ESB IN 2018
JAARVERSLAG
EXPERTISECENTRUM
SUSTAINABLE BUSINESS

LEESWIJZER
Voor u ligt het jaarverslag van het Expertisecentrum
Sustainable Business (ESB) van Avans Hogeschool,
met daarin de strategie, de activiteiten en de
prestaties van 2018. We laten zien wat de relatie is
tussen de opdracht die het expertisecentrum heeft
en hoe we daar voor de verschillende interne en
externe stakeholders invulling aan geven.
Uitgangspunten vormen onze missie en ambitie
zoals die zijn vastgelegd in het ESB Businessplan
2020 ‘Business met een boodschap’.
We laten zien hoe we met verschillende hulpbronnen
onze activiteiten ontplooien en impact realiseren.
Onze lectoren en onderzoekers vormen de
belangrijkste waarde. Samen met de opleidingen
binnen het economisch domein werken zij aan
praktijkproblemen in nauwe co-creatie met het
beroepenveld. In dit jaarverslag valt te lezen binnen
welke omgevingscontext het expertisecentrum actief
is, zowel intern als extern.
Daarnaast lichten we toe dat we naast een solide
basisfinanciering steeds meer gebruik maken van
externe financiering via betaalde opdrachten en
nationale en Europese subsidies.
De governance is ingericht met een Stuurgroep van
directieleden van Avans Hogeschool en met een
externe raad van advies. In dit jaarverslag treft u aan
op welke wijze het ESB vorm geeft aan deze
governance. Tevens worden daarbij de risico’s in
beeld gebracht en de wijze waarop
risicomanagement heeft plaatsgevonden.
De financiële verantwoording laat zien dat het ESB
een financieel gezonde eenheid is.
In het jaarverslag is op veel plaatsen te lezen hoe wij
samenwerken met stakeholders en welke impact wij
daarbij realiseren. We maken onderscheid in impact
op het onderwijs, docenten, studenten van Avans,
impact op duurzaamheid in de praktijk en impact in
het kennisdomein van onderzoekers.
Door het verslag heen hebben wij bij wijze van
illustratie de logo's van verschillende
samenwerkingspartners geplaatst. Dit is geen
uitputtend overzicht. We werken met veel meer
partijen samen, zoals u ook zult kunnen lezen in het
jaarverslag.
We horen graag uw feedback op het jaarverslag. U
kunt uw reactie mailen naar: info.esb@avans.nl.
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BUSINESS MET
EEN BOODSCHAP

In 2018 heeft het Expertisecentrum Sustainable
Business (ESB) het ingezette beleid zoals
vastgelegd in het businessplan 2020 Business

met een boodschap verder verbreed en
verdiept.

We signaleren een grotere zichtbaarheid in de
buitenwereld, 2 nieuwe lectoren voegden zich bij ons
en we zien opnieuw een groter aandeel van extern
gesubsidieerde projecten. Een belangrijk streven
blijft de onderzoekslijnen meer af te stemmen met
de opleidingen en de projectcontrole te verbeteren.
ESB-manager Nies Rijnders blikt terug vanaf de start
in 2014 en vooruit naar 2020.
‘Het stemt tevreden dat we in 2018 de lagere
bijdrage van Avans hebben kunnen aanvullen met
meer Nederlandse en Europese projectsubsidies’,
zegt Rijnders. ‘Daardoor kunnen we meer docenten
betrekken bij onderzoek, want ons doel is kennis
borgen en stapelen.’
De financiële kaders van Avans zijn begin 2017
stringenter en krapper geworden. Daardoor
verschoof het accent naar de eigen middelen die
lectoren weten aan te boren voor
onderzoeksprojecten. ‘Een andere mogelijkheid zou
zijn geweest het aantal kenniskringleden verder te
verminderen, maar daar zit de kern van ons
bestaansrecht. Dus hebben we gekozen voor het
verwerven van externe subsidies, vooral van
Nederlandse overheden en Europese instanties.’

Rijnders: ‘Het werd tijd om het ESB te ontwikkelen
tot een samenhangend team. Wij willen namelijk
meer zijn dan een groep van 6 lectoraten. Met de
aanstelling van een senior hogeschooldocent als
associate lector verstevigden wij in 2016 de band
met het onderwijs en vergrootten tegelijkertijd onze
onderzoekscapaciteit.’

EXTERNE FINANCIERING
Begin 2017 heeft Avans vanwege hogeschoolbrede
bezuinigingen ook het budget voor ESB verkleind.
‘We hebben toen ingezet op het verkrijgen van meer
gesubsidieerde projecten en een aantal lectoraten
heeft de kenniskring verkleind. Daardoor slaagden
we erin de exploitatie over 2017 sluitend te krijgen.
Voor 2018 en 2019 zetten we weer stevig in op het
werven van extra externe financiering bovenop het
beschikbare budget van Avans. Voor 2018 is dat
gelukt: we hebben 30% meer externe financiering
gerealiseerd dan het jaar daarvoor. Het toont onder
meer aan dat we voor externe partijen beter
zichtbaar zijn. Het externe geld maakte een goede
doorstart mogelijk. En daardoor kunnen we ook met
meer docenten onderzoek doen.’
Keerzijde van het toenemend aantal
onderzoeksprojecten is dat het managen en
controleren van de uitvoering van projecten meer tijd
en energie vragen.
‘In 2018 hebben we vooruitgang geboekt bij het
verbeteren van de projectcontrole door er meer
mensen op te zetten. Ook is een nieuw financieel
systeem ingevoerd. Dat systeem is nog onvoldoende
ingericht om een sluitende financiële projectcontrole
mogelijk te maken. Het is een zwakke plek gebleken,

MEERVOUDIGE WAARDECREATIE
Het ESB startte in 2014 binnen Avans als
kenniscentrum in het economisch domein met een
duurzaamheidsmissie. Belangrijke elementen zijn
een circulaire economie waarin reststoffen volledig
opnieuw worden ingezet als grondstof of product,
meervoudige waardecreatie: op economisch, sociaal
én ecologisch gebied, en duurzame inzetbaarheid
van mensen op de arbeidsmarkt.
Vanaf de 2e helft van 2016 verlaat het ESB de
verkennende fase en bouwt verder op het
fundament dat is gelegd. De 6 lectoren hebben ieder
op hun gebied onderzoeken opgezet. De
medewerkers van de ondersteunende diensten zijn
vertrouwd geraakt met hun taken.
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omdat het vooralsnog niet de direct toepasbare
informatie kan geven die we nodig hebben. Ook in
2019 is dat nog niet het geval en werken we met de
financiële afdeling en de andere expertisecentra aan
de verdere inrichting van het systeem’, aldus
Rijnders.

INHOUDELIJKE KWALITEITSSLAG
Binnen het ESB is in 2018 een inhoudelijke
kwaliteitsslag gemaakt door focus aan te brengen in
de onderzoeken die worden aangenomen. ‘We zijn
in 2014 met veel enthousiasme aan de slag gegaan
en hebben gretig opdrachten binnengehaald. Maar
soms heb je de capaciteit niet om in een onderzoek
te participeren. Dan moet je keuzes maken en dat is
heel moeilijk. Maar vol is vol, en dan moet je een keer
“nee” zeggen.’
Het ESB wil impact creëren in de maatschappij en in
het onderwijs, maar het meten van dat effect is
volgens Rijnders niet zo simpel. ‘We hebben in 1e
instantie de kwantitatieve impact gemeten. Maar er
is behoefte aan het verhaal achter de cijfers, de
weergave van de daadwerkelijke impact. In 2018
hebben we de indicatoren aangepast en zijn we
begonnen kwalitatief te beschrijven wat we hebben
bereikt. Zo laten we studenten zogenoemde
posterpresentaties houden voor een breder publiek,
als oefenmoment voor hun afstuderen. En, lectoren
hebben hun stempel gedrukt op nieuwe curricula.
Impact meten blijft lastig, maar we zijn op de goede
weg.’

Posterpresentaties
Zo laten we studenten zogenoemde
posterpresentaties houden voor een breder
publiek, als oefenmoment voor hun
afstuderen.

Voor de beoordeling van de kwaliteit van het
uitgevoerde onderzoek is gestart met peerreview
waarvoor lectoren een lijst met criteria hebben
opgesteld. ‘Dit is in lijn met de concretisering van de
kwaliteitseisen van het ESB voor het uitgevoerde
onderzoek. Bij peerreview beoordelen lectoren of
onderzoekers van andere onderzoeksinstellingen het
onderzoek van het ESB. In het najaar van 2018 zijn
op deze manier gezamenlijk 2 onderzoeken
beoordeeld.’
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Stakeholderdialoog
Voor een eventuele herijking van het inhoudelijke
onderzoekprofiel is in 2018 een stakeholderdialoog
gevoerd. ‘Het is belangrijk dat we binnen ons
netwerk regelmatig toetsen of wat we doen in lijn is
met wat van het ESB wordt verwacht’, stelt Rijnders.
‘Sterke externe relaties zijn belangrijk, omdat een
goede samenwerking met stakeholders het ESB
versterken in de mogelijkheden zijn missie te
realiseren.’
Op basis van deze stakeholderdialoog werkt het ESB
aan een herprofilering als toonaangevend
expertisecentrum op het gebied van succesvol
duurzaam ondernemen in de regio. ‘Als we het ESB
beter in de markt willen positioneren, moeten we
meer focussen op onze onderzoeksthema's en
kernactiviteiten’, vindt Rijnders.
‘Lectoraten willen onderzoek doen dat bijdraagt aan
de inhoudelijke verdieping van de opleidingen. Voor
het onderwijs relevante onderzoeken zullen ook
leiden tot intensivering van onze samenwerking met
de academies. We hebben afgesproken dat elke
lector voor zichzelf nagaat wat de focus van zijn
lectoraat moet zijn. De 2 nieuwe lectoren
formuleerden meteen bij hun start de focus van hun
onderzoek. Daarmee gaven zij een belangrijke
impuls aan de ontwikkeling van het gewenste profiel
van het ESB, waar ook de Stuurgroep en de raad van
advies bij betrokken zijn.’
Professionalisering onderzoekvaardigheden
docenten
Een van de terugkerende wensen is de verdere
professionalisering van de onderzoekvaardigheden
van docenten die afstudeerders begeleiden en van
docenten die lid willen worden van een kenniskring.
‘Het is ons niet gelukt vanuit het ESB een
gemeenschappelijke training op te zetten. Onze
wens heeft er wel toe geleid dat de academies zelf
aan de slag zijn gegaan om de
onderzoekvaardigheden van docenten te
verbeteren. Ze wisselen onderling tips en adviezen
uit onder meer via de Stuurgroep. De ESB-lectoren
vormen een soort van adviesraad rondom de diverse
opleidingen.’

ORGANISATIE
In 2018 heeft het ESB afscheid genomen van 3
lectoren van het 1e uur: Jorna Leenheer (New
Marketing), Jan Jurriëns (Sustainable Strategy and
Innovation) en Frans Stel (International Business). Kaj
Morel is Jorna Leenheer opgevolgd en Godelieve

Spaas heeft het lectoraat over van Jan Jurriëns
overgenomen.
De vacature voor het lectoraat International Business
wordt in de loop van 2019 opgevuld. Rijnders is erg
positief over de bijdrage die de vertrokken lectoren
hebben geleverd aan de ontwikkeling van het ESB.
‘Jorna, Jan en Frans hebben heel veel projecten
uitgevoerd en intensieve contacten met academies
en het onderwijs onderhouden. Ze publiceerden ook
regelmatig in vaktijdschriften.’
Als ESB-manager ziet hij ook voordelen van een
wisseling van de wacht in deze fase: ‘De nieuwe
lectoren zullen een nieuwe draai geven aan het ESB.
Door hen komt er een andere dynamiek in het team.
Omdat zij opnieuw kijken naar de inhoud van het
lectoraat zullen onderzoekslijnen meer worden
afgestemd met de opleidingen. Voor het entameren
van onderzoeken is dat heel nuttig.’
Ook een van de managementondersteuners van het
eerste uur, Reyhana Stevels, verliet het ESB in 2018.
‘Reyhana heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
de ondersteuning van lectoren en aan communicatie
en kennisuitwisseling. En ook aan de opbouw van
ESB in het algemeen’, aldus Rijnders.

Living Lab Circulair Economy
Samen met een aantal hogescholen die actief zijn op
het gebied van Sustainable Business is het ESB in
2018 een intensieve samenwerking gestart met 3
universiteiten in Canada om een Living Lab Circulair
Economy op te zetten, een uitwisselingsprogramma
van studenten en docenten. Het doel is zoveel
mogelijk onderwijs, onderzoek samen te
ontwikkelen en de kennis en de inzichten te delen.
Het initiatief vloeit voort uit deelname in 2017 aan
de Global Conference on Business and Economics
(GLOBE 2017). Begin 2019 komen de eerste
docenten en studenten vanuit een van de
universiteiten naar Avans. We pakken in 2019 de
onderzoekssamenwerking verder op.
Masteropleiding Sustainable Business
Een aantal academies in het economisch domein
werkt samen met het ESB aan de ontwikkeling van
een masteropleiding Sustainable Business die in
september 2020 van start gaat onder de vlag van de
Academie voor Algemeen en Financieel
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met andere expertisecentra binnen Avans. Ook
nemen we, vaak op uitnodiging, regelmatig deel aan
onderzoekconsortia buiten Avans. ESB staat nu
zowel intern als extern op de kaart.’
Management. Het wordt een professionele
multidisciplinaire masteropleiding voor studenten
van binnen en buiten Avans.
Rijnders: 'Onze ambitie is studenten op te leiden die
een impact kunnen realiseren op
duurzaamheidsgebied binnen een organisatie, maar
ook in de regio of in de keten. Zij doen dat op basis
van persoonlijk leiderschap, verandermanagement,
en kennis en inzicht in duurzaamheid.'

STUURGROEP EN RAAD VAN ADVIES
De relatie met de Stuurgroep en de Raad van Advies
is volgens Rijnders verder geprofessionaliseerd. ‘Het
wederzijds begrip en vertrouwen is gegroeid. Beide
organen helpen ons het ESB verder te ontwikkelen.
Het overleg met de stuurgroep verloopt goed. Er is
waardering voor initiatieven zoals de
stakeholderdialoog, het traject
onderzoekvaardigheden bij docenten en voor de
gesprekken die we daarover hebben.’
De vergaderingen met de Raad van Advies hebben
in de loop van 2018 een andere invulling gekregen.
Er wordt 1 hoofdonderwerp aan de orde gesteld en
1 lector presenteert een specifiek onderzoek en
formuleert vragen, dilemma’s et cetera om aan de
leden van de raad voor te leggen.
‘Op die manier kunnen we ons inhoudelijk klankbord
optimaal benutten op expertise, ervaring en
netwerk. De nieuwe invulling wordt als positief
ervaren. Verder zijn verschillende leden van de Raad
op hun verzoek ingezet bij andere activiteiten, zoals
de ontwikkeling van de masteropleiding.’

TOT SLOT
Nies Rijnders constateert dat hij het ESB in 4 jaar tijd
volwassen heeft zien worden en dat een groep
individuen is uitgegroeid tot een team. ‘Van het
breed oppakken van onderzoeken in het begin is er
nu meer focus en een grotere gemeenschappelijkheid. We werken meer samen met opleidingen en
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Onderwijs en werkveld waarderen steeds meer wat
ESB inhoudelijk doet, stelt Rijnders. ‘Maar we blijven
streven naar meer afstemming van de
onderzoekthema’s met het onderwijs. In de
komende jaren zal de focus niet alleen liggen op
versteviging van onze positie in de maatschappij,
maar ook op een stevigere interne positie. Vanaf
2019 zetten we intensiever in op de zorg voor
kwaliteit van de onderzoeken die we doen en op een
meer inzichtelijke en transparante manier van meten
van onze impact.’
In 2019 treedt Edwin Verlangen terug als voorzittend
directeur van de ESB-Stuurgroep omdat zijn termijn
erop zit. Rijnders: ‘Dit is bij uitstek het moment om
een wat diepere reflectie uit te voeren op de
governance van het expertisecentrum en samen met
lectoren en Stuurgroep na te denken over wellicht
een ander besturingsmodel of het leggen van andere
accenten. We zullen dit onderwerp ook in de raad
van advies aan de orde stellen.’

AMBITIE

Het Expertisecentrum Sustainable Business
(ESB) is één van de 6 expertisecentra van Avans
Hogeschool. Het ESB is een samenwerking van
11 academies in het economisch domein.

De 11 academies hebben gezamenlijk een achterban
van bijna 13.000 studenten, ruim 700 docenten en
13 verschillende opleidingen.

