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Voorwoord
Sinds 2002 werkt een groeiend aantal lectoren bij de Hogeschool Rotterdam. Kenniscreatie
en kenniscirculatie is een van de doelstellingen van lectoraten en deze zijn nauw verbonden
met het uitgangsprincipe Outside In, Inside Out (OIIO) van het Rotterdams Onderwijsmodel.
Bovendien vormt kennisontwikkeling voor de beroepspraktijk een van de hoofddoelen in ons
Position Paper 2007-2011. Acht lectoren van de Hogeschool Rotterdam zijn in gesprek gegaan
met medewerkers over een succesvolle ervaring met kenniscreatie en kenniscirculatie.
Vanaf 2010 wordt gewerkt aan de bundeling van kenniskringen in kenniscentra om voldoende
focus en massa in de onderzoeksverrichtingen van de lectoren aan te brengen. Door de lectoraten te bundelen rondom regionaal verankerde thema’s kan de zichtbaarheid van lectoren
zowel intern als extern worden vergroot. De kenniscentra zullen verdere samenhang brengen
tussen onderzoek en onderwijs. Lectoraten krijgen de kans om het voortouw te nemen in de
ontwikkeling en uitvoering van Innovation Labs als onderdeel van excellent onderwijs voor
bachelorstudenten. Lectoren vormen met docent-onderzoekers, studenten en vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk een leerwerkgemeenschap waarin complexe en weerbarstige
praktijkvraagstukken in interdisciplinaire teams tot een oplossing worden gebracht. Dat werk
vormt de basis voor kenniscirculatie, voor onze bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.
Als we terugkijken op de succesfactoren waarmee lectoren kenniscirculatie tot nu toe hebben gestimuleerd, valt op hoezeer bepaalde elementen in ieder gesprek terugkeren. Er is altijd
sprake van een bepaalde uitdagende vraag uit de praktijk, die door de lector wordt opgepikt
en tot onderzoeksproject wordt bewerkt; er wordt een team professionals samengesteld
bestaande uit verschillende kwaliteiten en invalshoeken; er wordt direct nagedacht over hoe
resultaten bij de beoogde doelgroep zullen landen en er wordt vooral veel initiatief genomen
om er achter te komen wat wel en niet werkt voor de beroepspraktijk en voor het op een hoger
plan brengen van bachelor- en masteronderwijs.
De ambities die lectoren in de gesprekken formuleren om kenniscreatie in de toekomst verder
te verbeteren, bieden veel aanknopingspunten om op in te spelen bij de ingezette vorming van
kenniscentra. Er zijn veel wensen die tot de opdrachten van de kenniscentra gerekend kunnen
worden, zoals het meer bekendheid geven aan praktijkgericht onderzoek door resultaten van
onderzoek meer naar buiten te brengen. Ook het vertalen van complexe praktijkvragen naar
nieuwe studentenopdrachten, het inschakelen van studenten en docent-onderzoekers bij het
ontwikkelen van nieuwe praktijkkennis behoort daartoe. Ook illustreren de gesprekken welke
horizontale afstemmingsprocessen het werk van lectoraten vergt. Medewerking van diverse
partijen binnen en buiten de hogeschool is nodig om tot de beoogde verdere ontwikkeling van
praktijkgericht onderzoek te komen.
Laat deze bundel een inspiratiebron zijn om je eigen steentje bij te dragen aan de kennis
creatie en kenniscirculatie tussen hogeschool en samenleving.
Jasper Tuytel
Voorzitter van het College van Bestuur
Hogeschool Rotterdam

7

E-mobility: vervoer van de toekomst
Jittie Brandsma in gesprek met lector Frank Rieck

Inleiding
Frank Rieck is sinds juni 2004 verbonden aan de Hogeschool Rotterdam, als lector New Technologies for Product Innovation bij het kenniscentrum Innovatie, Energie & Productrealisatie,
dat deel uitmaakt van het Instituut voor Engineering and Applied Sciences (EAS). Behalve lector is Frank ook voorzitter van het ontwikkelingsteam voor de RDM Innovation Dock, de innovatieve onderwijssetting voor de technische opleidingen waar nauw wordt samengewerkt met
innovatieve (MKB) bedrijven uit de maaksector. Frank heeft dit jaar een succesvolle aanvraag
ingediend bij RAAK-PRO voor subsidie voor het eMobility-Lab Elektrische voertuigen voor en
in de ‘Rotterdamse’ infrastructuur. Een onderzoeksvoorstel voor een vierjarig project, waarin
in nauwe samenwerking met verschillende bedrijven en kennisinstellingen in de regio, maar
ook daarbuiten, wordt gewerkt aan concepten en praktische toepassingen voor emissieloos
transport, in het bijzonder elektrisch vervoer. De insteek van het gesprek was dan ook de
vraag hoe je tot zo’n succesvolle aanvraag komt. Frank Rieck heeft enkele behartigenswaardige ervaringen opgedaan in vraagstukken over projecten waarin kenniscreatie en kenniscirculatie hand in hand gaan en waarin hij qua thematiek ‘zijn ei kwijt kan’.
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Je hebt met succes een RAAK-PRO-aanvraag ingediend. Wat zijn de belangrijkste
ingrediënten om tot zoiets te komen? Welke factoren spelen een rol om zo’n aanvraag tot een succes te maken?
Eigenlijk zou je moeten beginnen te vertellen over de bad practices om dit goed uit te kunnen leggen. De meeste lectoren die binnen de hogeschool starten beginnen toch een beetje
als Fremdkörper binnen de organisatie. Ze kennen het onderwijs en de onderwijsorganisatie
onvoldoende. Ze hebben de neiging om ‘op hun eieren’ te blijven zitten, terwijl mijn ervaring
is dat je je succes moet verdienen. Je moet beginnen met goed te luisteren naar waar de organisatie mee bezig is en wat het beleid van de organisatie is. Van daaruit moet je proberen
je eerste opvallende succes te creëren. Dat is niet altijd eenvoudig omdat je verschillende
niveaus binnen de organisatie moet bedienen, variërend van het CvB tot docenten en studenten. Dat betekent dat je soms iets moet doen wat niet helemaal strookt met je eigen kennislijn.
Een voorbeeld: toen ik als lector van start ging was mobility nog niet echt een thema binnen
de organisatie. Wat wel speelde was de zorgsector, en in het bijzonder het project Technology
for Care. Voor mij was dat geheel nieuw; ik kom zelf uit de industrie. Maar ik heb toch aangehaakt. Het was iets nieuws en uitdagends. Op die manier ben ik, onder andere via een lezing
bij Verpleegkunde, in aanraking gekomen met het fenomeen van de defibrillatoren, waarbij op
strategische plaatsen in de stad deze apparatuur wordt opgehangen om zo levens te kunnen
redden bij hartstilstand. Een concrete vraag was toen hoe je dat het beste kon vormgeven,
implementeren. Daar is toen het project Kloppend Hart van Rotterdam omheen gebouwd om
het idee goed neer te zetten. Studenten waren onder meer betrokken bij het ontwerpen van
de kastjes om de defibrillatoren in op te bergen en bij de training van vrijwilligers die de apparaten moesten gaan gebruiken. Al met al is dat goed gelukt. Maar als je me nu vraagt of
dit onderzoek is, dan zeg ik nee! Tegelijkertijd moet je wel constateren dat dit een project is
geweest waarmee we het lectoraat goed hebben kunnen neerzetten.

Hoe kwam de overstap van de voor jou toch minder bekende zorgsector naar de
mobiliteitssector tot stand?
De zorgsector was, zoals gezegd, voor mij helemaal nieuw. Het was erg interessant, maar ik
ben ook wel geschrokken van de complexiteit van die sector. Op een gegeven moment hebben
we binnen het kenniscentrum een taakverdeling gemaakt tussen de lectoren, waarbij lector
Anneloes Cordia zich juist op die zorgsector ging richten en ik me op de mobiliteitssector kon
gaan richten. Inmiddels begon dat toch wel op te komen als thema. Maar ook hier heeft vanaf
het begin gegolden dat je moet kijken wat er speelt binnen de organisatie en het werkveld,
wat scoort. Ik had op dat moment contacten met een jong bedrijf, Formula Zero, dat bezig
was met het ontwikkelen van een racekart, aangedreven op waterstof. Je kon op dat moment
constateren dat binnen de opleidingen ook de omslag werd gemaakt van de meer traditionele
moilibiteitsconcepten naar de meer innovatieve en duurzame mobiliteitsconcepten. De insteek
van Formula Zero was succesvol. In de zomer van 2008 hebben de eerste emissieloze races
plaatsgevonden op de Coolsingel. We hebben dit kleine, innovatieve bedrijf ook betrokken bij
RDM, waar het nu een plek heeft. Tegelijkertijd zijn we ook met andere partners het overleg
aangegaan, waaronder de firma e-Traction, de gemeente Rotterdam en de RET, met het idee te
komen tot milieuvriendelijker openbaar vervoer, en dan met name gericht op bussen. Dit heeft
geresulteerd in de stichting NEMS (Nieuwe Energiezuinige en Milieuvriendelijke Stadsbussen),
van waaruit is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het inzetten van hybride en uiteindelijk elektrische bussen in Rotterdam. Dat is een geslaagd project geweest, want begin vol-
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gend jaar rijden de eerste elektrische bussen, als pilot. Met dit soort initiatieven en projecten
heb ik onderhand een positie opgebouwd binnen en buiten de Hogeschool Rotterdam op grond
waarvan ik nu kan zeggen: we moeten praktijkgericht onderzoek gaan doen.

Als ik je zo beluister, dan bestaan volgens jou de succesfactoren in kennisontwikkeling en kenniscirculatie uit: beginnen met goed luisteren naar wat er speelt binnen de organisatie en de directe omgeving, niet bang zijn om dingen op te pakken
die niet direct binnen je eigen kennislijn liggen, maar waar wel vraag naar is en je
richten op projecten en thema’s waarmee je kunt ‘scoren’, je je een plek binnen
de organisatie kunt veroveren. Daar ben je in geslaagd. Hoe zie je nu de verdere
ontwikkeling van het onderzoek binnen je lectoraat en binnen het kenniscentrum?
Vooropgesteld: ik ben zelf geen echte onderzoeker, maar een man van de praktijk. Dat neemt
niet weg dat ik het belang van praktijkgericht onderzoek wel degelijk inzie. Je hoort bijvoorbeeld van klanten van de hogeschool dat ze projecten van studenten op zich wel leuk vinden, maar dat ze de uitkomsten van dergelijke projecten vaak als boterzacht beschouwen. De
wetenschappelijke onderbouwing van dergelijke rapportages is vaak zwak. Daarom is praktijkgericht onderzoek van groot belang: ‘meten is weten’.
Om een duidelijke positie te bereiken binnen de hogeschool, maar ook in het werkveld waar
je mee te maken hebt, moet er sprake zijn van een consequente schakeling van acties die je
uitzet. Alleen op die manier vind je de binding met het onderwijs én met het beleid van de
hogeschool. Met veel wetenschappelijke publicaties alleen, kom je er niet.
Als start moet je iets kleins kiezen; iets wat te behappen is, maar tegelijkertijd wel opvalt. Dat
heeft wel consequenties. De eerste vier jaar heb ik nauwelijks iets geschreven in de vorm van artikelen of boeken. Daar heb je het gewoon veel te druk voor; veel taken in relatief weinig tijd. Dan
kom je aan boeken schrijven niet zo toe. Maar ik heb wel voldoende mogelijkheden gecreëerd om
de pers te halen, en dat draagt ook bij aan je positie, geloofwaardigheid en bekendheid.

