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Facts & Figures
Cybersecurity Noord Nederland
penvoerder Faculteit Rechtsgeleerdheid
Subsidie provincie Groningen (50% projectomvang)
Totale projectomvang: 7.036.907 euro (RUG: 2.401.907 euro)
1 MW testcentrum
Subsidie provincie Groningen
Omvang subsidie voor FSE: 310.000 euro

Fieldlab Duurzame Goederenhubs
Subsidie provincie Drenthe
Omvang subsidie: 330.000 euro

Samenwerking SKSG en Faculteit der Letteren
Subsidie NWO (Kiem) en bijdrage SKSG
Totale projectomvang: 58.000 euro

Oprichting Digital Literacy Coalition
18 partners
Trekker: Faculteit der Letteren

Fieldlab Digitale Inclusie
Subsidie Ministerie BZK: 150.000 euro
Trekker: Faculteit der Letteren

160
11+3

Totaal # medewerkers één of meerdere
keren ondersteund

Faculteiten, UMCG, CIT en bureau
betrokken

Stageplekken voor meerdere opleidingen
Bijdragen Learning Communities
Cursus Data Science Board Room
Webexpeditie Groningen
Team studenten en medewerkers gemeente bij Blockchain Hackathon
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Portfolioboek Digital Society
onderzoek en onderwijs op het gebied van digitale
samenleving in de volle breedte van de RUG

>>

Gevoerde gesprekken binnen en
buiten de RUG
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Presentaties
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Programma’s:
digital literacy, law and safe digital transformation,
vergroening van de chemie en technologie, smart mobility,
smart industry

Project interviews

Strategische positionering
RUG Digital Society

Vertegenwoordiger RUG in 8 overlegorganen/organisaties





Cybersecurity
Chemport
Eemsdelta Green
Kernteam Campus






Northern Knowledge programma board
RvA GDBC
IAR Astron
Kerngroep Ondernemers Platform

Strategie Industry Relations
AMBITIES

Rijksuniversiteit Groningen werkt in onderzoek, onderwijs, talentontwikkeling en bereiken
maatschappelijke impact op professionele en duurzame wijze aan betekenisvolle samenwerkingen
met kennisinstellingen, bedrijven, overheden, non‐profitorganisaties en burgers

ACTIVITEITEN Industry Relations

Positioneren &
communiceren

• RUG is herkenbaar en
vindbaar op het
gebied van Industry
Relations (IR)
• RUG‐IR is zichtbaar in
de belangrijkste
netwerken van de
RUG
• RUG‐IR
vertegenwoordigt
(medewerkers van)
alle
faculteiten/diensten
van RUG

Verkennen, Verbinden & Onderhouden

RUG‐IR
exploreert
inter‐/multi‐
disciplinaire
samenwerking
met (inter)
nationale
partners op de
thema’s:
• digitale
samenleving
• circulaire
economie

RUG‐IR
organiseert
±10 x per
jaar een
multi‐
disciplinaire
meet en
greet met
onder‐
zoekers,
studenten,
diensten
en/of
bedrijven

RUG‐IR
onder‐
houdt
contacten
met
partners

Inter‐/multi disiciplinaire
samenwerkings‐programma’s in
onderzoek en/of onderwijs ontwikkelen

RUG‐IR draagt bij aan
RUG‐agenda digitale
samenleving (in vele
sectoren)

RUG‐IR draagt bij aan
RUG positionering op
thema
circulair/biobased

•
•
•
•

Digitaal ondernemen • Renewables &
Digitale Technologie
business
Digitale Veiligheid
• Renawable
Digitale
Resources
Geletterdheid
• Renawables &
• AI/Data Science
Society
• Renawables &
Technology

Professionaliseren & adviseren

RUG‐IR
ontwikkelt
middelen
en
organiseert
bijeen‐
komsten
op het
gebied van
Industry
Relations

RUG‐IR draagt
bij aan
formuleren
RUG strategie
op gebied
samen‐
werking in
quadruple
helix

