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met elkaar en met andere organisaties’

Vanzelfsprekende valorisatie?!
Prof. mr. Anja Oskamp
Rector magnificus

De diesviering van vandaag staat in het teken van valorisatie. In het Nederlandse wetenschapsbeleid
is valorisatie de laatste jaren een populair begrip, dat veelvuldig wordt gebruikt op verschillende
manieren en voor verschillende doeleinden. Voor het begrip valorisatie in relatie tot wetenschap zijn
dan ook meerdere omschrijvingen. Voorbeelden van zulke omschrijvingen zijn ’het proces dat kennis
omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten’, of ’het ervoor zorgen dat de
kennis en middelen die ter beschikking zijn ook daadwerkelijk toegepast worden’. De VSNU noemt
valorisatie kort en krachtig ’het verzilveren van kennis’. Valorisatie moet er dus voor zorgen dat het geld
dat aan wetenschap wordt besteed, ook weer wat opbrengt. In de huidige cultuur van het afleggen
van verantwoording aan de samenleving past de ontwikkeling van indicatoren die duidelijk maken dat
de universiteiten aan deze opdracht voldoen. Dat dit geen eenvoudige opgave is, blijkt uit het grote
aantal en de diversiteit van mogelijke indicatoren, die in het raamwerk en de keuzeset van de VSNU
worden weergegeven.
Je kunt het ook anders bekijken: uit die enorme set van mogelijke valorisatie-indicatoren blijkt
eigenlijk dat de universiteiten altijd al werk maken van valorisatie en hun kennis op allerlei manieren
doorgeven aan de maatschappij. De manier waarop dat gebeurt, is vaak afhankelijk van de oriëntatie
van de universiteit. We kennen immers een diversiteit aan universiteiten, een groot aantal disciplines,
en bijgevolg een zeer breed spectrum van onderzoek en kennis. We hebben technische universiteiten,
universiteiten met een medisch centrum, met bèta-afdelingen die heel andere mogelijkheden hebben
dan universiteiten met een louter gamma-oriëntatie. Dat maakt het opstellen van sets van indicatoren
lastig. En het zal zeker niet recht doen aan de gehele rijkdom aan valorisatie zoals die door kennisinstellingen wordt gerealiseerd. Is het dan wel mogelijk universiteiten hierop te vergelijken?
Tegelijkertijd biedt de belangstelling voor valorisatie ook kansen. De verbinding tussen universiteit en
bijvoorbeeld bedrijfsleven wordt veel duidelijker zichtbaar en leidt tot meer samenwerking.
En het leidt ook tot het thema voor deze dies natalis.
Laten we die valorisatie eens bekijken voor onze universiteit.
De Open Universiteit heeft een gamma-oriëntatie. Dat betekent dat er nauwelijks octrooien en producten zijn. Valorisatie moet dus in heel andere segmenten gezocht worden. Daarbij is het onderzoek van
de Open Universiteit nog relatief jong en zijn de onderzoeksdomeinen nog in ontwikkeling. Dat biedt
tal van mogelijkheden, ook voor valorisatie. Nieuw, innovatief en duidelijk zichtbaar in samenwerking
met tal van partners uit bedrijfsleven en publieke organisaties, waaronder onze buren Zuyd Hogeschool en Maastricht University, gebeurt dat binnen het BISS Institute. Daarover zult u vandaag vanuit
verschillende invalshoeken nog veel horen.
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Zoals gezegd, voor de OU zijn er verschillende mogelijke vormen van valorisatie. Ik beperk me hier tot
een belangrijke uitwerking, die we ook in BISS zien, namelijk de bijdrage aan het ‘human capital’. Het is
van belang dat kennis van werknemers up to date blijft, dat zij weet hebben van de nieuwste inzichten,
technieken en technologieën en daar ook daadwerkelijk verder gebruik van kunnen maken en invulling aan kunnen geven. Kennis van werknemers is immers voor veel bedrijven en voor de publieke sector cruciaal en is onderdeel van hun kapitaal. En kennis aanleren, doceren, is natuurlijk de oudste taak
van de universiteit. Toch wordt het traditionele doceren, het overbrengen van de nieuwste inzichten
aan initiële studenten, niet gezien als valorisatie. Onderwijs is een kerntaak van de universiteit, naast
onderzoek en valorisatie. Het gaat daarbij om initiële opleidingen, om dagonderwijs aan jonge studenten die het volgen van onderwijs als hun belangrijkste tijdsbesteding zien. Of zouden moeten zien.
Valorisatie ten behoeve van human capital komt vooral tot uitdrukking bij de permanente educatie.
Onze universiteit neemt daar een bijzondere en een hybride positie in. Ons doel en onze publieke taak
is primair het opleiden tot een bachelor- en masterdiploma, net zoals andere universiteiten dat doen.
Maar onze studentengroep is anders. Onze studenten zijn volwassenen die in deeltijd studeren en dat
heel vaak doen naast een baan. En in die baan nemen zij de inzichten mee die zij tijdens hun studie
opdoen. Delen van onze opleidingen maken gebruik van het feit dat studenten werken in een domein
dat nauw verwant is met de discipline. Studenten kunnen zo gemakkelijker studeren, omdat de studie
dicht ligt bij datgene wat zij als werk doen. En in hun werk kunnen zij direct profiteren van de inzichten
die zij tijdens hun studie op doen. Zo worden zij al beter in hun werk tijdens hun studie.
Onze studenten moeten hun tijd en aandacht verdelen tussen werk, studie en gezin en sociale activiteiten. Dat klinkt overigens hetzelfde als bij dagstudenten, maar we weten allemaal dat het anders is
wanneer je studeert als 20-jarige dan als 35-jarige met kinderen en een hypotheek.
Voor het grootste deel van onze studenten is de studie dan ook niet de hoofdactiviteit. Zij kunnen niet
overdag naar colleges, zij moeten tijd vrijmaken voor hun studie na hun dagtaak. Dat zien we terug in
de resultaten; het studiesucces is lager dan bij campusuniversiteiten. Dat is overigens ook bij andere
deeltijdopleidingen het geval. Maar we zien ook dat het studiesucces snel groter wordt, veel groter
zelfs, wanneer de opleidingen een duidelijke structuur en een zeker contact met de studenten biedt.
De resultaten van onze nieuwe masteropleidingen die vorig jaar gestart zijn, bevestigen dit. Het gaat
nog slechts om een paar honderd studenten, maar het is verbluffend hoe veel hoger het studiesucces
is. Het concept van activerend online leren lijkt te werken.
En daar ligt een belangrijke valorisatietaak voor onze universiteit. Wij hebben kennis van hoe volwassen studenten kunnen studeren. Wij weten door ervaring wat werkt en wat niet werkt. En wat we nog
niet weten, onderzoeken we. Omdat wij een afstandsuniversiteit zijn, moeten wij de binding met onze
studenten en het bieden van structuur op een andere manier inrichten. Dat doen wij door de mogelijkheden van online onderwijs te verbinden met onze kennis van het ontwikkelen van goed materiaal
voor zelfstudie. We maken gebruik van technologieën die het mogelijk maken dat er een academische
gemeenschap ontstaat, waar studenten onderling en met docenten contact hebben, nog steeds voor
een belangrijk deel onafhankelijk van tijd en plaats.
Daarnaast hebben we aandacht voor de persoonlijke situatie van de student. We helpen studenten
zoeken naar studiepaden die voor hen realiseerbaar zijn, voor hele bachelor- en masteropleidingen of
voor delen daarvan. We geven gepersonaliseerd onderwijs, met binnen de structuur een grote mate
van flexibiliteit.
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We hebben dus veel kennis over het optimaal inrichten van onderwijs aan volwassenen, met gebruik
van nieuwe technologieën. Met deze kennis kunnen wij richting gevend zijn voor de wijze waarop
permanente educatie vorm gegeven kan worden. Door samen te werken met andere afstandsuniversiteiten kunnen wij onze kennis vergroten en gezamenlijk onze positie versterken. Maar ook onderling,
binnen onze eigen universiteit, moeten wij met elkaar in gesprek blijven en best practices delen, elkaar
vertellen wat goed gaat en wat niet, en met elkaar naar verbetering zoeken. En we moeten optimaal
gebruik maken van de kennis die binnen ons Welten-instituut aanwezig is.
We hebben de afgelopen jaren aan de verandering van het onderwijs gewerkt. De nieuwe masters
zijn een aansprekend resultaat, binnen de bachelor geven wij nu weer nieuwe inzichten vorm. Het is
spannend om zo vernieuwend bezig te zijn. We moeten ons realiseren dat wij daadwerkelijk innovatief
onderwijs maken, dat wij voorop lopen met onze kennis van en ervaring met bachelor- en masteronderwijs aan volwassenen, met deeltijdonderwijs en met afstandsonderwijs. Onderwijs dat steeds
belangrijker zal worden in een samenleving waarin steeds meer kennis is die steeds sneller veroudert,
en dat in een tijd waarin men steeds langer werkt.
De kennis en ervaring die we binnen onze universiteit in al die jaren hebben opgedaan, zie ik groeien
in omvang en belang. Gepersonaliseerd activerend online onderwijs wordt voor volwassen studenten
steeds belangrijker. Volwassenen die zichzelf blijven ontwikkelen en blijven leren, worden steeds meer
noodzaak in onze kennismaatschappij. Flexibiliteit van studeren is van belang, maar wel zodanig dat
studiesucces kan worden gerealiseerd. Daarbij is voor een universiteit een academische gemeenschap
waarvan docenten en studenten deel uitmaken essentieel. Dat dit ook goed mogelijk is bij online
onderwijs hebben wij de afgelopen jaren bewezen. Natuurlijk kan het altijd beter en natuurlijk hebben
we nog heel veel te doen. Maar we zijn wel een universiteit die deze stappen kan zetten. We mogen,
nee we moeten, zelfbewust uitdragen hoe wij ons innovatief onderwijs inrichten en hoe we zo een
voorbeeld geven van hoe onderwijs aan volwassenen vorm gegeven kan worden. Om dat onderwijs
optimaal in te richten is er meer nodig, en moet ook verbinding met overheid en bedrijfsleven gezocht
worden. Ook daar moeten wij een actieve rol in vervullen.
Universiteiten die reeds jaren afstandsonderwijs verzorgen, in deeltijd en aan volwassenen, en waar
ook het onderzoek veelal is gericht op leren en doceren in brede context, zijn in een uitstekende positie om het voortouw te nemen in onderwijs aan volwassen studenten die om andere vormen dan het
traditionele campusonderwijs vragen. Open en afstandsuniversiteiten moeten die leidende rol nemen,
en daarvoor moeten zij, en zeker ook wij in onze universiteit onze bescheidenheid laten varen. We
hebben veel om trots op te zijn, we hebben kennis en ervaring die andere onderwijsinstellingen niet
of nauwelijks hebben. Laten we dat uitdragen, laten we dat delen, laten we tonen wat we kunnen, met
elkaar en met andere organisaties, bedrijfsleven. En dat is een noodzakelijke vorm van valorisatie.
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‘Het tijdperk van big data is begonnen’