Wat is volgens jou een belangrijke bijdrage van het lectoraat aan het onderwijs,
het afstuderen van studenten?
Die bijdrage ligt, waar het de studenten betreft, vooral in de projecten waarin ze participeren
en de afstudeeropdrachten die ze uitvoeren. Als het gaat om het verhogen van het niveau van
de afstudeerprojecten, ben ik eerlijk gezegd erg blij met het honoursprogramma. Dat biedt
grote mogelijkheden. Tegelijkertijd zul je rond de honours degrees wel selectief moeten zijn
ten aanzien van welke studenten je toelaat. Ik moet zeggen dat je als lector wat dat betreft in
een luxepositie verkeert; je zit in de positie dat je kunt selecteren.

Terug naar het e-mobility project waarvoor je met succes subsidie hebt weten
te verwerven. Hoe gaat de (nabije) toekomst er wat jou betreft uitzien nu je - in
principe - de komende vier jaar aan dit project kunt werken?
We zijn er als kenniskring nu klaar voor om praktijkgericht onderzoek te gaan doen. Wat je je
daarbij wel moet bedenken is dat iedereen denkt dat je succesvol bent als je de subsidie hebt
binnengehaald, maar dan begint het pas! Je moet zorgen dat je het project ‘bemenst’. Het
merendeel van de docenten dat is verbonden aan de kenniskring heb ik er inmiddels wel voor
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vrijgemaakt; het gaat nu per slot van rekening om serieus onderzoek en niet langer om leuke
studentenprojecten. De praktijk leert echter dat je vaak toch meer menskracht nodig hebt dan
het kleine clubje waarover je op dit moment kunt beschikken. Dat betekent dus dat je meer
onderzoekers, maar vooral ook goede studenten nodig hebt. De ontwikkeling van Innovation
Labs is wat mij betreft daarom een goed punt. Op die manier kun je goede en gemotiveerde
studenten selecteren, die bewust kiezen voor een bepaald thema. Van belang is daarbij dat
je je onderzoeksprogramma aan het Innovation Lab weet te koppelen. Die Innovation Labs,
en kennismanagement meer in het algemeen, zijn van belang voor de kenniscirculatie zowel
richting het bedrijfsleven als binnen de hogeschool. Dat laatste is ook nodig; er is nog geen
echte onderzoekscultuur binnen de organisatie. Wat betreft het bedrijfsleven: als bedrijven de
garantie krijgen dat ze goede studenten binnenhalen, dan zijn ze ook bereid erin te investeren.
Bij Innovation Labs gaat het om de resultaten en niet meer om het proces. Het gaat om het
tevreden stellen van klanten en om het scoren van achten in plaats van zesjes.

Je hebt dus hoge verwachtingen van de Innovation Labs, zowel voor het uitvoeren
van jouw onderzoeksagenda als voor het versterken van de kenniscirculatie?
Met de Innovation Labs krijgen studenten meer vrijheid om minoren te kiezen. Dat kan dan
best een verdiepende minor binnen de eigen opleiding zijn. Maar de Innovation Labs bieden
meer mogelijkheden om studenten uit verschillende disciplines bij elkaar te zetten in één team
en gezamenlijk aan één project te laten werken. Daarmee kun je barrières tussen opleidingen
en disciplines slechten. Je rol als lector in het Innovation Lab is er vooral een van het aandragen van goede thema’s, onder meer vanuit het werkveld en het tijd steken in de begeleiding
van excellente studenten. Een kritische succesfactor daarbij is toch wel de organisatie. Lukt
het je om het goed georganiseerd te krijgen en wel zodanig dat je grote aantallen studenten
met verschillende achtergronden kunt samensmeden tot een goedlopend geheel, een goedlopend bedrijf als het ware? En zijn docenten en roostermakers flexibel genoeg?

Hoe zie je de toekomst van het kenniscentrum als het gaat om kenniscirculatie?
Als kenniscentrum heb je een rol in zowel kenniscreatie als kenniscirculatie. Als kenniscentrum moet je duidelijk maken dat kennis ertoe doet. Je moet in staat zijn dit over te dragen en
dat is best een klus. Kenniscreatie kan plaatsvinden in de Innovation Labs, maar kenniscirculatie moet de hele organisatie bestrijken en natuurlijk de wereld daarbuiten, het bedrijfsleven.
Mijn ideaalbeeld is dat de omgeving zegt: ‘Met die vraag over dat onderwerp, moet je bij de
Hogeschool Rotterdam zijn.’ Als de omgeving dat zegt, dan ben je er, dan heb je je positie goed
bepaald.
Jittie Brandsma is senior adviseur voor Kwaliteitszorg van Onderzoek bij de Dienst Concernstrategie en betrokken bij het onderzoek en de uitvoering van het strategisch programma
Studiesucces.
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Aan de monitor: een levendig instrument voor
gebiedsgericht werken
Carolien Dieleman in gesprek met Frans Spierings

Inleiding
Frans Spierings is lector van de Kenniskring Opgroeien in de Stad sinds oktober 2002 en vertelt
in dit gesprek over de door hem ontwikkelde monitor voor Pact op Zuid. Vanuit de gemeente,
het gemeentelijk programmamanagement voor Pact op Zuid en de woningcorporatie Vestia,
kwam de vraag naar een instrument waarmee het mogelijk zou zijn om de effecten te monitoren van dit grootschalige, tien jaar durende herstructureringsprogramma, dat tot doel heeft de
mensen op Zuid, bewoners, ondernemers én professionals vooruit te helpen. De monitor geeft
ontwikkelingen weer in wijken op het gebied van inkomen, veiligheid, woningwaarde en sociale
kwaliteit. De eerste monitor, in 2008 uitgebracht in de vorm van een reisgids, werd enthousiast
ontvangen. In dit gesprek wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen in dit succes.

Waardoor werd de monitor een succes?
Allereerst was de intensieve reeks interviews die wij met ons team gehouden hebben met
burgers, beleidsmakers, ambtenaren en politici van groot belang. Deze interviews boden
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de gelegenheid zwakke en sterke punten aan te geven van de wijken op Zuid in Charlois,
Feijenoord en IJsselmonde. Door een goede terugkoppeling was er ook de gelegenheid bij
te sturen en eventuele misinterpretaties te corrigeren. Met deze zorgvuldige voorbereiding
ontstonden betrokkenheid en een draagvlak. Ook kwamen hierdoor al snel vraagstukken in
beeld over hoe de informatie zou kunnen landen en ook daadwerkelijk zou kunnen leiden
tot actie. Daarnaast is de terugkoppeling van informatie van groot belang geweest. We hebben gekozen voor een visueel aantrekkelijke en creatieve manier van terugkoppeling. De
vorm verraste de bestuurders van de corporaties, de gemeente en de deelgemeente. Ook
ondernemers en bewoners in Zuid reageerden enthousiast. Ze snapten in een oogopslag
wat er met hun wijk aan de hand was. Waar er verbeteringen nodig waren, sociaal gezien, of
qua inrichting van ruimte, werk, inkomen en veiligheid. Die aantrekkelijke vorm brengt het
instrument op een hoger plan. Dertig betrokkenen van het eerste uur werden getrakteerd op
een leporelloboek met prachtige door Marina Meeuwisse geschoten foto’s van de wijken en
later nog een keer op een flipboekje dat de opwaartse beweging waarin wijken zich bevinden,
liet zien.

Hoe waren de rollen verdeeld?
De monitor is tot stand gekomen door goed teamwerk waarin de verschillende kwaliteiten van
betrokkenen vanuit de hogeschool optimaal zijn benut. De belangrijkste rollen daarbij waren
de rol van creatieveling Marina Meeuwisse, de rol van de zakelijk strateeg en netwerker Peter
Bik en de rol van Wim van der Zanden, de statisticus van de gemeente. Het werken in teams
waarin mensen verschillende vaardigheden en invalshoeken inbrengen is een succesfactor
die leidt tot kennisuitwisseling en nieuwe inzichten. Innovatie slaagt zelden door inzet van
individuen, maar juist wel door teams die aan uitdagingen werken en taken vervullen waar ze
trots op zijn.

Hoe zou je je eigen rol in het geheel omschrijven?
Ik denk die van kapitein op het schip, ontwikkelaar en bewaker van het inhoudelijke concept
van de monitor.

Wat is de inzet van studenten geweest?
Diverse groepen studenten zijn met het instrument de stad ingegaan; de Afrikaanderwijk en
Katendrecht bijvoorbeeld. Zij toetsten de modellen bij bewoners en hebben vervolgonderzoek
gedaan. Het operationaliseren van welke studentenopdrachten uit de analyses voortkomen is
de grote uitdaging voor de komende jaren.

Kun je iets vertellen over de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer?
In de beginperiode ontstond een hechte en vruchtbare relatie met de opdrachtgever, Roger
van der Kamp van het gemeentelijk programmamanagement Pact op Zuid. Hij dacht enthousiast mee, discussieerde, schaafde, schuurde en timmerde aan een bruikbare monitor. De
kenmerken waar de monitor aan zou moeten voldoen werden gedurende dit proces van kennisuitwisseling helder. Het concept moest simpel, kort, stuurbaar en bruikbaar zijn op verschillende schaalniveaus. Daarnaast moest het ook een instrument worden dat er zo levendig en
bewegelijk uitzag als de wijken zelf. Met andere woorden: dat wat cijfers en statistieken laten
zien zou weerspiegeld moeten worden in beeld.
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Welke inzichten heeft het werken binnen zo’n complex programma jou opgeleverd?
Gaandeweg werd duidelijk dat het heel belangrijk is dat je oog krijgt voor het stedelijk krachtenveld waarbinnen de monitor werd ontwikkeld. Zo was er een ander stedelijk instrument in
ontwikkeling, de sociale index, waarop afgestemd en waarover overlegd moest worden. Ook
moet je rekening houden met het effect van wisselingen in de macht en de daardoor ontstane
incompatibilité des humeurs. Je moet vooral stilzitten als je geschoren wordt.

De monitor is ontwikkeld in de context van het programma Pact op Zuid. Zie je
andere toepassingsmogelijkheden voor dit instrument?
Er is interesse bij andere woningcorporaties. Daarmee is een nieuwe wending gegeven aan
het toekomstige gebruik van het instrument. De woningcorporaties zien in het gebruik van de
monitor een mogelijkheid om heel specifiek te sturen op de uitkomsten per wijk. De monitor
is dan ook geadopteerd door de wijken aan de andere kant van de rivier. In de nabije toekomst
ligt hier een uitdaging om in te zetten op de mogelijkheden voor daadwerkelijke sturing aan
de hand van de specifieke uitkomsten per wijk. Ik zou graag zien dat er trainingen worden
opgezet voor gebiedsmanagers en andere beleidsmakers waarin het gebruik van de monitor
onderwerp van aandacht is. Daarnaast kan de monitor dienen als een instrument voor een
gebiedsgerichte aanpak door interdisciplinaire teams van studenten en lectoren, waarbij de
opdracht afkomstig kan zijn van corporaties en bestuurders. Het is betrokkenen duidelijk geworden dat de gegevens uit de monitor nog een onuitputtelijke bron van mogelijkheden bieden
waarmee studenten, docenten en lectoren van de hogeschool kunnen bijdragen aan oplossingen ter verbetering van de leefbaarheid van Rotterdamse wijken.
Carolien Dieleman is programmamanager bij de Dienst Concernstrategie. Ze werkt momenteel
aan programma’s in het kader van Pact op Zuid. Ook is ze betrokken bij de plannen voor het paviljoen in aanbouw bij de hoogbouw Museumpark, waarin een Visitor Centre voor Hogeschool
Rotterdam gesitueerd is.
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Frits Blessing: een ondernemende lector
Cobi van Beek in gesprek met Frits Blessing, lector Logistics en programmamanager
Ideale Haven.

Inleiding
Frits Blessing is sinds 2002 als lector Logistics verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Eerst
viel hij direct onder het College van Bestuur, toen onder de Havenstad en sinds twee jaar maakt
hij onderdeel uit van het kenniscentrum TransUrban van Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde.
Daarnaast is hij ook programmamanager Ideale Haven bij de Dienst Concernstrategie. Hij heeft
een aanzienlijke staat van dienst binnen de hogeschool door de vele projecten en samenwer
kingsrelaties met meerdere instituten en opleidingen. Frits is daarnaast ondernemer en
beschikt over een breed netwerk.

