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… voert gesprekken met bedrijven, non‐profit organisaties en
overheden.
… inventariseert binnen de universiteit interesse voor potentiële
partners.
… 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.
… vertegenwoordigt de RUG in netwerkbijeenkomsten en
overlegorganen.
… biedt organisaties een startpunt om hun vragen te stellen.
… maakt onderzoekers vindbaar en peilt interesses bij onderzoekers.
… zorgt dat informatie en contacten niet tot één persoon beperkt
blijven, maar breed worden geborgd en overdraagbaar zijn.
Groningen Digital Business Center
Subsidie SNN/EFRO
Totale projectomvang: 1,7 miljoen euro
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Totaal # medewerkers één of meerdere
keren ondersteund

Faculteiten, UMCG en diensten KVI/CIT/
Communicatie
betrokken
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Facts & Figures
Stageplekken voor meerdere
opleidingen
Bijdragen Learning Communities

>>

Gevoerde
gesprekken binnen
en buiten de RUG

16

Meet‐and‐
greets
georganiseerd

Cursus Data Science Board Room
WO‐dag – Digitale werkplaats

1

20
44

+

Portfolioboek big data
om onderzoek en onderwijs op het gebied van big data in de volle breedte van de RUG
zichtbaar te maken

Presentaties

Interviews met
onderzoekers
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Bedrijf op Zernike
Campus gevestigd

Events georganiseerd
SKSG, Kennisfestival en
Blockchain BBQ, Kick‐off
Webexpeditie

Vertegenwoordiger RUG in 9 overlegorganen/organisaties






 Northern Knowledge programma board
Cybersecurity
 RvA GDBC
Chemport
 Stuurgroep GEBC
Eemsdelta Green
 Hightech NL
Kernteam Campus
Kerngroep Ondernemers Platform
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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 2016‐2017 en het
tussentijdse verslag 2017‐2018.
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NIEUWE VESTIGING DEMCON OP
CAMPUS GRONINGEN
NAJAAR 2017

De resultaten:
Opening nieuwe vestiging DEMCON op 22 maart 2018 met een lezing van Jacquelien Scherpen.
Stageplekken bij DEMCON voor studenten Science and Engineering.
Gezamenlijk onderzoeksvoorstel RUG en DEMCON ingediend.
60 nieuwe arbeidsplaatsen in Groningen

Industry Relations voerde gesprekken met het bedrijf en zorgde ervoor dat DEMCON twee dagen
lang kennis kon maken met alle facetten van de Rijksuniversiteit Groningen. Een groot aantal
onderzoekers gaf aan graag aanwezig te zijn bij deze werkbezoeken om onderzoeks‐ en
onderwijsprogramma’s toe te lichten. Zo kreeg het bedrijf informatie over de Zernike Campus
Groningen, de Faculteit Science and Engineering, de Faculteit Medische Wetenschappen,
honoursprogramma’s, het technisch onderwijs aan de RUG, onderzoeksprojecten, enzovoort. High‐
end technologieleverancier DEMCON besloot in Noord‐Nederland een nieuwe vestiging te openen.

Wat de partners zeggen:

‘Warm welkom van de RUG’
‘Er viel ons een warm welkom ten deel bij de RUG.
Professor Iris Vis heeft met veel energie twee dagen voor
ons georganiseerd. We hebben relevante vakgroepen
bezocht en met allerlei mensen gesproken, onder wie
diverse hoogleraren. Professor Jacquelien Scherpen heeft
ons bovendien laten zien hoe het engineeringprofiel van de
RUG bij DEMCON past.’
Dennis Schipper
Directeur DEMCON
Bron: persbericht DEMCON, 14 maart 2017
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‘Netwerk van Industry Relations heeft ons veel
gebracht’
‘In het afgelopen anderhalf jaar heeft het Groningen Engineering
Centre aanzienlijk geprofiteerd van de vele contacten die Iris Vis met
externe partners heeft geïnitieerd. Bijeenkomsten met onder meer
TNO,
Demcon
en
anderen
hebben
geresulteerd
in
onderzoeksvoorstellen met externe partners en in contacten die van
groot nut zijn voor studentenprojecten. Alle contacten richten zich op
langetermijnrelaties; belangrijk voor onze profilering en voor een
directere impact van ons engineeringonderzoek en ‐onderwijs op de
maatschappij.
Een mooi voorbeeld is de keuze van DEMCON voor de Zernike Campus,
zodat
het
bedrijf
nauwer
betrokken
is
bij
onze
onderzoeksontwikkelingen. Om zijn kennis te verbreden, maar ook om
deel te nemen aan studentenprojecten.’
Jacquelien Scherpen
GEC‐voorzitter, ENTEG‐directeur en hoogleraar discrete technologie
en productieautomatisering, Faculteit Science and Engineering

