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Programma  
 

Donderdag 20 juni, dagvoorzitter Pauline van der Meer Mohr 

14.00  Ontvangst met koffie (Chicago lounge) 
14.30 Opening door Karl Dittrich 

14.45  Kick-off: De universiteit in een snel veranderende wereld 
  (Amsterdam Zuid-Oost) 

 Visies van studenten  

 Korte statements en inspiratie via films  

 Bevindingen De Jonge Akademie 

15.30 Reflectie: Interactieve sessie onder leiding van Louise Gunning  
(Amsterdam Buitenveldert) 

 Verkennend gesprek met Jet Bussemaker, Bert van der Zwaan  
en Lars Beke (student TU/e) 

 Plenaire discussie 
 
16.15 Koffie (bij mooi weer: terras Cremer) 

16.30 Een rondje langs de velden: Ervaringsdeskundigen over het gebruik van 
de methode scenarioplanning en over de ontwikkeling van  
toekomststrategieën.  
Inleiding door Barend van der Meulen (Rathenau Instituut), gevolgd door 
presentaties van en speeddates met:  

 Lorike Hagdorn - TNO 

 Henk de Bruijn - Rotterdams Havenbedrijf 

 Ewald Breunesse - Shell scenario team 

 Casper van Ewijk - Centraal Planbureau  
 
18.00  Borrel, logistiek en ontspannen  
  (bij mooi weer: terras Cremer, anders: Lounge bar) 
 
19.30  Diner met inhoud (Cremerzaal) 

 Met futuroloog Wim de Ridder 
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(hele dag Cremerzaal) 

Vrijdag 21 juni, dagvoorzitter Pauline van der Meer Mohr 
 

9.00 Dagopening  
9.15 Research en Innovatie in een veranderende wereld: Onder leiding van 
  Gerdi Verbeet gaan multinationals in gesprek met jonge high potentials  
  van de Amsterdam Hub of Global Shapers van het World Economic  
  Forum over wat er gaat veranderen in het wetenschappelijk onderzoek.  

 Rob Hamer - Unilever,  directeur Unilever Research & Development 
Vlaardingen 

 Roelof Heezen - Shell, Vice President Innovation, Research & 
Development 

 Jan van den Biesen - Philips, Vice President Public R&D programs 

 Amsterdam Hub of Global Shapers van het World Economic Forum: 
Yori Kamphuis - Coblue, cybersecurity; Wouter Witvoet - Netherlands 
Asia cooperation platform; Stefan Braam - Pluriomics; Anna Hirsch 
- Universiteit van Groningen; Eric Staijen - Blue4Green 

10.45  Koffie 
11.15 Drivers voor de universiteiten: Eerste ronde themasessies over de driving 
  forces die  invloed uitoefenen op de universiteiten.   

 MOOCs;  Timo Kos - Capgemini  

 Bekostiging; Cecile Hoareau - EEU en Merit  

 Het gebeurt in de stad, globalisering en regionalisering;  
Alexandra den Heijer -  TU Delft 

 Brain drain; Jan Versteeg - Nederlandse ambassadeur in Athene 
  Gespreksleiders zijn:  
  Karl Dittrich, Jan Staman, Jorrit van der Togt, Marijk van der Wende 
 

12.15  Lunch (Lounge bar) 
13.15  Drivers voor de universiteiten: Tweede ronde themasessies over de 
  driving forces. Zelfde opzet als de eerste ronde om 11.15 uur.  

14.15  Koffiemoment 
14.20 Slotronde onder leiding van Karl Dittrich 

 Reflectie door Paul Schnabel 

 Terugkoppeling door de gespreksleiders van de themasessies 

 Plenair identificeren belangrijkste drivers 
 
16.00  Sluiting en borrel  
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Introductie externe sprekers 

 Alexander Kl pping, Marten van Blankesteijn, Thijs van 
Erdewijk, Lars Beke, Steven Menke zijn studenten/young 
entrepreneurs en geven hun visies tijdens de Kick-off. 

  

 

Lorike Hagdorn-van der Meijden is onder andere directeur 
strategie bij TNO. Zij was in 2010 nauw betrokken bij het 
ontwerpen van de strategie voor 2011-2014. Zij doet uit de 
doeken hoe TNO tot de strategiebepaling is gekomen. 

 

Henk de Bruijn, director corporate strategy van het 
Rotterdamse Havenbedrijf vertelt hoe zij, aan de hand van 
scenariostudies, voor het Rotterdamse Havenbedrijf een 
nieuwe toekomstbestendige strategische koers hebben 
ontwikkeld. 

 

Ewald Breunesse is manager energie transitie van Shell 
Nederland met jarenlange ervaring in strategisch 
management met scenarioplanning. Hij presenteert hoe 
Shell al 40 jaar lang werk maakt van scenarioplanning om 
het corporate strategie beleid vorm te geven. 