Smar t ser vices: innovatie door co-creatie
Prof. dr. Gerard Mertens
Decaan van de faculteit Management, Science & Technology

Mevrouw de rector magnificus, gewaardeerde collega’s, waarde toehoorders,

Big data
Voor wie het nog niet had opgemerkt, het tijdperk van big
data is begonnen. Van alle data in de wereld is 90% in de
afgelopen 2 jaar gecreëerd. Via sociale netwerken, mail,
mobiele telefoons, grote administratie- en datacenters,
sensoren, satellietuitwisselingen etc. delen we dagelijks
ongeveer 2,5 triljoen databytes (IBM, 2014). Vrijwel overal
laten we digitale sporen na, die een bron vormen voor
informatie en potentiële waarde zouden kunnen creëren.
De beschikbaarheid van deze grote hoeveelheden data beïnvloedt in toenemende mate de keuzes die
wij maken in ons privéleven, maar ook zakelijk. Het kan daarbij over allerlei soorten beslissingen gaan,
zoals de selectie van een verzekering of een vakantiebestemming, maar ook over de keuze van een
toekomstige werkgever of het starten van een nieuwe onderneming op basis van een nieuw verdienmodel.
Een logisch gevolg van de toename en het gebruik van al deze informatie is dat we ook inzicht eisen in
het gebruik van ‘onze’ data en de bescherming ervan. Privacydiscussies, veiligheid en ethische aspecten komen steeds prominenter in beeld als het gaat over het gebruik van big data. Dat geldt trouwens
maatschappij breed, inclusief de wetenschap.
De beschikbaarheid van (grote hoeveelheden) data is niet
nieuw, al meer dan honderd jaar geleden bestonden er
al databases waar wetenschappers voor hun onderzoek
gebruik van maakten. Maar daar waar het gebruik van data
zich toen vooral beperkte tot de exacte wetenschappers,
zoals bijvoorbeeld de statistici en econometristen, zijn er
in het huidige tijdgewricht nieuwe technologieën beschikbaar die het voor een veel breder (wetenschappelijk) publiek mogelijk maakt om data te genereren, te delen en te
analyseren. Steeds meer verschillende soorten data worden
gecombineerd en de toegang ervan is laagdrempeliger.
Wetenschappers uit vrijwel alle disciplines maken dan ook steeds vaker gebruik van big data gegenereerd door en over mensen, objecten en hun interacties. Het gebruik van grote databestanden is niet
langer het domein van de bèta-wetenschappen, we zien allerlei toepassingen in vele andere disciplines. Bijvoorbeeld binnen de sociologie, waar met gebruik van social media data onderzoek wordt
gedaan op het terrein van sociale netwerken. Een mooi voorbeeld is de studie van onderzoekers van
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Cambridge University waarin 57 miljard vriendschappen werden onderzocht met facebook data
(Yearwoord et al, 2015).

Raw data is both an oxymoron and a bad idea;
to the contrary, data should be cooked with care.
Geoffrey Bowker (2005)
Is big data dan de heilige graal voor alle onbeantwoorde vragen in de wetenschap en maatschappij?
Ik constateer in elk geval dat vele collega’s lichtelijk dan wel zeer opgewonden raken bij de gedachte
aan zo veel (nieuwe) data en tot die laatste categorie behoor ik zelf ook dames en heren. ‘Big data is
the next big thing’, het zal niet alleen de wetenschap, maar onze gehele samenleving in de komende
jaren drastisch veranderen.

Van big data naar business intelligence & smart services
De enorme toename van data en informatie heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Vooralsnog
wil ik mij daarbij richten op de economische impact. Het is inmiddels duidelijk dat de levens(cyclus)
van bedrijven, organisaties en overheden verkort door de enorme toename van data en informatie in
de wereld. Via internet is er nog niet eerder zoveel nieuws real-time voorhanden en zien we dat verdienmodellen van bijvoorbeeld uitgevers en andere nieuwsmedia steeds meer onder druk komen te
staan. De opkomst van digitale fotografie, internet en sociale media hebben geleid tot de ondergang
van Kodak. Nota bene de uitvinder van digitale fotografie. Maar het management zag hierin geen
brood. Nokia, ooit een van de grootste producenten van mobiele telefoons, verloor de strijd omdat
men niet geloofde in het concept van de smartphone. Nieuwe verdienmodellen van Amazon, Netflix,
Facebook, iTunes en Spotify zijn gebaseerd op sociale netwerken en data die uit deze netwerken worden gegenereerd. Universiteiten en ziekenhuizen ontwikkelen nieuwe analysetools om meer informatie en kennis te halen uit grote databestanden, denk bijvoorbeeld aan patiëntendata en patroonherkenning om in de preventieve sfeer ingrijpende behandelingen te voorkomen. De analyse van ons
menselijk DNA en eiwitstructuren vergt niet alleen veel rekencapaciteit maar misschien belangrijker
nog slimme manieren en modellen om deze databestanden überhaupt te kunnen analyseren. Maar
niet alleen analyseren, het gaat vooral om de geschikte toepassingen te ontwikkelen die bepalend zijn
voor het succes of falen van de concurrentiekracht. Het gaat in al deze voorbeelden om het toevoegen
van business intelligence aan bestaande maar ook nieuw te ontwerpen bedrijfsprocessen.