In de pers:
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RUG en Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties starten
samenwerking
VOORJAAR 2018

De resultaten:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (aanwezig bij werkbezoek met maar
liefst 9 vertegenwoordigers) heeft nu een duidelijk beeld van onderzoek en onderwijs aan de
RUG op het gebied van digitalisering. Bovendien is er goed zicht op de samenwerking tussen de
RUG, bedrijven en andere partijen uit de regio.
Industry Relations en gemeente Groningen werken samen met ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties om te inventariseren hoe 2 projecten over digitale inclusie en
verantwoord datagebruik kunnen worden opgezet.
De RUG en het ministerie bespreken momenteel welke stageplekken er bij het ministerie
gecreëerd gaan worden voor bijvoorbeeld masterstudenten Digital Humanities.
Er zijn korte lijnen tussen het ministerie en Industry Relations: het ministerie weet nu bij wie ze
moet aankloppen als ze bijvoorbeeld de RUG wil betrekken bij een event of wil uitnodigen voor
expertsessies.

Industry Relations nodigde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit voor
een werkbezoek, nam de organisatie op zich en zorgde voor een gevarieerd programma. 15
onderzoekers waren graag aanwezig om met de delegatie in gesprek te gaan. Ook de samenwerking
van de RUG binnen de regio stond centraal tijdens het werkbezoek. Zo gaf Peter Rake, projectleider
van het 5G fieldlab een overzicht van de activiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs. En
werd samen met de gemeente Groningen een bezoek aan de big building georganiseerd waar kennis
werd gemaakt met Joost van Keulen, wethouder EZ van de gemeente Groningen, medewerkers van
Groningen Digital City, en een aantal bedrijven.
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Wat de partners zeggen:

‘Iedereen bij elkaar in plaats van afzonderlijke gesprekken’
‘Ons werkbezoek was tiptop geregeld. Normaal gesproken hebben we bij een werkbezoek vaak afzonderlijke
gesprekken met gemeente, onderwijsinstellingen en andere partijen. Nu kwamen we allemaal samen en konden
we met elkaar in gesprek. Dat werkt veel beter; we zagen zo in de volle breedte wat er in de regio Groningen
allemaal gebeurt op het vlak van digitalisering. Zelf kunnen we dat zo niet regelen, want dat kost simpelweg te
veel tijd. Het bezoek heeft ook al z’n vruchten afgeworpen: we zijn aan het verkennen hoe we met de RUG en de
gemeente Groningen twee projecten kunnen opzetten. Eentje over digitale inclusie en eentje over de ethische
aspecten van datagebruik in de openbare ruimte. Bovendien bekijken we of er stageplekken voor studenten
Digital Humanities gecreëerd kunnen worden bij het ministerie.’
Ingrid Zondervan
Senior beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‘Verbindingen gelegd waar we allemaal van profiteren’
‘De Dean of Industry Relations haalt als het ware de wereld bij ons binnen én laat ons als RUG meer buiten
de eigen muren kijken. Ze legt verbindingen met externe partijen waar we als onderzoekers en docenten
allemaal van kunnen profiteren. Als individu of afdeling wil je die contacten ook wel leggen, maar ontbreekt
het je vaak aan tijd of middelen. Het bezoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
is een goed voorbeeld. We bespraken met meerdere partijen de overlap tussen de behoeften van het
ministerie enerzijds en onze mogelijkheden qua onderzoek en onderwijs anderzijds. Voor de opleiding Digital
Humanities betekent dit dat er waarschijnlijk stageplaatsen komen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Als RUG hebben ze je beter in het vizier. Dat is ontzettend waardevol.’
Susan Aasman
Docent Mediastudies en Director Centre for Digital Humanities, Faculteit Letteren

Meet & Greet programma:
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Industry Relations vindt bedrijven voor
Vici project
VOORJAAR 2018

De resultaten:
Professor Nijstad vond via het netwerk van Industry Relations meerdere bedrijven die mee wilden
werken aan zijn onderzoek.
Het onderzoek boekte tijdwinst doordat Nijstad en zijn team niet zelf de eerste, verkennende
contacten hoefden te leggen met de bedrijven.