ONS BESTAANSRECHT
Het praktijkgericht onderzoek in het economisch
domein van Avans Hogeschool vindt plaats onder de
centrale noemer van duurzaam ondernemen. Het
ESB draagt bij aan een duurzaam ondernemende
samenleving in het algemeen en de ontwikkeling van
een duurzame economie in het bijzonder. Ons
onderzoek richt zich op de regionale, nationale en
internationale bedrijven en (maatschappelijke)
organisaties. Zo zijn wij betrokken bij regionale en
ook grensoverschrijdende onderzoeksprojecten. Het
streven naar een duurzame samenleving houdt niet
op bij de Nederlandse grens.
Het ESB wil met zijn activiteiten een directe en een
indirecte impact realiseren voor een duurzame
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Ambitie

economie en maatschappij. Direct, door samen met
bedrijven, overheden en NGO’s onderzoek te doen
op het terrein van duurzaam ondernemen. Indirect,
door de uitvoering en de resultaten van dat
onderzoek ten goede te laten komen aan het
onderwijs, de docenten en de studenten, en onze
alumni. De alumni zijn onze ambassadeurs die de
beroepspraktijk mede vanuit een sterke
duurzaamheidsbril bekijken.
Om onze ambities te bereiken concentreert het ESB
zich op de volgende programmalijnen voor
onderzoek waaraan een lectoraat of een asscociate
lectorschap is verbonden:
•
•
•
•
•
•
•

Sustainable Strategy and Innovation (SSI)
Sustainable Finance and Accounting (SFA)
Sustainable Working and Organising (SWO)
Improving Business (ImB)
New Marketing (NM)
International Business (IB)
Drijfveren voor duurzaam ondernemen (associate
lectorschap)

ONZE MISSIE EN VISIE
Het ESB wil een actief, toonaangevend
expertisenetwerk zijn dat bekend staat als vraagbaak
en bron voor onderwijs, bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties op het gebied van
duurzaam ondernemen, zowel nationaal als

internationaal. Het ESB is een levende organisatie die
een ontmoetingsplaats is én een middel kan zijn om
bij te dragen aan een duurzame economie en
samenleving.

docenten en onderzoekers samen aan
maatschappelijke en multidisciplinaire thema’s.

ONZE WERKWIJZE

Het ESB wil een samenwerkingsverband zijn om zo
met andere (internationale) partners onderzoek te
doen gericht op nieuwe businessmodellen en
duurzaam gedrag van individuen en organisaties.
Binnen het ESB werken bedrijven, studenten,

Het onderzoek binnen het ESB speelt zich af in de
kennisdriehoek onderzoek-onderwijsberoepspraktijk. Het ESB doet dit door kennis en
inzichten te ontwikkelen en te delen. En door het
leveren van toepasbare producten, ontwerpen en
concrete oplossingen voor praktijkproblemen.

Ambitie
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STRATEGIE

Voor het businessplan 2016-2020 heeft het ESB
gesprekken gevoerd met lectoren en directies
van academies. Die leverden een aantal kansen
en bedreigingen op en toonden verschillende
sterktes en zwaktes aan. Op basis daarvan heeft
het ESB zijn strategische keuzes gemaakt.

Het ESB wil een toonaangevend expertisecentrum
voor succesvol duurzaam ondernemen zijn, in de
regio, in Nederland en internationaal. Dat betekent
dat we ons met ons onderzoek en onze activiteiten
richten op inhoudelijk cruciale thema’s. We kiezen
thema's die van belang zijn voor de huidige
economische en maatschappelijke ontwikkelingen
en voor toekomstige uitdagingen. Hoe we dat doen
en welke impact we daarmee hebben, delen we
graag met onze directe en indirecte stakeholders.

ONDERZOEKSTHEMA'S
Voorbeelden van actuele onderzoeksthema’s in 2018
zijn:
• Positionering van inloophuizen tussen andere
aanbieders in de zorgketen;
• Opstellen businessmodellen voor de verwerking
van laagwaardige reststromen, zoals cellulose en
textiel;
• Vinden en ontwikkelen van nieuwe spelregels,
speelveld en spelers passend bij de andere
principes van de nieuwe economie;
• Spelregels die ondernemende communities
ontwikkelen en de impact die ze genereren;
• Mogelijke bijdrage van kunst en kunstenaars in
innovatieprocessen op weg naar duurzaamheid;
• Integratie van cultuur, gedrag en reputatie in
toezichtroutine van commissarissen;
• Oplossingen zoeken voor de vermindering van
CO2-uitstoot door verlichting in openbare
ruimten;
• Impact van afstudeertrajecten in het hoger
economisch onderwijs;
• Verhogen werkplezier van housekeepingmedewerkers in een ziekenhuis;
• Ontwikkelen van lean-verbetertrajecten;
• Betrokkenheid van 20- tot 35-jarigen bij het
initiëren van burgerinitiatieven gericht op
energiebesparing, sociale cohesie en
armoedebestrijding;

• Duurzaamheidsassessments voor toeristische
bestemmingen;
• Wereldwijde bewustwording van de
problematiek rond duurzaam samenleven;
• Overbrugging van wetenschap en technologie
naar business;
• Verduurzaming van de staalbouw en
reststromenmanagement.

Externe uitingen

Aantal

Blogs

14

Artikelen in vakbladen

14

Eigen symposia

7

Presentaties en workshops extern

45

ONDERZOEKSCAPACITEIT
Het ESB is vanwege zijn grote verzameling van kennis
en capaciteiten van en voor duurzame projecten voor
bedrijven, overheden en andere organisaties een
interessante samenwerkingspartner. Naast de 6
lectoraten, 1 associate lector, een senior onderzoeker
en de ongeveer 59 kenniskringleden heeft het ESB
een achterban van bijna 13.000 studenten en
ongeveer 800 docenten die op enig moment in
groepen of individueel een bijdrage kunnen leveren
aan het ophalen, identificeren en oplossen van
actuele duurzaamheidsvraagstukken vanuit het
werkveld.

Strategie
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Breed bereik
Naast de kenniskringleden zijn ook andere docenten
en studenten actief betrokken geweest bij
onderzoek van onze lectoraten. In bijgaande tabel is
te zien om hoeveel studenten en docenten het ging
in 2018.
Actieve participatie door

Aantal FTE

(Associate) lectoren

9

4,6

Senior onderzoeker

1

1

Docenten

54

10,8

w.v. promovendi

5

0,73

Studenten

33

13,8

Totaal

102

30,93

ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN
Lectoren spelen een belangrijke rol bij de
professionalisering van kenniskringleden. Zij
ondersteunen door feedback te geven bij het
opzetten van onderzoek en de implementatie van de
resultaten van onderzoek. Dat gebeurt 1-op-1, maar
vindt ook plaats in kennissessies met alle leden van
een lectoraat. In 2018 kende het ESB 59
verschillende docenten als kenniskringlid. 57
daarvan waren afkomstig van academies binnen
Avans en 2 kwamen van buiten Avans. In de tabel is
te zien van welke academies de docenten afkomstig
waren.
Kenniskringleden per academie
Academie
Aantal kenniskringleden
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Strategie

AAAd

1

AAFM

10

AB&I

1

ACUE

1

AE&I

1

AFM

5

AHB

5

AI&I

4

AMBM

8

AMIB

4

AOMI

7

ASIS

5

AVD

2

JHS

3

Extern

2

Professionalisering onderzoek
Diverse academies hebben ondersteuning gevraagd
aan het ESB in het kader van de professionalisering
van de docenten op het vlak van
onderzoeksvaardigheden en het begeleiden van
studenten bij het afstuderen. Ter ondersteuning is in
het najaar een onderzoeksproject in samenwerking
met het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans
Hogeschool gestart. Met als doelen het vergroten
van de effectiviteit van de diverse onderzoeken en
het ontwikkelen van ontwerpcriteria voor
onderzoek.

LECTORATEN
EN ONDERZOEK

Het ESB bestaat uit 6 lectoraten en 1 associate
lectorschap die elk een eigen centrale
onderzoeksvraag hebben en verschillende
onderzoekslijnen. Daarnaast kent ESB sinds
2018 een senior onderzoeker. De concrete
focus die het ESB kiest voor het brede domein
duurzaam ondernemen wordt zichtbaar in de
combinatie met de verschillende (associate)
lectoraten.

SUSTAINABLE STRATEGY AND
INNOVATION
Het lectoraat Sustainable Strategy and Innovation
richtte zich tot aan 1 december 2018 onder lector
Jan Jurriëns op het aan elkaar koppelen van zorg en
welzijn, en op het opwaarderen van reststromen. Het
thema luidde: samenwerken in netwerken.
Samenwerking is geboden omdat bedrijven steeds
vaker oplossingen moeten vinden voor problemen
die buiten het eigen bedrijf om worden veroorzaakt.

Bedrijfskundige Jan Jurriëns gaf tot 1 december 2018
leiding aan het lectoraat. Cultureel antropologe
Godelieve Spaas is hem opgevolgd. Zij geeft
verderop aan waar voor haar in de komende jaren de
accenten komen te liggen.
In 2018 kende het lectoraat 3 stromen:
• Hergebruik van materialen, zoals van bestaand
staal in de bouw;
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• Restromen opwaarderen, zoals cellulose uit water
halen;
• Entrepreneurship in zorgnetwerken, bijvoorbeeld
bij inloophuizen en in het obesitasnetwerk voor
kinderen.

SSI werkt vanuit de 17 Sustainable Development
Goals (SDG's), de duurzame mondiale
ontwikkelingsagenda voor 2030. Het gaat om de
ontwikkeling van duurzame businessmodellen, van
duurzaam ondernemerschap en om
procesinnovatie. 80% van de welvaartsstijging hangt
samen met vernieuwing van processen, diensten.
Het doel is kennis vanuit het werkveld samen te
brengen met de kennis binnen het lectoraat, die
context gerelateerd is. De zorgverlening in een dorp
in de Betuwe is bijvoorbeeld anders dan in een stad
met een grote verscheidenheid aan culturen. We
proberen ook in het werkveld kennis aan te vullen
die ontbreekt.
Positionering Inloophuizen
Samen met de lectoraten Zorg Rond het
Levenseinde, Sustainable Finance and Accounting en
Leven Lang in Beweging doen 100 studenten vanuit
6 verschillende opleidingen in 2018 onderzoek naar
de vraag: ‘Hoe kunnen inloophuizen zich
positioneren tussen andere aanbieders in de
zorgketen?’ Mieke van Thiel, docent en lid van de
kenniskring van Sustainable Strategy and Innovation,
is bij dit onderzoek betrokken. Bijzonder is dat
studenten Social Works en Verpleegkunde
samenwerken met studenten uit het economisch
domein. Dat is voor alle betrokkenen een verrijkende
ervaring. Voor dit project moeten verschillende
werelden bij elkaar worden gebracht, zoals
gemeente en zorgverzekeraar.
Businessmodellen laagwaardige reststromen
In 2018 hebben we, in samenwerking met het
lectoraat International Business, ook
businessmodellen onderzocht voor de verwerking
van laagwaardige reststromen, zoals cellulose en
textiel. Het onderzoek richt zich op het vermarkten
van de reststromen en op de organisatie van het
reststroomproces in het betreffende netwerk. Wij
structureren de (technische) kennis die het bedrijf
heeft en brengen die kennis een nieuw vakgebied
binnen dat antwoord geeft op de vraag hoe je de
markt op kunt gaan. Evenals bij het onderzoek voor
de inloophuizen zijn hierbij andere vakgebieden
nodig om de eigen kennis te vergroten.

Samenwerking
We werken binnen ESB samen met International
Business, Finance & Accounting en New Marketing,
en verder binnen Avans met de lectoraten Innovatie
in de Bouw, Bio-based Bouwen en Palliatieve Zorg.
Externe partners zijn onder meer: Koninklijke
Metaalunie; Bouwen met Staal; Bouwnetwerk;
verwerkers van reststromen; regio West-Brabant;
gemeenten Tilburg en Den Bosch en MVO
Nederland.
Bereikte doelgroepen SSI

Aantal

Docenten

46

Studenten

271

Werkveld

170

Kennisdomein

100

REFLECTIE JAN JURRIËNS
Mijn ervaring is dat studenten van nu op een meer
volwassenen manier deelnemen aan het onderwijs.
Ze zijn op een gezonde manier kritisch en brengen
vaak zelf relevante kennis in, reiken mij bijvoorbeeld
wetenschappelijke artikelen aan die iets toevoegen
aan mijn eigen kennis. Ik geniet van de huidige
generatie studenten die anders in hun vak willen
opereren en anders in de maatschappij staan dan
studenten van pakweg 20 jaar geleden. Het heeft mij
geleerd anders met studenten om te gaan, met hen
samen te werken.
Hoogtepunt voor mij in 2018 was deelname met een
groep studenten aan de New Business Models
Conference in Sofia, Bulgarije. 5 studenten die op dit
wetenschappelijk congres een lezing gaven, bleken
zich als hbo’ers op niveau te kunnen meten met de
universitaire deelnemers. Dat geeft veel voldoening.
Wij zijn bij Avans onderweg van een pure
onderwijsorganisatie naar een kennisinstelling. Het
werkveld vraagt erom dat wij opschuiven in de
richting van universitair onderzoek, maar zonder de
context los te laten. Ik vind dat een boeiende
ontwikkeling die ik graag ondersteun. Want er is bij
bedrijven en in branches een grote behoefte aan
gedegen praktijkgericht onderzoek. Naarmate
docenten en studenten ervaring en kunde
opbouwen met de praktijk van onderzoek doen, zal
onderzoek bij Avans een normale praktijk worden.
Maar dat moet tijd krijgen zich te ontwikkelen.
Avans moet wel waken voor eenvormigheid. Want
als je als kennisinstelling succesvol wilt zijn, moet je
mensen hebben met een diversiteit aan talenten.

Persoonlijk heb ik genoten van de samenwerking
met de vele verschillende mensen die in allerlei
disciplines werken. Er is mij wel gezegd dat ik te
weinig leiding geef, maar in mijn ogen is richting
bieden genoeg. Het zijn volwassen mensen die zelf
voldoende competenties hebben. Belangrijk om tot
soepele samenwerkingen en goede resultaten te
komen, is dat je goed met elkaar kunt opschieten. Ik
blijf een bedrijfskundige, en docenten hebben ieder
hun eigen competenties en kennisgebieden. Dat heb
ik altijd willen respecteren. Tegenwoordig moet je
wel multidisciplinair samenwerken, want de
netwerksamenleving vraagt erom.

REFLECTIE GODELIEVE SPAAS
Op 1 september 2018 begon Godelieve Spaas als
lector Sustainable Strategy and Innovation.
Hieronder beschrijft ze in het kort haar ambities:
'Ik ben op zoek naar strategieën en innovaties voor
een nieuwe economie. Echt duurzaam ondernemen
is in mijn optiek een economische bijdrage leveren
aan het welzijn voor iedereen in harmonie met de
aarde. Om dat te kunnen bereiken is een
fundamentele wijziging nodig van het economisch
systeem. Ik zoek naar systeeminnovatie op het
gebied van economie, ondernemen en organiseren
die fundamenteel duurzaam is, naar antwoord op de
vraag: wat zijn de spelregels hiervoor in de
toekomst?
We gaan het antwoord uit de praktijk ophalen door
te onderzoeken:
• Welke trends we bespeuren bij radicale
vernieuwers;
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• Wat de wereldbeelden zijn van mensen die
uitnodigen tot andere spelregels;
• Wat voor transitiepaden nodig zijn in de
heersende orde om mensen ertoe te bewegen
mee te gaan in de veranderingen.
Circulariteit
Het lectoraat bouwt voort op het onderzoek van de
afgelopen jaren en ook in 2019 is circulariteit een
belangrijke onderzoekslijn. De onderzoeksgroep
Circulaire Economie richt zich op de duurzame
transitie van organisaties in organisatie-netwerken
en in systemen, en op meervoudige waarde-creatie.
De volgende stap in circulariteit gaat namelijk verder
dan het eigen bedrijf en komt ook niet meer voort
uit competitief denken. Duurzame netwerken,
meervoudige waarde-creatie en open
innovatieprocessen zijn belangrijke thema’s in deze
onderzoekslijn.

