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‘Flexibel en inhoudsgedreven 
bouwen aan 
samenwerkingsverbanden, 
ook onder nieuwe 
omstandigheden’
“Belangrijke thema’s voor de RUG als circulaire economie, 
smart mobility en artificial intelligence kregen afgelopen 
jaar binnen ons team een eigen programmamanager. Zo 
konden we voor deze actuele onderwerpen verder bouwen aan 
samenwerkingsverbanden. En we grepen de kans om rondom 
deze thema’s vaker activiteiten te organiseren samen met 
partners  in het Noorden. Ik ben dan ook trots op ons team
dat heeft laten zien flexibel en doortastend te zijn. Ook 
in onzekere tijden en onder nieuwe omstandigheden 
hebben we verbindingen weten te leggen.

Alles wat Industry Relations doet, draait om contact om zo
onderzoekers te faciliteren. Of het nou gaat om het opzetten 
van nieuwe projecten met externe partners of het bouwen 
aan samenwerkingsverbanden voor kennis-co-creatie en 
ecosystemen: contact is de essentie. Door Covid-19 hebben we 
daar het afgelopen jaar een nieuwe invulling aan moeten geven. 
Het bracht ons er bijvoorbeeld toe om online meet & greets 
met verschillende thema’s te organiseren, zoals green industry 
en digital society. Deze drukbezochte digitale evenementen 
leverden positieve reacties op. En zo rolde het balletje verder. 

In het jaarverslag van 2019 hebben we al de activiteiten van 
Industry Relations in het eerste kwartaal van 2020 beschreven. 
In dit jaarverslag nemen we u graag mee in de activiteiten die 
in de periode april 2020 – april 2021 hebben plaatsgevonden 
en geven we een korte vooruitblik naar de rest van 2021.”  

Iris Vis
Dean Industry Relations aan de RUG
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FACTS & FIGURES

Samenwerkingspartners: 
programmacommissie (promovendi/post-docs), Industry Relations, 
Groningen Graduate Schools 

Meer dan 250 deelnemers vanuit RUG, andere kennisinstellingen, 
bedrijven, overheden en non-profitorganisaties

72 online speeddates en gesprekken

59 betrokken onderzoekers uit 7 faculteiten

7 tracks met rondetafelgesprekken over digitale geletterdheid, digitale gezondheid, 
smart mobility, smart industry, 5G/mobile solutions, 
artificial intelligence en digital business  

ONLINE MEET & GREET DIGITAL SOCIETY: 
YOUNG RESEARCHERS

250
59
72
7

ONLINE MEET & GREET 
GREEN INDUSTRY

71
91
9
1

Samenwerkingspartners: 
partners van de Universiteit van het Noorden en Chemport Europe

Programmacommissie: 
RUG (Industry Relations), Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Chemport 
Europe

91 speeddates

71 deelnemers vanuit bedrijven en kennisinstellingen

9 rondetafelsessies binnen 7 thema’s

Film: Meet the Green Industry Ecosystem of the Northern Netherlands 
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Samenwerkingspartners: 
hive.mobility en Industry Relations 

Vanuit RUG en hive.mobility 20 vertegenwoordigers voor kennismaking en 
het leggen van verbindingen

22 vervolgafspraken van de programmamanager Smart Mobility met RUG-onderzoekers

MEET & GREET
SMART MOBILITY

20
22

Samenwerkingspartners: 
hive.mobility, Hardt Hyperloop, RUG, Hanzehogeschool Groningen

25 aanwezigen vanuit Hardt Hyperloop, RUG, Hanzehogeschool Groningen, 
Noorderpoort en NHL Stenden

Als vervolg op deze meeting worden 2 meet & greets in voorjaar en najaar 2021 
georganiseerd om het noordelijke bedrijfsleven verder hierbij te betrekken

MEET & GREET
HYPERLOOP

25
2

Leggen van verbindingen tussen Hardt Hyperloop en onderzoekers voor een NWA-
proposal1

NOORDEN DIGITAAL
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Betrekken RUG-medewerkers bij de Conferentie Nederland Digitaal 2021

Organisatie van online event van de Nederlandse AI-coalitie en betrekken RUG-onderzoekers 
bij dit event

Vertegenwoordiger thema digitalisering aan de uitvoeringstafel van de Economic Board 
Noord-Nederland

Presentaties over ecosysteem digitale economie en samenleving in Noord-Nederland
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Samenwerkingspartners: 
Noorden Digitaal-werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende onderwijs- en 
kennisinstellingen. Industry Relations was de kartrekker

3 awards: voor beste ontdekking, voor beste oplossing en een publieksprijs 

6 finalisten

Voor jong talent uit 5 onderwijslagen in Noord-Nederland: VO-, MBO-, HBO-, WO-, en 
PhD-opleidingen