Professor Bernard Nijstad (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) zocht mkb‐bedrijven voor
deelname aan zijn Vici‐onderzoek ‘Creativiteit in Organisaties’. Industry Relations introduceerde
Nijstad bij bedrijven en bedrijvenverenigingen, zodat hij meteen de juiste contactpersonen trof die
wisten van zijn onderzoek.

Wat de partners zeggen:

‘Hulp Industry Relations heeft me veel tijd bespaard’
‘Voor mijn onderzoek wilde ik graag in contact komen met bedrijven. Industry Relations heeft zijn
netwerk aangeboord om mij bij nieuwe bedrijven te introduceren. Ook kon ik hierdoor een presentatie
geven bij een bijeenkomst van kennis‐ en innovatiecentrum BuidinG. De hulp van Industry Relations
heeft me veel tijd bespaard naar het zoeken van bedrijven. Heel fijn dat deze mogelijkheid er is voor
onderzoekers.’
Bernard Nijstad
Hoogleraar, Faculteit Economie en Bedrijfskunde
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Door Industry Relations krijgen RUG‐
studenten de kans om te participeren in
de grootste blockchainhackathon ter
wereld

2017

2017 & 2018

Industry Relations stelt zich de vraag: wat voor onderzoek doen de verschillende faculteiten op het
gebied van blockchain?
2017
Industry Relations organiseert vervolgens een blockchainbarbecue waar onderzoekers en
ondernemers nader kennis kunnen maken tijdens rondetafelgesprekken. Hieruit volgen de eerste
samenwerkingen.
De RUG is partner van de grootste blockchain hackathon ter wereld. Industry Relations werkt actief
aan het leggen van verbindingen tussen onderwijsprogramma’s en onderzoekers met de
organisatoren van de hackathon. Zo vervullen diverse RUG‐onderzoekers de rol van expert tijdens
de hackathon.
Industry Relations geeft RUG‐studenten de mogelijkheid meer te ontdekken over onderzoek en
toepassing van blockchains: ze zorgt voor een koppeling tussen studenten en initiatieven in de
regio. Zo was een aantal studenten aanwezig op de barbecue. Drie RUG‐studenten Computing
Science en een ICT‐student van de Hanzehogeschool Groningen werken met twee medewerkers van
de gemeente Groningen aan nieuwe oplossingen voor parkeren in de stad tijdens de blockchain
hackathon. Ook zal een aantal studenten de gelegenheid krijgen om te participeren in de
innovatiemiddag (zie hieronder).
De RUG (Industry Relations) en de provincie Groningen organiseren in het voorjaar van 2018 een
innovatiemiddag waarbij ondernemers, onderzoekers en studenten met elkaar in gesprek gaan om
te bepalen hoe ze samen nieuwe blockchain‐innovaties kunnen ontwikkelen. Veel onderzoekers
hebben positief op de uitnodiging gereageerd om aanwezig te zijn.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid gaat eind november een congres organiseren over blockchain en
publiek recht. Industry Relations is gevraagd om sprekers uit het bedrijfsleven te zoeken, binnen de
RUG de onderlinge contacten te verstevigen en via haar netwerk het congres te promoten.
2018
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Wat de partners zeggen:

‘Industry Relations onmisbaar voor onderzoekers’
‘Dankzij Iris Vis en haar team kom ik makkelijker in contact met instellingen en bedrijven. Zo weet ik goed welke
behoeftes er zijn in de maatschappij en kan ik bovendien makkelijker data verzamelen. Industry Relations is voor
mij als onderzoeker echt onmisbaar geworden. Eind november organiseer ik een congres over blockchain en
publiek recht en ook dan krijg ik hulp, bijvoorbeeld bij het vinden van geschikte sprekers. Industry Relations is in
korte tijd een verbindende factor geworden: tussen de RUG en de maatschappij, maar ook tussen faculteiten
onderling. Tijdens het bezoek van Binnenlandse Zaken sprak ik collega’s van andere faculteiten die net als ik
werken aan vraagstukken rondom blockchain. Dat had ik anders niet geweten.’
Sofia Ranchordás
Adjunct‐hoogleraar, Faculteit Rechtsgeleerdheid

