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Managementsamenvatting
Sinds medio 2017 is het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy actief. De betrokken lectoren
beogen het praktijkgericht onderzoek rond de gebouwde omgeving op hogescholen te
verbinden en te stroomlijnen. Dit doen ze teneinde bij te dragen aan de energietransitie: met
duurzame bronnen voorzien in onze energievoorziening.
Een belangrijk instrument om de expertise van de lectoren te delen is een digitale
onderzoekskaart, die beschikbaar is via: www.nlurbanenergy.nl. Daarnaast is er behoefte aan
meer inzicht als het gaat om termen als vraagarticulatie en onderzoekssamenwerking. Meer
precies wilden we achterhalen wat de behoefte is van het mkb aan praktijkgericht onderzoek
van hogescholen in het domein Urban Energy. Daartoe hebben we een verkennende studie
uitgevoerd naar praktijkgericht onderzoek binnen het domein Urban Energy. Hiervoor
interviewden we de betrokken lectoren en ondernemers uit het innovatief mkb. Daarnaast
maakten we gebruik van een enquête die we via verschillende kanalen onder de aandacht
brachten bij het innovatief mkb.
We concluderen dat er twee belangrijke redenen zijn voor het innovatief mkb (koplopers,
ontwikkelaars en toepassers) om samen te werken met het hbo: (1) studenten goed opleiden en
die betrekken in het bedrijf en (2) het verdiepen van kennis - dan gaat het om nieuwe kennis of
multidisciplinaire kennis om onder andere een antwoord te hebben op de toenemende
implementatiecomplexiteit van nieuwe product-dienstcombinaties. Op basis van onze analyse
stellen we vast dat praktijkgericht onderzoek van meerwaarde is voor het innovatief mkb.
Tegelijk zijn er een aantal aspecten waar duidelijke verbeteringen nodig zijn of die anderszins
aandacht vereisen. Meer precies gaat het om:
• Het Lectorenplatform Urban Energy is gericht op een grote diversiteit aan thema’s en
multidisciplinaire kennis. Dat is enerzijds een potentiële kracht richting mkb. Anderzijds
werkt deze waaier aan thema’s belemmerend voor de inhoudelijke slagkracht van het
Lectorenplatform Urban Energy.
• Ondanks verschillende doelen tussen innovatief mkb en hogescholen is het versterken
van onderwijs een gezamenlijke deler. Het innovatief mkb hecht wel meer waarde aan
goed onderwijs en goed opgeleide professionals dan lectoren zich soms realiseren.
• Er is een ambivalente houding bij het mkb om samen te werken met hogescholen. Men
is positief over de praktijkfocus en de genoemde multidisciplinaire kennis. Tegelijk zijn er
bedenkingen over de capaciteit en de snelheid van handelen.
De rapportage van het onderzoek beoogt bij te dragen aan een meer doeltreffende actieagenda
van het Lectorenplatform Urban Energy. Daartoe geven we de volgende aanbevelingen:
• Het Nationaal Lectorplatform Urban Energy zou moeten nagaan welke rollen het op zich
kan / wil nemen.
• Vergroten van de impact van praktijkonderzoek op het onderwijs (onder andere nagaan
hoe lectoren onderwijs structureel kunnen versterken en verdiepen; bij ieder
onderzoeksproject een onderwijsambitie formuleren en realiseren)
• Uitbouwen van mogelijkheden van interactie tussen onderzoeksgroepen en het mkb:
betere loketfuncties bij hogescholen; kennis- en netwerkinitiatieven; vergroten van de
toegevoegde waarde van onderzoek voor mkb – zoals versterken onderwijs of meer
nadruk op implementatiecomplexiteit).
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding en focus van de verkenning
De huidige manier van energieproductie en -verbruik heeft verregaande gevolgen voor onze
directe leefomgeving en het klimaat.1 Het is dus niet voor niets dat duurzaamheid (op het vlak
van grondstoffen en energie) steeds meer aandacht krijgt in Nederland. Verschillende
organisaties en bedrijven bepleiten het belang van een circulaire economie, waarbij energie één
van de onderwerpen is.2 In Nederland krijgt energie zelfs aandacht via een eigen topsector3 –
alhoewel deze niet alleen een duurzame energievoorziening tot doel heeft – en sinds kort
expliciet in de naam van het ministerie van Economische Zaken én Klimaat.
De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie
naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Het faciliteren van ‘de
energietransitie’ staat daarbij centraal. “Die transitie houdt in dat we minder fossiele
brandstoffen en meer duurzame alternatieven [… …] willen gaan gebruiken.”4 Om deze
energietransitie te faciliteren is één van de speerpunten het verbinden en ondersteunen van
bedrijven en kennisinstellingen om onderzoek te doen.
Eén van de belangrijke doelen van onderzoek is het bevorderen van innovatie. Om die reden is
er ook steeds meer aandacht voor praktijkgericht onderzoek. Dat sluit in theorie aan op de
behoefte van bedrijven, zodat onderzoek een meer effectieve bijdrage aan innovatie voor en
met het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan leveren. Wat echter onduidelijk is, is of dat zo is. Dat
is ook de vraag van het Lectorenplatform Urban Energy, dat de volgende vraag formuleerde:
Wat is de behoefte van het mkb aan praktijkgericht onderzoek
van hogescholen in het domein Urban Energy?

1.2 Aanpak van deze verkenning
Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek bij lectoren en bedrijven actief op het
vlak van Urban Energy. Het doel van dit verkennend onderzoek is om een goede eerste indruk
te geven van de behoefte van het mkb voor wat betreft praktijkgericht onderzoek bij
hogescholen. Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn we begeleid door een stuurgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de Topsector Energie, het TKI Urban Energy, het Centre
of Expertise Smart Sustainable Cities en het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy.
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden en is een enquête afgenomen – zie bijlage 2. Er
zijn semigestructureerd interviews gehouden met alle negen actieve lectoren van het
Lectorenplatform Urban Energy. Om de resultaten van de interviews te toetsen bij bedrijven
hebben we gebruik gemaakt van interviews en een vragenlijst. Er zijn zeven interviews
gehouden met directie/management van innovatieve kleine of middelgrote bedrijven (innovatief
mkb). Daarnaast is er een vragenlijst onder de aandacht gebracht bij (innovatieve) bedrijven in
het domein Urban Energy.5 Ruim 100 bedrijven reageerden hierop.
Dit rapport is een bondige weergave van het onderzoek. Het bestaat uit een schets van de
setting, een analyse vanuit het perspectief van lectoren en dat van bedrijven en de conclusies
en aanbevelingen gericht aan het Lectorenplatform Urban Energy.
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2 De setting
Een studie naar het mkb-perspectief wat betreft praktijkgericht onderzoek binnen het domein
Urban Energy vergt verduidelijking over wat we hieronder verstaan. Wat is de setting van de
studie? We onderscheiden drie aspecten: (1) maatschappelijke ontwikkeling, in dit geval de
energietransitie; (2) economische ontwikkeling, in dit geval het mkb; en (3) praktijkgericht
onderzoek van hogescholen.6

2.1 Energietransitie en de gebouwde omgeving

Verloop energietransitie

Met energietransitie bedoelen we dat onze maatschappij een betrouwbare en betaalbare
duurzame energiehuishouding ontwikkelt; dat traject duurt jaren tot decennia en voltrekt zich
min of meer volgens een S-curve (zie figuur 2.1). De energietransitie houdt in dat we minder
fossiele brandstoffen en meer duurzame alternatieven (denk aan energiebesparing, (decentrale)
opwekking van duurzame energie, vervlechting met elektrische mobiliteit, energieopslag en
hergebruik van energie) willen gaan gebruiken. Om deze transitie te faciliteren richt één van de
speerpunten van het overheidsbeleid zich op de gebouwde omgeving, Urban Energy.
Belangrijke aspectgebieden zijn het verduurzamen van de bestaande en toekomstige
woningvoorraad en woningen (in combinatie met elektrische voertuigen) onderdeel maken van
een digitaal gedreven vraag-/aanbodgestuurde energie-infrastructuur. De Nederlandse regering
(Rutte 3) heeft de ambitie om in het jaar 2050 “de hele voorraad van 6 miljoen woningen te
[hebben verduurzaamd]”.7

Huidige positie
energietransitie

Opschalingsfase
Experimenteerfase

Tijd
Figuur 2.1 Verloop van de energietransitie volgens S-curve.