Industry Relations…









… haalt bedrijven naar Groningen, zodat niet elke onderzoeker zelf op pad hoeft.
… organiseert meet‐en greets. Het kost geïnteresseerde onderzoekers een uurtje van hun tijd om
gesprekken te voeren.
… legt verbinding naar meerdere onderzoekers tegelijkertijd.
… realiseert kortere doorlooptijden met meer slagingskans door een multi‐disciplinaire aanpak.
… kan hierdoor efficiënter en effectiever te werk gaan en daarmee onderzoekers tijd besparen.
… draagt bij aan het leggen van verbindingen tussen onderzoekers onderling.
… presenteert het verhaal van meerdere onderzoeks/‐onderwijsprogramma’s naar buiten
waardoor de zichtbaarheid van de RUG groter wordt.
… maakt onderzoekers vindbaar en peilt interesses bij onderzoekers.

Wat de partners zeggen:

‘Doelbewust plan van actie in plaats van ad‐hoc reageren’
‘Theo Smit, coördinator industry relations, heeft mij erg geholpen bij het verkrijgen van een goed beeld van
wat zich rond de chemische industrie in de regio afspeelt en wie hierin (belangrijke) partners zijn. Omdat er
binnen dit thema veel verschillende initiatieven worden ondernomen is het vanuit mijn positie best lastig hier
een goed beeld van te vormen terwijl dat wel noodzakelijk is om proactief te kunnen handelen. Dankzij Theo’s
ervaring en netwerk, en zijn wil om zijn kennis met me te delen kunnen we dit nu veel beter overzien. Wat ik
buitengewoon heb gewaardeerd is dat Theo mij ook ongevraagd van informatie heeft voorzien. Hij
informeerde me over (andere) RUG‐activiteiten met voor ons relevante industriële partners of over
initiatieven die soms zijdelings met het thema van doen hadden. Met dank aan Theo zijn we beter in staat
een doelbewust plan van actie op te zetten in plaats van dat wat wij veelal doen; ad‐hoc reageren op kansen
die passeren...’
Dr. Karen Voskamp, scientific coördinator ENTEG (Faculteit Science and Engineering)

RUG‐IR
adviseert
RUG mede‐
werkers op
verschillende
niveaus en
bedrijven
t.a.v. samen‐
werking

Duurzame samenwerking
In dit rapport presenteren we in vogelvlucht een aantal resultaten van het team Industry Relations in
de afgelopen periode. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar het verslag 2017‐2018.

RUG Digital Society: Een schematisch overzicht
Het afgelopen jaar heeft Industry Relations onderstaand schematisch overzicht van de RUG‐
activiteiten binnen het thema Digitale Samenleving gemaakt op basis van input van medewerkers uit
alle faculteiten. Het overzicht toont de verschillende instituten en centers actief op dit onderwerp en
daarnaast de activiteiten van de RUG binnen netwerken in Noord‐Nederland.

‘Industry Relations helpt bij het gezamenlijk ontwikkelen van
programma’s’
‘De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen is voor ons belangrijk. Belangrijk om de
aanwezige kennis in te zetten voor onze mooie regio. We ervaren deze samenwerking altijd als erg
waardevol. Het team Industry Relations helpt ons ‐ en onze bedrijven ‐ enorm door samen met ons
programma's te ontwikkelen waarmee de aanwezige kennis eenvoudig ontsloten wordt. Bijvoorbeeld
op het gebied van digitalisering en cybersecurity. Ook vormt het team een portal dat ons door kan
verwijzen naar de juiste persoon binnen de universiteit. Samen met de RUG zijn we hierdoor in staat
geweest om mooie projecten uit te voeren.’
Rolinde Weide,
Directeur Economische Zaken
Provincie Groningen

SUBSIDIE VOOR CYBERSECURITY
NOORD‐NEDERLAND
NAJAAR 2018

De resultaten:

