide onderzoek en
onderwijsinnovatie en leren in kennisnetwerken. In de diepte van onderzoeken wordt wel een
verschil gemaakt tussen hbo en mbo, ook aan de inbedding ervan in het onderwijs, worden aan
de hbo-kenniskringleden hogere eisen gesteld dan aan de mbo-kenniskringleden. Andersom
wordt meer van de mbo-ers verwacht met betrekking tot het leren op en met de werkplek.
Sommige hbo-kenniskringleden zijn ook promovendi. Zij verbinden hun onderzoek aan die
van de gehele kenniskring. En verder leert een ieder van de ander in de kenniskring, zowel
individueel als in groepsverband, want ook daar (net als de bedrijven in de MDK’s) zijn de
partners complementair aan elkaar. Sommige mbo-kenniskringleden zijn MA-student. Zij
verbinden hun masteronderzoek aan die van de gehele kenniskring.

Partners, daar kun je van leren
We hechten, dat is al eerder gezegd, erg aan reflectief leren, leren in netwerken en in al doende
leren. In een kleurrijke kenniskring als de onze ontkom je er niet aan. We hebben het bewust
zo gezocht en ingericht omdat juist de vele verschillende achtergronden een bron van leren en
innoveren op allerlei gebied bieden. We ontwikkellen daarmee nieuwe kennis, individueel en als
groep, en kunnen die ook in die samenstelling verbinden met een veelkleurige groep docenten
en studenten. Hetzelfde geldt voor de bedrijven. De uitermate rijke leercontext is voor hen
dé motivatie om met ons mee te doen. Zij leren van de dynamiek en de duurzaamheid van de
innovatieprocessen.

Juist de vele verschillende achtergronden
bieden een bron van leren en innoveren
op allerlei gebied.
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Niet bij kennisdeling alleen: Conveners zijn nodig
Uit ons onderzoek blijkt dat het onderscheid tussen kennis delen en kennis ontwikkelen
niet altijd even duidelijk is. We hebben gemerkt dat we de vaardigheid van kennis delen
in netwerken aardig onder de knie hebben gekregen, en daar veel aandacht aan hebben
besteed zowel uitvoerend als onderzoeksmatig. Waar we nu erg nieuwsgierig naar zijn is meer
duidelijkheid en verdieping van het aspect wat je doet met die kennisdeling en of dat ook echt
kennisontwikkeling wordt? Hoe maken we dat zichtbaar? En een tweede vraagstuk: welke
rol spelen wij zelf als Conveners (leidende verbinders). Aanvullende vragen zijn: hoe bepalen
wij de onderzoeksagenda, hoe werken wij mee om de kennis op een hoger plan te krijgen in
de netwerken en bij de individuele partners? Hoe geven wij leiding aan Lerende Netwerken?
Wat houdt het begrip Convener voor ons in en hoe definiëren we die rol in de context van het
lectoraat? Hoe ontwikkelen we dat verder? Vraagstukken die heel actueel zijn en die we in de
nabije toekomst nader gaan onderzoeken, als natuurlijke doorontwikkeling van ons lectoraat
(hierover meer in hoofdstuk 5). We denken dat de rol en functie van Convener in Lerende
Netwerken een van de belangrijkste vaardigheden in de 21ste eeuw zal blijken te zijn. Die
leidende verbinders doen zich gelden op allerlei schalen en niveaus: die van de lector, het bedrijf,
kenniskringlid, College van Bestuur of ondernemer. Of zoals Etienne en Beverly Wenger-Trayner
het formuleren op hun website: ”The 21st century landscape - more complex and less certain brings new challenges and fresh opportunities for people in today’s organizations. This has led
to a proliferation of social learning spaces, online and face-to-face-communities of practice,
networks, dynamic conferences, shared work spaces. It requires social artists, Conveners, brokers,
weavers, and facilitators bringing diverse voices together in productive ways. It requires what we
call social learning leadership…”

De rol en functie van Convener
als leidende verbinders behoren
tot de belangrijkste vaardigheden
in de 21ste eeuw.
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hoofdstuk 3

Onderzoekswerk in
ontwikkeling
3.1

Wat vooraf ging in kort bestek
Nadat de opdracht aan het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie in
samenwerking tussen lector en beide Colleges van Bestuur van Stenden Hogeschool en ROC
Alfa-college was geformuleerd, zijn enkele innovatieve bedrijven en de onderwijsdirecteuren
van ROC en hogeschool mee gaan schrijven aan de inaugurele rede. Lector Ineke Delies wilde
daarmee vanaf de start benadrukken dat haar lectoraat over samenwerking gaat. Ze betrok
zodoende alle actoren bij het proces en dat vanaf het begin. Practice what you preach, is
niet voor niets het adagium van het lectoraat. Vervolgens is de kenniskring ingericht en de
onderzoeksagenda opgezet.
De wisselwerking tussen kenniskring met als leden enkele docenten en ondernemers en de
lector leverde vervolgens een plan van aanpak op voor de opzet van multidisciplinaire ketens
(MDK’s) met enkele bedrijven die als voorloper konden dienen. Die opzet resulteerde in een
nader omschreven visie en samenwerkingsmethodiek die met alle deelnemers is besproken en
kon worden vastgesteld. Vanaf 2010 konden in kleine stappen de eerste projecten en daaraan
gekoppelde onderzoeken van start. De voorlopers op de thema’s kregen volgers volgens het
buddy-model. Het zwaan-kleef-aan-effect deed de omvang van de kenniskring snel toenemen,
evenals het aantal uitgevoerde projecten. Omdat steeds meer bedrijven zich wilden aansluiten
bij het lectoraat, bleek het nodig een partnerprofiel te formuleren en ook toe te passen, zodat
er meer eenduidigheid kwam. Het ReCoMa-Lab fungeerde als een belangrijke toetssteen en
kweekvijver voor projecten op het snijvlak van bedrijfsleven en onderwijs. Op basis van de
opgedane ervaringen kon in de tweede lectoraatsperiode de transfer ingezet worden naar
andere partners, contexten en regio’s.

3.2

Wordingsgeschiedenis onderzoek in dit
lectoraat, tijdslijnen en karakteristieken
Het onderzoek in het lectoraat focust op het verband tussen duurzame innovatieve
manieren van samenwerken van beroepsonderwijs & bedrijven en de kennisinnovatie
op sociaaleconomisch gebied die nodig is in de regio. Zoals omschreven in de centrale
onderzoeksvraag:

centrale
onderzoeksvraag

54

Wat is het verband tussen de (gekozen) manier van samenwerken binnen
combinaties van mbo/hbo-instellingen en clusters van regionale bedrijven
en de ontwikkeling van kennisinnovaties op het gebied van Leren&Werken
die goed aansluit op de regionale kenniseconomie?
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Het gaat in dit lectoraat bij uitstek om onderzoek naar sociaaleconomische innovaties,
waarbij de innovatie vooral zit in de duurzame innovatieve wijze waarop wordt samengewerkt
en het effect daarvan op de kennisvraagstukken in de regionale kenniseconomie. De twee
componenten Samenwerking en Kennisinnovaties in beeld:

interactie tussen
samenwerking en
kennisinnovaties

Samenwerkingswijze

Kennisinnovatie

Deze insteek heeft consequenties voor:

consequenties
comakership
samenwerkingsmethodiek

•• De invulling van de onderzoeksagenda (in comakership met bedrijven en regio).
•• Het type onderzoek dat we doen (al doende leren, voornamelijk kwalitatief onderzoek,
participerend).
•• De rol van de onderzoekers (eerst zelf onderzoekscorpi inrichten (de netwerken) en
daarin participeren en dan daar ook op reflecteren, altijd in mbo&hbo combinaties vanuit
heel verschillende onderzoekstradities).
•• De tools die we daarbij gebruiken (onze eigen samenwerkingsmethodiek voor wat
betreft publiekprivate samenwerking, dat van Maarten de Laat/Etienne Wenger voor
wat betreft Lerende Netwerken en die van Wenger voor wat betreft Landscapes and
Conveners).
•• De wijze van data verzameling (veel Storytelling en gebruik makend van interviews,
ook empirisch onderzoek, enquêtes/peergroupconsultatie).

Hierbij staat het begrip Samenwerking (innovatieve samenwerking) centraal in het onderzoek.
En daarbij gaat het om:

kenmerken van
innovatieve
samenwerking

•• Specifieke types van samenwerking: publiekprivate combi’s beroepsonderwijs en
bedrijven die in comakership samenwerken in Lerende Netwerken.
•• Specifieke werkwijzen: de samenwerkingsmethodiek die we ontwikkeld en onderzocht
hebben en het begrip regionaal comakership.
•• Specifieke content: nieuwe combinaties van mbo&hbo, nieuwe combi’s Zorg&Wonen/
Verblijf&Vrije Tijd.

•• De context van onderzoek (zeer dynamisch, erg op leren gericht, 100% reallife,
regionaal).
•• De manier waarop we resultaten formuleren en delen (artikelen, verhalen,
symposia, netwerkbijeenkomsten, gastschappen, presentaties, boeken, blogs, websites,
innovatiewerkplaatsen als showcases).
•• Het karakter en de vorm van de resultaten die we opleveren (uitermate grote
diversiteit van onderzoeksaanpak en -niveaus en schalen). Dit leidde tot het vaststellen van
het DNA van het lectoraat, dat in alles doorklinkt en terug te vinden is in alle projecten die
de afgelopen jaren zijn gerealiseerd (voor de inhoud van en toelichting op het DNA,
zie hoofdstuk 2).

•• Specifieke context: nieuwe combinaties van Leren&Werken op/in innovatieve
werkleerbedrijven, op diverse schaalgroottes van lokaal of regionaal, tot aan provinciaal
en internationaal.

De ontwikkeling van de onderzoeksagenda
We doen dat op een geheel eigen wijze, hebben daarvoor een succesvolle samenwerkingsmethodiek ontwikkeld en onderzocht en passen die toe op het casuïstiekgebied van nieuwe
combinaties tussen Zorg&Wonen&Vrije Tijd in multidisciplinaire en multilevel netwerken
van bedrijven en opleidingen. Dat ontwikkelen we al doende lerend (en werkend) met
elkaar in comakership op 100% reallife en concrete innovatievraagstukken uit de bedrijven
binnen ons werkveld in de desbetreffende regio. Dergelijke ontwikkelingen zijn niet statisch
maar dynamisch van karakter, er komen voortdurend nieuwe accenten of aspecten bij of
gaan er af.

Ontwikkelingen zijn niet statisch maar
dynamisch van karakter, er komen voortdurend
nieuwe accenten of aspecten bij of gaan er af.
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De onderzoeksagenda is gebaseerd op de sociaaleconomische ontwikkelingen voor de
middellange termijn binnen een regio en wordt gevuld met concrete innovatievraagstukken die
zowel spelen binnen de bedrijven uit het werkveld in de regio waar beide onderwijsinstellingen
voor opleiden als binnen de opleidingen in die regio van de beroepsonderwijsinstellingen zelf.
De regio kleurt de agenda sterk, maar er zijn natuurlijk ook algemene sociaaleconomische
tendensen die in de gehele maatschappij voor komen. De ontwikkelingen rondom Healthy
Ageing en de vrijetijdseconomie en nieuwe vormen van samenwerking die nodig zijn in sterk
veranderende infrastructuren zijn vooral actueel in de regio’s waar het lectoraat werkzaam is.
Hoe moeten bedrijven en beroepsonderwijs zich daartoe verhouden en welke kennis moet
ontwikkeld worden? Samen, in comakership, vullen de bedrijven en het lectoraat (dat hierbij in
the lead is) de onderzoeksagenda.
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In de tweede periode bleef de centrale onderzoeksagenda ongewijzigd:

We markeren vijf relevante ontwikkelingen en de invloed daarvan op ons onderzoek:

vijf relevante
ontwikkelingen

1. Opdracht rijk genoeg voor minstens twee lectoraatsperiodes
2. Onderzoek naar samenwerking leidt tot nieuwe inzichten

centrale
onderzoeksagenda
tweede periode

3. Van één naar meerdere regio’s

•• Wat is het verband tussen de (gekozen) manier van samenwerken binnen combinaties
van mbo/hbo-instellingen en clusters van regionale bedrijven en de ontwikkeling van
kennisinnovaties op het gebied van Leren&Werken die goed aansluiten op de regionale
kenniseconomie?

4. Andere crossovers in de casuïstiek Zorg&Wonen&Vrije Tijd
Er zijn in de tweede periode meer persoonlijke accenten per kenniskringlid gelegd. Dit had ook
te maken met een andere manier van samenwerken tussen de lector en de kenniskringleden.
In de tweede lectoraatperiode ging een nieuwe leerfase in voor de kenniskringleden. Ze
werden zelfstandig verantwoordelijk voor hun eigen onderzoeksagenda, die aantoonbaar
deel uitmaakte van de centrale agenda, waarbij ze de casuïstiek ontleenden aan een eigen
multidisciplinaire subketen (MDSK) die onder hun individuele leiding stond. Dat de kenniskring
in een andere leerfase kwam, vertaalde zich in een toename van het aantal hbo-kenniskringleden
dat promovendi werd, meer mbo-kenniskringleden gingen een master doen, en een hbokenniskringlid werd zelf lector.

5. Overgang naar een andere clustering van onderzoeksgroepen

1

Opdracht rijk genoeg voor minstens twee
lectoraatsperiodes

Het lectoraat heeft er twee periodes van elk 4 jaar op zitten. De eerste periode van 2009-2012
en de tweede periode van 2013-2016. We prepareren ons inmiddels op een volgende cyclus
van nog eens vier jaar.

Er is tevens actiever dan in de eerste periode geparticipeerd in onderzoeksagenda’s van andere
wetenschappers, met name die van prof. dr. Maarten de Laat (Lerende Netwerken) prof. dr. Loek
Nieuwenhuis (werkplekleren), dr. Etienne Wenger (Landscapes of Practice) en prof. dr. Rene
Jorna (Duurzame innovatie).

De opdracht zoals door de CvB’s van ROC Alfa-college en Stenden Hogeschool gezamenlijk is
verstrekt aan dit lectoraat, was zo actueel, rijk en dynamisch dat er geen twijfel over bestond
dat dit lectoraat voort moest worden gezet met enkele geringe wijzigingen in de opdracht.
Die zijn cursief als volgt in de oorspronkelijke opdracht ingevoegd:
voor de 1e en 2e periode (2009-2012 en cursief toevoeging vanaf 2013-2017):

centrale
onderzoeksagenda
eerste periode

•• Onderzoek en verdiep de reeds ontwikkelde samenwerkingsformule voor regionaal
comakership tussen ROC Alfa-college, Stenden Hogeschool en het regionale bedrijfsleven
in Drenthe en onderzoek de voorlopers/volgers-systematiek daarbij.

Een voorbeeld van de noodzaak van ontwikkeling d.m.v. en in Lerende Netwerken:

professionele
ontwikkeling
nieuwe metaforen
en cultuur
verandering

Van ‘opleiden’
naar ‘leren’ in
diverse netwerken

•• Verbeter de reeds ontwikkelde multidisciplinaire en multilevel ketens Zorg&Wonen en
Toerisme&Vrije Tijd met nieuwe combi’s van Leren&Werken en onderzoek crossovers
binnen de casuïstiek van Leisure en Zorg&Wonen.
•• Onderzoek deze methodiek op transfer naar andere regio’s met name Groningen en
Friesland, de Euregio rondom Osnabrück en toepassingsmogelijkheden in Zuid-Afrika
(vanwege de vestiging van Stenden Hogeschool aldaar) en naar andere contexten.
De onderzoeksagenda is vanaf 2013 toegespitst op onderzoek naar de doorontwikkeling
en toepassing van de samenwerkingsmethodiek ook middels voorlopers en volgers, sterkere
crossovers en de transfer naar andere regio’s. Er was verder in de eerste periode vooral sprake
van een gezamenlijk uit te voeren onderzoekshoofdvraag.
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2

Onderzoek naar publiekprivate samenwerking
leidt tot nieuwe inzichten

Samenwerkingsrelaties vormden het eerste en belangrijkste aspect in het onderzoek:
hoe richt je de publiekprivate samenwerking in en waarop pas je die inhoudelijk toe. Al
onderzoekende ontdekten we dat in die samenwerking de kwaliteit van het netwerk waarin
geleerd wordt invloed heeft op de innovaties en kennis die in die samenwerking worden
gerealiseerd. We hebben toen als tweede aspect Lerende Netwerken aan ons onderzoek
toegevoegd. We zagen dat de wijze waarop je aan kennistransfer doet van belang is op de
uitkomst. Niet netwerken en kennisdeling alleen, maar ook het op een hoger plan brengen
van de kennis die je deelt bepaalt de waarde van de samenwerking en kwaliteit van de
kennisinnovatie. We zijn druk bezig met het verkennen van een derde aspect: leiderschap
bij kennistransfer binnen de Lerende Netwerken. Dit aspect voegen we als derde
programmalijn toe.
Omdat de drie aspecten zich uiteraard niet uitsluitend lineair maar ook cyclisch verhouden
ten opzichte van elkaar groeide het besef dat de complexiteit van de onderzoeksomgeving
razendsnel toeneemt. Dat liep parallel met onze ontdekking dat Etienne Wenger, een
van de wetenschappers op wiens schouders we staan, dat ook constateert. Zijn eerdere
begrip Communities of Practice bleek niet meer toereikend voor een dergelijke dynamische
omgeving. We zijn sinds 2015 lid van zijn lerende community. Lector Ineke Delies werd
door Wenger uitgenodigd deel te nemen aan ”zijn” State of the Art Landscapes of Practice
BETREAT 2015 in Grass Valley USA. Het gedachtegoed van Wenger sloot zeer goed aan op
de actuele ontwikkelingen in het lectoraat. Dit betrof samenwerkingsverbanden aangeduid
als landscapes. Vooral het begrip Conveners paste naadloos in de systematiek van het
lectoraat (leiders binnen de landscapes van Lerende Netwerken die de kennisagenda op een
hoger plan brengen en de weg wijzen in en tussen de Landschappen en netwerken). Ineke
Delies heeft die kennis en ervaringen van de BETREAT Groep meegenomen naar en vertaald
voor de lectoraatskenniskring. Onlangs is de notie Landscapes of Practice (in plaats van
Communities of Practice) toegevoegd aan de onderzoekslijn publiekprivate samenwerking.
Tevens voegen we de notie van Value creation toe aan de onderzoekslijn Lerende
Netwerken. De notie Conveners (Leidende verbinders) is toegevoegd aan de onderzoekslijn
Kennistransfer. In schema:

onderzoekslijnen
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Lijn 1

Lijn 2 toegevoegd

Lijn 3 toegevoegd

Publiekprivate samenwerking

Lerende Netwerken

Kennistransfer

in deze lijn later toegevoegd:
Landscapes of Practice

in deze lijn later toe gevoegd:
Value creation in learning
networks

in deze lijn later toegevoegd:
Conveners

Dat houdt in dat het begrip ‘Samenwerking’ in ons onderzoek eerst bestond uit louter de
component innovatieve manieren van publiekprivate samenwerking en dat die al doende
geëvolueerd is tot drie deelcomponenten: Publiekprivate Samenwerkingsvormen (en
Landschappen van praktijk en kennis), Lerende Netwerken (en Waardecreatie in Lerende
Netwerken) en Kennistransfer (en Leiderschap in en tussen Lerende Netwerken).
Hoewel het begrip “publiekprivate samenwerking“ geëvolueerd is in de loop van de (lectoraats-)tijd, is dat niet zo gebeurd bij het tweede kernbegrip in het onderzoeksmodel: Kennisinnovatie. De invulling van dit begrip is onveranderd Kennisinnovatie, met casuïstiek uit de
kennisdomeinen: Zorg&Wonen&Vrije Tijd en nieuwe combinaties daarvan. In schema:

kennisinnovatie
uitgebeeld

Publiekprivate
samenwerking
Lerende Netwerken
Leiderschap in
kennistransfer

3

Kennisinnovatie

Van één naar meerdere regio’s

We zijn in 2009/2010 gestart in de regio Zuidoost-Drenthe, al werkende werd de regio vanaf
2011 uitgebreid naar Zuidwest- en Midden-Drenthe, in 2013 is een begin gemaakt met een
heel kleine kenniskring Toerisme in Osnabrück, de Euregio. En rond 2014 kwam ook de regio
Noordoost-Overijssel aansluiten bij de kenniskring Drenthe. In 2015 is vervolgens gestart met
een kenniskring in Groningen. De onderzoeksagenda krijgt hiermee diverse regioaccenten,
hoewel de kern van alle onderzoek hetzelfde blijft (zie begin van dit hoofdstuk) en de casuïstiek
ook grotendeels. We hebben onderzoeksgemeenschappen in de eigen onderwijsorganisaties,
tussen de onderwijsorganisaties, in de regio’s Noord-Nederland (provincie Groningen en
Drenthe), en landelijk (Zeeland, Utrecht), in de Euregio met name rondom Osnabrück en
wereldwijd, met name Zuid-Afrika (Port Alfred) en Denemarken (Roskilde). Dit houdt ondermeer in dat we anders met schaalgrootte om moeten gaan in relatie tot de transfer van kennis
en we tevens sterker bepaald zijn op de regionale kleur van de netwerken.
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Na een jaar hieven we de technische MDK op, omdat bepaalde kenmerken van de samenwerkingsformule niet gerealiseerd konden worden en men niet tot duurzame samenwerking
en innovaties kwam (onvoldoende regionale verankering en bereidheid tot kennisdeling,
onvoldoende gedeelde kennisgebieden en onvoldoende vertrouwen in elkaar). We brachten
het techniekaspect als faciliterend in bij Zorg&Wonen en Toerisme. De netwerken werden
teruggebracht tot twee MDK’s. Vervolgens bleek uit onderzoek dat innovatievraagstukken met
bepaalde partners binnen de MDK’s veel betere ontwikkelresultaten hadden dan met andere.
We ontwierpen een partnerprofiel en toetsten dat aan zittende partners en pasten het direct
toe op nieuwe partners. Het effect daarvan op de samenwerkingsrelaties met de partners in
de kwaliteit van de netwerken (de MDK’s) hebben we vervolgens onderzocht.

standplaatsen
(blauwe stippen)
en projectlocaties
(oranje stippen)
in de Euregio
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Meer en meer kwamen in het werkveld combinaties op van Zorg&Vrije Tijd, waarbij de
factor Wonen&Verblijf belangrijk was. We koppelden daarom enkele aspecten van Vrije Tijd
aan de Zorg-MDK en enkele aspecten van Zorg aan de Vrije Tijd-MDK. Dat maakte echter
de netwerken onduidelijker. Eigenlijk wilden we de crossovers over de hele linie hebben.
Bij allebei de multidisciplinaire ketens. We richtten twee MDK’s in met combinaties van
Gezondheid&Wonen/Verblijf&Vrije Tijd. De ene MDK vliegt het voornamelijk aan vanuit
Gezondheid, de andere vanuit Vrije Tijd.
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Elke MDK omvat 20 tot 25 mkb-bedrijven die met het lectoraat en met elkaar kennis delen,
samenwerken en leren in het netwerk. Zij reflecteren op de innovatievraagstukken en brengen
die concreet verder door klein te beginnen met onderzoek, projecten en stages. Van daaruit zijn
zijn we aanbeland bij onderwijsinnovatie en zijn op de disciplinegebieden en innovatievragen
opleidingen aangehaakt en docenten met hun studenten betrokken als partners in
ontwikkeling. De beide MDK’s groeien en dat doen ze door goed voorbeeld te geven dat goed
gevolgd wordt. We hebben zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs voorlopers en volgers
(voor een overzicht van de partners uit het bedrijfsleven zie de bijlagen).
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De multidisciplinaire ketens Toerisme en Zorg&Wonen zijn in de tweede lectoraatsperiode iets
anders ingericht. Ze zijn intact gebleven, maar kregen een meer strategische en evaluerende
invulling. Het lectoraat besloot op basis van haar bevindingen opgedaan uit de onderzoeken
naar de samenwerkingsrelaties beroepsonderwijs-bedrijven in de twee multidiscipliniare ketens,
een paar ‘lessons learned’ in praktijk te brengen.

4

Anders crossovers in de casuïstiek
Zorg&Wonen&Vrije Tijd

In aanvang startten we met de drie MDK’s Zorg, Toerisme en Techniek omdat die de drie
sociaaleconomische speerpunten in de regio Drenthe dekten. In deze periode was vooral de
manier waarop de publiekprivate samenwerking moest worden ingericht en vormgegeven
van groot belang. We ontwierpen drie multidisciplinaire ketens: 1) Rondom de casuïstiek
Zorg&Wonen: de oudere mens die langer thuis blijft wonen, 2) Toerisme: de toerist die langer
in de regio blijft en vaker terugkomt en 3) Duurzame techniektoepassingen. We vormden
samen een visie op innovatie en samenwerking en richtten de ketens in, ontwikkelden het
samenwerkingsformat en pasten dat toe. We onderzochten de wijze van toepassing.
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lessons learned

Lesson learned 1:
De bedrijven gaven aan dat ze graag de diepte in wilden in kleiner verband
binnen de ketens en daarbij de onderzoeksagenda’s van de kenniskringleden
herkenbaarder te maken. Binnen de twee MDK’s werden enkele subthema’s
nadrukkelijker benoemd: de individuele onderzoeksagenda’s van participerende
kenniskringleden. We gingen werken met de schaalniveaus van de MDK en die
van de MDSK (multidisciplinaire subketen) daarbinnen.

Lesson learned 2:
Op natuurlijke wijze waren er meer en meer crossovers ontstaan tussen de beide
kenniskringen. Niet alleen Toerisme&Vrije Tijd of Zorg&Wonen, maar nieuwe
combinaties van Zorg&Wonen/Verblijf& Vrije Tijd. Ook dat is in praktijk gebracht.
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In de MDK’s worden de innovatievraagstukken gesignaleerd en die items gekozen die geschikt
zijn om als een project of opdracht uitgevoerd te worden. De MDK’s staan onder leiding van
de lector, de MDSK’s staan onder leiding van de kenniskringleden. In de nieuwe MDSK’s (die
kleiner zijn en een gespecialiseerdere agenda voeren) worden die met enkele MDK-partners
verder uitgewerkt. Verder krijgen deze twee MDK’s een functie om te evalueren: wat hebben
we bereikt het afgelopen half jaar, zijn we tevreden, wat kan beter, wat moeten we voortzetten,
hebben we de juiste strategische innovatievraagstukken gekozen en welke zijn actueel voor het
komende half jaar?
Er zijn tien subketens gevormd die zijn “aangehangen” aan de MDK’s, een per kenniskringlid
en vijf per MDK. In deze subketens worden in kleinere kring de innovatievraagstukken uitgewerkt met enkele geïnteresseerde MDK-leden en hun volgers (uit onderwijs en bedrijven) elk
onder leiding van de individuele kenniskringleden. Elk kenniskringlid leidt een ‘eigen’ MDSK en
zal aan die specifieke MDSK ook zijn/haar eigen onderzoeksopdracht koppelen. De accenten
per MDSK zijn te herleiden uit de ervaring die is opgedaan met de huidige twee grote MDK’s.
In 2015 hebben we geconstateerd dat ook deze indeling en vormgeving weer bijgesteld moest
worden. Daarover meer in hoofdstuk 4, waar we uitvoeriger in gaan op de ontwikkelingen aan
de hand van zes tijdslijnen.

ontwikkelingsfases
multidisciplinaire
ketens Zorg&Wonen
en Toerisme

Er ontwikkelt zich een tweede kenniskring in de regio Groningen volgens dezelfde opzet
en methodiek en startend vanuit de vierde fase van ontwikkeling zoals die in Emmen heeft
plaatsgevonden ook voor wat betreft de crossovers. Groningen heeft een sterker accent op
Gezondheid/Healthy Lifestyle dan Emmen. In schema ziet het proces er als volgt uit:

ontwikkelingsfases

MDK’s

1e fase van ontwikkeling:
3 MDK’s

MDK Zorg&Wonen

MDK Toerisme

MDK Techniek

2e fase van ontwikkeling:
2 MDK’s, onderscheiden
thema’s

MDK Zorg&Wonen,
met techniek en economie
als faciliterende disciplines

MDK Toerisme
met techniek en economie
als faciliterende disciplines

opgeheven

Waardecreatie binnen Lerende Netwerken
3e fase van ontwikkeling:
Zorg&Wonen
MDK Vrije
Tijd met
Vanaf 2015MDK
onderzoeken
we en
de manier waarop
binnen
de Lerende Netwerken
kennisdeling
2 MDK’s met onderscheiden
crossovers met Vrije Tijd
crossovers met Gezondheid
op een hoger
plan getild kan worden en de
leidende rol daarbij van onze kenniskringleden.
thema’s en met crossovers
Dat houdt in dat we ook anders gaan kijken naar de valorisatieprocessen van kennis binnen
per MDK

de netwerken. We hanteren sterker dan voorheen het instrument ‘Storytelling’ om de waarde-

MDK Gezondheid&Wonen/
MDK
Vrije Tijd&Wonen/
4e fase van ontwikkeling:
creatie te meten
en te visualiseren. Hierbij
baseren
we ons op het gedachtegoed
van Wenger
Verblijf&Vrije
Tijdcreation through
Verblijf&Gezondheid
2 MDK’s met hetzelfde
en Trayner (2015):
“Value
social learning” zoals gepresenteerd Tijdens
thema, maar per MDK ander
de BETREAT 2015 workshop ‘State of the Art Landscapes of Practice’ van E. Wenger en
accent

Illustratie waardecreatie in Lerende
Netwerken, gebaseerd
op en vrij naar schema
van Etiene Wenger
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Waardecreatie verhalen (WVC)
Organisaties die met sociale kennisconstructie aan de slag gaan, zien zich voor verschillende
uitdagingen gesteld. Een van die uitdagingen is dat het lastig is om zicht te krijgen op wat de
groepen opleveren (De Laat, 2012). De zichtbaarheid van de opbrengsten van informeel leren
is een probleem dat ook veel onderzoekers hebben aangestipt. Het informele element maakt de
waarde van het geleerde en geproduceerde ongrijpbaar: er zijn geen diploma’s of certificaten te
behalen en een gesprek met een collega vertaalt zich meestal niet direct terug in betere prestatie
of meer verdiensten.
Om het onzichtbare karakter van sociale kennisconstructieprocessen te ondervangen, hebben
Wenger, Trayner en De Laat in 2011 een manier ontwikkeld waarmee de waarde van informeel
leren wèl zichtbaar kan worden gemaakt: het waardecreatie verhaal (Wenger, Trayner & De Laat,
2011). Dit waardecreatie verhaal is een vertelgenre waarin de waarde die een activiteit heeft
gehad, systematisch wordt verkend. Uitgangspunt van dit waardecreatie model is het in kaart
brengen van wat een informele leeractiviteit oplevert, als tegenhanger van de gangbaardere
vormen van assessment, zoals toetsing. Wat een informele leeractiviteit níet oplevert blijft buiten
beschouwing, tenzij als discrepantie tussen aspirationele waarde en de uiteindelijk gerealiseerde
waarde, net zoals bij formele toetsing het niet-geleerde buiten beschouwing blijft, tenzij als
discrepantie tussen leerdoelen en behaald resultaat.

B. Trayner, Grass Valley California USA, 9 juli 2015.

5e fase van ontwikkeling:
3 MDK’s met hetzelfde
thema en per MDK
ander accent en met
onderscheiden regiocontext
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MDK Gezondheid&Wonen/
Verblijf&Vrije Tijd Drenthe/
Noordoost-Overijssel

MDK Vrije Tijd & Wonen/
Verblijf& Gezondheid
Drenthe/NoordoostOverijssel

MDK Gezondheid&Wonen/
Verblijf&Vrije Tijd Groningen

Er is een manier ontwikkeld waarmee
de waarde van informeel leren wèl
zichtbaar kan worden gemaakt.
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De waarde die deelname aan een werkgroep heeft gehad voor professional en stakeholders kan
achterhaald worden door er op een gestructureerde manier naar te kijken. Een waardecreatie
verhaal kan worden verteld door iedereen die bezig is met projectmatig werk. In zo’n verhaal
gaan we ervan uit dat deelname aan een netwerk zes verschillende soorten waarde kan
hebben:
elementen in
waardecreatie
verhaal

0.

Aspirationele waarde (aspirational value/ground narrative)

1.

Productieve activiteiten (immediate value)

2.

Nuttige bronnen (potential value)

3.

Veranderde praktijk (applied value)

4.

Zichtbare opbrengsten (realized value)

5.

Nieuwe inzichten (reframing value/transformative value)

Met aspirationele waarde (0) bedoelen we de waarde van de plannen en doelen die
professionals zichzelf stellen voordat ze starten met een onderneming. Aspirationele waarde is
zowel het startpunt van een waardecreatie verhaal als het eindpunt omdat doelen naar mate
een activiteit waarde oplevert worden bijgesteld en aangepast, en zo als startpunt dienen voor
een nieuwe waardecreatie verhaal. Waarde wordt gecreëerd tussen het spanningsveld van
aspirationele waarde aan start en eind.
1. Productieve activiteiten: vragen naar productieve activiteiten en ervaringen en
opvattingen hierbij. Met Immediate value/productieve activiteiten benoemen we de waarde
die activiteiten van zichzelf al hebben. Dergelijke waarde vormt een belangrijke motivationele
factor. Een gesprek met collega’s kan op zichzelf al plezierig, gezellig of productief zijn.
2. Nuttige bronnen: vragen naar opgedane inzichten/vaardigheden en ervaringen en
opvattingen hierbij. Onder nuttige bronnen verstaan we de kennis, materialen, ideeën en
contacten die men al lerende opdoet. Die bronnen zijn waardevol, omdat ze later weer van
pas kunnen komen om het werk te verbeteren of om een bepaald doel te kunnen bereiken.
Het opdoen van nieuwe contacten en tips die een professional van een collega krijgt, zijn
voorbeelden van nuttige bronnen.
3. Veranderde praktijk: vragen naar verandering in relatie tot de dagelijkse praktijk en
het persoonlijk functioneren. Als een professional die tip gebruikt in zijn werk, ontstaat er
een veranderde praktijk. Om de waarde van die veranderde praktijk te zien, moet naar de
manier waarop de praktijk is veranderd worden gekeken: de waarde van experimenteren.
Een veranderde praktijk betekent echter nog niet dat er ook zichtbare opbrengsten zijn
gerealiseerd.
4. Zichtbare opbrengsten: vragen naar zichtbare kwantitatieve en kwalitatieve opbrengst
van een verandering. Van zichtbare opbrengsten is sprake als die veranderde praktijk, bijdraagt
aan verbeterde prestaties van collega’s, het team of de organisatie.
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5. Nieuwe inzichten: vragen naar structurele veranderingen, nieuwe perspectieven en
verandering in kennis- en waardesystemen. Uiteindelijk kan informeel leren ertoe leiden dat de
professional anders tegen dingen aan gaat kijken en op die manier nieuwe inzichten opdoet.
De zes soorten waarden die we hier beschreven hebben, zijn nauw met elkaar verbonden. Dit
betekent overigens niet dat de ene soort waarde belangrijker is dan de andere of dat het een per
se tot het ander moet leiden. Er is geen hiërarchie of noodzakelijke volgorde in het creëren van
waarde. En niet elke deelnemer ervaart en realiseert/werkt mee aan alle waarden in en door het
lerend netwerk waar men in participeert.

5

Overgang naar een andere clustering van
onderzoeksgroepen

Bovenstaande ontwikkelingen maakten het noodzakelijk de onderzoeken en onderzoeksgroe-pen anders te clusteren dan we deden. Er haakten en haken namelijk meerdere regio’s
aan bij ons lectoraat met als gevolg dat de regioaccenten en het internationale karakter sterk
toenam. Deze ontwikkeling zet zich door in de derde lectoraatsperiode. We kregen meer partners
uit zowel onderwijs als bedrijfsleven en de diversiteit in/aan onderzoeken en projecten groeide
exponentieel. We moesten keuzes maken welke projecten we wel en welke we niet gingen
koppelen aan nader onderzoek op het gebied van onze overkoepelende onderzoeksagenda:
het verband tussen samenwerking en kennisinnovatie op sociaaleconomisch vlak in de regio
met betrekking op nieuwe combinaties van Zorg&Wonen&Vrije Tijd. We kregen de onrustige
waarneming dat er vanwege de variatie in sterk individuele onderzoeksthema’s binnen onze
onderzoeksagenda en door de schaalvergroting, sprake was van versnippering en onduidelijke
samenhang. In 2015 zijn we daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een andere ordening/
clustering van de onderzoeken. We realiseerden ons dat de wetenschappelijke theorie van
Etienne Wenger met betrekking tot Landscapes of Practice en Learning Networks in die
Landscapes ons daar een goed handvat voor kon bieden.
In de loop van de tweede lectoraatsperiode, in 2015, is een tweede kenniskring opgericht
van achttien onderzoekers (iets groter van omvang dan die in Drenthe/Noordoost-Overijssel).
Deze groep richt zich op de regio Groningen maar heeft verder precies hetzelfde onderzoeksprogramma. Ook daar wordt gewerkt met individuele onderzoeksthema’s op de casuïstiek
van nieuwe combinaties van Zorg&Wonen&Vrije Tijd.

Regioaccenten en het internationale
karakter namen sterk toe doordat
meerdere regio’s bij het lectoraat
aanhaakten.
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Clustering van de individuele onderzoeksthema’s

Om onze lectoraatsontwikkeling in de zes tijdslijnen te illustreren, vertellen we per tijdslijn het
verhaal (Storytelling) van één voor die tijd karakteristiek project dat in comakership tussen
lectoraat en bedrijven is ontwikkeld en uitgevoerd. Het verhaal toont zowel het perspectief van
de onderzoeker als dat van de partner uit het bedrijfsleven. De partnerbedrijven fungeren in
dit boek als coreferent bij het gekozen kenniskringlid, in werkelijkheid zijn ze volledige partners
in ontwikkeling van en met elkaar. Het interview met de onderzoeker die het perspectief
schetst van de probleemstelling vanuit het lectoraat, is bij elke besproken casus voorzien van
een reflectie van de partner. Dat geeft een meerstemmig beeld van het project, de doelstelling
en het bereikte resultaat. Deze werkvorm om via Storytelling onze kennis valorisatie/waardecreatie te laten zien, zullen we in de toekomst meer gaan toepassen. Op de werkwijze wordt
nader ingegaan in hoofdstuk 5.

In 2015 kwam er een versnelling in de onderzoeken, mede doordat de kenniskring in Groningen
er bijkwam en werd het lectoraat gevraagd de corporate innovatievraagstukken van het ROC te
leiden. Dat maakte een herschikking en nieuwe clustering van de thema’s nodig om met meer
efficiëntie en samenhang onderzoek te kunnen doen.
De volgende onderzoeksclustering is in ontwikkeling:
onderzoeksclustering
in ontwikkeling

1.

Intern (in het lectoraat zelf): Strategic Professorship Conveners in onze twee
regionale researchteams Drenthe/Noordoost-Overijssel en Groningen (2 projecten
en 2 onderzoeksthema’s)

2.

Regionaal (in Nederland): Conveners in Multi Disciplinary Chains (16 projecten en
14 onderzoeksthema’s)

3.

Euregionaal (in Europa): Learning In Organisations en Networks/LION en BioBased
economy (4 projecten en 3 onderzoeksthema’s)

Project: Community of Practice Toerisme regionaal (CoPT 1.0)

4.

Internationaal: Healthy Lifestyles Communities (3 projecten en 2 onderzoeksthema’s)

Project: Fit&Fun/Healthy Lifestyle Hospitality

5.

Corporate (in het ROC Alfa-college): leaders in Regional Comakership networks
(3 projecten en 1 onderzoeksthema)

Tijdslijn 1
2010 - 2011

onderzoeker Cigdem Zantingh & bedrijfspartner Harrie Wolters als coreferent
onderzoeker Judith Veldman & bedrijfspartner Folker Frommeyer als coreferent

Tijdslijn 2
2011 - 2012

3.3

Zes tijdslijnen
In de gehele lectoraatstijd van ruim zeven jaar zijn zes samenhangende periodes te onderscheiden. Die duiden we als tijdslijnen. In de tijdslijnen zijn grote en kleinere onderzoeken
gedaan binnen de projecten. Dat deden we in comakership met de bedrijven, vaak ook met
studenten en collega-docenten en soms samen met andere lectoren of professoren.

Samenwerkingsformule al doende leren
Project: Naoberschap
onderzoeker Johan Kasper & bedrijfspartner Hein Klompmaker als coreferent

Tijdslijnen in het lectoraat
We hebben de ontwikkelingen binnen ons lectoraat uitgezet in tijdslijnen waarbinnen de
grootste ontwikkelingen zichtbaar worden in verhouding tot voorgaande en volgende ontwikkelingen. Zo zijn we gekomen tot zes tijdslijnen vanaf de start van het lectoraat tot nu in hun
samenhang en in hun ontwikkeling. Alle zes tijdslijnen geven op vijf dezelfde karakteristieke
punten aan hoe ze zich ontwikkelen en wat dat voor de inrichting van het onderzoek betekent.
Die karakteristieken hebben we gedistilleerd uit bovenstaande “wordingsgeschiedenis van het
onderzoek”. Die karakteristieken zijn: Kernbegrippen, programmalijnen, onderzoeksvragen
lectoraat, onderzoeksvragen kenniskringleden, onderzoeksteam kenniskring, standplaatsen,
casuïstiekgebieden, MDK’s en aantal bedrijvenpartners, illustratieve voorbeelden.