‘Smart services’ zijn slimme product- en diensteninnovaties die als
gevolg van het effectief en innovatief gebruik van informatie en data
een bron zijn van economische meerwaarde voor organisaties en hun
klanten.
Via deze nieuwe, innovatieve, en informatiegedreven toepassingen proberen we uiteindelijk te komen
tot ´smart services´. Smart services zijn slimme product- en diensteninnovaties die als gevolg van het
effectief en innovatief gebruik van data en daaruit af te leiden informatie een bron zijn van economische meerwaarde voor organisaties en hun klanten.
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Voorbeelden van big data en de ontwikkeling van smart services
Ik sprak tot nu toe over (big) data, informatie(waarde) en smart services. Maar over wat voor soort data
en smart services hebben we het eigenlijk? Ik wil u graag een aantal voorbeelden noemen van toepassing van big data, met aandacht voor (1) de verschillende domeinen waarin het gebruik van big data is
terug te vinden, (2) de toegevoegde waarde van het gebruik van informatie die hieruit voortvloeit en
(3) de daaruit ontwikkelde slimme diensten.
Ik wil met name illustreren dat het gebruik van big data op zeer veel terreinen en op allerlei manieren
mogelijk is. Mijn voorbeelden beperken zich dus niet enkel tot het aandachtsgebied van BISS, waarover zo meteen meer.

1. Big data & smart services in de zorg
De digitalisering van de zorg is volop bezig, het elektronisch patiëntendossier is wellicht een van de meest
bekende en wellicht beruchte voorbeelden. Vele
ziekenhuizen en zorginstellingen zijn de afgelopen
jaren druk in de weer met de implementatie van EPD
systemen en ziekenhuisinformatiesystemen. Hierbij
wordt de status van een patiënt digitaal ingevoerd
zodat artsen en ziekenhuismedewerkers direct beschikken over de meest actuele informatie over die
patiënt. Processen zijn voor de patiënt vriendelijker in te richten en het biedt mogelijkheden om de
kwaliteit van zorg te verbeteren. Het EPD levert ook veel informatie op voor onderzoek.
Voorbeelden van smart services binnen de gezondheidszorg zijn e-Health en e-Mental health. E-Health
staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar
zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face contacten gecombineerd worden met online
interventies, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Daarnaast
doet ook de mobiele revolutie haar intrede in de zorg, ook wel ‘m-Health’ genoemd. Hierdoor kan een
patiënt niet alleen tijd, maar ook plaatsonafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.
E-Mental health wordt bijvoorbeeld steeds vaker ingezet door GGZ-instellingen en staat voor het
gebruik van informatie- en communicatietechnologie gericht op de ondersteuning van de geestelijke
gezondheidszorg.

2. Big data & smart services in de sport
In het NRC-Handelsblad van 24 augustus 2015 verscheen een artikel over de opmars van voetbaldata.
Het artikel beschrijft de ervaringen van een moderne
voetbalscout die steeds vaker gebruik maakt van
data en statistieken. Bij een van zijn opdrachtgevers,
Southampton, beschikken ze sinds kort over een data
center. Spelers worden overal op het veld, tijdens trainingen en in de wedstrijd gevolgd. Met behulp
van video camera’s en sensoren (onder andere ook in kleding en schoenen) worden talloze data verzameld en dat levert geavanceerde data-analyses op individueel niveau. Met deze gegevens kan dan
vervolgens het ideale team worden samengesteld.
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Bij een andere club waarvoor hij scout, AZ, werd in 2014 de Amerikaan Billy Beane binnengehaald.
Beane is bekend van de honkbalploeg Oakland Athletics die ondanks een beperkt budget toch goede
resultaten wist te behalen. Ze behaalden meerdere keren achter elkaar de World Series en ze waren het
eerste team in de Major League Baseball dat 20 wedstrijden achter elkaar wist te winnen. Zijn geheim
waren statistieken, zogenaamde ‘sabermetrics’, waarmee hij ondergewaardeerde spelers wist te identificeren en deze zo voor relatief weinig geld kon inlijven.
SciSports is een softwarebedrijf thans gevestigd op het kennispark Twente dat gegevens heeft verzameld van meer dan 3.000 profvoetballers. Volgens medeoprichter Giels Brouwers zullen data-analisten
en econometristen het voetbal binnen enkele jaren revolutionair gaan veranderen1.

3. Big data & smart services in het onderwijs
Bij het volgende voorbeeld blijven we dicht bij huis.
Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het
onderwijs. Deze data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs. In een dit jaar verschenen
verkenning van SURF naar de toepassing van learning
analytics op open en online onderwijs worden concrete toepassingsgebieden (en de daarbij behorende
uitdagingen) genoemd. Een daarvan is dat op basis
van data uit allerlei digitale systemen learning analytics kan worden ingezet om studenten feedback te
geven over het eigen leerproces. Daarnaast kunnen docenten feedback krijgen over het leren van hun
studenten, hoe effectief de leeromgeving is en welke onderdelen verbeterd zouden kunnen worden
(SURF, 2015).
Learning analytics kan docenten ook ondersteunen om te beoordelen of de gevonden (open educational) resources de juiste zijn voor de context waarin deze gebruikt moet worden. Begin september heeft
de Open Universiteit een volledig nieuw ontwikkelde digitale leer- en werkomgeving geïmplementeerd genaamd yOUlearn. Daaraan is een learning record store gekoppeld waarin gegevens van onze
studenten worden opgeslagen die vervolgens met een learning analytics tool informatie oplevert over
onder meer het studiegedrag van onze studenten.

4. Big data & smart services in (retail) business
In het Financieele Dagblad van 20 juli 2015 is een
artikel verschenen waarin melding wordt gemaakt
van een vernieuwde samenwerking tussen Unilever
en het Chinese internetbedrijf Alibaba. Het levensmiddelenconcern krijgt dankzij deze samenwerking
een beter bereik onder Chinese consumenten via
de internetkanalen van Alibaba. Het introduceren
van een nieuw product op de Chinese markt via de
traditionele retailkanalen kost over het algemeen
erg veel tijd (en dus geld). E-commerce kanalen, zoals Alibaba deze aanbiedt, zijn vaak een goedkoper
en makkelijker alternatief. Unilever is van plan onder meer een marketingcampagne te lanceren via
één van Alibaba’s platformen, speciaal gericht op de inwoners van het Chinese platteland. Naast het
samenvoegen van de specifieke product- en marktkennis die beide bedrijven bezitten, is deze strategie
1 Volkskrant, 19 maart 2015
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met name geënt op het combineren van gegevens over klanten en hun gedrag. Daartoe worden applicaties voor big data uitgebreid om de digitale advertentiestrategie van Unilever te optimaliseren.

5. Big data & Internet of things
Het Internet of Things (IoT) verwijst naar de recente
technologische ontwikkeling waarmee steeds meer
voorwerpen digitaal via het internet met elkaar worden
verbonden. Daarbij kan het om heel veel verschillende
voorwerpen gaan, zoals machines, producten, (huishoudelijke) apparaten en systemen. Door middel van
ingebouwde sensoren, geheugenchips en microprocessoren worden deze voorwerpen ‘slim’ gemaakt. Ze stellen
ons in staat gegevens te genereren die we via het internet
kunnen verzamelen. Uiteindelijk stelt de hieruit verkregen
big data ons in staat informatie te genereren, op basis
waarvan onder andere bestaande bedrijfsprocessen kunnen worden verbeterd, de levensduur van machines kan
worden verlengd, maar ook nieuwe producten en diensten (smart services) kunnen worden ontwikkeld. De big data die op deze wijze ontstaan, worden ook wel het nieuwe goud genoemd.
Volgens chipproducent Intel zullen in 2020 vijftig miljard voorwerpen gekoppeld zijn aan internet, dat is
tien maal zo veel als wat op dit moment wordt geschat (5 miljard). Ik ben daarom ook al de term ‘internet
of everything’ tegengekomen.
Voorbeelden van nieuwe slimme producten en diensten zijn talrijk: in de automotive industrie, energiesector, gezondheidszorg, retail en fysieke infrastructuur (de zogenaamde smart buildings en smart cities).