De afgelopen jaren zijn – mede onder invloed van Europees en Nederlands beleid en
stimuleringsmaatregelen – de energieprestaties van bestaande en nieuwe woningen verbeterd.
In eerste instantie ging het daarbij om experimenten en pilots om woningen – van onder andere
woningbouwcorporaties – energiezuiniger te maken of te laten voldoen aan bijvoorbeeld het
concept nul op de meter (NOM). Inmiddels worden in de bouw- en installatiesector
energieneutrale woningen gerealiseerd en bestaande woningen worden gerenoveerd naar
2
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energieneutraal. Er is evenwel meer nodig, aangezien de huidige werkwijze van bouwen en
renoveren niet de benodigde capaciteit en efficiëntie heeft om in het jaar 2050 een volledig
energieneutrale woningvoorraad te hebben in Nederland. Vernieuwende producten, diensten en
processen zijn nodig om de woningvoorraad met de juiste prijs-prestatieverhoudingen te
verduurzamen en onderdeel te laten zijn van een vraag-/aanbodgestuurde energieinfrastructuur. Daarbij gaat het niet alleen om technologische innovaties, maar ook om
vernieuwingen die (beter) voldoen aan de (toekomstige) behoeften van woningeigenaren en
bewoners. Gezien de genoemde duurzaamheidsambities met betrekking tot de Nederlandse
woningvoorraad is het essentieel om de komende jaren woningbouw en -renovatie te
industrialiseren, onder andere gebruik makend van prefab bouwdelen en installaties.8
De komende jaren zal dus meer helderheid (moeten) komen over de sectoren en het tempo
waarin de energietransitie in relatie tot de gebouwde omgeving vormgegeven zal worden. Hierin
zijn zowel de overheid als de sectoren gelieerd aan bouwen en wonen verantwoordelijk.
Relevante (technologische) thema’s of invalshoeken zijn bijvoorbeeld (1) energieneutrale
woningen en wijken (nieuwbouw, renovatie, opschaling / industrialisatie van renoveren,
woningtypologieën in relatie tot renovatiemogelijkheden), (2) all electric woningen (inclusief
opslag), (3) warmtenetten, (4) gas als energiedrager (inclusief aardgasloze woningen; groen
gas; waterstof / methaan opgewekt via power-to-gas etc.), (5) digitale infrastructuur ten behoeve
van de (lokale/regionale) energie-infrastructuur.9 Een duidelijk en betrouwbaar overheidsbeleid
(stimuleringsmaatregelen, wetgeving, penalties, etc.) is van belang zodat bedrijven – en met
name het mkb – keuzes kunnen maken om te innoveren en te investeren in producten en
diensten waar meerjarig geld mee verdiend kan worden en waarmee de energietransitie op het
niveau van de gebouwde omgeving verder vormgegeven kan worden.

2.2 Uiteenrafeling van het mkb
Het mkb (bedrijven met minder dan 250 medewerkers) vertegenwoordigt een groot aandeel in
de Nederlandse economie. Circa 99,7% van alle bedrijven in Nederland valt onder het mkb en
ongeveer 95% van alle bedrijven in Nederland zijn kleine bedrijven (0 tot 9 werkzame
personen).10 Het mkb vertegenwoordigt voorts ongeveer 64% van de ’voltijdbanen’ (FTE’s) in
het Nederlands bedrijfsleven.
Het aandeel mkb-bedrijven actief in het domein Urban Energy (energietransitie in de gebouwde
omgeving) is lastig te bepalen, aangezien zeer veel sectoren en branches te relateren zijn aan
het domein. Een paar voorbeelden: architecten, bouwkundige adviesbureaus, bouw- en
installatiebedrijven, producenten / leveranciers van allerhande gebouwdelen, apparaten,
componenten en software, energiebedrijven etc. Gezien het hoge percentage van mkb ten
opzichte van het totaal aan bedrijven gaat het al snel om enkele tienduizenden. Dit is geen
homogene groep; deze bedrijven zijn (zeer) verschillend van aard. Het grote verschil tussen de
typen maakt dat het onhandig is om simpelweg over van mkb te spreken. Om die reden
onderscheiden we binnen het mkb diverse bedrijfstypen, die elkaar niet wederzijds uitsluiten
(zie tabel 2.1).11
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Type bedrijven in het mkb

Subtypen

1. ZZP’ers

Product-ZZP’ers12
Arbeid-ZZP’ers

2. Jonge mkb

Starters
Overlevende starters

3. Innovatieve en nieuwe waarde creërende mkb

Innovators met sterke groeiambities
Innovators zonder sterke groeiambities

4. Reguliere mkb

Familiebedrijven
Niet-familiebedrijven

Tabel 2.1 Bedrijfstypen in het Nederlandse mkb (bron: Verhoeven, Span, & Prince, 2015).

Ook vanuit innovatieoogpunt is het mkb niet homogeen – zie figuur 2.2. Een klein deel van het
mkb heeft een innovatief karakter. Deze koplopers ontwikkelen vernieuwende producten en
diensten en zijn pioniers om bepaalde markten in beweging te brengen. Daarnaast bestaat het
mkb uit zogenaamde ontwikkelaars, toepassers, volgers en non-innovatieve bedrijven.13 Circa
de helft van het Nederlandse mkb investeert in vernieuwingen en ruim een derde introduceert
nieuwe producten of diensten.14 Daarbij merken Doove en Prince (2013) op dat het mkb in de
topsectoren duidelijk innovatiever is dan het totale Nederlandse mkb.

-

Figuur 2.2 Innovatiepiramide van het Nederlandse mkb (bron: Gibcus & De Jong, 2008)

In relatie tot de energietransitie spelen de ‘koplopers’ en ‘ontwikkelaars’ een belangrijke rol. Zij
zien in een vroeg stadium (toekomstige) marktontwikkelingen en toekomstige behoeften aan
producten en diensten. Deze bedrijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, veelal in
samenwerking met (kennis)partners. Deze bedrijven leveren belangrijke bijdragen tijdens de
experimenteer- en opschalingsfasen die te herkennen zijn in de energietransitie.15

2.3 Hogescholen: praktijkgericht onderzoek en onderwijs
Toepassings- of praktijkgericht onderzoek is gericht op het (op basis van methodologisch
betrouwbare analyse) zoeken naar oplossingen voor praktische problemen en maatschappelijke

4
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vraagstukken.16 Praktijkgericht onderzoek kent daarmee een ander uitgangspunt dan
fundamenteel onderzoek, dat meer gericht is op het ontwikkelen van theorie (zie figuur 2.3).17

-

Figuur 2.3 Relatieve positie van onderzoek door verschillende type organisaties (bron: AWTI, 2017).

Onderzoek dat bedrijven doen valt te typeren als toepassingsgericht, omdat bedrijven veelal
oplossingen zoeken die in de praktijk op korte termijn beantwoorden aan een vraag uit de
markt. In andere woorden: het resultaat van onderzoek moet op korte termijn en/of in de nabije
toekomst daadwerkelijk te vermarkten zijn. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het mkb.
Onlangs stelde de AWTI nog eens vast dat mkb-ondernemingen weinig of geen middelen
vrijmaken en/of hebben om onderzoek te doen.18 Daarbij moeten we vaststellen dat ‘het mkb’
99 procent van het totaal aantal bedrijven uitmaakt, veel bijdraagt aan het BBP en daarmee van
groot economisch belang is – zoals veelvuldig gemeld.
De innovatiewetenschap leert ons dat het praktisch nut van onderzoek niet alleen samenhangt
met de kwaliteit van onderzoek, maar eveneens met het contact dat er is tussen bedrijven en
onderzoeksorganisaties.19 En dan is nog geeneens het belang van de gebruikers en
leveranciers benoemd.20 Voor de categorie kleinere bedrijven is het van belang om te
onderkennen dat ze zich veelal niet de luxe veroorloven om met alle relevante kennispartners
contact te onderhouden omtrent innoveren en onderzoek. Ze zullen daarom selectief zijn in met
wie ze wel/niet samenwerken.21 Er zijn verschillende typen technologiebedrijven in het mkb te
definiëren als het gaat om samenwerking met verschillende typen kennisinstellingen (research
instituten, universiteiten en hogescholen).22
Hogescholen richten zich sinds het instellen van lectoren naast onderwijs (meer) op
praktijkgericht onderzoek. Momenteel zijn ongeveer een dozijn lectoren qua onderzoeksfocus te
koppelen aan de kern van het domein Urban Energy. Daarnaast zijn er nog een paar dozijn
lectoraten actief met (enige) inhoudelijke verbindingen met het domein Urban Energy.23 Tevens
zijn er in Nederland rond de vijf publiek-private samenwerkingen tussen bedrijfsleven en
hogescholen (‘Centres of Expertise’) die inhoudelijk te relateren zijn aan Urban Energy.24 Dit
alles betekent geenszins dat hogescholen de enige publieke instellingen zijn die praktijkgericht
onderzoek doen. Andere zijn: toegepast onderzoek organisaties (TO2), Centra voor Innovatief
Vakmanschap25, rijksinstellingen en ook (veelal technische) universiteiten. In totaal gaat het om
ruim 6,1 miljard euro (in 2014), waarvan ruim de helft door bedrijven wordt uitgegeven en het
overige wordt geïnvesteerd bij (semi-)publieke instellingen.26
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3 Analyse
Voor deze studie kijken we vanuit het perspectief van lectoren en mkb-bedrijven. In de analyse
belichten we de behoefte van ‘het mkb’ dan ook achtereenvolgens vanuit deze twee
perspectieven: onderzoeksgroepen actief in Urban Energy en bedrijven uit de sector Urban
Energy. Vanuit het perspectief van de onderzoeksgroepen geven we eerst een overzicht van de
onderzoeksthema’s die de lectoren benoemen (paragraaf 3.1). In dezelfde paragraaf gaan we in
op de organisatie van praktijkgericht onderzoek. Vanuit het mkb-perspectief kijken we
vervolgens naar de doelen en de reden voor samenwerking tussen mkb en hogescholen
(paragraaf. 3.2). Als laatste bespreken we in paragraaf 3.3 de relatie tussen bedrijven en
hogescholen.

3.1 Onderzoeksgroepen actief in Urban Energy
Het domein Urban Energy speelt een wezenlijke rol in de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Daartoe hebben diverse lectoren (onderzoeksgroepen) zich georganiseerd tot het
Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (zie tabel 3.1).
Lectoraten verbonden aan
Nationaal Lectorenplatform Urban Energy

Hogeschool

Duurzame energie

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Duurzame havenstad

Hogeschool Rotterdam

Energie en de gebouwde omgeving

De Haagse Hogeschool

Energie en innovatie

Hogeschool van Amsterdam

Innovatie bouwproces en techniek

Avans Hogeschool - Breda

Innovatiemodellen duurzame energie

Hogeschool Inholland - Alkmaar

Nieuwe energie in de stad

Hogeschool Utrecht

Ruimtelijke transformaties

Hanzehogeschool Groningen

Zonne-energie in de gebouwde omgeving

Hogeschool Zuyd

Tabel 3.1 Lectoraten verbonden aan Nationaal Lectorenplatform Urban Energy.