Subsidie provincie Groningen voor Cybersecurity Noord‐Nederland van 3 miljoen euro
Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG is penvoerder van het consortium
Middelen worden onder meer besteed aan een leerstoel en promotieonderzoek
Doorlopende leerlijnen in onderwijs aan MBO, HBO en WO
Industry Relations is vanaf de start betrokken bij de cyber community Noord‐Nederland waarbinnen
bedrijven, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk programma’s ontwikkelen gericht op
veiligheid, economische ontwikkeling en onderwijs. Als lid van de kerngroep cybersecurity heeft
industry relations nauwe contacten onderhouden met de andere regionale kennisinstellingen
(Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoortcollege en NHL Stenden) en bedrijven in de regio.
Daarnaast heeft industry relations het onderzoek en onderwijs binnen de RUG op dit thema in kaart
gebracht. Industry relations heeft verbindingen gelegd en ondersteuning geboden bij de
subsidieaanvraag Cybersecurity die is ingediend vanuit de faculteit Rechtsgeleerdheid. Het resultaat
is een programma dat als doel heeft om bedrijven te beschermen tegen cyberaanvallen en daarmee
de samenleving veiliger te maken. Het programma gaat vier jaar duren en heeft een totaal budget
van ruim 7 miljoen euro waarvan ruim 3 miljoen euro subsidie van de provincie Groningen. Andere
partners zijn TNO, de Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoort college, het Alfa‐college en
Qbit.

Wat de partners zeggen:

‘Zonder Industry Relations hadden we dit project niet gerealiseerd’
‘Industry Relations heeft een belangrijke impuls gegeven voor tot het stand brengen van het
programma Cybersecurity Noord‐Nederland waarin de Provincie Groningen en verschillende
onderwijsinstellingen en bedrijven in participeren. Dit programma heeft als doel het bedrijfsleven beter
te beschermen tegen cyberaanvallen en daarmee de samenleving veiliger te maken. Verder moet het
programma de innovatie in het Noorden stimuleren en zorgen voor meer werkgelegenheid. Het
programma Cybersecurity Noord‐Nederland gaat vier jaar duren en partners investeren gezamenlijk
ruim 7 miljoen euro. De inbreng van Theo Smit bij de totstandkoming van deze samenwerking is voor
alle partners heel erg belangrijk geweest. Zonder Theo en het team van Industry Relations hadden we
dit project niet gerealiseerd’.
Jan Berend Wezeman
Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid

‘Industry Relations speelt cruciale rol in het opzetten van dit
programma’
‘TNO is onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Cybersecurity in Noord‐Nederland’ dat met
financiële ondersteuning van de provincie Groningen een meerjarig programma is gestart om
cybersecurity in Noord‐Nederland op de kaart te zetten. Belangrijke elementen hierin zijn economische
impact, opleiding en innovatie. Industry relations van de RUG heeft in het opzetten van dit programma
een cruciale rol gespeeld en de RUG treedt nu ook op als penvoerder. Vanuit TNO hebben we de
samenwerking met industry relations van de RUG in de complexe programmavoorbereiding (veel
belangen, veel partijen uit zowel bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek) als bijzonder prettig
en constructief ervaren en we gaan er van uit dat dit een mooie samenwerking oplevert in de komende
jaren.’
Reinder Wolthuis
Senior consultant/projectmanager Cybersecurity & Robustness, TNO

AR 2018

De resultaten:
Digital Literacy Coalion is gelanceerd met 18 partners, namelijk: Rijksuniversiteit Groningen,
Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa‐College, Openbaar Onderwijs Groningen, SKSG, Gemeente
Goningen, provincie Groningen, UMCG, MKB Noord, Noordhoff Uitgevers, NDC Mediagroep,
Goldmund Wyldebeast & Wunderliebe, Basicly, Bossers & Cnossen, Biblionet Groningen,
Groninger Forum, Samenwerking Noord.

Initiatieven op het gebied van digitale geletterdheid zijn samengebracht.