De rol van kunst in innovatie
Hoe kunnen kunst en kunstenaars bijdragen in
innovatieprocessen van ondernemers op weg naar
duurzaamheid? Kunst trekt het vanzelfsprekende in
twijfel, komt met radicaal andere ideeën en
oplossingen. Ook hun manier van werken is anders
dan die in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Juist
omdat kunstenaars zo anders werken dan
ondernemers kan samenwerking heel veel opleveren
maar is zij tegelijkertijd niet vanzelfsprekend. Samen
met de Haagse Hogeschool gaan we onderzoeken
hoe tussenpersonen (brokers) hierin een rol kunnen
vervullen zodat de impact van kunstenaars groter
wordt en innovaties meer bijdragen aan mens en
aarde.
Met kennisontwikkeling wil ik impact hebben op de
samenleving en op het onderwijs. De kennis moet
gericht zijn op de ondernemende mens en opening
bieden om anders, duurzaam, te gaan handelen.

Systeeminnovatie
Daarnaast ontwikkelen we een nieuwe
onderzoekslijn die zich richt op het vinden en
ontwikkelen van nieuwe spelregels, speelveld en
spelers passend bij de andere principes van de
nieuwe economie.

Ondernemende communities
Samen met andere hogescholen gaan we een
onderzoek opzetten naar ondernemende
communities. Daarbij kun je denken aan
gemeenschappen die samen een boerderij opzetten
zoals de Herenboeren; wijkbewoners die met elkaar
werken aan de energietransitie in hun gebied en
mensen die samen een lokaal bedrijf opzetten
waarmee zij een inkomen genereren en tegelijkertijd
bijdragen aan de ontwikkeling van mensen of het
gebied. De onderzoeksvraag is: welke spelregels
ontwikkelen deze initiatieven en welke impact
genereren ze daarmee?
Verbeelding van een andere economie
Samen met performancekunstenaar Petra Ardai
ontwikkelen we een concreet beeld van hoe nieuwe
spelregels in de economie kunnen uitwerken. Wat
gebeurt er als we groei vervangen door afwisselend
groeien en krimpen? Wat als competitie coopetition
oftewel coöperatieve competitie wordt? Of als de
bijdrage van samen delen groter is dan die van
transacties? Aan de hand van storytelling bouwen
we aan een nieuwe economie die uitnodigt tot
ondernemend handelen dat bijdraagt aan mens en
aarde.
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SUSTAINABLE FINANCE AND
ACCOUNTING
Lector Marleen Janssen Groesbeek van het lectoraat
Sustainable Finance and Accounting (SFA) richt zich
met haar onderzoek op het zichtbaar maken van
meervoudige waardecreatie door bedrijven en
organisaties. Centrale vraag is: hoe creëer je waarde
op meerdere gebieden? Naast financieel kapitaal, is
er ook geproduceerd (vaste activa), intellectueel
(immateriële activa), menselijk, sociaal (netwerken)
en natuurlijk kapitaal. De 6 kapitalen vormen het
raamwerk in het integraal model van de International
Integrated Reporting Council (IIRC) en ze
beïnvloeden de missie, visie, strategie en dagelijkse
activiteiten. Hoewel het raamwerk is bedacht voor

beursgenoteerde firma's, werkt het ook goed voor
andere organisaties, zo blijkt uit SFA-onderzoek.

Met bestaande en nieuwe onderzoekmethodes
wordt langs 3 lijnen onderzocht hoe de meervoudige
impact van bedrijven en organisaties te meten, te
waarderen en te tonen is:
• Integrated reporting - aan de hand van het zeskapitalenmodel de waardecreatie op
verschillende niveaus van de organisatie aan te
tonen en verantwoording over af te leggen in het
jaarverslag;
• Maatschappelijk rendement - onderzoek naar
welke zaken van waarde zijn voor de samenleving
maar die we niet gewend zijn te waarderen,
bijvoorbeeld de groei van eigenwaarde bij het
hebben van een baan;
• Duurzaam beleggen - wat heb je aan een hoge
pensioenuitkering als tegen die tijd dat je met
pensioen gaat de kwaliteit van leven en van de
samenleving achteruit is gegaan? Wij
onderzoeken hoe beleggen in bijvoorbeeld het
bereiken van sustainable development goals op
meerdere vlakken rendement oplevert.
Commissarissenonderzoek
In 2018 is het onderzoek van Janssen Groesbeek en
Marlies de Ruyter de Wildt naar het toezicht door
commissarissen op cultuur, gedrag en reputatie
afgerond. De onderzoeksresultaten in
samenwerking met accountantskantoor Deloitte zijn
gepubliceerd in het boekje Voorkom toezicht met

Smart Light Concepts (SLIC)
Eind 2017 is met expertisecentrum Technische
Innovatie en kennispartner University of Portsmouth
met Europese subsidie het onderzoeksproject Smart
Light Concepts (SLIC) gestart. Het 3-jarig project
zoekt oplossingen voor de vermindering van CO2uitstoot door verlichting in openbare ruimten
efficiënter en slimmer te maken. Er zijn 6 gemeentes
uit België, Frankrijk en Nederland, waaronder EttenLeur en 1 Britse provincie bij betrokken.
Het is een lastig project omdat verwacht wordt
onderzoek te doen en een kant-en-klaar
businessmodel te ontwikkelen zonder dat er data
zijn. Het gaat bijvoorbeeld over 1 woonwijk en een
fietspad die nog moeten worden gebouwd. Er zit een
enorm gat tussen de verwachtingen van de steden
en provincie, en ons als praktijkgerichte
onderzoekers. Het vergt aan alle kanten gestaag
trekken en duwen, maar na een jaar samenwerken
begint het vertrouwen in een mooi eindresultaat bij
alle partners te groeien.
Menselijk kapitaal
Hoewel de 6 kapitalen van het IIRC-model het
allemaal waard zijn om goed te onderzoeken,
hebben we er voor gekozen om de nadruk te leggen
op menselijk kapitaal. Docenten Ton Vos en
Marjolein van der Kaa zijn de trekkers van dit project
waarin het mkb centraal staat en waar we ook
andere buitenlandse hogescholen bij betrokken
hebben. De keuze voor menselijk kapitaal is voor ons
ingegeven door de grote kansen en bedreigingen op
de arbeidsmarkt: digitalisering en robotisering. Door
de waarde van medewerkers beter te kunnen
beoordelen, kunnen bedrijven daarin betere keuzen
maken is de hypothese.

een Dode Hoek, Onderzoek naar integratie van
cultuur, gedrag en reputatie in toezichtssroutine.
Een seminar over het onderzoek in maart 2019 draait
om de vraag hoe commissarissen kunnen inspelen op
nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke onrust,
en hoe zij hun toezicht op cultuur, gedrag en
reputatie kunnen verbeteren. Marlies de Ruyter de
Wildt en Deloitte zullen de observaties en
aanbevelingen in het onderzoek gebruiken om met
commissarissen aan de slag te gaan om hun toezicht
op zachte waarden te verbeteren. Het lectoraat gaat
verder met praktijkgericht onderzoek hoe het 6kapitalenmodel van de IIRC commissarissen kan
helpen beter toezicht te houden op het aspect van
langetermijnwaardecreatie.

Samenwerking
Het lectoraat heeft een grote naamsbekendheid. Ik
word regelmatig gevraagd voor lezingen, seminars
en workshops. Dat leidt vaak weer tot samenwerking
met hogescholen, zoals de Hogeschool Arnhem
Nijmegen, de Haagse Hogeschool, Hogeschool
Rotterdam, en met de Radboud Universiteit
Nijmegen en Tilburg University. Dat komt omdat het
onderzoek naar andere vormen van waardecreatie
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bij al die partijen hoog op de agenda staat. Verder
werken we samen met Het Groene Brein, Instituut
GAK en Deloitte.
Bereikte doelgroepen SFA

Aantal

Docenten

28

Studenten

280

Werkveld

79

Kennisdomein

docenten en studenten te vergroten. Een dag niets
geleerd, is een verloren dag.
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REFLECTIE MARLEEN
JANSSEN GROESBEEK
2018 is het 4e jaar van het lectoraat, een vol en druk
jaar waarin ik veel heb gedaan. Een belangrijke
ontwikkeling is dat halverwege het jaar de helft van
de kenniskringleden wisselde. Er zijn 3 nieuwe
docenten voor in de plaats gekomen, er is nog 1
vacature. Ik ben over het algemeen heel tevreden
over de ontwikkeling van het lectoraat. We slagen
erin in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals
SDGs en Blockchain technology oftewel de
digitalisering van het financiële systeem.
We hebben in die 4 jaar meer bereikt dan ik vooraf
voor mogelijk had gehouden. We krijgen nieuwe
onderwerpen en visies geïntegreerd in het onderwijs.
De kenniskringleden zijn supergemotiveerd. De
kunst van onderzoek doen is vooral elkaar inspireren.
Samen vraagstukken onderzoeken waar je zelf geen
vinger achter kunt krijgen. Discussiëren en studenten
erbij betrekken. Ik ga uit van organische
ontwikkeling, sluit aan bij wat docenten en
studenten al kennen. Bij onderzoek moet je je elke
keer weer verwonderen over wat je ziet en elke dag
weer moet je proberen je eigen kennis en van

SUSTAINABLE WORKING AND
ORGANISING
Het lectoraat Sustainable Working and Organising
onderzoekt hoe de inzet van co-creatie, holistisch
denken en actieleren, kan bijdragen aan de
duurzame ontwikkeling van hoe werk wordt
georganiseerd. Wij willen een bijdrage leveren aan
de organisatorische kanten van innovatie, door het
versterken en versnellen van verbindingen tussen
onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Dat doen
we samen met vertegenwoordigers van die praktijk,
met docenten, studenten en onderzoekers.
Het doel is bewustwording creëren van hoe dingen
met elkaar samenhangen. Samen het grotere geheel
leren zien. Niet alleen doen wat is afgesproken, maar
ook regelmatig stilstaan bij de vraag: zitten we op de
goede weg? Op die manier kun je het leer- en
verandervermogen van mensen en organisaties
ontwikkelen. Wij werken vooral via actieonderzoek,
een aanpak waarbij we op onderzoekende wijze
samen met direct betrokken mensen de praktijk
verbeteren.
Op deze manier hebben we bijvoorbeeld op verzoek
van de HRM-afdeling van het Amphia Ziekenhuis
onderzocht hoe de medewerkers van Housekeeping
meer plezier in hun werk kunnen krijgen. De
onderzoekers hebben eerst 2 dagen meegeholpen
bij het schoonmaken in het ziekenhuis om een relatie
op te bouwen met de schoonmakers. Daarna zijn ze
in een werksessie met 6 schoonmakers in gesprek
gegaan over hoe ze hun werk en de
werkomstandigheden beleven. Waar ze blij van
worden en waar ze van balen, en ook wat er beter
kan. Ook de managers zijn bevraagd. Zo kom je
samen onderzoekend tot verbeteringen.
Studie naar impact studentenonderzoek
In 2018 hebben we samen met de Hogeschool
Utrecht (HU) en de HAN een subsidieaanvraag
voorbereid voor een 3-jarig onderzoeksprogramma
naar de impact van afstudeertrajecten in het hoger
economisch onderwijs. Veel opleidingen zijn bezig
met de vraag wat de plaats van praktijkgericht
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onderzoek kan zijn in het afstudeertraject, zodat het
meerwaarde heeft voor de student en de praktijk, en
of er sprake kan zijn van meer kennisdeling en
kennisstapeling door onderzoekers bij lectoraten.
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
(NRO) heeft de subsidie eind december 2018
toegekend. Het onderzoeksvoorstel kreeg de
waardering ‘zeer goed’ voor zowel de toegevoegde
waarde voor de praktijk als voor nieuwe theorie over
praktijkgericht onderzoek door studenten.
We betrekken de grotere context van de
samenleving bij het onderzoek, door de
afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek
onderwijs, onderzoek en business te laten
plaatsvinden. Het onderzoek heeft een co-design
aanpak. Samen met een groot aantal
belanghebbenden gaan we scenario’s ontwikkelen
voor afstudeertrajecten die zinvol zijn voor zowel
beroepspraktijk, studenten, opleidingen en
onderzoekers.
Implementeren actieonderzoek in curriculum
We moeten studenten in hun opleiding ook
zogeheten 21st century skills aanleren, competenties
die ze ongeacht de inhoud nodig hebben voor een
juiste onderzoekhouding. Denk aan kritisch denken,
oordeel uitstellen, reflectievermogen,
informatievaardigheden en mediawijsheid. Daarom
willen we actieonderzoek met de Tien regels voor
onderzoekend handelen in het curriculum
implementeren. In oktober 2018 is mijn boek

Actieonderzoek doen, Een routewijzer voor
studenten en professionals gepubliceerd. In
praktische taal staat daarin beschreven hoe je
actieonderzoek doet. Het lijkt op de manier waarop
onderzoeksjournalisten te werk gaan. Je gebruikt
verschillende bronnen, praat met mensen. Het is een
vorm van rechercheren naar wat beter kan, een
onderzoeksmethode die past bij professionals. De
achterliggende gedachte is dat je mensen wilt
opleiden die iets teweegbrengen in de maatschappij.
Deze onderzoekmethode draagt daar aan bij.

landelijk netwerk van HRM-lectoren. En met
bedrijven en organisaties, zoals AgriFood Capital,
gemeente Waalwijk, Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis (ETZ), beroepsvereniging van HRprofessionals NVP en mobiliteitsnetwerk ACE.
Bereikte doelgroepen SWO

Aantal

Docenten

154

Studenten

226

Werkveld

65

Kennisdomein

904

REFLECTIE TONNIE VAN DER ZOUWEN
In het 5e jaar heb ik het gevoel dat het lectoraat
volwassen is geworden, en dat ik de juiste focus
ervoor heb gevonden. Actieonderzoek, een aanpak
waarbij je onderzoekenderwijs met mensen uit de
praktijk probeert zaken te verbeteren, krijgt meer
bekendheid en toepassing in opleidingen. Steeds
meer docenten en studenten maken zich de
onderzoekprincipes ervan eigen, en met succes. Ik
ben met 6 studenten naar een congres over
zelforganisatie geweest in IJsland. De inzet van Open
Space Technology waarbij je met een grote groep
mensen gezamenlijk oplossingen kunt zoeken voor
complexe vraagstukken, werd ook daar als heilige
graal gepresenteerd. Maar de studenten gingen
kritische vragen stellen, en zo leer je van elkaar. Op
de werkconferentie ‘Wise action and uncertainty.

What do you do when you don’t know what to
do?’, ook met studenten, gebeurde hetzelfde.
Studenten hebben een frisse blik en ze hebben vaak
goede ideeën. Ik ga niet meer naar een conferentie
zonder studenten.

Samenwerking
Binnen ESB werken we samen met alle lectoraten
aan de ontwikkeling en profilering van ESB. We
werken binnen Avans samen met opleidingen, zowel
uit de economische, technische als gezondheidszorg
sector, het lectoraat Mensgericht Creëren,
Onderdeel van Expertisecentrum Art, Design and
Technology.
Verder werken we samen met andere hogescholen
en universiteiten, zoals de HU en de HAN en in het
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Tijdens een werkveldverkenning in juni kwam naar
voren dat er geen duidelijk beeld bestaat van het ESB,
noch van een lector. We moeten er werk van maken
ons te profileren. Duidelijk maken binnen en buiten
Avans wie we zijn, wat we doen en wat de
meerwaarde ervan is. Dat heeft ook alles te maken
met communicatie. Ik heb een 1e stap gezet. Een
associate degree student heeft de focus vanWorking
and Organising onderzocht, een website ontwikkeld
en een banner ontworpen. Ik vind het van wezenlijk
belang dat studenten en docenten bekend zijn met
de expertisecentra, want onbekend maakt
onbemind.
Ik zou het fijn vinden als docent-onderzoekers voor
minstens 2 dagen per week voor een lectoraat
kunnen werken. Nu is de doorlooptijd van een
onderzoeksproject erg lang, omdat docenten 1 dag
in de week tijd hebben voor onderzoek in de
kenniskring. En ik zou een onderscheid willen maken
tussen junior en senior onderzoekers. Dat zou ook
meer flexibiliteit kunnen geven.