Op basis van de gesprekken met de betrokken lectoren geeft de onderstaande figuur 3.1 een
indruk van de inhoudelijke aandachtsgebieden en thema’s die momenteel en de komende jaren
centraal staan in de onderzoeken van de betrokken lectoren. Deze tabel is te relateren aan de
onderzoeksagenda (conceptversie) die het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (2017)
momenteel aan het ontwikkelen is. De indeling is gedaan naar de drie domeinen gebouw,
gebruiker en gebied. In het centrum van figuur 3.1 zijn aandachtsgebieden weergegeven
waarbij de overlap tussen de drie domeinen maximaal is. Naarmate de aandachtsgebieden
meer weergegeven zijn in de uithoeken van de figuur is er sterker sprake van domeinspecifieke
thema’s.
6
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 Beheer van informatie
over gebouw
 Nieuw e bouw ontwikkelingen en
-processen m.b.t. LEAN en BIM
 BIM koppelen aan GIS

Gebouw

 Veranderende vraag naar gebouw kwaliteitsprestaties vanuit
opdrachtgevers en gebruikers
 Proces van betrekken van w oningeneigenaren/gebruikers bij
energierenovatie / communicatie
 Logisch maken van investeringen in energierenovatie / duurzaamheid
 Vastgoedbeheer: (energieneutrale) renovatie en onderhoud
 Heffingsmodellen OZB relateren aan duurzame w oningen middels BIM
 Gebouw - en gebruiksparameters presenteren aan gebruiker

Gebruiker

 Verduurzaming w oningen in aardbevingsgebied
 NOM – w oningen
 Betaalbaarheid van energie-initiatieven
 Energieneutraal maken van flats
 TCO (total cost of ow nership)
 Prijs/kw aliteit-verhouding van renovatie
 Financiële stimuleringsinstrumenten m.b.t.
 Circulair renoveren / bouw en
renovatie / duurzame gebouw en
 Gebouw typen en industriële renovatie

 Warmtetechnologie
 Renovatie en monumenten
/ w armtebatterij
 Partijen (nieuw / intermediaire) nodig voor
 Zonne-energie:
opschaling renovatie
PV en Building
 Gebiedsgerichte oplossingen
ingrated PV
 Gebouw als pion in
m.b.t. duurzame energie
energietransitie:
 Aardgasloze wijken
energiereductie,
energieopw ekking,
 Economische analyses m.b.t.
energievoorziening
systeemintegratie op gebiedsniveau
 Energieopslag
met w aterstof

 Laadinfrastructuur (elektrische mobiliteit)
 Slimme energienetten
 Opslag in de w ijk
 Warmtenetten
 Wijkw indmolens

 Lokale energie-initiatieven

 Het aanblik van de stad
 Kw aliteit van een w ijk

Gebied

Figuur 3.1 Aandachtsgebieden van lectoren verbonden aan het Lectorenplatform Urban Energy.

Verdeling van aandachtsgebieden
Er is sprake van overlap in de focus van lectoren op de aandachtsgebieden uit figuur 3.1.
Duidelijk herkenbaar zijn de onderzoeksactiviteiten die te relateren zijn aan (industriële)
opschaling van (specifieke) woningrenovaties of onderzoeken die gericht zijn op de
sociaaleconomische aspecten van (investeren in / innoveren met) duurzame energie (in de
gebouwde omgeving). Relatief veel lectoren richten zich (deels) inhoudelijk op onderwerpen als
NOM, prijs-kwaliteitverhouding bij renovatie, BIM (building information modeling), en betrekken
gebruikers en bewoners bij woningbouw en/of -renovaties.
Daarnaast zijn er lectoren die qua onderzoeksfocus een minder sterke overlap hebben met de
onderzoeksgebieden van andere lectoraten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om thema’s zoals PVinnovaties, waterstof voor opslag en implementatie van (infrastructuur voor) e-mobiliteit. Dit laat
aan de ene kant zien dat het niet evident is dat alle betrokken lectoren bij het Nationaal
Lectorenplatform Urban Energy inhoudelijk even sterk met elkaar verbonden zijn. Aan de
andere kant kan ook gesteld worden dat juist een grote diversiteit aan expertise binnen het
Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (soms sterk overlappend en soms ook niet) goede
mogelijkheden kan bieden voor vernieuwende multidisciplinaire onderzoeksthema’s op het vlak
van Urban Energy. Multidisciplinair onderzoek is namelijk van belang gezien de diversiteit aan
vraagstukken uit de praktijk (zie sectie ‘Verdiepen van kennis’ in paragraaf 3.2).
Vooralsnog is er beperkte aandacht voor thema’s die te maken hebben met
digitalisering/datagedreven concepten (sensoriek, big data, algoritmes, machine learning,
datagedreven diensten) in relatie tot de energietransitie in de gebouwde omgeving.27 Tevens is
7
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er beperkt aandacht voor het aspectgebied overheid & beleid, terwijl zowel lectoren als
bedrijven (soms stellig) aangeven dat een robuust, meerjarig beleidsprogramma van essentieel
belang is om investeringen in de energietransitie ook of juist door de markt te laten toenemen.
Tenslotte lijken de thema’s embodied energy (de energie die nodig is om grondstoffen,
materialen en producten te maken) en circulaire economie vooralsnog minder prominent aan de
orde te komen binnen de onderzoeksactiviteiten van de lectoren verbonden aan het
Lectorenplatform Urban Energy.28
Ambitie
De onderzoeksgroepen (lectoraten) aan de hogescholen verbonden aan het Lectorenplatform
Urban Energy zijn ambitieus en de lectoren zijn bevlogen. De nodige groeiplannen zijn
aanwezig om onder andere de onderzoekscapaciteiten en -faciliteiten verder uit te bouwen.29
De interviews maken duidelijk dat de gemiddelde onderzoekscapaciteit van een
onderzoeksgroep (lectoraat) enkele FTE’s omvat.30 Er komt steeds terug dat het huidige aantal
FTE’s te weinig capaciteit betekent om de ambities waar te kunnen maken. Het gevolg is dat er
duidelijke keuzes (moeten) worden gemaakt in de aandachtsgebieden en type projecten die
opgezet en uitgevoerd kunnen worden.
Over het algemeen onderkennen de onderzoeksgroepen / lectoren dat het van (uiterst) belang
is om te werken aan de bekendheid en de reputatie van de onderzoeksgroepen. Dit staat in
relatie tot (1) het maken van inhoudelijke keuzes qua onderzoeksaandachtsgebieden, (2)
gericht uitbouwen van de expertise en de onderzoekscapaciteit en -faciliteiten de komende
jaren, (3) bekender maken in de markt dat (als primair proces ook) onderzoek wordt gedaan op
de hogeschool, en (4) het neerzetten van resultaten (denk aan praktijkgerichte oplossingen /
innovaties, publicaties, onderwijs etc.). Daaraan gerelateerd is het vraagstuk hoe de
onderzoeksgroep / het lectoraat vanuit organisatieoogpunt duurzaam opgezet is of zou moeten
worden. Uit de interviews ontstaat de indruk dat de lectoren een belangrijk stempel drukken op
de voortvarendheid van de onderzoeksgroepen (ambitie op het vlak van onderzoek en
onderwijsvernieuwing; inbedding in netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overige
(publieke) organisaties; meerjarige samenwerkingen met partijen; etc.). Met andere woorden:
hoe kwetsbaar is de continuïteit van de onderzoeksgroep als de lector afscheid neemt van de
betreffende onderzoeksgroep (ook kijkend vanuit het perspectief dat het veelal de lector is die
een netwerk in het bedrijfsleven heeft)? Wisselingen van lectoren vormen een
continuïteitsrisico, omdat een nieuwe lector zeker een paar jaar nodig heeft om zichzelf te
bewijzen.
Praktijkonderzoek?
Lectoren geven aan dat hun praktijkgericht onderzoek zich (bij voorkeur) bezig dient te houden
met vernieuwende vraagstukken, vernieuwende oplossingen of het ontwikkelen van nieuwe
kennis die te maken hebben met de praktijk. Vraagstukken uit de praktijk die te relateren zijn
aan het ontwikkelen van bestaande oplossingen of kennis die reeds bestaat of voorhanden is,
zouden – in principe – door bijvoorbeeld advies-/ingenieursbureau opgepakt dienen te worden
en niet door onderzoeksgroepen van hogescholen, aldus enkele lectoren. Desalniettemin wordt
ook aangegeven dat het oppakken van vraagstukken (door studenten) die
onderzoeksinhoudelijk vooralsnog minder relevant lijken te zijn (voor lectoren, docentonderzoekers, promovendi) een opmaat kunnen zijn voor een intensere band met de
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opdrachtgevers en daardoor meer inzichten kunnen geven in mogelijke zwaardere
vraagstukken die interessant zouden kunnen zijn voor onderzoek (met behulp van studenten).
De interviews geven een beeld dat praktijkgericht onderzoek een belangrijk onderdeel is van het
onderwijscurriculum. Binnen diverse hogescholen zijn voorzieningen (bijvoorbeeld ateliers)
aanwezig waar studenten (van verschillende opleidingen / studierichtingen) kunnen deelnemen
aan projecten, initiatieven en wedstrijden op het gebied van duurzame energie. Dit biedt de
studenten (al vroegtijdig in de opleiding) de nodige vakinhoudelijke leermomenten als ook
ervaringen in het oppakken van praktijkvragen / vraagstukken. Dergelijke ateliers dragen mede
bij aan het kanaliseren praktijkgerichte vraagstukken en zorgen er voor dat vele studenten (met
ondersteuning van docenten) betrokken worden.
Subsidies
Uit de interviews komt naar voren dat subsidies (denk aan RAAK, TKI en EU) van belang zijn
om de nodige onderzoeken te financieren, naast de financiële ondersteuning vanuit de
hogeschool. Subsidies scheppen ook meer ruimte voor mkb-bedrijven om te participeren in de
praktijkgerichte onderzoeksprojecten, die veelal geïnitieerd worden vanuit de hogescholen.
Hierdoor is het veelal ook noodzakelijk dat de onderzoeksgroepen van de hogescholen actief
proberen geschikte mkb-bedrijven te zoeken en te stimuleren om te participeren in projecten.
Onderdeel van de energietransitie is experimenteren. Praktijkgericht onderzoek kan daarbij aan
de orde zijn. Gesteld wordt door enkele lectoren dat subsidies voor praktijkgericht onderzoek
die te maken hebben met experimenteren nodig zijn. Bij dergelijk experimenten gaat het veelal
niet om projecten die directe relevantie (moeten) hebben voor de huidige business van mkbbedrijven.
Nieuwe groep mkb-bedrijven dient zich aan: ontwikkelaars, toepassers en volgers
Vaak hebben onderzoeksgroepen de afgelopen jaren samengewerkt met hoofdzakelijk
koplopers (uit het mkb). Deze bedrijven kiezen er bewust voor om te investeren in (eigen)
onderzoek en ontwikkeling vanwege kansen en mogelijkheden die deze bedrijven zien in het
domein Urban Energy. Inmiddels heeft de energietransitie (S-curve, zie figuur 2.1) het punt
bereikt dat ook de zogenaamde ontwikkelaars, toepassers en volgers in het mkb (zie figuur 2.2)
de innovatiemogelijkheden verkennen. Vanuit het oogpunt van de energietransitie is deze
nieuwe groep (ontwikkelaars, toepassers en volgers) belangrijk, onder andere vanwege hun
aandeel in de markt. Echter voor de onderzoeksgroepen van de hogescholen is het een lastige
groep. Het is problematisch vanwege (1) de beperkte onderzoekscapaciteiten en -faciliteiten, (2)
de gelimiteerde capaciteiten voor het aangaan van relaties met en het onderhouden van
contacten met een grote groep mkb-bedrijven en (3) de beperkte inhoudelijke
vernieuwingsgerichtheid bij de onderzoeksgroepen; zie ook eerdere opmerkingen.