Naar een Smart Services Campus in Heerlen
Vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft
de regio Heerlen zich gestaag ontwikkeld tot de
financiële, administratieve en informatieverwerkende
hotspot van Limburg. De regio kent vandaag een
grote dichtheid van bedrijven, instellingen en opleidingen op het gebied van financiële, economische,
administratieve en informatieverwerkende dienstverlening.
De regio is echter ook kwetsbaar vanwege de
constante dreiging van het wegtrekken van hoofdkantoren, het afstoten van personeel (hoofdzakelijk
in administratieve processen en vooral op vmbo- en
mbo-niveau) en de toenemende vergrijzing van de bevolking. Enkele structurele problemen waarmee
de regio kampt, zijn een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel, een beperkte economische
dynamiek en een beperkt verdienvermogen. Nu het er op lijkt dat wij de economische crises achter ons
hebben gelaten, neemt de behoefte aan kenniswerkers op hbo+ niveau weer toe.
In sommige sectoren van de arbeidsmarkt, waaronder ICT, is er alweer sprake van krapte.
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Meer nog dan andere sectoren is de financieel, administratieve en informatieve dienstverlening geschikt om
hierin voorop te lopen en met nieuw verworven kennis,
die is gebaseerd op het gebruik van big data, slimme
nieuwe diensten en economische waarde te ontwikkelen. Op basis van een recente publicatie van het World
Economic Forum blijkt dat de sector aan de vooravond
staat van grote veranderingen (disruptive innovations).
Uit een ander onderzoek van Larreine (2008) blijkt dat in
tegenstelling tot de internationale financiële hotspots
(London, Frankfurt, New York, Amsterdam) juist regionale financiële centra (zogeheten ´second tier centers´)
een krachtig potentieel vormen op het gebied van
smart services. Deze regionale clusters zijn namelijk sterk verbonden met de regionale economie en
genereren daarmee grotere toegevoegde waarde. De innovaties van deze regionale financiële centra
zijn daarnaast ook voor andere economische sectoren relevant omdat veel ´business intelligence´ en
innovatieve diensten breder toepasbaar zijn.

De regio Heerlen heeft dan ook een goede uitgangspositie met een van oudsher sterk ontwikkeld financieel,
administratief en informatieverwerkend cluster van
bedrijven en organisaties. Dat blijkt ook uit een recente
studie vanuit de Europese Commissie waarin Limburg
een van de 6 modelregio’s is op het gebied van diensteninnovatie die sterk verweven is met andere economische
structuren en die grote toegevoegde waarde levert voor
de regionale economie (ESIC, 2014). Zij kent een grote
concentratie van grote en kleine dienstverleners zoals
APG, ABP, AZL, CBS, Belastingdienst, PNA group, Obvion,
Loyalis en financiële advieskantoren. Maar denk ook aan de backoffices en distributiecentra van DHV,
Medtronic, Boston Scientific en DocMorris. Daarnaast is er een intensieve samenwerking ontstaan
tussen overheden onderling zoals het Shared Service Center Zuid-Limburg en de Gemeenschappelijke
Belasting- en Registratiedienst (GBRD) in Parkstad. Ook bij de kennisinstellingen zit veel data, kennis en
expertise op het gebied van pensioenen, business intelligence, shared services, diensteninnovatie en
ICT. De afgelopen twee jaar is er belangrijk pionierswerk verricht in het samenwerkingsverband van de
Smart Services Hub wat in maart 2014 heeft geresulteerd in een Masterplan Smart Services Hub (SSH,
2014).

In het voorjaar van 2014 spraken APG, de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg de ambitie
uit om in een joint venture een campus met internationale allure te realiseren op het gebied van smart
services: de Smart Services Campus. Hun gezamenlijke ambitie is om in de komende 10 jaar het innovatief vermogen van Limburg en de regio te versterken, talent te binden en nieuwe bedrijvigheid aan
te trekken en de regionale werkgelegenheid van het financiële, administratieve en informatieve cluster
een forse impuls te geven.
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Het nieuw op te zetten internationaal georiënteerde
Business Intelligence & Smart Services (BISS) Institute draagt door middel van excellent onderzoek
en onderwijs en intensieve samenwerking met het
bedrijfsleven bij aan het ecosysteem van de campus
en de toekomst van de financiële, administratieve en
informatieve dienstverlening. Voor de ontwikkeling
en groei van de Smart Services Campus is de link
met onderzoek en kennis van het BISS cruciaal. Ik ga
hierna dieper in op de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van het BISS Institute.

