
 
 

1. Meet the professor 

Wetenschapsknooppunt 
Universiteit Utrecht 

Lieke Dekker Aziza El Harche 

150 hoogleraren van alle faculteiten op de fiets naar Utrechtse basisscholen; dat is al drie jaar het 
recept voor Meet the Professor van de Universiteit Utrecht. In deze workshop vertelt Aziza El 
Harche, leerkracht groep 8 op OBS Overvecht, wat Meet the Professor haar klas brengt en hoe het 
project leeft bij haar op school. Lieke Dekker laat zien hoe het project in elkaar zit en hoe het 
onderzoekers, basisschoolleerlingen, leerkrachten en PABO-studenten met elkaar verbindt. En als 
je deelneemt aan deze workshop zal je zelf ook niet stilzitten; maak je klaar voor veel gouden 
enveloppen en mooie kindertekeningen! 

 

2. Samenwerking met MKB 

Rijksuniversiteit Groningen Prof. dr. Gert-Jan Euverink  

Studenten van de de Faculteit Science en Engineering van de Ru Groningen hebben ondernemers 
in het noorden van Nederland geholpen met technologieontwikkeling in de Biobased Economy. 
Het programma BioBrug werd gefinancierd uit de subsidieprogrammas Pieken in de Delta en 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling aangevuld met bijdrage van bedrijfsleven,lokale 
overheid en de RuG. 

 

3. Citizen Science 

Radboud Universiteit Dr. Coen van Galen Dr. Riyan van den Born 

Het internet en smartphonetechnologie hebben niet alleen nieuwe wegen geopend voor de 
samenwerking tussen wetenschappers over de gehele wereld, ze hebben ook de mogelijkheden 
voor citizen science doen toenemen. Sinds 2010 zijn er steeds meer wetenschappelijke projecten 
opgezet, waarin het publiek als partner bij de diverse fasen van onderzoek wordt betrokken, van 
financiering tot uitvoering. Ook in Horizon2020 (‘Science with and for Society’) en de NWA (de 
route ‘Levend Verleden’ met als een van de drie thema’s ‘De Burger als Expert’) komt 
burgerparticipatie in de wetenschap steeds nadrukkelijker in beeld. 
Citizen science biedt wetenschappers nieuwe kansen om grootschalig onderzoek op te zetten 
tegen relatief geringe kosten, een deel van het onderzoek te financieren en vanaf de eerste fase 
van het onderzoek voor maatschappelijke impact te zorgen. 
In deze workshop komen wetenschappers uit verschillende disciplines (alfa, gamma en bèta) aan 
het woord over de mogelijkheden die citizen science biedt voor hun onderzoek. Dat doen we op 
een interactieve manier. We gaan in op:  
• Motivatie: het vinden en betrokken houden van burgers. 
• Data: de kwaliteitsbewaking van en omgang met data die voortkomen uit citizen science-
projecten. 
• Expert vs lay knowledge: wie is de expert? 
Ook gaan we actief aan de slag met een vorm van citizen science, bespreken we de rol van 
crowdfunding binnen crowdsourcing en van (wetenschaps)communicatie. 

 

  



 
 

4. Bibliotheekcafé door de Koninklijke Bibliotheek 

Koninklijke Bibliotheek Astrid van Wesenbeeck  

Wat kan de bibliotheek betekenen voor onderzoekers? De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de 
wetenschap zijn nauw met elkaar verbonden en de openbare bibliotheek heeft een belangrijke rol 
als brug tussen wetenschap en een breed publiek.   
De KB organiseert daarover het Bibliotheekcafé, een dynamische en interactieve workshop waarbij 
in wisselende groepjes samen met onze experts van gedachten wordt gewisseld over drie 
onderwerpen:  
(1) de KB als partner van de wetenschap  
(2) de KB als dataleverancier voor de wetenschap 
(3) de openbare bibliotheek als brug voor de wetenschap naar het brede publiek 

 