  

 

Wim de Ridder is hoogleraar Toekomst-onderzoek aan de 
Universiteit Twente en oprichter van Futures Studies 
management consultancy. Deze futuroloog luistert het diner 
op.   
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Rob Hamer, directeur van Unilever Research en professor 
aan de Wageningen UR vertelt over gezamenlijk onderzoek 
tussen een toonaangevende multinational zoals Unilever en 
een Nederlandse universiteit die wereldwijd leidend is 
binnen haar sector. 

 

Roelof Heezen, vice-president downstream bij Shell. 
Onderzoek is essentieel voor het bedrijf. De heer Heezen zal 
spreken over hoe hij vanuit Shell tegen de toekomst van 
onderzoek aankijkt. 

 

Jan van den Biesen Vice President Philips public R&D 
programs, vertelt over zijn ervaringen vanuit Philips over de 
ontwikkelingen in de onderzoekssamenwerking in Brain 
Port Eindhoven. 

 

Yori Kamphuis, Wouter Witvoet, Stefan Braam, Anna 
Hirsch, Eric Staaijen zijn jonge professionals en academici 
Amsterdam Hub of Global Shapers van het World 
Economic Forum met een kijk op het huidige academische 
bestel en met frisse ideeën over de universiteit van de 
toekomst. 

  

 

Timo Kos, Capgemini-consultant en mede-oprichter van de 
Khan Academy Nederland, geeft overzicht van de 
ontwikkeling van de MOOC’s.  Gegeven de omvang, de 
propositie en het bereik lijken de MOOC’s een grote invloed 
te hebben op de gevestigde orde van onderwijsaanbieders. 

 

Cecile Hoareau, verbonden aan de University of California 
Berkeley en co-auteur van “The state of University Policy for 
progress in Europe”, gaat tijdens retraite onder andere in op 
de ontwikkelingen van de publieke financiering van de 
universiteiten. 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=mfWPXcse3iMClM&tbnid=NGXuyWFH-LRCXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://events.gtforum.com/ertc-annual-meeting/static/roelof-heezen&ei=-Zm5UdiEMOK80QWTpIH4DA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFFAt4UWKNxom0fgmdnAA2oDR0b6A&ust=1371204454355024
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Alexandra den Heijer, universitair hoofddocent aan de TU 
Delft. Zij vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van 
kennissteden, met name over onderzoek en de rol van 
universiteiten.   

 

Jan Versteeg, ambassadeur in Griekenland. Braindrain is 
een hot topic. Vaak gaat het over het vertrek van 
onderzoekers naar de VS; Versteeg laat een ander geluid 
horen. 

  

 

 

Projectorganisatie 
 

Begeleidingscommissie 

Pauline van der Meer Mohr (Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter 

commissie), Louise Gunning (Universiteit van Amsterdam), Marijk van der 

Wende (Bestuur Rathenau), Paul Schnabel (onafhankelijk) en Jorrit van der 

Togt (Shell). 

 

Projectteam 

Josephine Scholten 

Barend van der Meulen 

Jos de Jonge (projectleiding) 

Patricia Heerekop (communicatie en organisatie) 
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Deelnemerslijst 

Amman, Hans Universiteit Utrecht 

Ast, Kees Universiteit Twente 

Becking, Koen Universiteit van Tilburg 

Beest, Willem te  Universiteit Leiden 

Berg, Dirk Jan van den Technische Universiteit Delft 

Boom, Dymph van den  Universiteit van Amsterdam 

Brinksma, Ed Universiteit Twente 

Dittrich, Karl VSNU 

Eijnden, Sander van den Open Universiteit Nederland 

Gunning, Louise Universiteit van Amsterdam 

Kortmann, Bas Radboud Universiteit Nijmegen 

Kropff, Martin Wageningen Universiteit 

Researchcentrum Luyben, Karel Technische Universiteit Delft 

Meer Mohr, Pauline van der Erasmus Universiteit Rotterdam 

Meijer, Gerard Radboud Universiteit Nijmegen 

Mulder, Anka   Technische Universiteit Delft 

Paul, Martin Universiteit Maastricht 

Peels, Arno Technische Universiteit Eindhoven 

Poppema, Sibrand Rijksuniversiteit Groningen 

Postema, Andre Universiteit Maastricht 

Smit, René Vrije Universiteit Amsterdam 

Stolker, Carel Universiteit Leiden 

Zwaan, Bert van der Universiteit Utrecht 

  

Scholten, Josephine VSNU 

Heerekop, Patricia VSNU 

Hees, Charlotte van VSNU 

Meulen, Barend van der Rathenau 

Jonge, Jos de  Rathenau 

Staman, Jan  Rathenau 

Steringa, Hendrik Rathenau 
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Beke, Lars Student 