3.2 Mkb-perspectief op hogescholen
Paragraaf 3.1 maakt duidelijk op welke gebieden de lectoren binnen het Lectorenplatform Urban
Energy actief zijn en wat hun ambitie is. Tegelijk willen beleidsmakers, bestuurders van
hogescholen en natuurlijk de lectoren zelf duidelijkheid krijgen over de behoefte van mkbbedrijven als het gaat om praktijkgericht onderzoek. De vraag is dan: hoe kijken mkb-bedrijven
naar hogescholen? En vooral ook: hoe kijken ze naar hogescholen als bron van kennis?
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We hebben in interviews met de lectoren van het Lectorenplatform Urban Energy nagegaan hoe
lectoren de relatie tussen het mkb en hogescholen zien. Dat hebben we getoetst middels het
perspectief van het mkb zelf, via zeven interviews en met behulp van een online enquête (onder
andere aangereikt via een speciaal opgezette webpagina www.mkbenergietransitie.nl). De
enquêtegegevens laat zien dat uitsluitend het innovatief mkb heeft deelgenomen aan de
vragenlijst (zie figuur 3.2). Dit heeft te maken met het traject van betrekken van bedrijven bij de
verkenning (zie hoofdstuk 1). Ondanks dat alle betrokken bedrijven een innovatief profiel
hebben, geeft toch nog een kwart aan dat er geen onderzoek wordt gedaan samen met
hogescholen. Enerzijds kan dat te maken hebben met de percepties van deze bedrijven wat
betreft de term ‘onderzoek’ (gehanteerd in de enquête voor deze verkenning); anderzijds kan
het zijn dat deze innovatieve bedrijven wel samenwerken aan onderzoek met andere type
kennisinstellingen (bijvoorbeeld universiteiten).
Ondanks forse inspanningen is vooralsnog de dataset beperkt qua omvang. Nadere analyse
laat zien dat we geen significant verschil zien tussen de verschillende type bedrijven die hebben
deelgenomen aan de vragenlijst: koplopers, ontwikkelaars en toepassers. De dataset laat
gedetailleerd zien in welke (sub)sectoren de betrokken bedrijven actief zijn; echter ook ten
aanzien van deze sectorale invalshoek zien we geen significante verschillen in de dataset.

Figuur 3.2 Aandeel koplopers, ontwikkelaars en toepassers bij de respondenten van de enquête.

We kijken daarbij niet enkel naar wat de behoefte zou zijn, maar ook naar hoe de
samenwerking er in de praktijk uitziet. De praktijk geeft immers inzicht in wat wel en niet werkt
en maakt zo duidelijk wat de behoefte is wanneer projecten ook daadwerkelijk van start
gaan/zijn gegaan. De analyse die we maken vanuit het mkb-perspectief op hogescholen delen
we op in twee onderdelen:
1) Doelen om samen te werken aan onderzoek;
2) Reden voor samenwerking: betrekken van studenten en verdiepen van kennis.
Doelen
Lang niet alle bedrijven doen (structureel) onderzoek en niet alle bedrijven werken dus samen
met kennisinstellingen, zoals hogescholen. Om die reden benaderden we veelal bedrijven die
betrokken waren of zijn in publiek-private samenwerkingen. Van de geënquêteerde bedrijven
werkt iets minder dan vier op de tien bedrijven op het vlak van onderzoek nooit of slechts
incidenteel (eens in de 5 jaar) samen met een hogeschool. Van de bedrijven die vaker in
onderzoeksprojecten samenwerken met hogescholen doet 38 procent dat jaarlijks of 1 keer per
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2 jaar; en een kwart werkt meerdere malen per jaar samen met een hogeschool. Een
vergelijkbaar deel (32%) van de bedrijven geeft aan dat ze ook in de toekomst bij ieder
onderzoeksproject nagaan wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met hogescholen.
Bedrijven noemen tal van doelen om samen te gaan werken met een hogeschool. Figuur 3.3
laat een wolk van termen zien die in dit verband worden genoemd door bedrijven. Veel termen
hebben te maken met innoveren en het versterken van het verdienvermogen. Dat is geen
verrassing, maar toch komt in interviews met zowel bedrijven als lectoren naar voren dat er
meer rekening dient te worden gehouden met de doelstellingen van bedrijven versus de
doelstellingen van de onderzoeksinstellingen.
Nieuwe producten en
diensten ontwikkelen

Vermogen om te innoveren

Goed opgeleide professionals

Boterham verdienen

Return on investment
Relevante kennis en kunde van (kennis)partners

Naamsbekendheid vergroten

Veranderend landschap in sectoren bouw en
installatietechniek (o.a. door disruptors)
Producten en diensten vermarkten

K

’
Helderheid over beleid om MKB-richting te bepalen

Betekenisvol zijn voor energietransitie

Studenten kennis
laten maken

Figuur 3.3 Woordenwolk van beweegredenen en achtergronden om samen te werken met een hogeschool.

Figuur 3.4 specificeert nader met welk doel bedrijven samenwerken met hogescholen. De figuur
laat zien welke doelen het meest worden genoemd, daarbij is gevraagd om drie mogelijkheden
te noemen. Bijna twee derde van de bedrijven beogen een product of dienst te ontwikkelen
(64%) wanneer ze een project starten met een hogeschool. Daaraan gelieerd werken bedrijven
gericht samen om de haalbaarheid van een product of dienst te toetsen (42%) en ideeën te
genereren (34%). Ook is er substantieel interesse in het evalueren van producten en/of
diensten (38%). In mindere mate is het verbeteren van bestaande producten/diensten (22%) het
doel. Verderop – onder het kopje ‘Reden voor samenwerking’ gaan we dieper in op het aspect
implementatiecomplexiteit in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van producten en
diensten.
Een ander aspect waar bedrijven op doelen is het verspreiden van kennis (28%). Een
substantieel deel van de bedrijven vindt het relevant om hun kennis en ervaring te delen. Dat
wordt vaak ook uitgelegd als een bijdrage leveren aan de energietransitie, zo blijkt uit de
interviews. Primair ligt de focus dan wel op het verbeteren van de eigen innovatie- en
concurrentiepositie, tegelijk is er wel degelijk aandacht om bij te dragen aan (andere)
maatschappelijk relevante doelen, bijvoorbeeld kennis delen ter inhoudelijke versterking van het
onderwijs. Dit beeld (figuur 3.4) geldt voor zowel de gehele groep van bedrijven die zijn
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geënquêteerd als voor afzonderlijke type bedrijven. Eenzelfde beeld als uit figuur 3.4 komt dus
naar voren wanneer we inzoomen op verschillende groottes van bedrijven of minder en meer
innovatieve bedrijven (koplopers, ontwikkelaars en toepassers).