Inrichting netwerken en visieontwikkeling/visiedeling

Project: Huis te Zeijen
onderzoeker Jan Zantinge & bedrijfspartner Bert Pathuis als coreferent

Tijdslijn 3
2012 - 2013

Partnerschappen nader profileren en onderzoeken
Project: Dorpszorg netwerken
onderzoeker Marjolanda Hendriksen & bedrijfspartner Janneke Verdijk als coreferent
Project: ReCoMa-Lab
onderzoeker Anna Veeneman & bedrijfspartner Ruud Slot als coreferent

Tijdslijn 4
2013 - 2014

Kennisdeling in kleinschalige Lerende Netwerken
Project: Vitaal Vechtdal
onderzoeker Hilde Rotmensen & bedrijfspartner Erik van der Ploeg als coreferent
Project: Leerklimaat en informeel leren in zorginstellingen
onderzoeker Sebo Boerma & bedrijfspartner Peter Vervloet
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Tijdslijn 5
2014 - 2015

Clustering en opschaling onderzoek
Project: Biobased bouwen bij Zorg&Vrije Tijd
onderzoeker Daan van Rooijen & bedrijfspartner Ellen Stevens als coreferent
Project: Silver economy en Healthy Lifestyle (gastvrijheid, zorg en toerisme)
onderzoeker Roel Frijling & bedrijfspartner Hille Meetsma als coreferent

Tijdslijn 6
2015 - 2016

Complexe Landschappen, Lerende Netwerken en
rol verbindende leiders
Project: Leren in grensoverschrijdende (binationale) Innovatieve Organisaties
en Netwerken (LION)
Onderzoekspartner prof. dr. Wolfgang Arens-Fischer
Project: Conveners en leiderschap in Lerende Netwerken
Onderzoekspartner prof. dr. Maarten de Laat

Matrix
matrix met tijdslijnen
en karakteristieken

De bijgevoegde matrix als los insteekvel bij deze publicatie toont in een
oogopslag hoe programmalijnen en tijdslijnen zich in samenhang hebben
ontwikkeld vanaf de start van het lectoraat tot eind 2016. Vanaf 2017 start
een nieuwe lectoraatsperiode van vier jaar waarin de opbrengsten verder
worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de partners.

Het verhaal toont zowel het perspectief
van de onderzoeker als dat van de
partner uit het bedrijfsleven. Dat geeft
een meerstemmig beeld van het project,
de doelstelling en het bereikte resultaat.
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Verhalen over
verbindingen
Voor het lectoraat is de toepassing in de samenwerkingsmethodiek van Storytelling
belangrijk. De waardecreatie verhalen maken inzichtelijk welke waardecreatie heeft
plaatsgevonden in de netwerken en de onderzoeken. Dit instrument passen we toe om
de ontwikkeling van de kennisagenda te illustreren en te onderzoeken: welke valorisatie
vindt plaats bij zowel onderwijs als bedrijven en welke spin-off heeft dat bij bedrijven
verder nog (met name sociaaleconomisch). Verhalen van voorlopende ondernemers die
aangeven wat het hen niet alleen innovatief maar ook economisch heeft opgeleverd,
zijn mooie voorbeelden van concrete valorisatie. Goed voorbeeld doet goed volgen,
het zijn de opgetekende verhalen die beklijven en anderen enthousiasmeren. Het
zorgvuldig opgetekende exemplarische en (door)vertelde verhaal werkt als katalysator
en maakt onderdeel uit van de methodiek die het lectoraat door de jaren heen
ontwikkelt, bijstelt en opnieuw toepast.

Goed voorbeeld doet goed
volgen, het zijn de opgetekende
verhalen die beklijven en
anderen enthousiasmeren.
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TIJDSLIJN 1

tijdslijn

Inrichting netwerken
en visieontwikkeling/
visiedeling 2009 -2011

1

2

3

4

5

6

In de periode 2009-2011 is vooral aandacht besteed aan het inhoudelijk
verkennen van wat we onder regionale en duurzame publiekprivate samenwerking
mbo/hbo en bedrijven verstaan, welke visie we hebben op de verbinding tussen
innovatie en de manier van samenwerken, wat bedrijven en onderwijsmensen
als meerwaarde en content zien van dit lectoraat en wat dat betekent voor de
inrichting van de samenwerking. Daartoe is in 2009 als eerste een kenniskring
ingericht en de sociaaleconomische innovatievraagstukken uit de regio voor
de middellange termijn vastgesteld. De kenniskring was klein, bestond uit drie
voorlopende docenten uit mbo en drie uit hbo uit de drie disciplines Zorg/
Wonen, Toerisme en Techniek. In 2010 ging een ontwikkelgroep met voorlopende
bedrijven aan de slag. De bedrijvengroep bestond uit twaalf door ons gevraagde
CEO’s van innovatieve bedrijven: drie per discipline uit ons casuïstiekgebied.
In deze periode besteedden we veel tijd aan de vraag wat we wilden halen
en brengen, hoe we complementair aan elkaar waren en hoe we partners in
elkaars ontwikkeling konden zijn. Het vormde de eerste aanzet tot regionaal
comakership. We waren allemaal overtuigd en sterk gecharmeerd van een
uitermate praktische aanpak van Leren&Werken op grond van innovatievraagstukken rechtstreeks uit de reële bedrijfs- en beroepspraktijk. Al
doende lerende en onderzoekende. Er zijn enkele projecten ontwikkeld die
als laaghangend fruit fungeerden. Ze waren concreet, actueel en relatief
makkelijk te starten. Een eerste proef van onze samenwerkingsformule. Enkele
kleine projecten, waar zowel onderwijstrajecten, stages, onderzoek als ook
werkplekleren aan de orde waren. Alles in multidisciplinaire combinaties, in
multilevelgroepen van mbo- en hbo-docenten en studenten, op de werkplekken
van het bedrijfsleven. De projecten ‘Community of Practice Tourism’ en ‘Fit&Fun’
illustreren in de eerste periode hoe we voet aan de grond kregen in de regio.
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Onderzoeker
Cigdem Zantingh
over beginfase
en het smeden
van allianties

Partners zoeken
elkaars kracht
in nauwe
samenwerking
76
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Co-referent
Harrie Wolters
belicht samenwerking
vanuit invalshoek
Geopark
De Hondsrug

Mooi in elkaar
passende
puzzelstukjes
p a r t n e r Harrie Wolters (Geopark De Hondsrug)
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Partners zoeken
elkaars kracht
in nauwe
samenwerking
Onderzoeker Cigdem Zantingh
over beginfase en het smeden
van allianties.
Een van de eerste concrete activiteiten van
het lectoraat was het project Community of
Practice Toerisme (CoPT). Uiteindelijk telde
de samenwerking van toeristisch-recreatieve
ondernemers en organisaties in ZuidoostDrenthe ruim dertig partners. Tussen 2010 en
2014 bleek het zwaan-kleef-aan-effect van
het toeristen-platform zo groot dat het de
vleugels uitsloeg naar de nabijgelegen Duitse
grensregio. Projectleidster Cigdem Zantingh
kijkt met tevredenheid terug op de vruchtbare
dwarsverbanden tussen kennisorganisaties,
bedrijfsleven en onderwijs. ‘We kunnen trots zijn
op het bereikte resultaat. De kruisbestuivingen
snijden hout.’ Er is een basis gelegd voor verdere
samenwerking. CoPT was een krachtig begin.
Lector Ineke Delies startte in 2009 met haar
lectoraat en een jaar later kreeg de kenniskring
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vorm. Cigdem Zantingh, docente aan het Alfacollege was een van de leden van het eerste uur
en trok intensief op met de lector bij de opzet
van het lectoraat. Als speerpunt was gekozen
voor de disciplines Toerisme, Zorg en Techniek.
Al snel bleek dat met name technische bedrijven
moeite hadden met de kennisdeling met andere
ondernemingen. Daarmee fungeerden Toerisme
en Zorg als trekkers en was Techniek vooral
flankerend en complementair aan initiatieven
en projecten die op het snijvlak van recreatie en
hulpverlening lagen.
Vanaf begin 2013 veranderde de naam van CoPT
in het innovatieve kennisplatform IK Drenthe
speerpunt Toerisme en Recreatie. Het innovatieve
ontmoetingspunt van bedrijfsleven, overheden en
Stenden Hogeschool en Alfa-college fungeerde
als draaischijf tussen onderwijs en werkveld met
als doel de samenwerking tussen onderwijs en
ondernemers te versterken. Door de realisatie
van de kennisalliantie met het werkveld ontstond
de mogelijkheid nieuwe combinaties van
Leren&Werken vorm te geven. Zaken waar het
bedrijfsleven tegen aan liep in het dagelijkse werk
konden worden opgepakt door studenten en
docenten om met nieuwe inzichten en concrete
aanbevelingen en plannen het toerisme op een
hoger plan te brengen. Die werkwijze wierp al snel
vruchten af.
Eerst waren de inspanningen gericht op het
aangaan van allianties met toonaangevende
voorlopers zoals Dierenpark Emmen, Center Parcs
Parc Sandur, Geopark De Hondsrug en Van der
Valk Hotel Emmen. Zij fungeerden op basis van
hun omvang en sterk innovatief vermogen als
trekker, waar vervolgens andere bedrijven uit de
regio bij aan konden haken. Die ondernemingen
zijn aangeduid als volger.
Rond 2010 had iedereen grote verwachtingen
van een intensivering van de betrekkingen met
de Duitse buur, maar de manier waarop dat zou
moeten gebeuren was nog in nevelen gehuld.
Ook een goed ‘profiel’ van de Duitse gast ontbrak
ten ene male. ‘We spraken elkaars taal niet en
kenden elkaar onvoldoende, we werkten letterlijk

o n d e r z o e k e r Cigdem Zantingh (kenniskringlid regioteam Drenthe, ROC Alfa-college, Businessschool en Toerisme, Hoogeveen)

niet samen.’ In vervolgprojecten werd dan ook
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met
Duitse partners in onderwijs en bedrijfsleven in de
grensregio Lingen, Meppen en Osnabrück. Ook
diverse studenten mbo en hbo liepen er stage
en deden ter plekke onderzoek. De resultaten
leverden handvatten op om op voort te borduren
in de CoPT. De werkwijze van voorlopers en
volgers, de multidisciplinaire focus evenals het
bevorderen van samenwerking tussen mbo en
hbo (multilevel) bleven de speerpunten waarbij
de band met het werkveld nog verder werd
aangehaald. Comakership bleek een voorwaarde
voor succes. Meer dan veertig studenten mbo en
hbo waren bij dit project betrokken in onderzoek,
stages, maar ook tijdens het hele projectproces.
De innovatieve grensoverschrijdende leeren werkprojecten mondden uit in kansrijke
producten en arrangementen en waren gekoppeld
aan onderzoeksvragen. De kennisalliantie
met het regionale werkveld legde zich toe
op het ontwikkelen van een gastprofiel en
werknemersprofiel. Vakanties worden niet meer
een jaar van te voren geboekt, maar slechts een
paar weken vooraf of in een impuls. Dat heeft
grote gevolgen voor de wijze waarop ondernemers
in de recreatieve- en toeristische sector hun
klant het best kunnen benaderen, legt Zantingh
vol vuur uit. ‘Binnen de CoPT hebben we
verschillende arrangementen ontwikkeld waarin
de toerist anno nu centraal staat. In Duitsland ligt
nog een hele markt die veroverd moet worden.
Van alle Duitsers die in Nederland op vakantie
gaan, komt slechts 9 procent naar Drenthe. Het
is vooral onbekendheid.’ De conclusie dat het
gastprofiel aan grote veranderingen onderhevig
is, betekent dat werkgevers ook andere eisen
aan hun werknemers stellen. ‘En dat betekent
weer dat ook het onderwijs up-to-date moet zijn.
Het lectoraat brengt al die ketens met elkaar in
verbinding.’
De voortschrijdende vergrijzing zorgt er tevens
voor dat een combinatie tussen recreatie, een
gezonde levensstijl en zorgbehoefte aan gewicht
wint. Niet alleen voor werkgevers en werknemers

hebben die verschuivingen consequenties, ook
voor studenten is het zaak andere vaardigheden
te ontwikkelen. Een bijkomende vraag voor de
grensregio is wat het verband is tussen nationaleen regionale cultuur van de partners op het
samen leren en werken in grensoverschrijdende
netwerken. Als belangrijke proeftuinen van
de vernieuwende aanpak fungeerden in 2014
de Landesgartenschau in Papenburg en het
arrangement voor een grensoverschrijdend
Family Event tussen de geoparken de Hondsrug
in Drenthe en Terra. vita in het heuvelland rond
Osnabrück. ‘Het platform heeft belangrijke
handvatten geleverd voor de vernieuwing van het
onderwijs zodat die actueel blijft en de studenten
competenties aanleert waar het bedrijfsleven
behoefte aan heeft’, concludeert Zantingh.
De goede resultaten van de Community of
Practice Tourism, vormden de aanzet tot een
vervolg. CoPT 2.0 gaat in het nieuwe schooljaar
2015/2016 van start, zo schetst Zantingh.
‘Fantastisch dat we verder kunnen op de
ingeslagen weg. Dit levert alle partijen veel
kennis, kunde, maar ook praktijkervaring op.
De methodiek van al doende leren, slaat aan.
De filosofie van het lectoraat werkt’, luidt haar
tevreden conclusie. ‘Er zijn mooie grenzeloze
verbindingen tot stand gebracht en vruchtbare
combinaties die tot bloei kunnen komen.’

Het platform heeft belangrijke handvatten geleverd
voor de vernieuwing van het
onderwijs. De methodiek van
al doende leren slaat aan.
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Mooi in elkaar
passende
puzzelstukjes
Co-referent Harrie Wolters
belicht samenwerking
vanuit invalshoek Geopark
De Hondsrug.
De vlag kon november 2015 uit bij Geopark De
Hondsrug. Niet alleen was de zandrug tussen
Groningen en Emmen al eerder toegelaten tot
het exquise gezelschap van geoparken, Unesco
maakte bekend dat het een nieuwe categorie
naast het werelderfgoed creëert: De Geoparken.
De projecttrekker Harrie Wolters, inmiddels weer
in zijn functie van adjunct-directeur van het
Hunebedcentrum, meent dat het lectoraat een
steentje heeft bijgedragen aan het succes. ‘Als
netwerkorganisaties zijn we met hetzelfde bezig.
Het past allemaal mooi in het puzzeltje. ’
Het geopark is een initiatief dat vooral gericht
is op duurzame gebiedsontwikkeling vanuit een
gezamenlijk gedeeld aardkundig verleden. Unesco
verleent het predicaat aan een gebied als de
uitzonderlijke geologie een sterke relatie heeft
tot de aanwezige natuur- en cultuurhistorie. De
Hondsrug dankt haar ontstaan aan de smeltfase
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van de voorlaatste ijstijd. Een snelstromende rivier
van ijs walste over het gebied heen en trok de
rechte ruggen in het landschap. In de geologie
heet dit verschijnsel een megaflute. Binnen
een paar jaar verzilverde het projectbureau het
idee om voor de Hondsrug een aparte status te
bedingen. Het gebied vertelt het verhaal van het
ontstaan van een landschap als een spannend
boek dat honderdduizenden jaren beslaat.
Keileemruggen werden in de laatste ijstijd met
opwaaiend zand bedekt, daartussen slingerden de
beekjes en rivieren op hun weg naar zee.
De Hunebedbouwers maakten gebruik van de
hoogten om te wonen en van de granieten
zwerfstenen die op het land achterbleven om
hun doden onder te begraven. Vervolgens zetten
de brinkdorpen, de vervening en ontginning van
woeste gronden hun stempel op het gebied.
Bij de start van het project was er van eenheid
in de streek weinig te merken. Verschillende
gemeenten en dorpsgemeenschappen zochten
op hun eigen manier naar erkenning en manieren
om welvaart en welzijn te scheppen en zich
toeristisch op de kaart te zetten. ‘Het is gelukt
een eenheid te smeden die er niet was. Er loopt
nu een rode draad tussen Groningen en Haren
tot aan Emmen en Coevorden. Die gebieden
hadden vroeger niets met elkaar te maken. Nu
hebben natuurorganisaties, politiek, ondernemers,
landbouw en dorpen een gezamenlijk belang.
Ze zitten met elkaar om tafel. Het zijn niet meer
gescheiden werelden.’ De netwerkorganisatie is
het gelukt met relatief weinig menskracht een
huzarenstukje te leveren.
De geschiedenis van het lectoraat en die van het
Geopark De Hondsrug loopt mooi parallel aan
elkaar. Beiden begonnen ongeveer in dezelfde
periode, zo rond 2010, met hun werkzaamheden.
In dat jaar maakte Wolters kennis met de lector.
‘Er was meteen een klik en niet alleen omdat wij
uit hetzelfde dorp bleken te komen.’ Het was
vooral het onderzoek- en werkterrein van Ineke
Delies die de projectleider meteen aanspraken.
‘Wij wilden ook een regionaal netwerk opzetten
en de verbinding zoeken tussen verschillende

disciplines en beleidsvelden.’ Het lectoraat
hanteert een theoretisch kader, terwijl het
Geopark vooral een hele praktische insteek had.
Het was juist die koppeling van onderwijs met de
praktijk die een match opleverde, vertelt Wolters.
‘Studenten hebben heel wat projecten met ons
ingevuld.’
De koppeling tussen mbo en hbo en de
multidisciplinaire aanpak verlangt concrete
projecten en een praktische invulling, benadrukt
hij. Studenten organiseren bijvoorbeeld een
evenement in Coevorden en een culinaire
route over de Hondsrug. Het Family Event, een
soort safari die de Hondsrug verbond met het
Geopark Terra.vita bij Osnabrück, is waarschijnlijk
geen blijvertje. ‘Heel leerzaam, maar ook
zo arbeids- en kapitaalsintensief dat het als
commercieel arrangement niet levensvatbaar
lijkt. Wel een mooie oefening, waarin mensen
elkaar over grenzen heen hebben leren kennen.
Veel opleidingen leiden op voor hele specifieke
functies, terwijl de generieke vaardigheden van
studenten ook heel belangrijk zijn. Ze moeten
leren flexibel te zijn, breed kunnen denken en
handelen’, constateert Wolters.
De samenwerking met andere toeristische
ondernemers in de door het lectoraat opgerichte
Community of Practice Tourism (CoPT) is hem
goed bevallen. ‘Voor het Geopark is de link
met Healthy Lifestyle en met het onderwijs als
partner in een gezamenlijke gebiedsvisie en
ontwikkelingsrichting nog altijd actueel. Net als
het lectoraat willen we de regio opkrikken zodat
jongeren weer trots zijn op het gebied en niet
massaal wegtrekken. Zo’n collectief verhaal dat
door Geopark De Hondsrug wordt verteld en het
bieden van aantrekkelijk onderwijs dat aansluit bij
de behoeften van de streek, dragen daartoe bij’,
meent Wolters.
Hij betreurde het dat in 2014 met het wegvallen
van de subsidie voor CoPT de rol van het lectoraat
ook op een lager pitje kwam te staan. ‘Het gevaar
bestaat dat iedereen toch weer zijn eigen ding
gaat doen terwijl we als recreatieondernemers
en organisaties onder leiding van het onderwijs

mooie projecten hebben bedacht en uitgevoerd.
De rol die ze hadden, viel opeens weg. Zo’n
opgebouwd netwerk moet je eigenlijk wel in
stand houden.’ Het doet hem dan ook goed dat
inmiddels het CoPT nieuw leven is ingeblazen
en de initiatiefgroep weer bij elkaar komt. ‘Veel
bedrijven worstelen met de rol van het onderwijs,
zien het vooral als een goedkope manier om aan
stagiaires te komen. Je hebt trekkers en idealisten
nodig.’
Ondertussen weet het Geopark het lectoraat nog
goed te vinden. ‘Wij willen als Hunebedcentrum
en Geopark ook meer met Healthy Lifestyle
doen, denk daarbij aan een Oergezond markt en
paleo dieet.’ Het oude Biochron, de permanente
tentoonstellingsruimte over de evolutie van het
Dierenpark Emmen dat vrij komt na de verhuizing,
leent zich perfect als hoofdpoort naar het
Geopark. Wolters zou het mooi vinden als het
lectoraat haar intrek in het pand neemt, gezien
de gedeelde belangen en contacten. ‘We vinden
elkaar altijd weer.’
Het Geopark De Hondsrug heeft studenten van
Stenden Hogeschool en Alfa-college recent een
nieuwe onderzoeksopdracht voorgelegd. Om
de zoveel jaren komen de 120 geoparken die er
wereldwijd zijn bij elkaar voor een meerdaags
symposium. Wolters: ‘Er is inmiddels aan
studenten gevraagd een scenario te ontwikkelen
en een rapport te schrijven over de opzet van zo’n
evenement.’ Afhankelijk van de uitkomst wil het
projectbureau de handschoen opnemen om het
internationaal congres naar de Hondsrug te halen.
‘Er zijn altijd weer nieuwe kansen die deurtjes
openen’, beseft hij. Zolang het ook maar een
duurzame impuls aan de streek geeft.

Je hebt trekkers en
idealisten nodig.
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over afstemming
gezondheid en
toerisme als
potentiële
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Goud in handen met
gezondheidstoerisme
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Goud in handen
met gezondheidstoerisme
Onderzoeker Judith Veldman
over afstemming gezondheid
en toerisme als potentiële
groeimarkt.
Het is zoiets als voorsorteren op de toekomst.
Daarvan zijn de meeste mensen die kenniskringlid Judith Veldman spreekt over haar Innovatiewerkplaats ‘Healthy Lifestyle Hospitality’ wel
overtuigd. Bedrijfsleven en deskundigen verwachten
dat het lectoraat met het thema een potentiële
groeimarkt heeft aangeboord. Stenden Hogeschool
en Alfa-college en de partners in de kenniskring
hebben potentieel goud in handen, zo luidt de
verwachting. Toch is het nog een hele kunst om
de doelgroep op een aansprekende manier te
benaderen, is haar ervaring. ‘Er valt nog volop te
leren.’
Het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel
in Zuidoost-Drenthe toonde rond 2011 interesse
hoe gezondheid en toerisme beter op elkaar konden
worden afgestemd. Recreatieondernemers hadden
duidelijk het gevoel dat er, gelet op de doorzettende
vergrijzing, een toenemende behoefte is aan een
specifiek recreatieaanbod voor ouderen. De vraag
was wel hoe gezondheidsvragen en toerisme
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dusdanig met elkaar te verknopen zijn dat het
potentiële gasten er toe brengt hun vakantie in de
provincie door te brengen. ‘Ze zochten al een tijdje
naar een podium om deze doelgroep die nogal
moeilijk te pakken is, te bereiken.’
Onder de paraplu van het Centre of Expertise Healthy
Ageing is een aanvraag voor een Innovatiewerkplaats
(IWP) Healthy Lifestyle Hospitality ingediend dat
halverwege 2013 werd gehonoreerd. In september
startte Veldman als projectbegeleidster en
onderzoekster met de uitvoering. ‘De projectsubsidie
is tijdelijk, maar het initiatief gaat door als het
subsidietraject in 2017 is afgelopen. Al doende
leren we en ontwikkelen we verder.’ In het
nieuwe onderwijsjaar 2015/2016 start de verdere
uitwerking van de leerwerkplaats waarin de beide
onderwijspartners en het werkveld hun samenwerking
voortzetten. Vanuit het Alfa-college zullen studenten
uit de Zorg en de Vrije Tijd en studenten van Stenden
Hogeschool intensief met elkaar optrekken om
arrangementen te helpen ontwikkelen en diensten
aan te bieden.
In 2014 hebben de werkveldpartners Landal
Orveltermarke, Center Parcs Parc Sandur en
Hotel Hampshire Zuid-Drenthe een door het IWP
ontwikkelde proefarrangement aangeboden. Een
groep van twaalf oudere toeristen heeft een midweek
een programma gevolgd. Al in de aanloop was
duidelijk dat de doelgroep het niets vindt om op
leeftijd te worden aangesproken, terwijl gezondheid
als algemene noemer minder stigmatiserend
blijkt te zijn. ‘Mensen willen niet als ‘oud’ worden
aangesproken. Het is de uitdaging in de werkplaats
om met elkaar te onderzoeken hoe je dergelijke
diensten dan wel kunt ontwikkelen en onder welke
noemer je ze het beste kunt aanbieden en bereiken.’
De ervaring was dusdanig positief dat besloten is
om in 2015 met een eigen website en arrangement
‘online’ te gaan.
De midweek kan als groep worden geboekt of
individueel. Tijdens de proefweek in 2014 bleek
namelijk dat de deelnemers vooral het groepselement
als buitengewoon prettig ervoeren. ‘Dat hadden
we in eerste instantie helemaal niet verwacht’,
vertelt Veldman. Bijzonder element is dat de drie
gastenverblijven samenwerken. Zo kan op basis
van vouchers de gast terecht in Erica voor een
partijtje golf, of overdekt zwemmen bij Landal
Orveltermarke terwijl de accommodatie is geboekt

o n d e r z o e k e r Judith Veldman (kenniskringlid regioteam Drenthe, ROC Alfa-college, Zorg en Welzijn, Hoogeveen)

bij Center Parcs Parc Sandur en andere denkbare
varianten. Het aanbod betreft een midweek buiten
het hoogseizoen. Ook gasten met een zorgvraag
en een thuishulpindicatie kunnen hulp krijgen op
de vakantieplek. ‘Op deze manier kun je mensen
die anders misschien er niet op uit kunnen een
onbekommerde vakantie aanbieden. Een uitkomst.’
De werkplaats heeft begin 2015 de website
www.fitfunvakanties.nl gelanceerd om potentiële
gasten te bereiken. Het logo Fit & Fun dekt
volgens Veldman heel goed de lading omdat voor
de betreffende toeristen waarop het aanbod zich
richt langer gezond leven centraal staat. De frisse
vormgeving spreekt aan, zo is de verwachting. Naast
het arrangement krijgen de gasten ook tijdens de
week een gezondheidstool aangeboden van VitalinQ,
een Gronings bedrijf dat zich toelegt op digitale
ondersteuning voor het verwerven van een gezonde
levensstijl. Deze onderneming beheert de website
eveneens. ‘Het is een groeimodel. We doen nu eerst
op deze schaal in Zuidoost-Drenthe ervaring op en
dan kan het als er meer vraag is verder uitbreiden. ’
In Friesland start eveneens een soortgelijk initiatief
onder de vleugels van Healthy Ageing Network
Northern Netherlands (HANNN). Vervolgens is het
de bedoeling dat onder de paraplu van HANNN
ook Groningen zo’n aanbod voor toeristen krijgt.
‘Als basis dient ons lectoraats-gedachtegoed.’ In
Friesland werken Landal Esonstad bij Lauwersoog,
Van der Valk Sneek en het Stenden Hotel met
ondersteuning van thuiszorgorganisatie Het
Friese Land. VitalinQ en het Bewegingscentrum
Leeuwarden zijn ook partners. Volgens Veldman
is het de uitdaging om nu er een mooi aanbod
is ontwikkeld in een afwisselend en uitdagend
arrangement, de beoogde doelgroep nog beter te
bereiken. ‘Er moet reuring ontstaan zodat mensen
weten dat dit arrangement bestaat’, vertelt ze. De
werkplaats is in gesprek met verschillende kranten
en bladen over publiciteit. Informatie wordt mogelijk
ook verspreid via ledenservices van verschillende
thuiszorgorganisaties.
De volgende fase is om het leerbedrijf steviger neer
te zetten. ‘Het is de bedoeling dat studenten bij de
activiteiten tijdens de midweek ondersteunen en
ook zelf nieuwe elementen organiseren en tevens
aanvullend onderzoek verrichten.’
Zo is er op verzoek van de Drentse partners in
Zuidoost-Drenthe een fietstocht in de maak waarbij

de deelnemers tijdens hun tocht ingrediënten
voor een smakelijk, gezond maal verzamelen.
‘Het idee was eerst om langs agrariërs te fietsen
maar die blijken daar minder happig op als er
meerdere boerenbedrijven tijdens zo’n tocht worden
aangedaan. Ze zijn bang voor besmetting over en
weer. Het blijkt beter om weekmarkten en winkels
in kaart te brengen die streekgebonden producten
te koop hebben’, aldus Veldman. Weer zo’n
ervaring die al doende zich verder uitkristalliseert.
Zo’n ‘receptenroute’ kon wel eens een gat in de
markt zijn. Als de Hogere Hotelschool van Stenden
Hogeschool een eigen leerbedrijf op de campus
in Emmen inricht, ligt een samenwerking met die
studenten voor de hand. De culinaire hoogstandjes
in de receptuur zullen om te watertanden zijn,
voorspelt ze.
Van het begeleiden van de gasten en het
ontwikkelen van onderdelen van het arrangement
leren de studenten volgens de projectleidster heel
veel. ‘Onderdeel van het leerbedrijf kan ook de
samenstelling van een hostessteam zijn bestaande
uit Zorg- en Welzijnsstudenten en studenten uit
de Vrijetijdsbranche. Over en weer kunnen die veel
van elkaar opsteken.’ Veldman verwacht dat in de
toekomst het multidisciplinair werken een hoge
vlucht zal nemen. ‘Het mbo en het hbo waren tot
voor kort nog heel erg op het onderwijs binnen
de beroepskolom en monodisciplinair ingericht.
De uitdaging is om het multidisciplinaire leren
zo in te richten dat we dat in een leerwerkplek
kunnen gieten. Iedereen zegt dat dit de markt
van de toekomst is. Nu is vooral de kunst om die
markt zover te krijgen dat ze daadwerkelijk het
arrangement dat voor hen is ontwikkeld ook gaan
boeken. Het is hartstikke leuk om aan je gezondheid
te werken en tegelijkertijd op vakantie te zijn.’ De
bedrijven hebben er veel tijd en energie in gestoken,
evenals de onderwijspartners van het lectoraat. ‘Het
moet nu echt gaan lopen. Het verder vermarkten
heeft het komend jaar de prioriteit.’
Als kenniskringlid en docente Zorg bij Alfa-college
is Veldman er van overtuigd dat het ‘multilevel’ en
multidisciplinaire werken dat het lectoraat voorstaat
de toekomst heeft. ‘Mijn studenten Zorg kunnen
zo veel leren van mensen in de Vrijetijdsbranche en
omgekeerd. Daar zit mijn passie. Het heeft zoveel
meerwaarde als verschillende disciplines gaan
samenwerken. ’
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Een gast wil geen
proefkonijn zijn
Co-referent Folker Frommeyer
(general manager) belicht
raakvlak zorg en gastvrijheid
vanuit de ervaring van bungalowpark Landal Orveltermarke
met het project Fit&Fun.
Rond 2012 haalde general manager Folker
Frommeyer van bungalowpark Landal
Orveltermarke de banden aan met Stenden
Hogeschool en Alfa-college in Emmen. Hij was
sinds januari 2010 parkmanager in Drenthe.
De komst van de Hogere Hotelschool en de
school voor Toerisme naar de campus in Emmen
en de activiteiten op het snijvlak van Zorg en
Gastvrijheid bij het ROC Alfa-college maakten dat
hij mogelijkheden zag om het prille contact te
intensiveren. ‘Primair is mijn insteek commercieel.
Onderzoek naar een nieuwe doelgroep met de
focus op vitaliteit moet financieel interessant zijn.
Wij zitten in zo’n project om er aan het eind van
de dag geld aan te verdienen.’
De opening van een filiaal van de Hogere
Hotelschool van Stenden in Emmen mondde
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uit in zijn deelname aan een klankbordgroep
voor de nieuwe opleiding waarbij de aansluiting
van de opleiding op het werkveld en hoe die te
verbeteren zou zijn, centraal stond. In diezelfde
periode organiseerde het lectoraat Duurzame
innovatie in de regionale kenniseconomie een
bijeenkomst om mogelijkheden van de combinatie
tussen Zorg en Gastvrijheid in kaart te brengen.
‘Ik was daar toevallig ook uit mezelf al mee
bezig om te kijken of ik contact kon krijgen met
een reisorganisatie gespecialiseerd in speciale
doelgroepen.’
Samen met Center Parcs en de hotelketen
Hampshire raakte Frommeyer betrokken bij
het helder krijgen van de onderzoeksvraag
van kenniskringlid Judith Veldman en het
achterliggende doel van het project Healthy
Lifestyle Hospitality. ‘Het is belangrijk om eerst
het doel vast te stellen wat je er uit wilt halen en
hoe zwaar je wilt inzetten op zo’n onderwerp.
Zorg is heel breed.’ Het bleek volgens hem nog
een hele toer op een lijn te komen. ‘Iedereen
heeft een ander beeld bij gezondheidstoerisme.
Voor ons is een gast in een rolstoel al helemaal
niet bijzonder meer.’ Afgesproken werd om
in een pilot niet de beperking van de gast als
uitgangspunt te nemen of diens zorgbehoefte of
gezondheidsproblemen maar het accent te leggen
op het gezond zijn en blijven. ‘Het gevaar is dat
de doelgroep zo breed wordt gedefinieerd dat
het iedereen aan kan spreken en in de praktijk
niemand aanspreekt.’
Frommeyer: ‘Ik moet voor mijn bedrijf omzet
maken, het onderwijs wil onderzoek doen en de
zorg heeft ook zijn eigen insteek. De methodiek
van het lectoraat was goed. Het zorgde ervoor dat
we onszelf niet voorbij zijn gerend. De bedrijven
willen graag gas geven, resultaat boeken.
Terwijl het onderwijs de neiging kan hebben
te blijven praten en te onderzoeken. Een jaar
praten betekent dat ik geen omzet haal uit zo’n
project. Uiteindelijk hebben we een goede balans
gevonden. Niet te snel, maar ook niet te langzaam
en gericht op een eindresultaat.’
De pilot is tot tevredenheid van gasten, bedrijven

en het lectoraat gehouden. ‘Nu is het de
kunst van het ontwikkelde arrangement een
commercieel succes te maken’, zegt Frommeyer.
Het is zaak dat de deelnemende bedrijven de
touwtjes in handen nemen in de marketing en
promotie. ‘Voor ons kan het een mooie manier
zijn om in het laag- en zogenaamde ‘schouder’seizoen een nieuwe categorie gasten te boeken.’
Dat is nog geen uitgemaakte zaak. ‘Het is een
arrangement voor mensen voor wie wat meer
en vooral ook zwaardere zorg prettig is, tegelijk
willen we dat niet heel duidelijk benoemen omdat
het ook kan afschrikken.’ Een goede evenwichtige
toon in de publiciteit en promotie ontbreekt
volgens hem nog. Vanaf november is het
arrangement ‘Fit&Fun’ te boeken, maar geboekt
is er nog niet, constateert Frommeyer.
Voor hem staat vast dat in deze fase van het
project het onderwijs minder prominent op de
voorgrond zichtbaar moet zijn. ‘De gast wil
geen proefkonijn zijn in iets waar hij gewoon
voor betaalt. We moeten dus in onze marketing
ook niet meer refereren aan een proefproject,
hooguit kun je op de website iets over de
ontstaansgeschiedenis vertellen waarin de rol van
het onderwijs wordt genoemd. Als commerciële
partij kunnen wij alleen maar kwaliteit in de
beleving en het verblijf bieden. Wij zijn geen
zorgaanbieders, dat is de rol van de thuiszorg.
’Daarentegen is het wel belangrijk dat het
onderwijs constant de effecten blijft monitoren.

En het lectoraat is belangrijk als aanjager op de
achtergrond. ‘Het is een hele moeilijke stap om
vanuit een pilot naar een commercieel product
te komen. De verleiding in zo’n moeilijke periode
is groot om de handdoek in de ring te gooien.
Dan is het nuttig dat de onderzoekers ons blijven
stimuleren om het vermarkten niet te snel op
te geven. ’Anderzijds kunnen de deelnemende
bedrijven ook met concrete vragen op ictgebied of marketing terecht bij de verschillende
opleidingen die onder de paraplu van Stenden
Hogeschool of Alfa-college vallen. ‘De diamant
die we mogelijk hiermee in de hand hebben
is helaas nog niet volledig op de juiste manier
geslepen. Toch geloof ik er in. We hebben iets
moois, maar zijn er nog niet helemaal.’