IMPROVING BUSINESS
Het lectoraat Improving Business van lector Ton van
Kollenburg richt zich op het verbeteren van
bedrijfsprocessen om maximale waarde voor de klant
te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Lean en
Six Sigma stoelen op dat uitgangspunt. Het doet
bijvoorbeeld onderzoek naar hoe bedrijven hun lean
journey ervaren. Waarom bedrijven veel tijd steken
in het verbeteren van hun processen maar de
verbeteringen niet implementeren, of wel
implementeren maar niet vasthouden.
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Studieboek: Lean Green Belt
Van Kollenburg heeft in 2018 een studieboek
geschreven, dat begin 2019 is gepubliceerd onder de
titel: Lean Green Belt, Verbeteren als praktische
vaardigheid in de 21e eeuw. Het studieboek is
gebaseerd op zijn ervaringen met het begeleiden van
zogenoemde Lean-verbeterteams sinds de jaren 90.
Bij lean management draait het om de juiste
praktische vaardigheden, meer dan om de juiste
kennis. Dit is het eerste lean studieboek. Het helpt
docenten zelf beter met lean te werken. Het
lectoraat kan met het studieboek lean verder
uitrollen binnen de opleidingen van Avans.
Daarnaast gaat het boek verder dan bestaande
boeken over lean management, omdat ook
aandacht wordt besteed aan hedendaagse
ontwikkelingen, zoals digitalisering en
duurzaamheid.
Hbo Lean Event
Samen met 6 hogescholen die zich ook bezighouden
met lean hebben we in 2018 voor het eerst een hboLean Event georganiseerd bij de HAN in Nijmegen.
Zo’n event is bedoeld om van elkaar te leren en om
te groeien. Op die bijeenkomst presenteerden 14
studenten hun lean verbeterprojecten. Daarvan
hebben we het beste project van het studiejaar
2017-2018 gekozen. Het is mooi te ervaren hoe de
hogescholen samenwerken en van elkaar kunnen
leren, en dat in een voor Nederland unieke vorm.
Onderzoek verdeeld over 4 thema’s
Omdat lean management in de afgelopen 4 jaar een
plaats heeft gekregen binnen Avans, wil ik in de
komende 4 jaar de nadruk leggen op onderzoek
verdeeld over 4 thema’s:
• Digitalisering. Wat zijn de factoren die blockchain
acceptabel maken? Hoe kunnen we studenten
moderne verbetertools leren gebruiken? We
weten al dat daarvoor een goede kennis van Excel

nodig is en dat die regelmatig ontbreekt, dus
moeten we zien hoe daarmee om te gaan.
• Internationalisering. Bij verbeteringsprogramma’s
lopen bedrijven in het buitenland aan tegen
cultuurverschillen. Waar moeten bedrijven
rekening mee houden? Kunnen ze anticiperen op
verschillen in cultuur?
• Arbeidsproductiviteit. In relatie tot vergrijzing. Bij
TNO is berekend dat de arbeidsproductiviteit 4%
moet stijgen om de vergrijzing op te vangen en
het welvaartsniveau vast te houden. We zitten op
nog geen 1%. Wat zijn goede strategieën om dit
probleem aan te pakken en hoe werkt dat in de
praktijk?
• Duurzaamheid. Continu verbeteren en
duurzaamheid kunnen samengaan, hoewel dit in
de praktijk nog niet gangbaar is. Welke
voorbeelden zijn er en hoe kunnen we de
koppeling maken?
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REFLECTIE TON VAN KOLLENBURG
De doelstelling toen ik 4 jaar geleden begon, was
continu verbeteren van bedrijfsprocessen in het
curriculum te krijgen, inclusief het adopteren van de
lean-manier van onderzoek doen met behulp van de
DMAIC-aanpak. Daarin zijn behoorlijke stappen
gezet. In alle opleidingen in de sfeer van
bedrijfskunde is lean management aanwezig. Ook
bestuurlijk is binnen Avans de aandacht voor lean
management gegroeid, het staat op de agenda van
de academiedirecteuren.
Ik heb mijn twijfels over de impact die we hebben op
het beroepenveld. Avans-studenten leveren
adviesrapporten op, maar we weten niet wat er met
de adviezen wordt gedaan. Docenten moeten
studenten leren draagvlak te creëren, zodat
bedrijven de adviezen serieus nemen. Alleen dan is
spraken van impact op de beroepspraktijk en kunnen
we ons onderscheiden van universitair onderwijs.

Samenwerking
Naast de intensieve samenwerking die het lectoraat
heeft met de minor Continu Verbeteren, werken we
intensief samen met alle opleidingen met een min of
meer bedrijfskundig karakter. Naast Technische
Bedrijfskunde en Bedrijfskunde-opleidingen zijn dat
International Business, en Mens en Techniek. Daarbij
maken we veel gebruik van het trainen van docenten
in lean kennis en vaardigheden.

Ik vind het belangrijk dat we als lectoren over ons
vakgebied publiceren. Daarmee maken we onszelf
als ESB ook zichtbaarder. Zelf heb ik 2 artikelen
geschreven die in 2018 zijn gepubliceerd. Ook heb
ik voor 2019 een afspraak gemaakt met het
managementblad Link Magazine om een bijdrage te
leveren over een onderzoek.

Externe samenwerking vindt plaats met bedrijven en
instanties, vooral in Noord-Brabant. Voorbeelden van
bedrijven waar onderzoek is uitgevoerd, zijn: Weener
XL en Omniplast. Daarnaast is met de minor
samengewerkt met bijvoorbeeld Heijmans, Heineken
en het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis. Met het
Amphia Ziekenhuis is een case ontwikkeld voor de
opleiding Mens en Techniek.
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NEW MARKETING
Kaj Morel is op 1 september 2018 gestart als lector
New Marketing. Hij volgt Jorna Leenheer op die per
1maart afscheid heeft genomen.

Buurkracht
Onderzoek is in 2018 nog beperkt geweest. Vanuit
de minor Betekenisvol Ondernemen hebben 5
studenten een verkennend kwalitatief onderzoek
gedaan naar een alternatief voor de marktprijs als
leidend prijsmechanisme voor mkb-ondernemers.
Vanaf januari 2019 start een afstudeerder met haar
onderzoek bij Buurkracht, een programma van
elektriciteitsnetbeheerder Enexis. De student voert
de opdracht uit onder leiding van marketeers van
Buurkracht.

Het lectoraat New Marketing stelt meervoudige
waardecreatie centraal en richt zich op alle
stakeholders. Het doel is nieuwe generaties
marketeers toe te rusten met inhoudelijk relevante
kennis en met tools voor het in praktijk brengen van
betekenisvolle marketing. We werken aan een
serieuze vernieuwing van het vakgebied Marketing.
Marketeers spelen een belangrijke rol bij de
overgang naar een ‘betekeniseconomie’ die niet
uitsluitend draait om geld, consumptie en groei. Van
oudsher richt marketing zich op het voortbrengen
van financiële waarde in het belang van het bedrijf
en zijn aandeelhouders.
De huidige tijd vraagt om maatschappelijk betrokken
marketeers die marketing inzetten in het belang van
alle belanghebbenden gericht op het voortbrengen
van sociale, ecologische en financiële waarde.
Morel: 'In gesprekken binnen de kenniskring en de
betrokken academies voor Marketing en
International Business (AMIB), Marketing en Business
Management (AMBM) en Ondernemerschap,
Marketing en Innovatie (AOMI) hebben we
uitgebreid gesproken over ideeën over New
Marketing. En wat dit betekent voor het soort
onderzoek dat we willen doen. Daarna hebben we
gezamenlijk een ‘identiteitsbewijs’ voor het lectoraat
vastgesteld, een compact verhaal over de nieuwe
richting die we inslaan.
Een belangrijke ontwikkeling eind 2018 is ook dat de
directeur van een marketingbedrijf is toegetreden tot
de kenniskring. Hij doet 1 dag per week onderzoek
bij ons. Als extern kenniskring-lid brengt hij eigen
kennis mee uit de praktijk en een relevant netwerk
van bedrijven.'
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Het belangrijkste doel is te achterhalen op welke
wijze de doelgroep van 20- tot 35-jarigen betrokken
kan worden bij het initiëren van burgerinitiatieven.
Het zijn initiatieven gericht op maatschappelijke
verbeteringen, zoals energiebesparing, sociale
cohesie en armoedebestrijding.
De afstudeerder zal hiervoor daadwerkelijk een
burgerinitiatief starten gericht op de genoemde
doelgroep in Oisterwijk. De aard van het initiatief
moet nog worden bepaald.
RAAK-PRO-project SASTDes
In februari 2019 starten we, samen met 11 partners
waaronder de NHTV/Breda University of Applied
Sciences, ons aandeel (werkpakket 4) in het grote
RAAK-PRO-project SASTDes. Dit project richt zich op

REFLECTIE KAJ MOREL

de aanpak van belangrijke problemen in de keten
van duurzaamheidsassessments voor toeristische
bestemmingen. Het doel is de kosten van
assessments in tijd en geld te beperken en de
resultaten van de assessments te gebruiken bij
branding en marketing van de bestemmingen.

Gezien de specifieke situatie van het lectoraat dat
ruim een half jaar heeft stilgelegen, ben ik tevreden
over wat we tot nu toe hebben bereikt. De nieuwe
richting van het lectoraat hebben we met elkaar
vastgesteld. Het identiteitsbewijs vormt een stevige
basis voor samenwerking, en voor verbinding tussen
onderzoek en onderwijs. De gevarieerde, en
kwalitatief goede kenniskring begint zijn draai te
vinden.

Samenwerking
Provincie Noord-Brabant (Astrid Kaag),
samenwerkingen gestart met Buurkracht (onderdeel
van Enexis) en de academies AAFM, AMBM, AMIB
en AOMI binnen het economisch domein en AEI in
het technisch domein. Ook contacten met Grow
Campus van de HAS (nieuwe bedrijvigheid in
agrifood sector).
We nemen deel aan het Retail Innovatie Platform dat
Avans met 7 andere hogescholen is gestart. Binnen
ESB in eerste instantie vooral gericht op
samenwerking met de lectoraten Sustainable
Strategy and Innovation, en Sustainable Finance and
Accounting. Met lector Godelieve Spaas bereidt
Morel een gezamenlijke lectorale rede voor die zij in
juni 2019 zullen uitspreken.
Bereikte doelgroepen NM
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Aandachtspunten zijn het verbeteren van specifieke
onderzoekkennis en het aanleren van conceptueel
denken. We hebben de eerste onderzoeken in gang
gezet en het grote SASTDes-project voorbereid.
De verbinding met de academies is tot stand
gebracht. We werken er hard aan om binnen Avans
onze plek te veroveren. Ik heb er alle vertrouwen in
dat dat lukt.
De positie van onderzoek binnen Avans kan verder
worden versterkt, vooral door expertisecentra en
onderzoekers meer zichtbaar te maken. Niet alleen
in de communicatie, maar ook fysiek door
onderzoekers duidelijke ruimtes te geven binnen de
gebouwen van Avans.
De aansluiting tussen de wereld binnen Avans en
daarbuiten blijft lastig, zeker als het gaat om het
inzetten van (afstudeer)studenten buiten de geijkte
halfjaarlijkse roostermomenten. Het zou voor het
onderzoek een grote pre zijn als afstudeerders het
hele jaar door kunnen meewerken aan onderzoek.
Binnen het ESB speelt de wens om gezamenlijk op te
trekken en een duidelijke focus aan te brengen in ons
onderzoek en dit ook duidelijk naar buiten uit te
dragen. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om
hierin stappen te maken ondanks serieuze en
goedbedoelde inspanningen hiertoe. Er lijken wat
verschillen van opvatting te leven over nut, noodzaak
en manier waarop.
Ik merk dat de ondersteuning van het ESB onder druk
staat. We moeten hier aandacht aan blijven besteden
want een soepele ondersteuning is essentieel voor
het goed functioneren van het ESB. Werken bij een
expertisecentrum vraagt een andere inzet, dan
werken bij een academie of dienst.
De verbinding tussen ondersteuning en inhoud is
misschien nog wel belangrijker dan bij het onderwijs.
Ik ben er een warm voorstander van dat
ondersteuners kenniskringbijeenkomsten bijwonen.
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INTERNATIONAL BUSINESS
De focus in het lectoraat International Business ligt
op het ontwikkelen van competenties om als individu
en in teamverband partnerships te kunnen bouwen.
Het lectoraat richt zich vooral op mkbondernemingen. Zakendoen draait in de toekomst
nog meer om internationale samenwerking. Het is
een zaak van ‘partner or perish’.
Bij dit lectoraat ging het de afgelopen 4 jaar om de
ontwikkeling van 4 zogeheten 21st century skills:
collaboration; creativity; communication en critical
thinking. De termijn van Frans Stel als lector liep per
1 januari 2019 af.
Via serious games leren studenten:
• Hoe je partners kunt vinden;
• Het probleemoplossend vermogen binnen een
team te vergroten;
• Innovaties te ontwikkelen;
• Wat nodig is om met mensen uit andere culturen
te kunnen samenwerken.

Serious games

Sustainable Priority Game en Fujifilm Game zijn 2
voorbeelden van de 7 serious games die we tussen
2015 en 2018 hebben ontwikkeld.
Het Sustainable Priority Game gaat over wereldwijde
bewustwording van de problematiek rond duurzaam
samenleven. Er is onderzoek gedaan onder 1.200
studenten wereldwijd. De opdracht luidde de
belangrijkste en de minst belangrijke doelstelling aan
te geven van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van
de Verenigde Naties. De antwoorden zijn in relatie
gebracht met persoonlijke en culturele waarden.
Voor de doelstelling met de hoogste prioriteit
hebben de deelnemers een oplossing gepresenteerd.
Klimaatverandering, voedselveiligheid, energie en
water werden het meest belangrijk gevonden;
overbevolking en uitputting van natuurlijke
hulpbronnen, scoorden verrassend laag. In
workshops hebben we laten zien dat alle
doelstellingen met elkaar samenhangen.
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Bij het Fujifilm Game is de overbrugging van
wetenschap en technologie naar business het
centrale thema. Teams van 4 studenten
ontwikkelden nieuwe duurzame businessideeën in
co-creatie met bedrijven. Via de design thinking
methodiek zijn aannames in de markt getest en
oplossingen aangepast aan de testresultaten.
Daarnaast presenteerden de teams een reactie van
de klant op nieuwheid, uitvoerbaarheid,
duurzaamheid en bruikbaarheid voor Fujifilm. Uit
Nederland participeerden ruim 50 Avans-studenten
waarin Avans samenwerkt met de Belgische Thomas
More hogeschool in Mechelen en met Tilburg
University.
Beide games zijn leuke creatieve voorbeelden van
activiteiten in het lectoraat. Bij het Sustainable
Priority Game is de schaalgrootte bijzonder. Het is
mooi dat we hebben kunnen samenwerken met
studenten in India, Finland, Nepal, Mexico,
Singapore, Brazilië, Japan en Nederland. Het blijkt
dat persoonlijke en sociale waarden van groot belang
zijn als het gaat om zorg voor het milieu.
Het Fujifilm Game is een concrete poging om
bedrijven te helpen met ideeën van studenten.
Innovatie gaat niet van een leien dakje. Dat moeten
ze leren, de ondernemers en de studenten. We
hebben hieruit geleerd dat innovatieve
eigenschappen van mensen belangrijker zijn dan
ondernemerschap. Denk daarbij aan ‘out of the
box’-denken en het vertalen van duurzame
problemen in concrete oplossingen.
Wij hebben een meerjarige samenwerking met
Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente,
Radboud Universiteit en Tilburg University. Naast
samenwerking met onderwijsinstellingen in België,
Duitsland, Finland en Zweden ligt onze focus op
economische groeilanden, zoals China, Mexico,
Indonesië en Brazilië. Verder hebben we business

partners, zoals het bedrijf ECOR dat van afval vezels
maakt voor tafelbladen.
Bereikte doelgroepen IB
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REFLECTIE FRANS STEL
In de afgelopen 4 jaar hebben we met het lectoraat
3.408 studenten bereikt. Ze hebben meegedaan aan
de 7 games die zijn ontwikkeld door het lectoraat.
Het is gelukt om partnerships op de kaart te zetten.
Ik zou graag zien dat binnen Avans nog meer
aandacht komt voor onderzoek en hoe de
opleidingen daar beter aan kunnen bijdragen en
ervan kunnen profiteren.
De onderwijsprogramma’s liggen vaak vast. Wij
bedienen academies in 2 steden, Breda en Den
Bosch. Dat maakt het soms lastig om met onze
bijeenkomsten de volledige doelgroep te bereiken.
Onze onderzoekambities komen wel eens in de knel
door de dagelijkse onderwijspraktijk. Dus daar ligt
voor Avans om zich internationaal als een University
of Applied Sciences te profileren een uitdaging.
Ik zou willen dat onderzoek bij de academies en
docenten wat hoger op de prioriteitenlijst zou
komen te staan. Dat zou de overgang van onderwijsnaar kennisinstelling kunnen versnellen.
Terugkijkend op 4 jaar lectoraat constateer ik een
stijgend educatief en wetenschappelijk rendement
van het lectoraat en ben ik in grote lijnen heel
tevreden.

onderzoek doet onder de vlag van een van de
lectoraten. Han van Son is gekoppeld aan het
lectoraat Sustainable Strategy and Innovation. De
associate lector doet vakinhoudelijk en
interdisciplinair onderzoek op een eigen onderwerp
dat van strategisch belang is voor Avans maar
waarbinnen geen lector rechtstreeks actief is. Han
van Son richt zich op duurzaamheid binnen het mkb,
vooral op het gebied van ondernemerschap en
bedrijfsvoering. Het onderzoek van de associate
lector is, evenals van lectoren, gericht op vragen uit
de praktijk. Maar hij staat nadrukkelijk met 1 been in
het onderwijs (2,5 dag per week) en richt zich dan
ook op de transfer van kennis uit onderzoek naar het
onderwijs.
Bijna de helft van het Nederlandse bruto binnenlands
product wordt geleverd door het mkb. De kleinere
en mkb is de aanjager van duurzaam
ondernemerschap. Onderzoek richt zich primair op
hoe duurzaamheid binnen een bedrijf haalbaar en
schaalbaar te maken is. De meeste mkb’ers zijn wel
te overtuigen van de financiële voordelen op korte
termijn van een duurzame bedrijfsvoering. Het wordt
lastiger hen mee te krijgen in een duurzaam
businessmodel dat is gericht op meervoudige
waarde-creatie. Dat bijvoorbeeld ook ecologisch
voordeel te behalen valt door hergebruik van
materialen als grondstof op een hoger niveau dan
recycling. En dat sociale winst te boeken is als je
producten demontabel maakt, zodat ze aan het
einde van hun 1e leven uit elkaar te halen zijn door
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om ze na
reparatie weer ‘als nieuw’ op de markt te brengen.
Het gros van de mkb’ers is overtuigd van de
noodzaak om te verduurzamen, maar weet niet hoe
ze eraan moet beginnen. Want als je in de keten met
elkaar samenwerkt om een circulaire ambitie te
verwezenlijken, hoe verdeel je dan de risico’s, de
kosten en de opbrengsten? Ondernemers zien wel in
dat hun verantwoordelijkheid loopt tot het einde van
de levensduur van een product. Maar samenwerken
in een circulair project betekent voor ondernemers
dat ze zich moeten committeren aan een ambitie
waarvan het duurzame effect pas op langere termijn
merkbaar is. Dat blijkt vaak een lastige opgave. De
uitdaging is via onderzoeksprojecten massa te
maken binnen een bepaalde branche om
veranderingen gedaan te krijgen.