Je bent al zeven jaar lector. Waar ben je het meest trots op?
Op het feit dat we de ‘haven’ hebben kunnen ontwikkelen tot een breed thema. Het thema is
meer geworden dan logistiek en techniek alleen. Het is een interdisciplinair thema geworden,
waaraan opleidingen op het gebied van communicatie, management en financieel management ook bijdragen en niet te vergeten de opleidingen binnen de zorg. Ik vind het heel belang
rijk dat we zijn losgekomen van puur en alleen logistiek en techniek. Er is meer! Logistiek is
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een sector, maar er zijn ook heel veel logistieke functies in andere sectoren. En juist hbo’ers
moeten hun kennis kunnen toepassen in verschillende sectoren en omgevingen, zij gaan daarin
immers het management vormen. Aan de andere kant is het voor de logistieke sector belang
rijk dat niet-logistici met ’vreemde ogen’ kijken. Het kostte overredingskracht om het thema
‘haven’ zo breed te trekken en het was even wennen, maar over het algemeen wordt het ook
binnen de logistieke sector als zeer waardevol beschouwd.

Wat is jouw specifieke bijdrage geweest?
Succes heeft vele vaders of moeders, maar ik denk wel dat ik mensen met elkaar kan verbinden. Ik heb mijn nek uitgestoken. Als ondernemer weet ik wat bedrijven nodig hebben. Bovendien beschik ik over een groot netwerk dat goed van pas komt.

Hoe doe je dat, wáárin zit jouw kracht?
Eigenwijs zijn. Meer dan lector zijn en meer willen doen dan ondernemers van je vragen. Bre
der denken en er meer studenten bij betrekken. Gewoon dingen doen! Niet eerst een behoef
teonderzoek doen, maar gewoon beginnen en dan achteraf reflecteren. Ik beschik over de
kennis, ik heb er vertrouwen in dat ik het kan, ik heb gevoel en inlevingsvermogen. Maar ik
durf ook risico’s te nemen, dus ik doe niet precies wat iedereen in eerste instantie zou ver
wachten.

Probeer eens een voorbeeld te geven waarin jouw eigenschappen en werkwijze
succesvol tot uiting zijn gekomen?
Ik vind dat er meer met bedrijven moet worden gewerkt. Liever geen opdrachten voor één
bedrijf; het liefst werk ik voor een sector of een cluster. Je kunt dan meer doen met en voor de
bedrijven die daar deel van uitmaken. Zo is het Kennisakkoord Logistiek ontstaan. Daar ben ik
heel trots op. Het is een akkoord waar vijf lectoren logistiek uit het land bij betrokken zijn en
drie brancheorganisaties, waar veel geld mee gemoeid is en waar we de HBO-Innovatieprijs
2008 voor hebben gekregen. In het Kennisakkoord hebben we ervaringen uitgewisseld en
programma’s opgezet om bedrijven en hogescholen slimmer te laten samenwerken. Een voorbeeld is een programma dat we met de Kring Jonge Ondernemers van Transport en Logistiek Nederland hebben opgezet. Hierin gaan studenten Small Business en Logistiek intensief
met ondernemers aan de slag en houden ze hen een spiegel voor. In het begin zagen weinig
ondernemers daar heil in, maar het bleek een groot succes. We organiseren rondetafelbijeenkomsten en studenten gaan wekenlang aan de slag met vraagstukken waar ondernemers een
oplossingsrichting voor willen hebben. Docenten worden effectief bij het geheel betrokken
en de ondernemers zijn verrast over de kwaliteit en de verscheidenheid van de input die ze
kregen. Zelfs nu, in deze tijd van crisis, blijkt het een succesvol concept. Ik ben er trots op dat
we niet alleen in de logistieke sector werken met studenten van verschillende opleidingen,
maar dat we nu dus ook met onze logistieke vakkennis actief zijn in andere sectoren, de zorg
bijvoorbeeld. Daar werken studenten logistiek samen met studenten verpleegkunde. De doelgroep is veel groter geworden dan vaak voor mogelijk wordt gehouden.

Bij dit proces zijn veel mensen betrokken, maar hoe kon jij nu het verschil maken?
Uithoudingsvermogen! Je moet echt heel veel uithoudingsvermogen hebben. Het is vernieuwend waar je mee bezig bent. Ik moet binnen de hogeschool mensen meekrijgen. Dat heb
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ik gedaan door middel van mijn enthousiasme over en mijn geloof in de projecten. Wanneer
mensen sceptisch zijn is dat niet erg, maar je moet er dan wel bij blijven en achter de mensen
blijven staan, want zij gaan vaak over hun eigen grenzen heen. Daarbij kan wel eens iets misgaan, alhoewel dat in de praktijk eigenlijk wel meevalt, en dan moet je er wel zijn, je moet ze
helpen. Bovendien ben ik altijd eindverantwoordelijk. Mijn kracht is waarschijnlijk dat ik er
ben voor de mensen, ik ben bereikbaar en je ziet dat mensen dan graag willen. Ik probeer zo
natuurlijk mogelijk te organiseren, maar je moet wel blijven uitleggen en blijven praten. Het
is geweldig om te zien dat je op die manier het beste uit mensen kunt halen. Bijvoorbeeld een
student die vijf dagen per week in een groot en kostbaar project steekt en zodanig excelleert
dat hij de docent bijna overvleugelt. Dat kan ook bijna niet anders, omdat de docent slechts
een halve dag per week heeft en de student vijf dagen, maar het is geweldig om te zien. En als
het dan ook nog meer dan het beoogde effect heeft voor de opdrachtgever…

Waarin zit ’m nu de crux?
De kracht van het programma van mijn lectoraat is dat in al mijn projecten de vier uitgangs
punten worden gehanteerd: er moeten bedrijven bij betrokken zijn, docenten en studenten in
het kader van hun onderwijs, er moet onderzoek te doen zijn en er moet kennis uit te halen
zijn. Ik maak het niet te moeilijk en blijf heel consequent die uitgangspunten uitdragen. Dus
als iemand bij mij komt met een voorstel om het een of ander uit te zoeken, dan vraag ik
gelijk of ze het eerst willen toetsen aan die vier uitgangspunten. Dan valt er al een hoop af
of het voorstel wordt bijgesteld. Hiermee is de focus scherp en dragen alle projecten bij aan
de doelstellingen van lectoraten. Natuurlijk staat het onderzoeksprogramma ook op papier, al
moet ik toegeven dat de planning vooraf beter zou kunnen. Het is niet mijn sterkste kant om
prioriteiten en activiteiten vooraf vast te leggen.

De meeste lectoren hebben uitgangspunten geformuleerd voor hun lectoraat. Hoe
verklaar jij jouw succes?
Als lector zie ik dat ik te maken heb met twee vraagzijdes. Enerzijds de buitenwereld die
vraagt om kennis, kunde en tools, praktische oplossingen. Anderzijds zijn er de docenten die
een bedrijf als leverancier beschouwen van gastcolleges, stageplaatsen en praktijkopdrachten
en niet als klant. Ik zie het als mijn taak om die beide vraagstellingen zo te verwoorden dat het
mes aan twee kanten snijdt. Dat is mijn kracht, zorgen dat er voor zowel het onderwijs als het
bedrijfsleven, hiermee bedoel ik ook de zorgsector, een win-winsituatie ontstaat.

Hoe zou je in de toekomst om willen gaan met het opstellen van een
onderzoeksprogramma?
We zijn inmiddels begonnen om vanuit het lectoraat in programma’s te denken en van daaruit
zelf onderzoeksprojecten te genereren. We wachten niet alleen meer op vragen uit de praktijk,
maar benaderen op basis van eerdere onderzoeken de bedrijven zelf ook met ideeën voor
onderzoeksprojecten. Eerder leverde deze aanpak nogal wat weerstand op van de kant van de
docent-onderzoekers, maar het blijkt nu toch goed te werken. Het mes snijdt aan twee kanten.
Bedrijven weten waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten. En wij kunnen vergelijkend
onderzoek doen, bedrijven benchmarken. We kunnen de bedrijven, bij wijze van spreken, het
proces zo voorschotelen. Doordat we zelf het onderzoek genereren en de onderzoeksvragen
vooraf kunnen formuleren, is het proces voor ons en voor de bedrijven minder intensief en
kunnen we het beter inplannen in het onderwijs. Het levert bovendien veel meer kennis op.
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Frits, als niemand je een strobreed in de weg zou leggen en geld geen rol speelt,
wat zijn dan je dromen?
Ik zou met dezelfde thema’s blijven werken, maar ik heb wel behoefte aan meer legitimatie om
met het onderwijs tot afspraken te komen over tijd, ruimte en onderwerpen. Wat dat betreft
is het nu heel fijn dat ik met het lectoraat Ideale Haven bij de Dienst Concernstrategie zit. Ik
kan vanuit die positie met alle instituten verbinding zoeken. Dat blijft echter afhankelijk van
personen en daar moet je uiteindelijk vanaf. Een ideaal scenario is dat het lectoraat ruimte
heeft binnen de opleidingsprofielen. Dat de vraag ook vanuit de opleiding gesteld wordt: waar,
wat en hoe gaan we de thema’s uit het lectoraat in de opleiding invullen? Dat er openheid is
vanuit het onderwijs voor de lectoraten en dat daardoor een betere verbinding komt. Dat is
mijns inziens een actie die zo georganiseerd zou kunnen worden. Verder is wat mij betreft
onderzoek niet alleen leidend voor een succesvol lectoraat. Ik zou het ook niet vast willen
leggen in dichtgetimmerde onderzoeksplannen. Ik wil wel de lijnen uitzetten, ik weet met wie
ik wil samenwerken, met wie ik buiten de HR allianties wil smeden, maar ik kan nu nog niet op
voorhand zeggen wat ik precies wil onderzoeken. Zo werkt het voor de bedrijven niet.
Cobi van Beek is sinds 2007 senior beleidsadviseur bij de dienst Onderwijs & Kwaliteit van de
Hogeschool Rotterdam en momenteel werkzaam als accountmanager bij het Instituut voor
Commercieel Management.
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Een nieuw tijdperk
Een gesprek van Wietske Willemse met Florian Cramer, lector Communication in a
Digitale Age en programmamanager van de masteropleiding Media Design and
Communication

Inleiding
Het lectoraat Communication in a Digital Age is onderdeel van de Willem de Kooning Acade
mie. Florian Cramer is sinds 2004 verbonden aan dit lectoraat en de voorloper Media Design
Research en sinds 2008 lector. Florian Cramer blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen in
zijn vakgebied door met name de internationale kranten en vakliteratuur bij te houden. Uit
deze media kwam naar voren dat Amazon inmiddels al twintig procent van alle titels die elektronisch en in print beschikbaar zijn, verkoopt als e-boek, terwijl dit product nog steeds volop
in ontwikkeling is en vele kinderziektes kent. Hij is bovendien benieuwd naar welke vormgevers bij deze ontwikkeling betrokken zijn. Door elektronische media is in de VS al een flink
aantal kranten failliet gegaan en publiceren ook zij inmiddels digitaal.
In 2008 heeft het lectoraat Communication in a Digital Age een groot congres georganiseerd.
Dit was de zogenaamde ‘print/pixal’ conferentie, waarbij het fenomeen e-boeken als onderwerp op de agenda is gezet. Aan de conferentie is een onderzoek naar de verschuiving in
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publiceren van gedrukte media naar de ontwikkeling van nieuwe digitale publicatiemedia, zoals e-boeken, printing-on-demand en cross-media publishing gekoppeld. Alessandro Ludovico,
een Italiaanse gastonderzoeker, heeft als visiting research fellow hier onderzoek naar gedaan
en tevens bijgedragen door het geven van gastcolleges aan studenten op bachelor- en masterniveau in samenwerking met het CrossLab van de Willem de Kooning Academie (WdKA), de minor Redactioneel Ontwerpen en de master Media Design and Communication. De conferentie
werd niet alleen face-to-face gehouden, maar deelnemers konden de conferentie ook digitaal
volgen, doordat er verslag van werd gedaan door studenten via een blog en een krant.