‘Connecting the university to important projects’
‘Groningen Digital City brings together the necessary governmental, industry and educational organisations to
facilitate long term projects that will impact the local digital economy. As Dean of Industry Relations, Iris has been
instrumental in helping to connect the university to important projects across themes which include; logistics,
blockchain, and more recently cybersafety. Iris and her team have helped bring knowledge, connections and a
refreshing willingness to get involved, which not only reflects the potential for research and development, but also
the reality of stimulating the economic impact over the longer term. Continuity is important to ensuring that these
long term opportunities are realised, and I look forward to being able to work with Iris to ensure we collectively
deliver on the promise for a better future.’
Nick Stevens
Chief Digital Officer Gemeente Groningen

‘Economische impact op onze stad en regio’
‘Sinds de Dean van Industry Relations is begonnen bij de RUG zeggen we bij de
gemeente vaak: ‘Dan moet je Iris Vis even benaderen, zij is HET contactpunt bij de
RUG voor bedrijfsleven en overheid!’ Veel verzoeken die bij de gemeente
binnenkomen vanuit het bedrijfsleven of onze eigen organisatie kunnen we nu
stellen bij een centraal punt. Het grootste pluspunt daarvan is dat er gelijk RUG‐
breed wordt nagedacht/gehandeld.
De samenwerking heeft al geleid tot mooie uitkomsten: een groep studenten bij de
Digitale Werkplaats van Google, een werkbezoek met Binnenlandse Zaken, een
gezamenlijk team van gemeente en RUG‐studenten tijdens de grootste
blockchainhackathon ter wereld, maar ook verkenningen om gezamenlijk op te
trekken in blockchain‐ en andere digitale projecten.
Dit is wat mij betreft nog maar het begin. Ik verwacht dat de samenwerking tussen
de RUG, bedrijfsleven en de overheid sterk toeneemt en dat dit economische
impact heeft op onze stad en regio.’
Joost van Keulen
Wethouder Economische Zaken van de gemeente Groningen
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Samenwerking BioBTX en Centrum
voor Informatie Technologie (RUG)
VOORJAAR 2018

De resultaten:
Industry Relations koppelt BioBTX aan het Centrum voor Informatie Technologie.
CIT gaat met BioBTX samenwerken op het gebied van data‐analyses.
Chemisch technologiebedrijf en RUG‐spin‐off BioBTX was op zoek naar expertise en faciliteiten op
het gebied van data‐analyse. Industry Relations koppelde het bedrijf aan het Centrum voor Innovatie
Technologie (CIT), expert op het gebied van data‐analyse.

Wat de partners zeggen:

‘Goede inschatting van onze behoeften’
‘Industry Relations heeft BioBTX geholpen door tijdens een prettig kennismakingsgesprek de
behoeften van ons bedrijf goed te beoordelen. Hoewel we al lange tijd intensief met de RUG
samenwerken (Chemische Technologie) wist Industry Relations goed in te schatten met welke vragen
BioBTX kampt en welke vakgroepen van de RUG hierbij een helpende hand kunnen bieden. Industry
Relations heeft ons vervolgens adequaat geholpen door contacten te leggen, een
kennismakingsgesprek te organiseren en bij dit gesprek aanwezig te zijn.’
Niels Schenk
Chief Technology Officer bij BioBTX

‘Stuk makkelijker om met bedrijven in contact te komen’
‘Het CIT biedt ICT‐faciliteiten en ‐expertise aan onderzoekers en studenten, maar ook aan externe
partijen zoals bedrijven. Door het grote netwerk van Industry Relations is het voor ons een stuk
makkelijker om met die laatste groep in contact te komen. Is een partij geïnteresseerd in samenwerking
met de RUG dan laten we gezamenlijk zien wat er bij de universiteit allemaal mogelijk is. Een mooi
voorbeeld is het bezoek van het ICT‐boegbeeld van het ministerie van Economische Zaken. Industry
Relations vertelde over wat de RUG in brede zin te bieden heeft, het CIT toonde de ICT‐faciliteiten en
onze expertise op dat vlak. Samen bieden we namens de RUG een mooi portfolio.’
Ronald Stolk
Directeur Centrum voor Informatietechnologie (CIT)
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Ontwikkeling onderwijsprogramma’s voor
studenten rondom digitalisering

De resultaten:
Subsidie SNN/EFRO
VOORJAAR
2018 voor Groningen Digital Business Centre.
Oprichting van het Groningen Digital Business Centre.
Ontwikkeling onderwijsprogramma’s voor studenten rondom digitalisering en data science.
Ontwikkeling van een onderzoeksagenda op basis van de onderzoeksvragen die er leven binnen de
digitale sector in het Noorden.