Onderzoeksprojecten kunnen worden gestart naar bijv. welke digitale geletterdheid projecten
werken goed. Koppeling naar nieuwe masterprogramma’s aan de faculteit der Letteren.

Op initiatief van prof. dr. Marcel Broersma, hoogleraar aan de faculteit der Letteren, is gestart met
het bouwen van een digital literacy coalition. Industry relations heeft ondersteuning geboden bij het
gehele traject door het initiëren van gesprekken met beoogd partners, het voeren van gesprekken,
en het bouwen van een website en het uitvoeren van een verkenning binnen de universiteit voor
welke onderzoekers dit initiatief nog meer interessant kan zijn. Industry relations heeft het initiatief
als ambassadeur flink onder de aandacht gebracht tijdens vergadering van bijvoorbeeld de coalition
board en bij het campusdiner. De coalitie is op 12 november 2018 gelanceerd tijdens een
bijeenkomst van het Akkoord van Groningen.

Wat de partners zeggen:

‘Industry Relations speelt belangrijke rol bij het samenbrengen van
partners’
‘In het Akkoord van Groningen formuleerden we de ambitie om van Groningen in 2025 de meest
digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken. Een belangrijke maatschappelijke
opgave in een digitale samenleving die we samen met 18 partners, variërend van kennis‐en
onderwijsinstellingen, tot overheden, bedrijven en culturele instellingen, proberen op te lossen. Iris
Vis en Industry Relations hebben een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen van deze partners
in de Digital Literacy Coalition. Daarmee lopen we in Nederland voorop. Een mooi eerste resultaat is
het naar Groningen halen van de Proeftuin Digitale Inclusie van het Ministerie van BZK.’
Marcel Broersma, hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur, Faculteit der Letteren

1MW Testfaciliteit op Zernike Campus
De resultaten:

1MW Testfaciliteit op Zernike Campus draagt bij aan positionering van noorden als waterstofregio.

Subsidie voor onderzoeksproject FSE en deelname aan het bij het HydroHub behorende
consortium.
Industry Relations heeft de faculteit Science en Engineering ondersteuning geboden bij het
profileren en positioneren van het onderzoek naar electrochemie. Ook is ondersteuning geboden bij
de aanvraag van de 1MW testfaciliteit op Zernike vanwege de onderzoekspositie van FSE in dit
project.

Wat de partners zeggen:

‘Snelle toegang naar en afstemming met regionale stakeholders’
‘HydroHub is een initiatief van meerdere bedrijven uit de procesindustrie onder de vlag van het Institute
for Sustainable Process Technology (ISPT) met als inzet: het doen van industrieel onderzoek naar de
mogelijkheden om grootschalig waterstof te produceren uit elektriciteit. Het punt op de horizon:
kosten‐efficiënte productie van waterstof op GigaWatt schaal, uit windenergie.
Als kwartiermaker lag het accent in eerste instantie op het verkrijgen van zoveel mogelijk draagvlak
vanuit de industrie om gezamenlijk een innovatie‐ en testprogramma op te zetten. Om vervolgens de
stap te maken naar een geschikte campusomgeving met faciliteiten en een in elektrolyse/
elektrochemie gespecialiseerde vakgroep. En de interesse van verschillende campussen in Nederland
was groot.
De inzet van de afdeling Industry Relations, mede ingegeven door de herkenning van het strategisch
belang van HydroHub voor de vergroening van het Noordelijk chemiecluster, heeft ertoe geleid dat de
RUG in een vroegtijdig stadium betrokken was bij HydroHub. Met als resultaat dat ook andere
stakeholders in de regio tijdig op 1 lijn stonden en alles in het werk hebben gesteld om HydroHub binnen
te halen op de Zernike Campus.
Naast de landing van de industriële testfaciliteit op de campus met een innovatieprogramma, is een
meerjarig wetenschappelijk onderzoekprogramma in de maak. Per saldo staat het Noorden met
HydroHub stevig op de waterstof kaart.’
Elzo de Lange
Kwartiermaker HydroHub
EmpowerMi