DRIJFVEREN VOOR DUURZAAM
ONDERNEMEN
Een associate lector is een senior hogeschooldocent
die voor een periode van 4 jaar zelfstandig
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Verduurzaming mkb
Het gros van de mkb’ers is overtuigd van de
noodzaak om te verduurzamen, maar weet
niet hoe ze eraan moet beginnen

Hoger op de ladder (HOPLA)
Sinds 2016 loopt in de bouwsector het project Hoger
op de ladder (HOPLA). Onderzoek richt zich op de
mogelijkheden om staal dat vrijkomt bij het slopen
van gebouwen te hergebruiken, zonder dat het eerst
wordt omgesmolten en in nieuw geproduceerd staal
wordt opgenomen. Verduurzaming van de
staalbouw en reststromenmanagement vormen de 2
onderzoekthema’s.
Studenten van uiteenlopende studierichtingen
voerden onderzoeken uit. Studenten commerciële
economie onderzochten als afstudeeropdracht het
vergroten van het bereik van deelplatformen voor
bouwmateriaal; studenten bedrijfskunde
alternatieve financieringsbronnen voor circulaire
projecten en studenten van de Juridische
Hogeschool de juridische implicaties van andere
bedrijfsmodellen. Ook is onderzoek gedaan naar de
kosten van de logistiek rond hergebruik en naar de
rol van indicatoren om de financiële en
maatschappelijke waarde van hergebruik te
berekenen.
Samenwerking
Vanuit de projecten werkt de associate lector met
vele partners samen. Voor HOPLA bijvoorbeeld
binnen het ESB met het lectoraat Sustainable

Strategy and Innovation en met HOPLA-projectleider
Karen Janssen; binnen Avans met het lectoraat
Innovatie Bouwproces en Techniek. Verder met
Tilburg University, Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool
Inholland, gemeenten Breda en Tilburg en de
bedrijven in HOPLA waaronder Delta Development
Group, projectontwikkelaar cepezed en Van den
Brink Staalbouw.

REFLECTIE HAN VAN SON
Ik ben in september 2016 aan deze functie
begonnen als vervolg op mijn promotieonderzoek
naar de drijfveren van duurzaam
ondernemersgedrag in het mkb met een focus op de
mindset voor duurzaamheid van de directeureigenaar. Ik wil graag in de hoofden van de mkbondernemers kijken. Dat zoek ik ook in de projecten
die ik doe. Ik wil het vervolgonderzoek graag doen
om de zachtere factoren zoals de manier van denken
(mindset) van mkb-directeuren-eigenaar in kaart te
brengen en te onderzoeken welke invloed die
factoren hebben op de opschaalbaarheid van
duurzaam ondernemen.
Het interessante van de projecten is om samen met
het werkveld duurzaamheid en circulariteit passend
te maken voor de bedrijfsvoering. Zodat er ook
werkelijk wat mee wordt gedaan. Die toegepaste
kennis over circulaire businessmodellen kan ik
bovendien kwijt in het onderwijs. Door colleges te
geven en samen te werken met verschillende
kenniskringen bereik ik veel studenten en docenten.
Mijn persoonlijke ambitie is om mijzelf meer te
profileren door met de onderzoeksresultaten meer
naar buiten te treden. Mijn functie kan zich vaker
vertalen in geschreven bijdragen en presentaties op
congressen. Inmiddels neem ik deel in
werkpakketten van nationale en internationale
projecten die gericht zijn op circulaire oplossingen in
de bouw, bijvoorbeeld voor grote
renovatieprojecten. Daarnaast heb ik onderzoeken
lopen rond reststoffenmanagement op
bedrijventerreinen en op circulaire inkoop.
Ik vind het leuk om binnen ESB samen te werken met
collega’s die vaak in andere disciplines actief zijn. We
doen nog te weinig samen, maar daar komt
verandering in. Je wordt bovendien ook steeds
herkenbaarder in de relevante netwerken, waardoor
samenwerking met andere hogescholen en
universiteiten gemakkelijker tot stand komt. In dat
opzicht zou het ESB zich steviger als collectief mogen
presenteren, naar buiten duidelijk zichtbaar maken
waar we voor staan.
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SENIOR ONDERZOEKER EN
PROJECTLEIDER
Bij ESB werkt Karen Janssen in een gecombineerde
functie, als senior onderzoeker en als projectleider.
Via praktijkgericht onderzoek wordt samen met de
praktijk nieuwe kennis ontwikkeld. Het gaat zowel
om kennisontwikkeling als toepassing van kennis in
organisaties en in het onderwijs. Studenten werken
mee aan onderzoek in organisaties en leren daarvan.
De onderzoeken waar Janssen bij betrokken is,
richten zich vooral op verkenning, ontwikkeling en
implementatie van duurzame innovaties, gericht op
meervoudige waardecreatie en samenwerking in
partnerschappen. Geen enkele organisatie kan
duurzaamheid integreren als ze op een eiland gaat
zitten.
Er moet altijd worden samengewerkt met andere
belanghebbenden. Ze werken dan in
waardenetwerken of -systemen, maar altijd onder de
voorwaarde van individuele verdienmodellen. Er
moet een businesscase zijn. Het is een uitdaging om
te onderzoeken hoe de verschillende businesscases
samen kunnen leiden tot duurzame systemen en
onder welke voorwaarden dat mogelijk is.
Dit speelt nu vooral bij de transitie naar een circulaire
economie. Veel bedrijven hebben afval dat
laagwaardig wordt verwerkt, bijvoorbeeld verbrand,

Samenwerken
Geen enkele organisatie kan duurzaamheid
integreren als ze op een eiland gaat zitten. Er
moet altijd samengewerkt worden.

terwijl er potentie is om het nieuw leven te geven
door een hoogwaardigere verwerking. Deze
opwaardering van reststromen kan via verschillende
routes, zoals hergebruik of vermindering van gebruik
van materialen.
Om te onderzoeken hoe afval een nieuw leven kan
krijgen, hebben associate lector Han van Son en
Janssen samen een onderzoekslijn opgezet. Ze zitten
in de onderzoeksgroep Circulaire Economie die
Godelieve Spaas als nieuwe lector Sustainable
Strategy and Innovation heeft ingesteld.
Hierbij richten zij zich vooral op de transitie: hoe
kunnen organisaties meer circulair ondernemen
vanuit hun huidige business, dit door samenwerking
vanuit een andere mindset. Spaas kijkt naar wat er
geleerd kan worden van nieuwe initiatieven. Beide
perspectieven komen samen in onderzoek naar
systeemverandering voor een nieuwe economie.
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Janssen is betrokken bij de onderstaande
onderzoeksprojecten:
• Hoger op de ladder, zie Drijfveren voor
duurzaam ondernemen
• Smart Light Concepts (SLIC), projectleider, zie
Sustainable Finance and Accounting
• Opcirkelen in de bouw, deelname aan een
nieuw onderzoekconsortium dat vanuit de
Nationale Wetenschapsagenda (Circulaire
Economie – Gebouwde Omgeving) is opgezet
door TNO en SiA. In het project Opcirkelen in de
bouw onderzoeken we de versnelling van
hoogwaardig hergebruik van secundaire
materialen en producten die vrijkomen bij sloop
en demontage van gevels. Vanuit Avans kijken we
hierbij naar hoe partijen moeten samenwerken
om de footprint van te renoveren of te bouwen
objecten te verminderen en welke
businessmodellen daarbij ontstaan.
• Van afval naar grondstof: zeefgoed en
textiel, kennis vanuit verschillende projecten
stapelen. De vraagstelling in de projecten is gelijk,
maar de context is anders. De projecten richten
zich op businessmodellen voor ‘Van Afval naar
Grondstof’, waarbij de kostenpost
afvalverwerking wordt gezien als potentiële
opbrengst. In 2018 vallen hieronder 2 projecten:
zeefgoed en textiel.

REFLECTIE KAREN JANSSEN
2018 was een goed jaar voor mij. Op onderwerpen
die mij interesseren heb ik projecten kunnen
opzetten en uitvoeren. Binnen Avans is de functie
van onderzoeker nieuw. Er moet nog een profiel
worden geschreven dat in het functiehuis past.

Het coördineren van veel verschillende projecten zit
soms de inhoud in de weg. Er kunnen veel
tijdrovende kleine vragen zijn en bij veel projecten
kost dat dan veel tijd. Het vergt een goed overzicht.
Daar ligt ook de uitdaging die ik leuk vind, maar de
balans tussen projectleider en onderzoeker moet ik
wel in de gaten houden.
Ik pleit voor meer gepromoveerde onderzoekers,
bijvoorbeeld een aantal postdocs of senior
onderzoekers die het onderzoek naar een hoger
niveau kunnen tillen.
Gepromoveerde onderzoekers die de kern van
onderzoek begrijpen en ook kunnen stapelen. Zij
kunnen bijdragen aan een noodzakelijke
verschuiving naar de opbouw van expertise en kennis
op bepaalde domeinen.
Voor een succesvolle transformatie van
onderwijsinstelling naar kennisinstelling moet
onderzoek verder gaan dan alleen
afstudeerprojecten en studentonderzoeken. Goede
kenniskringleden voor meer dan 1 dag in de week
inzetten op projecten zou ook een verbetering zijn.
Een kennisplatform voor kenniskringleden opzetten
over de lectoraten heen of over projecten heen zou
bijdragen aan een bredere kennisuitwisseling op
inhoud en een snellere en efficiëntere
kennisopbouw. Nu werkt elk lectoraat veel op
zichzelf.
Ik spreek soms kenniskringleden van verschillende
lectoraten die met dezelfde onderwerpen bezig zijn.
Ik heb een brede interesse, vandaar ook mijn
deelname aan verschillende kenniskringen en vind
het boeiend om bruggen te bouwen tussen
onderwerpen en richting te bepalen voor een
vervolg.
Nog een kritische noot tot slot. De positionering van
de expertisecentra binnen Avans wordt door de
verschillende academies anders gezien. Ook
docenten kijken anders naar hun eigen rol en de rol
van collega-docentonderzoekers binnen een
kenniskring.
Daarbij hebben lectoren ook verschillende
opvattingen over de rollen van de kenniskringleden
en hoe ze zouden moeten werken. Dit maakt de
discussie over activiteiten en projecten soms lastig en
onnodig ingewikkeld. Een goede afstemming zou
alle betrokkenen ten goede komen.
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THE OFFICE
Tot het team van ESB, ook wel liefkozend The Office
genoemd, behoren ook 2 managementassistenten
die onder meer organisatorische ondersteuning
bieden. Agendabeheer van de manager en de
lectoren, symposia organiseren en voor verbinding
zorgen, zijn voorbeelden uit hun takenpakket. 'Wij
moeten ervoor zorgen dat alles gladjes verloopt',
aldus senior managementassistente Charlotte
Filippini.
Naast de algemene ondersteuning voert zij ook
taken uit op het financiële vlak en behoren P&Omutaties tot haar werkgebied. Verder assisteert
Filippini in 2018 ESB-manager Nies Rijnders en 2
lectoren; Reyhana Stevels ondersteunt 4 lectoren en
voert taken uit op het gebied van PR en
communicatie (nieuwsbrieven en blog).
Smart Light Concepts (SLIC)
Filippini ondersteunt ook gesubsidieerde projecten.
Een voorbeeld daarvan is het Europees
gesubsidieerde project Smart Light Concepts (SLIC)
dat eind 2017 is gestart. Binnen het 3-jarig SLICproject gaan onderzoekers van Avans en de
University of Portsmouth op zoek naar oplossingen
voor de vermindering van CO2-uitstoot door slimme
openbare verlichting. Filippini: 'We zijn begonnen
met internationale partnerbijeenkomsten in Brugge
(B) en Suffolk (VK), in de zomer hielden we de
startconferentie in Houten en we sloten het jaar af
met een partnerbijeenkomst bij Avans in Breda. In de
komende jaren zullen er nog verschillende
partnerbijeenkomsten plaatsvinden in een aantal
landen. Ik tref voor deze bijeenkomsten
organisatorische voorbereidingen zoals reis en
verblijf voor de projectleden vanuit Avans en ik
notuleer tijdens de bijeenkomsten. Ik heb voor alle
partners binnen het project een digitale omgeving
ingericht op Google Drive, die ik up-to-date houd.'

Door de ondersteuning van het SLIC-project heb ik
veel contact met internationale partners.'

REFLECTIE CHARLOTTE FILIPPINI
Managementondersteuning is voor mij het cement
tussen de stenen. Mijn standplaats is Breda, maar
met 5 academies in Den Bosch werk ik 1 dag in de
week daar. Bovendien volgen wij bij grote
evenementen de lectoren naar de locaties waar die
bijeenkomsten plaatsvinden. Veel contact gaat via email, overleg steeds meer via Skype. Ik vind het
efficiënt, maar blijf een grote voorkeur houden voor
fysieke ontmoetingen met mensen. Elkaar in levende
lijve ontmoeten, moet blijven bestaan om zaken
goed te kunnen regelen.
Mijn taak bij ESB is erg versnipperd. Waar een
academie diverse ondersteunende functionarissen
heeft, liggen deze taken bij een expertisecentrum
allemaal bij de managementassistenten. Maar dat
vind ik juist heel leuk. Op veel verschillende gebieden
actief zijn, past bij mijn karakter. Ik zou me anders
snel gaan vervelen. Door de hoeveelheid aan
systemen binnen Avans, vraagt dit natuurlijk wel om
affiniteit met digitale applicaties.
Ik zie 2018 voor ESB als een transitiejaar. Er zijn 3
lectoren vertrokken en met de komst van hun
opvolgers ontstaat een nieuwe dynamiek met
andere inhoudelijke accenten en met nieuwe
contacten. Ook van mijn collega Reyhana heb ik
afscheid genomen. Met Myrthe Segeren als haar
opvolgster komt vanaf 1 januari 2019 een nieuwe
generatie managementassistenten binnen bij ESB.