5. RegMed XB - Cure instead of care 

RegMed XB Dr. Tom Mastenbroek  

What is RegMed XB? 
RegMed XB (Regenerative Medicine Crossing Borders) is a virtual institute that uses regenerative 
medicine strategies to cure common chronic diseases. It comprises an intensive Flemish-Dutch 
public-private partnership between governments, health funds, doctors, scientists and specialised 
companies. In phase 1, the ambitious research focuses on curing patients with type 1 diabetes, 
kidney failure and osteoarthritis. After a few years, the research will also focus on other diseases. 
The planned budget of the institute is more than 250 million euros for the first 10 years.  
Moonshots: the first three research projects 
RegMed XB calls its major research programmes “Moonshots” because the solution to these 
currently incurable human diseases requires the same imagination and ambition as with the first 
human moon landing. RegMed XB currently has three Moonshots. First is the development of a 
bioengineered kidney, as an alternative to donor organs for patients with end-stage renal failure. 
The second is a therapy to cure type 1 diabetes by replacing the insulin-producing islets of 
Langerhans. And the third is a biological joint replacement to cure osteoarthritis. 
Impact on society and economy?  
The goal of RegMed XB is to genuinely cure patients by restoring the function of their affected 
organs with new techniques. Due to the growing size of the research programme, it will include 
around 500 top researchers in the first 10 years. They will work closely with dozens of specialized 
companies. It is the companies that are going to bring the new biomedical techniques onto the 
market at an affordable price to make it possible to cure patients anywhere in the world. A 
favourable economic effect for the Netherlands and Flanders is that economic spin-off potential is 
created due to the increasing activity, employment and the creation of new (patentable) 
knowledge. In the longer term, RegMed XB aims to further scale up to a new industry for 
regenerative medicine. This will have a further beneficial impact on the economies of the regions 
concerned and the participating companies and countries: by structurally anchoring and enlarging 
businesses, expanding investment with job creation and spinoff in economic terms. 
This session: 
We will organize an interactive panel discussion between our experts. We will prepare several 
statements about regenerative medicine, the impact hereof on the public, current status and open 
questions from the audience. We will focus on why we bring different academic partners together 
with the health foundations and industry partners. 

 



 
6. Impact realiseren in en met de praktijk 

NWO-WOTRO Science for 
Global Development 

Han van Dijk  

NWO-WOTRO Science for Global Development financiert vernieuwend wetenschappelijk 
onderzoek naar ontwikkelingsvraagstukken, met name duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat dit type onderzoek een cruciale 
voorwaarde is voor meer mondiale gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers uit binnen- en buitenland. NWO-WOTRO 
ondersteunt ook (het vormen van) platforms en netwerken voor internationale ontwikkeling en 
onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking. Deze platforms en netwerken dragen bij aan het 
delen, benutten en vergroten van kennis door een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en 
praktijk. 
In deze workshop krijgt u meer inzicht in de instrumenten die NWO-WOTRO inzet om 
kennisbenutting te stimuleren, ook in complexe praktijksituaties. We gaan met u in dialoog over 
de wijze waarop een Impact Pathway met een Theory of Change de impact van onderzoek kan 
versterken. En wat dat betekent voor de opzet van onderzoek. 

 

7. Een goed begin is het halve werk… Verloskunde in de kern van preventie. 

Hogeschool Rotterdam Hanneke Torij  

Tijdens de lezing wordt ingegaan op het belang van een gezonde start van het leven 
(zwangerschap en geboorte) en de wijze waarop hier vanuit het lectoraat met praktijkgericht 
onderzoek en onderwijs aan wordt bijgedragen. 
Na een korte introductie van het onderzoeksdomein worden verschillende voorbeelden getoond. 
Centraal hierbij staat dat altijd al voor de start van onderzoek wordt samengewerkt met partners 
uit praktijk, onderwijs, beleidsdomein en onderzoek en dat er een product wordt ontwikkeld dat 
daadwerkelijk wordt geïmplementeerd in de praktijk. 

 

8. Genereren van impact als ontwerpprincipe van onderzoek 

Hogeschool Utrecht Nadja Jungmann  

Het lectoraat Schulden & Incasso voert projecten uit waarbij het bijdragen of teweeg brengen van 
veranderingen op de werkvloeren van schuldhulpverlening en incasso doorgaans een van de 
hoofddoelen is. In deze lezing legt lector Nadja Jungmann uit hoe zij al bij de inrichting van de 
projecten het genereren van impact als ontwerpprincipe hanteren. De projecten van het lectoraat 
hebben de afgelopen jaren geleid tot de nodige kamervragen, kabinetsreacties en 
beleidswijzigingen in de schuldhulpverlening en incasso. 