Andere activiteiten in 2018

2017 & 2018
Presentatie onderzoek RUG tijdens een werkbezoek aan ESA

Jan 2018

Demcon opent nieuwe vestiging op Campus Groningen

Officiële start van het Groningen Digital Business Center

Cursus Data Science in the Boardroom wordt voor de eerste keer gegeven

Provincie Drenthe stelt subsidie beschikbaar voor openen Fieldlab Duurzame Goederenhubs waarin
RUG en NHL/Stenden met bedrijven en overheden zullen samenwerken.
Afronding project Webexpeditie Groningen met Openbaar Onderwijs Groningen door middel van
presentaties van leerlingen in de aula van de RUG

Honorering KIEM project Faculteit der Letteren en SKSG

Convenant duurzame stadslogistiek ondertekend namens onderzoekers FEB en medewerkers
Greenoffice en FB/inkoop

Ondertekening intentieverklaring oprichting Mobility Innovation Center

Lancering portfolio RUG Digital Society tijdens Digital Society Conference van de VSNU

Dec 2018

In de pers:

Wat de partners zeggen:

‘Het is waardevol om één entree bij de universiteit te hebben’
‘Wij hebben in de afgelopen jaren een aantal malen grotere en kleinere chemiebedrijven op bezoek
gehad die geïnteresseerd waren om activiteiten te ontplooien in Noord‐Nederland. Eén van de punten
van interesse is daarbij vaak de hier in de regio aanwezige kennis. Partijen hebben vaak vrij specifieke
vragen en interesses. Het is daarbij vanuit onze positie waardevol om één entree bij de universiteit te
hebben die helpt om relevante kennisgebieden, vakgroepen en hoogleraren te identificeren, contact
met ze opneemt en het contact legt. Als buitenstaander is dit vaak moeilijk en deze rol vul jij (industry
relations) zeer goed in. Voorbeelden van bedrijven waar deze ondersteuning is geleverd in de afgelopen
jaren zijn Tosoh, BASF, Nouryon, Corbion, Cosun, Avantium, Photanol, AVA Biochem, Bio‐On. Naast
gesprekken in het kader van acquisitie en Business Development speelt Industry Relations ook een rol
bij het in kaart brengen van het chemie ecosysteem in Noord‐Nederland zoals we dat onder de naam
Chemport Europe in de etalage zetten.’
Errit Bekkering,
Business Developer Groene Chemie en BBE,
NOM

‘Een versterking en versnelling op gebied van samenwerking in open
innovatie’
‘Het Campussenonderzoek van Buck Consultants geeft aan dat campussen in Nederland – waar Campus
Groningen zich sinds 2018 één van de grootste in mag noemen ‐ een solide rol heeft in de groei van de
regionale economieën. Campussen zijn een gewilde vestigingsplaats en een cruciale motor voor nieuwe
bedrijvigheid. De actieve open innovatie tussen universiteit en bedrijven is hierin een van de belangrijke
kernelementen. Met betrekking tot dit kernelement voor een succesvolle Campus, werkt het
Campusmanagement nauw en zeer gewaardeerd samen met de Coördinator RuG Industry Relations.
Het campusmanagement faciliteert bedrijven in het oplossen van uitdagingen met innovatieve ideeën,
gebaseerd op kennis, faciliteiten en/of talent. Instellingen hebben een eigen dynamiek en zijn voor
bedrijven moeilijk te benaderen. De laatste jaren is samen met Industry Relations gewerkt aan gedegen
relaties tussen universiteit en industrie en zijn nieuwe verbindingen gemaakt en kansen gecreëerd. De
functie van Coördinator RuG Industry Relations geeft hier concreet handen en voeten aan en biedt de
Campuscommunity een duidelijk aanspreekpunt, biedt toegang en fungeert als sparringspartner en
gids binnen de RuG organisatie. Strategisch en hands‐on worden ontmoetingen tussen de
kennisinstelling en industrie gefaciliteerd; denk hierbij aan roadshows over de campus voor
geïnteresseerde bedrijven van buitenaf, innovatiediners op thema, interactie en samenwerkingen in
open innovatie faciliteiten zoals onze huidige en toekomstige Campus Innolabs en proeftuinen, of 1‐op‐
1 vragen. Ook levert de samenwerking met de coördinator de Campus op efficiënte wijze waardevolle
informatie aan ten behoeve van het breder profileren van mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het in de etalage zetten van kennis, talent en cijfers t.b.v. een sterk bidbook (bedrijfs‐ of
themaspeficiek). Concreet zijn bijvoorbeeld campusbedrijven zoals de recent gevestigde Avebe en snel
doorgroeiende Demcon duidelijk geholpen bij deze hands‐on gids en matchmaker t.b.v. het versterken
van de gezamenlijke innovatie.
De Coördinator RuG Industry Relations neemt om deze redenen een cruciale rol in in het Campus
kernteam en bepaalt hierin mede de bredere strategische richtingen en zorgt voor afstemming en
bijsturing van activiteiten. Kortom, een functie van grote waarde voor een succesvolle Campus.’
Edward van der Meer
Directeur Campus Groningen