Ontwikkelen en ontwerpen

Toetsen haalbaarheid

Evalueren

Genereren van ideeen

Vespreiden kennis

Verbeteren

Op de markt brengen

Produceren

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figuur 3.4 Voornaamste doelen van onderzoeksprojecten met hogescholen
aldus het innovatief mkb actief in domein Urban Energy.

Reden voor samenwerking: studenten en kennis
De mate van samenwerking tussen hogescholen en het bij deze verkenning betrokken
innovatief mkb loopt sterk uiteen; ze varieert van nihil tot intensief samenwerken in
verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten. Dat heeft deels te maken met de duur van het
bestaan van onderzoeksgroepen: lectoren die net zijn begonnen hebben nog geen
samenwerkingsverbanden kunnen initiëren. De ‘leeftijd’ van onderzoeksgroepen is evenwel niet
de enige verklaring voor de mate van samenwerking met het mkb. Er is ook: (1) verschil in
capaciteit (simpelweg te weinig FTE’s om samenwerking op te kunnen zetten), (2) niet voor alle
lectoren zijn bedrijven relevant (hun onderzoek richt zich meer op maatschappelijk praktisch nut
waarbij projectmatige samenwerking aan de orde kan zijn met andere soorten actoren dan het
mkb) en (3) een aantal lectoren werkt vooral samen met grote bedrijven.
Maar waarom werken bedrijven met een innovatief profiel nu wel samen met hogescholen? Om
dat inzicht te krijgen vroegen we aan bedrijven wat voor hen, vanuit bedrijfsoogpunt,
doorslaggevend is om een (onderzoeks)project te starten met een hogeschool. Figuur 3.5 geeft
algemeen inzicht in de beweegredenen om samen te werken. De belangrijkste beweegredenen
zijn (1) het betrekken van studenten en (2) het verdiepen van kennis. Daarnaast komen een
aantal redenen minder duidelijk naar voren, met name de mogelijkheid voor subsidie, het
versterken van netwerken en het aangaan van strategische samenwerking. Figuur 3.5 maakt
duidelijk dat netwerken en strategische samenwerking een kleinere rol spelen dan op basis van
de interviews zou zijn te verwachten. In het onderstaande gaan we specifiek in op de twee
belangrijkste redenen: betrekken van studenten en het verdiepen van kennis.
12
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Figuur 3.5 Reden voor innovatief mkb actief in Urban Energy om samen te werken met een hogeschool.

Betrekken van studenten
Bedrijven geven aan dat het kunnen betrekken van studenten voor hun de belangrijkste reden is
om samen te werken aan een (onderzoeks)project met een hogeschool – zie figuur 3.5. De
meer innovatieve bedrijven (koplopers) hechten meer waarde aan het betrekken van studenten
dan gemiddeld het geval is. Echter, van grote verschillen is geen sprake.
Het doel van het betrekken van studenten is niet alleen kennis verdiepen, maar veelal willen
bedrijven op die manier in contact komen met aanstaande professionals. Bedrijven zien stageen afstudeerprojecten dan primair als een manier om met potentiële nieuwe medewerkers in
contact te komen. Daarbij speelt dat er een tekort is aan goed opgeleide mensen en dat een
project waar studenten bij zijn betrokken de interessante basis vormt voor het aannemen van
nieuw personeel. Dit is eveneens veel goedkoper dan personeel zoeken via (reguliere) werving
en selectie, zo geven geïnterviewde bedrijven aan.
Bedrijven noemen niet alleen als reden om zelf werknemers op te leiden, ze benoemen ook in
het algemeen het belang van het vergroten van de kennis bij studenten over gebruikte en te
verwachten innovatieve technieken in de markt. Dat sluit in principe aan bij de
onderwijsdoelstelling van hogescholen. Lectoren geven ook aan dat er verschillende
voorzieningen zijn om studenten te betrekken in hun projecten (zie paragraaf 3.1).
Daartegenover staat dat voor bedrijven juist het contact met de directe begeleider van de
student (veelal een docent of een docent/onderzoeker) van groot belang is. Studenten hebben
immers nog weinig ervaring met de praktijk, waardoor goede ondersteuning (vanuit zowel de
hogeschool als het bedrijf) belangrijk is voor het slagen van een stage- of afstudeerproject.
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Verdiepen van kennis
Kennis opdoen betekent informatie benutten voor het bereiken van doelen. Het doen van
(wetenschappelijk) onderzoek is een manier om kennis te krijgen, die vervolgens is te benutten
in innovatie en daarmee de concurrentiekracht van een bedrijf (hopelijk) versterkt.
Samenwerking wordt algemeen erkend als een manier om tot meer kennis te komen en komt
dan ook expliciet terug in innovatiemodellen.31
In meer dan de helft van de samenwerkingsprojecten tussen het innovatief mkb en hogescholen
willen bedrijven hun kennis verdiepen. Wanneer dit het geval is dan worden in ruim de helft van
de projecten studenten betrokken voor (a) het verdiepen van kennis of (b) het aangaan van een
meerjarige partnership. Dit is wederom een bevestiging van het belang dat bedrijven hechten
aan de relatie tussen onderzoek en onderwijs binnen hogescholen.
Wanneer we verder inzoomen op de mogelijkheid om met onderzoeksprojecten kennis te
verdiepen dan is het beeld tweeledig. In de interviews zijn mkb’ers aan de ene kant kritisch:
• De toegevoegde waarde van hogescholen in termen van nieuwe kennis ontwikkelen is
beperkt, omdat er volgens de mkb’ers in veel gevallen studenten worden betrokken. De
toegevoegde waarde die hogescholen – aldus het mkb – claimen is eigenlijk de
toegevoegde waarde van de student. Daarbij moeten we evenwel bedenken dat
wanneer studenten worden betrokken het doel is om nieuwe professionals op te leiden
en die ook in contact te brengen met bedrijven. Het ontwikkelen van (fundamenteel)
nieuwe kennis staat daarbij niet voorop.
• Daarnaast ontstaat ook een beeld dat het innovatief mkb de inhoudelijke toegevoegde
waarde van docent-onderzoekers beperkt vindt. Dat lijkt mogelijk ook te liggen aan de
beperkte onderzoekscapaciteit: de bedrijven zeggen dat lectoren hun niet kunnen
helpen, omdat er onvoldoende onderzoekscapaciteit (aantal FTE) is bij
onderzoeksgroepen/hogescholen.
• Voordat een bedrijf een onderzoek samen met een hogeschool heeft opgestart en er
resultaten beschikbaar zijn, is een project als snel 2 tot 3 jaar verder. Dan is de
actualiteit van de vraag vaak alweer achterhaald. Ook gaat het bedrijven niet zo zeer om
onderzoek (volgens onderzoekstechnische principes), maar om de uitkomst en de time
to market van de uitkomsten.
• Interviews geven de indruk dat het voor het mkb niet altijd duidelijk is welke inhoudelijke
aandachtsgebieden en specialisaties de hogescholen hebben. Er is soms wel een loket,
maar in veel gevallen is dat niet instaat om bedrijven adequaat te bedienen of door te
verwijzen.
• Er is verwarring over het onderscheid tussen ‘hogeschoolonderzoek’ en onderzoek dat
andere instituten uitvoeren (denk aan universiteiten en TO2-instituten zoals TNO). Het
mkb wenst onderzoek aan hogescholen dat sterk gericht is op de praktijk en niet per
definitie academisch ingestoken hoeft te zijn.
Aan de andere kant zien bedrijven ook duidelijk de meerwaarde van hogescholen. Dan gaat het
om (1) de praktijkgerichtheid van onderwijs en onderzoek, (2) de aanwezige multidisciplinaire
kennis te relateren aan het domein Urban Energy en (3) het kunnen duiden van ontwikkelingen
binnen het domein Urban Energy. Het genoemde voordeel van de praktijkoriëntatie is dat er
sneller business is te bouwen – en dat is anders dan bij samenwerking met universiteiten.
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Daarom is het als klein bedrijf interessant om samen te werken met het hbo; het mkb heeft met
name behoefte aan dingen voor elkaar te krijgen.
Een tweede veelgenoemd voordeel als het gaat om kennis is het belang van multidisciplinaire
kennis en inzichten die nodig zijn voor de (verdere) implementatie van producten en diensten. In
interviews geven bedrijven aan dat ze zelf veelal inhoudelijk specialist zijn ten aanzien van het
product/de dienst die bedrijven ontwikkelen. Bedrijven ervaren dat (technologische) producten
steeds complexer worden en dat het van belang is om binnen het eigen bedrijf te werken aan
specialistische kennis en vaardigheden om continu concurrerende (technologische) producten
te blijven ontwikkelen. Ook geven bedrijven aan dat de implementatie van producten en
diensten in de context van Urban Energy steeds complexer is geworden doordat onzekerheden
in de context toenemen. Dit heeft te maken met ontwikkelingen op het vlak van bijvoorbeeld
ketens, ICT/digitalisering, aanbesteden/contracten en regelgeving. Hier ziet het bedrijfsleven het
nut van de lector: zijn/haar multidisciplinaire kennis om de markt en
implementatiemogelijkheden beter te doorgronden. Kortom: bij het ondersteunen in de
implementatiecomplexiteit is er een mogelijke rol voor hogescholen.
Bedrijven geven ook aan dat de lector op basis van onderzoek goed duiding kan geven wat
betreft inhoudelijke ontwikkelingen die (mogelijk) van invloed zijn voor markten in het domein
Urban Energy. Kleine bedrijven (behoudens kennisintensieve bedrijven zoals koplopers) missen
de mogelijkheden om ontwikkelingen te volgen. Een lector kan op (inter)actieve wijze –
bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten en netwerksessies – het mkb informeren over relevante
ontwikkelingen.