BISS Onderzoek
Het BISS Institute vormt het brein van de Smart
Services Campus. BISS is de afkorting van Business
Intelligence en Smart Services. Het nieuwe instituut
draagt middels excellent onderzoek in de relevante
expertisegebieden bij aan het realiseren van de ambities van het ecosysteem van de campus. Het instituut
is een unieke samenwerking tussen de drie kennisinstellingen Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool
en onze eigen Open Universiteit.
Het hart van BISS wordt gevormd door het expertisecentrum waarin voor het merendeel toegepast
onderzoek wordt gedaan. Aan de hand van interdisciplinaire expertiseteams – waarin naast academici
(hoogleraren, lectoren, docenten, en PhD´s), ook
marktpartijen, overheden, andere partners en niet te
vergeten studenten participeren – wordt onderzoek
gedaan in co-creatie met de markt. Op het campus
terrein wordt momenteel hard gewerkt om de Smart
Services Campus te realiseren. Het is zowel de ambitie
van het BISS Institute en campus management development om een state-of-the-art omgeving te creëren
voor de partners op en rond de campus. Een omgeving die uitdagend, innovatief en inspirerend is voor
haar permanente bewoners en bezoekers. Om dat te kunnen realiseren wordt het BISS Instituut ondersteund met de faciliteiten van een datacenter, een datavisualisatielab, en een innovatieve student
venture & open innovatie labs.
Voor de ontwikkeling en groei van de Smart Services Campus is de link met onderzoek en kennis van
het BISS en de intensieve wisselwerking met het bedrijfsleven cruciaal. Bedrijven zijn immers op zoek
naar een dynamische, inspirerende omgeving waar alle kennis, expertise, faciliteiten en talent dat ze
als bedrijf nodig hebben op het gebied van Business Intelligence en Smart Services op één locatie
aanwezig is. Aan het BISS zijn academici verbonden die samen met verschillende campusdeelnemers
onderzoek uitvoeren teneinde nieuwe smart services te ontwikkelen en te implementeren.
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De inhoudelijke kern van het expertise- en innovatiecentrum BISS wordt gevormd door de onderlinge
samenhang tussen Technologische, Sociale en Business
Innovatie zoals hiernaast weergegeven.
De snelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) hebben een enorm effect op de
mogelijkheden om te komen met nieuwe producten en
diensten (= Technologische Innovatie). Daarnaast leidt
de globalisering tot een toenemende internationale
concurrentie. Dit stelt hoge eisen aan het aanpassingsen vernieuwingsvermogen van bedrijven (= Business
Innovatie). Om tot Business Innovatie te komen is enkel de ontwikkeling van een smart service niet
voldoende. De adoptie en de implementatie van de ontwikkelde smart service in de organisatie is
hiervoor eveneens cruciaal. De noodzaak tot business innovatie geldt de laatste twee decennia ook
in toenemende mate voor de kennisintensieve dienstensectoren (financieel, administratief, informatieverwerkend). Het verklaart waarom de Smart Services Campus juist in de regio Heerlen een goede
voedingsbodem vindt.
Business Innovatie kent twee drivers: naast Technologische Innovatie is ook Sociale Innovatie belangrijk. Om Business Innovaties te kunnen realiseren moeten bedrijven beschikken over een optimaal
inzetbaar Human Capital: medewerkers die het verschil maken zijn immers bepalend voor de concurrentiekracht van de organisatie, of deze nu in de profit of de non-profit sector actief is.
Voor de ontwikkeling van smart services worden er binnen het expertise en innovatiecentrum rondom
technologische, sociale en business innovatie, verschillende expertisegebieden onderscheiden. Deze
expertisegebieden hebben we in de eerste fase geïdentificeerd door middel van (literatuur)onderzoek
en vervolgens gevalideerd. In het afgelopen jaar hebben we met meer dan veertig bedrijven en organisaties gesproken, met als doel om het nieuwe concept onderzoeksprogramma en de daarbij behorende expertisegebieden te valideren.
Aan de linkerkant van de figuur bevindt zich specifiek de
kennis omtrent verzamelen, aggregeren en beheren van
big data. Vervolgens moet de data worden geordend en
bewerkt zodat analyse kan plaatsvinden. Daarbij speelt
datavisualisatie een zeer belangrijke rol. Datavisualisatie
staat voor de kunst om data, gegevens en onderlinge
relaties op een effectieve en begrijpelijke manier tot
in de kern inzichtelijk te maken en te illustreren aan
de diverse doelgroepen van gebruikers ter ondersteuning van hun individuele besluitvormingsprocessen. Het interactief visualiseren van data is een jong
vakgebied. Aan de rechterkant van de figuur richt de aandacht zich uiteindelijk op het ontwikkelen van
slimme diensten en producten die voortkomen uit de nieuwe inzichten die een resultante zijn van de
exploitatie van de data.
De onderscheiden expertisegebieden zullen een eigen dynamiek verkrijgen en naar verwachting
evolueren in de komende jaren. De opsomming van deze expertisegebieden is dus geenszins limitatief,
maar vormt het vertrekpunt voor onderzoek dat binnen BISS zal plaatsvinden.
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Het is onze ambitie om in de komende 10 jaar uit te groeien tot een internationaal erkend instituut
met 25 fulltime medewerkers (bestaande uit wetenschappers, projectmanagers en supporting staff ),
dat het kloppend hart vormt van een succesvolle Smart Services Campus. Samen met de campus, haar
bewoners en partners moet BISS bijdragen aan een duurzaam ecosysteem.
Naast het onderzoek dat binnen het BISS Institute
zal gaan plaatsvinden, werd en wordt ook nu reeds
onderzoek uitgevoerd binnen de 3 kennisinstellingen
op een aantal van de onderscheiden BISS expertisegebieden. Om dicht bij huis te blijven: in onze
faculteit MST (Management, Science & Technology)
wordt vanuit drie disciplines onderzoek verricht, te
weten Managementwetenschappen, Natuurwetenschappen en Informatica. De faculteit heeft een nieuw
onderzoeksprogramma opgesteld in het afgelopen
jaar met als titel ‘Learning and Innovation in Resilient
Systems’. Het bevat drie onderzoeksprogramma’s:
Resilience (oftewel veerkracht), Learning (leren) en Innovation (innovatie). Kenmerkend aspect van het
programma is dat we net als binnen BISS proberen interdisciplinair te werken en op zoek te gaan naar
de mogelijkheden om de disciplinaire kennis te combineren. Wij proberen met ons onderzoek beter te
begrijpen hoe systemen leren en innoveren. De focus ligt daarbij op (1) informatiesystemen, (2) organisaties en managementsystemen, en (3) milieusystemen.
Veel van het facultair onderzoek is relevant voor BISS
en vormt daarmee een schil rondom het BISS onderzoek. Datzelfde kan worden gezegd over het onderzoek dat binnen de Universiteit Maastricht en Zuyd
Hogeschool plaatsvindt. Zo zijn vanuit de Universiteit
Maastricht de School of Business and Economics
(SBE) en Department of Knowledge Engineering
(DKE) belangrijke leveranciers van kennis. Voor Zuyd
Hogeschool betreft het de faculteiten ICT; Economie,
Talen, Recht (ETR) en de faculteit der Kunsten. Samen
vormen de wetenschappers verbonden aan onze drie
instellingen een belangrijke schil rondom de core
onderzoekers die in BISS actief zijn. Uiteraard zal ook buiten de muren van onze drie instellingen worden samengewerkt met wetenschappers actief in het BISS domein. Naast het opbouwen van de BISS
formatie wordt tevens gestart met het formeren van een BISS research fellows netwerk, zijnde wetenschappers die met hun specifieke expertise bijdragen aan het BISS Institute.

BISS Onderwijs
De onderwijsactiviteiten in het BISS worden niet rechtstreeks aan de programmalijnen gekoppeld,
maar lopen hier dwars doorheen. De kennis uit de programmalijnen vormt de inhoudelijke voeding
voor de onderwijsactiviteiten in het BISS. Er worden verschillende onderwijsactiviteiten in het BISS
ontwikkeld met als doel om een vernieuwend, coherent en voldoende breed onderwijsaanbod te
realiseren.
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BISS is dedicated to the economic growth of its surroundings
through the personal development of students and professionals,
both regionally and internationally.
Associate, bachelor and masters programs
- Associate degree, Bachelor ICT, Master BISS (full/part-time)
- MSc Software Engineering, MSc Business Process Management and IT

Professional programs
- Premium small scale projects
- Post-graduate education
- Retraining personnel

Regulier onderwijs
Ten eerste wordt de kennis uit het BISS gebruikt om bestaande opleidingen up-to-date te houden, dat
geldt bijvoorbeeld voor de Bachelor ICT van Zuyd, en de master Business Process Management & IT en de
master Software Engineering van de Open Universiteit. Ten tweede zal kennis uit het BISS de aanleiding
vormen voor de nieuw te ontwikkelen masteropleiding BISS, die zowel in vol- als deeltijd zal worden
aangeboden vanaf 2017.
Bestaande opleidingen zullen worden aangepast aan de vraag van de markt op Associate Degree, hboen wo-niveau; bachelor- en masteropleidingen waarbij er speciale aandacht is voor stages en traineeships bij de aan de campus gelieerde bedrijven.
Ter bevordering van de doorstroom van potentieel talent tussen de diverse opleidingsniveaus worden
er tenminste twee doorlopende leerlijnen vanuit het voortgezet onderwijs en het lager- en middelbaar
beroepsonderwijs ontwikkeld.

Niet-regulier onderwijs
Innovatieve nieuwe kleinschalige onderwijsvormen worden ontwikkeld (Premium small scale), waarbij
studenten, wetenschappers en professionals in multidisciplinaire teams samenwerken aan door het
bedrijfsleven ingebrachte real-life cases.
Daarnaast zullen er diverse specifieke onderwijsprogramma’s ontwikkeld worden gericht op de noodzakelijke om-, bij-, en herscholing van de medewerkers van de aan de campus gelieerde bedrijven. BISS
zal ook een post graduate aanbod van opleidingen ontwikkelen, op vraag van de deelnemers van de
campus.
Valorisatie zit in het hierboven omschreven onderzoeksproces vanwege nauwe samenwerking met
bedrijfsleven, maar zal ook vorm krijgen in het onderwijs door middel van specifieke op de campus te
ontwikkelen activiteiten zoals open innovatielabs en student venture labs.
Juist de unieke combinatie van de drie kennisinstellingen met ieder hun eigen profiel: Open Universiteit;
online en afstandonderwijs, Zuyd Hogeschool; bachelor onderwijs met sterke nadruk op samenwerking
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met MKB, en Universiteit Maastricht; probleemgestuurd onderwijs met een sterk internationaal karakter worden samengebracht met het bedrijfsleven op het gebied van Business Intelligence & Smart
Services en vormt de basis voor excellent onderzoek en onderwijs.