 

9. Nieuwe ontwikkelingen in ondernemerschapsonderwijs 

Wageningen University & 
Research 

Thomas Lans Victor Scholten 

Vanuit Startupdelta zijn diverse initiatieven in gang gezet om het ondernemersonderwijs te 
stimuleren: in deze workshop zal o.a. de recente MOOC “Entrepreneurship for engineers” van de 4 
TU’s worden gepresenteerd, als ook de ontwikkelingen rondom de zogenaamde Entrepreneurial 
Master (in aanvulling op de bestaande research en education master). 

 

  



 
 

10. Ondersteunen van valorisatie in sociale en geesteswetenschappen 

Universiteit van Manchester Stefan de Jong  

In deze workshop wisselen deelnemers bestaande ondersteuningsvormen voor valorisatie in de 
sociale en geesteswetenschappen uit. Vervolgens gaan zij na hoe deze ondersteuning verbeterd 
kan worden en welke acties daarvoor nodig zijn. 

 

11. Science in Transition: onderzoekers waarderen om hun impact 

UMC Utrecht Rinze Benedictus Hester den Ruijter 

Doen wetenschappers wel wat de maatschappij van ze verwacht? Tijdens deze workshop 
bespreken we perverse prikkels in de beoordeling van wetenschappers. We laten de nieuwe 
beoordelingsmethode van het UMC Utrecht zien waarbij onderzoekers ook beloond worden voor 
het streven naar impact. Daarnaast presenteren twee artsen hun idee voor een “impact index” 
voor universitair medische centra. 

 

12. Maatschappelijke impact door wetenschapscommunicatie 

VSC – Netwerk van 
wetenschapsmusea en science 
centers 

Alex Verkade  

Wetenschapscommunicatie is leuk en belangrijk, maar niet altijd het eerste waaraan je denkt als 
het gaat om valorisatie. Toch zou het op zijn minst het tweede moeten zijn. “Kennisvalorisatie is 
het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor 
economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in producten, diensten, processen 
en nieuwe bedrijvigheid.” (Landelijke Commissie Valorisatie, 2011). “(...) Duiding van de actualiteit 
in een nieuwsrubriek, de ontwikkeling van een leermethode, het beheer van een museumcollectie 
of beleidsadvisering zijn voorbeelden hiervan (...)” (Waardevol, over valorisatie-indicatoren, 
STW/Rathenau/Technopolis 2011). “De Nederlandse wetenschap is meer verbonden met de 
maatschappij en heeft maximale impact. (…) Het waarmaken van de verwachtingen vraagt om 
bewustwording van het belang van wetenschapscommunicatie om publiek te betrekken bij 
wetenschappelijk onderzoek. (…) De lijst van gebruikte methodes (...) bevat onder andere (...) 
tentoonstellingen, websites, boeken, prestentaties en media-optredens.” (Wetenschapsvisie 2025, 
2014) 
Kortom, wetenschapscommunicatie is natuurlijk leuk, maar het kan ook een krachtig 
valorisatiemiddel zijn. Voorwaarde is wel dat communicatie wordt bekeken vanuit die optiek – en 
dat de relevante professionals binnen de organisatie elkaar weten te vinden.  
In deze sessie bekijken we publieke betrokkenheid door een impactbril, laten we ons inspireren 
door mooie voorbeelden en zoomen we in op kwaliteit. Maar belangrijker nog: we geven elkaar 
inzicht in de gedachtenvorming vanuit de verschillende verantwoordelijkheden binnen het 
systeem en kijken of we het eens kunnen worden over te zetten stappen. 

 

13. Impact waarderen: evaluatie van maatschappelijke impact 

Rathenau Instituut Leonie van Drooge Isabelle van Elzakker 

Wat is een zinvolle manier om impact te evalueren? En wat betekent dat voor het schrijven van 
voorstellen en zelfevaluaties? In deze workshop leren deelnemers over aanpakken en principes 
van impact evaluatie en gaan er zelf mee aan de slag. Het levert inzichten op over knowledge 
utilization (NWO) en relevance to society (SEP). 