Waaruit blijkt dat deze conferentie succesvol is?
De conferentie in 2008 was een succes, want ook in studiejaar 2009-2010 organiseren we
weer een conferentie. Dit keer richten we ons – ook in het flankerend onderzoek – op het thema advertising. De reclame-industrie loopt straks, met de migratie van reclame naar internet,
tegen dezelfde problemen aan als eerder de muziekindustrie door de mp3-revolutie. Er wordt
niet meer top-down maar bottom-up en peer-to-peer door gebruikers gecommuniceerd, waardoor de klassieke logica en werkwijze van massamediacommunicatie deels wordt opgeheven.
Iets wat bijvoorbeeld zichtbaar werd in de verkiezingscampagne van Obama. De studenten
krijgen door de conferentie inzicht in wat er speelt in de praktijk. Als een vormgever nu kiest
voor vormgeving van e-boeken is hij zeker van werk. Het leuke is dat de media-afdeling van
het NRC Handelsblad, die zelf met geïmproviseerde methoden voor cross-media publishing
werkt, een groot potentieel ziet voor het onderzoek van onze docenten en studenten.

Wat is jouw rol in het geheel?
Ik heb de vraag gesignaleerd en ben hier direct op ingesprongen door er een onderzoeksvraag
aan te koppelen. Vervolgens hebben wij het geheel georganiseerd en de juiste partijen bij
elkaar gebracht.

Wanneer werd duidelijk dat het een succes ging worden?
Dit bleek onder andere uit de deelname vanuit zowel de publieke als de professionele/commerciële kant. Het congres was overdag toegankelijk voor deelnemers uit de publieke sector.
De avond was gereserveerd voor de professionals. Grote namen als het NRC handelsblad, de
NAi, De Waag, professionals uit het ICT- en vormgevers-vakgebied, iedereen was hier vertegenwoordigd. De ultieme oplossing voor e-boeken en cross-media publishing is er overigens
nog niet, dit werkterrein is nog volop in ontwikkeling. Dit biedt onze studenten veel mogelijk
heden. Zij kunnen zorgen voor een verbeterslag en kunnen hierdoor komen tot commerciële
opbrengsten. Dit motiveert en stimuleert hen om hieraan verder te werken.

Wat was jullie rolverdeling?
Ik ben initiator geweest door heel scherp de nieuwe ontwikkelingen te volgen en dit snel om
te zetten in onderzoek, discussies en vraagstellingen. Andere belangrijke rollen waren weggelegd voor de gastonderzoeker/spreker Alessandro Ludovico, twee medewerkers van het
lectoraat, Saskia Brandt-Corstius en Leslie Robbins, die alles op korte termijn hebben georganiseerd en de collega’s Joe Monk, Aldje van Meer, Deanna Herst en Lauran Schijvens. Zij
hebben zich beziggehouden met het opzetten van de conferentie en de inhoud ervan. Al met
al hebben we als team in korte tijd een prachtig congres neergezet dat wist in te spelen op een
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heel actueel thema, slecht zes maanden na de doorbraak van Amazon en Sony met de verkoop
van e-boekenop de Amerikaanse markt.

Wat mij aan jouw verhaal tot nu toe opvalt, is dat jij erin geslaagd bent dit thema
snel om te zetten in onderzoek en hieraan een gastonderzoeker te koppelen.
Tevens valt op dat jullie erin geslaagd zijn deze conferentie te organiseren in een
relatief kort tijdsbestek, waarin jullie de diverse vakgebieden en zowel de publieke als de professionele sector hebben weten te strikken en eraan hebben weten
te verbinden. Een ander positief punt is de vorm van het project. Jullie zijn erin
geslaagd zowel de studenten dichter bij het beroepenveld te brengen en hebben
het beroepenveld laten zien dat jullie een gezamenlijke uitdaging zijn aangegaan
en dat het beroepenveld ook veel kan leren van de onderzoeksresultaten van de
studenten. Verder is de samenwerking en medewerking van collega’s binnen de
academie nog een vierde succesfactor. Zijn er nog meer elementen die bijdroegen
aan dit succes?
Het verkregen inzicht in de bachelor/master-structuur heeft mij persoonlijk geholpen en kan
bijdragen in vervolgonderzoeken. Verder hebben het enthousiasme, de passie en de samenwerking, zeker ook die van studenten, sterk bijgedragen aan het succes van de conferentie.
Zonder hen had deze conferentie nooit tot een succes kunnen worden.

Zou je in de toekomst bij eenzelfde soort project weer gebruikmaken van deze
succesfactoren?
Ik zou zeker weer gebruikmaken van deze succesfactoren. Wat nog versterkend zou kunnen
werken is meer tijd. Daarnaast is de deelname aan de conferentie inmiddels opgenomen in het
curriculum van de bachelor. Meer flexibiliteit binnen het curriculum zodat binnen bestaande
lessen meer ruimte bestaat voor dit soort projecten zou ook kunnen bijdragen. Bij de master
is dat al veel meer het geval, maar binnen de bachelor is er minder ruimte en flexibiliteit. Het
is belangrijk om actuele onderwerpen beter in te zetten in de bachelor en straks ook in de Innovation Labs voor excellente studenten.

Wat zijn de kansen en de risico’s in onderzoek en onderwijs?
Er vindt een verschuiving plaats binnen het vakgebied van communicatie en media. De ontwikkeling gaat steeds meer richting een democratische wereld van media en communicatie en
dat betekent ook dat er een verschuiving plaatsvindt in expertise. De gebruikerscriteria van
communicatie en media zijn volop in ontwikkeling. Studenten moeten leren hierop in te spelen.
De productietechnieken en distributietechnieken van bijvoorbeeld gedrukte media zijn tegenwoordig veel eenvoudiger vanuit commercieel perspectief. Aan de andere kant wordt de functie van vormgeving steeds belangrijker. Kijk naar Wikipedia. Het was oorspronkelijk een lege
site, met de vormgeving van een encyclopedie. De vormgeving heeft hier de inhoud bepaald,
en de vormgevers en programmeurs van de wiki van Wikipedia zijn hierin de auteurs.
De risico’s hierbij zijn dat economisch gezien het oude mediasysteem inefficiënt is gebleken.
De hbo’er krijgt makkelijk toegang tot het publiceren van vormgeving en content en krijgt
hiermee de kans om innovatief te zijn, meer onderzoek te verrichten en meer eigen werk te
laten zien. Een risico is hierbij wel dat men op den duur met minder vormgevers vooruit kan en
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dat deze vormgevers geen hbo’ers meer hoeven te zijn. Google gebruikt voor al zijn diensten
– inclusief GMail, YouTube, Android, et cetera - slechts één team van vormgevers. Vergelijk
dat bijvoorbeeld met een regionale krant met een eigen ontwerpteam dat elke dag een krant
vormgeeft.

Wat zou de ideale situatie zijn?
We moeten ons richten op het opleiden van de nieuwe vormgever. Hoe kan men op een gemeenschappelijke manier met softwareontwikkelaars en grafisch ontwerpers werken? Hoe
organiseer je samen met studenten crosslabs tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de
kenniskring? Hoe organiseer je vanuit het lectoraat en de kenniskring samen met docenten, studenten én het bedrijfsleven een samenwerking die niet-verouderde communicatie- en
opdrachtstructuren ondersteunt? De structuur van de nieuwe conferentie over advertising
wordt dan ook verder uitgewerkt door er een derde dag aan te koppelen waarin we samen met
de docenten gaan kijken naar de mogelijkheden om met de conclusies in het onderwijs aan de
slag te gaan.
Wietske Willemse is in dienst bij de Dienst Concernstrategie en werkzaam als praktijkbegeleider/
vertegenwoordiger van de Hogeschool Rotterdam op de Creative Factory en projectleider bij
het lectoraat Ideale Haven.
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Slim hergebruik van databronnen voor praktische
toepassingen
Johan Sevenhuijsen in gesprek met Sunil Choenni, lector Human Centered en daarnaast werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum
(WODC) van het Ministerie van Justitie

Welk voorbeeld uit je praktijk als lector komt bij je op als het gaat om succesvolle
kenniscirculatie tussen hogeschool en omgeving?
Ik wil eigenlijk twee voorbeelden noemen, omdat die elk een beeld geven van een verschillend
aspect van kenniscirculatie. Het eerste voorbeeld betreft een bijdrage die vanuit de kennis
kring wordt geleverd aan het tot stand komen van een groot WRR-rapport dat in 2010 zal
verschijnen en dat gaat over de rol van ICT in de dynamiek tussen overheid en burger. De
oorspronkelijke vraag die bij het WODC was neergelegd, houdt in dat een aantal gegevensbestanden met klachten bij de overheid worden onderzocht om te achterhalen welk deel daarvan
betrekking heeft op ICT-toepassingen. Ik heb die vraag neergelegd bij een docent van de kenniskring, Tony Busker, die specialist is op het terrein van databases. Voor hem is dit een mooie
gelegenheid om te werken met een real life database, waarin natuurlijk lang niet alle data op
een volstrekt eenvormige en consequente manier zijn vastgelegd. Hij kan aan de hand daarvan
ook op een heel concrete manier zijn onderwijs op dit terrein verrijken. Verder houdt hij er,
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naast een vergoeding voor zijn inspanning, ook een vermelding als mede-auteur aan over, wat
niet slecht is voor zijn cv. Voor het WODC was het een mooie gelegenheid om deskundigheid
uit de Hogeschool Rotterdam in te schakelen om een behoorlijke klus goed aan te pakken.
Het tweede voorbeeld gaat over het artikel1 dat ik samen met Geert de Haan, Ingrid Mulder
en een aantal anderen heb geschreven. Het gaat over het benutten van beschikbare data over
de omgeving voor het beantwoorden van beleidsvragen. Vaak wordt er om zicht te krijgen op
voorkeuren en gedragingen van mensen gebruik gemaakt van enquêtes en vragenlijsten. Op
allerlei manieren worden inmiddels voor verschillende doelen al gegevens over het gedrag
van mensen verzameld en opgeslagen. Die gegevens kun je ook prima gebruiken als bron van
kennis voor heel andere doelen. Dat vraagt alleen dat je creatief nadenkt over het gebruik
van gegevensbestanden. Ik heb dat artikel laten lezen aan mijn baas bij het WODC. Die werd
daar erg enthousiast van en hij legde het verband met een groot project dat in de komende
tijd met inzet van FES-gelden zal worden uitgevoerd en dat gaat over vragen rond hersenen
en cognitie. Er zal in dat project ook ongelijksoortige data uit verscheidene bronnen met elkaar verbonden moeten worden om de relatie te kunnen leggen tussen wat in de hersenen
plaatsvindt en het gedrag van mensen. Voor mij is dat een goed voorbeeld van het feit dat de
verbindingen die ik op de hogeschool leg met andere onderzoekers tot inspirerende, nieuwe
inzichten kunnen leiden die aanslaan in de praktijk.