Smart Services Campus en BISS: co-creatie
Waarde toehoorders, het zal u niet zijn ontgaan dat de belangstelling voor clustervorming de laatste
jaren sterk is toegenomen. Sillicon Valley en meer recent ook Boulder worden internationaal als lichtende voorbeelden genoemd. Een stuk dichter bij huis zijn Brainport en Brightlands inmiddels bekende
voorbeelden. Het campusconcept mag zich in grote belangstelling verheugen omdat algemeen wordt
verondersteld dat clusters een voedingsbodem zijn voor innovatie.
Het campusconcept kenmerkt zich door een unieke wijze van samenwerken, waarbij open innovatie
een cruciale rol speelt. Kennis delen moet uiteindelijk leiden tot kennis vermenigvuldigen. Oftewel, het
geheel is meer dan de som der delen. De aanwezigheid van intelligentie (zijnde het resultaat van fundamenteel en toegepast onderzoek), ondernemerschap en (durf )kapitaal bepalen het succes van de campus. De Smart Services Campus is, evenals de andere Brightlands campussen, ontwikkeld vanuit de triple
helix gedachte: overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bundelen hun krachten op deze campus.
Door samenwerking ontstaat nieuwe kennis, die ingezet kan worden om waarde te creëren.
Waardecreatie is economische groei, die zich met name manifesteert in de regio waarbinnen de campus
is gevestigd. Voor met name provinciale overheden vormt dit aanleiding om stevig in te zetten op de
ontwikkeling van clusters en campussen, waarvan er in Nederland inmiddels tientallen het licht hebben
gezien.
Belangrijk in dit verband is de vraag of campussen ook
altijd succesvol zijn. De realiteit is dat dit niet altijd het
geval is. Anders gesteld, succes is niet automatisch
verzekerd.
De Amerikaanse hoogleraar Steven Klepper onderzocht
een tweetal aannames op basis van een reeks case
studies: de eerste is dat clusters leiden tot meer innovatie. Hij kwam tot de conclusie dat dit niet het geval is.
Wel geldt het omgekeerde: innovatie leidt tot clusters.
Anders gesteld, honderd weinig innovatieve bedrijven
bijeengebracht op een campus bewerkstelligen geen
innovatie, hooguit ontstaan zogenaamde economies-of-scale. Van essentieel belang is het dus om binnen het campus ecosysteem een aantal innovatieve bedrijven te hebben en faciliteiten te bieden aan andere bedrijven, die vestiging nabij deze innovatieve bedrijven belangrijk vinden. De tweede aanname die
Klepper onderzocht is dat de nabijheid van (research)universiteiten innovatie stimuleert. Ook hier vond
hij geen overtuigend bewijs dat dit altijd het geval is. Stanford University heeft inderdaad een belangrijke
rol gespeeld bij de ontwikkeling van Sillicon Valley. Maar er zijn ook voorbeelden van universiteiten die
hoegenaamd géén rol spelen bij het aanjagen van innovatie en van clusters die innoveren zonder dat er
een universiteit in de buurt is. De bijdrage van innovatie van een universiteit of hogeschool aan de omliggende regio hangt vooral af van de bereidheid en positieve instelling van onderzoekers van die universiteit en onderzoekers in omliggende bedrijven. En dat zou wel eens de belangrijkste lering kunnen zijn
uit dit onderzoek die wij kunnen trekken: de onderzoekers van BISS moeten open staan voor intensieve
samenwerking met de organisaties op en rond de campus. Het resultaat van de onderzoeksprojecten die
met BISS en haar partners worden uitgevoerd bepalen het succes en dus ook de toekomst van de Smart

17

Services Campus. Maar het omgekeerde geldt ook; medebewoners en partners van de Campus moeten
open staan voor onderzoek met BISS en met andere campus partners. Zonder dit is open innovatie en
co-creatie niet mogelijk.
Meer dan het vermelden waard, als het gaat om de vraag welke randvoorwaarden gelden voor het creëren van een succesvolle campus, is het boek van Brad Feld ‘Start-up communities, building an entrepreneurial ecosystem in your city’. Hierin wordt het fenomeen campus beschreven, hoe regionale clusters
of campussen succesvol kunnen worden ontwikkeld en welke bouwstenen nodig zijn om een duurzaam
campus ecosysteem te bouwen. Omwille van de tijd licht ik er graag één aspect uit, te weten het belang
van de betrokkenheid van kennisinstellingen en de aanwezigheid van studenten op de campus. Over de
interactie tussen de onderzoekers van BISS en de Smart Service Campus sprak ik al. Over de activiteiten
van BISS als het gaat om kennisoverdracht eveneens. Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid van
studenten: studenten consumeren het onderwijs, dragen actief bij aan het onderzoek door in projecten te participeren en vormen de toekomstige werknemers van onze campus. Ook op afstand kunnen
studenten bijdragen aan het succes van de campus door middel van netwerkvorming. Fysiek of virtueel
aanwezig, studenten vormen een cruciaal onderdeel van het campus ecosysteem.

We are in BISS(ness)
Dames en heren, in 2012 werd de eerste belangrijke stap
gezet voor de oprichting van de Smart Services Campus.
Het is het jaar waarin de Smart Services Hub werd opgericht, een samenwerkingsverband van thans 18 bedrijven
en organisaties die hun krachten bundelden. Uitgangspunt
van dit samenwerkingsverband is het gezamenlijke doel
om de regionale specialisatie op het gebied van financiële,
administratieve en informatiegebaseerde dienstverlening
efficiënter te benutten en te versterken. Als decaan van de faculteit MST heb ik mij sterk gemaakt om
actief deel te nemen in dit veelbelovende initiatief. Ik was dan ook verheugd dat het College van bestuur
van de Open Universiteit steun verleende aan deelname aan de Smart Services Hub. De ontwikkelingen
raakten in een stroomversnelling in het voorjaar van 2014, toen APG, Provincie Limburg en de Universiteit
van Maastricht het voortouw namen voor de ontwikkeling van de Smart Services Campus en de kennisinstellingen gezamenlijk het initiatief namen om een onderzoeksinstituut rondom Business Intelligence en
Smart Services te gaan ontwikkelen. Hieruit is het BISS Institute voortgekomen.
De campus, met BISS als het campusbrein, moet de komende 10 jaar uitgroeien tot een ecosysteem met een hoog
innovatief vermogen op het gebied van Smart Services
en een attractieve en leerrijke omgeving voor het werven,
behouden en opleiden van toptalent. Het ecosysteem
waarvan BISS deel uitmaakt, bestaat uit grootbedrijven,
innovatieve MKB, kennisinstellingen, onderzoeksinstituten,
start-ups en studenten, waarin open innovatie, het delen
van kennis, ervaring en expertise door de verschillende campusdeelnemers centraal staat. Bedrijven die
zich inhoudelijk richten op smart service innovaties zullen zich graag op de Campus vestigen; getalenteerde mensen zullen er graag studeren, jonge studenten en ondernemers zullen er hun eigen bedrijf
starten en er een carrière vinden. De Smart Service Campus zal een belangrijke economische impuls
geven aan de Parkstad regio en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Brightlands campussen.
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Tot besluit, dank aan de partners
Dames en heren, ik ben bijna aan het einde gekomen
van mijn rede. Op dit punt past het om mijn dank uit
te spreken aan allen die het mogelijk hebben gemaakt
om op deze dies het BISS Institute en de Smart Services
Campus als thema te mogen belichten. Dat zijn er
velen en daarom zal ik niet iedereen kunnen noemen.
Ik begin bij onze rector magnificus Anja Oskamp.
Anja, bedankt voor de uitnodiging om vandaag hier te
mogen staan. Ook wil ik graag onze voorzitter, Sander
van den Eijnden, bedanken. Door het vertrouwen uit
te spreken in de BISS plannen en met de steun van het
college zijn wij als faculteit MST in staat geweest toe
te treden tot het BISS consortium. Ik wil graag mijn
Universitair Management Team collega’s, decanen
en directeuren, bedanken voor hun steun. Natuurlijk
dank ik alle collega’s binnen mijn eigen faculteit, het
Facultair Management Team, de vakgroepen (voorzitters en vakgroepleden) en het faculteitsbureau, wiens
ondersteuning onmisbaar is geweest bij de totstandkoming van de consortiumovereenkomst. Bijzonder dank
ook aan de Bestuursdienst voor de support bij de totstandkoming van alle overeenkomsten. Een persoon
wil ik daarbij toch graag bij naam noemen, Judith Niesters van Juridische zaken.
Dank ook aan onze BISS partners Universiteit Maastricht en Zuyd Hogechool. Het is in de eerste plaats
aan jullie te danken dat de Open Universiteit is kunnen toetreden als partner in dit Kennis-As project.
Dank in het bijzonder aan de colleges van bestuur van Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool die de
Open Universiteit deze ruimte hebben geboden en tevens aan de founding fathers van de Smart Services
Campus, APG, Provincie Limburg en (wederom) Universiteit Maastricht.
Sinds anderhalf jaar ben ik als kwartiermaker nauw betrokken bij de ontwikkeling en opstart van het BISS
Institute. Wekelijks komen de kwartiermakers van Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit bijeen om de plannen van ons BISS Institute te verwezenlijken. Dat is gedurende deze periode
een boeiende en intensieve bezigheid gebleken. Ik wil mijn collega kwartiermakers Peter Princen, Stan
van Hoesel, Jos Lemmink en Laury Bollen hartelijk bedanken voor de bijzonder plezierige en succesvolle
samenwerking. Daarbij mogen Claudia van Oppen, onze procesbewaker, wegbereider en sinds kort officieel manager interaction en business relations van BISS, Edward Peters en collega decaan Philip Vergauwen niet onvermeld blijven. Hun ondersteuning en het vertrouwen hebben de kwartiermakers de ruimte
gegeven die nodig was om zo ver te komen.
Tot slot een woord van dank aan de partners, leden van het kernteam en stuurgroep van de Smart Services Hub. Samen hebben wij het zaadje geplant voor de Smart Services Campus. Het zei daarom nog maar
een keer gezegd: zonder Smart Services Hub geen Smart Services Campus. John Slots en Kelly Claessens,
bedankt voor de uiterst plezierige samenwerking in de afgelopen jaren, ik hoop dat dit een vervolg zal
krijgen.
Dames en heren, ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid vanmiddag en uiteraard ook
uw aandacht. Graag geef ik het woord aan de rector.
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Reflecties op smar t ser vices
De bijdrage van zowel de heer Boerekamp als de heer Beurskens zijn op
korte termijn terug te bekijken via de videomontage op www.ou.nl/dies.