 
 

14. Delft en Erasmus met 'hackers' en 'hustlers' in gezamenlijk startprogramma 

Erasmus Centre for 
Entrepreneurship 

Martin Luxembug  

Wat het belangrijkste verschil is tussen startups uit Delft en uit Rotterdam? Het belangrijkste 
verschil zit hem in de beginfase van de onderneming. Het merendeel van de ondernemers in Delft 
begint met een technische oplossing om vervolgens te kijken naar welk probleem en welke markt 
erbij past. Ondernemers uit Rotterdam zijn goed in het starten van bedrijven, maar bij hen komen 
ideeën voornamelijk voort uit persoonlijke frustraties. Wat gebeurd er als je dit samenbrengt? Wat 
zijn de best-practices in het begeleidingsproces? 
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat de kans op succes hoger is 
wanneer een team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Senz Umbrella en 
Magnet.me zijn mooie voorbeelden van teams die uit zowel TU Delft als Erasmus alumni bestaan. 

 

15. Impact realiseren & aantonen 

ZonMw Barbara van der Linden Wendy Reijmerink 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – 
om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Deze missie komt ook tot uitdrukking in het 
ZonMw beleidsplan 2016-2020, waarbinnen het Versterken van Impact als een van de hoofdlijnen 
is benoemd. In deze workshop komt aan bod op welke manier ZonMw invulling en uitvoering geeft 
aan het versterken van impact. Tevens is ZonMw bezig met het ontwikkelen van een conceptueel 
kader en indicatorenset om impact te kunnen aantonen. 
Wat betekent dit voor u als onderzoeker? Maar ook voor u als beleidsstrateeg, bestuurder of 
maatschappelijk partner?  
In deze workshop krijgt u meer inzicht in de verschillende instrumenten/implementatiestrategieën 
die ZonMw inzet om kennisbenutting te stimuleren. In dialoog met u verkennen we wat dit 
betekent voor uw onderzoeks- of projectopzet. Tevens krijgt u inzicht in de visie van ZonMw op 
het aantonen van impact en wat mogelijke indicatoren zijn die u kunt gebruiken om impact 
inzichtelijk te maken. 

 

16. Open Science en impact in de hele onderzoekscyclus 

Centre for Digital Scholarship, 
Universitaire Bibliotheken 
Leiden 

Dr. Fieke Schoots Dr. Peter Verhaar 

Om Open Science te bevorderen volgens het beleid van de Universiteit Leiden, ondersteunt het 
Centre for Digital Scholarship onderzoekers in alle fasen van het onderzoek met tools en diensten 
die bijdragen aan de zichtbaarheid en impact van het onderzoek. Zo worden onderzoekers actief 
geattendeerd op de mogelijkheden om open access te publiceren. Zij leren in workshops hoe zij 
hun datasets duurzaam toegankelijk kunnen maken voor hergebruik (‘FAIR’). Met annotatietools 
voor digitale bronnen (IIIF) kunnen zij hun inzichten bewaren en delen. Dankzij de introductie van 
een unieke identifier voor onderzoekers (ORCID) kunnen alle onderzoeksresultaten, van publicatie 
tot dataset, in samenhang worden gepresenteerd. Advies m.b.t. het gebruik van sociale media en 
ondersteuning bij het maken van databases en websites helpen onderzoekers om een breder 
publiek bij het onderzoek te betrekken. In deze workshop lichten we een aantal tools en diensten 
uit die in de verschillende fasen van het onderzoek worden ingezet en die kunnen leiden tot 
nieuwe inzichten in het meten van impact en het waarderen van onderzoek. 

 



 
17. Science with a soul; naar een integraal Impactprogramma voor Tilburg University 

Tilburg University Prof. dr. ir. Dick den Hertog  

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende 
vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Door samen te 
werken ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor de uitdagingen van individu en 
samenleving in de 21e eeuw. 
We sluiten aan bij vragen van de samenleving door krachten te bundelen voor het verbeteren van 
veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord gebruik van data en 
voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk. Daarvoor zetten we expertise in vanuit sociale, 
economische, juridische en culturele wetenschappen.  
We streven naar impact op wetenschap en samenleving door extra aandacht te schenken aan drie 
essentiële en kansrijke thema's: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and 
Wellbeing, en Creating Value from Data.  
Dwars door deze thema's heen loopt de Digitale Samenleving: de ambitie van de gezamenlijke 
Nederlandse universiteiten om Nederland in te richten als proeftuin voor mensgerichte digitale 
technologie. De Digitale Samenleving kan, met hulp van data science, worden ingezet om de 
veerkracht te stimuleren van zowel individu als samenleving. 