Team Industry Relations 2018

Voor, van links naar rechts: Inger Zeevalkink (studentasistent), Iris Vis (Dean of Industry Relations),
Saskia van Gennip (Secretaresse Industry Relations), Ilse Jansen (studentassistent)
Achter, van links naar rechts: Theo Smit (coördinator Industry Relations), William Zijlstra
(studentassistent), Wietske Degen (Liaison Officer Centrum voor Informatie Technologie en
Coördinator Industry Relations), Irma Kleine (communicatiemedewerker), Dennie Kleijweg
(studentassistent), Meinte Dirksen (studentassistent).

Overige studentassistenten werkzaam bij industry relations in 2018: Herre Hooghiemster, Ruben
Rosen Jacobson, Carien van der Velde.

‘De aanstelling van de Dean of Industry Relations was al snel na de start goed merkbaar. De toegang van het
bedrijfsleven tot de kennis van de RUG is aanmerkelijk verbeterd. Dat is zonder twijfel te danken aan de actieve
opstelling van de Dean en haar medewerkers. Iris Vis is in vele netwerken inmiddels een zeer gewaardeerde en graag
geziene gast, die daarmee de RUG een gezicht geeft in ondernemend Noord‐Nederland. Bovendien vindt zij ook
uitstekend haar weg in het politiek‐bestuurlijke veld.
Ook in het afgelopen jaar hebben zij en haar team zich bijzonder verdienstelijk gemaakt in voor Groningen zo
belangrijke thema’s als Digital Society en Digitale Economie. Dankzij hun onvermoeibare inspanningen is de
onderscheidende propositie voor de Digital Literacy Coalition tot stand gebracht. Ook heeft de Dean en haar team een
uitermate katalyserende rol gespeeld bij het beter in kaart brengen, het zichtbaar maken en het verbinden van de vele
initiatieven op het gebied van Digitalisering in Noord‐Nederland.
Met een zeer actieve opstelling, grote kennis van zaken en realisatiekracht is de Dean wat mij betreft niet meer weg te
denken uit het noordelijk economisch netwerk, met een grote waarde voor Groningen, Noord‐Nederland en zeker ook
voor de benutting van de vele kansen die er liggen voor het wederzijds gebruik van de kennis van RUG en noordelijk
bedrijfsleven.’
Diderik Koolman
Directeur Economische Zaken
Gemeente Groningen

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Neem dan gerust contact op met prof. dr. Iris Vis, Dean of Industry Relations of een
van de andere medewerkers van het team Industry Relations. Dit kan via:
Saskia van Gennip
Secretaresse Dean of Industry Relations
Rijksuniversiteit Groningen

E‐mail: industryrelations@rug.nl
Telefoon: 050 363 4508

Bezoek‐ en postadres:
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
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