APG, innovatie en de Smart Services Campus
Drs. ir. Mark Boerekamp RA
Chief Operations Officer bij APG

De Limburgse kenniseconomie
Drs. Twan Beurskens
Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur voor de Provincie Limburg
(en OU alumnus Managementwetenschappen)
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‘Het smaakt naar meer’

Zuyderdroom
Drs. Karel van Rosmalen MPA
Voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool

Mevrouw de rector magnificus, hooggeleerde dames en heren, geachte toehoorders,
geachte decaan en geachte deputé,
Een diesviering waarop u wordt toegesproken door de buurman, van de overkant, een hbo-bestuursvoorzitter! Gekker moet het niet worden, waar blijven de mores?
De decaan, ik mag hem Gerard noemen, heeft een mooi en goed overzicht gegeven van de mogelijkheden van Big Data, van Business Intelligence en Smart Services. Ik kan daar inhoudelijk niets aan
toevoegen.
Ik kan u wel vertellen hoe belangrijk ik deze ontwikkeling vind voor deze regio en waar de door Gerard
geschetste samenwerking naar smaakt: MEER.

Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool is een kleine grote hogeschool, of zo u wilt, een grote middelgrote hogeschool.
Groot genoeg om wat voor elkaar te krijgen, klein genoeg om een persoonlijke hogeschool te zijn.
Al een jaar of vijf geleden heeft Zuyd zich gerealiseerd dat we een regionale Hogeschool zijn (een zeer
groot deel van onze alumni werkt hier in Limburg; we zijn de hofleverancier van hoger opgeleiden in
Zuid-Limburg) en dat we ons dus moeten richten, in onderwijs en onderzoek, op de zwaartepunten die
de regio kent.
Onze keuze voor Zuyd zwaartepunten is voor wie het DNA van deze regio kent, niet spannend:
1. Life Science and materials (CHILL, fysiek op Chemelot)
2. Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT, breed samenwerkingsverband in de zorg)
3. Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving (NEBER, wijk van morgen)
Immers, een zwaartepunt is voor ons een domein waarop we (h)erkend worden als een grote speler,
waarop we enige massa hebben (in je eentje kun je moeilijk een zwaartepunt zijn), waarop we een
programma hebben (van A naar B) en waar we enkele krachtige (regionale) partners hebben die deel
uitmaken van het programma.
BISS, voorziet in een programma en krachtige partners om ook in het economische domein een zwaartepunt te gaan vormen: we zullen daartoe meer massa moeten ontwikkelen en dat kan dankzij de
steun van de Provincie en de partners in het bedrijfsleven, en we zullen ons moeten specialiseren, en
dat kan weer met hulp van de OU en de UM. Toen BISS nog op de tekentafel lag, zei onze directeur van
de faculteit ICT, Peter Princen, dat voor die ambities een sterke ICT-faculteit nodig zou zijn. Een faculteit
die noch bij Zuyd, noch bij de OU of UM voorhanden was. Alleen door de drie bij elkaar te brengen,
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kon een sterke en brede groep onderzoekers en docenten op de been worden gebracht. De komende
jaren zullen we BISS zien groeien, in omvang en impact.
En dat smaakt naar meer!

De Regio
In deze regio, Zuid-Limburg, en voor een belangrijk deel geldt dit ook voor de hele Provincie, hebben
we enerzijds last van krimp en moeten we anderzijds groeien om het enorme potentieel van economische en sociale mogelijkheden te kunnen realiseren. Minder studenten die instromen en meer studenten nodig om gediplomeerd uit te stromen, dat is de opgave.
Een aantal partijen heeft de koppen bij elkaar gestoken om deze opgave daadwerkelijk op te pakken.
Het Kennis-As programma van de Provincie Limburg en daarvoor de brutale keuze voor een Versnellingsagenda, maakt het mogelijk om vanuit de kennisinstellingen in de regio, de innovatiekracht te
bundelen. Zelf te investeren in wat de regio nodig heeft, externe financiers te zoeken die mee willen
doen in de regio en een gelijke investering van de Provincie die erbovenop komt. Waar de banken nu
ongeveer een procent geven, is dit nog eens een return on investment!
Zoals gezegd vandaag, het is niet alleen papier of geld, het gaat om een Coalition of the Willing. En
dan helpt het enorm dat we elkaar goed kennen en elkaar in de ogen kunnen kijken. Want 250 miljoen
is een enorm bedrag en er is vertrouwen, verdiend vertrouwen, nodig tussen partijen om gewaagde
en brutale dingen te doen: een BISS, een campus in Venlo, een Science Program op Chemelot, regeneratieve geneeskunde op de Health Campus, ontwikkelingen tegen de draad in. Het mag hier gezegd
worden; de Provincie gaat niet over één nacht ijs, en een nieuwe coalitie betekent niet meteen nieuwe
spelregels. Zo is een duurzaam klimaat aan het ontstaan waarin innovatie en experimenteren mogelijk
zijn. Mijnheer de deputé, Twan Beurskens, dat is ook een verdienste die het vertrouwen tussen partijen
vergroot.
En dat smaakt naar meer: ook de komende jaren zullen er nieuwe Kennis-As projecten worden ontwikkeld om de regionale economie een boost te geven met hoogwaardig onderzoek en onderwijs. Of het
nu gaat om allerlei smart devices die meten in de zorg of slimme arrangementen om wijken en dorpen
leefbaar te houden. Het gaat om oplossingen voor de uitdagingen van nu en morgen.