Uiteindelijk hebben we een
goede balans gevonden.
Niet te snel, maar ook niet
te langzaam en gericht op
een eindresultaat.
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Samenwerkingsformule
al doende leren
2011-2012
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In de periode 2011-2012 is veel aandacht besteed aan het bijstellen van de
samenwerkingsformule, het terugbrengen van drie naar twee multidisciplinaire
ketens, het opschalen van de aantallen bedrijven in de MDK’s (van 12 naar 23),
het uitbreiden van het aantal kenniskringleden op expertisegebieden die nog niet
goed gedekt waren (van zes naar twaalf) en het gezamenlijk inrichten van grotere
projecten. Onderzoeksmatig hebben we in deze periode vooral verbindingen
gezocht met het reguliere onderwijs binnen de opleidingen waar we mee
samenwerkten.
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Er was sprake van een overweldigende interesse bij de bedrijven voor deelname
aan ons lectoraat. We hebben vanwege die toestroom het principe voorlopers/
volgers ingericht en werkten met buddies. Niet iedereen staat in de frontlinies
van de ontwikkelingen, sommigen sluiten later aan als volgers. Dat principe
hebben we zowel bij het onderwijs als bij de bedrijven toegepast. Het aantal
onderzoeksvragen nam zeer toe. We hebben het innovatieproject ReCoMa-Lab
opgericht zodat we proefondervindelijk leerden met grotere groepen docenten
en studenten adequaat in te spelen op de onderzoeksvragen uit de MDK’s. Dit
was een periode van grote dynamiek en grotere projecten. Dit was ook de tijd dat
we (door schade en schande wijs) meer aandacht besteedden aan het opstellen
van een duidelijk Partnerprofiel. Er traden zeer uiteenlopende partners toe en dat
had invloed op de dynamiek van de MDK’s. We hebben onderzoek gedaan naar
de relatie tussen het profiel van de partner en het al dan niet vroegtijdig afhaken
(dat niet veel voorkwam trouwens). De projecten ‘Naoberschap‘ en ‘Huis te
Zeijen’ zijn pakkende voorbeelden uit deze dynamische periode.
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Onderzoeker
Johan Kasper
over noodzakelijke
bundeling van
krachten in het belang
van het behoud en
de versterking van
regionaal erfgoed

Duurzame
samenwerking
berust op wederzijds
vertrouwen
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Co-referent
Hein Klompmaker
over project
Naoberschap 2.0
als vehikel om
samenwerking tussen
maatschappelijke
erfgoedorganisaties
te bevorderen

Afreken- en
verantwoordingscultuur rem op
innovaties
b e d r i j f s p a r t n e r Hein Klompmaker (directeur Hunebedcentrum Borger)
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Duurzame
samenwerking
berust op
wederzijds
vertrouwen
Onderzoeker Johan Kasper
over noodzakelijke bundeling
van krachten in het belang van
het behoud en de versterking
van regionaal erfgoed.
Om te overleven moesten de Drenten eeuwenlang
binnen hun besloten gemeenschap nauw
samenwerken. Het legde de basis voor een
wijdvertakte vorm van burenhulp. ‘’Naoberschap’ is
weinig anders dan duurzame samenwerking, maar
dan op lokaal niveau’, vertelt sociaal geograaf en
organisatieadviseur Johan Kasper. Als docent en
onderzoeker van Stenden Hogeschool is hij nauw
betrokken bij het lectoraat met betrekking tot
duurzame samenwerking in de multidisciplinaire
keten. Voor hem is essentieel dat de bundeling van
krachten bijdraagt aan het behoud van het regionale
erfgoed. ‘Kwaliteit is voor mij belangrijker dan groei.’
Het balletje kwam aan het rollen nadat Kasper
tijdens een presentatie voor de ANWB Noord-
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Nederland zich liet ontvallen dat Drenthe toe was
aan een herontdekking van ‘naoberschap’. Hij legde
daar uit dat het lectoraat van Stenden Hogeschool
en Alfa-college in wezen een herwaardering van
de burenhulp, maar dan op organisatieniveau,
wil entameren. Hein Klompmaker van het
Hunebedcentrum in Borger schoot hem aan omdat
hij met soortgelijke gedachten rondliep. ‘De Drenten
moesten elkaar vroeger de helpende hand wel
toesteken. Er viel alleen op de zandruggen te wonen.
Ze hadden elkaar nodig om tussen de moerassen
en hoogvenen te overleven. In wezen herhaalt
de geschiedenis zich, nu is het de demografische
en economische krimp die samenwerking op het
platteland nodig maakt.’
De van oorsprong sociaal geograaf ziet een
duidelijk verband tussen de vraagstukken waarop
hij tijdens zijn studie een antwoord zocht en zijn
huidige werkzaamheden. Hij probeerde toen al te
doorgronden waarom gemeenschappen zich op
een bepaalde wijze ontwikkelden en in hoeverre
dat door geografische factoren was bepaald. In
de middeleeuwen waren het immers de moeizame
landschappelijke condities die de Drenten tot elkaar
dreven in een boermarke, tegenwoordig is het de
regionale krimp. ‘Ze zeggen wel eens dat onder druk
alles vloeibaar wordt. Duidelijk is dat ondernemers
en andere lokale partners het alleen niet trekken.
Door nauwe samenwerking en taken en functies te
verdelen is er weer toekomst voor de streek.’
In 2011 hadden Kasper en Klompmaker voldoende
animo gepeild bij andere Drentse organisaties om los
te kunnen met hun Naoberschap 2.0, ‘burenhulp’ in
een modern jasje. Reïntegratiebedrijf Wedeka EMCO,
Het Drentse Landschap, Tourist Info Drenthe, de
provincie, de gemeente Borger-Odoorn en Geopark
De Hondsrug onderkenden eveneens de meerwaarde
van samenwerking. Al na twee bijeenkomsten was
duidelijk dat de gezamenlijke distributie van folders
kostenbesparend, efficiënter en effectiever zou zijn.
‘Duidelijk zo’n voorbeeld waarvan iedereen herkende
dat het probleem oplosbaar was als we elkaar zouden
helpen. ’ Wedeka EMCO bracht twee chauffeurs in
die op die manier konden reïntegreren, de gemeente
Borger-Odoorn leverde een bus en verzorgt nog
altijd de coördinatie. Het initiatief bevalt zo goed dat
het inmiddels ook lonend lijkt op soortgelijke wijze
elkaars streekproducten te distribueren.
Als kapstok voor de nieuwe samenwerkingsvormen
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is er een hulpplan geformuleerd voor de ‘Drentse
Erfgoed Delta’ dat de nood moet keren. Want ook nu
staat gemeenten, ondernemers en maatschappelijke
organisaties door de bevolkings- en economische
krimp het water vaak letterlijk tot aan de lippen.
Naast folderdistributie is gekozen voor de inzet van
regiofictie om de interesse bij bezoekers, bevolking
en jeugd voor de eigen omgeving nieuw leven in
te blazen. Bekende streekauteurs verwerken in
korte verhalen elementen uit de regio. Hun bundels
vinden gretig aftrek. Nieuw is de samenwerking met
de lerarenopleiding in Emmen waarbij studenten
verhalen leren te schrijven en te vertellen voor
kinderen geënt op lokale omstandigheden. ‘Een
mooi voorbeeld hoe we de kennis verder verbreden
en uitbouwen.’
Een bekend fenomeen op het platteland is de
leegstand van winkels. Met ‘Delta-winkels’
onderzoeken de organisaties op welke wijze zulke
panden een nieuwe bestemming kunnen krijgen,
bijvoorbeeld als verkooppunt voor de eerder
genoemde streekproducten. ‘Het gaat er echt om
met elkaar te kijken hoe we ons uit het ‘moeras’
op kunnen trekken en weer droge grond onder
de voeten krijgen’, legt Kasper uit. Een constante
binnen alle projecten is dat die aanschurken tegen
de zoektocht naar een alternatieve economie. ‘Na de
Tweede Wereldoorlog stond in het Westen alles in
het teken van de groei. We zullen moeten accepteren
dat de rek er uit is, je kunt niet tot in het oneindige
blijven groeien al was het alleen maar door gebrek
aan grondstoffen en vanuit milieuoogpunt. Het is
tijd voor een andere visie waarbij we meer in termen
van behoud en versterken van de kwaliteit gaan
denken.’ Dat vereist volgens Kasper in sommige
omstandigheden een nieuwe economische grondslag
waarbij partijen met gesloten beurzen kennis
of producten inbrengen en in ruil daarvoor iets
terugontvangen.
Een goed voorbeeld daarvan is het lopende
onderzoek naar de realisatie van een museale
rotonde waarbij organisaties, maar ook
individuele ondernemers uit een provinciaal depot
tentoonstellingsmateriaal kunnen betrekken.
‘Praktijk is nu dat het materiaal voor eenmalige
exposities, bijvoorbeeld over landschap of
cultuurhistorie, slechts een keer wordt gebruikt en
daarna ergens in een opslag verdwijnt. Door het
gebruik voor elkaar open te stellen kan het een

nieuw leven krijgen.’ De deelnemende organisaties
willen hun goede samenwerking ook graag officieel
beklinken door de vorming van een coöperatie naar
voorbeeld van de Engelse trusts. ‘Die intentie is
er zeker. Het is belangrijk dat we ons blijven door
ontwikkelen.’
In zijn lopend promotieonderzoek hoopt Kasper de
voorwaarden waaraan een succesvolle kennisdeling
en samenwerking op regionaal niveau moet voldoen,
een wetenschappelijke basis te geven. ‘Ik hoop te
achterhalen welke persoonskenmerken belangrijk
zijn, welke bedrijfstypen zich beter voor zo’n
samenwerking lenen dan andere, maar ook welke
schaal binnen de regio het beste werkt.’ Zo blijken
bijvoorbeeld technologische ondernemingen veel
minder geneigd hun kennis te willen delen uit angst
voor de concurrentie. Cruciaal voor het welslagen is
een basis van onderling vertrouwen. Je laat elkaar
niet vallen bij tegenslag of als resultaten niet direct
optreden. Ook dat lag altijd ten grondslag aan
het ‘naoberschap’. Nieuw is dat de samenwerking
zich niet naar binnen richt met de rug naar buiten
gekeerd, ‘dat is ook een zwakte’, maar juist door
nieuwe, creatieve dwarsverbanden te slaan die de
samenleving verrijken. Toekomstgericht, met open
vizier. Uitnodigend. De uitdaging is om de inzichten
die in Drenthe worden opgedaan, ook elders zoals
in Friesland of Groningen binnen een andere
culturele en maatschappelijke context, toepasbaar te
maken. ‘Ons erfgoed is het kapitaal dat we moeten
koesteren.’ Het lectoraat heeft er volgens hem in
belangrijke mate toe bijgedragen dat er in Drenthe
kansrijke initiatieven tot bloei zijn gekomen. ‘Partijen
zien in dat zij het op eigen houtje niet redden.’
Duurzame samenwerking heeft de wind in de rug.
De oogst van Naoberschap 2.0 krijgt met het zaaien
van nieuw kiemgoed een vervolg. Naoberschap 3.0
staat volgens Kasper inmiddels in de steigers. ‘We
laten elkaar niet meer los. Er is vertrouwen in de
toekomst en het lectoraat draagt daar een belangrijk
steentje aan bij.’ Wat de waarde van zwerfkeien
is, weten ze in de hunebeddenprovincie maar al te
goed.
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Afreken- en
verantwoordingscultuur rem op
innovaties
Co-referent Hein Klompmaker
over project Naoberschap 2.0
als vehikel om samenwerking
tussen maatschappelijke
erfgoedorganisaties te
bevorderen.
Stilzitten is iets waar Hein Klompmaker een
hekel aan heeft. De museumdirecteur van het
Hunebedcentrum in Borger is een doener. Hij
houdt van actie, dingen voor elkaar krijgen.
Het onderwijs heeft van nature een meer
beschouwelijke insteek. ‘Het bedrijfsleven is heel
anders, is gericht op iets realiseren. Concreet,
praktisch. Terwijl het traditionele onderwijs
het maken van een afspraak over de instroom
van stagiaires al heel wat vindt.’ In het project
Naoberschap 2.0 waarin lectoraat en organisaties
in Zuidoost-Drenthe samenwerkten duurde het
even voordat de partners op dezelfde golflengte
zaten. ‘Het kost tijd voordat je elkaars taal
spreekt.’
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Aan het begin van het nieuwe decennium
kwam Klompmaker langs twee verschillende
sporen in contact met Stenden Hogeschool en
het Alfa-college. Hij trof lector Ineke Delies
tijdens een lezing in het Duitse Meppen, raakte
met haar aan de praat en ontdekte de nodige
raakvlakken. In diezelfde periode hield Johan
Kasper een lezing voor de ANWB die de directeur
van het Hunebedcentrum enorm aansprak. ‘Ik
nam contact op en zei dat we nu toch echt
nadrukkelijk met elkaar in gesprek moesten.
’Terugkijkend karakteriseert hij die eerste
aftastende gesprekken als cruciaal voor de hechte
band die in het vervolg ontstond. ‘Om goed met
elkaar kennis te maken moet je weten wat je aan
elkaar hebt. Wat voor vlees je in de kuip hebt.’
Vervolgens trad het Hunebedcentrum toe als
partner van het lectoraat en schoof Klompmaker
tevens aan als kroonlid van het ReCoMa-Lab. Hij
kreeg daarmee een kijkje in de keuken van het
gesubsidieerde laboratorium voor experimenten
tussen onderwijs en bedrijfsleven op het
terrein van regionale samenwerking. ‘Heel veel
innovaties die je zou willen realiseren komen niet
tot uitvoering omdat er zoveel tijd en daarmee
ook geld gaat zitten in de verantwoording. Het
is logisch dat subsidiënten willen terugzien
wat er met hun geld is gerealiseerd maar zo’n
verantwoording tot achter de komma en hoeveel
potloden er bij wijze van spreken zijn gebruikt,
schiet zijn doel voorbij.’ De regelgeving leidt tot
een afrekencultuur. ‘De tijd die gaat zitten in de
verantwoording houdt af van het daadwerkelijk
implementeren van wat je eigenlijk met de
subsidie had willen realiseren. Zeker een kwart
van het geld gaat daar aan op.’ Het is hem een
lief ding waard als er meer vertrouwen zou zijn bij
subsidieverleners. De bureaucratie vormt een rem
op innovaties. En dat kon nooit de bedoeling zijn.
In het project Naoberschap dat Johan Kasper
vanuit het lectoraat opzette met de partners
in Zuidoost-Drenthe stond vanaf de start de
praktische invulling van de onderzoeksagenda
centraal. ‘We wilden de samenwerking tussen de
organisaties zo eenvoudig mogelijk organiseren
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zonder al te veel administratieve rompslomp. Je
moet het simpel doen, als het simpel kan. Dat is
gelukt.’ Voor de samenwerking diende het aloude
Drentse naoberschap-principe als leidraad. ‘Elkaar
noodgedwongen helpen om de tijd beter door te
komen.’
Het busje waarmee de diverse instellingen nu
gezamenlijk folders rondbrengen en in hun
publiciteit samenwerken is een goed voorbeeld
van de gekozen insteek, meent Klompmaker. ‘Het
was zomaar geregeld. Het is nu een florerend
geheel waarmee wij alleen als Hunebedcentrum
op jaarbasis 4000 euro besparen.’ Bij elkaar
levert de coöperatieve verspreiding van folders
de deelnemers zo’n 20.000 euro op. Snel en
makkelijk verdient geld. Nu het busje rijdt is een
volgende stap om ook kwalitatief goede souvenirs
langs deze weg te distribueren. ‘Die kunnen op
elkaars verkooppunten worden verkocht net als
boeken.’
Een volgende stap in het project dat inmiddels
Naoberschap 3.0 is gedoopt, is een nog inniger
samenwerking tussen het Hunebedcentrum,
het lectoraat en het reïntegratiebedrijf Wedeka
EMCO, Het Drentse Landschap, Tourist Info
Drenthe, de provincie, de gemeente BorgerOdoorn en Geopark De Hondsrug. Daarvoor is
een coördinator nodig die de samenwerking nog
hechter kan smeden. Hoewel iedereen overtuigd
is van de meerwaarde, hikt de provincie tegen de
gevraagde financiële bijdrage aan. ‘We zouden
voor veel meer samenhang op de Hondsrug
kunnen zorgen, maar momenteel verkeren we
tussen wal en schip.’ Kasper gebruikt de casuïstiek
die de samenwerking oplevert voor zijn thesis
en koppelt de bevindingen uit zijn onderzoek
terug naar de naobers. ‘Hij voedt ons met zijn
onderzoek.’ Het lectoraat biedt ook veel steun.
‘We laten zien dat onderwijs, landschap en
erfgoed als bondgenoot optrekken. We kunnen
elkaar goed vinden.’
Klompmaker meent dat op de lange termijn
een inniger, coöperatief samenwerkingsverband
alleen maar geld oplevert. ‘Er zit duidelijk winst
in.’ Ook op andere vlakken heeft het lectoraat

het Hunebedcentrum voordeel opgeleverd. Zo
wordt er inmiddels nauw opgetrokken met de
Pabo in Emmen waar studenten in hun derde
jaar een opdracht storyline telling moeten
vervullen waarbij de verhalenvertellers inspiratie
opdoen dankzij het historisch erfgoed. ‘De
verhalen liggen hier voor het oprapen. Tussen de
verhalenvertellers zitten ongepolijste diamanten,
die kunnen wij op onze beurt ook weer gebruiken
voor onze serie regiofictie.’
De eerdere Community of Practice Tourism
(Copt), eveneens door het lectoraat opgezet, was
volgens Klompmaker zo succesvol dat ook na
officiële beëindiging van de subsidieperiode en
het project de toeristisch-recreatieve ondernemers
en organisaties besloten hebben met elkaar door
te gaan. ‘Desnoods steken we er met elkaar eigen
geld in. Wat we zo mooi samen bedacht hebben,
moeten we nu materialiseren. We hebben onlangs
bij elkaar gezeten en afgesproken elkaar vast te
houden. Het is tijd om te oogsten.’ Volgens hem
is het lectoraat van Stenden Hogeschool en Alfacollege een samensmedend element. ‘Die houdt
ons bij elkaar.’

We laten zien dat onderwijs, landschap en erfgoed
als bondgenoot optrekken.
We kunnen elkaar goed
vinden.
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Onderzoeker
Jan Zantinge over
multidisciplinaire
samenwerking in
zorg-, techniek- en
toeristisch
gerelateerde
projecten

Werken met echte
klant is voor student
belangrijke ervaring
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Co-referent
Bert Pathuis over
projectontwikkeling
Huis te Zeijen als droom
die werkelijkheid wordt
dankzij inspanningen
en samenwerking
met onderwijs en
bedrijfsleven

Met onze visies
zitten we op
dezelfde golflengte
b e d r i j f s p a r t n e r Bert Pathuis (projectontwikkeling Pathuis en Partners)
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Werken met
echte klant is
voor student
belangrijke
ervaring
Onderzoeker Jan Zantinge
over multidisciplinaire samenwerking in zorg-, technieken toeristisch gerelateerde
projecten en de ‘eyeopener’
die dat aan studenten levert.
Het waren prachtige klussen met een zichtbaar
resultaat. De ZorgVilla in Veenoord/NieuwAmsterdam is gerealiseerd, mede dankzij de inzet
van studenten Elektrotechniek, Bouwkunde en
Zorg van het Alfa-college. Docent elektrotechniek
Jan Zantinge roemt vooral de multidisciplinaire
manier van samenwerken van het lectoraat die
de verschillende disciplines nieuwe inzichten
opleverde. ‘Er is veel van geleerd.’ Bij een andere
opdracht droegen studenten van Alfa-college
en Stenden Hogeschool hun steentje bij in
de planvoorbereiding. De presentatie aan de
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opdrachtgever was een ‘eyeopener’. ‘Het werken
met een echte klant is voor de student een heel
belangrijke ervaring. Dat stimuleert enorm’, aldus
Zantinge.
In 2013 vroeg de familie Pool de kenniskring van
het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie om raad. Zij zaten enigszins in
de maag met hun prachtige villa op de rand van
Veenoord/Nieuw-Amsterdam die zij al enige
tijd te koop hadden staan. Hoe mooi het pand
ook was, de ligging was niet dusdanig dat de
potentiële belangstellenden in een rij stonden.
De familie vroeg zich af of het denkbaar was de
ruime woning een andere bestemming te geven
bijvoorbeeld als particuliere zorgvoorziening.
Een ideale opdracht voor het lectoraat die
de multidisciplinaire samenwerking tussen
verschillende opleidingen en kennisdomeinen
voorstond. Vanaf het begin was technisch docent
Zantinge nauw betrokken bij het onderzoek.
Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid
en een verkenning wat er aan zorg moest worden
geboden en welke bouwkundige- en technische
eisen dat met zich meebracht, maakten deel uit
van de opdracht. Zantinge: ‘De ZorgVilla moest
mensen met een ruime beurs onderdak gaan
bieden en cliënten met een AOW als ze maar
minimaal voor 2 uur zorg waren geïndiceerd. De
domotica en de technische infrastructuur was
‘mijn pakkie an’. Voor technische studenten is
het heel belangrijk dat ze leren met anderen te
communiceren, terwijl het voor studenten uit de
zorg heel leerzaam bleek hoe zij techniek kunnen
gebruiken in hun werk. Dat ze er niet bang voor
hoeven te zijn of dat het hun werk afpakt.’
De samenwerking verliep niet altijd vlekkeloos,
maar dat maakte juist deel uit van de
leerervaring. ‘Het ging met horten en stoten.
Bouwkunde-studenten denken nog vaak heel
traditioneel, die moeten echt leren breder te
kijken.’ Uiteindelijk hebben enkele mbo-ers
Bouwkunde stage gelopen bij het bedrijf dat
de verbouwing verzorgde. De voorstellen op
het gebied van domotica, huiselijke elektronica,
ter ondersteuning van de zorgvraag bleken
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uiteindelijk te duur voor de klant. Het bleef bij
een plan. ‘Dat is sneu, maar zo gaat dat in de
werkelijkheid ook wel eens. Voor de studenten
was het een belangrijke ervaring.’
In de aanloop van het rapport voerden studenten
gesprekken met toeleveranciers over de gewenste
technische specificaties. Afstemming op de
zorg- en hulpvraag van de toekomstige bewoners
was daarbij noodzakelijk. ‘Dat multidisciplinaire
werken is nu juist ook de rode draad in het
lectoraat. Evenals het werken met studenten van
hbo en mbo in een gezamenlijke projectgroep
in comakership met de opdrachtgever.’ Zantinge
merkte wel dat hbo’ers sneller vrede hebben met
het afleveren van een mooi plan, terwijl mbo’ers
pas optimaal functioneren als zij echt iets kunnen
maken. ‘Dat is voor hen de slagroom op de taart.’
De ervaring met De ZorgVilla zorgde voor
een nieuw elan en zelfbewustzijn binnen het
docententeam en bij de studenten, merkte
Zantinge. Voor een congres over domotica dat
Alfa-college organiseerde kwamen studenten zelf
met het idee om een modelwoning te bouwen
waar zij domotica in konden toepassen. ‘Je ziet
een enorme dynamiek ontstaan. Prachtig.’ De
opdracht in Zeijen om voor de woonboerderij
Huis te Zeijen van projectontwikkelaar Bert
Pathuis een nieuwe toekomst als zorgboerderij,
ouderenhuisvesting gecombineerd met een
B&B te onderzoeken, paste opnieuw prima in
het straatje van het lectoraat. In dit geval waren
ook studenten van de Hogere Hotelschool
in Leeuwarden van Stenden Hogeschool
nauw betrokken bij het multidisciplinaire
vooronderzoek. Zantinge vond het mooi dat zij
heel anders dan zorgverleners in dop, de gast
centraal stelden. ‘Vanuit de zorg wordt een cliënt
wel eens als een noodzakelijk kwaad gezien, een
last, terwijl een hotelstudent vanaf het begin
van zijn studie krijgt ingeprent dat alles om
gastbeleving en gastvrijheid draait.’
Het onderzoek mondde uit in verschillende
presentaties aan opdrachtgever Pathuis en
andere betrokkenen zoals gemeente en een
thuiszorgorganisatie. Ook dat was een leerzame

ervaring. ‘Bij de tussenpresentatie zag je het
verschil tussen de studenten Techniek van
mbo en hotelstudenten. De eersten losjes in
spijkerbroek en T-shirt en de hbo’ers strak in het
pak. De mbo’ers hadden zich ook niet zo goed
voorbereid.’ Hij lacht bij de herinnering, want
bij de eindpresentatie was het beeld precies
andersom. ‘De mbo’ers hadden lering uit de
eerdere ervaring getrokken en stonden mooi
in het jasje en goed voorbereid te presenteren,
terwijl de hbo’ers zich hadden voorgenomen
zich niet weer zo uit te sloven. Die waren casual
gekleed.’
Hoewel het project nog altijd in de planfase
verkeert, ziet Zantinge dat diverse ideeën en
aangedragen oplossingen van de studenten
in de bouwtekeningen en maquette een plek
krijgen. ‘Ik zie dingen terug. Dat is heel leuk.’ Het
aardige is dat bij elke vordering en ontwikkeling
er nieuwe vragen opduiken die op het bordje
van het lectoraat terecht komen. ‘We kunnen
steeds dieper op de materie inzoomen. Het is
wel zaak dat we daarbij vasthouden aan onze
uitgangspunten dat het multidisciplinaire
projecten blijven en waar mogelijk multilevel.
Het moet niet zo zijn dat iedereen zijn eigen
krenten uit de pap haalt. Het lectoraat is geen
veredeld projectbureau van ‘u vraagt, wij draaien’.
We moeten met elkaar vanuit verschillende
disciplines deze werkwijze en aanpak in de benen
houden.’ Zelf doet Zantinge een stapje terug, al
zal hij in zijn docentschap hoe dan ook zoveel
mogelijk de samenwerking blijven zoeken met
andere opleidingen. ‘Het is goed dat ik het stokje
overdraag aan een andere docent, anders wordt
het te veel een netwerk van een bepaald groepje
mensen die elkaar goed weet te vinden. Het
moet overdraagbaar zijn. Met elkaar creëren we
een proeftuin waarin afdelingen elkaar vinden
en waarin mbo en hbo goed samenwerken
aan praktijkprojecten. Zo ontstaan Lerende
Netwerken. Ik heb de meerwaarde daarvan zelf
ervaren.’
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Met onze
visies zitten
we op dezelfde
golflengte
Co-referent Bert Pathuis
over projectontwikkeling
Huis te Zeijen als droom die
werkelijkheid wordt dankzij
inspanningen en samenwerking met onderwijs en
bedrijfsleven.
Het zijn spannende tijden voor
projectontwikkelaar en creatief denker Bert
Pathuis. Zijn Huis te Zeijen, een combinatie van
luxe B&B met zestien levensloopbestendige
appartementen, gaat begin 2016 de inspraak in.
Zijn droom op het snijvlak van wonen, welzijn,
zorg en toerisme moet in 2018 werkelijkheid
zijn. Jaren denken, schaven aan plannen, praten
en overleggen mondden als het goed is uit in
een project dat zijn weerga niet kent en als het
meezit als katalysator dient voor soortgelijke
proeftuinen. Al zeven jaar trekt hij intensief op
met het lectoraat van Stenden Hogeschool en
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Alfa-college. ‘We zitten op dezelfde golflengte.’
Hij was een van de eerste musketiers die zich
zonder aarzeling verbond aan de innovatieve
samenwerkingsformule waarmee lector
Ineke Delies vanaf 2009 de boer op ging.
Comakership tussen onderwijs, overheden en
bedrijfsleven, multilevel op hbo- en mbo-niveau
en projecten in co-creatie waren termen die de
projectontwikkelaar direct als muziek in de oren
klonken. ‘Vanaf het begin dat de lector mensen
uit verschillende organisaties om zich heen begon
te verzamelen hoorde ik er bij. Vooral omdat voor
ons beiden wonen, welzijn en zorg een cruciaal
thema is.’ Ze raakten aan de babbel en hadden
gelijk een klik, aldus Pathuis.
Niet denken vanuit de zorg, maar vanuit gezond
worden of gezond blijven en vooral zolang
mogelijk in een eigen huis blijven wonen. ‘De
gezondheidszorg moet in mijn beleving 180
graden omdenken. Als mensen op leeftijd of door
andere omstandigheden hun zelfstandigheid
verliezen moeten ze allereerst in staat zijn
hun intrek te nemen in een kleinschalige
woonvoorziening. Het is belangrijk dat ze, zeker
bij een plattelandsbestaan, toch in hun eigen
sociale netwerk kunnen blijven. Pas in een laatste
fase als het leven heel complex is, kunnen mensen
als last resort naar een regionaal verpleeghuis.’
Kwaliteit van woon- en leefomgeving speelt in de
overweging van Pathuis een grote rol. Ook daarin
vond hij aansluiting bij het lectoraat. ‘Ik houd me
bezig als projectontwikkelaar met huisvesting,
maar het gaat mij niet alleen om de kwaliteit van
de stenen. De voorzieningen achter de deur zijn
net zo belangrijk.’
Die visie vroeg om een integraal plan. Dat sloot
prachtig aan bij de onderzoeksopdrachten van
de projectgroepen die zich in de kenniskring
met verschillende deelfacetten bezig hielden.
‘Op een gegeven moment heb ik Huis te Zeijen
ingebracht als onderzoeksobject. Van idee is het
gegroeid tot een concreet plan en in alle fasen
zijn er studenten van Stenden Hogeschool en
Alfacollege betrokken geweest bij voorbereidende
werkzaamheden.’ Studenten van de Hogere

b e d r i j f s p a r t n e r Bert Pathuis (projectontwikkeling Pathuis en Partners)

Hotelschool en studenten van de opleidingen
Zorg, Bouwkunde en Techniek van het Alfacollege hebben gezamenlijk een half jaar gewerkt
aan een bedrijfsplan.
De multidisciplinaire aanpak bleek voor
de studenten heel leerzaam, maar leverde
opdrachtgever Pathuis ook verrassend nieuwe
inzichten. ‘De hotelstudenten hebben de
marktsituatie voor de B&B mooi in kaart gebracht,
daar ben ik helemaal niet goed van op de hoogte
vanuit mijn eigen achtergrond.’ Zij leerden de
Zorg- en Techniekstudenten om veel meer vanuit
de beleving van de klant te handelen en te
denken. Gastvrijheid stond bij hen centraal. De
zorgstudenten gaven de technische studenten
mee dat niet alleen handige snufjes of een
degelijk bouwontwerp er toe doen maar dat ook
aan de zorgbehoeften van de bewoners tegemoet
moet worden gekomen. ‘Bij zulke crossover
projecten moet je over de schutting heenkijken.
Het vraagt om inventiever en innovatiever
denken. Dat is ook het centrale punt van het
lectoraat. Samen werk je op die manier aan
vernieuwing in comakership.’
Nadat het bedrijfsplan er lag zijn diverse
studentengroepen aan de slag gegaan met de
uitwerking. Zorg-studenten onderzochten de
domotica-mogelijkheden en Techniek-studenten
deden voorstellen op het terrein van duurzame
bouw en energievoorziening. Hun plannen
beschouwt Pathuis als bouwstenen waarmee
de architect aan de slag kan. ‘We zijn nu in een
fase dat de ideeën in een professioneel netwerk
planklaar uitkristalliseren.’ Voor studenten heeft
de projectontwikkelaar even geen opdrachten
liggen. ‘Dat komt mogelijk in het vervolg.’
In januari gaat Huis te Zeijen de bestemmingsplanprocedure van de gemeente Tynaarlo in. Op
een eerste voorlichtingsavond kwamen negentig
belangstellenden af. Pathuis concludeert daaruit
dat zijn idee bij ouderen weerklank vindt. ‘Veel
mensen denken na over hun laatste wooncarrière.
Ik wil daar graag op inspelen. Een omgeving
creëren waar mensen zo lang mogelijk gezond
kunnen vertoeven.’ Mochten zich nieuwe kansen

voordoen, zal Pathuis niet schromen opnieuw
studenten volgens de beproefde methodiek van
het lectoraat in te zetten.
Een ding is hem wel duidelijk geworden.
Bouwprojecten vergen een lange adem, geloof in
jezelf en volharding. Een fijne bijkomstigheid dat
Pathuis en het lectoraat die instelling delen. ‘We
laten elkaar niet los’, aldus de projectontwikkelaar.
Ook daarin zitten hij en de lector op dezelfde
golflengte. De relatie staat in deze fase op een
zacht pitje, maar kan zo maar weer opvlammen.
‘Zulke projecten zijn erg afhankelijk van de
kwaliteit van de begeleidende docent en de
studenten zelf. Als die een drive hebben om er
tegen aan te gaan dan levert deze werkwijze veel
op. Het lectoraat heeft mij goed geholpen dit
project in de benen te krijgen.’

Droom op het snijvlak
van wonen, welzijn,
zorg en toerisme moet in
2018 werkelijkheid zijn.

101

hoofdstuk 4

tijdslijn 3

Verhalen over verbindingen

TIJDSLIJN 3

Partnerschappen nader
profileren en onderzoeken

tijdslijn

2012 -2013

1

102

2

3

4

5

6

Omdat het lectoraat groeide als kool door steeds meer deelnemende partners
en projecten, was er in de periode 2012-2013 behoefte aan overzicht en
gestructureerde kennisdeling. We hebben daartoe de Schouwen als middel
ingericht om ervaringen in groter verband te delen. Elk half jaar schouwden
we aan al onze partners de behaalde resultaten en bespraken we nieuwe
initiatieven voor volgende tijden. Er kwamen enkele multidisciplinaire en
multilevel leerbedrijven waarin in clusters tussen bedrijven en onderwijsteams
ter plekke werd gewerkt, al doende lerend en onderzoekende. In deze tijd is het
centrale onderzoek ingericht en uitgevoerd. Het aantal participerende bedrijven
in de samenwerkingsverbanden nam toe van 23 naar 45 en ook het aantal
kenniskringleden van buiten, externe gasten genaamd, steeg in deze periode
van twee naar vijf gasten. Daarmee kwam er meer balans tussen input van de
bedrijven en het onderwijs. De projecten ‘Dorpszorg netwerken’ en ‘ReCoMa-Lab’
zijn treffende illustraties van deze verbinding.
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Marjolanda
Hendriksen over
de plaats van burgers
in Lerende Netwerken
met betrekking
tot innovatieve
vraagstukken zoals
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Midden-Drenthe

We hebben elkaar
nodig om goede
oplossingen te vinden
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p r o j e c t Dorpszorg netwerken

We hebben elkaar
nodig om goede
oplossingen te
vinden
Onderzoeker Marjolanda
Hendriksen over de plaats van
burgers in Lerende Netwerken
met betrekking tot innovatieve
vraagstukken zoals dorpszorg
Midden-Drenthe.
Ze is afgestudeerd in Internationale Economie maar
heeft zich gaandeweg steeds meer als organisatiedeskundige ontwikkeld. Eerst als adviseur bij de
commerciële poot van Stenden Hogeschool en diens
voorloper, inmiddels alweer enkele jaren bij Social Work
and Arts Therapies (SWAT) aan dezelfde hogeschool.
Marjolanda Hendriksen aarzelde geen moment toen
ze werd gevraagd aan te schuiven als kenniskringlid
voor het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie. Haar intrigeert wat de plaats is van
burgers in een lerend netwerk met betrekking tot
innovatieve vraagstukken uit en in de regio. Voor
het welslagen van initiatieven van onderaf acht zij
het essentieel zicht te krijgen op de dynamiek van
verandering en de interactie tussen professionals en
vrijwilligers.
Hendriksen begeleidt vanuit het lectoraat twee projecten die nauw met elkaar samenhangen. Het eerste

betreft de Innovatiewerkplaats (IWP). Kwaliteit van de
Leefomgeving, de andere, zoomt in op de dorpszorg
in de gemeente Midden-Drenthe. In beide projecten
draait het om de vraag hoe kleine gemeenschappen
noodzakelijk geachte diensten of voorzieningen in de
benen kunnen houden terwijl overheden en commerciële
uitbaters zich verder terugtrekken uit de dorpen.
Kunnen senioren in zo’n sterk veranderende omgeving
nog op een prettige manier oud worden en kunnen
technische oplossingen, nieuwe woonvormen of hoe
belangrijk is de bewonersbetrokkenheid bij de kwaliteit
van de leefomgeving? ‘We onderzoeken vier initiatieven
die elk op eigen wijze bijdragen aan de kwaliteit van de
leefomgeving.’
Vanaf het begin was het lectoraat betrokken bij het
ontstaan en de opzet van De ZorgVilla in Veenoord, een
kleinschalige, particuliere woonzorgvoorziening voor
mensen met een somatische en/of psychogeriatrische
zorgvraag. Studenten Zorg, Welzijn en Techniek deden
onderzoek en er is een leerwerkplaats voor het mbo
ontwikkeld. Vervolgens wilde De ZorgVilla zich graag
steviger verbinden met het dorp. Komend jaar is de
samenhang en combinatie in leren en ontwikkelen
tussen studenten en het personeel binnen De ZorgVilla
een extra aandachtspunt.
Een projectontwikkelaar nam het initiatief voor de
realisatie van een woonvoorziening van ouderen
gecombineerd met een bed & breakfast in Zeijen
en een buurtsuper in Holwierde dreigde de deuren
te sluiten door gebrek aan klandizie. Daarop vatten
enkele inwoners het plan op om te onderzoeken of op
een andere manier de supermarkt toch kon worden
behouden voor het dorp. Hendriksen: ‘Bij alle drie draait
het om het stimuleren van sociale cohesie. Hoe behoud
je met elkaar de dorpsdynamiek in een krimpregio.
Die vraag speelt overal op het platteland.’ Een daarop
aansluitende vraag is hoe de samenwerking tussen
burgerinitiatieven en professionele partijen verloopt
en welke interacties hier plaats vinden. En hoe daar in
duurzame Lerende Netwerken aan gewerkt kon worden:
zo werden er nog drie lectoraatsprojecten geboren met
Marjolanda Hendriksen als kenniskringlid.
De buurtsuper in Holwierde zocht de samenwerking met
‘s Heeren Loo, een instelling die zorg biedt aan mensen
met een verstandelijke beperking. Een aantal cliënten
werken inmiddels als dagbesteding in de supermarkt,
assisteren soms op de basisschool en springen in de
zomermaanden bij op boerenbedrijven in de omgeving.
‘Het initiatief verbreedt zich op een hele mooie manier’,
aldus Hendriksen. ‘Een goed voorbeeld van een
geslaagd burgerinitiatief.’
‘De projecten hebben allemaal hun eigen dynamiek
en kunnen veel van elkaar leren hoe verschillend ze
ook van elkaar zijn’, meent ze als projectleidster en
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kenniskringlid. Het is volgens haar heel belangrijk om
per leefomgeving te kijken welke werkwijze het beste
aansluit bij het betreffende dorp. ‘Je kunt er geen
blauwdruk van bovenaf op leggen. Maar we kunnen wel
stappen aandragen in het proces om het krachtiger en
duurzamer te maken.’
Bij het project Dorpszorg Midden-Drenthe kwam de
vraag vanuit het dorpenoverleg met de gemeente en
Welzijnswerk Midden-Drenthe hoe de kernen hun eigen
dorpszorg het beste konden organiseren. Hoe zien zij
in de toekomst de zorg en leefbaarheid in hun dorp.
Wat kunnen inwoners zelf, met elkaar, en wat is nodig
van gemeente of andere professionals. En wat zou je
in samenwerking met verschillende dorpen kunnen
oppakken. Vanuit het principe van Naoberschap, de
Drentse vorm van burenhulp, bestond er vanouds een
sterk informeel vangnet dat in de laatste decennia van
de vorige eeuw plaats maakte voor professionele hulp en
opvang. De gemeente ziet zich echter gedwongen om
als gevolg van budgettaire verschuivingen opnieuw een
beroep te doen op de burgerparticipatie. In zes dorpen
loopt een proef om de organisatiebehoefte van onderaf
verder uit te werken. Dorpsbewoners, welzijnswerk
en onderwijs werken hierin nauw samen, waarbij het
lectoraat de bewoners ondersteunt in het ondersteunen
en inzichtelijk maken van de resultaten zodat andere
dorpen of wijken hier van kunnen leren of inspiratie
opdoen. ‘Deze resultaten gaan we in het najaar met
behulp van studenten in de vorm van filmpjes laten zien
tijdens het congres ‘umkieken’, Drents voor naar elkaar
omkijken en een verwijzing naar de noodzaak op een
andere manier te gaan denken over zorg en hulp.’
Studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening (SPH) ontwikkelden een minimethodiek
om op een andere manier in gesprek te komen met
ouderen over hun leefomgeving. Ze namen korte
filmpjes op om hen te verleiden tot uitspraken. ‘Als
je ze gewoon vraagt hoe ze de toekomst zien, luidt
het antwoord snel dat het wel goed komt. Door uit
te beelden hoe ouderen en jongeren de toekomstige
veranderingen ervaren, komt het gesprek veel beter op
gang’, is haar ervaring. Tevens bleek uit de gesprekken
dat ouderen een grote behoefte hadden aan contact.
‘Dat was een onbedoelde, maar wel belangrijke
bijvangst.’
Het mooie van de werkwijze in de innovatieve
werkplaatsen is dat vanuit praktische vragen naar de
theorie wordt gekeken en of er grotere lijnen zijn te
ontdekken. Maar ondertussen kunnen studenten uit
verschillende opleidingen zoals Zorg, Welzijn, Leisure
& Tourism en Techniek wel praktisch bijspringen om de
dorpsinitiatieven te ondersteunen. Al die verschillende
blikken leveren nieuwe inzichten op. Innovatieve vormen
van samenwerking als basis voor innovatieve resultaten.

Dat is de kern van het lectoraat. ‘Het is heel belangrijk
daar aan te haken waar de positieve energie zit. Soms is
dat het verenigingsleven, soms een groepje particulieren
die elkaar heeft gevonden of een commerciële partij.’
Doorslaggevend is om niet langer vanuit hokjes te
denken maar nieuwe vormen van samenwerking te
zoeken tussen disciplines, branches en opleidingen,
waarbij professionals en vrijwilligers gelijkwaardig zijn.
‘We hebben elkaar nodig om goede oplossingen
te vinden. Dat vraag om een nieuwe manier van
organiseren’, meent Hendriksen. ‘De kunst is om goed
te kunnen verbinden. Bij zo’n project Kwaliteit van
Leefomgeving leggen we met elkaar een grote puzzel
waaraan studenten soms een poosje mee puzzelen.’
De methodiek die het lectoraat voorstaat door
multidisciplinair onderzoek en ondersteuning te
bieden op zowel mbo- als hbo-niveau heeft volgens
Hendriksen zeker voor haar projecten meerwaarde.
‘Vooral in deze tijd nu we met elkaar niet goed weten
welke gevolgen de transitie op het gebied van zorg
en welzijn gaat hebben. We weten wel dat we niet alle
voorzieningen die we nu hebben, kunnen behouden,
maar het is redelijk ongewis hoe het er dan wel uit komt
te zien. Zeker is dat we het niet vanuit een discipline
gaan oplossen. Bij zo’n buurtsuper stond vast dat het
economisch niet meer uitkon, de oplossing bleek te
liggen in de samenwerking met een zorgverlenende
organisatie zoals ‘s Heeren Loo. De ontmoeting van
disciplines bleek nodig. Het mooie is ook dat binnen
het lectoraat de partners elkaar beloven een duurzame
samenwerking aan te gaan. Ook als er voor één van hen
even wat minder in zit, laten we elkaar niet los. Dat is
de werkelijke praktijk. Het is belangrijk over de eigen
schaduw heen te kijken.’
Hendriksen is er op gespitst hoe burgers en
professionals met elkaar omgaan in de nieuwe
samenwerkingsvormen. Ze ziet nog al eens dat als
een initiatief van onderaf eenmaal ‘schwung’ krijgt,
plots professionals het stuur weer overnemen. ‘Een
vrijwilligster uit een dorp vertelde me eens dat ze
participatie niet zag zitten omdat het verplicht was,
maar ‘naoberschap’ vond ze heel prijzenswaardig. Alleen
al het woord ‘burgerparticipatie’ geeft kennelijk sterk
het gevoel dat het iets is dat van bovenaf is opgelegd,
iets dat moet.’ Als zij bij overleggen zit van organisaties
en dorpsbewoners en de interacties observeert merkt
ze dat professionals de neiging hebben met elkaar
een ‘vaktaal’ te spreken die anderen uitsluit. ‘Dat kan
onbedoeld veel weerstand oproepen.’ Die inzichten
leveren handvatten op hoe het anders en beter kan.
Belangrijke winst is dat ook studenten door het
multidisciplinaire werken al doende leren met cliënten
en vrijwilligers op gelijkwaardige wijze om te gaan met
respect voor ieders rol en inbreng.

107

tijdslijn 3

p r o j e c t Dorpszorg netwerken

‘Gedachtekaart
Dorpszorg’ als
vertrekpunt
voor innovatie
Co-referent Janneke Verdijk,
Welzijnswerk Midden-Drenthe,
over het project ‘Dorpszorg
netwerken’ en de oogst aan
innovatieve projecten die
de samenwerking met het
lectoraat heeft opgeleverd.
De tijd van oogsten is aangebroken. Janneke
Verdijk van Welzijnswerk Midden-Drenthe zou
het toejuichen als het lectoraat van Stenden
Hogeschool/Alfa-college betrokken blijft bij het
vervolg op het project ‘Dorpszorg netwerken’. ‘Ik
zie zeker een belangrijke rol voor hen weggelegd.
Het is nu zaak te onderzoeken hoe we handjes en
voetjes kunnen geven aan de innovatieve projecten.’
Als vertrekpunt dient het eind oktober gehouden
congres over dorpszorg.
Wat vooraf ging: de fusiegemeente Midden-Drenthe
kent al enige tijd het dorpenoverleg als schakel in
het overleg tussen organisaties zoals gemeente of
andere professionals en de aangesloten 21 dorpen
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en buurtschappen. Dit overleg signaleert lopende
vragen maar anticipeert ook op toekomstige
ontwikkelingen. Verdijk: ‘Zij voorzagen een paar jaar
terug dat de veranderende zorg een grote impact
kon hebben op het welzijn in de dorpen. Bewoners
krijgen meer verantwoordelijkheid door de decentrale
zorg in de participatiesamenleving en willen
daarnaast ook in toenemende mate de regie over
hun leven zelf voeren. Als zij ouder worden verhuizen
zij liever niet naar kernen met meer voorzieningen,
maar willen ze graag op het platteland blijven
wonen.’ Dat betekent dat er een dorpszorg op lokale
schaal nodig is.
Omdat het welzijnswerk onder andere als taak
heeft het dorpenoverleg te ondersteunen pakte het
welzijnswerk de kwestie op. ‘Wij wilden onderzoeken
hoe we de gemeenschap zo konden inrichten
dat het prettig blijft om er te wonen. Niet de
individuele hulpverlener was ons vertrekpunt, maar
de gemeenschap.’ Net op dat moment raakte het
welzijnswerk in gesprek met het lectoraat. ‘Het kwam
mooi samen. Zo hebben wij de vier-eenheid gesmeed
van gemeente, welzijnswerk, dorpenoverleg en het
dubbellectoraat Stenden Hogeschool/Alfa-college.’
Van de 21 dorpen meldden zich spontaan zes aan
om mee te doen in het project Dorpszorg. Eigenlijk
twee meer dan op voorhand was afgesproken, maar
uitbreiding naar zes bleek geen probleem. ’
De dorpen kregen vervolgens welbewust de vrije
hand om zelf de meest brandende vragen op het
gebied van zorg en ondersteuning, wonen, sociaal
klimaat en bestuur in kaart te brengen. ‘Het was heel
bijzonder te zien dat de dorpen helemaal op eigen
kracht tot een dorpsanalyse kwamen zonder dat wij
hen aan een blauwdruk hielpen. Ze organiseerden
in de meeste gevallen keukentafelgesprekken met
inwoners. Het was vanaf het begin door én met
bewoners zonder of met heel weinig inmenging
van professionals.’ De dorpswerkgroepen zorgden
er tevens voor dat de uitkomsten een goede
afspiegeling vormden van hun eigen gemeenschap.
Door de gekozen werkwijze was de zorgvraag niet
door professionals ingekleurd. ‘Wat opviel is dat
dorpen uit zichzelf heel breed kijken. Voor hen
betekent het bezig zijn met het in kaart brengen
van de zorgvraag bijvoorbeeld ook dat het dorpshuis
hierin een belangrijke rol speelt omdat het een

voorname ontmoetingsplek is. Daar leren mensen
elkaar kennen waardoor naoberhulp veel makkelijker
kan worden verleend. Voor professionals is het een
eyeopener dat je dingen niet los van elkaar kunt en
moet zien. Dat vond ik een hele mooie uitkomst.’
Het afgelopen jaar hebben de zes dorpen
hun eigen dorpsanalyse gemaakt. Het proces
alleen al heeft er volgens Verdijk toe geleid dat
dorpsbewoners met elkaar in gesprek zijn gekomen.
‘We krijgen als positieve reactie dat het project
mede heeft bewerkstelligd dat mensen beter naar
elkaar omkijken.’ Op de eind oktober gehouden
conferentie, met 85 deelnemers een groot succes,
is onderzocht hoe de formele zorgaanbieders
te linken zijn aan de zorgvragen uit de dorpen.
Verdijk kreeg de indruk dat die ‘dates’ nog maar
in de kinderschoenen staan en dat met name de
professionals hun werkwijze moeten kantelen.
‘Organisaties moeten hun oude systeem loslaten
en dat heeft tijd nodig. Innovatie heeft hoe dan
ook tijd nodig.’
De tijdens de bijeenkomst opgestelde ‘Gedachtekaart Dorpszorg’ biedt wat het wel-zijnswerk betreft
een goed houvast voor een vervolg. ‘Voor een

onderwerp zoals collectief vervoer moeten dorpen
onderling met elkaar in overleg omdat de schaal
van een dorp daarvoor te klein is. Het is nog heel
spannend hoe we dit verder vorm kunnen geven.’
Uiteindelijk hoopt ze tot een actieplan te komen
waarin concreet de innovaties benoemd worden die
een vervolg krijgen. ‘Belangrijkste is dat gemeente
en professionele zorg- en hulpverleningsorganisaties
aansluiten bij de vraag van de dorpsgemeenschap.’
De betrokkenheid van Marjolanda Hendriksen van
het lectoraat van Ineke Delies bij het project heeft
in belangrijke mate bijgedragen aan het welslagen
van de eerste fase. Verdijk prijst de ‘heldere en
scherpe analytische blik’, de ‘methodische’ aanpak
en de ondersteuning die aan dorpen is gegeven bij
het helder krijgen van de dorpsanalyse. ‘Uiteindelijk
heeft de methodiek er toe geleid dat de thematieken
en deelprojecten die er in de dorpen toe doen uit
de mensen zelf zijn gekomen zonder beïnvloeding.’
Die aanpak heeft volgens haar ook invloed op de
gedachtevorming in Midden-Drenthe. ‘Nu gaat het
er om in het vervolg aan te haken bij wat de dorpen
nodig hebben en hoe we hen daarin verder kunnen
helpen.’