Oprichting van het Groningen Digital Business Centre
De Noordelijke Online Ondernemers, een groep van ruim vijftig internetondernemers, en de
faculteiten Economie en Bedrijfskunde en Science and Engineering wilden samen het Groningen
Digital Business Centre opzetten. Peter Verhoef was vanuit de RUG de kartrekker van het initiatief.
Industry Relations was vanaf het eerste moment betrokken als kwartiermaker: het team adviseerde,
legde verbindingen tussen partijen, was betrokken bij gesprekken met bedrijven en bracht als
ambassadeur het GDBC flink onder de aandacht. Industry Relations deed de suggestie om een SNN‐
subsidie aan te vragen. Het GDBC kreeg een grote subsidie van SNN/EFRO, met co‐financiering van
de provincie Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers. Totale projectomvang is 1,7 miljoen
euro. Tijdens het traject legde industry relations de verbinding tussen de onderzoekers en
deskundigen van research and valorisatie voor advies over de technische details van de
subisidieaanvraag. Industry Relations gaf tijdens het gehele traject inhoudelijk advies. Iris Vis is als
Dean of Industry Relations lid van de Raad van Advies van het GDBC.
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In de pers:
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Wat de partners zeggen:

‘Belangrijke rol Industry Relations bij oprichting GDBC ’
'In de persoon van Iris Vis hebben ondernemers een duidelijke toegang tot de onderliggende
onderdelen van de RUG. Ze is ons als Noordelijke Online Ondernemers (NOO) zeer behulpzaam
geweest bij het tot stand brengen van het Groningen Digital Business Centre (GDBC). En ook op diverse
andere plekken in het digitale ecosysteem is zij, en daarmee de RUG, zichtbaar: bij Het Grootste
Kennisfestival van Noord‐Nederland, de activiteiten rondom de Digital City, enzovoort. De digitale
sector weet nu hoe ze met de juiste mensen binnen de RUG in contact moet komen.’
Marco de Jong
Oprichter en voorzitter van Noordelijke Online Ondernemers

‘Pro‐actieve aanpak
dean draagt bij aan
succesvolle SNN
subsidieaanvraag’
‘Een Dean of Industry Relations is zeer belangrijk voor de RUG. Vanuit
een meer centrale positie kan deze dean op topniveau contact leggen
met overheden en bedrijven om te kijken hoe we als universiteit meer
kunnen samenwerken om zo onderwijs en onderzoek te versterken.
Zelf heb ik bij de opzet van het Groningen Digital Business Centre
ervaren hoe de huidige dean door een pro‐actieve aanpak heeft
bijgedragen aan een succesvolle subsidieaanvraag bij SNN. Met deze
subsidie kunnen we als RUG nieuwe onderwijsprogramma's
ontwikkelen voor studenten rond digitalisering en data science, en
krijgt het onderzoek op dit gebied een impuls.’
Peter Verhoef
Directeur Groningen Digital Business Centre
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De resultaten:
Organisatie van de RUG bijdrage pop‐up university bij het Grootste Kennis Festival.
33 RUG‐medewerkers en studenten hebben een bijdrage geleverd aan de pop‐up university.
Lezingen en workshops over digitalisering uit de volle breedte van de universiteit.

De afdeling Communicatie van de RUG nam het initiatief om mee te doen aan Het Grootste
Kennisfestival van Noord‐Nederland. Industry Relations nam de organisatie op zich en creëerde op
het festivalterrein een pop‐up universiteit over digitalisering. Onderzoekers uit de volle breedte van
de RUG en experts van het GEC en CIT wilden graag een presentatie verzorgen. Via boeiende
workshops, digitale snufjes (robots, 3D‐visualisaties) en gesprekken met onderzoekers beleefden
bezoekers de veelzijdigheid van de RUG op het gebied van onderzoek en onderwijs en konden
onderzoekers in gesprek met belangstellenden.
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© Arjo Stokman
Het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland

Onderzoekers uit de volle breedte van de
universiteit en experts van het GEC/CIT
verzorgden presentaties voor een breed
publiek

Wat de partners zeggen:

‘Centrale rol dean is onmisbaar’
‘Als universiteit moet je naar buiten gericht zijn: samenwerking met externe partijen brengt
ons verder in onderwijs en onderzoek. Daarbij gaat het niet alleen om contacten met het
bedrijfsleven maar ook om contacten met non‐profitorganisaties en andere maatschappelijke
partijen. Het is belangrijk en ook volstrekt logisch dat we iemand hebben die al deze contacten
initieert en faciliteert. De centrale rol van de Dean of Industry Relations is voor de RUG
onmisbaar.’