Waarom zijn dit voor jou goede voorbeelden van kenniscirculatie, welke algemene
lessen kunnen we eruit trekken voor het werk in onze lectoraten?
Uit het eerste voorbeeld haal ik vooral als les dat je in een groot en complex project, zoals
het tot stand brengen van een WRR-rapport, een werkverdeling moet maken waarin mensen
aan de gang worden gezet met deelvragen. Dan kunnen mensen met allerlei verschillende
achtergronden en deskundigheden allemaal vanuit hun eigen discipline een goede bijdrage
leveren aan een uiteindelijk product. Nu ging het om de inzet van een docent, lid van de kenniskring. Op zo’n zelfde manier kan je natuurlijk ook studenten of groepen studenten inschakelen. Als de deelvraag waarmee je ze aan het werk zet maar uitdagend en behapbaar voor hen
is. Als dat lukt kun je ze echt laten bijdragen aan een groot project, waarover ze later in de
krant kunnen lezen. Dat is inspirerend en natuurlijk ook nuttig omdat je op die manier van de
werkkracht van heel veel docenten en studenten gebruik kunt maken bij het aanpakken van
complexe vraagstukken. Ik zie die aanpak terug bij projectonderwijs bij het Instituut voor
Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en ook in de opzet van Innovation Labs
om excellentie in het hbo te bevorderen.
Beide voorbeelden geven daarnaast aan dat het heel nuttig is om als lector ook een stevige
poot in het werk buiten de hogeschool te hebben. Alleen doordat ik bij de HR én het WODC
werk kon ik de verbinding leggen tussen kennis op de hogeschool en de praktijk van beleids
ontwikkeling bij het Rijk.

1 De Haan, G., Choenni, S., Mulder, I. Kalidien, S., Van Waart, P., Bringing the Research Lab into Everyday Life: Exploiting
Sensitive Environment to Acquire Data for Social Research, submitted for publication in Handbook of Emergent Technologies, Hesse-Bibber (Ed.), Oxford Publications.
De Haan, G., Choenni, S., Mulder, I. (2009), Opening up Closed Systems with Sensible Data. In: Verbeek, F.J., Lenoir,
D. & Steen, M. (eds.), Proceedings of CHI Nederland Conference ‘Change!’, June 11th 2009, Leiden, pp. 33-36 (short version).
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In het tweede voorbeeld is daarbij ook heel belangrijk geweest dat ik in het lectoraat samenwerk met lector Ingrid Mulder. Dankzij die synergie kwam het concept van Living Labs tot
het genoemde gezamenlijke artikel. Kenniscreatie en kenniscirculatie zijn afhankelijk van het
samenbrengen van deskundigheid en contacten binnen en buiten de hogeschool.
Ook zit in beide voorbeelden het belang van flexibiliteit in het onderzoeksprogramma: inspelen op mogelijkheden die zich voordoen. Dat laatste is extra van belang voor onderzoek op
het terrein van ICT. Ik zie ICT als dienend, als tool om een bijdrage te leveren aan het aanpakken van vraagstukken in allerlei maatschappelijke domeinen. Zeker vanuit het perspectief
van de hogeschool zijn de relevante onderzoeksvragen dus veelal deelvragen in een complex
vraagstuk zoals veiligheid, goede gezondheidszorg of cohesie in de samenleving. De universitaire aanpak van ICT-onderzoek waarin de informatietechnologie als zodanig centraal staat
moet je dus niet willen volgen. Daarom voel ik me ook prima bij het concept van Human Centered ICT, waarin die verbinding van technologie met die diverse maatschappelijke vragen juist
centraal staat.

Welke succesfactoren zou je in de toekomst inzetten voor projecten van het
lectoraat?
In zijn algemeenheid wordt er bij kenniscirculatie en praktijkgericht informatie-onderzoek
wereldwijd steeds meer van onderzoekers verwacht dat ze bij een publicatie niet alleen een
theoretisch verhaal op systeemniveau neerleggen, maar dat ze ook een proof of concept
maken, waaruit blijkt dat het in de praktijk ook werkt. Dat vraagt vaak om nogal wat programmeerwerk, om het ontwikkelen van prototypes. Dat is ideaal werk om in projectvorm of als
afstudeerwerk met studenten van ICT-opleidingen te doen, maar vaak ook uit andere disciplines. Een universitair onderzoeker heeft vaak niet de tijd of de mogelijkheid om dat soort
uitwerkingen te maken, maar in een hogeschool kan je dat prima organiseren en het is erg
leerzaam voor de betrokken studenten.
Doordat ik nog maar relatief kort en in een kleine omvang voor de Hogeschool Rotterdam
werk zijn mijn voorbeelden nog niet zo spectaculair. Je moet op kleine schaal beginnen, van
daaruit kun je gaan opschalen. Ik zie daar prima mogelijkheden voor, zowel waar het gaat om
het inschakelen van docenten bij allerlei projecten buiten de hogeschool als bij de inzet van
studenten.
Johan Sevenhuijsen is directeur Concernstrategie en betrokken bij het uitstippelen van de
strategie en het profiel van de hogeschool, het onderwijs en onderzoek voor de studenten,
bedrijven en beroepen in de regio Rotterdam en daarbuiten. Hij stuurt tevens de programmamanagers aan van strategische projecten zoals Creative Factory, Pact op Zuid, Duurzaamheid
en Ideale Haven.
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Een onbezorgde toekomst voor Transities in de Zorg
Josephine Lappia en Renske Biezeveld in gesprek met AnneLoes van Staa, lector
Transities in de Zorg

Inleiding
AnneLoes van Staa werkt sinds 2003 als lector bij de Kenniskring Transities in de Zorg van Hogeschool Rotterdam en daarnaast als universitair docent bij Erasmus MC. In het gesprek staat
een van de drie grote onderzoeksprogramma’s centraal, namelijk het Op Eigen Benen-project
en de vervolgprojecten. Op Eigen Benen is een praktijkgericht, wetenschappelijk verantwoord
onderzoek waarin jongeren met chronische aandoeningen en zorgverleners uit Erasmus
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MC – Sophia direct en actief hebben meegedaan. Het onderzoek brengt in kaart wat jongeren
met chronische aandoeningen willen en kunnen. Door hun preferenties en competenties te
analyseren is onderzocht hoe jongeren de regie kunnen voeren over hun behandeling (zelfmanagement). De kenniscirculatie van dit eerste onderzoeksproject bestond uit het congres
Klaar?... Over! waar meer dan vijfhonderd mensen op af kwamen en waarop een publieksboek met resultaten is verspreid. Dit heeft geleid tot een vervolgonderzoek, met bijbehorend
actieprogramma. Voor de toekomst is de ambitie van Transities in de Zorg om de ingeslagen
onderzoeksweg verder te bestendigen en te verdiepen. Dat doet AnneLoes ondermeer door
het indienen van een RAAK-PRO-aanvraag om participatie en zelfmanagement van jongeren
met chronische aandoeningen verder te faciliteren door zorgprofessionals. Vooral verpleegkundigen en andere op hbo-niveau opgeleide professionals worden uitgerust met gevalideerde
interventies die getoetst kunnen worden in speciaal voor jongeren ingerichte proeftuinen binnen een ziekenhuis en een revalidatiecentrum.

Hoe ben je destijds op het idee gekomen?
Al in de jaren tachtig ben ik geïnteresseerd geraakt in de vraag wat het betekent voor de
gezondheidszorg als kinderen met chronische aandoeningen volwassen worden en van de
kindergeneeskunde moeten overgaan naar de volwassenenzorg. Destijds was ik kinderverpleegkundige in het Sophia Kinderziekenhuis. Toen kwam het nog voor dat een 23-jarige
jongen met Cystic Fibrose (een ernstige aangeboren aandoening) op een kinderafdeling werd
verpleegd. In de jaren negentig probeerde ik onderzoek op te zetten naar de mogelijkheden
om transitie in zorg goed te organiseren en te begeleiden, maar dat is toen niet gelukt. In
2002 deed de kans zich voor om als lector bij Kenniskring Transities in de Zorg te solliciteren. Ik was echter nog niet gepromoveerd dus heb ik bij mijn sollicitatie aangegeven dit
onderwerp als promotieonderzoek op te willen pakken. Toen ook het jaarverslag van Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis verscheen onder de titel Overgang werd duidelijk dat
ook het werkveld de problematiek signaleerde. Het ziekenhuis bood dan ook vanaf het begin
medewerking aan onze projecten in de vorm van het beschikbaar stellen van een onderzoeker, Jos Latour.
We zijn al in 2003 begonnen met pilotprojecten naar ervaringen van jongeren, ouders en
zorgverleners met transitie in zorg. Dat legde de basis voor een onderzoeksaanvraag bij ZonMW onder de titel ‘Op Eigen Benen’. Doel was om preferenties en competenties van jongeren
met een chronische aandoening in kaart te brengen om zo meer grip te krijgen op de mogelijk
heden van jongeren om meer regie te kunnen voeren over hun ziekte en de behandeling. We
slaagden erin om subsidie van ZonMW te krijgen. Dit is de tweede geldstroom voor onderzoek
in de gezondheidszorg en het was dus heel bijzonder dat wij als hbo-kenniskring in de prijzen
vielen. Bovendien kregen we een uitstekende beoordeling. Vorig jaar kwalificeerde ZonMW dit
project bovendien als Parelproject.
Op verzoek van het ziekenhuis ontwikkelden we een vervolgonderzoek waarbij we alle jongeren en hun ouders uitnodigden een webenquête in te vullen over wat ze willen en kunnen
in de zorg. Meer dan duizend jongeren gaven gehoor aan de oproep. Kinderpostzegels financierde dit project.
De resultaten van de projecten werden in april 2007 gepresenteerd op de grote conferentie
Klaar? … Over!. Meer dan vijfhonderd bezoekers (jongeren, ouders, zorgverleners) stelden
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een Grote Verlanglijst op: bovenaan de lijst stond de wens van zorgverleners om transitieprogramma’s te ontwikkelen, gebruikmakend van de bestaande ervaringen. Om een dergelijk
programma landelijk te kunnen invoeren werd gepleit voor meer extra geld en betrokkenheid van vele partijen: van overheid tot zorgverzekeraars, van professionals tot patiëntenverenigingen. Wie had toen kunnen bedenken dat dit signaal zou worden opgepikt door het
Innovatiefonds Zorgverzekeraars? Zij hebben ons uitgenodigd om een landelijk actieprogramma te ontwikkelen. Niet iets kleins, maar iets groots. Ik informeerde wat zij als iets
groots zien en dat werd uiteindelijk een vierjarig programma met een budget van 1,5 miljoen
euro om zelfmanagement en zelfredzaamheid van jongeren met chronische aandoeningen
in de transitiefase in Nederland daadwerkelijk te verbeteren. Waar ik dus nooit van had dur
ven dromen … is dat wat begon als een klein idee geboren in Rotterdam een zodanig grote
landelijke vlucht zou gaan nemen. In het Actieprogramma Op Eigen benen Vooruit! werkt
de Hogeschool Rotterdam samen met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
en maken we gebruik van de Doorbraakmethode. Dat is een manier om goede voorbeelden
verder te verspreiden.
We hebben van meet af aan veel aandacht besteed aan kenniscirculatie, maar waar ik
echt trots op ben, is dat we in korte tijd erin geslaagd zijn om de hele empirische cyclus
te doorlopen. Eerst van verkennend kwalitatief onderzoek naar grootschalig kwantitatief
onderzoek en vervolgens hebben we de aanbevelingen uit beide onderzoeken omgezet in
een concreet verbeterproject voor de zorg. Daarbij is steeds de praktijk aan de theorie
getoetst en omgekeerd. En weet je wat het mooie bij dit alles is? Dat dit type onderzoek
en dit thema niet door universiteiten wordt bestreken. Het is echt een uniek verhaal over
hbo-onderzoek.

Wat mij aan je verhaal opvalt, is dat een aantal belangrijke succesfactoren hebben bijgedragen aan dit unieke verhaal. Ten eerste zoiets als momentum en het
hebben van een neus voor thema’s die leven, thema’s met een grote maatschappelijke relevantie. Ten tweede het direct inspelen op de vraag en het samen met de
praktijk (Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis) ontwikkelen van de gevraagde
praktijkkennis. Ten derde het van meet af aan veel aandacht besteden aan de verspreiding van resultaten van onderzoek, waardoor het aantal betrokkenen bij het
onderzoek expansief kon toenemen. Ten slotte zit er zeker ook iets heel persoon
lijks, iets heel gedrevens van jou bij dat mede het succes heeft bepaald. Hoe zou
jij dat zelf onder woorden brengen?
Ik herken mij zeker in de drie succesfactoren die je noemt. Ik weet dat ik heel gedreven kan
zijn en heel hard voor mijn projecten knok. Die gedrevenheid is mijn kracht maar kan ook mijn
valkuil zijn. De kenniskring run ik dan ook als mijn eigen onderneming.