109

tijdslijn 3

p r o j e c t ReCoMa-Lab

Onderzoeker
Anna Veeneman
over laboratorium
voor innovatief
onderwijsmodel
ReCoMa-Lab, kraamkamer voor innovaties
en uitkristalliseren
methodiek
lectoraat

Voor onderwijsinnovatie
moet je je oor te luister
leggen bij het werkveld
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Co-referent
Ruud Slot
(De ZorgZaak)
over innovaties in de
zorg voor ouderen
en de betrokkenheid
bij het Regionaal
Comakership
Laboratorium
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Voor onderwijsinnovatie moet je
je oor te luister
leggen bij het
werkveld
Onderzoeker Anna Veeneman
over laboratorium voor
innovatief onderwijsmodel
ReCoMa-Lab dat als kraamkamer heeft gefungeerd voor
innovaties en uitkristalliseren
methodiek lectoraat.
Een tien met een griffel. Het innovatieve onderwijsmodel in het project Regionaal Comakership
Laboratorium (ReCoMa-Lab) dat deel uitmaakt van
het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie is met vlag en wimpel geslaagd. Toch
blijft projectleider Anna Veeneman bescheiden in haar
superlatieven. Het is werk in uitvoering. Het project
met een looptijd van drie jaar is afgesloten, maar de
zaailingen hebben dusdanig wortel geschoten dat er
allerlei nieuwe loten ontspruiten aan het initiatief.
‘ReCoMa heeft zich bewezen als kraamkamer. We
hebben aangetoond dat de methodiek relevant is’,
constateert ze tevreden.

De officiële looptijd van het project lag tussen 1 april
2012 en 31 maart 2015. Opdracht was om voor de
regio Zuidoost-Drenthe een aan de praktijk getoetst
innovatief onderwijsmodel te ontwikkelen bij Alfacollege en Stenden Hogeschool. Het project kwam voort
uit het in 2009 gestarte lectoraat Duurzame innovatie
in de regionale kenniseconomie met lector Ineke Delies.
Het lectoraat introduceerde een werkwijze waarbij
bedrijfsleven en beroepsonderwijs multidisciplinair zowel
op hbo- als mbo-niveau (multilevel) samenwerken aan
innovatievraagstukken. Veeneman: ‘In die beginperiode
kregen we heel veel ad hoc vragen uit het bedrijfsleven.
Er stond permanent druk op de ketel.’
Dat leidde binnen het lectoraat tot de vraag of het
mogelijk was een methodiek te ontwikkelen die op
structurele wijze de samenwerking tussen onderwijs
en beroepenveld vorm zou geven. Het projectplan
dat Veeneman en lector Ineke Delies samen met een
externe deskundige schreven vormde de basis van het
lectoraatsproject ReCoMa-Lab. Het beroepsonderwijs
zou veel meer dan voorheen gebaseerd moeten
zijn op de innovatievraagstukken uit de regio, die
gezamenlijk (comakership) met bedrijven worden
opgepakt. Het leren en werken in de praktijk van de
samenwerkende bedrijven en het leren van elkaar in
leergemeenschappen stond centraal in het lectoraat.
Innovatievragen die in comakership tussen de
kenniskring en de bedrijven waren opgesteld en rijp
waren om door het reguliere onderwijs opgepakt te
worden, kon het ReCoMa-Lab volgens de methodiek
van het lectoraat uitzetten binnen het onderwijs. Tevens
beoogde het leerlab de nieuwe innovatieve kennis te
delen en over te dragen aan alle partners. De eerste
thema’s waarop de deelnemers inspeelden kwamen
overeen met de speerpunten uit de strategische agenda
van Drenthe, namelijk ‘Versterking Toerisme’ en ‘Zorg &
Wonen’. Het ReCoMa-Lab was het laboratorium waarin
onderwijs en bedrijfsleven experimenteerden met en
reflecteerden op de samenwerking tussen studenten
en docenten en bedrijfsleven. ‘Een volstrekt nieuwe
werkwijze’, aldus Veeneman.
Tijdens de looptijd zijn maar liefst 62 vraagstukken op
het bordje van het ReCoMa-Lab terecht gekomen. In
het begin leverden de tien bedrijven die vanaf de start
van het lectoraat betrokken waren bij kenniskring en het
laboratorium de leerwerkprojecten aan, in de volgende
jaren haakten veel meer bedrijven aan. In totaal zijn er
zo’n dertig bij het netwerk betrokken geraakt. ‘Net als
in het gehele lectoraat hanteerden we ook binnen het
project het systeem van voorlopers en volgers zowel
voor docenten als bedrijven. We werken dus niet met
een vaste groep, er is bewust veel dynamiek. Dat is
ook inherent aan het beroepenveld dat zich steeds
ontwikkelt. Wij geloven niet in het werken met een
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vaste blauwdruk.’ Veeneman hanteert het liefst het beeld
van buizen waardoorheen permanent water stroomt. ‘Je
wilt niet dat het gaat stremmen of stilstaan.’
Essentieel was dat alle deelnemers bereid waren om
werkende weg antwoorden op vragen te vinden en tijd te
nemen voor reflectie en bijstelling. ‘Onderwijsinnovatie
betekent dat je bereid moet zijn je oor te luister te leggen
bij het beroepenveld om samen in het laboratorium en
binnen de context van het lectoraat tot oplossingen te
komen. Het is geen kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’,
maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is
hartverwarmend dat bedrijven dat samen met ons
hebben willen doen en dat we daarmee beter grip hebben
gekregen op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is
een voortdurende ontwikkeling.’
Gedurende die drie jaar hebben de deelnemers aan het
experiment, de bewoners van het lab zoals Veeneman ze
aanduidt, continue getoetst wat goed ging en wat beter
kon. ‘Daardoor houd je elkaar voortdurend bij de les. Dat
is nodig omdat je met zoveel verschillende disciplines,
beroepsgroepen en onderwijsniveaus samenwerkt.’ Het
hostessteam van Center Parcs Parc Sandur was in het
schooljaar 2014/2015 iedere vrijdag op het vakantiepark
om met het wisselen van gasten hun leerwerkervaring
op te doen. De mbo-deelnemers werkten ook in de
kerstvakantie door op verzoek van de partner. In het
schooljaar 2015/2016 draaien ook hbo-studenten mee
in het hostessteam en is men op vrijdag en maandag
aanwezig. ‘Het is een traject waar we al doende samen
de noodzakelijke stappen maken. Er is de ambitie om
ook vaker in de vakanties door te werken. Zo’n ervaring
is voor studenten ook leerzaam.’
Het was volgens Veeneman opmerkelijk hoe ook
betrokken docenten gaandeweg veranderden. ‘In het
begin dachten zij vooral vanuit beperkingen van roosters,
curriculumeisen en examenvereisten. Nadat zij eenmaal in
de relevante context van het leerbedrijf waren gebracht
verschoof hun perspectief.’ Voor docenten was de
samenwerking volgens het principe van comakership
nieuw, ze leerden te reflecteren samen met de partner
uit het bedrijfsleven en daardoor verschoof ook hun
perspectief. ‘Ze gingen veel meer oplossingsgericht
denken. Hoe je iets organiseert is het sluitstuk niet
het begin van een vraagstelling.’ De vestigingen van
Alfa-college in Hoogeveen en Hardenberg hebben op
basis van de opgedane ervaringen vanaf september
2015 op dezelfde dag voor alle opleidingen projecttijd
ingeroosterd. Daardoor kunnen studenten en
docenten van verschillende richtingen multidisciplinair
samenwerken aan vraagstukken uit het werkveld. ‘Het
wegnemen van de schotten is een belangrijke voorwaarde
om succesvol te kunnen zijn’, weet de projectleider.
Een paar aansprekende projecten die in het laboratorium zijn opgepakt waren een onderzoek naar de

mogelijkheden van een vaarverbinding tussen Erica
en Ter Apel, het creëren van een leerbedrijf rond een
zorgvilla met gecombineerd zorg en wonen in Veenoord,
een Innovatiewerkplaats rond Healthy Lifestyle &
Hospitality en een onderzoek naar de bezetting van
een recreatiepark in het voor- en naseizoen. Bij het
plan van een projectontwikkelaar om zorg, toerisme en
wonen in een plattelandsdorp vorm te geven, waren
bijvoorbeeld studenten van Zorg, Bouw, Elektrotechniek
en de Hotelschool betrokken. Een deelnemende student
Techniek oordeelde na afloop van zijn leerwerkstage dat
hij nu had gezien hoe relevant technische oplossingen
waren voor mensen met een beperking. Voor hem een
eyeopener. ‘Hij vond die multidisciplinaire samenwerking
heel leerzaam.’ Gelijktijdig roept elke ontwikkeling
binnen een project ook weer vervolgvragen op. ‘Met
elkaar beklim je een ladder. Je zet steeds een nieuwe
stap op de trede en reikt steeds hoger. Dat geeft enorme
meerwaarde.’
Hoewel het ReCoMa-Lab als project is beëindigd, hebben
de partners in het laboratorium aangegeven tot een
duurzame samenwerking te willen komen. Veel projecten
kennen een vervolg, het lectoraat blijft ook bestaan als
verbindende schakel tussen alle partijen. Het College
van Bestuur van Alfa-college heeft de uitgangspunten
omarmd en opgenomen in het strategisch beleid voor de
komende vijf jaar. Het innovatieve onderwijsmodel wordt
inmiddels ook vorm gegeven binnen de vestigingen in
Groningen en in samenwerking met de Hanzehogeschool
als nieuwe onderwijspartner. Ook de samenwerking
met Stenden Hogeschool wordt verder verdiept.
‘De ontwikkelingen stoppen gelukkig niet. Voor het
Alfa-college is comakership de manier om publiek en
privaat samen te brengen. Dat is de verdienste van het
laboratorium en het lectoraat. De betrokken opleidingen
en docenten zijn continue in de gelegenheid om door
het samen oppakken van innovatievraagstukken te kijken
wat er nodig is in het onderwijs. De werkwijze draagt bij
aan de zo gewenste onderwijsvernieuwing en daarmee
aan het onderwijs van de toekomst. Opleiden voor het
beroep van vandaag én van morgen. We zorgen met
dit vernieuwend onderwijsmodel voor de ontwikkeling
van de regio en vergroting van de economische
slagkracht. Het ReCoMa-Lab heeft dat zichtbaar en
tastbaar gemaakt.’ Veeneman kan tevreden zijn. Nieuwe
uitdagingen dienen zich aan. ‘Ik zie dat het onderwijs
op deze manier uit de kramp komt. Docenten zitten
nogal eens gevangen in een harnas van wet, regelgeving
en roosters. Deze aanpak zoekt voor hen de maximale
ruimte. Ze kunnen daardoor uitgroeien tot de verbinder
van opleidingen en tussen onderwijs en bedrijfsleven.’
De docent als spil en dat dankzij een nieuwe manier
van werken en samenwerken in comakership met het
werkveld.
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Vernieuwing en
samenwerking
gaan hand in hand
Co-referent Ruud Slot (De
ZorgZaak) over innovaties in
de zorg voor ouderen en de
betrokkenheid bij het Regionaal
Comakership Laboratorium
(ReCoMa-Lab).
Vernieuwen en verbinden zit Ruud Slot in het
bloed. In 2005 raakte hij betrokken bij De
ZorgZaak. Hij meende dat de zorg voor ouderen
beter kon. ‘Dat was mijn drijfveer. Ik geloof daar
nog altijd in.’ De huidige 650 medewerkers zijn
actief in thuiszorg, begeleiding, verpleging,
huishoudelijk verzorging, dagbesteding, advies
en leveren hulpmiddelen voor ouderen. Het
werkgebied bestrijkt Drenthe en de Kop van
Overijssel. Zijn innovatiedrang sloot goed aan bij
het initiatief Regionaal Comakership Laboratorium
(ReCoMa-Lab) van het dubbellectoraat van het
Alfa-college/Stenden Hogeschool onder leiding
van het kenniskringlid Anna Veeneman. ‘Dat heeft
ons veel opgeleverd.’
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De energie die Slot uit het project ReCoMa-Lab
haalde, kon hij goed gebruiken als tegenwicht
tegen de administratieve rompslomp en
regeldruk in zijn sector. Hij betreurt het dat
veel initiatieven worden ‘dicht gestampt met
regels’. Zorgmedewerkers en zorgvragers kunnen
anderzijds de versnellingen die de overheid op
werkinhoudelijk gebied inzet amper bijhouden.
De ene maatregel is nog niet ingevoerd of de
volgende wordt alweer aangekondigd.
Enkele jaren geleden raakte Slot in
gesprek met lector Ineke Delies over
mogelijkheden om dwarsverbanden te slaan
tussen beroepsopleidingen onderling, de
onderwijsniveaus en de zorgverleners. ‘Ik
constateerde dat er zich zoveel veranderingen
in de zorg aandienden dat we op een andere
manier stagiaires moesten inzetten om hen vanaf
het begin voor te bereiden op wat het werkveld
van hen vraagt. De opleidingen leverden vooral
leerlingen af voor het vak van gisteren en niet van
morgen.’ ReCoMa-Lab was daarvan de praktische
uitwerking als uitvoeringsorgaan voor het
lectoraat in relatie tot het reguliere onderwijs.
Het gezamenlijk optrekken mondde onder andere
uit in de de kleinschalige woonvoorziening
in Veenoord als leerbedrijf. ‘Door stagiaires
multidisciplinair te scholen worden ze direct op
het goede spoor gezet. In hun latere loopbaan
moeten ze ook flexibel denken en handelen
buiten geijkte paden.’ De methodiek die het
lectoraat ook in dit project hanteerde van
multilevel en ‘comakership’ sprak Slot aan. ‘We
zijn heel goed in ons land om zaken versnipperd
aan te bieden. Ik houd er juist van om samenhang
te zoeken. De koppeling van mbo en hbo is voor
mij heel logisch.’
Slot wijst er op dat wijkverpleegkundigen in
toenemende mate ook de lokale lagere niveaus
in de zorgverlening moeten aansturen. ‘Het zijn
geen gescheiden werelden.’ Zorg en Techniek
hebben veel aan elkaar, toch is Domotica of
‘E-health’ voor Zorg-studenten een onbekend
terrein terwijl ‘techneuten’ zich onvoldoende

realiseren dat techniek ook gebruiksvriendelijk
moeten zijn. Met De ZorgVilla zijn wezenlijke
stappen gezet om de afstemming tussen Zorg
en Techniek te verbeteren. Die uitwisseling heeft
vruchtbare resultaten opgeleverd.’
De afbouw van het lectoraatsproject ReCoMa-Lab
betekent niet het einde van de samenwerking
tussen onderwijs en zorginstelling. Het leerbedrijf
De ZorgVilla biedt momenteel zelfs plek aan
twaalf stagiaires. Onlangs kocht hij in Hoogeveen
een voormalig klooster waarin hij de principes
van de ontschotting tussen disciplines en
onderwijsinstellingen verder vorm geeft. ‘Ik
breng vernieuwende ontwikkelingen binnen de
zorgsector onder een dak.’ Alfa-college zet in Het
Klooster een domotica-lokaal op waar studenten
en de thuiszorginstelling ervaringen op kunnen
doen. Ook Healthy Ageing Network Northern
Netherlands (HANNN) brengt een informatiepunt
onder in het gebouw. De Technische Unie en
installateurs zijn nauw betrokken bij de verdere
invulling. ‘Het is een praktische uitwerking
van het gedachtegoed van het lectoraat en
haar project ReCoMa-Lab. Vernieuwing en
samenwerking gaan hand in hand’, constateert
directeur Slot tevreden.
Het Klooster huisvest tevens zijn eigen
opleidingspoot waarin medewerkers en op
termijn mogelijk ook anderen getraind worden
in het gebruik van ‘E-health’ toepassingen. ‘De
uitwisseling tussen Techniek en Zorg is volop
in beweging. Innovatie kan ons verder helpen.
Het is mijn ervaring dat water altijd naar het
laagste punt stroomt.’ Waarmee hij maar wil
zeggen dat creativiteit en ondernemerschap zich
nooit laten beteugelen, ook niet door de sterke
reguleringsdrang van bovenaf. ‘Het lectoraat
heeft als katalysator voor een nieuwe manier van
denken zeker geholpen. Anders kijken helpt.’ En
het loont ook nog eens.

We zijn heel goed in ons
land om zaken versnipperd
aan te bieden. Ik houd er
juist van om samenhang te
zoeken. De koppeling van
mbo en hbo is voor mij heel
logisch.
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Kennisdeling in
kleinschalige Lerende
Netwerken 2013 -2014
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Deze fase was zeer turbulent omdat in de tijdslijn van 2013 naar 2014 het lectoraat
overging van de eerste periode naar de tweede periode. Dat ging gepaard met een
grote evaluatieronde (zie bijlage voor opzet en conclusies) en daaruit voortvloeiende
bijstellingen. De hoofduitkomst was: Ga zo door (er is een zeer grote oogst
en de opdracht is actueel en er is nog veel waardevols in ontwikkeling), maar
gebruik de ‘lessons learned’ goed. In de tweede lectoraatsperiode is de opdracht
aan het lectoraat bijna niet gewijzigd. Er zijn ‘lessons learned’ geformuleerd
met de bedrijven. Die zijn toegepast op de inrichting van de kenniskring en de
multidisciplinaire ketens.
We hebben vooral nagedacht over:
• de duurzaamheid van ons lectoraat,
• de mede door de bedrijven gewenste versterking van crossovers tussen
Zorg&Wonen enerzijds en Vrije Tijd anderzijds,
• de verdieping van onderzoeksvraagstukken (per MDK vier kleinere
subkenniskringen aangehaakt),
• de schaal van werken (kleinere groepen, minder grootschalige schouwen).
De ingelaste reflectie resulteerde in een stop op de toename van kenniskringleden:
het maximum van rond de zestien leden was bereikt. Een grotere groep bleek niet
goed werkbaar. Het aantal bedrijven groeide echter drastisch in deze fase (van
45 naar 72). Daar hebben we nadrukkelijk de voorlopers/volgers-werkwijze op
toegepast: innovaties eerst met een groep voorlopende bedrijven en daarna met een
groep van volgers verder bijstellen.
We zijn in deze periode gestart met meer individuele onderzoeksvragen, die we
in kleine groepen van kenniskringleden uitrolden en niet meer als gezamenlijke
kenniskring. We hebben onze programmalijnen uitgebreid met de lijn Leren in
Netwerken. Omdat we zagen dat die onderzoekslijn van groot belang was voor de
dynamiek en kwaliteit van de samenwerking. Tevens hebben we actiever contact
gezocht met hoogleraren op die kennisgebieden.
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Zoals hierboven al gezegd: De tijdsperiode 2013-2014 was voor het lectoraat
cruciaal. De eerste periode van vier jaar werd afgesloten en de ‘lessons learned’
dienden als opmaat naar de tweede periode. In onderstaand overzicht sommen
we puntsgewijs de bevindingen op en de onderzoeksthema’s die zich voor de
tweede lectoraatsperiode aandienden. Bevindingen na de eerste periode:
• Blijf ruimte houden voor reflectie, groot goed van dit lectoraat
• Kennis delen is ook informeel leren: de grote succesfactor die onderschat
wordt in het beroepsonderwijs
• Ken elkaar en wees elkaars partner in ontwikkeling, laat dit principe niet los
• Complementariteit i.p.v. concurrentie binnen de ketens verhoogt de
valorisatie van kennis sterk
• Kennis delen inspireert, maar er moet wel iets te delen zijn

De onderzoeksvragen blijven nauw verbonden met de verbinding tussen samenwerkingsrelaties en kennisinnovaties en de drie onderzoeksprogrammalijnen
daarbij die als zodanig in de eerste lectoraatsperiode zijn gemarkeerd. Ze zijn
echter nu meer toegesneden op de individuele accenten van de kenniskringleden
en de door hen getoonde ontwikkeling en gewenste verdieping daarbij.
Gezamenlijk participeren de kenniskringleden onder leiding van de lector in de
centrale onderzoeksvraag.
In de tweede periode zijn de volgende onderzoeksthema’s in 2013 in de regio
Drenthe/Noordoost-Overijssel verkend:
1.

De toekomst van het platteland en samenwerking middels Naoberschap
(PhD in voorbereiding)

2.

Euregionale samenwerking in multidisciplinaire ketens Toerisme

• Niet bij kennidsdeling alleen: kennis delen moet je organiseren om de
kennisagenda op een hoger plan brengen

3.

Multidisciplinaire samenwerking crossover Toerisme en Zorg&Wonen in
stedelijke regio’s (PhD)

• Organisatie en werkwijze van de samenwerking is van grote invloed op
resultaten ook voor de kennisinnovatie

4.

Nieuwe combinaties van Zorg en Wonen

5.

Healthy Lifestyle and Hospitality-ketens

6.

Domotica als facilitering bij Welzijn, Wonen en Toerisme

7.

Regionaal comakership beroepsonderwijs-bedrijven

• Docent is stuwer en stremmer tegelijkertijd

8.

Marketing van multidisciplinaire innovaties met clusters van bedrijven

• Studenten zijn ook leraren

9.

Duurzame kennisinnovatieprocessen door open innovatie met regionale
partners

• Onderwijs is een diesel, innoveren kost tijd en komt soms langzaam
op gang, heb geduld

• Reallife learning kan niet gesimuleerd worden
• De brede en de smalle weg van multidisciplinairiteit. Breed: alleen binnen
eigen organisatie(onderdeel). Smal: tussen clusters van organisaties.
Wij gaan vooral door op de smalle weg
• Populair-wetenschappelijk publiceren blijkt efficient en blijft nodig
ook voor verbinding met partners uit bedrijfsleven

10. Lerende Netwerken beroepsonderwijs-bedrijven op Toerisme en Zorg&Wonen
Door de crossovers kwamen we in deze tijd meer en meer in aanraking met
bedrijven uit de zorg en met burgers die gebruik maken van die zorg: naast
bedrijven en organisaties kregen we nu te maken met burgergroeperingen die
partner van ons lectoraat werden. De projecten ‘Vitaal Vechtdal’ en ‘Leerklimaat
Zorginstellingen‘ zijn daar illustraties van.

• Diverse onderzoeksculturen en toch één aanpak is heel belangrijk
om aan te houden
• Lector en kenniskring zijn meer dan een researchgroup alleen
• Dynamische onderzoekscontexten leiden toch tot stabiele resultaten

Wat is het verband tussen de (gekozen) manier van samenwerken binnen
combinaties van mbo/hbo-instellingen en clusters van regionale bedrijven en
de ontwikkeling van kennisinnovaties op het gebied van Leren&Werken die
goed aansluiten op de regionale kenniseconomie?
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Kennisdelen is ook informeel leren:
de grote succesfactor die onderschat
wordt in het beroepsonderwijs.
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Onderzoeker
Hilde Rotmensen
over Zora. De zorgrobot, als metafoor
voor de impact die het
project Vitaal Vechtdal
op haar persoonlijk,
het onderwijs en de
samenwerking
met bedrijfsleven
heeft gehad

Het lectoraat
heeft mij persoonlijk
veel gebracht
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Co-referent
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Ploeg over de
brede samenwerking
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en onderwijs en het
resultaat daarvan op
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de inwoners
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Het lectoraat
heeft mij
persoonlijk veel
gebracht
Onderzoeker Hilde Rotmensen
over Zora. De zorgrobot, als
metafoor voor de impact die het
project Vitaal Vechtdal op haar
persoonlijk, het onderwijs en de
samenwerking met bedrijfsleven
heeft gehad.
Geen twijfel mogelijk. De deelname aan het
lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie heeft op Hilde Rotmensen
een grote impact gehad. Dat uit zich op vele
manieren. ‘Het lectoraat heeft mij veel gebracht
in mijn huidige rol als opleidingsmanager, maar
meer nog in het durven weghalen van schotjes,
het naar buiten kijken, overal kansen zien, in
de contacten met het bedrijfsleven en vooral
ook soms gewoon lef durven tonen. Ik heb veel
geleerd.’ Het doet iets met je, zo’n intensieve
samenwerking volgens een methodiek die
nog lang niet gangbaar is. Zora, de zorgrobot
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illustreert die ervaring treffend.
Onlangs kwam een collega-docent van de
opleiding Zorg aan het Alfa-college in Hardenberg
terug van een symposium met een enthousiast
verhaal over een robot van 57 centimeter. De
dreumes is programmeerbaar en beschikt over
sensoren waardoor de ‘humanoïde’ robot goed
inzetbaar is in de zorg. De docente had ook een
kaartje van het Belgische bedrijf dat met Zora de
markt wil veroveren.
Toen Rotmensen het verhaal hoorde, viel het
kwartje bij haar onmiddellijk. De diplomering van
studenten die de opleiding voor verzorgenden en
verpleegkunde (VZ/VP) met goed gevolg hadden
afgelegd, zat er aan te komen. Ze belde met de
vertegenwoordiger van het bedrijf en vroeg of
het niet mogelijk zou zijn de bijeenkomst op te
luisteren met de robot. Dat zou gelijktijdig een
mooie gelegenheid zijn om ambassadeurs voor
het product te werven. Veel van de studenten
staan immers aan de vooravond van een loopbaan
in de zorg.
Het enthousiasme bleek wederzijds en het
Oosterendse bedrijf QBMT en Consyst uit SintOedenrode die de software ontwierpen en
integreerden voor Zora togen met twee robots in
de achterbak naar de feestelijke bijeenkomst in
Hardenberg. ‘De robots hebben gepraat met de
groep, hebben alle geslaagden een hand gegeven.
Het was ontroerend om te zien. In korte tijd
heeft Zora kennisgemaakt met veel toekomstige
zorgmedewerkers.’ Ze beseft dat als dit haar een
paar jaar geleden was overkomen, het kaartje
waarschijnlijk gewoon tussen al die andere van
bedrijven en organisaties terecht was gekomen.
‘Echt mooi dat het nu anders ging.’ Ze wil maar
zeggen, ook netwerken is een kunst die je moet
oefenen en leren.
Nu ze van docente Verpleegkunde de stap
heeft gezet naar het management is haar tijd
dusdanig ingeperkt dat ze na vier jaar een stapje
terug doet binnen het lectoraat. Inmiddels is
er een opvolgster beschikbaar die de vacante
plek in de kenniskring inneemt. ‘In mijn rol
als opleidingsmanager heb ik veel gehad aan
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de inzichten van het lectoraat. Alleen al als ik
terugdenk aan de afgelopen week dan heb ik vaak
gebruik gemaakt van de verworven vaardigheden.’
Rotmensen was actief betrokken bij de
initiatieven op het snijvlak van welzijn, wonen
en zorg. De goede resultaten hebben de nodige
erkenning gekregen.
‘Ik had op een gegeven moment samen met
collega Jan Zantinge maar liefst twintig studenten
in de projectvoorbereiding van een zorghotel
in Meppel zitten van projectontwikkelaar Bert
Pathuis. ‘Dat was een van onze eerste successen’,
herinnert ze zich. In 2011 nam de samenwerking
met die partner een aanvang. Ook al is het
project nog niet tot uitvoering gekomen, de
studenten leerden veel van de samenwerking in
een multidisciplinair team. ‘Ze ontdekten wat
het betekent om afhankelijk van elkaar te zijn en
dat als de een zijn taak niet goed uitvoerde, een
ander team ook niet verder kon. Ze leerden enorm
van elkaar en pepten elkaar op met ideeën en
presentaties.’
Drie groepen van het mbo van de opleidingen
Bouwkunde, Verpleging en Verzorging en een
groep studenten van de Hogere Hotelschool
werkten nauw samen aan de opdracht. ‘Ik
denk dat veel studenten pas achteraf beseft
hebben hoe bijzonder dat was. Wij hadden ons
als docenten en onderwijsinstellingen vijf jaar
eerder ook niet kunnen voorstellen dat wij met
studenten een echt project zouden doen. In die
dagen was het altijd een ‘fake’ project. Dit was
hartstikke echt.’ Voor haar staat het als een paal
boven water. ‘Samen kun je veel mooiere dingen
doen dan alleen. Er kan nog veel meer op dat
gebied worden gedaan.’
In de randvoorwaardelijke sfeer is er bij de
vestiging in Hoogeveen van het Alfa-college
al veel mogelijk. ‘De roosters zijn op elkaar
afgestemd zodat studenten makkelijker in
gezamenlijke multidisciplinaire projecten kunnen
meedraaien.’ Ook over de manier waarop
projectplannen worden beschreven en de wijze
van betrokkenheid van de bedrijfspartner zijn
helder omlijnde afspraken gemaakt. Het doet

Rotmensen deugd dat het is gelukt om voor
de vestiging in Hardenberg projectsubsidiëring
te ontvangen voor het deelproject Vitaal
Academie Vechtdal. ‘De werkwijze die wij hebben
uitgekristalliseerd in het ReCoMa-Lab kunnen
we daarmee uitrollen in het Vechtdal.’ Bedrijven
in de zorg, op het vlak van wonen en in de
techniek reageerden bij voorbaat enthousiast
over de nauwere banden met het onderwijs. ‘De
onderwijsteams worden uitgedaagd mee te doen
in innovatie budgetten.’ Uit ervaring weet ze dat
de projecten een enthousiasme losmaken bij de
deelnemers die weer bijdragen aan het succes.
‘We beginnen klein. Daarna kan het verder
groeien.’
Er is volgens Rotmensen de afgelopen jaren
een goede basis ontstaan om de samenwerking
tussen Techniek en Zorg en Verpleging verder
te intensiveren en uit te bouwen. ‘Voor de
zorg blijft de techniek bedreigend, voor betere
toepassingen hebben we technische mensen
nodig. Het is mooi te zien hoe studenten zaken
van elkaar overnemen.’ De Zora-oplossing bewijst
dat de disciplines baat bij elkaar hebben. De
robot werkt al in woonzorgcentra, in scholen voor
hulp aan autistische kinderen en in verschillende
ziekenhuizen. De kleine, zeer beweeglijke robot
heeft een hoge aaibaarheidsfactor, de oefeningen
die het voordoet worden door jong en oud
enthousiast opgevolgd. In maart 2015 won de
zorgrobot de innovatie start-up award. Er zijn
inmiddels een kleine honderd ‘zusjes’ op de
markt. De jury oordeelde dat Zora de zorgverlener
ontlast, tevens leidt de inzet tot betere en snellere
persoonlijke zorg en hulp. Dat het Alfa-college
in Hardenberg er als de kippen bij was om de
prijswinnende innovatie te delen met studenten
die aan het begin van hun loopbaan staan,
vervult Rotmensen zichtbaar met trots. Zonder
het lectoraat was dat ondenkbaar geweest. ‘We
hebben er elke dag voordeel van.’ De zorg en
verpleging worden er beter van. En daar is het de
kenniskring om te doen.
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Van wieg tot
graf vitaal in het
Vechtdal
Co-referent Erik van der
Ploeg (programmaleider
Vitaal Vechtdal) over de
brede samenwerking tussen
werkgevers, zorgverzekeraars,
gezondheidszorg en onderwijs
in het Vechtdal en het resultaat
daarvan op de vitaliteit van de
inwoners.
Een huisarts uit Ommen gaf enkele jaren terug de
aanzet tot een brede coalitie tussen werkgevers,
zorgverzekeraars, gezondheidszorg en onderwijs
in het Vechtdal om de vitaliteit van de inwoners
te verbeteren. Erik van der Ploeg is als een
van de programmaleiders nauw betrokken bij
het uitrollen van initiatieven die een meetbaar
resultaat beogen. In die rol kwam hij anderhalf
jaar geleden in gesprek met het lectoraat. ‘Het
was liefde op het eerste gezicht.’
Als werkgever is het Alfa-college met de vestiging
in Hardenberg een van de deelnemers aan het
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programma Vitaal Vechtdal. Gelijktijdig wees
Pauline Terwijn, de voorzitter van het regionale
initiatief, Van der Ploeg op de mogelijke match
met het dubbellectoraat van Stenden Hogeschool
en Alfa-college dat zich beweegt op het snijvlak
van gezondheidszorg, welzijn, techniek en
onderwijs. De achterliggende gedachte van het
brede samenwerkingsverband in het Vechtdal
is dat regionale samenwerking een goede
gezondheid van de inwoners kan bevorderen.
Inspiratie ontleende de regio aan het
Duitse Kinzigtal waar een ondernemer in de
gezondheidszorg met succes een soortgelijke
aanpak had opgezet. Dat initiatief had inmiddels
meetgegevens opgeleverd die het welslagen
staafden. ‘Dat was reden om die geslaagde
werkwijze ook naar het Vechtdal te halen’, aldus
Van der Ploeg. Er zijn bij de start vier programma’s
opgetuigd die de vier domeinen van het leven
bestrijken van geboortezorg tot ouderenzorg
en alles wat daar tussen ligt. Vitaliteit van wieg
tot graf, zeg maar. Het Vechtdal paste daarmee
ook goed in een overheidsprogramma om in
proeftuinen regionale zorgmaatregelen op
hun effectiviteit te testen. Het programma van
Van der Ploeg, werkzaam als adviseur Gezond
Ondernemen bij Zilveren Kruis/Achmea, bestrijkt
het middensegment van de levenscyclus van de
inwoners in het gebied. ‘Ik richt me daarbij op de
rol van werkgevers.’
Na anderhalf jaar praten beginnen de eerste
resultaten zichtbaar te worden. Met name de
eerste maanden kostte het tijd om de juiste
bedrijven en beslissingsbevoegde personen
binnen de deelnemende partijen om de tafel te
krijgen, schetst de programmaleider. ‘We richten
ons op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Dat raakt aan het tegengaan van ziekteverzuim,
vergroten van de medewerkerstevredenheid.’ De
impact van gezondere medewerkers is groot. Het
draagt er toe bij dat zij als hun vitaliteit toeneemt
met meer plezier wonen, werken en leven in het
Vechtdal. Dat geeft een impuls aan de regio,
zorgt voor dynamiek.
In het begin kwamen de gesprekspartners
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eens per zes weken bijeen. Die frequentie is
door Van der Ploeg naar beneden bijgesteld.
‘Met het lectoraat had ik direct een klik, in
het Vechtdal liep het niet zo hard. De praktijk
bleek weerbarstig. De belangen van de partijen
om de tafel verschilden nogal.’ Het bleek voor
deelnemers moeilijk over de grenzen van het
eigen bedrijf heen te kijken. ‘Die waren vooral
bezig met ‘what’s in it for me’, en minder begaan
met het effect voor de regio en het leidmotief dat
iedereen er beter van zou moeten worden.’
Er gloort inmiddels hoop, memoreert de
programmaleider. ‘In het begin zat iedereen
braaf te knikken, ging vervolgens zijns weegs.
Nu realiseer ik me dat er behoefte is aan een
regisseur, iemand die lijnen uitzet en afspraken
maakt over wat we gaan doen. Als je dan zegt
over drie weken moet die informatie beschikbaar
zijn, dan komt het er ook.’ Voorlopig neemt Van
der Ploeg die rol als aanjager op zich. Een begin
is er. ‘De deelnemers delen nu al makkelijker
bedrijfsgevoelige informatie met elkaar over
bedrijfsvoering, ziekteverzuim of betrokkenheid
van medewerkers. Vertrouwen is een belangrijke
basis om verder stappen te zetten.’
Een van de eerste concrete wapenfeiten is de
gezamenlijke inkoop van hulpverleners die
oplossingen aanreiken voor werknemers met
fysieke klachten. Hetzelfde is gedaan in een
contract met arbeidspsychologen. Op stapel
staan soortgelijke maatregelen op het terrein
van schuldhulpverlening en mantelzorg. ‘Mijn
voordeel is dat ik vanuit mijn werk voor een
zorgverzekeraar eenvoudig hulp kan vragen
om zorg in te kopen.’ Niet alleen levert het
de werkgevers direct kostenvoordeel op, een
volgende stap is om het vitaliteitsprogramma
voor werknemers verder op te tuigen. ‘We bieden
werknemers een programma met een assessment
aan waarbij hun individuele vitaliteit wordt
gemeten op het gebied van voeding, slaapgedrag,
gezondheid. Vervolgens kan daar coaching op
plaats vinden. Die geanonimiseerde gegevens
geven de werkgever belangrijke beleidsinformatie
waarop hij kan sturen.’ Als die data binnen rollen

beschikt Vitaal Vechtdal over een nulmeting wat
betreft de inzetbaarheidsrisico’s en performance
van medewerkers, schetst de programmaleider
tevreden. ‘We kunnen dan veel gerichter aan de
slag.’
Eind 2017 moeten de eerste resultaten vanuit
het proefgebied op tafel liggen. Achteraf betreurt
Van der Ploeg dat niet eerder, direct bij de
start van het project in 2013, een nulmeting is
gehouden. ‘We hebben eigenlijk te lang gepraat.’
Mogelijk dat het lectoraat een rol kan spelen in de
vormgeving van een lonend ondernemersmodel.
‘Er is een best practice nodig. Misschien dat het
lectoraat de regie zich meer kan toe-eigenen.’
Daarnaast zou hij graag sneller met de juiste
personen binnen organisaties in gesprek komen.
‘Ondernemerschap is voor het welslagen van
dit soort brede initiatieven heel belangrijk. Als
een ondernemer zich eigenaar voelt van de
uitdagingen op het terrein van vitaliteit dan gaat
het uiteindelijk wel lukken.’ De programmaleiders
hebben vanuit die gedachte de touwtjes duidelijk
meer in handen genomen. ‘We laten het eerdere
keurslijf los en gaan zelf ondernemen. Het
uiteindelijke doel blijft om de regio aantrekkelijker
te maken om te wonen en te werken.’