Samenwerking
'Onze samenwerkingspartners zijn grotendeels
binnen Avans en bij de ondersteunende diensten.
Naast het ESB-team zijn wij ook gelieerd aan 11
academies die de Stuurgroep vormen: 6 in Breda en
5 in Den Bosch. Bij deze academies heb ik vooral te
maken met managementassistenten en directies.
Incidenteel heb ik contact met de docenten die
deelnemen aan de kenniskringen van onze
lectoraten. Afhankelijk van projecten van lectoren,
heb ik contact met externe organisaties zoals Het
Groene Brein, het landelijk Lectorenplatform
Circulaire Economie, andere hogescholen et cetera.
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ESB IN DE
SAMENLEVING

Het Expertisecentrum Sustainable Business
staat met zijn onderzoek en zijn bijdrage aan de
actualisering van het economisch onderwijs bij
Avans Hogeschool midden in de samenleving.
Het wil een bijdrage leveren aan de verbetering
van de kwaliteit van die samenleving en de
maatschappelijke betekenis van het
bedrijfsleven: sociaal, ecologisch en
economisch.

Onze samenleving van de 21ste eeuw staat voor een
aantal grote uitdagingen: opwarming van de aarde,
uitputting van grondstoffen, erosie, de
overweldigende hoeveelheid plastic in de oceanen
en groeiende ongelijkheid. Deze actuele uitdagingen
in onze omgeving zijn van invloed op de keuzes die
wij maken voor het oppakken van onderzoek.
Daarnaast spelen nationale ontwikkelingen als het
Topsectorenbeleid en de Nationale
Wetenschapsagenda een belangrijke rol bij het
deelnemen aan consortia van onderzoek en
samenwerking met andere hogescholen en
universiteiten.
Regionale ontwikkelingen en plannen zoals het
Economisch Programma Brabant 2020 en een
toekomstig bestuursakkoord van de provincie
Noord-Brabant zijn van invloed op de thema's voor
onderzoek. Daarnaast spelen wij in op de wensen
van het bedrijfsleven, maatschappelijke en
overheidsorganisaties en actuele vraagstukken rond

klimaatverandering, groeiende ongelijkheid en
milieuvervuiling zoals fijnstof en plastic.
Ons onderzoek richt zich op meervoudige
waardecreatie, circulaire economie en nieuwe
economische modellen. Een belangrijk richtsnoer
hierbij zijn de Sustainable Development Goals. Dat
zijn werelddoelen vastgesteld door de Verenigde
Naties en die wereldwijd door nationale regeringen
en het bedrijfsleven zijn omarmd als 17 doelen waar
iedereen naar toe moet werken voor een meer
evenwichtige en rechtvaardige wereldeconomie en
samenleving.

ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK
Het ESB en de lectoraten doen praktijkgericht
onderzoek met veel verschillende organisaties,
gemeenten, provincies en bedrijven. Dat onderzoek
wordt gedaan met docenten en studenten. Ons
praktijkgericht onderzoek heeft als doel om voor
bedrijven en andere organisaties oplossingen aan te
dragen waarmee zij hun activiteiten duurzaam
kunnen verbeteren en bijdragen aan de
meervoudige waardecreatie. Docenten en studenten
maken kennis met de uitdagingen waar deze
organisaties voor staan en leren hun
onderzoekvaardigheden op een hoger niveau te
brengen.
Businessmodellen laagwaardige reststromen
In 2018 heeft het lectoraat Sustainable Strategy and
Innovation, in samenwerking met het lectoraat
International Business, ook businessmodellen
onderzocht voor de verwerking van laagwaardige
reststromen, zoals cellulose en textiel. Het onderzoek
richt zich op het vermarkten van de reststromen en
op de organisatie van reststroomproces in het
netwerk. De onderzoekers structureren de
(technische) kennis die het bedrijf heeft en brengen
die kennis een nieuw vakgebied binnen dat
antwoord geeft op de vraag hoe je de markt op kunt
schalen.
De projecten zijn te vatten onder het motto ‘Van
afval naar Grondstof’, waarbij de kostenpost
afvalverwerking wordt gezien als potentiële
opbrengst. In 2018 vielen 2 projecten hieronder:
zeefgoed en textiel. In het "Meer waarde creëren uit
zeefgoed"-project hebben 2 studenten als
afstudeeropdracht uitgezocht hoe je wc-papier dat
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uit riolen is gezeefd, kunt hergebruiken in ECOR
plaatmaterialen. Ze hebben hiervoor 3
afzetmogelijkheden geïdentificeerd, waaronder
grondversteviging, meubels en akoestische
schermen. Andere studenten gaan deze richtingen
verder uitwerken.

Smart Light Concepts
In samenwerking met het lectoraat Smart Energy van
het Expertisecentrum Technische Innovatie neemt
ESB, in het bijzonder het lectoraat Sustainable
Finance and Accounting deel aan het Europese
onderzoeksproject Smart Light Concepts. Het wordt
gefinancierd door het Europese
onderzoeksprogramma Interreg 2 Zeeën.
Naast Avans Hogeschool neemt ook de Portsmouth
University als kennisinstelling deel aan het
onderzoek. Er wordt onderzocht hoe 6 steden
(Etten-Leur (NL), Amiens (FR), Veurne, Bonheide,
Brugge en Roesselaere (BE)) en 1 provincie (Suffolk,
UK) hun bestaande infrastructuur voor openbare
verlichting dusdanig kunnen verduurzamen dat er
aanzienlijk CO2 wordt bespaard. Tegelijkertijd moet
de investering financieel en maatschappelijk
(veiligheid, biodiversiteit) voordelen opleveren, zodat
financieel en maatschappelijk een positieve impact
kan worden gegenereerd.

Connect4Cancer
Studenten en onderzoekers van Avans Hogeschool
zetten zich in om Brabantse inloophuizen voor
mensen die getroffen zijn door kanker te
professionaliseren en bekender te maken onder
patiënten, hun naasten en zorgverleners.
Inloophuizen voorzien in sociaal emotionele
ondersteuning die huisartsen en zorgverleners in het
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ziekenhuis onvoldoende kunnen bieden. Bij het
onderzoeksproject zijn studenten en docent Mieke
van Tiel betrokken. Het project Connect4Cancer
wordt mede mogelijk gemaakt door het CZ Fonds.

Blockchaintechnologie
Het lectoraat Improving Business doet onderzoek
naar de acceptatie van blockchaintechnologie en
aspecten die daar een bijdrage aan leveren. Eind
2015 ontstond een groeiende belangstelling voor de
technologie achter de digitale munt bitcoin:
blockchaintechnologie. Bitcoin en andere digitale
munten waren de eerste zichtbare en succesvolle
toepassing van deze technologie.
Blockchaintechnologie maakt tussenpartijen in
transacties overbodig en reduceert de daarmee
samenhangende transactiekosten en doorlooptijden
in processen. Dat zou grote veranderingen kunnen
hebben voor de partijen die nu nog de rol vervullen
van tussenpersonen, en op de manier waarop wij
met elkaar zaken doen. Het lectoraat Sustainable
Finance and Accounting doet onderzoek naar de
invloed van blockchain op betalingssystemen en
businessmodellen.
Er zijn veel vragen: wat wordt de standaard als het
gaat om de toepassing van blockchaintechnologie?
Welke partijen gaan bepalend zijn en spelen een
cruciale rol? Welke bestaande processen worden
veranderd en welke nieuwe processen worden
mogelijk door blockchain technologie? Uit
onderzoek blijkt dat dergelijke vragen invloed
hebben op de mate van acceptatie omtrent nieuwe
technologieën. Het doel van het onderzoek is aan de
ene kant de huidige literatuur verrijken en aan de
andere kant organisaties te helpen die met
blockchaintechnologie aan de slag willen gaan.

Impact afstudeeronderzoek
In 2018 heeft het lectoraat Sustainable Working and
Organising een subsidieaanvraag voorbereid voor
een 3-jarig onderzoeksprogramma naar de impact
van afstudeertrajecten in het hoger economisch
onderwijs. Dit in samenwerking met HU en de HAN.
Wat veel opleidingen bezighoudt, is de plaats van
praktijkgericht onderzoek in het afstudeertraject,
zodat het meerwaarde heeft voor de student en de
praktijk. Net als de vraag of meer kennisdeling en stapeling door onderzoekers bij lectoraten mogelijk
is. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
(NRO) heeft eind december 2018 subsidie toegekend
aan het onderzoeksvoorstel. Het voorstel kreeg de
waardering ‘zeer goed’. Zowel voor de toegevoegde
waarde voor de praktijk als voor nieuwe theorie over
praktijkgericht onderzoek door studenten.
Het onderzoek sluit aan bij de grotere context van de
samenleving, doordat de onderzoeken plaatsvinden
in het hart van de kennisdriehoek onderwijs,
onderzoek en business. Ook heeft het onderzoek
een co-design aanpak. Samen met een groot aantal
belanghebbenden ontwikkelen we scenario’s voor
afstudeertrajecten die zinvol zijn voor de
beroepspraktijk, studenten, opleidingen en
onderzoekers.

Toezicht op cultuur, gedrag en reputatie
Het lectoraat Sustainable Finance and Accounting
heeft in 2018 het verkennend onderzoek "Voorkom
toezicht met een dode hoek" afgerond. Lector
Marleen Janssen Groesbeek en adviseur Marlies de
Ruyter de Wildt van BY Trust deden dit onderzoek in
samenwerking met accountantskantoor Deloitte.
Belangrijkste conclusie uit deze verkenning was dat
de huidige commissaris nog niet klaar is voor de
21ste eeuw. Ondanks dat de gemiddelde
commissaris het belang onderkent van beter toezicht
op zogenoemde zachte waarden als cultuur, gedrag
en reputatie, weet hij nog niet hoe hij dat in de
praktijk handen en voeten moet geven.

achtergrond en zekere leeftijd en gender. De
gemiddelde commissaris is boven de 60 en man.
Het lectoraat gaat in 2019 verder met onderzoek
naar de rol die commissarissen kunnen spelen bij het
creeëren van meervoudige waarde.

Sharing economy en hotelsector
Doel van het onderzoek door het lectoraat New
Marketing was om de hotelsector meer inzicht te
geven in de opkomst van de deeleconomie. Hoe
omvangrijk is de deeleconomie en waarom kiezen
consumenten voor dit alternatief? Om dit inzicht te
verkrijgen is een grootschalig representatief
consumentenonderzoek onder 2591 consumenten
uitgevoerd, in samenwerking met
onderzoeksbureau CentERdata.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 52%
van alle Nederlanders bekend is met deelplatformen
voor het delen van woonruimte. Belangrijkste
drijfveer voor het gebruiken van deelplatformen is
het plezier dat het gebruik biedt. Financiële,
hedonistische of duurzaamheidsoverwegingen
spelen geen significante rol. Uit onderzoek blijkt dat
deelplatformen het reizen stimuleren en daarmee
zorgen voor een ongewenst effect op het milieu.
Respondenten geven aan dat ze verwachten in de
komende 3 jaar vaker gebruik te zullen gaan maken
van deelplatformen. Nu maakt 8,8% gebruik van
deelplatformen voor woningverhuur, over 3 jaar is dit
naar verwachting 15,1%. Omdat men het vooral
leuk vindt om deelplatformen te gebruiken, is het
lastig voor hotels om te concurreren.

Dat er nog weinig commissarissen klaar zijn voor de
uitdagingen van deze tijd, heeft ook te maken met
de keuze voor de standaardcommissaris: een met
een juridische, financiële dan wel bedrijfskundige
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Het ESB werkt samen met interne en externe
partners. Doel is het creëren van impact op
economie en maatschappij. De impact wordt
gemeten op 3 domeinen: onderwijs en
professionalisering, beroepspraktijk en
maatschappij en kennisontwikkeling.

ONDERWIJS EN PROFESSIONALISERING
Het ESB streeft ernaar de studenten een
onderzoekende houding mee te geven die ze als
professionals meenemen in organisaties waar ze
zullen werken. Belangrijk is deze toekomstige
professional daarvoor onderzoeksvaardigheden mee
te geven. Van docenten wordt verwacht dat ze
daarin het voorbeeld geven.
Om dit goed te kunnen meten en monitoren hebben
we een aantal indicatoren vastgesteld. Die
indicatoren zijn: het aantal docenten dat bereikt
wordt via de lectoraten en het aantal studenten dat
opdrachten doet met de lectoraten of gastcolleges
volgt van de lectoren. Hoeveel dat er in totaal zijn en
hoe de verdeling is per lectoraat en
onderzoeksproject is weergegeven in onderstaande
tabel .

Aantal bereikte docenten via lectoraten
Lectoraat

Aantal docenten
2018

Sustainable Strategy and Innovation (inclusief associate lectoraat)
International Business

53
0

Sustainable Finance and Accounting

28

Sustainable Working and Organizing

154

Improving Business

73

New Marketing

10

Totaal

318

Aantal bereikte studenten via opdrachten en gastcolleges
Lectoraat

Aantal studenten
2018

Sustainable Strategy and Innovation (inclusief associate lectoraat)
International Business

939
0

Sustainable Finance and Accounting

280

Sustainable Working and Organizing

226

Improving Business

436

New Marketing

155

Overig (vooronderzoek Europees project)
Totaal

8
2044
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Tevredenheid van studenten over wetenschappelijke vaardigheden (NSE)
NSE-vraag

Score 2018

Score 2017

Het aanleren van een kritische houding

3,93

3,92

Probleemoplossend vermogen

3,98

3,95

Het onderbouwen van conclusies

3,89

3,86

Argumenteren/redeneren

3,85

3,83

Analytisch denken

3,81

3,75

Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek

3,76

3,73

Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek

3,82

3,77

Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek

3,78

3,7

Gemiddeld (ongewogen)

3,85

3,81

Score is op een 5-punts schaal
In de tabel valt te zien dat de scores in 2018 over de
hele linie licht gestegen zijn ten opzichte van 2017.
Ze blijven onverminderd hoog.

BEROEPSPRAKTIJK EN MAATSCHAPPIJ
Het onderzoek van het ESB is mede gebaseerd op
vragen vanuit de beroepspraktijk. Daarnaast spelen
we in op actuele maatschappelijke uitdagingen die
om een duurzame oplossing vragen. Via ons
onderzoek werken we samen met bedrijven,
overheden en maatschappelijke instellingen om
samen met en voor hen impact te realiseren op het
gebied van duurzaamheid. Om dit goed te kunnen
monitoren hebben we indicatoren geformuleerd,
geïllustreerd door activiteiten die in 2018 hebben
plaatsgevonden.

KENNISONTWIKKELING
ESB-activiteiten worden ook uitgevoerd samen met
andere onderzoekers van buiten Avans Hogeschool
en worden ook daarbuiten gedeeld met het
wetenschappelijke veld. Het ESB richt zich vooral op
actieve bijdragen via papers aan wetenschappelijke
congressen en op het doen van onderzoek met
onderzoekers van andere hogescholen en/of
universiteiten.
Aantal papers en presentaties op wetenschappelijke
congressen:
Soort activiteit

Aantal

Presentatie

7

Workshop

32

Lezing

6

Paper

2

Keynote

20

EVALUATIE VAN INDICATOREN
Voor het ESB jaarverslag 2016 en 2017 is gemeten
hoe de lectoraten scoren op de eerder genoemde
indicatoren. Op deze manier wordt zichtbaar hoe
groot het actieve en passieve bereik was van alle
activiteiten van lectoren. We kunnen concluderen
dat we het op basis van die indicatoren goed doen.
Maar tegelijkertijd hebben we moeten constateren
dat deze metingen niet voldoende zijn om de
werkelijke impact van het ESB en de lectoraten te
meten. Dat komt:
• Omdat de indicatoren vooral kwantitatief zijn
ingestoken;
• Er geen norm is geformuleerd, zodat een
beoordeling niet mogelijk is;

40

Impact

• Onvoldoende sturing uitgaat op de
daadwerkelijke samenwerking tussen academies
en lectoren;
• Sommige indicatoren multi-interpretabel zijn;
• De indicatoren gezamenlijk te weinig zeggen over
de daadwerkelijke impact die gerealiseerd is.
Dit was reden om de indicatoren tegen het licht te
houden en een volgende stap te maken: een
herijking plus het concretiseren door middel van het
formuleren van normen en meetwijzen.
Herijking
Op basis van bovenstaande kritiekpunten is met een
vertegenwoordiging van de Stuurgroep en van
lectoren een voorstel gemaakt voor de invulling van
de indicatoren. Belangrijke toevoegingen en
aanpassingen van de huidige set indicatoren
betreffen:

In 2018 hebben lectoren en academies deze
indicatoren als richtsnoer gebruikt in de
samenwerking. Onze indruk is dat we in de geest van
deze indicatoren vooruitgang hebben geboekt,
tegelijkertijd is niet exact gemeten per indicator en
per lectoraat of opleiding. Daarbij geldt dat de
professionaliseringsactiviteiten gericht op docenten
vooral door academies individueel zijn opgepakt.
Daarnaast zijn het de kenniskringleden die via de
participatie in een lectoraat onderzoeksvaardiger
worden. Verder zien we dat via een aantal grote
projecten een bijdrage wordt geleverd aan de
verduurzaming van onze economie en maatschappij.
Denk hierbij aan de projecten rondom
verduurzaming van openbare verlichting,
verduurzamen en energiezuiniger maken van
gebouwen en circulair bouwen met staal.