Ik bedoel wellicht nog iets meer dan dat. Je draagt bijvoorbeeld uit dat je jouw
bijnaam van ‘lastige lector’ als geuzennaam draagt. Herken je je in de geuzen die
hagenpreken hielden aan de randen van de stad, en uiteindelijk erin slaagden om
het heersende katholieke regime omver te werpen?
Ja, zeker herken ik mij in de geuzen. En die hagenpreken houd ik ook regelmatig. Je hebt gelijk
dat ik mijn kenniskring verdedig als ware het mijn eigen kind. Een kenniskring moet net als
een kind onbezorgd kunnen opgroeien en bloeien, je moet lectoren mijns inziens niet te strak
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inkaderen, maar wel verantwoordelijk verklaren om hun eigen richting te kiezen en hen daarop
aanspreken. Ik zie veel nieuwe lectoren zwemmen, hun lectoraat is nog maar een kasplantje
en het kan nog alle richtingen op. Kasplantjes moet je koesteren, je moet ze de ruimte geven
om te groeien. Soms moet je er dwars voor gaan liggen. Zoals je dat voor je ‘eigen kind’ ook
zou doen.

Wanneer je in de toekomst weer een dergelijk onderzoeksprogramma opzet, zou
je dan weer deze succesfactoren inzetten? En welke eventuele andere succesfactoren?
Binnen ons Kenniscentrum heb ik eind december 2009 voor een toekomstig onderzoeksprogramma een RAAK-PRO-aanvraag ingediend, samen met Chris Kuiper van de Kenniskring
Participatie, Arbeid en Gezondheid. Het doel is om zelfmanagement en participatie van jongeren met chronische aandoeningen verder te bevorderen. Als we de genoemde succesfactoren langslopen, dan weet ik zeker dat we weer een goed moment hebben gekozen, want er
is vorig jaar een brief van de minister verschenen over chronisch ziekenbeleid waarin zelfmanagement het sleutelwoord is om de kwaliteit van leven van chronisch zieken te verhogen. Daarnaast is er net een landelijk actieprogramma gestart voor zelfmanagement, en is
er veel aandacht voor de Wajong-problematiek, om de arbeidsparticipatie van jongeren met
een Wajong-uitkering te verhogen door gerichte maatregelen. De RAAK-PRO-aanvraag richt
zich dus zeker op een thema dat maatschappelijk in de belangstelling staat. Als ik kijk naar de
samenwerkingspartners uit de praktijk dan betrekken we die weer in het consortium, alleen
reikt onze ambitie dit keer verder en zijn dit keer ook drie universiteiten in het consortium
opgenomen. De brede verspreiding van resultaten staat ook weer heel centraal. Het is ons
er echt om te doen om een toolbox aan interventies op te leveren met stuk voor stuk gevalideerde instrumenten.
Als nieuwe succesfactoren denk ik dat we nu gerichter inzetten op het creëren van goede
randvoorwaarden. We gaan twee senior onderzoekers als projectleiders van twee proeftuinen
inschakelen. Ook zoeken we een aantal talentvolle promovendi om gedeelten van het onderzoek te gaan uitvoeren. Als je de situatie van de kenniskring weer vergelijkt met de opvoe
dingssituatie van een kind, dan richten we nu een heel team van specialisten in om het kind zo
goed mogelijk volwassen te laten worden.
Waar ik ook meer dan voorheen aandacht aan wil gaan besteden is de structurele inbreng van
de resultaten van het onderzoeksprogramma in het onderwijs. Hiervoor bieden de honoursprogramma’s voor excellente studenten binnen de Hogeschool Rotterdam een goede kans.
Helaas werd ons interne voorstel voor een Innovation Lab afgewezen. Dus we moeten nog een
manier zien te vinden waarop we partijen kunnen mobiliseren om rondom onderzoeksthema’s
van de kenniskring ook aanverwant onderwijs te programmeren.
Een specifiek ander punt dat we daarbij lastig vinden is dat wij docent-onderzoekers zoeken
die het interessant vinden om nogal specialistische aspecten uit het onderzoeksprogramma
te onderzoeken en daarover te publiceren. De meeste docenten binnen het hbo zijn – noodge
dwongen – zo generalistisch geworden dat we als het ware geen goed aangrijpingspunt vinden
bij hbo-docenten.
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Wat vind je het allerbelangrijkste aan het onderzoeksprogrammavoorstel voor
RAAK-PRO?
Dat we hoogwaardig onderzoek toevoegen aan het hbo. Als we op het niveau van onderzoek
blijven hangen waar we nu op zitten, blijft onderzoek aan het hbo spielerei. Die tijd is naar
mijn mening voorbij en de tijd dat hbo-onderzoek, en daarmee het kind, volwassen wordt is
aangebroken.

Wat gebeurt er als die tijd van volwassenheid nog even op zich laat wachten?
Dan blijft onderzoek doen voor de gemiddelde docent in het hbo een ver-van-mijn-bedshow. Ik
zou zo graag willen dat praktijkgericht onderzoek voor hbo-docenten, net als onderwijs, een
kerntaak is waar iedereen in meer of mindere mate bij betrokken is.

Als docenten onderzoek als een heel logisch onderdeel van hun werk gaan
beschouwen, wat voor situatie krijg je dan?
Dan gaan docenten ook echt onderzoek doen en worden resultaten veel zichtbaarder en tastbaarder voor hen. Onderzoek waar je zelf echt aan heb bijgedragen blijft je veel beter bij en
spreekt veel meer tot de verbeelding. Het stimuleert je om je vakkennis te verdiepen en te
verbreden.

Wanneer onderzoek voor docenten veel zichtbaarder en tastbaarder is, welke
effecten heeft dat dan?
Dat studenten zich veel bewuster zullen worden waarom zij een onderzoekende houding aan
moeten nemen. Het is als in de uitspraak van Camus: ‘Aan de bron van het meeste kwaad staat
onwetendheid.’

Welk stadium bereik je als die onwetendheid wordt doorbroken?
Dat studenten en docenten leren om de gehele empirische cyclus te doorlopen.

Wat zou je willen bereiken met het nieuwe onderzoeksprogramma voor jezelf, de
studenten en docenten van Hogeschool Rotterdam?
Dat we de Hogeschool Rotterdam ermee op de kaart zetten. Net als het eerste onderzoeks
programma dat als parelproject anderen tot voorbeeld dient, zou ik met dit onderzoeksprogramma graag willen dat we ook wetenschappelijke erkenning krijgen. Hiermee kunnen we de
hogeschool en het Kenniscentrum Kennis van Zorg een heel goede naam bezorgen.

Welk gevoel roept een dergelijk toekomstbeeld bij je op?
Het roept een gevoel van professionele ruimte op die ik heel belangrijk vindt. En dan niet
ruimte in de zin van vrijheid, blijheid: zonder verantwoordelijkheid te nemen of te hoeven
afleggen. Met professionele ruimte bedoel ik vrijheid om te kunnen groeien en daar zelf kritisch
over te blijven en je te verantwoorden over behaalde resultaten, maar zonder dat iemand je
stuurt.
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Welke stappen zou je willen zetten om dit toekomstbeeld te realiseren?
Goede voorbeelden van geslaagde interventies verzamelen, analyseren en verspreiden. En
de professionele dialoog blijven aangaan. Ik begrijp dat er hogeschoolbreed meer regels voor
de inrichting en kwaliteit van kenniscentra opgesteld gaan worden. Mijn voornaamste zorg is
dat er meer bureaucratie komt zonder dat de ondersteuning verbetert. Ik vind het een goede
ontwikkeling dat er over de programmering van kenniscentra periodiek een professionele dialoog gevoerd wordt waarbij de langetermijnprogrammering van de onderzoeksagenda wordt
vastgesteld en geaccordeerd, zodat je weet binnen welke professionele ruimte je je kind c.q.
kenniskring onbezorgd verder kunt laten groeien.
Josephine Lappia is senior adviseur Onderzoek, Lectoren en Promovendi bij de Dienst Concernstrategie en promovenda bij de Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs.
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Spraakmakend: informele communicatie als onderwerp
van onderzoek
Marjon Molenkamp en Sandra Storm-Spuijbroek in gesprek met Chris Kuiper, lector
Participatie, Arbeid en Gezondheid

Inleiding
Voor de Kenniskring Participatie, Arbeid en Gezondheid (PAG) staat de participatie van mensen
in hun omgeving centraal. Arbeidsparticipatie vormt daarin een belangrijk deelterrein. De PAG
voert onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit waarin de samenhang tussen participatie - al
dan niet in relatie tot arbeid - en gezondheid centraal staat. In dit gesprek wordt een beeld
gegeven van de manier waarop binnen de kenniskring onderzoek en onderwijs worden verwe
ven. Chris Kuiper, lector sinds september 2002 bij de Kenniskring PAG, nu onderdeel van het
Kenniscentrum Kennis van Zorg van het Instituut voor Gezondheidszorg, heeft als voorbeeld
van kenniscirculatie gekozen voor het project Een Spraakmakend Project. Het project is in
2007 opgezet en richt zich op de verhalen in de informele communicatie tussen vrijwilligers,
cliënten en professionals in zorg en welzijn. Het project komt voort uit de wens van het Centrum voor Dienstverlening (CVD), Stichting Humanitas Rotterdam, Humanitas Thuiszorg en
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Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam en Hogeschool Rotterdam om vanuit deze verhalen tot innovatie te komen. De aandacht binnen dit innovatieproject wordt gericht op het
spanningsveld tussen de informele en formele verhalen. Het project richt zich daarmee op de
productie van kennis over hoe vanuit een focus op de informele communicatie een mensge
richte hulp- en dienstverlening bevorderd kan worden.
Naast de initiatiefnemers zijn ook de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, de
landelijke belangenvereniging voor jonge asielzoekers in de leeftijd van 15 tot 25 jaar (SAMAH) en de Universiteit voor Humanistiek bij het project betrokken. Studenten uit de bacheloropleidingen Personeel & Arbeid, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Fysiotherapie,
Vrijetijdsmanagement, Ergotherapie en de masteropleiding Ecologische pedagogiek zijn bij
het project ingezet en van belang geweest. We spreken Chris op 17 november 2009, één dag
voor het slotcongres van het project.

Hoe is Een Spraakmakend Project ontstaan?
In 2007 is Rinus Feddes, een van de medewerkers van de Kenniskring PAG een promotieonderzoek naar roddelen op de werkvloer gestart. Via hem is een vraag binnengekomen van een
dagactiviteitencentrum uit de regio waar roddelen op de werkvloer een probleem vormde. Op
dat moment was ik zelf bijna klaar met mijn promotieonderzoek naar poëtische momenten
in professionele communicatie. Dat zijn ‘ontwrichtende momenten’, momenten die mensen
raken. Die kunnen positief maar ook negatief zijn. Vanuit de kenniskring hebben we contact
met een aantal andere organisaties die ook worstelen met de vraag: Wat doen we met roddelen? Is roddelen positief, is het negatief? Laat je het gebeuren, moet je het structureren?
Zeker is dat roddelen schade kan aanrichten. Als je roddelen definieert als samen praten over
een derde persoon die niet aanwezig is, valt ook contact tussen twee hulpverleners over een
cliënt in dit spanningsveld. Dan is er veel ‘geroddel’ in de gezondheidszorg. Ik heb zelf narratief onderzoek gedaan om te kijken of we professionals kunnen helpen tot dialoog te komen
door het uitwisselen van hun verhalen, en vanuit de dialoog te komen tot praktijkverbetering.
Als professionals in hun dagelijks werk klem komen te zitten tussen het professionele verhaal
en het managementverhaal, dan blijkt dat dergelijke dilemma’s niet of nauwelijks worden uitgewisseld. Niet met andere professionals maar ook niet met het management. Professionals
vinden die dilemma’s hun persoonlijke probleem. Om tot verbetering te komen moet de dialoog op gang worden gebracht om de verschillende beelden met elkaar te delen. Al deze zaken
bij elkaar, hebben ons toen tot het inzicht gebracht dat de tijd rijp was om voor dit onderwerp
een RAAK-publiek-aanvraag in te dienen.