Vertrouwen is een
belangrijke basis om
verder stappen te zetten.
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Onderzoeker
Sebo Boerma over
het informele leren
en het effect daarvan
op de persoonlijke
ontwikkeling van
werknemers in de zorg
en de kwaliteitsverbetering die
dat oplevert

Werknemers leren
het meeste op
informele wijze
126 o n d e r z o e k e r Sebo Boerma (kenniskringlid en promovendus regioteam Drenthe, Bos IO, Amsterdam)

Co-referent
Peter Vervloet van
de Treant Zorggroep
over de oplossingen
voor strategische
problemen die de
inzichten van het
informeel leren opleveren voor een grote
zorgorganisatie

Delen van kennis is
het nieuwe hebben
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Werknemers leren
het meeste op
informele wijze
Onderzoeker Sebo Boerma
over het informele leren en
het effect daarvan op de
persoonlijke ontwikkeling
van werknemers in de zorg
en de kwaliteitsverbetering
die dat oplevert.
Aan de koffietafel of tijdens de lunch leren
werknemers vaak meer dan in een vergaderruimte
met een trainer voor de groep en een cursusboek
op tafel. Dat inzicht bestaat al langer onder
wetenschappers, het blijkt alleen lastig om
het informele leren op een goede, effectieve
manier te stimuleren en faciliteren. Binnen het
lectoraat Duurzame innovatie van de regionale
kenniseconomie houdt onderwijskundige Sebo
Boerma zich bezig met een onderzoek naar het
leerklimaat dat samenhangt met de gehanteerde
samenwerkingsmethodiek zoals ontwikkeld en
onderzocht door het lectoraat. ‘De inschatting is
dat 70 tot 80 procent van wat we leren op een
informele manier gebeurt, veelal in de dagelijkse
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routine. Onbewust of minder bewust.’ Het maakt zijn
onderzoeksterrein buitengewoon interessant.
In de zomer van 2013 haakte Boerma als gast
aan bij het lectoraat. Hij was betrokken bij een
onderzoek naar een mogelijke samenwerking met
het kenniscentrum voor het mbo op het gebied van
gezondheidszorg, welzijn en sport. Nadat hij zijn plan
op tafel had gelegd en enige tijd actief en concreet
had meegedraaid als kenniskringlid, vroeg lector
Ineke Delies hem om zich langdurig te verbinden aan
de kenniskring voor een promotieonderzoek naar
informeel leren. ‘Dat sprak me erg aan.’ Van het een
kwam het ander en inmiddels is hij vast lid van de
kenniskring met een eigen specifiek deelterrein en
promovendus bij de Open Universiteit met prof. dr.
Maarten de Laat als promotor en lector Ineke Delies
als copromotor.
Boerma is afgestudeerd in de toegepaste
onderwijskunde aan de TU in Enschede. Hij richt
zich vooral op het leren binnen de bedrijfssetting.
Vandaar zijn interesse in het leerklimaat dat
gepaard gaat met de multidisciplinaire aanpak in
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven dat
het dubbellectoraat van Alfa-college en Stenden
Hogeschool voorstaat. Na de start van het lectoraat
in 2010 ontstond bij een aantal partners uit het
bedrijfsleven zo’n twee jaar geleden de behoefte de
hoofdthema’s Zorg en Wonen en Toerisme verder
te differentiëren in kleinere subthema’s. Er werden
multidisciplinaire subketens (MDSK’s) gevormd voor
verdere detaillering. Boerma is verbonden aan de
subketen Leerklimaat. Zijn partners zijn de Treant
Zorggroep, BCM Woonzorg, de brandweer Friesland,
Alfa-college en ‘s Heeren Loo. ‘In co-creatie werken
we samen aan het onderzoek hoe de organisaties
informeel leren beter kunnen benutten.’
Zijn promotie bij hoogleraar Maarten de Laat van
de Open Universiteit, wiens vakgebied ligt op
het terrein van Lerende Netwerken en informeel
leren, loopt parallel aan de activiteiten van de
MDSK ‘Leerklimaat’. De partners hebben er
behoefte aan meer grip te krijgen op het informeel
leren, dat immers zo’n belangrijke bron van
informatieoverdracht en ‘bijspijkeren’ blijkt te
zijn. ‘Slechts 20 procent van het leren verloopt
via formele trajecten’, weet Boerma. Voor alle
duidelijkheid, de MDSK buigt zich niet over de
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onderzoeksvraag. ‘Die twee trajecten lopen naast
elkaar, maar ik hoop dat het werk met de MDSK en
de promotie elkaar flink kunnen inspireren.’
Hoewel informeel leren moeilijk precies te definiëren
is vanwege de diffuse aard van het concept, hebben
de onderzoekers Marsick en Volpe in 1999 een
aardige poging gedaan. Zij omschrijven informeel
leren in werksituaties aan de hand van zes
kenmerken, te weten:
1) Is geïntegreerd in het werk en de dagelijkse
routine;
2) Het wordt getriggerd doordat zich iets voordoet
dat niet opgelost kan worden met het bestaande
repertoire aan kennis, vaardigheden en attituden;
3) Niet bij al het informele leren is er sprake van zeer
bewust leren. Veel van het informele leren geschiedt
tamelijk impliciet;
4) Het leren verloopt niet altijd even gestructureerd:
toevalligheden en willekeur spelen een rol bij het
verloop van informele leerprocessen;
5) Er is sprake van een inductief proces van actie en
reflectie;
6) Het leren is doorgaans niet individueel maar veelal
een sociaal gebeuren waarin ook anderen (denk aan
collega’s, klanten) een rol van betekenis spelen.
De nieuwe inzichten in hoe medewerkers leren, heeft
veel bedrijven inmiddels ertoe gebracht om het
70/20/10 principe te hanteren. Waarbij 70 procent
van het leren in de praktijk gebeurt, 20 procent door
onderlinge interactie en slechts 10 procent door
formele training. Toch is er bij de partners, maar
ook bij de andere kenniskringleden de behoefte
om deze algemene principes verder uit te diepen
in casuïstiek en theorievorming. Boerma: ‘We zijn
op dit moment nog heel erg zoekend naar een
specifiekere uitwerking van mijn onderzoeksvraag.
Op dit moment luidt die: Als je informeel leren in
de organisaties meer bewust wilt toepassen, wat
betekent dit dan voor het veranderingsvermogen in
de organisatie.’ Zijn hypothese is dat het toepassen
van informeel leren en het faciliteren daarvan ertoe
leidt dat een organisatie meer flexibiliteit gaat
vertonen en daardoor makkelijker in kan spelen op
veranderingen.
Met name zorgorganisaties die een steeds grotere
rol krijgen toebedeeld in het samenspel met de
informele zorg zullen daardoor beter kunnen

functioneren. ‘Door meer op informeel leren in
te zetten neemt het zelflerend vermogen van
organisatie toe’, veronderstelt Boerma. Dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat een manager nadenkt
over de manier waarop koffietafelgesprekken kunnen
worden gebruikt als middel om het informeel leren
te stimuleren. Vaak schuiven werknemers aan bij
collega’s van de afdeling of hetzelfde team, door
eens te wisselen van eet- en gesprekspartner kunnen
nieuwe inzichten overgedragen worden of slimme
oplossingen ontstaan. ‘Heel interessant om te zien
hoe je aanwezige kennis beter kunt benutten om de
kracht van het informeel leren beter tot zijn recht te
laten komen.’
Ook zouden organisaties bewust tijdens de lunch
mensen van buiten aan tafel kunnen noden zonder
dat er gelijk een formeel programma aan wordt
gehangen. ‘Vanuit de subketen kijk ik vooral naar de
organisaties en bedrijven die al zijn aangehaakt. Ik
richt me daarbij op het leren binnen de werksetting,
wat niet wil zeggen dat onderwijsorganisaties ook
niet hun voordeel met de inzichten kunnen doen.’
Niet voor niets behoort ook het Alfa-college tot de
werkgroep. ‘In het onderwijs van zowel Alfa-college
en Stenden Hogeschool zit ook heel veel kennis dat
op informele wijze aan studenten wordt aangereikt.
Het onderwijs kan erover nadenken of zij die
kennisoverdracht wel op de juiste wijze inzichtelijk
maken voor studenten en toetsen.’
Momenteel verkeert het onderzoek nog in een
verkenningsfase waarbij de onderzoeksvraag verder
wordt gespecificeerd. Op termijn kan Boerma zich
goed voorstellen dat hij ook gebruik gaat maken
van studenten bij het vervolgtraject. ‘We zouden
bijvoorbeeld een leerplaats kunnen inrichten volgens
het principe van informeel leren.’ Op dit moment is
hij echter nog niet zover. Hij verwacht in 2020 te
promoveren op zijn onderzoek naar het leerklimaat.
‘Het betreft een langjarig onderzoek.’ Het mooie
van de samenwerkingsformule is dat de partners zich
gedurende een langere periode aan elkaar verbinden,
dat geeft tijd en rust om een stevig fundament te
leggen. ‘We willen de kracht van informeel leren
beter benutten.’
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Delen van kennis
is het nieuwe
hebben
Co-referent Peter Vervloet van
de Treant Zorggroep over de
oplossingen voor strategische
problemen die de inzichten van
het informeel leren opleveren
voor een grote zorgorganisatie.
De Treant Zorggroep is met ruim zesduizend
medewerkers verdeeld over drie ziekenhuizen
en ongeveer twintig verpleeg- en
verzorgingstehuizen een grote zorgverlener.
Hoofd Opleiding Peter Vervloet beschouwt vanuit
zijn functie de Zorggroep vooral als een enorm
kennispotentieel dat optimaal moet worden
benut, maar dat zich ook continue dient te
ontwikkelen. De kenniskring van Sebo Boerma
die zich vooral richt op het informele leren in
organisaties en netwerken sluit precies aan bij wat
Vervloet zo boeit. ‘Op het snijvlak van onderwijs,
praktijk en onderzoek oplossingen zoeken voor
strategische problemen. ’
Het contact met kenniskringlid Boerma en lector
Ineke Delies verliep informeel, memoreert het
hoofd Opleiding tijdens het interview. ‘Het
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ontstond als een vorm van netwerken. We
kwamen elkaar tegen, raakten aan de praat en
bleken vruchtbare ideeën uit te kunnen wisselen.
Daarmee is het ontstaan van de samenwerking
illustratief voor hoe ik aankijk tegen leren.
Ik ben niet zo protectionistisch. Netwerken
kunnen elkaar verder brengen om zodoende
kennis te ontwikkelen. Het delen van kennis is
voor mij het nieuwe hebben.’ Vervolgens zijn er
afspraken gemaakt en wat zaken aan het papier
toevertrouwd, maar wel in die volgorde. Eerst
informeel contact, vertrouwen in elkaar hebben
en vervolgens samenwerken.
Het onderzoek van Sebo Boerma over Lerende
Netwerken en informeel leren kan volgens
Vervloet de Treant Zorggroep bij de noodzakelijke
harmonisering verder helpen. ‘Het is nogal wat
om al die afdelingen en voorheen zelfstandige
organisaties op een lijn te krijgen om meer
slagkracht te creëren. Opleidingen spelen
daarin een belangrijke rol omdat ze helpen
gezamenlijke referenties te ontwikkelen.’ Wat
hem aanspreekt in het informeel leren is dat de
aanwezige kennis en ervaring van individuele
medewerkers wordt gebruikt om de organisatie
verder te ontwikkelen en op een hoger plan te
brengen. ‘Ik vind het interessant om te kijken hoe
je dat kunt stimuleren en zodoende de zorg kunt
doorontwikkelen.’
Meer dan voorheen gebruikelijk ligt daar
een individuele verantwoordelijkheid van de
professionele zorgverlener of het nu een medicus
of een verpleegkundige is. ‘Daar begint het bij.
Als vakvrouw of vakman moet je je bewust zijn
dat je anderen binnen en buiten de organisatie
iets te vertellen hebt.’ Voor hem is dat bewustzijn
een voorwaarde om de volgende stap vanuit
kennisdeling naar kennisontwikkeling te kunnen
zetten. ‘Het is een heel goed gebruik om als je
kennis mag halen door studie of netwerken, dat
je vervolgens die kennis ook weer terugbrengt
naar de eigen organisatie.’ Hij let er bijvoorbeeld
op dat bij lezingen niet alleen deskundigen
van buiten het woord krijgen, maar ook eigen
medewerkers.

Informeel leren is gediend bij het snel elkaar
feedback geven in de werksituatie en niet zaken
op te sparen voor een vast evaluatief moment.
Vaak komt het er dan niet van of is het moment
om op basis van de opgedane ervaring verder te
komen alweer voorbij. Vervloet hecht er tevens
aan de mogelijkheden van E-learning optimaal
te benutten en ook daarbij de informatiedeling
door opgedane kennis te faciliteren met een goed
ontsloten digitale bibliotheek. ‘Dat geldt ook voor
het toegankelijk maken van wetenschappelijke
bibliotheken.’
Het onderzoek van Boerma brengt steeds meer
nuttige ideeën over informeel leren, constateert
Vervloet tevreden. ‘Kennisdeling brengt kennis
voort en wat je aan inzichten ophaalt moet je
ook terugbrengen. Dat is een professionele
verantwoordelijkheid. Daardoor ontstaat een
collectief bewustzijn. Het is goed elkaar het
verhaal te doen. Ook binnen Treant is daarmee
nog veel meer mogelijk. Er is genoeg waar
we trots op kunnen zijn.’ Dat is volgens hem
lang niet altijd afhankelijk van studiebijdragen
van de werkgever of afhankelijk van budget.
‘Werknemers moeten zich daarin niet afhankelijk
opstellen. Het is niet afhankelijk van getallen.
Het valt me bijvoorbeeld op dat medici veel meer
artikelen publiceren dan verpleegkundigen terwijl
die laatste groep ook het nodige te vertellen en te
melden heeft.’
Enige nuance is wel op zijn plaats, stelt Vervloet
als het om ontplooiing binnen het werk gaat.
‘Door de grote werkdruk loopt het veel werknemers binnen onze organisatie behoorlijk over
de hoge schoenen. Ik ben dan de laatste die gaat
zitten drammen dat opleiding zo nodig is. Er is
niet altijd plek voor meer.’ Dat maakt het juist zo
interessant om te zien hoe vruchtbaar informeel
leren kan bijdragen aan de kennisontwikkeling.
‘Door elkaar te bevragen kan er een positieve
prikkel ontstaan. Het sluit aan bij wat mensen
kunnen.’
De kenniskring en de onderzoeksgroep dragen op
een goede wijze bij aan het verder brengen van
inzichten en onderzoeksmogelijkheden, meent

hij. ‘We informeren elkaar goed. De deelnemers
bestrijken hele verschillende terreinen. Laatst zijn
we op werkbezoek geweest bij de brandweer.
Die werken heel protocollair, dat is ook weer
leerzaam.’ Daarnaast staat de Treant Zorggroep
op het punt een overeenkomst te sluiten met
het lectoraat en daarbinnen met Boerma over
een onderzoek naar informeel leren binnen de
verschillende teams. ‘Dat is een onderzoek in het
kader van zijn promotie en kijkt heel precies naar
de leermogelijkheden per team en de slagkracht.
De resultaten kunnen wij weer teruggeven aan de
teams zodat het ons ook het nodige oplevert.’
Vervloet onderstreept dat het werk in de
kenniskring bedoeld is om de visie op
informeel leren in netwerken en organisaties te
onderbouwen met harde data. ‘Het gaat niet
om particuliere meningen. Door onderzoek,
onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden
komen we tot nieuwe inzichten.’ De methodiek
en stijl van Sebo Boerma en Ineke Delies spreekt
hem aan. ‘Zij kunnen en willen niet van te voren
voorspellen wat er ontstaat. Het gaat niet uit van
een blauwdruk. Je moet je de vrijheid permitteren
om niet te weten waar je uitkomt. De werkwijze
van het lectoraat is samen creëren, het optimum
van co-creatie. We moeten weg van het denken
in blauwdrukken en van te voren ingegeven
opbrengsten en uitkomsten.’ Verrassing hoort
bij creatie. Zo kan uit samenwerking nieuw leren
ontstaan, aldus Vervloet.

Je moet je de vrijheid
permitteren om niet te
weten waar je uitkomt.
De werkwijze van het
lectoraat is samen creëren.
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De ingezette schaalverkleining in multidisciplinaire subketens in de periode
2014 tot 2015 leidde tot minder innovatievraagstukken en concrete
onderzoekslijnen dan verwacht. Men miste de complementariteit van de grotere
multidisciplinaire ketens en de onderzoekers misten elkaars complementariteit.
Het onderzoeksprogramma werd eerder minder dan beter herkenbaar. Gelijktijdig
zochten enkele internationale partners toegang tot ons gedachtegoed en
ontwikkelden we een sterke relatie met de Euregio, met name rondom Osnabrück.
Tevens werd onze expertise gezocht bij grote Noord-Nederlandse onderzoek- en
economische verbanden zoals het Healthy Ageing Network Northern Netherlands
(HANNN). De programmalijn Healthy Lifestyle raakte aan ons verbonden. We
hebben volgens onze samenwerkingsmethodiek daar de thematieken van enkele
kenniskringen op ingezet. De internationale factor sloop ons lectoraat binnen
en de roep nam toe om toepassing van onze manier van werken op aanpalende
gebieden van verduurzaming van de economie zoals de Biobased economy. Zulke
verbanden dienden multidisciplinair ontwikkeld te worden in het scala van nieuwe
combinaties van Zorg&Wonen&Vrije Tijd, specifiek ons expertisegebied. We zijn
in deze tijd partners geworden van twee grote clusters, waar we kleinschalig in
hebben geparticipeerd. De projecten ‘Biobased Bouwen bij Zorg en Vrije Tijd’ en
‘Silver Economy en Healthy Lifestyle‘ zijn daar voorbeelden van. De fase van de
transfer van onze expertise naar andere lectoraten en netwerkorganisaties brak
daarmee aan.
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Onderzoeker
Daan van Rooijen
zit te popelen om de
toepassing van duurzame kunststoffen in
de praktijk te brengen
in de woningbouw
voor huurders die
meer zorg nodig
hebben

Bouwen aan een
huis van composiet
134 o n d e r z o e k e r Daan van Rooijen (kenniskringlid regioteam Drenthe, Stenden Hogeschool, associate lector Techniek Emmen)

Co-referent
Ellen Stevens
is optimistisch over
de kansrijkheid van
het bouwen met
duurzame kunststoffen in de
sociale woningbouwsector

Innovatief Biobased
bouwen alleen kansrijk
door samenwerking
p a r t n e r Ellen Stevens (hoofd Vastgoed corporatie Domesta) 135
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Bouwen aan
een huis van
composiet
Onderzoeker Daan van Rooijen
zit te popelen om de toepassing
van duurzame kunststoffen in
de praktijk te brengen in de
woningbouw voor huurders die
meer zorg nodig hebben.
Een creatieve bouwdoos voor volwassenen, zo
valt het project Biobased bouwen nog het best
te omschrijven. Projectleider Daan van Rooijen
zit letterlijk te popelen om er mee los te gaan.
De associate lector van de Stenden duurzame
kunststoffenpoot Polymore Research and Education
(Stenden PRE) richt samen met partners uit het
werkveld een vernuftige proeftuin in voor duurzaam
bouwen met polymeren. Binnen het lectoraat
Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
is hij de verbindingsman tussen innovatieve
technieken, ‘groene’ bouwmaterialen, de markt en
gebruikers/bedrijven uit de sectoren Zorg, Wonen
en Vrije Tijd. Kennisdeling en kennisstapeling moet
het mogelijk maken de revolutionaire inzichten van
Stenden PRE en van het lectoraat te verbinden met
onderwijs en diverse werkvelden.
Het mooie van de duurzame kunststof biocomposiet
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is dat het zich leent voor allerhande toepassingen
in de bouw. Het kan eindige en minder duurzame
materialen zoals staal, houtskelet of kunststof op
basis van fossiele plastics prima en vaak zelfs beter
vervangen, legt de associate lector van Stenden PRE
uit. Daarnaast is de isolerende functie veel beter
en het is makkelijker in onderdelen op te bouwen
en weer af te breken. ‘Het is net als het bouwen
met lego. Nu we vanuit Stenden nauwer gaan
samenwerken met de opleiding Bouwkunde die bij
de NHL is ondergebracht, kunnen we op dit thema
nieuwe verbindingen en innovaties verwachten.
De ‘legolisering’ van de bouw heeft de toekomst’,
verwacht Van Rooijen.
Biocomposiet wordt gemaakt uit bijvoorbeeld
hennep of vlas. De eerste brug uit biocomposiet
komt dankzij een samenwerking van Stenden PRE,
enkele commerciële partners en Wildlands Adventure
Zoo Emmen in het nieuwe dierenpark te liggen.
‘Een wereldprimeur’, constateert Van Rooijen trots.
Juist zijn vakgebied heeft baat bij de methodiek
van het lectoraat van Ineke Delies. Die helpt bij
het veroveren van een plek in de branche van
bouwmaterialen. En om multidisciplinair samen te
werken met niet-technische bedrijven. Verbindingen
met private en gouvernementele partners zijn daarbij
onontbeerlijk.
‘Voor de toepassing van biobased materialen
moeten de technische disciplines met andere
disciplines en partijen om tafel, vaak zijn het de
overheden die hierin sturend optreden doordat ze
verduurzaming hoog op de agenda hebben staan’,
vertelt de associate lector. ‘Het lectoraat Duurzame
innovatie van de regionale kenniseconomie helpt
deze disciplines en partijen in Lerende Netwerken
bij elkaar te komen.’ De kans van slagen neemt
daardoor toe.
Woningcorporaties of toeristische bedrijven willen
nog wel eens vooroplopen bij vernieuwende
ontwikkelingen, terwijl puur commerciële partijen
biocomposiet nu doorgaans nog links laten liggen
uit onwetendheid of op grond van een conservatieve
kosteninschatting. De multidisciplinaire subketen
‘Biobased bouwen’ gaat fungeren als kraamkamer
hoe de duurzame bouwmaterialen een plek op de
markt kunnen veroveren in de keten volgens de
methodiek van het lectoraat. Dus multidisciplinair
en multilevel waarbij het accent bij mbo-studenten
iets meer ligt op het maken en bouwen en bij

o n d e r z o e k e r Daan van Rooijen (kenniskringlid regioteam Drenthe, Stenden Hogeschool, associate lector Techniek Emmen)

hbo-ers iets meer op het bedenken en toepassen
in de planvorming. Met een achtergrond als
industrieel ontwerper is Van Rooijen het gewend
om in teamverband te opereren en een project van
ontwerp tot toepassing te begeleiden. ‘We willen een
stap kunnen maken voor bedrijven en tegelijk iets
betekenen voor de overheden. Corporaties krijgen
steeds meer interesse in het duurzame huis van de
toekomst, de toepassing van biobased materialen
ligt daarbij voor de hand. Wij willen dat technisch
voor hen gaan invullen.’
Bij innovatieve vraagstukken die disciplineoverschrijdend zijn is het een hele kunst om alle
partijen die vaak uiteenlopende belangen hebben
binnenboord te houden. Het is net een kippenhok
waarin iedereen iets anders kraait, om er dan toch
een compositie van te maken is vrij complex, legt Van
Rooijen uit. De bouw van de brug uit biocomposiet
toont aan dat de toepassing zelfs op zo’n technisch
veeleisend niveau mogelijk is. Daarmee zou eigenlijk
niets de opmars van de duurzame kunststoffen nog
in de weg mogen staan. ‘We hebben iets op gang
gebracht. Nu zouden we ook graag in de bouw en in
de zorg en vrijetijdssectoren een doorbraak willen.’
Van Rooijen tekent daarbij aan dat daar weer hele
andere eisen en gebruiksvoorwaarden aan vast
zitten.
Zo wil een zorginstelling graag dat muren
afneembaar zijn en corporaties of aannemers
stellen hoge eisen aan de draag- en trekkracht
van leuningen, of trappen. In de multidisciplinaire
subketen is Domesta een woningcorporatie uit
Emmen die graag wil innoveren en een scherpe CO2doelstelling heeft, geïnteresseerd aangeschoven.
Eigenlijk wordt volgens Van Rooijen de woningbouw
voor corporaties te duur omdat de afbraak van
woningen ook zwaar op de begroting drukt.
Biocomposiet is veel flexibeler inzetbaar dan beton
of houtskeletbouw en nog eens uitermate geschikt
om te hergebruiken. De onderdelen kunnen gewoon
een tweede leven krijgen in een ander bouwplan.
‘Het zijn lichtgewicht bouwelementen die volgens
industriële normen geproduceerd kunnen worden
en het is duurzaam materiaal met een hoge
isolatiewaarde.’ Dat maakt het ook geschikt voor
toepassing in dakpanelen, wanden, kozijnen of
balkons. ‘Daarmee komt het flexibel bouwen van de
toekomst een hele stap dichterbij. Het huis behoudt
ook bij afbraak zijn waarde.’

Andere partners zijn Kuipers en Koers Bouw uit
Nieuw-Schoonebeek, evenals de composietverwerker CTC uit Hengelo, de gevel- en
raamkozijnen fabrikant Emkon en het verfbedrijf
Olijslager uit Emmen dat mee wil denken over
geschikte harsen en verven voor biocomposiet.
De benodigde natuurvezels kunnen direct uit
de omgeving van de akkers waarmee de keten
van grondstoffenleverantie tot aan de bouw en
opdrachtgevers in de regio voorhanden is. ‘De
een wil hard en direct aan de slag, de ander pleit
voor bezinning en onderzoek. Dat maakt het
verstandig om binnen de keten van het lectoraat
eerst methodisch ervaring op te doen.’ Aan de
noodzaak en kansrijkheid van de groene kunststof
twijfelt de associate lector en kenniskringlid geen
moment. ‘Biocomposiet is een volwaardig alternatief
voor staal en hout. Er komt een eind aan de
grondstofverspilling.’
De grote gemene deler tussen alle partijen is volgens
Van Rooijen dat ieder er baat bij heeft meer kennis
en ervaringen te verwerven over de toepassing
van biocomposiet. De technische opleidingen van
Stenden Hogeschool en Alfa-college kunnen samen
met de opleidingen in de zorg- en toeristische
disciplines deelonderzoeken en praktijkprojecten
uitvoeren. Daarnaast is het goed mogelijk dat
ook andere Schools zoals Commerce of Business
aanhaken. Al deze opleidingen participeren al in het
lectoraat, dat maakt het betrekken van hen bij de
uitvoering makkelijker. ‘Want de concepten die we
bedenken moeten ook betaalbaar blijven en in de
markt worden gezet.’ Het lectoraat Green Logistics
kan eveneens een duit in het zakje doen om de
grondstoffenstromen en de efficiënte aan- en afvoer
in de logistieke keten, inzichtelijk te maken. Er
hebben inmiddels drie voorbereidende besprekingen
plaatsgevonden met onderwijs en de beoogde
partners, in september 2015 gaat de werkgroep
officieel van start met het project ‘Biobased
bouwen’ in de context van Zorg&Wonen&Vrije
Tijd. ‘Alle facetten moeten goed in elkaar passen
wil biocomposiet een kans maken tegen de meer
gevestigde bouwmaterialen.’ De uitdaging ligt op
tafel, Van Rooijen stroopt er graag de mouwen
voor op om de huidige bouwwereld een nieuwe,
duurzame impuls te geven. ‘We steken onze nek
behoorlijk uit.’
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Innovatief
Biobased
bouwen alleen
kansrijk door
samenwerking
Co-referent Ellen Stevens,
hoofd Vastgoed woningcorporatie Domesta, is
optimistisch over de kansrijkheid van het bouwen met
duurzame kunststoffen in de
sociale woningbouwsector.
Het hoofd Vastgoed van woningcorporatie
Domesta in Zuidoost-Drenthe, Ellen Stevens, is
optimistisch over de kansrijkheid van bouwen met
duurzame polymeren. ‘Zo’n innovatief project
kan alleen lukken als diverse partijen goed met
elkaar samenwerken.’ Om die reden is ze blij dat
onderwijs, woningcorporatie en bedrijfsleven
samen nauw optrekken. ‘Er is een duidelijke wil bij
alle betrokkenen om dit project te laten slagen.’
Mooi is dat het vertrekpunt in 2014 lag bij private
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partijen en dat er een goede match mogelijk bleek
met het onderwijs.
Stevens kan zich nog goed herinneren hoe zij
vrijelijk aan het filosoferen was met directeur
Robert van Büseck van verfgroothandel Olijslager
over de mogelijkheid om de regionale economie
een steuntje in de rug te geven. ‘Het was zo’n
typisch vrijdagmiddag-moment waarbij je eens
uit het raam kijkt en een goed gesprek hebt. We
bedachten dat het goed zou zijn om de regio
een ‘swung’ te geven door innovatie en daarmee
gelijk de werkgelegenheid te dienen.’ Door
hogere opgeleiden vast te houden in de streek,
kan Drenthe belangrijke denkkracht vasthouden
waardoor vernieuwing meer kans van slagen
heeft.
Als hoofd Vastgoed van een maatschappelijk
betrokken woningcorporatie die innovatie hoog
in het vaandel heeft en gebruik van duurzame
producten in de bouw nastreeft, was het een
logische vervolgstap op zoek te gaan naar kennis
bij de campus Emmen van Stenden Hogeschool.
In dat gesprek werd ze geattendeerd op het
lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie van Stenden Hogeschool en Alfacollege en het lectoraat Polymere Research and
Education (Stenden PRE). ‘In onze visie hebben
wij als basisprincipes omschreven dat we werken
aan verbetering van de samenleving, daarbij
duurzaam tewerk gaan, streven naar schone en
gesloten kringlopen en dat we ons inspannen voor
een gezonde natuur.’ Biobased bouwen past daar
prima in. ‘Het leek ons een prachtige uitdaging
de handen ineen te slaan. Het sluit ook mooi
aan bij onze doelstelling voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Domesta beschouwt
het als een uitdaging om betaalbare bouw
te combineren met het stimuleren van een
Biobased economie die vervolgens ook weer
werkgelegenheid kan genereren voor onze
huurders.’
Na een paar gesprekken met vertegenwoordigers
van beide lectoraten kwam het al in augustus
2014 tot de oprichting van een consortium.

‘Opeens vielen de kwartjes op hun plek. Het sluit
allemaal naadloos op elkaar aan’, meent Stevens.
Van het consortium maken naast Domesta en
Stenden Hogeschool ook Olijslager, aannemer
Kuipers en Koers Bouw, composietverwerker CTC
en gevel- en raamkozijnenfabrikant Emkon deel
uit. Als eerste vervolgstap is afgesproken een
proef met een prefab aanbouw uit biocomposiet
te realiseren die eenvoudig aan een woning kan
worden gekoppeld om deze geschikt te maken
als aanleunwoning. ‘Dat sluit aan bij de breed
levende maatschappelijke wens om langer thuis te
kunnen wonen.’
Zo kwam al gauw de behoefte om niet alleen
monodisciplinair vanuit de technische disciplines
samen te werken, maar ook multidisciplinair met
de disciplines Zorg en Vrije Tijd en de daarbij
behorende bedrijven en opleidingen. ‘Biobased
bouwen in de context van zorg en vrije tijd’ werd
daarmee het initiatief waar het lectoraat aan
verbonden is.
Voor Stevens is het zonneklaar dat partijen zoiets
niet alleen voor elkaar krijgen. ‘Dit lukt alleen
als onderwijs en partijen in de markt samen
optrekken. Iedereen brengt daarbij zijn eigen
kennis en kwaliteiten in. We hebben allemaal
de overtuiging dat dit een belangrijke nieuwe
markt kan zijn.’ Als potentiële opdrachtgever
heeft Domesta de taak op zich genomen om
een vraagspecificatie op te stellen. Waar moet
zo’n aanbouw precies aan voldoen? In 2015
heeft de groep een project bezocht waarbij
een gewone aanbouw gericht op langer thuis
wonen is gerealiseerd. De volgende stap is
hoe het duurzame alternatief te borgen en dat
dan ook vanaf het begin multidisciplinair en in
samenwerking met hbo en mbo in te richten.
‘De grootste uitdaging is hoe wij biocomposiet
zo kunnen doorontwikkelen dat het een
geaccepteerd bouwmateriaal is. Daar zijn nog
behoorlijk wat stappen in te zetten.’
De inbreng van kennis vanuit beide lectoraten is
voor het consoritum waardevol, weet Stevens.
‘Er zijn genoeg techneuten die iets fantastisch

maken, maar daar geen markt mee weten te
bedienen. Het lectoraat van Ineke Delies toont
ons een methodische weg hoe je dit in samenwerking met elkaar wel kunt laten slagen. Hoe
innoveer je? Ik schat de kans hoog in dat het ons
gaat lukken. De maatschappelijke wil is er. De
realisatie van een brug uit duurzame polymeren
in de nieuwe dierentuin van Emmen bewijst dat
het mogelijk is. Als het daar kan, dan moet het
ons ook kunnen lukken.’ Volgens Stevens staat
het project nog in de kinderschoenen, maar als
het aan haar ligt niet lang meer. ‘We staan op het
punt een groter paar schoenen aan te trekken
en aan de wandel te gaan. Dat moet in 2017
gebeuren.’

We bedachten dat het
goed zou zijn om de regio
een ‘swung’ te geven door
innovatie en daarmee gelijk
de werkgelegenheid te
dienen.
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Onderzoeker
Roel Frijling
over de waardevolle
kruisbestuivingen die
voortkomen uit de
samenwerking tussen
zorg- en hulpverlening
en de gastvrijheidsindustrie

Silver economy
staat hoog op
agenda hotellerie
140 o n d e r z o e k e r Roel Frijling (kenniskringlid regioteam Drenthe, Stenden Hogeschool, Hotelschool Emmen en Leeuwarden)

Co-referent
Hille Meetsma
van VitalinQ is
optimistisch over
de groeikansen van
het gezondheidstoerisme

Noord-Nederland
kan volop profiteren
van gezondheidstoerisme ouderen
p a r t n e r Hille Meetsma (eigenaar VitalinQ) 141
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Silver economy
staat hoog op
agenda hotellerie
Onderzoeker Roel Frijling
over de waardevolle kruisbestuivingen die voortkomen
uit de samenwerking tussen
zorg- en hulpverlening en
de gastvrijheidsindustrie.
De grijze golf zit er onmiskenbaar aan te komen.
De hospitallity branche sorteert nadrukkelijk
voor op de ontwikkelingen die zich ongetwijfeld
aandienen. Want die ouderen zullen in de nabije
toekomst niet alleen nieuwe eisen stellen aan de
hotellerie, er dienen zich volgens docent Hogere
Hotelschool en kenniskringlid van het lectoraat
Roel Frijling ook waardevolle kruisbestuivingen
aan tussen disciplines die vanouds niet zoveel
met elkaar te maken hadden. Zo zullen zorg- en
hulpverlening en de gastvrijheidsindustrie elkaar
veelvuldig gaan vinden, is zijn verwachting. ‘De
Silver economy staat hoog op ieders agenda.
Vakgebieden kunnen van elkaar leren.’
De Hogere Hotelschool van Stenden Hogeschool

tijdslijn 5

in Leeuwarden is overtuigd van het belang om
waar mogelijk multidisciplinair te werken en
over de beperkingen van het eigen blikveld
heen te kijken. Om die reden zijn al enkele jaren
verschillende docenten aan de Hotelschool nauw
betrokken bij de kenniskring van het lectoraat
van Ineke Delies. Frijling is nog relatief vers,
hij maakt sinds september 2014 deel uit van
de kenniskring. ‘In de hotellerie draait het in
de basis om gastvrijheid. Onze studenten leren
open te staan voor gasten of klanten.’ Dat is een
instelling waarvan andere disciplines het nodige
kunnen opsteken. Hospitallity in de zorg mag dan
momenteel een hip en trendy topic zijn, het is ook
wel degelijk een belangrijke ontwikkeling omdat
de vergrijzing in de hele Westerse samenleving
een onweerlegbaar feit is.
Op het raakvlak van zorg en horeca en hotelwezen ontstaan de nodige initiatieven zoals
een zorginstelling die onderzoekt of het
restaurant ook niet opengesteld kan worden
voor buitenstaanders of een dierenpark dat
de samenwerking zoekt met een zorgverlener.
Frijling: ‘Het zijn nieuwe innovatieve services
die verschillende doelgroepen proberen te
combineren. Vanuit de zorg komt dan de vraag
bij ons terecht hoe zij zich kunnen opstellen aan
het publiek.’ Een bijkomende vraag is vaak of
er ook een verdienmodel denkbaar is zodat het
initiatief levensvatbaar is.
Het raakvlak met de toeristische sector is
dermate breed dat er binnen de kenniskring
een verdeling is gemaakt tussen regionale
initiatieven, de vrijetijdsbeleving en invulling
en de internationale context. Een kenniskringcollega van Frijling brengt de ontwikkelingen en
innovatievraagstukken in Noord-Nederland in
kaart, een ander kenniskringlid, Maaike de Jong,
zit meer op het thema Gezondheid en Vrije Tijd
en Communities vanuit de School voor Leisure &
Tourism in internationale context, terwijl Frijling
vooral de kansen onderzoekt op internationaal
gebied op het terrein van gezondheidstoerisme.
In eerste instantie richt hij zich op deskresearch.
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Dat levert al de nodige inzichten op. ‘In Maleisië
en Thailand zijn ze al veel verder. Daar zijn
private ziekenhuizen die ook een rol spelen in de
herstelperiode. Het zijn net hotels waar de patiënt
bijvoorbeeld beschikt over een eigen butler en
gebruik kan maken van allerlei diensten.’
Stenden Hogeschool bestaat uit een netwerk
van campussen in binnen- en buitenland die
als springplank kunnen dienen naar regionale
publiekprivate samenwerking. Zowel de vestiging
op Bali als die in Zuid-Afrika lijken zich volgens
een eerste inventarisatie van Frijling goed te
lenen voor de werkwijze van samenwerking in
Lerende Netwerken zoals het lectoraat Duurzame
innovatie in de regionale kenniseconomie die
voorstaat. ‘Er liggen daar goede perspectieven
op het gebied van gezondheidstoerisme. Het is
wel zo’n breed terrein dat het zaak is om onze
filosofie op dit vlak helder te hebben. Waar willen
we met elkaar naar toe?’ Gezien de opleidingen
die Stenden Hogeschool en Alfa-college bieden
ligt het voor de hand om medisch toerisme links
te laten liggen. ‘Daar hebben we geen expertise
in. Gezond ouder worden is wel een interessant
thema. Ook internationaal.’
In Zuid-Afrika loopt een minor Lodge Tourism.
Een verbreding naar health tourism lijkt
haalbaar, meent Frijling. Hier dient zich tevens
de samenwerking aan met de opleiding Leisure
Management die zich toelegt op levensstijl en
vitaliteit. ‘Je kunt het niet los zien van elkaar.’
Een interessante hypothese die zich daarbij
aandient is of er een causaal verband bestaat
tussen conditie en de snelheid waarmee mensen
herstellen van een operatie.
Gezond ouder worden is een interessant
werkgebied voor de toekomst. ‘Er zijn zeker
mogelijkheden, vooral nu overheden steeds meer
verwachten van burgerparticipatie.’ Vormen van
mantelzorg ontspruiten aan die koers van een
terugtredende overheid. Studenten Hospitality
bijvoorbeeld kunnen daarbij naast hun feeling met
de gast en hun bijna automatische gerichtheid
op gastvrijheid ook de commerciële aspecten

inbrengen in de multidisciplinaire samenwerking.
‘Ze hebben de pure gastvrijheid in hun vingers,
meestal komt het verdienmodel dan vanzelf wel.
In het bedrijfsleven leer je wel dat de schoorsteen
wel moet blijven roken. Dat is fundamenteel.’
Studenten in de zorg kunnen daar het nodige van
opsteken terwijl hotello’s de kennis ontberen van
de zorg- en hulpsector met de daarbij horende
protocollen en regelgeving. ‘Er liggen duidelijk
mogelijkheden om de multidisciplinaire werkwijze
in combinatie met opdrachten uit het werkveld
uit te rollen op de campussen. De behoefte bij
bedrijven is er al.’
De methodiek van het lectoraat heeft zich in
Zuidoost-Drenthe dusdanig bewezen dat de
werkwijze verbreed kan worden naar andere
vestigingen van Alfa-college en Stenden
Hogeschool zowel in Noord-Nederland als in het
buitenland. ‘Het is een hele bijzondere manier van
samenwerking tussen onderwijs en werkveld en
ontschotting tussen disciplines die nog niet veel
is toegepast. Mensen hebben toch de neiging
heel snel op hun eigen vakgebied te gaan zitten.
Het is mooi om binnen een kenniskring bij elkaar
te zitten en inzichten te delen en al doende
verder leren te ontwikkelen, samen met heb
bedrijfsleven.’

Gezond ouder worden
is een interessant
werkgebied voor de
toekomst.
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p r o j e c t ‘Silver economy’ en Healthy lifestyle

Noord-Nederland
kan volop
profiteren van
gezondheidstoerisme ouderen
Co-referent Hille Meetsma
van VitalinQ is optimistisch
over de groeikansen van het
gezondheidstoerisme.
Grijs is ‘booming business’, meent Hille Meetsma.
De medeoprichter en eigenaar van VitalinQ
Healthy lifestyle support, een bedrijf dat zich
toelegt op het handig benutten van de social
media voor de gezondheid, is optimistisch over de
groeikansen van het gezondheidstoerisme. Zeker
internationaal kan Noord-Nederland de vruchten
plukken van de al enkele jaren bestaande
samenwerking tussen kenniscentra, onderwijs
en het bedrijfsleven op het terrein van gezond
ouder worden (Healthy Ageing Network Northern
Netherlands - HANNN). ‘Er valt veel te winnen.
De ‘Silver economy’ is een trend waarin wij veel
kunnen betekenen.’
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tijdslijn 5

De Europese Unie heeft Noord-Nederland
aangewezen als een gebied met veel potentie
voor het ‘healthy’ en ‘active ageing’, weet
Meetsma. Een bevestiging van de eerdere keuze
om ‘healthy ageing’ als een van de speerpunten
voor economische groei in het noorden op te
pakken. HANNN fungeert daarin als aanjager. Hij
raakte vanuit HANNN zo’n anderhalf jaar geleden
betrokken bij projecten van het lectoraat op het
terrein van vitalisering, gezond leven, vergrijzing
en toerisme. ‘Onze werkzaamheden op het gebied
van een gezonde ‘lifestyle’ matchen prima met
elkaar.’ Zijn doel is de kennis en het bewustzijn
te vergroten over wat voeding en beweging voor
effect hebben op de gezondheid op korte en
langere termijn.
VitalinQ heeft een ‘Personal Health Assistant’
voor consumenten ontwikkeld die hen na het
aanmaken van een persoonlijk profiel optimaal
informeert hoe hun leefstijl gevolgen heeft voor
hun gezondheid en hen van hieruit ondersteunt
om vitaal te blijven of vitaler te worden. Het
instrument biedt zakelijke partijen tevens de
mogelijkheid om op basis van het ontwikkelde
digitale platform in te spelen op de trend
van gezonde lifestyle, healthy ageing en het
voorkomen van welvaartziekten. ‘Wij slaan data
en metingen centraal op die gezamenlijk een
uitvoerig gezondheidsdossier opleveren. Bij
marktpartijen bestaat interesse om die gegevens
te gebruiken in hun marktstrategie, maar het
uitgangspunt van VitalinQ is en blijft dat de
data eigendom zijn van het individu en die
mag beslissen voor wie ze toegankelijk zijn. We
hebben onlangs ‘Active Ageing’ als nieuwe klant
geworven. Daarin zitten o.a. Van der Valk, exschaatser Hein Vergeer en onder andere een groot
communicatiebedrijf.’ De ‘Silver economy’ laat
zich in toenemende mate verzilveren.
Hoewel Meetsma veel raakvlakken ziet met het
werkterrein van het lectoraat viel het hem bij
de eerste kennismaking op dat de opleidingen
nogal leidend waren binnen de projecten.
‘Het bedrijfsleven speelde de tweede viool.’