Biezen, Jan van den Philips Research 

Blankesteijn, Marten van Student 

Braam, Stefan WEF 

Breunesse, Ewald Shell scenario team 

Bruijn, Henk de Rotterdams havenbedrijf 

Bussemaker, Jet Ministerie van OCW 

Erdewijk, van Thijs Student 

Ewijk, Casper van Centraal Planbureau 

Hagdorn, Lorike TNO 

Hamer, Rob Unilever Research Vlaardingen 

Heezen, Roelof Shell  

Heijer, Alexandra den TU Delft 

Hirsch, Anna WEF 

Hoareau, Cecile EEU en Merit 

Kamphuis, Yori WEF 

Kl pping, Alexander Young entrepreneur 

Kos, Timo Capgemini 

Menke, Steven Student 

Minneé, Ron Ministerie van OCW 

Ridder, Wim de  Futuroloog   

Schnabel, Paul   

Staijen, Eric WEF 

Togt, Jorrit van der Shell 

Verbeet, Gerdi Rathenau 

Versteeg, Jan Nederlandse Ambassade Athene  

Wende, Marijk van der Bestuur Rathenau 

Witvoet, Wouter WEF 
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Logistiek 

 
Uw verblijf bij Landgoed Duin & Kruidberg willen wij zo aangenaam mogelijk 

laten verlopen. Hier vindt u enige informatie van logistieke aard. 

In- en uitchecken 

Als er een overnachting voor u is geboekt, dan is uw kamer vanaf 15.00 uur 

beschikbaar. Uitchecken is uiterlijk 12.00 uur. Gezien het programma 

verzoeken wij u om ’s morgens na het ontbijt of tijdens de koffiepauze om 

10.45 uur uit te checken. 

Internet  

In de publieke ruimtes van het landhuis (het historische pand) is Wifi 

aanwezig waarvoor u geen code nodig heeft. Dit netwerk verschijnt 

automatisch in uw apparatuur. Voor internetverbinding op uw kamer is een 

internetkabel nodig. Deze kunt u halen bij de receptie. 

Printen 

Bij de receptie kunt u een document op A4 of A3-formaat printen.   

Ontbijt 

U kunt vanaf 7.00 uur ontbijten in de Brasserie.  

Service 

Bij de receptie kunt u terecht voor vergeten zaken (tandenborstel en 

dergelijke), strijkservice, wekservice, regelen van taxi et cetera. 

 

Heeft u wensen waarbij het personeel van Duin & Kruidberg u onverhoopt 

niet kan helpen, dan kunt u zich wenden tot Patricia Heerekop van de VSNU 

(06 – 27 28 69 51, gehele retraite aanwezig). 
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Traject Toekomststrategie 
 

Afgelopen maanden heeft het Rathenau Instituut een verkenning van de 

veranderende (internationale) omgeving gemaakt via gesprekken met 

stakeholders, analyses van scenariostudies van andere organisaties, 

overzichten van externe trends en literatuur over de toekomst van de 

universiteit.  

De retraite is de eerste fase van het traject Toekomststrategie, met als 

onderdelen: 

1. in vogelvlucht de verkenning van grote veranderingen in de wereld die 

voelbaar zijn/worden voor universiteiten 

2. verdieping van vier driving forces met inzet van experts 

3. gezamenlijk identificeren van de meest impactvolle forces. Welke 

ontwikkelingen kwalificeren wij als de meest kritische onzekerheden waarop 

wij willen verdiepen? 

Tijdens de retraite wordt gebruik gemaakt van de methode scenarioplanning; 

een beproefde methode om in een sterk veranderende omgeving tot scenario’s 

en strategie te komen.  

 

De uitdaging voor alle deelnemers is om vanzelfsprekendheden en 

oplossingen los te laten en signalen en trends te bevragen op hun belang en 

onzekerheid. 
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Vervolg traject: verdieping, scenario’s en strategie 

 

Na de retraite volgt de fase van verdieping op de geselecteerde forces. Vanaf 

september 2013 worden deze forces grondig geanalyseerd. Deze analyse levert 

de grondstof op voor het ontwikkelen van scenario’s voor de universiteiten. De 

ontwikkeling van de scenario’s wordt gedaan in nauwe samenwerking met de 

universiteiten en hun stakeholders. 

In de loop van 2014 leidt dit traject tot een set van scenario´s. Deze set helpt 

universiteiten bij het formuleren en expliciteren van hun eigen profiel en 

strategie. Tijdens een Algemeen Bestuur worden de scenario’s gedeeld en 

bediscussieerd. Daarnaast ondersteunt dit traject het vaststellen van de VSNU-

strategie op langere termijn. 

Het is te verwachten dat deze exercitie de stakeholders van universiteiten 

inspireert en voeding geeft aan diens visies en strategieën. De stakeholder, 

zoals studentenorganisaties, overheid, politiek, kennissteden en bedrijfsleven, 

zijn van cruciaal belang in het doen slagen van de strategieën. Daarom 

houden we de stakeholders tijdens het gehele traject nauw betrokken. 

 

 



 
 

Dit is een samenwerkingsproject van de VSNU en het Rathenau Instituut 

 


	Binnenwerk.pdf
	Omslag2_binnenkant.pdf
	Omslag1_buitenkant.pdf