3.3 Relatie tussen mkb met hogescholen
Wanner het gaat om de relatie van het innovatief mkb met hogescholen dan is aan de ene kant
(ruim) de helft van de bedrijven positief, zo blijkt uit figuur 3.6.

Figuur 3.6 Typering van de relatie tussen hogescholen en het innovatief mkb betrokken bij de verkenning.
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Bedrijven omschrijven de relatie dan als een samenwerking die voor beide nuttig is of als een
partnerschap (omdat er gezamenlijke ambities zijn die uitstijgen boven het niveau van de
bedrijfstak). Er is (wederom) geen duidelijk verschil tussen type bedrijven binnen het innovatief
mkb (koplopers, ontwikkelaars, toepassers) en de grootte van bedrijven als het gaat om hoe de
relatie wordt omschreven.
Aan de andere kant maakt figuur 3.6 duidelijk dat de andere helft van de bedrijven met een
innovatief profiel minder positief is. Deze bedrijven geven aan dat er geen sprake is van een
relatie met hogescholen of dat hogescholen op een ander niveau functioneren, waardoor er
door de hogeschool moeizaam aansluiting is te vinden met de praktijk. Iets meer dan 5 procent
van de respondenten ziet de hogeschool simpelweg als een leverancier van kennis.
We zien dus dat er grote verschillen zijn in hoe het innovatief bedrijfsleven de toegevoegde
waarde van samenwerking (een relatie) met hogescholen zien. In een aantal gevallen zijn
bedrijven zelfs uitgesproken negatief. Sommige bedrijven geven aan dat ze te maken hebben
met onderzoekers/lectoren die niet weten hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat en dat
onderzoekers aan de hogescholen bezig zijn met onderwerpen die niet in het belang zijn van de
industriële partners. Die verschillen worden duidelijk wanneer we nader kijken naar (1) het doel
met betrekking tot kennis en (2) de organisatorische context van de onderzoekers en het
tijdsaspect.
Doel met betrekking tot kennis
Lectoren geven aan dat voor hun kennisdelen een belangrijk doel is. Vrij omgaan met kennis is
voor bedrijven soms een barrière, toch lijkt het niet vaak een belemmering te zijn. Wat wel naar
voren komt is dat voor onderzoeksgroepen de ‘kwaliteit’ van kennis en de (wetenschappelijke)
publiceerbaarheid een belangrijk doel zijn. Daar lopen de belangen soms uiteen, omdat
bedrijven een kortetermijnoplossing zoeken en lectoren (tevens) hun onderzoeksreputatie willen
versterken. Tegelijk is er een categorie bedrijven (veelal binnen de groep koplopers) die vinden
dat hogescholen weinig nieuwe kennis brengen. Aan de andere kant onderkent een groep
ondernemers dat het hbo qua onderzoek meer praktijkgericht is dan universiteiten. Dat betekent
dat de uitkomsten sneller economische waarde hebben, waardoor het als klein bedrijf
interessanter is om samen te werken met onderzoekers van het hbo.
Organisatorische context en tijdsaspect
Hogescholen zijn grote organisaties die – zeker in vergelijking – met kleine bedrijven inhoudelijk
en organisatorisch weinig ‘wendbaar’ zijn (dit wordt door de lectoren als een serieuze
belemmering ervaren). Daar komt bij dat het bij hogescholen meer tijd kost voordat een project
op gang komt; dit is tijd die bedrijven niet hebben of zichzelf niet gunnen. Een
onderwijsinstelling is geneigd om te zeggen: “dan duurt het maar zo lang en wachten we af”.
Voor bedrijven is die houding vaak moeilijk te accepteren, omdat ze gewend zijn snel een
besluit te nemen en dat na te jagen. Bedrijven vinden het lastig om elkaar eens in de 3
maanden te zien, waardoor de voortgang van een project langzaam gaat.
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4 Conclusies
Praktijkgericht onderzoek relevant voor innovatief mkb
De gebouwde omgeving is een belangrijk aandachtsgebied binnen de energietransitie in
Nederland. Innovatie is nodig om de gebouwde omgeving duurzamer te maken en
praktijkgericht onderzoek kan daar aan bijdragen.
De analyse toont aan dat er twee belangrijke redenen zijn voor het innovatief mkb (koplopers,
ontwikkelaars en toepassers) om samen te werken met het hbo. Ten eerste gaat het om het
betrekken van studenten: manier voor bedrijven om in contact te komen met potentiële nieuwe
medewerkers. Daarbij wijzen bedrijven op het belang van de bijdrage van
(hogeschool)onderzoek aan het onderwijs. Ten tweede werken mkb’ers samen met als doel het
verdiepen van kennis. Voor koplopers is het ontwikkelen van ‘nieuwe’ kennis van belang. Voor
een groot deel van het innovatief mkb (ontwikkelaars, toepassers) is de multidisciplinaire kennis
van hogescholen van meerwaarde. Die kennis hebben bedrijven namelijk steeds meer nodig
om een antwoord te vinden op de implementatiecomplexiteit (toenemende onzekerheden).
Op basis van onze analyse gaan we in de conclusie verder in op drie punten:
• De diversiteit aan thema’s binnen het Lectorenplatform Urban Energy en de
multidisciplinaire kennis die dat oplevert.
• Het belang van bijdragen aan onderwijs.
• De ambivalente houding van het mkb om samen te werken met hogescholen.
Lectorenplatform Urban Energy: diversiteit aan thema’s en multidisciplinaire kennis
Het Lectorenplatform Urban Energy omvat een waaier aan thema’s. Dat is weinig verwonderlijk,
omdat voor de beoogde energietransitie veel onderwerpen relevant zijn en veel zaken dienen te
veranderen. Het is niet voor niets een transitie. De diversiteit aan kennis is dan ook een
potentiële kracht, maar er schuilt tegelijk een gevaar in.
De kracht voor het innovatief mkb is enerzijds dat het Lectorenplatform Urban Energy bekend
kan komen te staan als een expertisegroep op het vlak van energietransitie in Urban Energy.
Daarbij komt dat er een duidelijke behoefte is bij kleine en middelgrote bedrijven aan
multidisciplinaire kennis en inzicht. De brede inhoudelijke basis van het Lectorenplatform Urban
Energy vormt daarvoor een gedegen uitgangspunt. Anderzijds is de brede verzameling van
expertise mogelijk een belemmering voor de slagkracht van het Lectorenplatform Urban Energy.
Toegepast onderzoek heeft immers tot doel om innovatie in gang te zetten en innovatie gebeurt
in concrete innovatieprojecten, en concrete projecten zijn gefocust op specifieke onderwerpen.
Binnen het Lectorenplatform Urban Energy is er inhoudelijk een stevige basis ten aanzien van
thema’s zoals nul op de meter, opschaling van renovatie, BIM en betaalbaarheid van energie.
Wat evenwel meer inhoudelijke aandacht nodig lijkt te hebben is onder andere digitalisering en
circulaire aspecten.
Ondanks verschillende doelen tussen innovatief mkb en hogescholen is het versterken
van onderwijs een gezamenlijke deler
Bedrijven en lectoren hebben verschillende prioriteiten. Dat lijkt een open deur, maar gezien het
feit dat bedrijven het verschil in prioriteiten expliciet benoemen lijkt het nog altijd relevant om het
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onderscheid te benoemen. Bedrijven beogen primair hun concurrentiepositie te verstevigen,
waar lectoren voornamelijk gericht zijn op het versterken van de energietransitie via
kennisontwikkeling. Beide hebben desondanks duidelijk oog voor het belang van elkaars
doelen. Wanneer we de beweegredenen namelijk nader beschouwen dan blijkt dat de
innovatieve bedrijven – koplopers, ontwikkelaars én volgers – ook kennis willen verspreiden en
wel degelijk willen bijdragen aan de energietransitie.
Versterking hbo-onderwijs
met betrekking tot Urban Energy
Praktijkgericht
onderzoek
door hbo

Goed opgeleide professionals
voor bedrijfsleven actief in Urban Energy

Innoveren om te komen tot
kansrijke producten / diensten
voor markten gerelateerd
aan Urban Energy

Figuur 4.1 schematische voorstelling van doelen van praktijkgericht onderzoek bij hogescholen bezien vanuit het
innovatief mkb actief in het domein Urban Energy.