• Impact van ESB professionaliseringsactiviteiten op
onderzoeksvaardigheden van docenten;
• De bijdrage van het ESB op doorontwikkeling van
het curriculum van opleidingen;
• Percentage onderzoeksvragen dat in
gezamenlijkheid geformuleerd en beantwoord is
door academies en lectoraten;
• Impact die onderzoeksactiviteiten van het ESB en
academies hebben op verduurzaming van
economie en maatschappij.
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GOVERNANCE

Het ESB is een netwerkorganisatie van 11
academies in het economisch en technisch
domein. De academiedirecteuren vormen
samen de Stuurgroep met uit hun midden een
voorzittend directeur. De Stuurgroep is
verantwoordelijk voor de strategie en het beleid
van het ESB. De dagelijkse aansturing is in
handen van een manager. Ook heeft het ESB
een raad van advies, die inhoudelijk advies
geeft en een sparring partner is.

STUURGROEP
In de Stuurgroep vindt primair de inhoudelijke
afstemming plaats van het onderzoek en de
professionalisering van docenten. De academies
willen met behulp van het ESB die inhoudelijke
afstemming van het onderzoek en de
professionalisering van docenten realiseren. De
Stuurgroep wordt voorgezeten door Edwin
Verlangen, directeur van de Academie Algemeen
Financieel Management (AAFM) in Breda.
In 2018 zijn er 5 bijeenkomsten van de Stuurgroep
geweest. Op de agenda stonden de volgende
onderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Financiën: begroting 2019 en exploitatie 2017;
Opvolging vertrekkende lectoren;
Terugblik Werkveldverkenning ESB;
Kennismaking met Godelieve Spaas;
ESB Jaarverslag 2017;
Follow up Werkveldverkenning ESB;
Masteropleiding Sustainable Business;
Presentatie traject professionalisering van
docenten voor onderzoeksvaardigheden;
• Aanwezigheid leden bij de
Stuurgroepvergadering.

Over de volgende onderwerpen zijn besluiten
genomen:
• Opstellen van een gezamenlijk kader voor
onderzoeksvaardigheden docenten;
• Herijking van het profiel van ESB gaat parallel
lopen met het opstellen van het profiel voor 2
nieuw aan te trekken lectoren;
• Akkoord op een evaluatie van de budgetten van
expertisecentra opgesteld door 2 managers van
expertisecentra;
• Akkoord op de sluitende exploitatie 2018;
• Het knelpunt rondom het gebrek aan
sturingsmogelijkheden van de huidige financiële
rapportages wordt geadresseerd via het
voorzittersoverleg van expertisecentra;
• Bij toekomstige projectaanvragen wordt voortaan
standaard een impactbeschrijving opgenomen;
• In de planningsgesprekken met de lectoren
worden de criteria die zijn opgesteld voor meting
van de kwaliteit en de impact vastgesteld;
• Er wordt geen geld vrijgemaakt voor nieuwe
promovendi. De beschikbare financiële ruimte
wordt gebruikt voor het behouden van het aantal
kenniskringleden;
• De begroting 2019 wordt vastgesteld;
• De Minor ESB Betekenisvol ondernemen laten
vervallen door een te gering aantal
aanmeldingen.

REFLECTIE
Ayfer Sari, directeur Academie voor Marketing
en Business Management:
Ik ben in februari 2018 begonnen als directeur van
de Academie voor Marketing en Business
Management. En daardoor ben ik ook lid van de
Stuurgroep van het ESB. Op de agenda van de
Stuurgroep staan vooral operationele zaken om te
bespreken. Ik zou graag meer inhoudelijke
onderwerpen willen bespreken. Door operationele
zaken te koppelen aan inhoudelijke verdieping op
thema’s en aan wat ons bindt als academies kan dat
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lectoraten zijn voor mij speerpunten in relatie tot het
ESB.

een grotere toegevoegde waarde geven. We moeten
veel meer kennis met elkaar willen delen.
Een goed voorbeeld uit 2018 van wat mij voor ogen
staat, is de bespreking van het verbeteren van de
onderzoekvaardigheden van docenten. Een externe
gast, een docent van een van de academies, vertelde
hoe zijn academie dat aanpakt. Daar steek je iets van
op. De werkveldverkenning waar de leden van ESB,
onderwijs en werk aan tafel zaten, vond ik ook heel
waardevol. Op 1 avond 3 uur met een beperkte
agenda samen zijn, dan kun je de diepte in gaan en
ook kritische noten kraken. Jammer was dat er geen
studenten aan tafel zaten want voor hen doen we
het allemaal en studenten hebben vaak goede
ideeën. Ik hoop dat ze een volgende keer kunnen
deelnemen. Verder hebben we in 2018 gesproken
over het opzetten van een Masteropleiding
Sustainable Business en de aanstelling van 2 nieuwe
lectoren. En natuurlijk ook over financiële zaken, de
begroting en de managementrapportage.
Ik denk dat we langzamerhand een andere fase in
gaan met wat we binnen Avans willen met de
expertisecentra. Maar we weten nog niet goed hoe.
In Finland bestaat een constructie die mij wel
aanspreekt. Alle expertisecentra en
bacheloropleidingen van de Finse universiteiten
bekijken overkoepelend 4 thema’s die vanuit het
werkveld belangrijk worden gevonden, bijvoorbeeld
Smart Cities. Als je werkt met praktijkgerichte
thematieken als leidraad, die samen met het
werkveld zijn gedefinieerd, voorkom je verzuiling en
hobbyisme. Een thematische aanpak van
praktijkgericht onderzoek en het terugvloeien naar
het curriculum van resultaten van onderzoek door de
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Een belangrijke opdracht is dat we elkaar
multidisciplinair vinden in het zoeken naar
antwoorden op vraagstukken die in het werkveld
spelen en dat onderzoek ergens toe dient, nuttig is.
Zoals bij de Avans Multidisciplinary eXperience
(AMX) projectweek. Studenten van verschillende
opleidingen werken in teams 5 dagen aan de
oplossing van een probleem uit het werkveld. Aan
het einde van de week presenteren ze hun
eindresultaten aan een jury. Het werkveld reageert
zeer enthousiast. Ze krijgen door de
multidisciplinaire aanpak en de hoge tijdsdruk veel
rijkere oplossingen voorgeschoteld. Voor de
komende jaren hoop ik dat de lectoren een
katalysator willen zijn om gezamenlijk, zowel intern
als extern, onze multidisciplinaire samenwerking
beter vorm te geven en onderzoeksresultaten
structureel in te bedden in het onderwijs.

RAAD VAN ADVIES
De raad van advies (rva) verleent de Stuurgroep
advies en vormt voor het ESB een vorm van indirecte
sturing vanuit de buitenwereld. De leden worden op
persoonlijke titel aangezocht op grond van hun
deskundigheid en ervaring, maatschappelijke positie
en hun brede sociaal maatschappelijke
betrokkenheid. Het streven is om de rva een
representatieve afspiegeling te laten zijn van het
werkveld waar het ESB zich op richt.
Bijeenkomsten 2018
Er zijn 4 bijeenkomsten geweest in 2018. De
volgende onderwerpen stonden op de agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Invulling ESB Adviesraad;
Wijze van werkvorm en inhoud;
Stand van zaken werkveldverkenning ESB;
Presentatie lectoraat Improving Business;
Afscheid Richard Bruëns;
Jaarverslag 2017;
Introductie nieuwe lectoren Kaj Morel en
Godelieve Spaas;
• Presentatie Commissarissenonderzoek Marleen
Janssen Groesbeek;
• Follow up werkveldverkenning ESB;
• Presentatie lectoraat Sustainable Working and
Organising.
Leden
In 2018 bestond de Raad van Advies uit de volgende
personen:

Pieter van Geel (voorzitter)
Pieter van Geel is zelfstandig consultant. Van begin
2007 tot halverwege 2010 was hij fractievoorzitter
van het CDA in de Tweede Kamer. Hij was
staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer in de kabinetten
Balkenende I, II en III. Van 2011 tot 2015 was hij
vicevoorzitter van het CDA.

Hans van Kranenburg
Hans van Kranenburg is hoogleraar Corporate
Strategy aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
hoofd van de groep Strategisch Management bij de
vakgroep Business Administration; daarnaast is hij lid
van de redactieraad van een aantal toonaangevende
wetenschappelijke publicaties.

Olaf Blaauw
Olaf Blaauw is systeemdenker en tevens oprichter en
eigenaar van Olaf Blaauw Consultancy, een bureau
gericht op versnelling van de transitie naar een
circulaire economie. Hij treedt daarbij onder andere
op als business-to-business intermediair voor
valorisatie van circulaire IP en geeft strategisch en
implementatie advies aan een grote diversiteit aan
organisaties, zowel in Nederland als internationaal.

Eric Meiberg is partner en adviseur van directies van
veel bedrijven, waaronder KplusV, Dutch Dream
Group, Generation-E, Strategie en Groei Coöperatie
Cirkelstad U.A., Arnhems Ondernemers Centrum en
Clean Mobility Center.

Eric Meiberg

Gerrit Bruggeman

Gerrit Bruggeman is commissaris, interimmanager
en board room consultant bij onder andere The
Cradle To Cradle Products Innovation Institute in San
Francisco en Dutch Design Week in Eindhoven.

Richard Bruëns

Richard Bruëns is lid van de raad van bestuur en
algemeen directeur Private Banking van Van
Lanschot Bankiers. Daarvoor was hij werkzaam in
verschillende internationale functies bij de Global
Markets divisie van ABN-AMRO. Vanaf januari 2018
maakt hij geen deel meer uit van de Raad van Advies.

Vera Dalm

Vera Dalm is directeur van voorlichtingsorganisatie
Milieu Centraal. Zij is voorzitter van het netwerk van
milieuprofessionals VVM. Daarnaast heeft zij diverse
functies als lid van adviesraden en raden van
toezicht.

Renz de Wit

Renz de Wit werkt als zelfstandige op het vlak van
goed bestuur, strategieontwikkeling en coaching. Hij
was werkzaam in de financiële sector in verschillende
functies bij SNS REAAL en de Volksbank.

REFLECTIE
Pieter van Geel, voorzitter Raad van Advies:
In 2018 hebben we ons opnieuw georiënteerd op
wat de toegevoegde waarde van de Raad van Advies
voor ESB kan zijn. We zijn samen op zoek gegaan
naar mogelijkheden de meerwaarde van de
individuele leden van de raad beter te benutten. De
nieuwe manier van werken waarbij we ons meer
toespitsen op onderwerpen waar lectoren mee bezig
zijn, is een goede switch gebleken.
Met de formule dat lectoren een presentatie geven
en vragen formuleren voor de raad, sluiten we direct
aan bij de behoefte aan advies die leeft. Er zijn
levendige discussies ontstaan met suggesties over en
weer, en met opbouwende kritiek.

Maarten Dullaert

Maarten Dullaert was tot voor kort staff director
Fujifilm Manufacturing Europe. Hij was
verantwoordelijk voor algemene zaken bij Fujifilm
Manufacturing Europe vanaf 2007.

Natascha Kooiman
Natascha Kooiman is directeur en oprichtster van
Smaackmakers, een bedrijf dat zich inzet voor
verduurzaming van ons voedselsysteem en
eetpatroon. Zij is een van de DJ100 (Duurzame
Jongeren 100) en lid van de adviesraad van het
voedselprogramma van de Verenigde Naties voor de
Sustainable Development Goals.
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Circulaire economie is een belangrijk thema dat moet
worden vormgegeven. We hebben in dit verband
gesproken over circulariteit in de bouw en over afval.
Een ander in het oog springend onderwerp in 2018
is de rol van commissarissen bij de governance van
bedrijven.
De diverse samenstelling van de raad waarborgt een
brede inhoudelijke discussie vanuit totaal
verschillende invalshoeken, zoals wetenschap,
adviespraktijk en industrieel bedrijfsleven. Ook de
mooie leeftijdsmix van jong tot ouder draagt bij aan
de breedte van het debat.
Wij zijn er om ESB te helpen, willen lectoren van
dienst zijn. In presentaties moet duidelijk worden
aangegeven op welke punten een advies van de
leden van de raad wordt gevraagd. In de versterking
van de interactie kunnen we nog wel wat stappen
zetten.
Een goede ontwikkeling is dat we nu ook buiten de
vergaderingen om vragen krijgen waardoor de
specifieke kwaliteiten van individuele leden beter
worden benut. Maar dat mag best frequenter
gebeuren. En dat geldt ook voor een beroep op het
netwerk dat alle leden hebben.
In de komende tijd zullen we het uitdiepen van
verschillende duurzaamheidaspecten voortzetten.
Interessant daarbij is het zoeken naar
verdienmodellen want goede duurzame ideeën
moeten wel kunnen worden toegepast. De sociale
en financiële componenten zijn van essentieel
belang in de duurzaamheiddiscussie.
Verder bestaat bij de raad de behoefte om meer te
weten over de brede inzet van duurzaamheid bij
Avans als organisatie.

REFLECTIE
Natascha Kooiman, lid Raad van Advies
2018 was voor ESB een “zoekend” jaar. In de
vergaderingen hebben we op een andere manier en
in een grotere openheid gesproken over de
problemen en uitdagingen van ESB.
We zoeken samen naar een manier van werken
zodat de adviesraad ook echt meerwaarde heeft
voor het expertisecentrum. Ik vind dat een hele
positieve verandering. ESB hoeft ons geen
meerwaarde te bieden met interessante presentaties
van lectoren en anderen.
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Eerder was ESB vaak te bescheiden bij een beroep
doen op de expertise van de leden van de adviesraad,
ons netwerk, et cetera. Ze kunnen ons advies vragen
over de richting en positionering van ESB, en ook
vragen mee te denken over de inhoud van
onderzoeken en de opzet van conferenties, of om
gastcolleges te geven. Ze kunnen de adviesraad zien
als een vriendenkring die er is om te helpen. Dat zou
bij mij zorgen voor een grotere betrokkenheid bij
ESB.
Ik zou wel vóór de vergaderingen willen weten op
welke uitdagingen we ingaan, waar ESB tegenaan
loopt. Dan moet ik me voorbereiden en haal ik meer
plezier uit het inhoudelijk en organisatorisch mee‐
denken. Ook zou structureel op de agenda moeten
staan waar onze adviezen toe hebben geleid.Het is
waardevol om terug te horen wat met ons advies is
gebeurd, en ook het waarom als er niets mee is
gedaan.
In relatie tot Avans mag ESB zich stelliger profileren
als een aparte entiteit die aandringt op integreren
van duurzaamheid in alle lectoraten en binnen de
organisatie zelf, zoals duurzaamheid in catering en
materialengebruik. ESB kan proactiever optreden.
Bijvoorbeeld door zelf te bepalen van welke
bedrijven het onderzoeksvragen wil aannemen en
minder af te wachten waar het bedrijfsleven mee
komt. Staan voor duurzaam, betekent ook dat
duurzaam moet weerklinken in de relaties en
onderzoeksonderwerpen.
Ik heb alle lof voor wat in de lectoraten gebeurt,
maar ESB mag meer uitdagen om duurzaamheid
beter te integreren. Dat is noodzakelijk om stappen
vooruit te kunnen zetten.

RISICO‐
MANAGEMENT

In het businessplan zijn verschillende risico's
benoemd. Daarin is in algemene zin vastgelegd
welke beheersmaatregelen moeten worden
genomen om risico's te voorkomen danwel de
effecten ervan te mitigeren. Hieronder wordt
een aantal risico's besproken die samenhangen
met de aansturing van en het proces bij ESB.