Mladen Popović
decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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De resultaten:
Leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs leren over logistiek, ontwikkelen hun digitale
vaardigheden verder en spreken hun talenten en creativiteit aan om vragen op te lossen die in de
stad Groningen spelen.
Leerlingen, studenten en onderzoekers krijgen in een learningcommunity‐omgeving inspiratie
voor nieuwe ideeën door gezamenlijk te werken aan het vinden van oplossingen voor
uitdagingen in de (stads)logistiek.
De logistieke sector geeft studenten en leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs een kijkje
in de keuken en schets een beeld van innovaties op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering.
Studenten doen ervaring op in het begeleiden van kinderen bij het doen van onderzoek.

Tijdens een bijeenkomst van overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen, georganiseerd door
Groningen Digital City, gaf Iris Vis een presentatie over onderzoeksprojecten bij de RUG op het
gebied van digitalisering. Naar aanleiding van deze bijeenkomst gingen Industry Relations en
Openbaar Onderwijs Groningen in gesprek. Vanuit daar is een samenwerking ontstaan om kinderen
uit het primair en secundair onderwijs hun digitale vaardigheden verder te laten ontwikkelen onder
begeleiding van studenten van de RUG. Om de invulling van de opdracht vorm te geven, legde
Industry Relations de verbinding met RUG‐onderzoek over duurzame logistiek. Het resultaat is een
challenge voor basis‐ en middelbare scholen om de stadslogistiek in Groningen te verbeteren aan de
hand van vragen die door de gemeente Groningen zijn gesteld. RUG‐studenten van de faculteiten
Science and Engineering, Economie en Bedrijfskunde, Gedrags‐ en Maatschappijwetenschappen en
Rechtsgeleerdheid begeleiden 130 scholieren in de leeftijd van 10 tot 17 jaar in hun zoektocht naar
creatieve oplossingen. De kick‐off van de challenge was op 5 maart en duurt 2 maanden.
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Wat de partners zeggen:

‘Zeer snel koppelingen gelegd’
‘Leren vanuit praktijkopdrachten maakt onderwijs zeer aantrekkelijk. Juist daarom zoeken we ook
samenwerking met partijen als de RUG. Tijdens een bijeenkomst van de Digital Office Groningen
maakte ik kennis met Iris Vis en zeer snel daarna zijn er koppelingen gelegd tussen onze scholen en
onderzoekers. Het resultaat is fantastisch: een challenge over stadslogistiek waarbij 130 leerlingen,
de gemeente, studenten van de universiteit en een netwerk van bedrijven samenwerken. Overigens
een groot compliment voor Iris: haar toegankelijkheid en heldere uitleg van zeer complexe materie
(ook aan leerlingen van groep 6) is bewonderenswaardig.’
Jasper ’t Hart
Adviseur Onderwijs en Kwaliteit bij Openbaar Onderwijs Groningen

In de pers:
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‘De RUG presenteert zich als één geheel’
‘Samenwerking met bedrijven of overheidsinstanties? Onderzoekers willen wel, maar het ontbreekt ze
vaak aan tijd om zoiets op poten te zetten. Een Dean of Industry Relations is daarom onmisbaar. Iris
Vis en haar team weten wat er speelt bij de faculteiten en zorgen ervoor dat externe partijen en
onderzoekers met elkaar in contact komen. Neem 5Groningen: een samenwerkingsverband van
bedrijven en overheidsinstanties dat toepassingen voor 5G‐internet test. Industry Relations
organiseerde diverse bijeenkomsten waar 5Groningen en RUG‐onderzoekers over een gezamenlijke
onderzoeksagenda spraken. Het mooie is dat Iris Vis een eindpresentatie gaf met daarin de ideeën van
alle onderzoekers bij elkaar. De RUG presenteert zich dan als één geheel. Dat komt ontzettend goed
over.’

Vormgeving infographic pagina 3 door Shoot media

Aline Klingenberg
Coördinator Recht & ICT bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid

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:
Broerstraat 5
9712 CP Groningen
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