Het doet hem deugd dat mede door toedoen
van commerciële partners zoals de hotel- en
recreatieketens Hampshire, Center Parcs en
Landal GreenParks de sfeer en vraagstellingen
is veranderd. ‘Er is een positieve boost ontstaan
door meer praktisch te kijken hoe je programma’s
op de markt kunt brengen.’ Die marktgerichtheid
acht hij van groot belang om te blijven innoveren.
‘Onderzoek kan niet alleen de enige drager zijn, er
moeten mogelijkheden zijn voor een toepassing
die ook lonend is voor bedrijven.’
De projecten van het lectoraat die raken aan de
groeikansen van de ‘Silver economy’ moeten
ook voor de markt richtinggevend zijn, dan is
er een gezonde drager voor continuering en
ontwikkeling. ‘Onderwijs moet de markttrends
bepalen. Daarvoor is het allereerst nodig dat
het onderwijs weet wat er in de markt speelt’,
aldus Meetsma. Het is mooi dat die knowhow
inmiddels samenkomt in de kenniskring van
het lectoraat en vervolgens verder wordt
uitgewerkt in deelprojecten. ‘In aanvang werd
er teveel geopereerd vanuit de routines van
de school waarbij studenten maar een of twee
keer per jaar beschikbaar zijn voor onderzoek
en uitvoering. Dat heeft zijn weerslag op het
project.’ Een grotere flexibiliteit acht hij wenselijk.
Ondernemers spelen volgens hem doorgaans
sneller in op veranderingen en innovaties dan
onderwijsorganisaties kunnen verwerken in hun
curriculum. Daar zit voor hem nog de nodige
spanning. Nu dicteren vooral grote multinationals
de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, voor
onderwijs en wetenschap valt er nog een wereld
te veroveren. ‘Die moeten veel meer als voorloper
willen acteren.’
De zogenaamde ‘babyboomers’ van de jaren
vijftig en jaren zestig van de vorige eeuw
beschikken over geld en zitten ruimer in hun jasje
dan de gemiddelde gezinnen. Het is tevens een
groep die actief bezig wil zijn. ‘Ons gezamenlijke
doel is om die mensen langer te laten genieten
van de tijd die ze hebben.’ Als potentieel ‘Healthy
Active Ageing’ gebied kan Noord-Nederland deze

categorie meer gaan bieden en aan zich binden.
Onderwijs en bedrijfsleven moeten de koppen
wat Meetsma aangaat bij elkaar steken om de
kansen te benutten. Hij heeft met lector Ineke
Delies al zitten brainstormen hoe de in de jaren
zeventig van de vorige eeuw ontwikkelde Groene
Kustroute nieuw leven ingeblazen kan worden.
‘Zo’n toeristische route met veel aanbod op het
gebied van gezondheid, cultuur en toerisme kan
beginnen in Zeeland en doorlopen tot aan de
Oostkust van Zweden, oppert hij. ’Er zijn nu al
genoeg dingen te doen die je met elkaar kunt
verbinden onder een gezamenlijke noemer. ‘Fun’
combineren met ‘infotainment’ noemt Meetsma
dat. ‘Lokale economieën profiteren daarvan.’
Voor de hbo-opleidingen op het gebied van
sportmanagement, de gastvrijheidsindustrie,
toerisme en vrijetijdskunde, maar ook op het
niveau van mbo sport en gezondheid of de
ouderenzorg ziet de entrepreneur een mooie rol
weggelegd. ‘Als groene zone van Europa kunnen
wij heel wat toeristen trekken’, denkt hij. Binnen
het samenwerkingsverband HANNN is het zaak
elkaar iets te gunnen. De vertegenwoordigers uit
het bedrijfsleven, maar ook onderwijsinstellingen
moeten niet vanwege hun eigen achterban de
controverse zoeken. ‘In het begin bespeurde
ik fricties over en weer. Het is zaak de koppen
bij elkaar te steken. Hanzehogeschool zit meer
op het spoor van onderzoek, terwijl Stenden
Hogeschool vooral praktisch bezig is. Daar
moeten we een balans in vinden. Ik ben er heilig
van overtuigd dat de taart groot genoeg is.
Voor iedereen zit er wel een mooie taartpunt
in. HANNN is vooral een statement hoe wij
gezamenlijk dingen kunnen doen. Internationaal
zijn wij daarmee nog altijd een voorloper.’ Het
bewijst voor hem dat het lectoraat met haar focus
op informeel leren in netwerken en organisaties
een veelomvattend en boeiend onderwijs- en
onderzoeksterrein te pakken heeft.
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Door de geschetste ontwikkeling belandden we in de periode 2015 tot 2016 in
een ander vaarwater en in andere rollen. We beseften dat het in ons lectoraat
niet meer alleen kon gaan om het ontwikkelen en onderzoeken van een
innovatieve manier van samenwerking om sociaaleconomische innovaties in
de regio te bewerkstelligen. Het ging ook om de expertise om dat in Lerende
Netwerken te doen. Dat bleken we soms goed en soms wat minder goed te
doen. Af en toe bleven we nog steken in het organiseren van netwerken en
de kennisdeling daarbinnen, en konden we de vastgestelde kennisagenda niet
altijd goed vasthouden en op een hoger plan krijgen. De complexiteit van onze
eigen context speelde ons parten. Het besef groeide dat onze rol niet alleen
het organiseren van contexten is, maar ook het op een hoger plan brengen
van de kennisontwikkeling. Niet alleen het netwerken en het delen van kennis
bleek voldoende. Die netwerken en kennisdeling moesten bijdragen aan het
verdiepen van de kennis, gezamenlijk en in Lerende Netwerken. We hebben ons
het afgelopen jaar bezonnen op onze rol in de netwerken en het leiderschap
in Lerende Netwerken. We hebben daarom onze onderzoeksgroepen anders
geclusterd, andere manieren van onderzoek gezocht (meer en meer kwalitatief
in plaats van kwantitatief en de toepassing van ‘Storytelling’, de waardecreatie
verhalen, als mooie illustratie van formeel dan wel informeel leren in innovatieve
multidisciplinaire en multilevel netwerken. De aan de tijdslijnen gekoppelde
verhalen in dit hoofdstuk zijn daarvan een goed voorbeeld. We formeerden
andere clusters en gingen ook individueel verder met ons onderzoek.
De rol van leidende verbinders bij de transfer van kennis in Lerende Netwerken
(Conveners) is de derde programmalijn die we in deze periode zijn gaan
voorbereiden en verder ontwikkelen. We besteden momenteel veel tijd aan
het ontwikkelen van een gedeelde taal op de terminologie van Wenger en de
verbinding daarvan met onze eigen, reeds ontwikkelde taal.
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p r o j e c t Leren in grensoverschrijdende (binationale) Innovatieve Organisaties en Netwerken (LION)

referent
Wolfgang
Arens-Fischer
project ‘Leren in
grensoverschrijdende
(binationale) Innovatieve Organisaties
en Netwerken
(LION)’

Glansrijk perspectief
voor grensoverschrijdend
onderzoek naar leren
in netwerken
148 c o l l e g a p r o f e s s o r professor dr. Wolfgang Arens-Fischer (Hochschule Osnabruck, Faculteit Duales Lernen Lingen
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referent
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project
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leiderschap
in lerende
netwerken’

Lectoraat evolueert
op logische wijze
als lerend netwerk
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p r o j e c t Leren in grensoverschrijdende (binationale) Innovatieve Organisaties en Netwerken (LION)

Glansrijk
perspectief
voor grensoverschrijdend
onderzoek
naar leren in
netwerken
Referent Wolfgang
Arens-Fischer
De samenwerking is nog relatief jong en pril, toch
verwacht directeur professor dr. Wolfgang ArensFischer van het Instituut voor Duale Studies
van de Hochschule Osnabrück er veel van. Zijn
instituut telt 950 studenten die werken en leren
combineren. Het is een ideale omgeving om
meer over het leren in innovatieve organisaties
en netwerken te weten te komen. Om die reden
is Ineke Delies blij met de grensoverschrijdende
coöperatie waarvan de contouren zich steeds
helderder beginnen af te tekenen. ‘Wij hebben
elkaar veel te bieden’, zegt Arens-Fischer.
Het instituut waar Arens-Fischer leiding aan
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geeft is onderdeel van de faculteit Management,
Cultuur en Techniek in Lingen. Op de campus
studeren in totaal 2300 studenten aan een
breed palet van opleidingen zoals Verpleging en
Gezondheid, Bouwkunde, Kunststoftechniek en
Logistiek. In mei 2014 kwam een delegatie van
Stenden Hogeschool uit Emmen op bezoek om
nader kennis te maken met de dichtstbijzijnde
vestiging van een hogeschool in het Duitse
grensgebied. Bij die gelegenheid kwamen hij en
Delies met elkaar in contact.
De wederzijdse presentaties sterkten hen in het
gevoel dat hun onderzoeksterreinen deels goed
zouden matchen. ‘We hebben een gedeelde
interesse. Onze focus ligt op het verknopen
van de praktijk met leren en hoe dit het beste
kan worden ingericht. Hoe vindt het leren in
netwerken eigenlijk plaats en welke competenties
zijn daarbij nodig? Dat is onze kernvraag.’
Het duale leren in Duitsland is heel individueel
gericht waarbij de persoonlijke ontwikkeling van
de student op zijn werkplek centraal staat. ‘Ik
denk dat het lectoraat van Ineke Delies op dat
gebied veel aan onze inzichten kan hebben. Het
maakt het mogelijk een goed wetenschappelijk
onderzoek te doen naar de leereffecten binnen
het bedrijf, juist omdat het zo’n individueel op
maat gesneden leerprogramma betreft. Hoe leren
de duale studenten binnen de werkomgeving?’,
is voor hem een belangrijke vraag waar ook zijn
instituut volop onderzoek naar doet.
Begin november 2015 is Arens-Fischer op zijn
beurt naar Emmen gegaan voor overleg met
Delies hoe de samenwerking verder in het
vat te gieten. ‘Binnen het lectoraat staat juist
het leren in projecten, Lerende Netwerken en
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
meer centraal. Daarvan kunnen wij in Duitsland
weer het nodige opsteken.’ Het gezamenlijke
belang is om meer grip te krijgen op de rollen
van ‘Conveners’ in Lerende Netwerken, de
voorwaarden en processen op de werkplek of
binnen het netwerk die het leren bevorderen.
‘Juist doordat onze zwaartepunten ten aanzien

c o l l e g a p r o f e s s o r professor dr. Wolfgang Arens-Fischer (Hochschule Osnabruck, Faculteit Duales Lernen Lingen

van het leren verschillen, verwacht ik dat het
onderzoek veel aanvullende resultaten kan
opleveren. Er zijn heel wat mogelijkheden.’
Afgesproken is dat het instituut haar methodiek
en werkwijze gaat testen en onderzoeken in
relatie tot en in vergelijking met de Nederlandse
situatie terwijl het lectoraat dat juist over
de grens in Duitsland gaat doen. Al doende
wordt zo van elkaar geleerd, binationaal.
‘Die grensoverschrijdende samenwerking kan
handvatten geven voor een nieuw leerconcept
waarin zowel formele als informele processen een
belangrijke rol spelen’, verwacht de directeur.
Daartoe worden gezamenlijke projectgroepen
gevormd waarbij het voor de hand ligt dat die zich
richten op techniek, gezondheid of de biobased
economy. Arens-Fischer: ‘Op dat terrein van
de Biobased Economy werkten wij ook al nauw
samen met het lectoraat van Rudy Folkersma in
Emmen.’
Omdat zijn instituut geen opleiding op het gebied
van toerisme of recreatie kent, ziet de directeur
en professor ook meerwaarde in het dwarsverband
dat het lectoraat heeft geslagen door welzijn,
toerisme en techniek met elkaar te verknopen.
‘Voor ons is dat ook interessant.’
Belangrijkste vraag voor de nabije toekomst is
voor hem hoe de leeragenda’s beter in te richten
niet alleen toegesneden op de individuele
leerwensen van de (duale) student maar ook
binnen het netwerk van innovatieve organisaties.
‘Wij hebben contact met 500 bedrijven die in
ons netwerk zijn vertegenwoordigd. Ik verwacht
er veel van als wij meer inzicht krijgen in de
meest effectieve leerstrategieën voor zulke
samenwerkingsverbanden.’ Arens-Fischer wijst
er op dat het inzicht dat netwerken van eminent
belang zijn als leeromgeving nog relatief jong is.
‘Tien jaar geleden werd daar weinig belang aan
gehecht. Inmiddels weten we dat het netwerken
voor kennisdeling een belangrijke voorwaarde is.
Wij willen nu gezamenlijk in onze onderzoeken
een stap verder zetten door te achterhalen om
welke kennis het precies gaat die we met elkaar

moeten delen. Welke kennis is relevant voor het
leren in netwerken en innovatieve organisaties
en hoe krijgen we daar meer grip op.’ Het
verbeteren van de leerprocessen is volgens hem
ondenkbaar zonder ook de competenties te
benoemen die essentieel zijn voor een vruchtbare
ontwikkeling van samenwerking en netwerken.
‘Processen lopen niet vanzelf, daarin spelen
personen altijd een cruciale rol. Hoe managen
zij de leeromgeving?’ Daarbij is het voor hem
nog de vraag of de resultaten afhankelijk zijn
van bepaalde persoonlijke eigenschappen of dat
dit vrij generiek verloopt. ‘Het levert veel op als
wij ons onderzoek op deze gebieden nauwer op
elkaar afstemmen en met elkaar gaan uitwisselen’,
verwacht hij. Met tevredenheid stelt hij vast: ‘Het
is niet meer de vraag of we gaan samenwerken.
Dat staat als een paal boven water. Het is alleen
nog zaak de onderzoeksgebieden scherper te
formuleren.’

Onze focus ligt op het
verknopen van de praktijk
met leren en hoe dit het
beste kan worden ingericht.
Hoe vindt het leren in
netwerken eigenlijk plaats
en welke competenties zijn
daarbij nodig?
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p r o j e c t Conveners en leiderschap in Lerende Netwerken

Lectoraat
evolueert op
logische wijze als
lerend netwerk
Referent Maarten de Laat
Voor professor dr. Maarten de Laat is het
lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie een hele mooie testcase voor
zijn onderzoek naar Lerende Netwerken. De
hoogleraar verbonden aan het Welten Institute,
het onderzoekscentrum voor Leren, Onderwijs
& Technologie van de Open Universiteit is
coördinator van het onderzoeksprogramma ‘Social
and Networked Learning’. Volgens hem neemt
het belang van sociale netwerken toe en is het
daarom zaak beter grip te krijgen op de rol van
de ‘sociale motors’ van het netwerk en hoe zo’n
netwerk gedeeld leiderschap en het zelflerend
vermogen van de samenwerking bevordert.
‘In mijn werk onderzoek ik vooral hoe
professionalisering via sociale netwerken
verloopt en hoe mensen elkaar in zo’n lerend
netwerk vinden en waarde ontwikkelen.
Werkgerelateerde vraagstukken vormen daarbij
belangrijke leermomenten. Vanuit een vraag

zoekt iemand mensen bij elkaar die meedenken.
Zo’n ad hoc netwerk kan op enig moment een
duurzamer vorm aannemen en uitgroeien tot een
samenwerkingsverband of community of practice’,
legt De Laat uit. Een belangrijke rol in dit proces
is weggelegd voor de zogenaamde ‘Conveners’
die met hun sociale antenne bekwaam mensen bij
elkaar weten te brengen en zodoende het leren
een stap verder brengen.
Daarnaast zorgt de ‘convener’ er voor dat de
dialoog binnen het sociale netwerk boeiend blijft
en zich verder ontwikkelt. De Laat omschrijft
de ‘convener’ als ‘de sociale motor van het
netwerk’ of ‘netwerkmakelaar’. De grondlegger
van ‘learning in landscapes of practice’, Etienne
Wenger, spreekt van een ‘sociale artiest’ die
bruggen weet te slaan, mensen en organisaties
verbindt en kennis van mensen combineert
met kennis van zaken. De Laat: ‘Hij of zij moet
oog hebben voor sociale processen maar ook
voldoende diepgang hebben om vertrouwen te
wekken en de samenwerking vooruit te helpen.
Het is een veelomvattende rol.’
De Laat is geïnteresseerd hoe personen met een
goed ontwikkelde sociale antenne het vermogen
van netwerken om te leren positief beïnvloeden.
Dat inzicht kan helpen mensen op dergelijke
capaciteiten en attitude te trainen of beter voor
te bereiden. ‘Hoe kun je de omstandigheden
faciliteren en wat betekent dit voor de benodigde
leiderschapsvaardigheden.’ Hij wijst er op dat het
op een gegeven moment voor een lerend netwerk
van groot belang is om een grotere autonomie
te verwerven en daarmee meer zelfsturend te
worden. Het lectoraat moet uiteindelijk de stap
zetten van informele samenwerkingsprocessen
naar kenniscreatie en van ‘transactioneel’
leiderschap naar ‘transformatief leiderschap’,
gekoppeld aan ‘gedeeld leiderschap’. ‘Daarbij
komt nadrukkelijk het ‘Convenerschap’ om de
hoek kijken.’
Zijn onderzoek binnen het lectoraat richt zich
op het zichtbaar maken van de resultaten en
hoe de in kaart gebrachte opbrengst met een
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zorgvuldige analyse het netwerk verder kan
helpen. Het organiserend vermogen krijgt met
die gegevens in de hand een belangrijke steun in
de rug. ‘Wie zijn van nature de trekkers binnen
de samenwerking, wat is de waardecreatie en
hoe maak je de vaak diffuse of zelfs onzichtbare
netwerkactiviteiten en opbrengsten zichtbaar’,
zijn vragen die de onderzoeker loslaat op de
diverse netwerken die onder de paraplu van het
lectoraat in de afgelopen jaren zijn ontstaan. ‘Het
is absoluut nodig de ‘Conveners’ te definiëren om
zo instrumenten die de samenwerking bevorderen
te ontwikkelen. Het is een voorname manier om
grip te krijgen op de dynamische interactie binnen
de praktijk gerichte samenwerkingsvormen.’
Als het lectoraat de netwerktrekkers heeft
vastgesteld, kunnen die als netwerk vervolgens
bij elkaar komen om samen te leren hoe je de
samenwerkingsverbanden verder kunt helpen, dit
kan nader worden ondersteund met workshops.‘
Zo’n workshop en de andere netwerkactiviteiten
leveren ook weer onderzoeksdata op die nodig
zijn om het ontwikkelproces in kaart te brengen’,
concludeert De Laat. ‘Als we het mechanisme
van de netwerken en hun functioneren beter
inzichtelijk maken, helpt dat het zelfregulerend
vermogen te versterken.’ De hoogleraar noemt het
‘een logische ontwikkeling’ dat het lectoraat van
de verkennende fase in de eerste periode nu in de
tweede periode toegroeit naar het benoemen van
de rol van Conveners. ‘De lector is een sturende
factor, zij moet de processen expliciet maken
en aansluiten bij wat er in de regio leeft. Nu de

samenwerking loopt, is het van belang meer
grip te krijgen op hoe deze processen in gang te
houden en welke vorm van ondersteuning daarbij
nodig is.’ Hij vindt het ‘logisch’ dat het lectoraat
zich bij de projecten toespitst op samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven op het snijpunt
van zorg, wonen, toerisme en techniek. ‘Het
lectoraat is actief in een krimpregio, een gebied
waar mensen en organisaties meer op zichzelf
zijn aangewezen, daarbij past een toenemende
mate van zelforganisatie en zelfregulatie. Het
is goed om de samenwerking van onderaf te
versterken.’ Zijn onderzoek in samenwerking met
het lectoraat naar het functioneren van netwerken
en welke vormen van leiderschap daarbij passen
kan helpen antwoord te geven op de vraag hoe
een regionale netwerkaanpak er in de 21ste eeuw
uit dient te zien. Gedeelde verantwoordelijkheid
vanuit gedeelde belangen kon, zo verwacht De
Laat, wel eens de toekomst zijn voor een verdere
succesvolle ontwikkeling van Lerende Netwerken
in een zichzelf versterkende regio.

Het lectoraat is actief in een
krimpregio, een gebied waar
mensen en organisaties in
toenemende mate op zichzelf
zijn aangewezen, daarbij
past een toenemende mate
van zelforganisatie en
zelfregulatie.
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We hebben hele goede en verbonden
reisgenoten in deze Landscapes of
Practice. Zij willen met ons verder op
pad, dat weten we. Zonder partners,
komen we niet vooruit, en eerlijk gezegd:
daar is ook geen lol aan.
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Het onderzoeksgebied waarin dit lectoraat zich beweegt, kenmerkt zich door een grote
mate van dynamiek en actualiteit. Dat betekent dat er tal van tendensen en ontwikkelingen
zijn die van invloed kunnen zijn op de onderzoekskoers die we gaan varen en de
onderzoeksonderwerpen die we nader willen verkennen en uitwerken. Deze tendensen en
ontwikkelingen schemeren uiteraard nu al door in het heden van ons lectoraat.
In het vorige hoofdstuk met alle verhalen over verbindingen zijn al indicaties gegeven welke
vervolgstappen zich aandienen. Met name de laatste twee interviews over de welbewuste
samenwerking van recente datum met professor dr. Wolfgang Arens-Fischer en professor dr.
Maarten de Laat geven expliciet opmaten naar de toekomst en hoe we verder op onderzoek
uit kunnen gaan. Zij zien glansrijke perspectieven internationaal, en hoe we op logische
wijze verder evolueren als lerend netwerk. Voor hen zijn de kernbegrippen: innovatieve
samenwerking, gedeeld gedachtegoed, visionair en voorop lopen, in sociaaleconomische
regio’s, nieuwe combinaties vormen en de netwerkeconomie. Die kernbegrippen willen we
verder uitwerken in volgende lectoraatsperiodes en tijdslijnen. Tijdslijn 6 is daarmee, op
geheel natuurlijke/organische wijze de opmaat naar tijdslijn 7 die in het verschiet ligt. We
schatten in dat die aankomende tijdslijn in het teken zal staan van het aspect: Leiderschap
bij kennisontwikkeling/innovatie in publiekprivate Lerende Netwerken. De belangrijke
onderzoeksontwikkelingen die aan de orde zijn hebben te maken met het verschuiven van de
aandacht van kwantitatief naar kwalitatief onderzoek. Storytelling, de waardecreatie verhalen,
gebruiken we meer en meer als instrument om patronen te omschrijven die we ontdekken
in de processen binnen onze landscapes of practice, Lerende Netwerken en hopelijk ons
Convenership daarbij. We zullen vooral ook zoeken naar de rol van Conveners in allerlei soorten
Lerende Netwerken (op allerlei schaalgroottes en zowel regionaal als internationaal) en de
context van leren en werken (sociaal en praktisch leren) om de samenwerkingsprocessen
duurzaam te houden, de kennisagenda ”op een hoger plan te krijgen” om zo middels
onderzoek, onderwijs en samenwerking duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie
te helpen creëren.

Glansrijke perspectieven internationaal
en hoe we als lerend netwerk op logische
wijze verder evolueren.
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We gaan ons dus meer verdiepen in hoe dat in zijn werk gaat, ook bij ons onderzoek en in
onze eigen onderzoeksagenda. Zo is in hoofdstuk 2.1 gememoreerd aan de verdieping van
onderzoek, het gebruik van nieuwe, andere onderzoekstools zoals bijvoorbeeld het reflecteren
op patronen die men ziet in onderzoek door verhalen die men vertelt (in ons geval over
het leren in de netwerken), Storytelling met betrekking tot het meten van waardecreatie
in netwerken (De Laat, 2015 en Nijland, 2016), meer aandacht voor leren in netwerken en
onze lectoraatsrol bij leiderschap in innovatieve Lerende Netwerken. Wenger en Trayner
omschrijven deze rol in het boek over Learning in Landscapes of Practice (Wenger (ed) 2015)
als: ‘Convenerrol’ en noemen de mensen die die rol uitoefenen: ‘social learning leader’. Op
hun website staat deze omschrijving van het landschap waarin Conveners hun rol spelen, en
deze omschrijving willen wij ook volgen: “The 21st century landscape – more complex and less
certain – brings new challenges and fresh opportunities for people in today’s organizations.
This had led to a proliferation of social learning spaces, online and face-to-face-communities
of practice, networks, dynamic conferences, shared works spaces. It requires social artists,
Conveners, brokers, weavers, and facilitators bringing diverse voices together in productive
ways. It requires what we call soacial learning leaderships.” Wij vertalen de term Convener
daarom voorlopig maar als: “leidende verbinder” in en tussen Lerende Netwerken, waarbij
de convener de weg wijst in complexe “Landscapes of Practice” (wat we vrij vertalen als:
“praktijkLandschappen”). Zie voor die vertalingen het tekstblok bij de interviews met Maarten
de Laat en Wolfgang Arens-Fischer in hoofdstuk 4.
We gaan ons als onderzoeksgroep ook meer verbinden met lerende onderzoeksnetwerken
internationaal en zullen onze aandacht meer richten op het sociale en praktische aspect,
niet alleen in de inhoud maar ook in de fysieke context: het onderzoek doen in en op, wat
wij noemen “buitenlocaties”: In de concrete werkpraktijk zelf. Het zijn Lerende Netwerken in
de buitenlucht. Het zijn daarmee uitvoeringslocaties van bedrijven waar bedrijvenclusters en
onderwijs al doende leren innovaties direct in de concrete betreffende werkomgeving uit te
proberen. De lijst van “onze” lectoraatsbuitenlocaties met bedrijvenpartners neemt explosief
toe. Dat maakt het Landscape of Practice en niet simpeler op, juist complexer. Maar ach dat
zagen we al aankomen. Omdat we in comakership met het werkveld opereren. Leren&Werken.

5.2

Ontwikkeling van het onderzoek
De zes tijdslijnen in ogenschouw nemende, wordt ook de ontwikkeling van het onderzoek in
dit lectoraat meer en meer duidelijk.

kenniskring als
complex landschap

•• Ten eerste het grote nut en de bestendiging van het multidisciplinaire en multilevel
karakter van het lectoraat en daarmee ook dat van de kenniskring, ook wat onderzoek
betreft: mensen met een onderzoeksgeschiedenis vanuit de techniek, of vanuit de
sociale wetenschapppen, vanuit het mbo en vanuit het hbo, sommigen hebben al een
PhD-traject achter de rug, of zitten er midden in, anderen doen een Master, sommigen
begeleiden onderzoek van anderen. Ook zitten er mensen in de kenniskring die heel
lang niets meer aan onderzoek hebben gedaan. De een kan goed uit de voeten met
SPSS, de ander is vaardig in sociale netwerk analyse, er zijn er bij die internationaal
geschoold zijn voor wat betreft onderzoek, anderen doen dit voor het eerst in hun leven,
er zijn er bij die gepokt en gemazeld zijn in het opzetten van netwerken met bedrijven,
velen kennen de taal van het bedrijfsleven wel al. Kortom: de kenniskring is ook een
complex landschap dat bestaat uit mensen met zeer diverse achtergronden zowel
(vak)inhoudelijk, als qua onderzoekstraditie en onderzoekservaring. Al die aspecten
spelen mee en zijn nodig in het doorontwikkelen van de onderzoeksagenda.
•• Ten tweede het gegeven dat innovatievraagstukken en daaraan gekoppelde
onderzoeksvraagstukken blijvend in comakership met bedrijven worden opgesteld en
uitgevoerd.
•• Ten derde het grote belang van sterke onderzoeknetwerken met andere lectoren/
lectoraten en hoogleraren op het kennis- en casuïstiekgebied van ons zelf: publiekprivate
samenwerking beroepsonderwijs-bedrijfsleven in Lerende Netwerken en leiderschap
daarbij op het casuïsitiek gebied van de sociale kant bij nieuwe combinaties van
Gezondheid&Wonen&Vrije Tijd.
Dat levert een dynamisch en kleurrijk onderzoekspalet op van een eveneens diverse en
kleurrijke onderzoeksgroep die elkaar pas voor het eerst in deze multidisciplinaire en
multilevel context ontmoette binnen het lectoraat en betrokken werd in verschillende
tijdslijnen.

De buitenlocaties zijn Lerende
Netwerken in de concrete
werkpraktijk. De lijst van
buitenlocaties met bedrijvenpartners neemt explosief toe.
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In de tijdslijnen van het lectoraat hebben we onderzoek gedaan naar de manier waarop
innovatieve samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijven binnen de casuïstiek
van nieuwe combinaties van Zorg&Wonen&Vrij Tijd plaatsvindt en of het format dat we
ontwikkeld hebben ook leidt tot sterkere verbindingen en kennisontwikkeling voor alle
partijen. We hebben ook onderzoek gedaan naar de manier waarop we zelf, als kenniskring,
deze manier van werken leerden toepassen en hoe docenten en studenten dat weer van ons
en elkaar leerden en hoe andere organisaties op deze manier al doende leerden in netwerken.
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SAMENWERKING
MET GEMEENTE
EMMEN
Op donderdag 8
september hebben
de Gemeente Emmen
(Roel Folkersma)
en het lectoraat
(Ineke Delies en
Cigdem Zantingh)
de samenwerkingsovereenkomst voor
de Community of
Practice Toerisme 2.0
Euregionaal (CoPT
2.0) ondertekend.
Gezien de resultaten
van fase 1.0 van
CoPT, die werd
afgerond in 2015,
is het nu tijd om
door te schakelen
naar fase 2.0.
Vooral met nadruk
op wens vanuit het
bedrijfsleven is in
september 2016
begonnen met
de voorbereiding
voor de CoPT
2.0 Euregionaal.
Inmiddels hebben
20 multidisciplinaire
partners vanuit
zowel Nederland en
Duitsland (Euregio)
zich aangesloten.
Uit: Nieuwsbrieven
Lectoraat

In latere ontwikkelfases en tijdslijnen heeft de samenwerking met andere lectoren en
hoogleraren een boost gekregen. Meer dan voorheen werken we regionaal, en doen we dat
in Euregionale context dan wel internationale context. We zien dat de casuïstiek ook aan
het verschuiven is, van Zorg&Wonen&Vrije Tijd, naar crossovers van Gezondheid&Wonen/
Verblijf&Vrije Tijd en Sport, naar crossovers met Techniek en Logistiek, naar combi’s van
Zorg, Vrije Tijd en Biobased economy, naar Healthy lifestyle. In al die crossovers onderzoeken
we tevens de manier waarop geleerd wordt in complexe netwerken, zowel in hun regionale
context als binnen een internationale setting. Als laatste doen we nu onderzoek naar de
onderwijsinnovatie tussen mbo en hbo als mede het leerklimaat binnen complexe en grote
organisaties die met majeure innovaties te maken hebben.

Ondertussen participeren we ook in nieuwe “multidisciplinaire bedrijven leer- en
adviesnetwerken ” door een van onze partnerbedrijven opgezet conform de werkwijze
van het lectoraat. Een voorbeeld daarvan is het BIZZ Team: een lerend netwerk van
diverse organisaties deze keer geleid door het bedrijfsleven en niet door het lectoraat
maar wel vanuit het gedachtegoed van het lectoraat. Daar onderzoeken we in een
multidisciplinair team grote organisaties vooralsnog in de zorgsector, (ziekenhuizen en
verzorgingsinstellingen) op hun innovatief en lerend vermogen en plaats in de regio. Ook
zijn we sinds kort ontwikkelpartner van zorg/welzijnsorganisatie Treant op het gebied van
leerklimaat bij majeure innovatieve transities en verbinden we ons met het management op
het gebied van HRM en innovatiekracht.

We hebben ons onderzoeksmatig verbonden met professor dr. Maarten de Laat en zijn
leerstoel betreffende Lerende Netwerken aan de Open Universiteit. Een deel van zijn
onderzoeksgroep werkt samen met onze kenniskring/onderzoeksgroep, wat heeft geleid tot
een onderzoeksconsortium. We gebruiken elkaars tools: die van ons met betrekking tot het
samenwerkingsformat en die van hem met betrekking tot leren in netwerken. We kwamen
zo meer terecht in beschrijvend onderzoek. Internationaal hebben we ons met name met de
Hochschule Osnabrück verbonden op het onderwerp Duales lernen & Learning in Innovative
Organisations and Networks.

De bevindingen die we opgedaan hebben door al deze zes tijdslijnen van onderzoek heen,
zijn als volgt samen te vatten:

Het onderzoeken van onze eigen kenniskring heeft zich verder verdiept naar het onderzoeken
van de manier waarop geleerd wordt in de gevormde multidisciplinaire ketens met onze
bedrijven en in het onderzoeken naar de manier waarop het reguliere onderwijs samenwerkt
met en leert van de lectoraatsonderzoeksgroep. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden in het
project ReCoMa-Lab. Dat project diende als opmaat naar een corporate innovatieproject
Regionaal Comakership binnen het gehele Alfa-college. De invloed van regionaal comakership
met bedrijven op het strategische innovatievermogen van het ROC wordt onderzocht en al
doende lerend geïmplementeerd in netwerken binnen alle regio’s van het ROC. Het lectoraat
is daarbij in the lead voor wat betreft onderzoek naar de manier waarop de docenten in
die netwerken van elkaar leren, de netwerken weer van elkaar leren en de organisatie zich
als lerende organisatie verder ontwikkelt. Door de verbinding met het hbo, bij de Stenden
Hogeschool, heeft het lectoraat zich sterker verbonden met interne onderzoeksnetwerken
door haar lidmaatschap van de Onderzoekseenheid Leisure &Tourism Management, waar
duurzaamheid, regionale verbindingen en multidisicplinaire crossovers centraal staan binnen
Leisure&Tourism.
Verder worden we vaker dan voorheen gevraagd als advies- en reflectie-partner bij netwerken,
niet de onze, die nog onvoldoende duurzaam dan wel dynamisch zijn of op het punt staan te
ontstaan. Consultancy is een gebied waar we ons nooit op hebben begeven, maar waar we op
grond van onze ervaring en opgedane kennis over samenwerking in netwerken nu vaker voor
worden benaderd door “externen”. De expertise hebben we al doende lerend en onderzoekend
opgedaan in de twee lectoraatsperioden en in comakership met onze partners op reallife
vraagstukken uit het regionale bedrijfsleven zelf, het werkveld waar we voor opleiden. De
portretten van onderzoekers en partners en hun bevindingen in hoofdstuk 4 geven een goed
beeld hoe divers de opbrengst totnogtoe is geweest. Het lectoraat opereert in een complex
en divers veld met diverse onderzoeksmanieren en resultaten. Al met al een ontwikkeling
waar we trots op zijn en die nog lang niet af is: er komen nieuwe tijdslijnen aan en we blijven
voortdurend in beweging met Work in Progress in boeiende Landscapes of Practice met
Lerende Netwerken and Strong Conveners.
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bevindingen
onderzoek kort
samengevat

We doen zowel onderzoek in, met en naar het beroepsonderwijs als mede in, naar
en met bedrijven die strategische partners van ons zijn. We hebben ons daarbij
ontwikkeld. Eerst vond het onderzoek sterk onder leiding plaats van de lector,
maar al gauw gingen de individuele kenniskringleden aan de slag met eigen,
aan de centrale onderzoeksagenda gerelateerde onderzoeken. Ze leidden zelf
onderzoeksgroepen, de Multidisciplinaire subketens (MDSK’s). We richtten ons
eerst op samenwerkingsrelaties met betrekking tot regionale sociaaleconomische
innovaties op nieuwe combi’s van Zorg&Wonen&Vrije Tijd. Aldoende kwam er meer
onderzoek naar Lerende Netwerken binnen die samenwerkingsrelaties en nu staan
we aan de vooravond van onderzoek naar de rol die we als kenniskringleden moeten
vervullen binnen die in samenwerkingsrelaties ontstane Lerende Netwerken. En wat
dat betekent voor leiderschap binnen complexe netwerken. Zo komen we binnen
dit evoluërend lectoraat steeds dichter bij de kern van waar het in het lectoraat
Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie om draait: door innovatieve
manieren van samen werken en leren tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
komen tot sociaaleconomische innovaties in de regio en het werkveld. Op deze
wijze tonen we leiderschap bij het in comakership op een hoger plan krijgen van
de kennisontwikkeling voor de korte maar vooral de middellange termijn. En dat
in een samenleving die van een kenniseconomie evolueert naar een (lerende)
netwerkeconomie. Dat betekent leiderschap ontwikkelen en tonen als organisaties/
bedrijven en leiderschap ontwikkelen en tonen als individuele werknemer/werkgever.

Samenleving evolueert van
een kenniseconomie naar een
(lerende) netwerkeconomie.
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5.3

Tendensen
De routesuggesties met betrekking tot de vraag ”Hoe verder op onderzoek uit?” en welke
wegen daarbij nu in ons landschap in te slaan, komen niet zomaar uit de lucht vallen. Wij
worden beïnvloed door tendensen en ontwikkelingen uit de wereld om ons heen: uit de
sociaaleconomische wereld, uit de wereld van de opdrachtgevers van het lectoraat: het Alfacollege en de Stenden Hogeschool, uit de wereld van het lectoraat en haar onderzoeks- en
bedrijvenpartners. We kiezen er enkele uit om bij stil te staan:

+

De overgang van kenniseconomie naar lerende economie
en naar netwerkeconomie

De WRR geeft in haar publicatie ”Naar een lerende economie” in hoofdstuk 8 aanbevelingen
over, wat zij noemen de ‘Lerende Economie’. : “… Waar in de kenniseconomie de
ontwikkelingen van nieuwe kennis centraal stond, … is een lerende economie breder
georiënteerd. Een lerende economie betekent … dat kennis en vaardigheden kunnen
circuleren… “. De WRR spreekt zich uit over hoe we de kenniscirculatie moeten bevorderen
en dat kennisinstellingen (onderwijs en ook arbeidsorganisaties) daar een grote rol in
spelen. Kennisontwikkeling moet vooral in samenspraak met elkaar worden opgezet, verder
concretiseren van een leven lang leren is van groot belang voor die kenniscirculatie.
Manuel Castells (The information Age: Economy, Society and Culture. Volume 1 The rise of
the Network Society (1996) Uitgeverij Blackwell Publishers Oxford), stelt een ‘diagnose van
de tijd’ in een interview dat Wanja Oosterbaan op 8 november 1997 met deze socioloog
hield in NRC Handelsblad, en daarin zegt hij: ”…Mijn belangrijkste zorg is dat we leven in
een periode waarin we technologisch overontwikkeld zijn, maar sociaal onderontwikkeld…”
Oosterbaan zegt in dit interview dat: ”Castells laat zien hoe de sociale structuur van de wereld
ingrijpend aan het veranderen is door de mogelijkheden van de informatietechnologie … Een
economie waarin voortdurend wisselende en flexibele ketens van bedrijven en instellingen
worden gevormd…In de netwerkeconomie verliezen oude regionale verbindingen het van
lucratieve internationale allianties… netwerken zijn uiterst dynamische organisatievormen.
Regio’s of bevolkingsgroepen.. worden snel in een netwerk opgenomen. Maar ze kunnen ook
heel snel worden uitgesloten…Nee, de mensen schakelen zichzelf niet uit. Het is de dynamiek
van de netwerken die dat doen … Besturen (hier heeft Castells het met name over de rol
van bestuurders en politici bij de netwerkeconomie, opmerking I. Delies) komt neer op: je
weg weten te vinden in het netwerk. Politici en bestuurders kunnen geen bevelen geven; ze
moeten leren hoe ze door de netwerken kunnen navigeren. Ze moeten de verbanden doorzien,
proberen nieuwe verbindingen te leggen, mensen, bedrijven en instellingen aan elkaar knopen.
Doen ze dat niet, dan is hun rol uitgespeeld…. ”

Een lerende economie betekent.....
dat kennis en vaardigheden
kunnen circuleren.
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Castells wijst op een aantal tendensen die we in de dagelijkse praktijk van het lectoraat
ook zien: de uiterst sterke dynamiek van netwerken, vorming van flexibele ketens voor
samenwerking tussen bedrijven en instellingen, meer aandacht geven aan de sociale kant van
innovaties en van leren als tegenhanger voor de te grote aandacht voor de technologische
kant, het belang van netwerken om kennis te delen, de dreiging dat de regionale schaal
ouderwets is en de internationale schaal het tegenovergestelde is, het besef dat netwerken een
heel andere sturing nodig hebben, Castells geeft bijna letterlijk een opstapje naar het begrip
Convener zoals Wenger dat introduceert, het gevaar dat toegang tot kennis uitgesloten wordt.