 

18. KNAW-commissie Impact in Kaart, ervaringen gevraagd 

KNAW Arie Korbijn  

Op verzoek van de staatssecretaris van OCW is de KNAW-commissie ‘Impact in Kaart bezig’ met 
het opstellen van een advies over de vraag hoe de maatschappelijke en economische impact van 
onderzoek in kaart kan worden gebracht. Het advies moet inzicht te bieden in de vraag welke 
instrumenten hiervoor geschikt zijn, eventuele lacunes zichtbaar te maken en aanbevelingen te 
doen voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. Informatie over deze commissie is te vinden 
op de website van de KNAW. 
De commissie wil graag gevoed worden met ervaringen van wetenschappers en beleidsmakers. Zij 
weten immers als geen ander op welke manier hun onderzoek tot economisch of maatschappelijk 
nut kan leiden.  
In een interactieve workshop zullen de voorzitter en leden van de commissie met de deelnemers 
van gedachten wisselen. Vragen die aan bod zullen komen zijn: 
Wat betekent maatschappelijke en economische impact in uw vakgebied? 
Welke methoden of instrumenten gebruikt u om deze impact in kaart te brengen en wat zijn uw 
ervaringen hiermee? 
Welke ontwikkelingen zouden er volgens u in gang gezet moeten worden? 

 

  



 
 

19. Samenwerking voor impact van alfa gamma in Metropool Regio Amsterdam 

IXA office UvA-HvA Albert Wijnen Diane Schöller 

Alfa- en gammawetenschappers leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Maar dat doen ze niet alleen. Binnen de Metropool Regio 
Amsterdam wordt in het alfa-gamma domein veel samengewerkt met bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en de overheid en zo naast maatschappelijke impact ook economische waarde 
gecreëerd. 
Binnen deze workshop wordt besproken hoe binnen de VU en UvA de alfa-gamma valorisatie op 
de kaart is gezet door de ondersteuning van wetenschappers in hun valorisatieactiviteiten en 
ondersteuning van faculteiten in het creëren van een valorisatieplan en capaciteit. 
Wat zijn de lessons learned? Wat draagt deze aanpak bij aan het duurzamer, innovatiever en 
toekomstbestendig maken van de samenleving? Naast deze onderwerpen komen in de workshop 
ook een aantal voorbeelden uit het alfa-gamma domein aan bod en de oprichting van de Venture 
Lab Humanities, de incubator voor het alfa en gamma domein. 

 

20. Samenwerking universiteit en gemeente: noodzaak of nieuwe liefde 

Universiteit Leiden Marianne Walgreen Lara Ummels 

Universiteiten werken op veel verschillende manieren aan impact, en zoeken de verbinding met 
maatschappelijke vraagstukken. Het speelveld van de universiteit is daarbij al snel de hele wereld.  
Steeds vaker richt de aandacht zich ook op de verbinding met de nabije samenleving van de 
universiteit. De stad als leerrijke omgeving voor de professional van de toekomst.    
De samenwerking met de stad en gemeente (zie ook: de  Citydeal Kennismaken) heeft in afgelopen 
jaren in diverse universiteitssteden en in allerhande vormen, een stevige bestuurlijke basis 
gekregen, via akkoorden, convenanten en agenda’s. Soms zijn daarbij ook andere partners, zoals 
hogescholen en UMC’s, betrokken. Zo ook de Universiteit Leiden, als universiteit in twee steden 
(Leiden en Den Haag). 
In deze workshop willen we met deelnemers in discussie gaan over ervaringen in de samenwerking 
met gemeenten. Wat kunnen we van elkaar leren, elk vanuit ons eigen perspectief? Hoe kunnen 
we elkaar inspireren? 

 

21. Living labs – a gateway to water management innovations 

TU Delft Marjan Kreijns  

Het Valorisatie programma deltatechnologie & water (VPdelta) creëert proeftuinen waarin 
startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve 
concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta 
innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe 
oplossingen wereldwijd onder de aandacht.  (zie www.vpdelta.nl) 

 

22. Van wetenschappelijk onderzoek naar IMPACT 

TU/e Innovation Lab Steef Blok Bert-Jan Woertman 

Succesvolle kennisvalorisatie geeft ons een positie in het hart van de Nederlandse 
kenniseconomie. We vertalen onze wetenschappelijke en technologische vindingen in oplossingen 
die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, en daarmee IMPACT creëren. Om met 
wetenschappelijk onderzoek IMPACT te realiseren, ontstaan er steeds meer nieuwe 
samenwerkingsvormen en verdienmodellen. Denk hierbij aan 4TU, living labs en studententeams. 