Innoveren om te komen tot kansrijke producten en diensten voor markten gerelateerd aan het
domein Urban Energy is voor bedrijven zeer van betekenis. Echter, bedrijven zien niet altijd een
directe rol weggelegd voor praktijkgericht onderzoek door het hbo op dit vlak. Het innovatief
mkb ziet met name meerwaarde van praktijkgericht onderzoek door het hbo op het vlak van het
versterken van het onderwijs en het goed opleiden van studenten. Figuur 4.1 geeft dat
schematisch weer; veel van het effect van praktijkgericht onderzoek door het hbo komt tot uiting
via onderwijs. Daarbij vindt het innovatief mkb dat het onderwijs verder en blijvend vernieuwd
moet worden zodat studenten te allen tijde beschikken over kennis en kunde over (te
verwachten) innovatieve technieken in de markt. Dit vereist samenspel tussen lector(en),
docenten (en docent-onderzoekers), studenten en bedrijven, zodat de hogeschool met
praktijkonderzoek kan bijdragen aan onderwijs. Dat is geen sinecure, omdat de focus van
onderzoekers en docenten in veel gevallen een andere is. Gezien de multidisciplinaire context
van het domein Urban Energy is het zaak om voor het versterken van het onderwijs docenten
en onderzoekers vanuit verschillende disciplines te betrekken.
Ambivalente houding mkb om samen te werken met hogescholen
Ten opzichte van andere (onderzoeks)instituten in het Nederlandse landschap is er een
duidelijke meerwaarde voor praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. Dat geldt ook op het vlak
van Urban Energy. Het praktijkgericht onderzoek draagt (in potentie) bij aan beter onderwijs, dat
(vervolgens) ook beter aansluit bij de (toekomstige) realiteit van bedrijven.
We constateren desondanks een ambivalente houding van bedrijven ten opzichte van lectoren.
Er is een duidelijke meerwaarde, maar er zijn ook de nodige kritiek- en verbeterpunten.
Bedrijven zijn enerzijds positief en wel over de praktijkfocus, de multidisciplinaire invalshoeken
en het kunnen duiden van (technologische) ontwikkelingen. Er zijn anderzijds evenwel
bedenkingen om samen te gaan werken vanwege de onvoldoende (kwalitatief hoogwaardige)
capaciteit, het verschil in doelen en snelheid en de verschillende cultuur.
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5 Aanbevelingen
Wat wordt de rol van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy?
Technologische producten worden complexer en daartoe zijn bedrijven genoodzaakt om
kennisinhoudelijk te blijven investeren in productontwikkeling. Daarbij komt dat ook de
implementatiecontext voor producten en diensten in het domein Urban Energy steeds
complexer wordt. Het Nationaal Lectorplatform Urban Energy zou hiertoe de volgende punten
kunnen overwegen:
• Beter afstemmen met het mkb over de betekenis van praktijkgericht onderzoek voor
complexe implementatietrajecten, ook in relatie tot het (blijvend) versterken van het
onderwijs en het opleiden van professionals. Daarvoor ook afstemming zoeken met
(onderzoeks)actoren actief in aanpalende disciplines en het nagaan welke thema’s en
invalshoeken (meer) betrokken moeten worden bij het praktijkgericht onderzoek
(bijvoorbeeld digitalisering in de energiesector).
• Overzicht geven van thema’s en toepassingsgebieden waar onderzoeksgroepen zich op
richten. Met de website www.nlurbanenergy.nl is daarvoor een goed begin gemaakt.
Belangrijk aandachtspunt is daarbij hoe de concrete kennis bij de onderzoeksgroepen
vervolgens duidelijk zijn te verwoorden naar het mkb, dat immers een diverse groep
bedrijven is (zie paragraaf 2.2).
• Maak een scherpere analyses ten aanzien van de betekenis van praktijkgericht
onderzoek in het domein Urban Energy door gerichter te analyseren binnen de
verschillende deelgebieden. Voor meer geraffineerde analyse is een kleinere setting
(sterkere afbakening) nodig; innovatie ontstaat immers in concrete projecten. Zet één
onderwerp centraal en focus op één bedrijfstak. Zoek naar concrete mogelijkheden om
de bevindingen inzichtelijk te maken en te communiceren.
• Werk aan de nadere positionering van praktijkgericht onderzoek in relatie tot
doelgroepen/kanalen zoals: (1) het mkb, (2) collega’s (ook actief in aanpalende
disciplines) en (3) algemene media (maatschappijbrede communicatie). Daarbij
aansluiten op bestaande netwerken/initiatieven en kanalen; enerzijds gericht op
marktpartijen (denk aan netwerken van bedrijven die inhoudelijke verbindingen hebben
met Urban Energy) en anderzijds gericht op onderwijs en onderzoek (denk aan
netwerken gerelateerd aan Katapult, Centres of Expertise of Topconsortia voor Kennis
en Innovatie).
Vergroot de impact van praktijkonderzoek op het onderwijs
De betekenis van praktijkgericht onderzoek voor onderwijs is (in potentie) enorm. De krapte op
de arbeidsmarkt als het gaat om vakmensen en professionals maakt dat het mkb behoefte heeft
aan deze bijdrage van onderzoek aan onderwijs. Vanuit het perspectief van het mkb (van
koplopers tot en met volgers) is het wenselijk dat er voldoende mensen goed opgeleid worden
en snel na het volgen van een relevante studie inzetbaar zijn voor de sector.
Verbeterpunten als het gaat om (de vierhoek lectoren, docenten, studenten en bedrijfsleven
gericht op)32 het onderwijs zijn:
• Lectoren kunnen nagaan hoe het onderwijs structureel en over de gehele breedte te
versterken en te verdiepen. Van belang is om daarbij de rol van bedrijven (innovatief
mkb) mee te nemen, ook in termen van doelgericht en efficiënt samenwerken om beter
aan te sluiten op de manier van denken en werken van het bedrijfsleven en goed
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•

•

rekening te houden met de gelimiteerde capaciteit van lectoren en vertegenwoordigers
uit het mkb.
Hoe zijn de onderzoeksprojecten van lectoren breed in te bedden in alle relevante
opleidingen, zodat hbo-studenten kennis opdoen die vooroploopt op het huidige
gemiddelde? Nagaan op welke manier de sleutelspelers vanuit het onderwijs (zoals
opleidingsdirecteuren) hierbij te betrekken zijn (denk aan bijvoorbeeld
masterclasses/workshops voor docenten) en welke middelen hiervoor vanuit het
onderwijs / de hogeschool beschikbaar zijn.
Geef bij onderzoeksthema’s aan wat de relatie is tussen onderwijs en onderzoek en wat
het effect kan zijn van praktijkgericht onderzoek op het onderwijs. Bij alle thema’s een
onderwijsambitie formuleren en opleidingsdirecteuren daarbij betrekken (nieuwe of
aangepaste minoren, vernieuwende afstudeerprojecten, vernieuwende vormen van
samenwerking met bedrijven interessant voor studenten en docenten etc.).

Uitbouwen van mogelijkheden van interactie tussen onderzoeksgroepen en het mkb
• Beter organiseren van de loketfuncties bij hogescholen voor bedrijfsleven wat betreft
samenwerken en praktijkgericht onderzoek, (eventueel) in afstemming met / in
samenwerking met andere organisaties (Nationaal Lectorenplatform Urban Energy,
inhoudelijk aanpalende platforms33, inhoudelijk relevante Centres of Expertise, regionale
ontwikkelingsmaatschappijen, landelijke ondersteuningsorganisaties zoals Innovatielink,
relevante regionale netwerken van bedrijven etc.).
• Kennis- en netwerkinitiatieven ontwikkelen en uitzetten die zijn gericht op het innovatief
mkb en volgend mkb (denk conferenties, bijeenkomsten en masterclasses
georganiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven; sterk programma neerzetten voor
het mkb tijdens jaarlijkse Urban Energy-conferentie geïnitieerd vanuit het hbo).
• Wat wordt het antwoord op de vraag van het mkb met betrekking tot de inhoudelijk
toegevoegde waarde en de snelheid van projecten? Een sterkere verbinding tussen
onderzoek en onderwijs kan bijdragen aan het creëren van meer capaciteit ten behoeve
van relevant praktijkgericht onderzoek.
• Onderzoekers (docent-onderzoekers) sterker de interactie laten opzoeken met het mkb
om elkaars werelden en ambities nog beter te begrijpen. Op die manier kan (1) meer
wederzijds begrip ontstaan voor het verschil in doel en organisatorische context en (2)
opmaat tot eventuele nadere samenwerking. Er zijn veel (ondernemers)netwerken actief
in Nederland, waar kansen liggen om interactie op te zoeken.34
• Daarbij ook als onderzoeker het mkb duiden op relevante ontwikkelingen met betrekking
tot Urban Energy en de daarbij behorende thema’s en aandachtspunten, aangezien een
groot deel van het mkb beperkte mogelijkheden heeft om relevante ontwikkelingen te
volgen en/of op waarde in te schatten.
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Bijlagen
Bijlage 1: Eindnoten
1