+

Naast bedrijven en organisaties worden nu ook
burgers (al dan niet georganiseerd) actieve partners bij
ontwikkeling en uitvoering van sociaaleconomische
innovaties

In de thesis over “Burgerparticipatie, een balans tussen wensen en waarnemingen” van
M. M. el Boumeshouli (Boumeshouli 2008) bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de
Erasmus Universiteit, waarin onderzocht wordt hoe burgerparticipatie in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in het Westland vorm kreeg, wordt aangegeven
hoe de burger regionaal bij WMO-processen wordt betrokken. Aanbevelingen waren onder
andere: maak duidelijke afspraken over rol van bestuurders en ambtenaren bij participatieve
processen en organiseer participatiearrangementen. In 2007 is de WMO ingevoerd, met
verregaande decentralisering van taken naar gemeentelijke overheden. Daarmee wilde men
onder andere burgers in staat stellen en stimuleren om “mee te doen” met gemeentelijke en
regionale ontwikkelingen, maar ook werd hiermee beoogd de kosten van de verzorgingsstaat,
door burgerparticipatie in de zorg bijvoorbeeld, terug te dringen. Onze onderzoekscasuïsitiek:
‘de oudere mens die langer thuis blijft wonen’ en ‘de toerist die langer en vaker in de regio
verblijft’ bracht het lectoraat midden in discussies, ontwikkelingen en innovaties in de regio
waar niet alleen bedrijven en overheden innovatiepartners waren, maar nadrukkelijk ook de
burgers, bewoners, patiënten, klanten, gebruikers van die beoogde innovaties.
De partners en hun rol in innovatieprocessen (en daarbinnen ook nog specifiek hun rol in
kennisdelingsprocessen) zijn niet alleen voor ons nieuw, maar brengen ons het besef dat
“de participatiemaatschappij” geen eenvoudig concept is en voor kennisinstellingen ook een
politieke keuze in kan houden.
Margot Trappenburg houdt in haar artikel “Zeg eens nee tegen al dat participeren.” in NRC
Handelsblad van 30 april 2016, gebaseerd op haar oratie “Helpen als Ambacht” aan de
Universiteit voor Humanistiek, een pleidooi voor een evenwichtige verdeling van betaald en
onbetaald werk. Ze sluit af met deze treffende tekst: ”Zeg eens nee tegen de vraag om de
handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger in de zorg. Ga niet nog harder mantelzorgen.
Weiger het stadspark te gaan bijhouden of de vuilnisbak te adopteren als buurtbewoner.
Denk aan de tuinman en de vuilnisman. En aan al onze zonen en dochters die zo graag iets
zouden willen doen met mensen. Tegen betaling. De verzorgingsstaat: verfijnd systeem van
arbeidsdeling“ (onbetaald maar ook betaald, opmerking I. Delies).

163

hoofdstuk 5

verhalen over verbindingen

Verder leren onderzoeken

Burgerparticipatie krijgt een plek in de onderzoeksagenda. De technologische innovaties
hebben nog steeds de sterkste belangstelling en financiering, terwijl het sociale aspect niet
of onvoldoende ingepast wordt: niet bij de startfase, noch bij de ontwikkeling, noch bij de
bijstelling van innovaties. De gebruikers van de innovaties worden stelselmatig vergeten,
wij hebben een eerste aanzet gedaan om al doende te leren (onderzoeken) wat burgers- en
gebruikersparticipatie betekent in onze samenwerking en Lerende Netwerken. Hier gaan we
versterkt mee verder.

+

Schaaldiversiteit (regionaal naast internationaal)
en grensoverschrijding

Grenzen worden meer en meer fluïde tussen lokaal, regionaal, nationaal en internationaal,
waarbij toenemende aandacht gegeven wordt aan de regio als meest handzame schaal, ook als
entiteit binnen andere schalen. Of als combinatie met de internationale schaal.
In het WRR rapport ”Naar een lerende economie” (WRR, 2015 Amsterdam University Press)
staan in hoofdstuk 4 ‘Verdienvermogen Centraal’ opgaven geschetst die de komende decennia
van belang zijn voor Nederland, zoals: de productiviteitsopgave bij een dalende krimp van
de beroepsbevolking, de opgave tot internationale verwevenheid en de opgave om in te
kunnen spelen op het snelle en veelvormige karakter van hedendaagse innovatieprocessen.
Kenniscirculatie is van het hoogste belang daarbij, de lerende economie, zoals hierboven al
vermeld. Dat is mede een kwestie van regie over economische ontwikkelingen. De WRR zegt
daarover: ‘’Allereerst is het zaak de regie over economische ontwikkelingen te verschuiven
naar een lager niveau. Op regioniveau is het vaak eenvoudiger om alle betrokkenen
goed te bereiken, de juiste richting aan te geven en op de hoogte te blijven van nieuwe
ontwikkelingen. Bovendien verschillen regio’s in Nederland onderling sterk en is het verstandig
om aan die diversiteit recht te doen…” Verderop in het rapport geeft de WRR aan: “...moeten
we ons goed realiseren dat we in Nederland maar tot op zekere hoogte in staat zijn om onze
eigen economische toekomst zeker te stellen… (en moeten we, aanvulling I. Delies) zoeken
naar vormen van verbinding en beheersing van die veelal onvoorspelbare grensoverschrijdende
risico’s…” En (opmerking I. Delies): kansen.

+

PPS als versterking van de regionale
kennisinfrastructuur

Om de aloude “kloof te dichten” tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven wordt door het
Ministerie van OCW, maar ook door het Ministerie van Economische Zaken, veel verwacht van
publiekprivate samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs op kennisdeling en innovatie.
Er is meer aandacht voor de rol van lectoraten bij die samenwerking, met name op het gebied
van impulsen voor de regionale kennisinfrastructuur. Een thema dat nauw aansluit bij de
opdracht en expertise van ons lectoraat.
In haar Kamerbrief-met-visie-op-mbo van 14 september 2015 over een responsief mbo voor
hoogwaardig vakmanschap: “…Publiekprivate samenwerking voor praktijkgericht onderwijs
op maat.” zegt J. Bussemaker dat het mbo niet kan zonder de praktijk van de werkvloer. De
verplichte praktijkcomponent in het mbo is de succesfactor van het stelsel. Een intensieve
publiekprivate samenwerking geeft hier verdieping aan. In het mbo zijn er voorbeelden van
onderwijs, dat binnen een (leer)bedrijf wordt vormgegeven. Ik ben positief over dergelijke
samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en bedrijven, omdat studenten hiermee
onderwijs krijgen dat direct aansluit op de werkzame praktijk. Ik heb toegezegd om in totaal
100 miljoen euro vrij te maken voor het Regionaal Investeringsfonds mbo tot en met 2017.
Ik vind het daarbij van belang dat instellingen met elkaar, met het bedrijfsleven en met
overheden nadenken over wat hun regio sterk maakt. Bij de aanvraagrondes van 2016 en 2017
zal ik nadrukkelijker de aanvragen beoordelen op de aanwezigheid van een gedragen regionale
visie op samenwerking en profilering. ….. Een manier waarop de profilering mogelijk verder
gebracht kan worden is de ontwikkeling van lectoraten in het mbo..”
Niet alleen de minister laat zich uit over deze samenwerking en de rol van lectoren daarbij,
meerdere partijen doen dat. Met name in en over het hbo, jammer genoeg nog niet zoveel in
en over het mbo, de andere poot van het beroepsonderwijs.
Het Rathenau Instituut onderzocht onder meer de rol van lectoren in de relatie met bedrijven.
Jos de Jonge deed dat onderzoek en schreef de publicatie: “Praktijkgericht onderzoek bij
lectoraten van hogescholen” (online publicatiedatum 25 mei 2016 : Feiten &Cijfers-productie:
www.rathenau.nl 2016 uitgegeven door het Rathenau Instituut 2016 Den Haag) waarin hij
onder meer onderzoek doet naar de netwerken en partners van de huidige lectoren in het
hbo (blz 6 en 7) waar met name het mkb voor 60% van de lectoren van belang is. De rol van
de bedrijven is bijna altijd die van projectpartner, soms die van opdrachtgever. De rol van
comaker en partner in ontwikkeling van meet af aan in publiekprivate samenwerking, zoals in
ons lectoraat usance is, wordt niet als zodanig gekend en komt niet voor in het rapport van de
Jonge, (opmerking IDelies: helaas).

Op regio niveau is het
vaak eenvoudiger om
alle betrokkenen goed
te bereiken.
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In een artikel in de Nieuwsbrief nr 19 van Science Guide van juni 2016 “STC voor lectoren”
met betrekking tot de discussie over de nationale wetenschapsagenda NWO, wordt de
voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom De Graaf aangehaald die opmerkt dat de
rol van lectoren als schakels in kennisketens vooral tot bloei is gekomen in publiekprivate
samenwerkingsconstructies (hij noemt daarbij met name de Centres of Expertise, eigen PPS
(Publiek Private Samenwerking) constructies zoals in ons lectoraat komen minder voor.
PPS-constructies worden wel gezien als de belangrijkste succesfactoren in de ontwikkeling
van het hbo, aldus de Graaf.

Binnen de afzonderlijke disciplines/branches/werkveld Zorg, Wonen en Vrije Tijd doen zich
ook “majeure transities” voor.
majeure transities

•• In Zorg o.a.: veranderingen in het sociale domein, Healthy Ageing/Healthy Lifestyle,
schaalveranderingen zorginstellingen, kleinschalige welzijn- en zorg-combinaties
en -coöperaties.

Maar ook in het mbo is veel aandacht voor deze PPS-constructies, met name in de RIF
(Regionaal Investerings Fonds) programma’s. Het lectoraat participeert in zowel Centres of
Expertise als in RIF programma’s.

•• In Wonen o.a.: veranderende kwaliteit van leefomgeving, sociale netwerken bij wonen,
duurzaam, biobased en levensloopbestendig bouwen, toenemend oog voor ontwikkelen
van gebruikersvriendelijke Domotica bij extramuraal wonen. Bijvoorbeeld in het huis van
de toekomst.

+

•• In Vrije Tijd o.a.: snel veranderende gastprofielen, multidisciplinaire dienstverlening
en sterk vergrote mobiliteit, ‘Silver economy’, identiteit van leisure communities,
verschuivende grenzen werk/zorg/vrije tijd

Leiderschap bij Lerende Netwerken wordt meer en meer
als belangrijke ‘21st century skill’ beschouwd

Uit de Kamerbrief Vaardigheden voor de toekomst van Bussemaker: ‘’Vakkennis en
beroepsspecifieke vaardigheden zijn en blijven de kern van het mbo, maar de zogenaamde
21e-eeuwse vaardigheden nemen in belang toe. Het gaat dan om het vermogen om creatief,
kritisch en analytisch te denken, om ondernemend te zijn en om samen te werken. Het zijn
deze vaardigheden die ons wendbaar en weerbaar maken bij veranderende omstandigheden.’’

+

Een healthy en vitale regio met combinaties/crossovers
tussen gezondheid, wonen en vrije tijd

De ongewone trits wordt als samenhangend geheel in toenemende mate gezocht bij innovaties
in zowel het sociale als het vrijetijdsdomein, waarbij zorg- en vrijetijdseconomie gezien worden
als complementair aan elkaar en als zodanig versterkend voor de infrastructuur voor een
leefbaar platteland, een healthy en vitale regio.
Het programma hanteert de volgende definitie van Healthy Lifestyle gehanteerd: ‘de stijl van
leven waarmee burgers meer kans maken op gezond en gelukkig ouder worden‘, waarbij vooral
aandacht geschonken wordt aan het gedrag en de sociale omgeving met betrekking tot die
leefstijl. De leefstijl wordt namelijk getoond door het gedrag van de burger en is grotendeels
bepaald door opvoeding, omgeving, geestelijke/fysieke aanleg, maar ook door sociaalmaatschappelijke en economische ontwikkelingen in zijn/haar omgeving, met name op de
gebieden Zorg&Wonen&Vrije Tijd. We besteden in dit programma daarom niet veel aandacht
aan de medische, technische of verplegende aspecten van Healthy Lifestyle, maar wél aan de
sociale en het gedragscomponent ervan.

			
Er is in zowel beroepsonderwijs als bij regionale overheden en bedrijven nog steeds veel
belangstelling voor de subsidiebudgetten met betrekking tot onderzoek binnen topsectoren
gericht op technologische aspecten en productontwikkeling bij grote bedrijven. Dat heeft
(negatieve) invloed op de financiering van innovatieontwikkelingen die niet plaatsvinden in
de topsectoren omdat ze niet technologisch maar bijvoorbeeld sociaal gericht zijn en niet
voortkomen uit de grote industrieën maar uit het regionale mkb. Het casuïstiekgebied van
dit lectoraat: Zorg&Wonen&Vrije Tijd maakt dat we maar deels vallen onder de topsectoren
en daarbij altijd vanwege de combinaties van Vrije Tijd met Gezondheidszorg (Lifescience:
Healthy Ageing) en Wonen (Technologie: Biobased economy, Domotica, ICT).
Uit Rathenau Feiten&Cijfers van Jos de Jonge “Hier zien we dat het mkb voor meer dan zestig
procent van de lectoren van belang is; vooral in de regio maar ook wel elders in Nederland. De
grote bedrijven zijn voor ruim de helft van de lectoren van belang. Deze zitten ook regelmatig
in de regio, maar even vaak daarbuiten en een enkele keer (acht procent) in het buitenland.
… We zien duidelijke verschillen tussen de disciplines. Bij de lectoren uit de economie en
bèta-techniek geldt dat bedrijven en branche- organisaties van groter belang zijn dan elders;
zowel grote bedrijven als startups, mkb en brancheorganisaties. Voor die van de sociale
studies en het onderwijs geldt het omgekeerde. Daar zijn bedrijven minder dan gemiddeld een
netwerkpartner, maar dat wil niet zeggen dat ze daar afwezig zijn.”
		

De rol van lectoren als schakels
in kennisketens is vooral tot
bloei gekomen in publiekprivate
samenwerkingsconstructies.
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+

Regionaal comakership in multidisciplinaire
multilevel netwerken als innovatiestrategie
voor beroepsonderwijs

+

Leren op de werkplek krijgt meer aandacht. We zien dat de focus binnen onderwijs ligt op het
verbeteren van het curriculum en stelselinrichting. De aandacht voor de context van leren en
nieuwe combinaties van Leren&Werken is gelukkig wel weer terug van weggeweest, met name
nu het leven lang leren weer in de spotlights komt te staan. We werken meer en meer vanuit
het besef dat ons vertrekpunt onderzoek is naar innovatieve leercontext (in combi’s van leren
en werken) en dat we vandaar uit ontwikkelingen op het gebied van competenties bereiken
en pas dan verbindingen zoeken/vinden met het curriculum. Dat is een van de redenen dat
we geen lectoraat zijn met een doorlopende leerlijn mbo/hbo-onderzoeksagenda. En we
zetten samen sterker in op het uitvoeren van onderzoek met onderwijs op reële contexten: de
ReCoMa-Buitenlocaties.

Het Programma Regionaal Comakership past in de strategische speerpunten voor de
middellange termijn van het ROC Alfa-college dat gebaseerd is op de expertise opgedaan door
en van ons/hun lectoraat. Hierin geeft het College van Bestuur aan dat regionaal comakership
tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven een krachtige innovatiestrategie is om een positie (als
partner in ontwikkeling) in te kunnen nemen bij innovaties in het regionale werkveld waarvoor
ze opleiden. In KOERS, het magazine over regionaal comakership (oktober 2015) zegt het
CvB daarover: “…Zo geven we samen met het regionale bedrijfsleven en de lokale overheden
vorm aan inspirerend en excellent beroepsonderwijs en innovatie in het werkveld. Samen gaan
we de uitdaging aan om te ontwikkelen en te leren van elkaar…we doen dit samen met circa
80 partners…. Hiermee gaan we onze strategische visie “doelbewust naar buiten” echt in de
versnelling zetten!”

We richtten onze eigen ontwikkeling van meet af aan in op basis van al doende leren op
onderzoek uit. Vanaf het begin doen we dat in Lerende Netwerken. We hebben en zijn Lerende
Netwerken en werken meer en meer samen met anderen aan start-ups van andersoortige
Lerende Netwerken. Een paar illustraties:

Regionaal comakership, is als strategische werkwijze overgenomen in een groot corporate
innovatieproject van het ROC Alfa-college gebaseerd op ons lectoraatsgedachtegoed en met
het lectoraat ‘in the lead’ bij het onderzoeksprogramma hierbinnen.

+

Nauwere samenwerking mbo/hbo als bijvangst
bij de werkwijze van het lectoraat

Er is er een kleine toename aan multidisciplinaire docententeams op diverse locaties van
de onderwijsinstellingen, multilevel docententeams zijn nog schaars en worden met name
ingezet voor wat betreft doorlopende leerlijnen, instroom en uitvalspreventie, dit is niet
ons onderzoeksgebied maar wel een bijvangst van onze samenwerkingswijze mbo/hbo. Een
onderwerp dat in met name in het hbo centraler komt te staan. De versterking en verbreding
van het onderzoek in ‘’ons” mbo Alfa-college is ook zo’n bijvangst eigenlijk. We merken een
toenemende aandacht voor reflectie op vernieuwend vakmanschap en de rol van professionals
die zowel specifiek als generiek opgeleid zijn, zoals bijvoorbeeld het ‘T-shaped model’ laat
zien. Het idee dat innovaties vooral door en met het toegepast wetenschappelijk onderwijs,
soms met het hbo maar niet met het mbo, kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd, blijft
hardnekkig. We zetten mede daardoor sterker in op een actieve rol en de versterkte expertise
van de mbo-kenniskringleden op onderzoek en –vaardigheden bij innovaties in en met het
werkveld. Daartoe geven we vaker dan voorheen masterclasses research in het mbo, verbinden
we ons met mbo-docenten die een Master doen en ontwikkelen we buddyschappen en bieden
we leergangen aan.

Regionaal comakership tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven
is een krachtige innovatiestrategie.
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Aandacht voor context van leren neemt toe

De netwerken die we momenteel zelf hebben:
even voorstellen:
onze Lerende
Netwerken

•• De vijf MDK’s (de multidisciplinaire ketens van elk 10 bedrijven & 10 kenniskringkleden)
die in de ketens en tussen de ketens van elkaar leren.
•• Het lerende netwerk van Buddies: de kennispartners uit onderwijs en bedrijven van de
individuele kenniskringleden.
•• Het lerende netwerk “Communicatie in complexe Lerende Netwerken” met externe
communicatie-experts.
•• Het lerende netwerk “samenwerkende Centrale Diensten van het Alfa-college” waar de
dienst Onderwijs&Kwaliteitzorg en de dienst Personeel&Organisatie van elkaar leren onder
leiding van het lectoraat.
•• Het lerende netwerk “Consultancy of advisering bij start-ups” een netwerk met externe
experts en leden van het lectoraat om een nieuwe vorm van Consultanty op ons
kennisgebeid te ontwikkelen, al doende van elkaar lerende.
•• Het lerende netwerk “Leerochtenden voor regionale directies en management”:
Wat leert ons de regio en wat is onze rol daarbij.

Het lerende netwerk dat we ZIJN
De regionale kenniskringen leren georganiseerd van elkaar, de regionale ReCoMa-Laboratoria
leren van elkaar en wisselen kennis uit, de vijf onderzoeksclusters in ons lectoraat leren van en
met elkaar onderzoekservaring te ontwikkelen. Het aantal individuele onderzoeksaccenten van
de kenniskringleden binnen de overkoepelende lectoraatsonderzoeksagenda wordt met 100%
vergroot: we hebben nu al ruim dertig kenniskringleden, en even zoveel onderzoeksaccenten.
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Lerende Netwerken start-ups met en voor anderen
Consultancy/advisering wordt door ons (op verzoek van anderen vooral) nu ook ingezet
bij het verkrijgen van dynamiek en duurzaamheid in potentiele netwerken: Regionaal
comakership beroepsonderwijs & bedrijven wordt meer en meer erkend als motor voor
strategische innovaties binnen het beroepsonderwijs, maar ook binnen het bedrijfsleven. Het
gedachtegoed van het lectoraat wordt als basis daartoe gezien, ook binnen bedrijven (zie als
voorbeeld het interview met Treant en het initiatief BIZZ Team). We zetten deze ontwikkeling
door en bezinnen ons op het aspect van advisering en consultancy, een rol waar we in
toenemende mate voor gevraagd worden. We signaleren een grote mate van verlegenheid
(bij zowel bedrijfsleven als bij maatschappelijke organisaties en netwerken als ook bij het
beroepsonderwijs en overheden) over hoe samenwerking in en tussen netwerken (innovatief)
in te richten, te laten ”werken”, duurzaam te maken en met name hoe daar leiderschap in te
tonen. We merken dat kennis over excellentie en leiderschap veel gevraagd wordt, ook door
groepen van bedrijven die niet specifiek in ons werkgebied liggen, we komen meer en meer
terecht bij onderzoeks- en ontwikkelingsvragen met een adviserende insteek op dit gebied.

5.4

Werk in ontwikkeling
We zagen, in de loop van de tijd, door de tijdlijnen zichtbaar gemaakt in hoofdstuk 3, dat
kennisdelen één ding is, maar kennisontwikkeling echt ‘vers twee’ en van een veel grotere
moeilijkheidsgraad. Vooral in netwerken waar in comakership tussen hbo, mbo en het
regionale bedrijfsleven de innovatievraagstukken worden gemarkeerd en ontwikkeld, is het
soms moeilijk om de kennisagenda goed vast te houden in de Lerende Netwerken rondom
die innovatieprojecten. We merken dat de grens tussen kennisdeling en kennisontwikkeling
fluïde en soms duister is. Dat geldt ook voor wat er dan geleerd wordt in het lerende netwerk
en welke toegevoegde waarde, ‘valuecreation’, zoals Wenger (2015), De Laat (2014)
omschrijven, er dan plaats vindt. Maar vooral: hoe krijgen wij juist dát aspect van leren en
kennis op een hoger plan binnen complexe netwerken. Complex zijn de netwerken met name
door het multidisciplinaire aspect van de innovatievraagstukken en door de toepassing van
comakership en reallife learning in clusters multilateraal (en niet bilateraal). Daar komt bij
dat de partners uit het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in ’onze’ Lerende Netwerken
nogal multilevel zijn qua expertise en kennisniveau. Maar het hoort bij onze rol als lectoraat
in het beroepsonderwijs, om juist op het “het op een hoger plan brengen en houden van de
kennisagenda” te beschouwen als onze core business.

We zijn in de afgelopen zes tijdslijnen veel bezig geweest met het uitdiepen van de expertise
op het gebied van het verband tussen innovatieve samenwerkingsrelaties en -vormen (ons
samenwerkingsformat) en kennisinnovatie met betrekking tot vraagstukken uit het werkveld
waar we voor opleiden. Dat heeft mede geleid tot nieuwe en innovatieve combinaties
van mbo en hbo (binnen onze kenniskring, maar ook tussen de opleidingen in beide
onderwijsinstellingen) en bedrijven. Dat heeft tot diverse kennisagenda’s geleid in vele Lerende
Netwerken en op allerlei hoofd- en bijterreinen veel kennisdeling opgeleverd. Het op een
hoger plan krijgen van de kennis- en onderzoeksagenda binnen die Lerende Netwerken van
de kennisdeling is ons soms gelukt, maar ook wel eens niet. Dat is eigenlijk onze allergrootste
wens voor de toekomst: daar sterke leiders in zijn.

5.5

Werk in voorbereiding
De geboekte onderzoeksresultaten en de impact van de ontwikkelde samenwerkingsmethodiek
in het onderwijs- en werkveld bieden volop aanknopingspunten voor verdieping in het verdere
onderzoek. Beide partners/opdrachtgevers, het Alfa-college en de Stenden Hogeschool,
waren in mei 2016 unaniem in hun besluit om het lectoraat met nog een 3e vierjarige periode
te verlengen. De koers wordt verder aangescherpt. Leidraad in de werkzaamheden voor de
periode 2017-2021 blijft de gezamenlijke opdracht die in 2009 was vastgesteld (zie notitie
“Outline keuzes verlenging lectoraat 2017-2021’’ van Ineke Delies).
De koerswijziging in zeven punten:

1

Binnen het kennisgebied Publiekprivate samenwerking meer aandacht voor onderzoek naar
en de ontwikkeling van Conveners en hun leidende rol in Lerende Netwerken, mede vanwege
het belang hiervan voor het Vernieuwend Vakmanschap in de 21ste eeuw. Het lectoraat
wordt in toenemende mate door beide CvB’s gevraagd het initiatief te nemen bij onderzoek
naar leiderschap in strategische Lerende Netwerken van beroepsonderwijs en bedrijfsleven,
ook bij netwerken die niet tot het lectoraat behoren (zoals externe bedrijven en groepen die
niet specifiek passen in het casuïstiekgebied van Zorg&Wonen&Vrije Tijd, maar wel in de
kennisagenda van duurzame regionale publiekprivate samenwerking in Lerende Netwerken).

2

De grens tussen kennisdeling
en kennisontwikkeling is fluïde
en soms duister.
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Convenerrol en leiderschap in Lerende Netwerken
doorontwikkelen

Sociale kant van crossovers tussen
Gezondheid&Wonen&Vrije Tijd accentueren

Binnen casuïstiekgebied “Crossovers Gezondheid&Wonen&Vrije Tijd” gaan we de cases meer
toespitsen op de sociale (en minder de technologische, economische of medische) aspecten
in die combi en verbinden met Healthy Lifestyle-accent. Sociaal betekent in ons geval: gericht
op verbindingen tussen en met mensen en in interactie met elkaar, het sociale leven en de
sociaaleconomische samenleving. De verbinding met de sector volwasseneneducatie zal sterker
ontwikkeld worden, mede vanwege de toename van burgerparticipatie bij innovaties.
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Opschaling lectoraat naar regio Friesland

5

Deze opschaling valt onder de afspraken over duurzaamheid in processen en partnerschappen
en houdt in de Opschaling naar Leeuwarden, Verduurzaming van de werkzaamheden in
Emmen en Groningen en Transfer van kennis uit Emmen en Groningen naar Leeuwarden. De
behoefte, ook op strategisch niveau van zowel Alfa-college als Stenden Hogeschool, aan
opschaling, verduurzaming en transfer van de expertise van het lectoraat naar de andere
regio’s en partners van beide onderwijsinstellingen werd al concreet vormgegeven door de
start van een tweede kenniskring in 2015-2016 in Groningen. Deze lijn wordt voortgezet in de
uitbreiding met een derde kenniskring,in Friesland. afhankelijk van de ervaring met de tweede
kring en de definitieve besluitvorming over de accentverschuivingen bij de verlenging van
de lectoraatsperiode naar 2017-2020. Daarbij krijgt waarschijnlijk het ReCoMa-Lab Friesland
vorm volgens de samenwerkingsmethodiek die in Emmen en Groningen al in gebruik is. De
drie ReCoMa-Labs Drenthe&Groningen&Friesland zullen een lerend netwerk vormen. De
nadrukkelijke wens om deze uitbreiding sterk regionaal in te kleuren heeft al geleid tot het
aangaan op kenniskringniveau van de samenwerking met de Hanzehogeschool omdat die
in de tweede regio van het lectoraat (Groningen, naast Drenthe/Noordoost-Overijssel) een
belangrijke actieve regionale partner is. Dat geldt ook voor het aangaan van eenzelfde soort
relatie met waarschijnlijk ROC Friese Poort in de regio Friesland.

We gaan het aantal uitvoeringslocaties uitbreiden die het lectoraat met clusters van bedrijven
reeds ingericht heeft om al doende reallife te leren (innoveren) in fysieke innovatieve leerwerkcontexten. Op deze ReCoMa-Buitenlocaties (Regionaal Comakership) van het lectoraat
vindt de praktische uitvoering plaats, al doende lerende, van opdrachten (zoals onderzoek
en projecten) en die in comakership binnen de diverse MDK’s zijn ontwikkeld. Daar werken
clusters van bedrijven met hun werknemers en mbo/hbo met hun studenten en docenten ter
plekke multidisciplinair en multilevel samen in nieuwe combinaties van Werken&Leren.

6

Schaaldiversiteit

De schaal waarop we inzetten gaat meer variëren. Naast regionaal, zal er ook inter- en
bovenregionaal en soms internationaal worden gewerkt. Hieronder wordt verstaan:
variatie in
schaalgrootte

•• Regionaal is de samenwerking in de regionale kenniskring en het ReCoMa-Lab, in de
regionale MDK’s met bedrijven uit de regio, op regionaal geënte projecten met docenten
en studenten uit de opleidingen die gevestigd zijn in de regio en waar aanwezig in
regionale of lokale Innovatiewerkplaatsen, die we ReCoMa-Buitenlocaties gaan noemen.
Interregionaal is de kennisdeling en het onderzoek tussen de drie regionale kenniskringen,
de samenwerking op of afstemming met interregionaal geënte projecten met regionale
partners uit meerdere MDK’s en de kennisdeling tussen de drie ReCoMa-Labs (1 in
Drenthe, 1 in Groningen en 1 in Friesland).
•• Bovenregionaal is de verkenning en participatie van strategische ontwikkelingen
op onderwijsinstellings/CvB-niveau dan wel op landelijke of internationale schaal, de
afstemming binnen relevante eigen lectorennetwerken (zoals de onderzoekseenheid L&T
van Stenden). Internationaal is een mengsel van de drie andere schalen: kennisdeling
en samenwerking op kenniskring, MDK, of onderzoeksgroep niveau met internationale
partners per regio een accent op specifieke internationale partners die ook bij de regio
passen.

Internationalisering versterken

Het aspect internationalisering meer aandacht geven op meerdere gebieden, maar vooral in
het onderzoek en bij kennisdeling. We willen “klein” beginnen met goed bij elkaar passende
partners en sterke relaties, en kiezen daarom niet meer dan drie gebieden:
versterking
internationalisering

4

Leren op de werkplek buiten school door het
uitbreiden van de ReCoMa-Buitenlocaties

1. Euregio: Duitsland, m.n. Osnabrück/Lingen.
2. Europa: Denemarken, m.n. Roskilde.
3. Afrika: Zuid-Afrika, m.n. Port Alfred/Port Elisabeth.
Internationale kennisdeling en het verder ontwikkelen van een internationale onderzoeksscoop
bij de kenniskringleden (en de lector en de partners) is daarbij van groot belang.

7

Systeem-convener, Good Governance and Regional Value

Advisering/scholing/reflectie met management op bovenregionale, corporate en interinstitutionele schaal met betrekking tot het verband tussen Systeem-Conveners/Lerende
Netwerken & Goed Bestuur en de verduurzaming van het gedachtegoed rondom Regionaal
Comakership als innovatiestrategie. Dit is een koersaanscherping binnen de verlenging van
ons lectoraat die specifiek op de lector van toepassing is en die voortvloeit uit de reeds
langer aangegeven wens door de stakeholders en de lector om sterker in te zetten op en voor
het strategisch bestuurlijke niveau met name ten aanzien van Good Governance bij PPSconstructies van de beide instellingen en ontwikkeling van converrollen bij het management.

Wens stakeholders en lector om sterker in te zetten
op en voor het strategisch bestuurlijke niveau ten
aanzien van Good Governance bij Publiek-PrivateSamenwerkingsconstructies.
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Wat wordt onze werk- en
onderzoeksagenda voor de toekomst

2

We willen deze crossovers niet alleen binnen eigen het lectoraat, maar ook met andere
lectoraten ontwikkelen. We blijven sterk inzetten op de crossovers in onze casuïstiek, maar
onderzoeksmatig verbinden we ons in toenemende mate met andere lectoraten die deze
crossovers ook graag in gezamenlijke onderzoeksprogramma’s en PhD’s met ons willen
vormgeven.

Al die tendensen en ontwikkelingen in ogenschouw nemende, komen enkele dingen
bovendrijven die als hoofdthema’s voor ons onderzoek de komende tijd dienen. Dat zijn
enerzijds elementen van werk die we al in uitvoering hebben en anderzijds nieuwe elementen
waar we nog mee moeten beginnen, het een is een organisch voortvloeisel uit het ander.
voortzetten
waarmee we
bezig waren

De rode draad is: voortzetten waar we mee bezig waren, maar naast het
onderzoeken van het verband tussen (onze) manier van samenwerken in
Lerende Netwerken en de invloed daarvan op kennisinnovatie, willen we ook
de rol van leiderschap gaan onderzoeken. En welk leiderschap is dan nodig
bij dit type lerende netwerk en kennisagenda?

Dat willen we realiseren door in te zetten op:
inzet op
crossovers

•• Onderzoek naar crossovers binnen alle drie lectoraatslocaties en in diverse mbo/hbocombinaties.
•• De verbinding met de crossovers Economie (m.n. Ondernemerschap) en Educatie (m.n.
leren voor niet-werkenden en ouderen, scholing docentenberoepsonderwijsversterken.

We merken dat de netwerkeconomie als voortvloeisel van de kenniseconomie sterk opkomt.
Leiderschap in Lerende Netwerken wordt nu al gezien als belangrijke ‘21st century skills’. En
die competentie, Convernership genaamd, schatten we in als een van de belangrijkste ontwikkel- en onderzoeksaccenten. Dat komt terug in onze onderzoeksagenda voor de toekomst.

•• Per lectoraatslocatie een regionaal accentverschil inrichten en onderzoeken.
- Drenthe/Noordoost-Overijssel: Vitale en Euregionale regio
- Groningen: Building Healthy Lifestyle Social Communities
- Friesland: Hospitality in Health and Tourism

Onze onderzoeksagenda voor en van de toekomst ziet er als volgt uit:

•• Uitbreiden gezamenlijke onderzoeksagenda of projecten in wetenschappelijke netwerken
waar lectoraat in participeert (zie bijlage Onderzoeksnetwerken lectoraat).

1

Kennisgebied Publiekprivate samenwerking in
regionaal comakership verdiepen met Conveners

3

Nader onderzoek naar de rol en het concept van Conveners in en tussen Lerende Netwerken.
Samen met de wetenschappers Wenger, Trayner, De Laat, Nieuwenhuis en Coenders het prille
concept van Conveners in Landscapes of Practice and Learning Networks verder onderzoeken
en daarmee ontwikkelen in de context van het lectoraat (dus: in regionale publiekprivate
samenwerking beroepsonderwijs&bedrijfsleven).

•• Partnerschap aangaan in diverse onderzoeksgroepen op onderwerp “Conveners in
Learning Networks”
•• Convener-accent terug laten komen in individuele onderzoeksthema’s kenniskringleden
•• Convenerrol van eigen kenniskringleden in multidisciplinaire ketens onderzoeken
•• Enkele PhD’s ’s op dit thema inrichten
•• In ReCoMa-Laboratoria aandacht voor scholing van excellente onderzoekende docenten
als Conveners in hun onderwijspraktijk stimuleren

Onderzoek naar Leren op de Werkplek en
informeel leren in de ReCoMa-buitenscholen

Er is een uitbreiding voorzien van het aantal uitvoeringslocaties die het lectoraat met clusters
van bedrijven reeds ingericht heeft om al doende reallife te leren (innoveren) in fysieke
innovatieve leerwerkcontexten. Op deze ReCoMa-Buitenlocaties van het lectoraat vindt
de praktische uitvoering plaats, al doende lerende, van opdrachten (zoals onderzoek en
projecten) die in comakership binnen de diverse MDK’s zijn ontwikkeld. Daar werken clusters
van bedrijven met hun werknemers en mbo/hbo met hun studenten en docenten ter plekke
multidisciplinair en multilevel samen in nieuwe combinaties van Leren&Werken.

Dat willen we realiseren door in te zetten op:
verdieping
publiekprivate
samenwerking

Casuïstiek binnen Gezondheid&Wonen&Vrije Tijd
meer inzetten op de sociale kant van deze combi

Dat willen we realiseren door in te zetten op:
uitbreiding ReCoMaBuitenlocaties

•• Alle onderzoeken in en met innovatiewerkplaatsen, living labs, buitenscholen en
leerbedrijven vinden plaats in de ReCoMa-Buitenlocaties van het lectoraat.
•• Onderzoek doen naar informeel leren op de werkplek vanuit diverse ReCoMaBuitenlocaties en contexten, onderzoek samen met Maarten de Laat naar sociaal leren,
informeel Lerende Netwerken en waardecreatie.
•• Onderzoeksthema’s bij kenniskringleden op de context van leren op de werkplek.

•• Publicaties (zoals: Handboek Conveners)
•• Onderzoek op Conveners in RIF programma’s
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Internationale publicaties

In het internationale researchnetwerk dat in ontwikkeling is, hebben we reeds aanzetten tot
het publiceren van een wetenschappelijke uitgave over Conveners gemaakt (in samenwerking
met de Laat) en Springer Verlag geïnteresseerd gevonden dit uit te geven. Ook zijn we partner
in het initiatief om een Nederlandstalig handboek Landscapes of Practice/Conveners samen te
stellen en uit te geven (samen met Coenders).

5

Herschikking researchclusters

De voorgenomen opschaling en doorontwikkeling vergt niet alleen inhoudelijk maar ook
organisatorische aanpassingen. We gaan in 2016 het hele scala aan onderzoeksaccenten
regionaal en inhoudelijk sterker clusteren. Complexe en veelkleurige individuele
onderzoeksagenda’s van de dertig kenniskringleden vragen om een andere clustering. Uiteraard
houden we de bestaande onderzoeklijnen aan, dat is het fundament van het lectoraat, maar
we gaan ze gerichter inrichten op de volgende aspecten: hoe ziet het landschap van kennis
en praktijk er uit, welke Lerende Netwerken zijn er rond onderzoeksvraagstukken, welke
waardecreatie doet zich voor in die Lerende Netwerken, hoe houden de kenniskringleden de
kennisdeling actueel, het netwerk duurzaam en brengen we met onderzoek de kennisagenda
op een hoger plan.
Dat willen we realiseren door in te zetten op:
vijf onderzoeksclusters

•• We gaan vijf onderzoeksclusters inrichten en starten de voorbereidingen daarvoor in
2016. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de mogelijkheden die Etienne Wenger ons
aanreikt om structuur aan te brengen. Die handreikingen hebben ons zeer geholpen in de
evolutie van ons lectoraat, zoals in de zes tijdslijnen is gevat. Met behulp van zijn criteria
en taalgebruik, die perfect passen op onze werkwijze, markeren we diverse Landscapes
of Practice (regionaal, nationaal en internationaal). Deze vullen we met Lerende
Netwerken, gebaseerd op de individuele onderzoeksaccenten van de kenniskringleden.
Tevens maken we de kenniskringleden vooralsnog Conveners in die Lerende Netwerken
en Landschappen. Dat zal de ruggengraat worden voor onze onderzoeksagenda van de
toekomst. Hoe deze clusters er in de praktijk uit gaan zien, vindt u in de bijlages.

We vullen de Landscapes of Practice
met Lerende Netwerken.
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Verder het landschap in
We gaan dus in onze onderzoeksagenda door met ontwikkelen, met meer
aandacht voor het onderzoeken van Landscapes of Practice, Lerende Netwerken
en de rol van Conveners daarbij. Die Landschappen koppelen we aan ons DNA:
onze opdracht, visie en de samenwerkingsmethodiek van het lectoraat. De
Lerende Netwerken verbinden we met onze casuïstiek van Zorg&Wonen&Vrije
Tijd en de daarop ingerichte multidisciplinaire ketens met bijbehorende
innovatievraagstukken en projecten. De belangrijkste toevoeging aan de
onderzoeksagenda is dat we de rol van Conveners (leidende verbinders) in die
Landschappen/netwerken onderzoeken. Rode draad daarbij is de vraag wat de
‘21st century skills’ zijn die we samen moeten ontwikkelen voor een innovatief
beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Een opdracht van waarde die nieuwe
inzichten gaat opleveren in nog deels onbekende Landschappen die wij gaan
verkennen en inkleuren.
De opschaling van onze lectoraatsactiviteiten (en daarmee natuurlijk ook
van onze onderzoeks-activiteiten) vindt inmiddels al volop plaats naar
andere regio’s, kennisgebieden en contexten. Er tekenen zich kortom nieuwe
Landschappen af die op nadere verkenning wachten. Kleine en grote, ver weg
en dichtbij, dichtbevolkt en nog bijna leeg, regionaal, euregionaal, nationaal en
internationaal. Met allerlei partners, diverse kennisagenda’s en (veel) levendige
Lerende Netwerken. En daarin spelen allerhande Conveners hun rol….
Wij willen dat samenspel nog veel meer onderzoeken en dat vooral al doende
lerend. Dat zijn de 21st century skills voor beroepsbeoefenaars, dus ook
voor lectoren en hun kenniskringleden. Voor ons lectoraat geldt dat de
derde lectoraatsperiode eigenlijk al onze entree in de 21st century markeert.
De skills zijn vooral de optelsom van de kennis en kunde van de lector, de
kenniskringleden en alle partners waar we mee samen werken. Daar willen we
een sterkere samenhang in ontwikkelen (en dat onderzoeken) en ook meer
gericht op de rol van Conveners in die samenwerking en Lerende Netwerken.
Ook daarbij blijft belangrijk: practice what you preach: we willen het zelf al
doende leren en de ervaringen en expertise mede uitdragen naar anderen.
We willen graag uitgroeien tot social learning research leaders.
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Dit willen we blijven doen in de context van de (zoals Wenger en Trayner dat
ook benoemen als: “complexe Landscapes of Practice”, waar boeiende Lerende
Netwerken aan de gang zijn en waar Conveners de weg wijzen, nieuwsgierigheid
aanwakkeren, waarde helpen creëren én wegen uitstippelen in en tussen
Landschappen en Lerende Netwerken. We verwachten daar mooie panorama’s
te zien en willen ook af en toe eens echt genieten van dat uitzicht (zoals
kenniskringlid Mirjam Roomer aangaf als een van de punten waar ze meer
aandacht aan wil geven: tijd, rust en ruimte om eens stil te staan en te genieten
van het uitzicht op en door ons Landscape of Practice). Landschappen waar
combinaties van kennis en kunde aan de orde zijn, waar sociaal en praktisch
leren, al doende leren van en met elkaar, het uitgangspunt is en comakership
de werkwijze. Waar verhalen van verbindingen bloeien.
Een omgeving, bijna: een land, waar nog heel veel onbekend is, ook voor wat
betreft de wetenschappelijke wereld. Soms boordevol met allerlei innovatieve
gemeenschappen, maar met (gelukkig) ook hier en daar nog veel witte plekken
en onbekende/onontdekte ruimte: Terra Incognita. Daar gaan we naar toe, en
daar leven we ook deels al in. Beetje eng, niet echt te voorspellen wat het gaat
worden, nogal complex maar ook al met elementen van herkenning. We zien
het aankomen, we zijn er zelf deel van. En we hebben hele goede en verbonden
reisgenoten in deze Landscapes of Practice. Zij willen met ons verder op pad,
dat weten we. Zonder partners komen we niet vooruit, en eerlijk gezegd: dan
is er ook geen lol aan. We zien een kleurrijk en boeiend perspectief om ons te
ontwikkelen, dit al doende te leren onderzoeken. We verhalen graag verder over
verbindingen, vermoeden (en hopen) zelfs dat dit never ending stories zijn.
We kunnen nu al allerlei denkbeeldige lanschapsfoto’s maken met de
kenniskringen. Met elkaar hebben we die Landschappen al in het vizier. Dat
vormt een grote inspiratiebron voor verder en Hogere Honing. Als moderne
verkenners brengen we die onbekende wereld in kaart en maken u daar
graag deelgenoot van als reisgezel. Zo vervangen we de witte plekken door
perspectiefrijke Landschappen. Samen in verbinding en vol van de verhalen.
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Bijlagen

!
Begrippenlijst
Literatuurlijst

!