Heb je vanaf het begin het gevoel gehad dat het een mooi traject ging worden?
Ja en nee. Toen de vragen uit de praktijk kwamen, dacht ik: ‘Dit is dus waar het om gaat!
Samen met de praktijk onderzoek doen op zodanige wijze dat praktijkmensen net zo hard
onderzoeker zijn als de studenten en wij dat zijn.’ Voor het project hebben we gebruikgemaakt
van de methodiek van actieonderzoek. Het blijkt voor de studenten erg wennen omdat ze in die
methode zelf onderdeel van het onderzoek zijn. Ze stellen de vragen maar zijn ook onderdeel
van de vraag. Hoe de vraag gesteld wordt, leidt mede tot het antwoord. Een actieonderzoek
begint niet met een hypothese, maar met jezelf openstellen en luisteren. Dat is wat mij betreft
dan ook dé basisvaardigheid van alle zorg- en welzijnprofessionals die wij hier opleiden. Dat is
iets waar we ons als hogeschool ook veel meer van bewust moeten zijn.
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In het begin hebben we wel zorgen gehad of dit soort onderzoek wel financierbaar zou zijn in
Nederland. Op verzoek van SIA-RAAK hebben we een openbare review gehad over wat kan en
wat niet kan in praktijkgericht onderzoek. Kan een praktijkgerichte blik wel samengaan met
het verrichten van onderzoek? Onze ideeën over wat praktijkgericht onderzoek is zijn verdiept
gedurende het project. Dat is op zich al een mooi resultaat. We maakten gedurende het project
onderscheid tussen praktijkgericht onderzoeken en situationeel onderzoeken. In Een Spraakmakend Project zijn de begeleiders onafhankelijk gebleven van de onderzochten. Wij hebben
ons beziggehouden met de vraagstukken en omstandigheden van de beroepsbeoefenaar,
maar we zijn geen onderdeel van de organisaties geworden. Er is geen sprake geweest van
going native2. Wij zijn ons steeds blijven afvragen: ‘Waarom zijn deze verhalen zo gangbaar
in deze organisaties?’ Wij wilden uitvinden wat de verhalen ons kunnen vertellen over macht,
hiërarchie, innovatie en verantwoordelijkheid. Dat zou je praktijkgericht onderzoek kunnen
noemen. De studenten als onderzoekers zijn daarbij ondergedompeld in de complexiteit van
het beroepenveld. Om iets over de praktijk te leren is een leermethode nodig die concreet is
en op de context is afgestemd; taken moeten worden verricht, vaardigheden verworven, reflecties op het beroepsmatige handelen uitgewisseld. Leren en onderzoeken wordt daarbij in
de praktijk ‘gesitueerd’. Onze ervaringen en die van studenten en de praktijk zijn weergegeven
in Praktijkgericht onderzoek in de praktijk: Een Spraakmakend Project (Houweling, Kuiper &
Letiche, 2010)
Het project heeft een hele positieve insteek, het gaat uit van de wil tot verbeteren. Als ik nu
zo terugkijk, dan ben ik er ontzettend trots op hoeveel het project teweeg heeft gebracht en
hoeveel relevante resultaten het heeft opgeleverd.

Volgens ons is jouw persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp van grote
waarde geweest. Hoe omschrijf je jouw rol in het project?
Formeel ben ik de projectleider van het geheel, maar dat zegt nog niet zoveel. Ik ben penvoer
der, verantwoordelijke voor het geheel en op allerlei manieren in het project actief geweest.
Zo heb ik het formele overleg gevoerd met het consortium en ook lesgegeven over kwalitatief
interviewen aan de bachelorstudenten. Wat het belangrijkste is, is dat we hebben geprobeerd
een leerwerkgemeenschap te maken. Een omgeving waarin we stimuleren om met elkaar te
leren en te onderzoeken. Wellicht heb ik geprobeerd op te treden als inspirator - en soms
als advocaat - van het belang van praktijkgericht onderzoek. Daarbij heb ik geprobeerd om
soms ingewikkelde concepten heel praktisch te maken door het stellen van vragen, variërend
van ‘Wat betekent het voor mijn werk van morgen?’ tot het kritisch ter discussie stellen van
andere vormen van kwantitatief onderzoek. Mijn stokpaardje is dialogische zorg. Ik heb geprobeerd het belang van luisteren, het belang van het komen tot een dialoog onder de aandacht
te brengen. Voor studenten van de opleidingen Zorg en Welzijn maar ook voor Personeel en
Arbeid vind ik het essentieel dat studenten leren hoe ze tot een betekenisvolle dialoog kunnen komen. Hoe je erachter kunt komen wat iemands drive of passie is? Waar men zich echt
mee verbindt? Hoe kun je vragen wat iemand werkelijk bezighoudt? We moeten leren luisteren
naar onze omgeving, naar collega’s, naar cliënten, naar vrijwilligers, naar medewerkers om de
ander te leren verstaan en verschillen te overbruggen.

2 Going native: Het verliezen van het eigen perspectief en de eigen oordeelsvorming van de onderzoeker door het
overnemen van meningen en interpretaties van de onderzochte personen in het onderzoek; er vindt een overidentificatie plaats.
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We vinden het bijzonder dat het project zowel resultaten heeft gehad voor de professionals in de hulpverlening en de zorg als voor de studenten en voor jullie als
onderzoekers. Had je dat verwacht?
Inderdaad heeft het project een veelheid aan resultaten opgeleverd. Ik zal twee voorbeelden
geven. Allereerst Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening, waar het
project zich richt op de begeleidingsavonden van buddy’s die chronisch zieken ondersteunen.
Uit de verhalen van beide groepen blijken er nogal wat verschillen in verwachtingen te zijn. De
begeleiders geven daarop aan de behoefte te hebben om de inhoud van de begeleidingsavonden
te heroverwegen. Dit heeft geresulteerd in een buddydag waarin begeleiders en buddy’s intensief met elkaar in gesprek zijn gegaan over hun verwachtingen en behoeftes ten aanzien van de
begeleidingsavonden en de begeleiding. Ten tweede de Stichting Humanitas waar het onderzoek
zich richt op het sterk veranderde werk van maatschappelijk werkenden en enkele verpleegkundigen die zorg dragen voor de indicatiestelling van mensen die gebruikmaken van de intramurale
en extramurale zorg van de locatie Akropolis van Humanitas. Uiteindelijk heeft dit onderzoek
geleid tot een heroverweging van het aanbod van maatschappelijk werk en het expliciteren van
taak- en functieomschrijvingen. Ook zijn door enkele professionals individuele keuzes gemaakt
om een andere functie te gaan vervullen en zijn werkprocessen meer gestroomlijnd.
Naast deze praktische resultaten zijn er ook wetenschappelijke resultaten geboekt door het
realiseren van internationale publicaties. Rinus Feddes heeft een deel van zijn promotieonderzoek binnen dit project gedaan en hij hoopt in het studiejaar 2010 – 2011 zijn gehele promotieonderzoek af te ronden. Bij de projecten die vanuit de Raak–publiekaanvraag zijn gestart, zijn allerlei onderwijsniveaus betrokken geweest zoals tweedejaars bachelorstudenten,
minorstudenten en masterstudenten die er hun afstudeerproject doen. Alle studenten hebben
momenten van twijfel gekend: Wat doe ik hier? Waar ben ik ingestapt? De studenten zijn er allemaal doorgekomen en geven aan dat zij op een andere manier naar de zorg zijn gaan kijken.
De zorg blijkt veel complexer te zijn dan ze gedacht hadden, maar vaak ook wel veel leuker.
Onderzoeksmatig heeft het project vooral een aantal methodologische inzichten opgeleverd.
We hebben kritische opmerkingen verzameld bij de methodiek van actieonderzoek maar we
hebben ook de vraag opgeroepen hoe je actieonderzoek in organisatorische zin het beste kan
inzetten. Kun je bijvoorbeeld van actieonderzoek spreken als de contracten voor een project
door managers worden getekend en niet iedereen bereid is zijn handelen tegen het licht te
houden om het vervolgens te kunnen verbeteren?
Dus of we al deze resultaten verwacht hebben? Het is onze hoop en onze intentie geweest,
maar dat het zo goed zou uitpakken, dat hebben we niet verwacht. We hebben het geluk gehad dat de drie centrale thema’s uit het project blijkbaar aandacht trekken. Ten eerste trekken roddelen en alle verwante begrippen altijd de aandacht. Ten tweede heeft praktijkgericht
onderzoek verdieping, onderbouwing en en goede voorbeelden nodig. En ten slotte leerwerkgemeenschappen.Deze staan op dit moment erg in de belangstelling, zoals bij academische
werkplaatsen en I-labs in het excellentieonderwijs van de Hogeschool Rotterdam.

Hoe zou je in een volgend project de betrokkenheid van verschillende partijen nog
beter tot hun recht kunnen laten komen?
In de toegekende vervolgsubsidieaanvragen Gezond Actief Ouder Worden en Everybody on
Board hebben we studenten, docent-onderzoekers, lectoren en mensen uit de praktijk gekop-
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peld in een leerwerkgemeenschap om van daaruit te werken aan een opdracht in het project.
In het project is het vooral moeilijk gebleken om studenten en docenten buiten de gebouwen
van de hogeschool te krijgen om hen in te zetten voor het project of voor de begeleiding van
de studenten. Door op voorhand een leerwerkgemeenschap buitenhuis te organiseren, kiezen
de betrokkenen er bewust voor en dan is het veel minder een probleem.
Daarnaast willen we de deelnemende organisaties ook een grotere verantwoordelijkheid voor
het project laten nemen. Aanvankelijk hebben de organisaties verwacht dat wij het onderzoek
doen en zij de resultaten krijgen. Door de organisaties meer te betrekken in het echt gezamenlijk ontwikkelen, leren en onderzoek doen, voelt de praktijk zich meer verantwoordelijk
voor de vraagformulering en de opzet van het onderzoek. Zo wordt hun betrokkenheid georganiseerd en wordt daarmee het leren onderdeel van het project. Een losse implementatie van
de resultaten is dan niet meer nodig.

En dan morgen het afsluitende congres…!?
Ja, morgen sluiten we het project af met een congres waarin de vraag centraal staat hoe
onderwijs en onderzoek samenhangen. Het gaat om vragen als: Wat is de plaats van onderzoek in het onderwijs? Hoe geaccepteerd is praktijkgericht onderzoek? Staan bij onderzoek
beroepsgrenzen centraal of moet worden uitgegaan van vraaggericht werken?
Voor het congres hebben we zelfs internationale sprekers kunnen uitnodigen. Er is bovendien
grote belangstelling voor het congres. Aan deze conferentie nemen lectoren en onderzoekers
deel van vijf verschillende hogescholen, vertegenwoordigers van SIA-RAAK, de HBO-raad, een
hoogleraar van de University of Essex en twee hoogleraren van de Universiteit voor Humanistiek. Het onderzoek heeft veel vragen opgeroepen ook op onderwijskundig en filosofisch
gebied. En die vragen roepen weer dialoog op.