De OU en Zuyd
Het is vandaag uw dies dus laten we het hebben over de OU, en de samenwerking van Zuyd Hogeschool met de OU.
Laat ik beginnen met op te merken dat ik de aanvankelijke terughoudendheid van het bestuur, met
betrekking tot het spelen van een regionale rol (de OU is tenslotte de Open Universiteit van gans
Nederland en Vlaanderen) goed heb begrepen. Maar zeker nu die rol onder druk staat is het goed dat
de OU ook in de eigen omgeving kijkt naar mogelijkheden en kansen.
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Deelname aan BISS is een uitstekende stap, deelname aan meer programma’s is wenselijk. Laat ik dat
eens verkennen, brutaal als ik ben, vanuit de dingen waarmee Zuyd Hogeschool bezig is. En ik droom
hardop:
1. Zuyd Hogeschool heeft een Zuyd Academy (werktitel) opgericht om onderwijs te verzorgen voor
mensen die al werken, Leven Lang Leren, deeltijdonderwijs met een specifieke didactiek en ondersteund door tools als blended learning. En eerlijk is eerlijk, als we niet oppassen gaan we bij Zuyd het
wiel weer uitvinden. Wat zou er mooier zijn dan een joint venture van Zuyd met de OU, in plaats van
“Intell Inside” zou ons aanbod “OU inside” of “powered by OU” kunnen zijn. Dat zou voor een grote
markt die het HBO zou kunnen betreden, een geweldige combinatie zijn.
2. De Zuyd Academy krijgt een prachtige plek. Nog voor de zomer van 2016 wordt ons nieuwe gebouw,
LIGNE, in Sittard opgeleverd. Een gebouw waarin ons ondernemersonderwijs en het aanbod van de
Zuyd Academy worden geconcentreerd. Daar zou een plek voor de OU niet misstaan. Ik begrijp dat
u zoekt naar concentratie op een paar strategische plekken en mij dunkt dat het de moeite van het
onderzoeken waard is.
3. De OU heeft een geweldige naam bij studenten waar het gaat om de kwaliteit van de masteropleidingen. Tegelijkertijd zijn de bacheloropleidingen, onder het door de overheid nieuw opgelegde
regiem, geen vetpot. Zou het kunnen zijn dat de OU zich meer en meer gaat richten op de masters
en de toeleiding daar naartoe, de bacheloropleidingen, over laat aan anderen? En als de klassieke
universiteiten ervoor kiezen om drempels voor toegang tot de masters op te werpen is het dan niet
een schone taak voor de OU om de toegankelijkheid tot dit deel van het stelsel te vergroten? Bijvoorbeeld door ook te kijken naar die hbo-afgestudeerden die het in hun mars hebben om een master te
halen? Al dan niet in samenwerking met de UM?
Mevrouw de Rector Magnificus, ik hoop niet dat ik uw gastvrijheid om hier te mogen spreken heb misbruikt om hardop te dromen. Weet dat het komt uit een goed hart, van een jongen uit de regio (weliswaar niet van geboorte, maar wel in woord en daad). Als u en uw collega’s er straks ook maar even over
spreken met elkaar, dan ben ik al zeer tevreden. Onze huidige samenwerking smaakt naar meer en dus
zijn we het aan elkaar en aan deze regio verplicht om na te denken hoe we meer kunnen doen om het
vraagstuk dat ik eerder noemde op te lossen: minder instroom en meer uitstroom.
Ik dank u voor uw aandacht!

27

Uitreiking proefschriftprijs
juni 2012 - juni 2015
Prof. mr. Anka Ernes
Bijzonder hoogleraar dogmatiek civiel en handelsrecht

Door de Open Universiteit wordt dit jaar voor het eerst de proefschriftprijs uitgereikt. Het gaat hierbij
om het beste OU proefschrift uit de periode van juni 2012 tot juni 2015.
Door de decanen kon per wetenschapsgebied één dissertatie worden genomineerd.
De Board van de Graduate School fungeerde als jury en had een lastige klus. Hoe je het ook wendt of
keert: het blijft min of meer appels met peren vergelijken. Aan de hand van een aantal criteria heeft de
jury vier proefschriften beoordeeld. Deze criteria waren:
•
•
•
•
•

De eerste promotor is of was verbonden aan de Open Universiteit
De promotiedatum ligt tussen 1 juni 2012 en 1 juni 2015
Het proefschrift heeft een hoge mate van originaliteit
Het proefschrift heeft een goede methodiek
Verder is aanvullend bekeken in hoeverre het proefschrift van betekenis is (geweest)
voor de Open Universiteit als instelling van wetenschap

Alle genomineerde proefschriften voldeden aan de criteria en zijn dus uitstekende proefschriften.
Genomineerd zijn (in alfabetische volgorde van discipline of instituut) de heer Bertus Bakker van
Cultuurwetenschappen, mevrouw Irina Nikolova van Psychologie, de heer Jeroen Ermers van Rechtswetenschappen en de heer Dirk Börner van het Welten-instituut. Ik wil de aanwezige genomineerden,
de heren Börner en Ermers, graag vragen nu naar voren te komen.
Ik stel de genomineerden kort aan u voor.

De heer Bertus Bakker, Cultuurwetenschappen
Het proefschrift is getiteld “Elk zijn museum: Openbaar kunstbezit 1956-1988.
Esthetische vorming van het Nederlandse volk”.
Het betreft een interdisciplinaire studie op hoog niveau en een standaardwerk
met betrekking tot de ontwikkeling en betekenis van het bekende radio- en
tv-programma Openbaar Kunstbezit in de periode 1956-1988. De dissertatie is uitstekend geschreven: de schrijfstijl is van een goed wetenschappelijk niveau, maar
tegelijk toegankelijk. Dit maakt het boek geschikt voor zowel de vakinhoudelijke
collegae als voor een ruimer cultureel geïnteresseerd publiek.
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De heer Jeroen Ermers, Rechtswetenschappen
Zijn proefschrift draagt als titel: “Estoppel vanuit civil law perspectief”.
Estoppel is een rechtsfiguur die niet bekend is binnen het Nederlandse recht. Het
onderzoek zou daarmee zeer theoretisch hebben kunnen zijn, wellicht zelfs te kwalificeren als onbruikbaar voor de Nederlandse rechtspraktijk. Dit is echter niet het
geval. Het proefschrift is uitgebreid aangehaald in een advies aan de Hoge Raad der
Nederlanden van de Advocaat-Generaal. Dit geldt binnen de rechtswetenschap als
een bewijs van waardering voor de uitstekende kwaliteit. De promovendus geeft
blijk van authentieke denkkracht door de overheveling van een leerstuk uit de common law traditie in het Nederlandse rechtssysteem. Het proefschrift is daarenboven
zeer fraai en toegankelijk geschreven.

Mevrouw Irina Nikolova, Psychologie
Het proefschrift is getiteld: “Professional learning and occupational well-being
in times of job restructuring: Towards a better understanding of concepts and
relationships”.
Het proefschrift behandelt het actuele thema van de voortdurende veranderingen die tegenwoordig in organisaties aan de gang zijn en de gevolgen daarvan
voor het welzijn en leren van werknemers. Het promotieonderzoek laat zien dat
veranderingen zowel negatieve (vermoeidheid) als positieve (leren) effecten kan
hebben. Daarnaast laat het zien dat de manier waarop organisaties het leren van
werknemers kunnen bevorderen afhankelijk is van de mate waarin veranderingen
plaatsvinden. Dit proefschrift draagt in grote mate bij aan zowel onderzoek als
praktijk.

De drie genoemde promovendi zijn met hun proefschrift genomineerd, maar zijn niet de winnaar.
De winnaar is:

De heer Dirk Börner, Welten-instituut
Het winnende proefschrift is getiteld: “Ambient learning displays”.
Het proefschrift onderzoekt het gebruik van computers en displays geïntegreerd in onze dagelijkse omgeving om mensen bewust te maken over belangrijke
veranderingen in hun omgeving, kennisopbouw te ondersteunen, feedback te geven en leer- en reflectieprocessen te bevorderen. In de experimenten is evidentie
verzameld dat Ambient Displays efficiënt gebruikt kunnen worden om leerprocessen te bevorderen, kennisoverdracht te vergroten, motivatie te verhogen, en
persoonlijke reflectie te verbeteren. Het proefschrift is een uitstekend voorbeeld
van een inter- en multidisciplinaire aanpak waarin design-based onderzoek, met
praktijkgerichte innovatie, en wetenschappelijk evaluatie zijn verbonden.
Graag vraag ik nu de rector magnificus om aan de aanwezige genomineerden bloemen uit te reiken en
daarnaast een oorkonde en prijs in de vorm van een sculptuur uit te reiken aan de winnaar.
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