 
Branding speelt daarnaast een belangrijk rol in het realiseren van IMPACT. Steef Blok, directeur 
van TU/e Innovation Lab en Bert-Jan Woertman, commercieel directeur Campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven nemen jullie mee in het verhaal en sluiten af met een 
interessante discussie. 

 

23. Impact maken met intellectueel eigendom en startups 

Luris Ivo de Nooijer Oscar Schoots 

Aan de hand van de Richtsnoeren intellectuele eigendom en aandelenbelangen in start-ups 
worden de kaders en knelpunten besproken. Deelnemers worden aan de hand van concrete 
voorbeelden met impact meegenomen. Er is uitgebreid gelegenheid vragen te stellen en van 
gedachten te wisselen. 

 

24. Co-creatie van impact: voorbeelden uit de creatieve industrie 

Erasmus Universiteit 
Rotterdam / ESHCC 

Pauwke Berkers Ben Wubs 

In onderzoek naar de topsector ‘creatieve industrie’ wordt veelvuldig en op innovatieve wijze 
samengewerkt met partners uit de sector. In deze workshop worden twee ‘best practices’ uit de 
popmuziek en de mode behandeld – ‘Music Talks’, een serie van vier interactieve talks over en 
met muziek en het symposium ‘Denim on Stage’, waarin aandacht werd besteed aan de 
historische evolutie van denim als werkkleding tot high fashion en aan de intercontinentale wegen 
van de huidige mode-industrie. Hierbij staan de volgende vragen centraal: wat zijn de dos en 
don’ts voor succesvolle valorisatie en wat levert het concreet op (en wat niet)? 

 

25. Successen en uitdagingen van de regionale en internationale community Brightlands 

Brightlands Communication & 
Branding 

Maurice Olivers  

Brightlands is een ambitieuze community voor open innovatie in gezondheid en duurzaamheid, die 
bestaat uit vier campussen verspreid over Limburg. 
Op de vier snel groeiende Brightlands campussen ontwikkelen onderzoekers, ondernemers, 
investeerders en studenten nieuwe oplossingen op het gebied van materialen, gezondheid, 
voeding en smart services. Zij vinden hier wat ze nodig hebben voor hun persoonlijke en zakelijke 
groei: toonaangevende kennis, unieke R&D-technologie, doorlopende leerlijnen, actieve 
valorisatie en een internationale scope. Begin 2017 bieden de Brightlands-campussen plaats aan 
meer dan 200 bedrijven en instellingen, bijna 12.000 medewerkers en 8.000 studenten van diverse 
nationaliteiten. Wat zijn de succesfactoren van deze community? Welke kansen en uitdagingen 
liggen er? 

 

  



 
 

26. Onderzoekscentrum ARC CBBC: de publiek-private samenwerking van fundamentele 
wetenschap en de chemische industrie 

Utrecht University Emke Molar  

Duurzaamheidsvraagstukken behoren tot de urgentste kwesties van dit moment. Oplossingen 
vergen behalve kennis, geld en tijd, ook intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, 
overheid en het bedrijfsleven. ARC CBBC is het onderzoekscentrum waarin bedrijfsleven en 
wetenschap langdurig samenwerken gericht op energie- en chemievraagstukken die ontstaan uit 
het groeiende beroep op een eindige voorraad aan grondstoffen. 
In deze workshop wordt het unieke samenwerkingsverband van bedrijven en tien Nederlandse 
universiteiten toegelicht en zal met de aanwezigen gekeken worden naar de opbouw van zo een 
privaat-publieke samenwerking. ARC CBBC richt zich op de ontwikkeling van fundamentele 
wetenschap passend bij de ambities, het innovatieve karakter en de lange termijn doelen van de 
industrie. Het onderzoeksinstituut kwam tot stand dankzij steun van NWO, de topsector chemie, 
de topsector energie, TKI chemie, en het ministerie van Economische Zaken. 

 