En dialoog leidt tot inzichten, tot nieuwe ontwikkelingen?
Ik geloof in dialoog, in het proberen elkaar te verstaan. Je mag verschillen van mening, graag
zelfs, want juist van de rafelrandjes kunnen we veel leren. Die leveren inzichten op, als je
inzichten of verschillen van mening met elkaar deelt. Dan worden we er beiden beter van en
wordt de wereld er beter van. Die overtuiging past heel erg bij mij.
Marjon Molenkamp is senior adviseur bij de Dienst Concernstrategie en begeleidt vanuit de
Hogeschool Rotterdam de audit door de OECD. Sandra Storm-Spuijbroek is programmama
nager Sirius, Excellentieonderwijs bij de Hogeschool Rotterdam en werkzaam bij de Dienst
Concernstrategie.

Meer informatie:
www.spraakmakendproject.nl
www.humanitas-rotterdam.nl/site/
www.humanitas.nu/index.php

Publicaties:
Kuiper C. (2009) Negotiation in the (un)healthy workplace: unhomelikeness and uncanniness as indicators for moral dissonance. ESRC Seminar Series Abjection and Alterity in
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the Workplace Seminar 4: Managing and Legislating Workplace Abjection, University of
York, 2009.
Kuiper C, Houweling L, Letiche H. (2009) Stories of Hardiness? Paper The Marriage of story
and metaphor EGOS 2009, Barcelona
Houweling L, Kuiper C. (2008) The Consumer as a new god. Paper Tampa conference on
organization and belief systems 17-19 March 2008 University of Tampa, Tampa Florida, USA,
2008
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De ziel van de stad
Paulette Verbist in gesprek met Kees Machielse, lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement over kenniscirculatie

Inleiding
Kees Machielse is sinds december 2008 lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement
bij het Kenniscentrum TransUrban van het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde. Daarnaast
is hij bestuurslid van Inspiring Cities, een free zone op internet, waar internationale en interdisciplinaire best practices op het gebied van stedelijke ontwikkeling worden uitgewisseld.
Inspiring Cities richt zich niet alleen op ideeënuitwisseling, maar ook op het veranderen van
de manier waarop mensen denken over de stad als fenomeen. ‘Cultuur’ in de breedste zin van
het woord wordt gezien als een instrument voor stedelijke ontwikkeling en als een methode
om steden met elkaar te verbinden. De missie van Inspiring Cities is: zoeken naar de ziel van
de stad.
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Dit gesprek gaat over good practices op het gebied van kenniscirculatie. Kun je
een voorbeeld geven van een activiteit die je als zodanig kunt aanduiden?
Ja, het gaat om het project Jane Jacobs, dat op 31 oktober 2009 is georganiseerd door
Inspiring Cities samen met studenten, en in samenwerking met creatief warenhuis Rotabs - dit
is een centrum van creatieve ondernemers in een voormalige brandweerkazerne-, de Architectuur Biënnale en het Architecture Film Festival Rotterdam. Op die dag is een rondleiding
georganiseerd in de deelgemeente Noord, in combinatie met de vertoning van aanverwante
architectuurfilms.
Jane Jacobs (1916-2006) was een inspirerende selfmade stedenbouwkundige uit New York die
een eigen theorie ontwikkelde over kleinschalig stedelijk leven, een mix van wonen en werken
en stedelijke economie. Rotterdam Noord is een echte ‘Jane Jacobs-buurt’ met zijn buurtwinkels, werkplaatsen, een buurttuin, veel nieuwe initiatieven en een echt ‘straatleven’.

Waaruit blijkt dat het project succesvol is?
Er is in de media veel geschreven over ‘Jane Jacobs in Rotterdam’ en in totaal hebben zeventig mensen deelgenomen aan het project. Mensen die in hun vrije tijd op zaterdag de moeite
hebben genomen om een kijkje te komen nemen in een wijk om te zien wat daar spannend is.
Het project wijkt af van wat er normaal bij het instituut gebeurt en is in die zin nieuw. Nieuw
omdat het nieuwe koppelingen oplevert binnen en buiten de Hogeschool: professionals naast
toevallige festivalbezoekers en mensen uit de wijk. De verrassingsaspecten in het project wa
ren met name van belang, want die bevorderen de creativiteit van de studenten. Bovendien
zet zo’n project allerlei mensen aan het denken, zowel over onderwijs als over de ontwikkeling
van de wijk en kan het project aanzetten tot vervolgactiviteiten.

Wat was jouw rol in het geheel?
In het kader van een praktijk-integratieproject (PI-project) hebben vier studenten een klein
adviesbureau opgezet. Ik begeleidde dit adviesbureau mede als lector. Ik vind het van belang
dat een gebied niet alleen vanuit planologische, stedenbouwkundige wijze wordt benaderd,
vaak erg fysiek georiënteerd, maar dat er ook aandacht is voor het gebruik en beleving van
bewoners en gebruikers. Hierdoor leerden de studenten dat ze niet konden blijven steken in
het maken van mooie ontwerpen van het gebied, maar dat ze ook moesten zoeken naar welke
partijen er actief zijn, hoe er wordt samengewerkt, waarom bepaalde activiteiten wel en andere niet lukken et cetera. Kortom, ze werden aangespoord vanuit verschillende oogpunten
naar de culturele en sociaal-economische potentie van het gebied te gaan zoeken.

Wanneer werd duidelijk dat het project een succes zou worden?
Op een bepaald moment leek het erop dat de studenten in verwarring raakten. Uit overleg
met de docent die hen begeleidde kwam naar voren dat de studenten behoefte hadden aan
meer begeleiding. Ik ben daarop ingesprongen, deels tot verrassing van de studenten. Ik heb
contact gelegd met de opdrachtgever en de begeleider en hen om geduld gevraagd. Ik heb me
niet verdedigd, maar ben uitgegaan van een sterk voornemen om dit project tot een succes te
maken. Deze overtuiging kwam voort uit de behoefte om iets anders te doen dan je normaal
in het onderwijs verwacht. Ik voelde daarbij de uitdaging om met de studenten op andere
manieren te kijken naar de complexiteit van de stad. Wat ik er zo bijzonder aan vond was het

42

inspirerende contact met de studenten en de mogelijkheid die ik heb gecreëerd om ze op een
andere manier dan gebruikelijk te laten denken en nieuw inzicht te verschaffen. Toen had ik in
de gaten dat het een succes zou worden.

Wat stimuleert jou om het beste uit jezelf te halen?
Uitdagende situaties prikkelen mij om verrassende uitkomsten te presenteren. De inhoudelijke
uitdaging heb ik nodig om goed te kunnen werken. Verder heb ik een financiële basis en voldoende medewerkers nodig.

Welke relevante anderen waren erbij betrokken? Wat was jullie rolverdeling?
In de eerste plaats de vier studenten, die open en nieuwsgierig waren. Naast hun verplichte studieactiviteiten kwamen ze zonder extra aansporing in hun vrije tijd naar andere onderdelen van het architectuurfilmfestival, en daar bovenop doken ze ook nog de wijk in, om
meer kennis te vergaren. In de tweede plaats de opdrachtgever, Jeroen Laven van Inspiring
Cities. Hij was prettig en gemakkelijk in de omgang, gaf voldoende tijd en inhoudelijke begeleiding en had vertrouwen, ook al was de uitkomst van het project vooraf onbekend. In
de derde plaats was ook de begeleidende docent echt betrokken; ook hij heeft overal aan
meegedaan.

Welke organisatorische factoren droegen specifiek bij aan het succes van het
project?
De structuur van het PI-project biedt veel vrijheid en dat kwam in dit project goed uit. Ook
voor studenten die wat minder sterk zijn biedt een PI-project een goede werkstructuur. PIprojecten mogen namelijk ook ‘mislukken’, want zelfs dan leveren ze veel goede praktijkerva
ring op. Met mislukken bedoel ik dat het niet zozeer gaat om het eindproduct, maar vooral om
dat studenten ervaren hoe het is om in opdracht van derden te werken. Ze leren vooral over
het proces van hoe zo’n opdracht van een beginvraag naar een goed einde is te brengen.

Wat heb je zelf geleerd van deze ervaring?
Ik heb geleerd dat ik scherp moet zijn in de gesprekken met de opdrachtgever, dat ik om
voldoende tijd van de opdrachtgever moet vragen en dat ik enige coulance moet kunnen opbrengen met de studenten, dat ik ze niet te snel een bepaalde (mijn) richting moet proberen
in te laten slaan.

Waarom heb je specifiek dit project gekozen om over te vertellen?
Dat is eigenlijk ingegeven door de beginvraag van dit gesprek: het project dat ik beschrijf gaat
echt over kenniscirculatie. Ik ben nog niet zo lang lector, maar als ik het vergelijk met het
geven van college, dan is in zo’n PI-project veel meer sprake van kenniscirculatie. Bovendien
leverde het project mij ook veel meer plezier op.

Wat maakte nou precies het verschil, als je kijkt naar het succes van dit project
en dat van andere projecten?
Er was duidelijk sprake van een klik tussen alle betrokkenen. De studenten, de docent, de opdrachtgever en ik lagen elkaar heel goed. Dat is voor een deel dus toeval: je weet nooit vooraf
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of zo’n match echt zal optreden, want het is een aspect dat je van tevoren niet kunt bedenken
of in een structuur kunt stoppen. Bovendien paste de PI-structuur hier perfect.

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat bij het project Jane Jacobs in Rotterdam
eigenlijk de volgende factoren hebben bijgedragen aan het succes: de betrokkenheid van studenten, docent en opdrachtgever; de structuur van het PI-project die
de verschillende betrokkenen voldoende vrijheid biedt om te ‘experimenteren’ en
eventueel fouten te maken en de creatieve en uitdagende insteek van het project.
Als je naar de toekomst kijkt, welke factoren zou je dan willen benutten om ook
nieuwe projecten succesvol te maken en de kenniscirculatie op gang te brengen?
Voor het succes van een project en voor kenniscirculatie zijn verschillende factoren van belang. Ik zou in de eerste plaats zoeken naar een opdrachtgever die meedenkt in plaats van
poneert. Ik zou opnieuw proberen de discussie los te maken door scherp te agenderen, scherp
te formuleren. Ik zou erop willen toezien dat de resultaten van het project goed opgepakt
worden, ook in de media. Die mediale vertaalslag is van groot belang. Ik zou Hint als intranetsite van de Hogeschool Rotterdam nog beter willen gebruiken om successen, prijzen en
best practices bekender te maken onder een grotere doelgroep, en ik vind dat er meer artikelen gepubliceerd moeten worden.

Waarom vind je juist deze aspecten van belang?
Ik vind het van groot belang dat we de opgebouwde kennis serieus nemen en deze ook veel
meer naar buiten brengen dan tot nu toe gebruikelijk is bij opleidingen.

Wat zou je met die kenniscirculatie-activiteiten willen bereiken?
Eigenlijk zou ik veel meer met de mens bezig willen zijn. Ik zou de menselijke kant in het
ontwerpen en in de gebiedsontwikkeling meer voorop willen stellen, in plaats van de gebruikelijke technische, fysieke en economische aspecten. Ontwerpen gaat in de eerste plaats
over bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Gebruik en beleving moeten centraal staan.
Daarom zou er veel meer mensgericht onderzoek gedaan moeten worden in ontwerpprocessen. Maar belevingsonderzoek bestaat bijvoorbeeld nog nauwelijks, dat staat nog in de kinderschoenen.

Welk gevoel roept dit toekomstbeeld bij je op?
Dat ik nog een lange weg te gaan heb!

Welke stappen zou je zetten om die lange weg af te leggen?
Ik zou een onderzoekslijn willen ontwikkelen die gericht is op belevingsonderzoek. Ik zou daar
docenten bij willen betrekken, omdat ik het belangrijk vind om samen te werken. De onderzoekslijn zou ook ondergebracht moeten worden in het curriculum van IBB. Tot slot zou ik
graag meer persoonlijk contact willen hebben met studenten, om ze zelf te laten kiezen en te
laten ervaren hoe belangrijk dat is.
Paulette Verbist is programmamanager Creatieve Economie bij de Dienst Concernstrategie en
houdt zich onder meer bezig met de Creative Factory.
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