Alfabetisch overzicht kenniskringleden en tijdslijnen
Alfabetisch overzicht bedrijven, partners en tijdslijnen
Overzicht netwerken hoogleraren en collega lectoren
Overzicht onderzoeksthema’s kenniskringleden
Publicaties van en over het lectoraat, een selectie

Praktijkonderzoek en uitwisseling
tussen onderwijs en werkveld leidt tot
nieuwe inzichten en innovaties.
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Begrippenlijst
Action Research: Manier van onderzoek doen,
waarbij tegelijkertijd processen, items etc. ontwikkeld
en onderzocht worden en er zo tegelijkertijd resultaten zijn van actie als van onderzoek dat gedaan
wordt (definitie Dick, B. (2000). A beginners guide
to Action Research (online)).				
Buitenschool/-locatie: Een concrete uitvoeringslocatie 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.
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).
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Complementariteit: Het aanvullend zijn aan
anderen, aan andere kennisgebieden, aan andere
expertise etc.
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.
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
administrator 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 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.

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.

Healthy Ageing: Gezond ouder worden.
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.
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.
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(vervolg begrippenlijst)
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 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.
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 semi-overheden. Onder private partijen verstaan
we het bedrijfsleven, met name het mkb. We hebben
ook publiekprivate combinaties als partners zoals
bepaalde zorg- en cultuurinstellingen.

184

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.

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.
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 co-creatie, 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 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.
21st 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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Alfabetisch overzicht kenniskringleden en tijdslijnen
Tijdslijn
naam
Annelies Bannink
Petra Bartelds
Tjeerd Beijleveldt
Jan Berends
Stefan Blom
Sebo Boerma
Nap Bollemeyer
Bate Boschma
Erna Dros
Steffen Fokkema
Rudy Folkersma
Roel Frijling
Els Geurts
Marjolanda Hendriksen
Chris van Heerewaarden
Diana van Heusden
Edou Hilverda
Harold Hofenk
Wilma Hoonhorst
Nol Hovens
Kees Huising
Jurjen Jagersma
Eva Janssen
Mariam Janssen
Harry Jippes
Maaike de Jong
Paula Karsten
Johan Kasper
Kim Kienhuis
Gerard Krikken
Gita Lopulissa
Simon Henk Luimstra
Ida Miedema
Evert Mulder
Hanneke Neuteboom
Johan van Omme
Monique Pestman
Ada Pit
Ingrid Rammers
Annelies Rietdijk
Richard Rijnks
Gerko de Roo
Daan van Rooijen
Mirjam Roomer
Hilde Rotmensen
Elga van der Spoel
Hans Sprakel
Patty Veen
Anna Veeneman
Judith Veldman
Hanneke Verbree
Angela van der Voort
Nanda Vinken
Joyce Walstra
Margriet Weerman
Jolanda Westerhof
Lucinda Wondel
Jan Zantinge
Cigdem Zantingh
Arjan Zijlstra
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1
organisatie
Calibris
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
Calibris/Bos Ontwikkeling in Organisatie
ROC Alfa-college
Hanzehogeschool
ROC Alfa-college
Stenden Hogeschool
Stenden Hogeschool
Stenden Hogeschool
ROC Alfa-college
Stenden Hogeschool
Stenden Hogeschool
ROC Alfa-college
Stenden Hogeschool
Hanzehogeschool
ROC Alfa-college
Hanzehogeschool
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
Stenden Hogeschool
Hanzehogeschool
Stenden Hogeschool
Stenden Hogeschool
Stenden Hogeschool
Stenden Hogeschool
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
Gemeente Emmen
Hanzehogeschool
AOC Terra
ROC Alfa-college
Hanzehogeschool
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
Stenden Hogeschool
Stenden Hogeschool en UCF/RUG
ROC Alfa-college
Stenden Hogeschool
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
Stenden Hogeschool
AOC Terra
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
Hanzehogeschool
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
Stenden Hogeschool
Stenden Hogeschool
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college
ROC Alfa-college

discipline
Zorg (gast)
mbo O&K (Onderwijs & Kwaliteitszorg) (gast)
mbo Sport
mbo Techniek
mbo Economie
Zorg (gast en PhD)
mbo Techniek
hbo Techniek
mbo O&K (Onderwijs & Kwaliteitszorg)
hbo Leisure (en PhD)
hbo Techniek
hbo Hotel
mbo Zorg
hbo Zorg (en PhD)
hbo Zorg
mbo Zorg
hbo Tourism
hbo Sport
mbo Welzijn
hbo Economie
mbo Techniek
mbo Techniek (gast)
hbo Leisure
hbo Zorg
hbo Hotel
hbo Leisure
hbo divers
hbo Tourism
mbo divers
mbo Techniek
Managementassistent
Zorg (gast)
hbo Zorg
mbo Agri
mbo divers
hbo Welzijn (gast)
Managementassistent
Secretarieel medewerker
Managementassistent
hbo Welzijn
hbo Toerisme (gast en PhD)
mbo Techniek
hbo Techniek
mbo Techniek
mbo Zorg
hbo Economie
mbo Agri
mbo Sport
mbo divers
mbo Zorg
hbo divers
Secretarieel medewerker
mbo P&O
hbo Zorg
hbo Economie
Managementassistent
mbo Economie
mbo Techniek
mbo Toerisme
mbo Techniek (gast)

2009-2010

2010-2011

2

3

4

5

6

2011-2012

2012-2013

2014-2015
x
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x

x
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x

x

x
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x
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x
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Alfabetisch overzicht bedrijven, partners en tijdslijnen
Tijdslijn
organisatie

discipline

Adema Architecten
Alescon

Silvester Adema
Mirjam Kuin
Renate Renkema
Eric Neef
Herman van der Poel
Peter Eggens
Han Settels
Mirjam Koel
Wybo Berk
Eric Bosch
Peter Steenbergen
Henk Brinks
Joop Einhaus
Dirk de Jonge
Janny Reitsema
Bas Blaauw
Bert de Groot
Wim Schonewille
Jellie van Loon
Janny Nijlunsingh
Ruud Slot
Afina Hidding
Mieke Malda
Frankwin van Beers
Roelinus Reurink
Alfred Welink
Ellen Stevens
Gerard van der Veen
Jelle Paauw
Sonja van der Meer
Eberhard Dijkhuis
Femmia Haverkamp
Jan Edzes
Mick Duzink
Peter Bon
Dirkjan Haan
Harrie Wolters
Hartmut Escher
Jan Bleeker
Gerard van de Ziel
Hans van der Sluits
Fred Snel
Aard van den Brink
Greet Cazemier
Erwin Mulder
Johannes Huisma
Daan Bultje
Ton Mulder
Jos Wijland
Wim Huiting
Jacqueline Zomers
Linda Piening
Simone Smuling
Hein Klompmaker
Robbert van Hasselt
Ilse Broeders
Fred de Jong
Jetty van Hagen
Roelie Mossel

Techniek
Welzijn
Welzijn
Vrije Tijd
Hotel
Techniek
Vrije Tijd
Wonen
Wonen
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Techniek
Wonen
Zorg/Sport
Vrije Tijd
Vrije Tijd/Hotel
Vrije Tijd/Hotel
Vrije Tijd
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Techniek
Welzijn
Welzijn
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Techniek
Welzijn
Zorg
Vrije Tijd/Sport
Cultuur
Wonen
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Zorg
Zorg
Zorg
Techniek
Techniek
Vrije Tijd/Zorg
Vrije Tijd
Vrije Tijd/Hotel
Zorg
Zorg
Vrije Tijd
Cultuur
Hotel
Hotel
Sport
Vrije Tijd
Wonen
Wonen
Vrije Tijd
Welzijn
Zorg

ANWB
Apollo Hotels & Resorts
Avics
B2B Adventure
Beter Thuis Wonen
Boats and More
Breeland recreatie
Brinks Advies
Buurtsupport
Calibris SBB
Camping De 4 Elementen
Center Parcs/Huttenheugte
Center Parcs/Parc Sandur
De Gelpenberg
De Hoven
De ZorgZaak
Dieren Park Emmen

Distrivers
Domesta
Drentse Golf & Country Club
Drents Landschap
Dijkhuis Aannemersbedrijf BV
EMCO/WEDEKA
FC Groningen
Groninger Forum
Gemeente Borger-Odoorn
Geopark De Hondsrug
Geopark Terra vita Osnabrück
GGD Friesland
GGZ Drenthe
GIRA
Golden Raand
Groningen City Club
Hampshire Hotels Zuid-Drenthe Erica
HANNN
Havixhorst
Het Sterrenpad
Hotel Lubbelinkhof
Hotel Ten Cate
Huis voor de Sport
Hunebedcentrum
IDMM
Ilse Broeders Advies & Projecten
IVN
Jann Verzorgd
Jannes van der Sleeden huis
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(vervolg publicaties)
Tijdslijn
organisatie

discipline

Kasteel Coevorden
Kennispoort Drenthe
Kenteq/SBB

Jos Wijland
Geeke Snijders
Paul Hesselink
Andre Bakker
Titia Wentholt
Marcel Kocks
Ronald Raidt
Folker Frommeyer
Yvonne Hiemstra
Albert Jan Westerbrink
Yvonne Cornax
Harry Poel
Peter van der Tang
Romy Snoeyenbos
Annemarijke Terpstra
Robert van Buseck
Ton Selten
Oliver Mix
Bert Pathuis
Martin van Hoek
Hermi de Rooij
Hans Hartog
Dick Dijkstra
Gé Bax
Hilde Scholtens
Gert Jonker
Leny Jansen
Marco Peters
Gerhard Roelfes
Dennis Assen
Rob Franken
Maaike van Roden
Bert Tammeling
Saskia Timmermans
Danny Kok
Roelie Snippe
Tjalling Schwartzenberg
Ronald Idema
Belinda Kramer
Peter Vervloet
Coby Arents
Albert Siblez
Floor Vinckers
Anneke Weever
Karin Verkerk
Ton Duivenvoorden
Harrie Keuter
Hans Agterberg
Erik van der Ploeg
Hille Meetsma
Viola Mulder
Roelie Goetsch
Annelies Bakelaer
Joke Bakker
Wytse Bouma
Riët van der Kamp
Daniël Botterfik
Fera Oldenziel
Ridzert Veenstra
Lisa Josef

Vrije Tijd
Vrije Tijd
Techniek
Techniek
Hotel
Techniek
Hotel/Vrije Tijd
Vrije Tijd/Hotel
Cultuur
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Techniek
Techniek
Zorg
Zorg
Techniek
Vrije Tijd/Zorg
Vrije Tijd
Wonen
Techniek
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Techniek
Zorg
Welzijn
Welzijn
Sport
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Techniek
Techniek
Cultuur
Zorg
Zorg
Zorg
Techniek
Techniek
Techniek
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Hotel
Vrije Tijd
Vrije Tijd
Economie
Techniek
Hotel
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen
Vrije Tijd

Kenwerk/SBB
KroeseWevers
Landal Hof van Saksen
Landal Orveltermarke
Markant
Marketing Drenthe
MaxMind
Negotica
Noorderboog
Noorderbrug
Olijslager
Ondernemersplein Emmen
Osnabrücker Marketing und Tourismus
Pathuis&Partners
Preus
Recreatiecentrum Zandpol
Recreatieschap Drenthe
RuMa Rubber
Saaksumborg
Sedna
Sport Plaza
Stedenkring Zwolle-Emsland
Stichting Regio Marketing Emmen
Stork Fokker
SVT branding & design group
Tammeling persburo
Tangenborgh

Team 4 Architecten
Technische Unie
Treant Zorggroep

UMCG
Van Boeijen
Van der Valk Hotel Emmen
Veenpark
Villa van Streek
Vitaal Vechtdal
Vitalinq
Voilá Advies
Welzijnswerk Midden Drenthe
Wijkbelangen Emmerhout
Woonconcept
Woonservice
Woonzorg BMC
ZOO Osnabrück
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Overzicht netwerken hoogleraren en collega lectoren
Lectoren/hoogleraren
netwerk van de lector
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Naam

Omschrijving vraagstuk/interesse

Kenniskring Regio Groningen

wo
Universiteit
Open Universiteit

Naam hoogleraar
Prof. dr. Maarten de Laat

Open Universiteit

Prof. dr. Loek Nieuwenhuis

RUG/UMCG

Prof. dr. Koen Lemmink

Open University USA

Dr. Etienne Wenger

Universiteit van Amsterdam (niet actief)

Prof. dr. Robert Kloosterman

VU (niet actief)

Dr. Duco Bannink

Universiteit van Twente (niet actief)

Prof. dr. Gert-Jan Hospers

RUG (niet actief)

Prof. dr. Dirk Strijker

hbo
Hogeschool
Stenden Hogeschool onderzoekseenheid
Leisure & Toerism

Overzicht onderzoeksthema’s kenniskringleden

Naam lector
Dr. Albert Postma

Stenden Hogeschool onderzoekseenheid
Leisure & Toerism

Drs. Hans Revier

NHL

Dr. Marc Coenders

NHL

Dr. Evelyn Finnema (niet actief)

Hogeschool Zeeland

Dr. Olaf Timmermans

Hanzehogeschool

Dr. Elles Bulder

Hanzehogeschool

Dr. Willem Foorthuis

Hanzehogeschool

Dr. Aly Waninge

Hochschule Osnabrück

Prof. dr. Wolfgang Arens-Fischer

HANNN

Prof. dr. Loek Nieuwenhuis

Inhoud samenwerking
PhD’s
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek:
lerende netwerken en informeel leren
review nationale innovatieprogramma’s
Centre of Expertise Healthy Ageing:
bewegingswetenschappen, gezondheid
en vrije tijd
Communities of Practice
Landscapes of Practice en Conveners
PhD voorheen promotor
Internationale duurzame economische
samenwerking overheden en toerisme
PhD voorheen copromotor
Marktidentiteit en vrije tijd
Regionale binding
UCF: PhD voorheen promotor

Inhoud samenwerking
Collega-lector Onderzoekseenheid L&T:
Duurzame innovatie in de regio en
scenarioplanning, Unesco en geoparken
Gezondheidstoerisme
European Tourism Futures Institute
Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality
Collega-lector Onderzoekseenheid L&T:
Duurzame innovatie in de regio en marine wetlands
Unesco en geoparken
Gezondheidstoerisme
European Tourism Futures Institute
Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality
Wendbaar vakmanschap en lerende netwerken
Handboek Convener
Centre of Expertise Healthy Ageing: ouderenzorg
Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality:
Health Region
MKB ondernemersnetwerk Gezondheidstoerisme
Zeeland-Noord-Nederland io
Centre of Expertise Healthy Ageing/Leader:
Kansen voor krimp en Gezondheid/wonen/vrije tijd
INTERREG/Leader: Gebiedscooperaties
Centre of Expertise Healthy Ageing
gezondheisdwetenschappen
ZonMW (Nederlandse organisatie voor
gezondheids-onderzoek en zorginnovatie)
aanvraag Healthy Lifestyle
PhD copromotor
COST/INTERREG: Dual Learning in Innovative
Organisations and Networks
Leren op de werkplek
Leren als team

Wilma Hoonhorst
Els Geurts
Gerko de Roo
Kees Huising
Patty Veen
Tjeerd Beijleveldt
Lucinda Wondel

Bate Boschma

Informeel en formeel Gilde Leren als lerenden netwerken in de zorg.
Communicatie en de rol van taal binnen innovatieve zorgprojecten.
Engineering & Zorg bij aardbevingbestendig wonen.
Vanuit buurt- en wijkontwikkeling bewust leven en duurzaam bouwen.
Vluchtelingen en nieuwe combi’s van Gezondheid, Wonen en Vrije Tijd.
Techniek en Sport voor Healthy Lifestyle.
Impact van sociale innovatie op ondernemend vermogen bij marketing van
multidisciplinaire innovaties.
Motiverende factoren bij kennistransfer in Lerende Netwerken.
Faciliterende rol van leren bij duurzame inzetbaarheid medewerkers.
De relatie tussen regionaal comakership in de Lerende Netwerken (van de RIF)
en de innovatiestrategie van regionaal comakership in het Alfa-college.
Lerende organisaties: hoe vindt werkwijze lectoraat vertaalslag binnen Alfa-college.
De toegevoegde waarde van multidisciplinaire teams bij het oplossen van complexe
vraagstukken die leiden tot innovatie in de beroepspraktijk.
Voeding, leefstijl en preventie bij Healthy Ageing in relatie tot nieuwe vormen van
zorg voor ouderen.
Building/rebuilding Tiny Healthy Homes samen met bewoners.

Nol Hovens
Maaike de Jong
Marjolanda Hendriksen

Nieuwe businessmodellen bij interdisciplinair ondernemen in netwerken.
Community-vorming en internationaal gezondheidstoerisme.
Leiderschap in Lerende Netwerken en burgerparticipatie.

Hanneke Neuteboom
Nanda Vinken
Anna Veeneman
Erna Dros
Harold Hofenk
Ida Miedema

Kenniskring regio Drenthe/Noordoost-Overijssel
Mirjam Roomer
Diana van Heusden
Judith Veldman
Cigdem Zantingh
Roel Frijling
Johan Kasper
Daan van Rooijen
Margriet Weerman
Annelies Rietdijk
Sebo Boerma
Simon Henk Luimstra
Kim Kienhuis

Effect van inlevingsvermogen en wederzijdse beeldvorming in Techniek en
Zorgcombi’s in multidisciplinaire en multilevel contexten.
Lerende Netwerken tussen kleine zorg- en wooninstellingen Noordoost-Overijssel.
Crossovers Vrije Tijd en Gezonde Leefstijl.
Euregionale samenwerking Vrije Tijd.
Internationale coöperatie Healthy Lifestyle Hospitality.
Regionale Plattelandsnetwerk Vrije Tijd & Cultuur.
Biobased Wonen bij Zorg en Recreatie.
Marketing van regionale multidisciplinaire innovatie “producten”.
Gezonde leefstijl en voeding in de regio.
Leerklimaat & informeel leren in grote zorginstellingen.
Wijkteams en burgerinitiatieven Healthy Lifestyle.
Kwaliteitzorg bij multidisciplinaire opleidingstrajecten.
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Publicaties van en over het lectoraat, een selectie
Er staan nog veel meer lectoraatspublicaties op
onze website: www.alfa-college.nl/lectoraat

Delies, I. (2009). Verbinden & Combineren. Inaugurale
rede. Leeuwarden en Groningen: Stenden Hogeschool
en ROC Alfa-college.

Boerma, S. (2016). Informeel leren in de zorg.
In: Onderwijs en Gezondheidszorg, 2(3), p. 30-33.

Delies, I. (2009). Verbindingskracht & Combinatievermogen. Een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en
bedrijfsleven. Thesis. Groningen: Rijksuniversiteit
Groningen.

Delies, I. (2012). ‘Regional joint development
research between secondary vocational educational
institutions, higher professional education institutions
and small and medium enterprises to forge new
combinations of Care & Living.’ In: “Healthy Ageing.
Practice and Innovation at the four universities
of applied research in the northern Netherlands”.
Uitgave t.b.v. (lectoraten)congres Healthy Ageing
8 november 2012. Groningen: Hanzehogeschool.

Delies, I. (2010). ‘Dubbellectoraat: Hoe een ROC
en een Hogeschool gezamenlijk en in comakership
met het regionale bedrijfsleven komen tot de
onderzoeksagenda van dit dubbellectoraat.’ Position
paper en abstract, ORD-symposium te Enschede,
24 juni 2010. Enschede: Universiteit Twente.

Delies, I. (2012). ‘Toekomstige ontwikkelingen:
Healthy Lifestyle Hospitality.’ In: Wonen, Welzijn &
Zorg” publicatie van Healthy Ageing Network uit de
HANNN-thema reeks n.a.v. symposium Zorg & Wonen
i.s.m. de provincie Drenthe en het lectoraat juni 2012.
Groningen: HANNN.

Delies, I. (2010). ‘Grensverleggend onderwijs.’
In: congresverslag Bedrijfstakgroep ESB&I van de
MBO Raad, Antwerpen 18 en 19 maart 2010.
De Bilt: MBO Raad.

Delies, I. (2013). In de Verlenging. Terug- en
vooruitblik 1e en 2e lectoraatsperiode. Deel 3 in de
reeks “Verbinden en Combineren”, publicaties van
het lectoraat Ineke Delies. Groningen/Leeuwarden:
Stenden Hogeschool en ROC Alfa-college.

Bosker, F. (red) en Delies, I. (2012). ‘Samenwerking
en innovatie brengen dynamiek in de Euregio.’ In:
Internationaal ondernemen. Ondernemerschap met
Nederlands-Noord-Duitse relaties. Publicatie van het
kenniscentrum Sociale Innovatie, School of Business
Stenden Hogeschool, mei 2012, Leeuwarden: Stenden
University.
Bosker, F. (red.) (2014). Profielen van Partners,
steunpilaren van innovatief kennisplatform IK Drenthe
Toerisme en Recreatie, uitgave oktober 2014. Emmen:
gemeente Emmen en lectoraat I. Delies.
Buit, H. (2014) ‘Studenten runnen zorgafdeling’
in: Dagblad van het Noorden artikel m.b.t.
woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis,
26 augustus 2014.
Cardol, T. (2013). ‘HBO moet meer de werkvloer op.’
In: ScienceGuide, nummer 47, 20 november 2013.
de Jong, M., & van Raders, A. G. (2015).
Representing Sacred Objects in Ethnographic
Museums: From Cabinet of Curiosities to Community
Curation. Anthropology as a Driver for Tourism
Research, p. 117-138.
de Jonge, M. en Veldman, J. (2012). ’Wonen met
zorg voor alle leeftijden’. In: “Wonen, Welzijn &
Zorg”, publicatie van Healthy Ageing Network uit de
HANNN-thema reeks n.a.v. symposium Zorg & Wonen
i.s.m. de provincie Drenthe en het lectoraat. HANNN
juni 2012, Groningen.
de Jonge, M. en Veldman, J. (2012). ’Healthy Living
Hotel, living in Meppel’. In: “Healthy Ageing. Practice
and Innovation at the four universities of applied
research in the northern Netherlands”. Uitgave t.b.v.
(lectoraten)congres Healthy Ageing 8 november
2012. Groningen: Hanzehogeschool.
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Delies, I. (2010). Studenten gebaat bij gelijkwaardige samenwerking bedrijfsleven en onderwijs.
Blog op website Het Nieuwe Beroepsonderwijs,
18 maart 2010.
Delies, I. (2011). Halverwege. Partners en
publicaties 2009 – 2011 lectoraat dr. Ineke Delies,
een bloemlezing. Deel 2 in de reeks “Verbinden en
Combineren”, publicaties van het lectoraat Ineke
Delies. Groningen/Leeuwarden: Stenden Hogeschool
en ROC Alfa-college.
Bosker, F. (red) en Delies, I. (2012). ‘Lectorate
Sustainable innovation in the regional knowledge
economy. Good relations important for Innovation’.
In: GPS Global Positioning of the School of Leisure
and Tourism Management. From data collection to
scenario planning. school of Leisure and Tourism
Management, Stenden Hogeschool University,
januari 2012. Leeuwarden: Stenden University.

Delies, I. (2013). ‘Multidisciplinaire samenwerking
in de regio’ in: Trendrapport toerisme, recreatie en
vrije tijd. oktober 2013. Den Bosch: NRIT.
Delies, I. (2015). ‘Met Regionaal Comakership
ontwikkel je enorme verbindings- en innovatiekracht.‘
In: Koers magazine, special Regionaal Comakership,
p. 9-10. Groningen: ROC Alfa-college.
Delies, I. (2015). ‘Verbindingskracht &
Combinatievermogen: dé basiskenmerken van
succesvolle samenwerking beroepsonderwijs/
bedrijfsleven.’ In: Bildungskalender 2016, p. 2
juni 2016. Leusden: ISW.
Delies, I. (2015). ’Grenzenloos verbinden en
combineren. In: H. Blom en C. Zantingh (red.).
Rijnland in de Regio. Onderzoek en activiteiten
van Stenden Hogeschool en het Alfa-college in
de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio.
Leeuwarden/Groningen: Stenden Hogeschool en
Alfa-college p. 47-69.

Delies, I. & Zantingh, C. (2013). ‘Toerisme in Euregio
krijgt door kenniskringen grensverleggende impulsen.’
In: Het Ondernemersbelang, nummer 2, mei 2013.
Delies, I. & Zantingh, C. (2013). ‘Grensverleggende
impulsen aan toerisme in Drenthe en de regio
Osnabrück.’ In: “Drenthe” 18 november 2013.
Assen: Drenthe Magazine.
Delies, J. J., & Hendriksen, M. (2014) Kwaliteit van
leefomgeving. In: J. Veuger et al (red.). Barometer
Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (pp 173-179) Groningen:
Hanze Kenniscentra Noorderruimte.
Hendriksen, M. (2015). ‘Dorpszorg Midden Drenthe:
Dorpsbewoners aan zet.’ In: Nieuwsbrief COE HA
december 2015.
Hendriksen, M. & Veeneman, A. (2015). Eindrapportage Innovatiearrangement ReCoMa-Lab.).
Ter beschikking gesteld aan stuurgroep ReCoMaLab, (landelijk) beschikbaar voor kennisdeling in het
kader van Transfer voor belangstellende Onderwijsinstellingen mbo en hbo. Ede: Het Platform
Beroepsonderwijs (HPBO).
Hendriksen, M. & Verdijk, J. (2015). Evaluatie project
Dorpszorg Midden Drenthe. Borger: Stuurgroep
Dorpszorg Midden Drenthe.
Hofenk, H. G. (2015). ‘De gymleraar pakt de
handschoen op! Naar een Europees initiatief dat
inspeelt op de relatie van gezonde leefstijl en
bewegingsonderwijs. ’ In: Lichamelijke Opvoeding
nummer 9, Jaargang 103 oktober 2015.
Kasper, J. (2012). ‘Duurzame regionale samenwerking. Multi-disciplinaire keten Toerisme Zuid-Oost
Drenthe.’ In: de reeks ETFI publicaties, november
2012. Leeuwarden: Stenden University.
Kasper, J (2013). Naoberschap en regionale
netwerken op het platteland. Uitgave van het
lectoraat I. Delies i.s.m. het Hunebedcentrum en de
provincie Drenthe juni 2013. Leeuwarden: Stenden
University.
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(vervolg publicaties)
Kasper, J. (2012). Duurzame regionale samenwerking. Multi-disciplinaire keten Toerisme Zuid-Oost
Drenthe in de reeks ETFI publicaties, november 2012.
Leeuwarden: Stenden University.
Kasper, J. en Klompmaker, H. (2015). Over
het Draagvlak van een Drentse Erfgoed Delta.
Leeuwarden/Borger: Stenden Hogeschool/
Hunebedcentrum.

Veeneman, A., Hofenk, H., Hendriksen, M & Janssen,
E. (2016). Beschrijving Deelproject ReCoMa 2.0. In:
Koers! Groningen: Alfa-college.

Luimstra, S. H. (2015). Gebruik de Wijsheid van
wijkbewoners. In: Programma Gemeenten van de
Toekomst. 26 februari 2015.

Veldman, J. (2013). ‘Kennismaken met elkaars beroep
en werkwijze. ’ In: Profiel nummer 6, september 2013.
Vakblad voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Oosthof, R. (2014). ‘ReCoMa-Lab: scholen
en bedrijven stimuleren regionale economie’
nieuwsbericht gepubliceerd op website Het Platform
Beroepsonderwijs, 8 januari 2014.

Veldman, J. 2015). ‘Gezondheidorganisaties,
Onderwijs en Recreatiebedrijven lanceren gezamenlijk
Gezonde Leefstijl Vakanties. Voor iedereen die gezond
ouder wil worden.’ In: Dagblad van het Noorden.
18 mei 2015.

Peters, S. (2014). ‘Breed waar het kan, smal waar het
moet?’ In: Back Stage Magazine, tijdschrift van de
MBO Raad. Woerden: MBO Raad.
Schaling, N. en Delies, I. (2010). ‘Leven lang leren is
leuk.’ In: E-zine A+O Nieuws, tijdschrift Arbeidsmarkt
en Opleiding Metalektro, januari 2010.
Snel, T. en Delies, I. (2009). ‘Regionale Kennisallianties.’ In: Profiel Productions nummer november
2009, thema nummer Kennis Delen.
Staas, A. (2009). ‘Ketenaanpak onderwijsbedrijfsleven.’ In: Connectie 2009 Ondernemen met
een hoofdletter H.
Staas, A. (2009). ’Uniek dubbellectoraat.’ In:
Ondernemersmagazine Hoogeveen april 2009.
Veeneman A. & Hilverda E. (2015) “Het aan de
praktijk getoetste onderwijsmodel tot nu toe.“ ter
beschikking gesteld aan de voorlopers en volgers
van het ReCoMa-Lab, (landelijk) beschikbaar
voor kennisdeling in het kader van Transfer voor
belangstellende Onderwijsinstellingen mbo en hbo.
(maart 2015).
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Veeneman, A. (2015). Deelproject ReCoMa-Lab
2.0. Koers Magazine over regionaal comakership.
P. 9., Oktober 2015 (tevens digitale uitgave), ter
beschikking gesteld aan de partners en stakeholders
van de deelprojecten rond regionaal Comakership.

Veldman, J. (2015). “Gezondheidorganisaties,
Onderwijs en Recreatiebedrijven lanceren gezamenlijk
Gezonde Leefstijl Vakanties. Voor iedereen die gezond
ouder wil worden.” Flyer Landelijke Ledenservice
Thuiszorg organisaties.

Zantingh, C. (2013). ‘Drents-Duitse toeristische
samenwerking.’ In: Dagblad van het Noorden,
1 oktober 2013.
Zantingh, C. (2015). Grensoverschrijdend onderwijs
in grensverleggend comakership. In: Magazine
Doelbewust naar Buiten. p. 38. Groningen: Alfacollege.
Zantingh, C., Smit, L. Blom, H., (2015). ‘De grens
als uitdaging en kans. Tweesporenbeleid nodig:
van grenseffecten en afstemming van onderwijs
op relevante sectoren.’ In: Rijnland in de Regio II
inzichten op het gebied van grensoverschrijdend
samenwerken in de noordelijke Nederlands-Duitse
grensregio van Stenden Hogeschool en Alfa-college.
Leeuwarden/Groningen: Stenden Hogeschool.
Zantingh, C. (2016). ‘Grensverleggende impulsen in
Noord-Nederland en de regio Osnabrück.‘ In: Drenthe
Magazine voorjaarseditie 2016 nummer 1 jaargang
12.

Veldman, J. (2015). Wilt u ook prettig en gezond
leven combineren met een leuke vakantie? In: website
ANBO. Binnengehaald mei 2015 op http://www.
anbo.nl/ledenvoordeel/uitstapjes/fitfun-healthylifestyle-vakanties.
Veldman, J. (2015). Gezonde leefstijlvakanties,
In: Emmen. nu, 24 september 2015 p. 13.
Zantingh, C (2015). Grensoverschrijdend onderwijs in
grensverleggend comakership. In: Alfa-college (red.)
Doelbewust naar Buiten. Binnen gehaald 15 april
2015 van http://www.alfa-college.nl/doelbewust.
Wolters, H. (2013). ‘Ein Hauch Unendlichkeit. Der
Hondsrug: Ein Landstrich in den Niederlanden will
um deutsche Touristen werben‘ In: Neue Osnabrücker
Zeitung, 23 november 2013. Osnabrück.
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Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
Professorship Sustainable innovation in the regional knowledge economy

Verhalen over verbindingen
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. De vruchten van de veelkleurige initiatieven die de methodiek
heeft opgeleverd zijn rijk en divers. ‘Verhalen over verbindingen’ is het verslag
van een boeiende reis door on-bekende landschappen. Witte plekken zijn
ingekleurd, terwijl nieuwe bestemmingen in kaart zijn gebracht.
Lector Ineke Delies beschrijft stap voor stap de ontwikkeling van het onderzoek, daarna de resultaten en wat dit voor de onderwijsvernieuwing en het
werkveld concreet heeft opgeleverd. Al doende lerend heeft het lectoraat
op succesvolle wijze sociaaleconomische innovatievraag-stukken uit de regio
aangepakt. De kern van haar betoog bestaat uit interviews met docent/onderzoekers en bedrijven die enthousiast vertellen over de ervaringen en opgedane
prikkelende inzichten. ‘Verhalen over verbindingen’ geeft tevens de aanzet tot
nieuwe vergezichten over lerende netwerken en de rol van verbindende leiders
(zogenaamde ‘Conveners’) daarin.
Een verkenningstocht die nog lang niet ten einde is. Er is nog voldoende Terra
Incognita om de nieuwsgierigheid te voeden. U wordt van harte uitgenodigd
mee te gaan op reis door deze ‘Landscapes of Practice’.

Verbinden +
Combineren
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verhalen over verbindingen
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Overzicht locaties
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Standplaatsen
van het Lectoraat
Groningen
Emmen

Leeuwarden
Hoogeveen

Het Klooster/Hoogeveen, Thuushuus/Beilen, De Stuw/Hardenberg, Hunebedcentrum
& Geopark De Hondsrug/Borger, Center Parcs Parc Sandur/Emmen, De ZorgVilla/
Nieuw-Amsterdam, Superr/Holwierde, Kerk/Veenhuizen, De 4 Elementen/Stroobos,
Huis te Zeyen/Zeyen, De Hoven/Winsum, Negotica/Haren

Enkele projectlocaties
onderwijs

illustratieve verhalen

casuïstiekgebieden/bedrijfspartners

standplaatsen

onderzoekers/kenniskringleden

onderzoeksprogrammalijnen

kernbegrippen

Enkele ReCoMa-Buitenlocaties

opdracht

ck

abrü

Osn

Geopark Terra Vita/Osnabrück, Hochschule Osnabruck/Osnabrück & Lingen, Welzijn
Midden Drenthe/Beilen, Center Parcs Orveltemarke/Orvelte, Kroonvelden/Noordenveld, Groninger Museum/Groningen, SuikerUnie terrein/Groningen, Groningen Airport
Eelde/Eelde, Veenfabriek/Erica, Biochron/Emmen

verhalen over verbindingen

Tijdslijnen en karakteristieken
?

Karakteristieken
per tijdslijn

1e periode

Opdracht

Onderzoek samenwerkingsformule voor regionaal
comakership tussen ROC
Alfa-college, Stenden
Hogeschool en het regionale
bedrijfsleven in Drenthe.

TIJDSLIJNEN

t i j d sl i j n 1

Kernbegrippen

Karakteristieken
per tijdslijn

2e periode

Ontwikkel multidisciplinaire en multilevel ketens
Zorg&Wonen en Toerisme/
VrijeTijd met nieuwe combi’s
van Leren&Werken.

Onderzoek deze methodiek
op transfer naar andere
regio’s en contexten.

Onderzoek en verdiep de
reeds ontwikkelde samenwerkingsformule voor regionaal comakership tussen
ROC Alfa-college, Stenden
Hogeschool en het regionale
bedrijfsleven in Drenthe en
onderzoek de voorlopers/
volgers-systematiek daarbij.

Verbeter de reeds ontwikkelde
multidisciplinaire en multilevel
ketens Zorg&Wonen en Toerisme/VrijeTijd met nieuwe
combi’s van Leren&Werken en
onderzoek crossovers binnen
de casuïstiek van Leisure en
Zorg&Wonen.

Onderzoek deze methodiek
op transfer naar andere regio’s m.n. de Euregio rondom
Osnabrück en Groningen/
Friesland en andere contexten.

Opdracht

TIJDSLIJNEN

t ijd s l ijn 2

t ijdslijn 3

tijdslijn 4

tijdslijn 5

tijdslijn 6

2009

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014-2015

2015-2016

2016 en verder

Visieontwikkeling

Samenwerkingsformat

Partnerprofiel

Kennisdeling structureren

Crossovers Z&W&VT

Landscapes of practice

Inrichting MDK-netwerken
met bedirjven

Inrichten Casuïstiek
onderzoek

Schouwen

Kleinschalig Lerende netwerken, MDSK’s, inrichten

Start Kleinschalige
onderzoeken

Start Grotere onderzoeken

Strategische rol van
Conveners als leidende
verbinders in Landscapes
of practice in complexe
learning networks

Kernbegrippen

Inrichting kenniskring

Opschaling, verduurzaming
en Transfer lectoraat

Onderzoeks
programmalijnen

Leerwerkplaatsen
met bedrijven

ReCoMa-Lab

Individuele kenniskring
onderzoeksvragen

Regionaal comakership
als innovatiestrategie

Duurzame publiek-private
samenwerking beroepsonderwijsbedrijfsleven
in de regio (Daly, Jorna,
Sennett, Delies)

Duurzame publiek-private
samenwerking beroepsonderwijsbedrijfsleven
in de regio (Daly, Jorna,
Sennett, Delies)

Duurzame publiek-private
samenwerking beroepsonderwijsbedrijfsleven
in de regio in de regio
(Daly, Jorna, Sennett,
Delies)

Duurzame publiek-private
samenwerking beroepsonderwijsbedrijfsleven
in de regio in de regio
(Daly, Jorna, Sennett,
Delies)

		

Internationale
researchnetwerken
Clustering
onderzoeksgroepen

Euregio
Onderzoeks
programmalijnen

Kennisagenda zetten

Duurzame publiek-private
samenwerking beroepsonderwijsbedrijfsleven
in de regio in de regio
(Daly, Sennett, Delies)

Duurzame publiek-private
samenwerking beroepsonderwijsbedrijfsleven
in de regio in de regio
(Daly, Sennett, Delies)

Publiek-private samenwerking in regional
Landscapes of practice
(Daly, Sennett, Delies)

Publiek-private samenwerking in regional
Landscapes of practice
(Daly, Sennett, Wenger,
Delies)

Lerende Netwerken
(de Laat, Nieuwenhuis)

Lerende Netwerken
(de Laat, Nieuwenhuis)

Lerende Netwerken
(Wenger, de Laat)

Learning Networks
(Wenger, de Laat)

Transfer van de samenwerkingsformule
(Inkpen, Delies)

Transfer van de samenwerkingsformule
(Inkpen, Delies)

Kennistransfer en Conveners (Wenger, Delies)

Role of Conveners
(Wenger, Delies)

Onderzoekers/
kenniskringleden

6 leden:
3 mbo en 3 hbo

6 leden:
3 mbo en 3 hbo

12 leden:
5 mbo en 4 hbo,
3 gasten

15 leden:
5 mbo en 5 hbo,
5 gasten

16 leden:
5 mbo en 6 hbo,
5 gasten

19 leden:
7 mbo en 7 hbo,
6 gasten

32 leden:
Drenthe: 4 mbo en
6 hbo, 3 gasten
Groningen: 12 mbo en
6 hbo, 1 gast

Standplaatsen

Hoogeveen

Hoogeveen

Emmen

Emmen

Emmen

Emmen

Emmen & Groningen

Multidisciplinaire
Ketens (MDK’s)

-

12 bedrijven

23 bedrijven

45 bedrijven

72 bedrijven

112 bedrijven

140 bedrijven

MDK Toerisme:
6 bedrijven

MDK Toerisme:
15 bedrijven

MDK Toerisme:
26 bedrijven

MDK Zorg&Wonen:
4 bedrijven

MDK Zorg&Wonen:
8 bedrijven

MDK Zorg&Wonen:
19 bedrijven

MDK Toerisme:
42 bedrijven, waarbinnen
3 MDSK’s Toerisme en
crossovers

MDK Toerisme:
70 bedrijven waarbinnen
3 MDSK’s Toerisme en
crossovers

Emmen:
2 crossover MDK’s
Z&W&VT
LIONgroep euregionaal

MDK Zorg&Wonen:
54 bedrijven, waarbinnen
4 MDSK’s Zorg en
crossovers

Groningen:
1 MDK Z&W&VT
RIF groep

MDK Zorg&Wonen:
30 bedrijven, waarbinnen
4 MDSK’s Zorg en crossovers

MDK Techniek:
2 bedrijven

Illustratieve verhalen

-

Onderzoekers/
kenniskringleden

Emmen & Groningen

Standplaatsen

Multidisciplinaire
Ketens (MDK’s)

Emmen & Groningen:
GZ groep internationaal
groep netwerk subkenniskringen

CoPT:
C. Zantingh + H. Wolters

Naoberschap:
J. Kasper + H. Klompmaker

Dorpszorg:
M. Hendriksen + J. Verdijk

Vitaal Vechtdal:
H. Rotmensen + E. vdPloeg

Biobased Bouwen:
D. van Rooijen + E. Stevens

LION:
W. Arens-Fischer

Fit & Fun:
J. Veldman + F. Frommeyer

De ZorgVilla:
J. Zantinge + B. Pathuis

ReCoMo-Lab:
A. Veeneman + R. Slot

Leerklimaat zorginstellingen:
S. Boerma + P. Vervloet

Silver Economy:
R. Frijling + H. Meetsman

Conveners:
M. de Laat

Illustratieve verhalen

?