IPCC, 2014.
Ellen McArthur Foundation. (2017, 28 juni). Circlar Economy Overview. Benaderd via:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/characteristics.
3 Al enkele decennia probeert het ministerie van Economische Zaken de concurrentiekracht van
specifieke sectoren te versterken. Sinds 2010 gebeurt dit middels het topsectorenbeleid. Het
topsectorenbeleid richt zich op negen sectoren. Zie: https://www.topsectoren.nl/
4 Knol, 2016, p. 7.
5 Daarbij is gebruik gemaakt van overzichten van o.a. KIC Innoenergy, Climate-KIC, Rockstart, Stichting
Pioneering, Duurzame Top 100, Duurzame Jonge Top 100 en eigen onderzoek. Tevens is de vragenlijst
via diverse mediakanalen en partijen onder de aandacht gebracht: betrokken lectoren, diverse PPSinitiatieven op het vlak van duurzaamheid en energie, Amsterdam Smart City, Utrecht Economic Board,
Pionering etc.
6 In het kader van innovatiesystemen om veranderingen of ontwikkelingen te stimuleren wordt vaak
gesproken over de triple helix van overheid, onderzoek en ondernemingen. Wanneer het gaat om
‘transformatieve’ veranderingen, zoals de energietransitie, dan schiet deze driedeling tekort en dienen we
eveneens andere maatschappelijke actoren en instituties mee te nemen, waaronder zowel gebruikers als
niet-gebruikers (Chataway et al, 2017).
7 Regeerakkoord Rutte 3: “Vertrouwen in de toekomst”.
8 Voorbeelden van bedrijven die stappen maken op dit vlak zijn Voorbij Prefab, Renolution, RC Panels en
Factory Zero. Vanzelfsprekend zijn veel meer bedrijven en initiatieven te benoemen.
9 Het betreft hier een willekeurige en niet-volledige opsomming van enkele relevante thema’s of
invalshoeken.
10 De Kok et al, 2015.
11 Voorbeelden: een product-ZZP-er kan een starter zijn en een overlevende starter kan een innovator
zijn zonder sterke groeiambities.
12 Verhoeven, Span, & Prince (2015): Arbeid-zzp-ers zijn zzp-ers die primair hun arbeid aanbieden, veelal
op locatie. Product zzp-ers zijn zzp-ers die primair producten produceren en/of verhandelen, veelal vanuit
een vaste werkruimte.
13 Gibcus & De Jong, 2008.
14 Doove & Prince, 2013.
15 Nevens et al., 2013.
16 Jacobs, 2014; AWTI, 2017, 5; Andriessen, 2014.
17 Ibidem.
18 AWTI, 2015, 5 en 31. Dit is overigens verre van een nieuw thema, zie bijvoorbeeld Simon & Van der
Velden 1987 en AWT 2005.
19 Arza & Vazquez, 2011; zie ook Lundvall 1993; Nelson 1993; Kaufman & Tödtling, 2000.
20 Zie: Von Hippel, 2006; Chesbrough,2003.
21 AWTI, 2015.
22 De Jong et al. 2007
23 Knol, 2016 (pagina 33, tabel 8)
24 Knol, 2016
25 Praktoraten, MBO. Er zijn circa 6 Centra voor Innovatief Vakmanschap actief die (enige) inhoudelijke
verbindingen hebben met gebouwde omgeving en energie (Knol)
26 Zie AWTI, 20017: R&D-uitgaven naar type R&D en uitvoeringssector, verdeling in 2014.
27 Aazami, A & Post, J. (2017).
28 In de onderzoeksagenda van het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy wordt beperkt melding
gemaakt van big data en smart grids. Circulaire economie wordt niet nader weergegeven; wel wordt
melding gemaakt van hergebruik materialen. De term embodied energy is opgenomen in de missie van
het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy, echter krijgt in de onderzoeksagenda geen nadere
toelichting of aandacht.
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Dit is in lijn met de algemene trend bij lectoraten: het gemiddelde budget per lectoraat is gestegen van
€ 209.000 in 2009 naar € 290.000 in 2014 (Rathenau, 2016).
30 Het Rathenau Instituut (2016) geeft een algemeen beeld van de relatieve verdeling van FTE's
betrokken bij de lectoraten: lector (11%), (docent-)onderzoekers (64%), promovendi (15%) en
ondersteuning (10%).
31 Denk aan triple helix (interactie tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid), innovatiesystemen
(proces en actoren met betrekking tot innoveren bezien op bijvoorbeeld regionaal, sectoraal of nationaal
niveau) en mode 1-kennisontwikkeling (in de sfeer van fundamentele kennisontwikkeling) versus mode 2kennisontwikkeling (transdisciplinair; het betrekken van de context). Zie ook Gibbons et al, 1994; Hessels,
2010.
32 Het stimuleren van innovatie vraagt meer dan het betrekken van de traditionele driehoek: overheid,
onderzoek en bedrijven (Velzing, 2017). Voor een inclusief beleid wordt het belang van andere
maatschappelijke actoren steeds meer onderkend: werknemers, maar ook diverse instituties en burgers
in het algemeen (Chataway et al 2017; Velzing, 2017).
33 Denk aan Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht, Lectorenplatform Biobased Economy,
Lectorenplatform Circulaire Economie en Lectorenplatform Smart Cities and Citizens.
34 Enkele voorbeelden van netwerken (willekeurige volgorde): Stichting Pioneering, DNA in de Bouw,
Achterhoek Duurzaam Bouwen, Stichting Kiemt, Regionaal Bedrijvenplatform Installatiebedrijven (in
diverse regio’s)

Bijlage 2: Geïnterviewden en respondenten
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden en is een enquête afgenomen. Er zijn negen
interviews gehouden met lectoren. Daarnaast zijn er zeven interviews gehouden met
directie/management van innovatieve kleine of middelgrote bedrijven (innovatief mkb). Verder is
er een online vragenlijst onder de aandacht gebracht bij (innovatieve) bedrijven in het domein
Urban Energy, waar ruim 100 bedrijven op reageerden.

Bijlage 3: Digitale kaart van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy
Website: www.nlurbanenergy.nl

Bijlage 4: Aandachtsgebieden / thema’s met betrekking tot onderzoeken lectoren
Indicatie van aandachtsgebieden en thema’s die momenteel (en/of binnenkort) centraal staan in
de onderzoeken van lectoren actief in het domein Urban Energy.
Domein

Installatie /
technieken

Aandachtsgebieden / thema’s m.b.t. onderzoeken lectoren


Warmtetechnologie /
warmtebatterij



Energieopslag met waterstof



Opslag in de wijk



Zonne-energie: PV en Building
ingrated PV



Wijkwindmolens



Warmtenetten



Green IT
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Gebouw

Gebied

Gebouw als pion in
energietransitie: energiereductie,
energieopwekking,
energievoorziening



Verduurzaming woningen in
aardbevingsgebied



Economische analyses m.b.t.
systeemintegratie op
gebouwniveau



Vastgoedbeheer: (energieneutrale)
renovatie en onderhoud



NOM – woningen



Energieneutraal maken van flats



Prijs/kwaliteit-verhouding van
renovatie



Circulair renoveren / bouwen



Gebouwtypen en industriële
renovatie



Beheer van informatie over
gebouw



Renovatie en monumenten





Partijen (nieuw / intermediaire)
nodig voor opschaling renovatie

Nieuwe bouwontwikkelingen en processen m.b.t. LEAN en BIM



Gebiedsgerichte oplossingen
m.b.t. duurzame energie



Opslag in de wijk



Laadinfrastructuur (elektrische
mobiliteit)



Economische analyses m.b.t.
systeemintegratie op
gebiedsniveau



Lokale energie-initiatieven



Betaalbaarheid van energieinitiatieven



TCO (total cost of ownership)



Financiële
stimuleringsinstrumenten m.b.t.
renovatie / duurzame gebouwen



Aardgasloze wijken



Slimme energienetten



Het aanblik van de stad



Kwaliteit van een wijk



Veranderende vraag naar
gebouwkwaliteitsprestaties vanuit
opdrachtgevers en gebruikers



Proces van betrekken van
woningeneigenaren/gebruikers bij
energierenovatie / communicatie

Gebruiker


Logisch maken van investeringen
in energierenovatie /
duurzaamheid

Bijlage 5: Functies van toepassingsgericht onderzoek
Functie

Toelichting

Verbinden

het onderzoek moet niet alleen kennisbronnen kunnen combineren, maar ook
verschillende innovatievragen, oplossingsrichtingen en uiteenlopende disciplines
aan elkaar kunnen koppelen. Het onderzoek moet internationale kennisbronnen
kunnen aanboren en initiatieven en middelen die innovatie ondersteunen kunnen
verbinden. Verbinden vraagt niet alleen om goed ontwikkelde
onderzoekvaardigheden, maar ook om een uitstekend kennisabsorptievermogen
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(kennis kunnen signaleren en combineren) en coördinatievermogen (het
vermogen om belanghebbenden bijeen te brengen en te organiseren).
Vertalen

het onderzoek moet allerhande kennis kunnen vertalen naar inzichten die
bijdragen aan praktische oplossingen. Het moet kennisbehoeften kunnen
identificeren en vervolgens vertalen naar onderzoeksvragen.

Zich laten sturen

het onderzoek moet doelgericht, klantgericht en oplossingsgericht zijn. Het moet
gestuurd kunnen worden op de vragen die nu en in de toekomst gesteld (kunnen)
worden door de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Flexibel inspelen

het onderzoek moet in staat zijn snel op plotseling optredende (maatschappelijke)
behoeften aan kennis in te spelen (bijvoorbeeld in het geval van dreigingen en
veiligheidsrisico’s, waaronder besmettelijke ziekten, natuurrampen, internationale
spanningen en conflicten).

Waarborgen

het onderzoek moet onafhankelijk zijn en zekerheid bieden. De resultaten van dit
onderzoek moeten transparant, betrouwbaar en valide zijn en de kennis moet
beschikbaar zijn wanneer daar behoefte aan is.

Zichzelf
vernieuwen

het onderzoek moet goed aansluiten bij de kennisbehoeften van de maatschappij
en de economie. Het moet in staat zijn om nieuwe kennisgebieden op te bouwen
en kennisgebieden waar minder behoefte aan is weer af te bouwen. De focus van
het toepassingsgericht onderzoek moet goed aansluiten bij de kennisbehoeften en
vragen die leven bij de verschillende doelgroepen. Ook moet er voldoende ruimte
zijn om nieuwe kennis te ontwikkelen die voorbij de horizon van de doelgroepen
ligt.

Ontwikkelen
van talent

het onderzoek moet als draaischijf voor talent fungeren door mogelijk te maken
dat studenten, onderzoekers en werknemers uit het bedrijfsleven en van
maatschappelijke organisaties er onderzoekservaring opdoen en er
praktijkervaring binnenbrengen. Daarmee versterken ze de aansluiting van het
onderzoek bij de praktijk en vergroten ze de absorptiecapaciteit bij de
doelgroepen.

(Bron: AWTI, 2017: 34-35)
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