GOVERNANCE
De Stuurgroep bestaat uit 11 academiedirecteuren.
Tussen de academies bestaan grote verschillen in
visie op onderzoek, rol van het ESB en de onderlinge
afstemming. Deze omvang en de zeer volle agenda’s
van directieleden, brengen het risico met zich mee
van vermindering van draagvlak en vertraging in tijd
en besluitvorming. In 2018 is getracht om dit risico
te mitigeren door verschillende maatregelen:
• Een beperkt aantal, maar goed voorbereide
Stuurgroepvergaderingen te agenderen;
• In kleinere groepen (met enkele directieleden en
lectoren) onderdelen van de samenwerking te
bespreken ter voorbereiding op de
Stuurgroepbijeenkomsten (evaluatie indicatoren,
onderzoeksvaardigheden van docenten);
• Stuurgroepleden, waar relevant, uit te nodigen
voor bijeenkomsten van de rva;
• Te stimuleren dat lectoren en directies/academies
intensiever met elkaar in gesprek gaan, met name
ook de nieuwe lectoren bij de start van hun
aanstelling.
Vooralsnog is er tevredenheid over deze werkwijze,
maar we zijn er nog niet. Daarom zal dit onderwerp
in 2019 uitdrukkelijk geadresseerd worden. In 2019
zal Verlangen als voorzittend directeur terugtreden.
Een goed moment om na te denken of er andere
scenario’s zijn voor de governance die borgen dat
lectoren en opleidingen nauw op elkaar zijn
aangesloten.

INHOUDELIJKE AFSTEMMING
Onderzoek in en met de beroepspraktijk vraagt vaak
om snel handelen in combinatie met een flexibele
organisatie om op die vragen in te kunnen spelen.
Hierbij zijn 2 belangrijke risico’s te benoemen: de
risicomijdende cultuur van Avans Hogeschool die
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ondernemerschap te vaak in de weg zit en de
starheid van de onderwijslogistiek die snel en
adequaat reageren niet altijd mogelijk maakt.
Daarnaast speelt een rol dat de onderzoeksagenda’s
van academies en de lectoraten van het ESB niet
100% matchen. Op zich hoeft en kan dat ook niet
volledig, maar het creëren van meer overlap is wel
een streven. In 2018 is doorgegaan met het in 2017
gestarte proces om tot een betere afstemming te
komen:
• Lectoren hebben intensiever afgestemd met
academies over inhoudelijke focus; dit proces is
ook gevoed door het feit dat in 2018 3 lectoren
zijn vertrokken bij ESB en nieuwe lectoren aan de
slag zijn gegaan
• Er is veel werk gemaakt van het inzetten van
afstudeerders voor onderzoek dat gedaan wordt
onder de supervisie van het lectoraat;
• Een aantal lectoren is door docenten en
onderwijscommissies van opleidingen intensiever
betrokken bij de afstemming van inhoudelijke
thema’s.
Op dit laatste onderdeel heeft het ESB in 2018 nog
steviger ingezet. Op strategisch niveau door via een
werkveldverkenning met externe en interne
stakeholders te komen tot gezamenlijke herijking
van het onderzoeksprofiel van het ESB en de
inhoudelijke onderzoekslijnen. Met een
vertegenwoordiging van Stuurgroep, raad van advies
en lectoren zijn afspraken gemaakt over de followup van die stakeholderdialoog die vooral in 2019
vorm gaat krijgen. Het initiatief en leiding ligt hierin
bij de lectoren van ESB.
Tegelijkertijd zal bij nieuwe subsidieaanvragen
nadrukkelijk op voorhand inhoudelijk afgestemd
worden met opleidingen om zo meer gedeeld
eigenaarschap van die projecten te creëren.

Stuurgroep lid Noortje de Bruin
Wij werken vooral samen via de lectoraten die een
binding hebben met de Academie voor
Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI).
Dat zijn Sustainable Strategy and Innovation van
Godelieve Spaas en New Marketing van Kaj Morel.
Beide lectoren zijn in 2018 begonnen. We hebben
samen onderzoekagenda’s opgesteld die passen op
hun ambities en de opleidingen en de academie. De
relatie tussen onderwijs en onderzoek mag wat mij
betreft hechter en concreter. Dan gaat ESB meer
leven.
De kenniskringleden koppelen onderzoekresultaten
wel terug naar hun eigen vakgebied. Maar ze slagen
er niet allemaal in de verbinding te maken met het
curriculum. Kenniskringleden kunnen veel breder
delen waar ze mee bezig zijn. Dat is ook een
belangrijke opdracht voor mezelf als directeur. Ik zou
het toejuichen als ESB kleinere inspiratiesessies
organiseert waar iedereen op een gemakkelijke
manier kennis kan ophalen, bijvoorbeeld tijdens een
lunch. Het ESB doet het goed als collectief.
Duurzaamheid en circulaire economie zijn gebieden
waarop de ontwikkelingen in het werkveld
verschrikkelijk snel gaan.
Avans wil de Sustainable Development Goals (SDGs)
van de Verenigde Naties integreren in het onderwijs.
Lectoren werken daaraan mee. Het zou sterk zijn als

Avans de SDGs ook gebruikt als proflering in het
onderzoek. Avans is initiatiefnemer van de discussie
om SDGs in het hele hoger onderwijs te integreren.
Daarover hebben we samen met lector Marleen
Janssen Groesbeek in juni 2018 de conferentie SDGs
in MOTION georganiseerd. Daar gaf oud-premier Jan
Peter Balkenende de key note. Onze academie heeft
een SDG Hotspot opgericht om de kennis die er in
Nederland op dit gebied is, te verzamelen en te
delen.
In 2018 hebben studenten samen met Ronald Venn
uit het lectoraat van Jan Jurriëns een e-book over
sociaal ondernemen samengesteld en hebben
studenten met Han van Son deelonderzoeken
gedaan in het project Hoger op de ladder. Ik zie graag
resultaten van onderzoek door docenten en
studenten geïntegreerd in het onderwijs. Helaas zijn
de mogelijkheden daarvoor begrensd door een
beperkt aantal kenniskringleden per lectoraat.
Ik vind het ESB als onderzoekscentrum groot.
Lectoren hebben een lastige taak om het de
betrokken academies naar hun zin te maken.
Hierdoor ontstaat het risico van versnippering en
inefficiëntie. Voor de komende jaren hoop ik dat ESB
zijn profilering nog verder weet aan te scherpen en
dat AOMI meer kan profiteren van het onderzoek dat
wordt gedaan. Als de verbinding met het onderwijs
hechter wordt, zullen we meer aan elkaar hebben.
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PROJECTBEHEER EN CONTROL
Net als in 2017 is ook het aantal extern gefinancierde
projecten weer toegenomen. Extra risico vormden de
twee Europees gefinancierde projecten, waarvan bij
1 ESB de leadpartner was. Het extra risico bestond
erin dat dit soort projecten een behoorlijk zware
administratieve last met zich meebrengen, zeker als
leadpartner. Met de toename van het aantal
gesubsidieerde projecten wordt ook de inrichting
van de projectstructuur en het projectbeheer steeds
crucialer gezien de externe verantwoording die
essentieel is, zeker voor Europese projecten.
In 2018 heeft het ESB een aantal
beheersmaatregelen getroffen om dit risico te
mitigeren. Elementen van die set maatregelen waren
vooral een meer frequent voortgangsoverleg over
projecten en een goed ingericht nieuw financieel
systeem: Avans Business World (ABW).
Door de intensievere voortgangsgesprekken en
strikter toezicht op het schrijven van uren is een beter
zicht ontstaan op de voortgang van de projecten,
zowel inhoudelijk als financieel. Het slechte nieuws
is dat het nieuwe systeem ABW niet geleverd heeft
wat verwacht was: namelijk tijdige, consistente en
volledige projectvoortgangsinformatie waardoor
strakke monitoring vanuit dit pakket niet mogelijk
was.
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Er is dus veel handwerk verricht, eigen instrumenten
zijn ontwikkeld en met de projectcontrollers is
getracht toch tot een goed inzicht te komen in de
projectvoortgang. Dat is maar ten dele gelukt. Het
handwerk leidt tot fouten en slordigheden waardoor
er onvoldoende vertrouwen was bij de leden van ESB
in de juistheid van de gepresenteerde cijfers.
Dit heeft ertoe geleid dat tussen alle expertisecentra
en de financiële dienst van Avans (DFS) afspraken zijn
gemaakt over een versnelde en betere inrichting van
het ABW voor projecten. Hierdoor zouden in 2019
betrouwbare projectrapportages kunnen worden
geleverd. Met als doel de projecten, de lectoraten en
ESBs en andere betrokken expertisecentra op proces
en de financiën te kunnen monitoren en waar nodig
bij te sturen.

FINANCIËN

ESB heeft een meerjarige basisfinanciering.
Deze voorziet in 6 lectoren, 1 associate lector,
6-8 kenniskringleden per lectoraat voor 1 dag
in de week, management en administratieve
ondersteuning. Waar nodig kan deze
basisfinanciering aangevuld worden met
betaalde onderzoeksopdrachten en nationale
en internationale subsidies.

BATEN EN LASTEN ALGEMEEN
In 2018 is het totale budget van ESB ten opzichte van
2017 opnieuw afgenomen. Toch zijn wij erin
geslaagd om op een exploitatieresultaat van nul uit
te komen. Dat is mede het gevolg van een
toenemend aantal inkomsten uit extern
gefinancierde projecten. Hierdoor hebben we meer
docent-onderzoekers kunnen inschakelen voor ons
onderzoek.
Doordat extern gefinancierde projecten in de loop
van 2018 zijn goedgekeurd, is er een positief verschil
van ongeveer € 167.000 in vergelijking met de
begroting voor externe middelen.
In de exploitatie per lectoraat zien we verschillen die
onder andere het resultaat zijn van de inspanningen
van de lectoren en docenten om externe financiering
en opdrachten te verwerven.

REALISATIE 2018
ESB

Baten

Budgetten
Overige baten
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x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

1.599

1.599

-

-

77

163

90

1.929

1.762

167

Personele lasten

1.697

1.588

109

Administratie &
beheerlasten

106

28

78

0

-

0

Leermiddelen

15

28

-13

Overige beheerlasten

31

30

1

Reis- en verblijflasten

80

88

-8

1.929

1.762

167

0

0

0

Huisvestingslasten

Exploitatieresultaat

Verschil

77

Totaal baten

Totaal lasten

Begroting

253

Subsidies van derden

Lasten

Realisatie

LOONKOSTEN EN OVERHEAD
In 2018 bleven de kosten van ondersteuning en
management net onder de 20%. Er is meer geld naar
lectoren gegaan. Dit is het gevolg van de dubbele
bezetting op het lectoraat Sustainable Strategy and
Innovation in de maanden september, oktober en
november. Dit is ten koste gegaan van het aandeel
in het budget besteed aan kenniskringleden.
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OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELFONDSEN
Inkomsten
(x1000)

Inkomsten
(x1000)

Inkomsten
(x1000)

Inkomsten
(x1000)

2015

2016

2017

2018

1e geldstroom

€ 1.206

€ 1.809

€ 1.667

€ 1.599

2e geldstroom

€6

€ 47

€ 198

€ 123

3e geldstroom

€9

€ 15

€3

€ 20

Aard van de inkomsten

Overige middelen

€0

€0

€0

€ 187

Totaal

€ 1.221

€ 1.871

€ 1.868

€ 1.929

Uit dit overzicht blijkt dat de inkomsten uit de
Opleidings- en Ontwikkelfondsen (ook wel O&Ogelden genoemd) van Avans Hogeschool licht zijn
gedaald met € 68.000. Deze afname is meer dan
goedgemaakt door inkomsten uit de zogenoemde
tweede geldstroom (vooral extern gefinancierde

projectgelden) en overige inkomsten. Deze
inkomsten zijn het resultaat van cofinanciering van
de provincie Noord-Brabant voor 2 grote Europese
projecten. Per saldo is € 130.000 meer aan externe
middelen verkregen dan in 2017.

EXTERNE BATEN
Subsidieopbrengsten
Projectnaam

2018

2019

2020

2021

2022

totaal

DuCi Indicator

7.499

0

0

0

0

7.499

SASTDes

1.247

37.200

37.200

25.179

0

100.826

SLIC

113.719

139.986

90.200

68.176

412.081

Rhedcoop

16.642

80.677

55.810

16.440

169.569

Care For Cancer

18.760

6.254

0

0

0

25.014

HOPLA

63.917

23.000

0

0

0

86.917

Biochar

4.914

0

0

0

0

4.914

Afvalstoffenmanagement
Weststad

9.309

7.488

0

0

0

16.797

Opcircelen in de bouw

5.543

36.186

21.109

0

0

62.838

ECOR Textiel Circ. Bus.
Modellen

7.500

12.500

0

0

0

20.000

Meerwaarde uit
Zeefgoed

5.353

Hoger Onderwijs 2018
Platform Circ. Economie
@YourService
Totaal

12.948

11.617

0

0

0

16.970

27.136

29.603

29.603

2.468

88.810

16.000

0

0

0

28.948

4.505

0

0

0

0

4.505

271.856

398.044

233.922

139.398

2.468

1.045.688

Getallen x € 1.000,00
De inkomsten uit extern gefinancierde projecten
bedroegen in 2018 zo'n 15% van het totale ESBbudget. Omdat het voor een belangrijk deel om
meerjarige projecten gaat, zal dat de stijging van de
externe baten in 2019 doorzetten. De
geprojecteerde afname vanaf 2020 heeft te maken
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heeft met het aflopen van een aantal projecten. Naar
verwachting zal door het aannemen van nieuwe
projecten in 2019, zal de inkomstenstroom uit
externe baten op zijn minst stabiel blijven en
mogelijk zelfs stijgen.
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LIJST VAN KENNISKRINGLEDEN
Bezetting kenniskringen in 2018
JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC LECTORAAT
Isolde Sprenkels

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

SSI

Rynko van Diepen

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SSI

Paul Lelkes

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SSI

Kees van Kaam

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

Enrico Deetman

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SSI

Mitchell Droog

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SSI

Lieke van Berkel

0,2

Lies van Dobbenburgh

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SSI

Ronald Venn

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Lidwien Jacobs

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Eric Zetz

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

Karen Janssen

0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4

Bettina Herstein

SSI
0,2

0,2

0,2 0,2

0,2

SSI
SSI
SSI

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

SSI

0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SSI

Mieke van Thiel

0,5

0,5 0,5 0,5

0,5 0,3

0,3

0,3

0,3

0,3 0,3

SSI

0,1 0,1

0,1 0,1

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SSI

0,1

0,1

0,1 0,1

SSI

Thom Vermeulen
Jan Peters

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

SFA

Hanneke Oude Elberink

0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

0,1 0,1

SFA

Dorien de Graaff

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

SFA

Rene-Pascal van den Boom

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SFA

Tom Vos

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SFA

Irene Lubberman

0,2 0,2

0,2 0,1

Marieke Versteijlen

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

SFA
0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SFA

Dick Nix

0,2

0,2

0,2 0,2

SFA

Tim Willems

0,2

0,2

0,2 0,2

SFA

Stef Schuurmans

0,2

0,2

0,2 0,2

SFA

Marjolein van der Kaa

0,2

0,2

0,2 0,2

SFA

Wendy Stubbe

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SWO

Ineke van Kruining

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SWO

Herman van Blitterswijk

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SWO

Koos van Overdijk

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SWO

Sophia van Hattum

0,3 0,3

0,3 0,3 0,3

0,3 0,3

0,3

0,3

0,3

0,3 0,3

SWO

Petra Broyl

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SWO

Peter Stoffer

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

SWO

Jan Verhagen

0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

0,1 0,1

0,1

0,2

0,2

0,2 0,2

ImB

Anco Dams

0,2

Jun Swagemakers

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

Jonathan Pieters
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SSI

Andy Mol
Rianne Kerstens
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SSI

ImB
ImB
0,2 0,2

ImB

JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC LECTORAAT
Stephan Wouters

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

ImB

Minou Schreuder-Roijmans

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

ImB

Tom van Velzen

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

ImB

0,2

0,2

0,2 0,2

ImB

0,1 0,1

ImB

Alinda Kokkinou
Marco Klootwijk
Susan van Elteren

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

NM

Martin Verweij

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

NM

Marcel Grol

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

NM

Andreas Maliades

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

NM

Liliane van Suijlen

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

NM

Marco Kuijten

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

NM

Pascal Roeyen

0,2

Leo Broekhuizen

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

NM

Karen Janssen

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

IB

Desirée America

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

IB

Rogier de Jong

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

IB

Victoria Karpova

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

IB

Marise Khemissi

0,2

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2

NM

IB

Fernando Rojas Franco
Totaal aantal FTE
Totaal aantal

8,85 9,35 9,35 9,35 9,25 9,25 9,05 8,05
45

46

46

47

46

46

46

0,2

0,2

0,2 0,2

8,9

8,9

8,8 8,6

44

44

44

41

IB

43

PERSONELE ONDERZOEKSINZET IN 2018
Categorie

Totaal (n)

Waarvan
Totaal (FTE) gepromoveerd

Lectoren

6

3,6

5

Associate lector

1

0,5

1

Docent-onderzoekers

54

10,8

6

* Cijfers zijn gemiddelden over 2018
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