1.825 publieksstemmen

NOORDEN DIGITAAL
TALENT AWARDS

3
5
6

1825
Prijsuitreiking tijdens de Conferentie Nederland Digitaal 2021 door 
staatssecretaris Mona Keijzer1

Noorden Digitaal 
Talent Awards

Meet & Greet Young 
Researchers als onderdeel 

van Career Perspective 
Series voor promovendi

>
>
>

Innovatieagenda
Green Industry

Blogreeks AI

Blogreeks
Waterstof

ONDERWIJS

Lezing opening minor 
Data Wise
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Vertegenwoordiging RUG via 15 verschillende functies in (noordelijke) 
overlegorganen/organisaties

> Voorzitter stuurgroep Noorden Digitaal
> Lid stuurgroep Noorden Digitaal
> Lid programmacommissie Conferentie Nederland Digitaal 2020 en 2021
> Lid RvA Eemsdelta Green
> Lid Northern Knowledge programma board
> Lid RvA GDBC
> Lid Stuurgroep GDBC
> Lid Instituutsadviesraad Astron
> Lid Kerngroep Economisch Platform Regio Groningen - Assen
> Vertegenwoordiger voor het thema digitalisering aan de uitvoeringstafel van de  
    Economic Board Noord-Nederland (vanuit voorzittersrol Noorden Digitaal)
> Lid stuurgroep 5Groningen
> Voorzitter BO hive.mobility
> RUG-contactpersoon Resilient Society
> Lid werkgroep Noorden Digitaal Talent Award
> Lid expertpanel Campus Community Fonds
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168
178
11
9
4
>>A

168 medewerkers een of meerdere keren ondersteund 

178 projectinterviews afgenomen 

Coördinatie van 11 videopitches

9 presentaties gegeven

Organisatie van 4 meet & greets

Gesprekken binnen en buiten de RUG

Alle RUG-faculteiten, -diensten en het UMCG betrokken
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DUURZAME SAMENWERKING



De dean of Industry Relations is universiteitsbreed verantwoordelijk voor het initiëren, bouwen en onderhouden 
van langetermijnsamenwerking tussen de universiteit en externe partners in onderzoek en onderwijs (bedrijven, 
non-profitorganisaties, overheden, andere kennis- en onderwijsinstellingen). In deze rol legt zij verantwoording 
af aan het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. In het plan van aanpak heeft het team 
Industry Relations twee interdisciplinaire thema’s gedefinieerd waar de hoofdactiviteiten van Industry Relations, 
zoals hieronder omschreven, zich initieel op concentreren: digitale samenleving en circulaire economie. 

In dit jaarverslag laten we uitgebreider zien welke activiteiten Industry Relations in het kader van nieuwe 
samenwerkingsprogramma’s en positioneren & communiceren heeft opgepakt. Daarnaast houdt het team 
van Industry Relations zich actief bezig met professionaliseren & adviseren. In dat kader zijn afgelopen jaar 
meerdere onderzoekers geadviseerd over samenwerking. Daarnaast heeft het team presentaties verzorgd 
over het samenwerken met externe partners (bijvoorbeeld bij de Young Academy Groningen en binnen 
faculteiten). Industry Relations is ook actief betrokken geweest (via deelname aan een werkgroep en 
strategiesessies) bij het formuleren van de RUG-strategie 2021-2026 op het gebied van maatschappelijke impact.

Gebruikte afkortingen in figuur: Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Team Industry Relations (RUG-IR)
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STRATEGIE INDUSTRY RELATIONS



Industry Relations …

● bouwt samenwerkingsverbanden in de fase van kennisontwikkeling.
● haalt bedrijven naar Groningen, zodat niet elke onderzoeker zelf op pad hoeft.
● organiseert meet & 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 interdisciplinaire 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:

‘Industry Relations zorgt 
ervoor dat samenwerking in 
alle haarvaten van een netwerk 
doordringt’
“Via een duidelijke digitaliseringsstrategie wil de provincie Groningen ervoor 
zorgen dat het Noorden de transitie naar een digitale samenleving maakt. Maar 
we kunnen alles nog zo goed uitzoeken en bedenken: het 
allerbelangrijkste is dat onze partners hun eigen behoeften terugzien 
in die strategie. Anders kom je niet tot een productieve samenwerking.

Daarom was de regionale rondetafelbijeenkomst die Industry Relations 
initieerde en organiseerde zo ontzettend belangrijk. Als provincie konden 
we zo achterhalen of de behoeften van onze partners matchen met onze 
strategie. Daar waar nodig leiden vervolggesprekken tot nieuwe inzichten 
en aanpassingen. Alleen zo creëer je beleid dat breed wordt gedragen.

Industry Relations is wat mij betreft dus veel meer dan alleen een 
verbinder: Iris Vis en haar team regisseren en pionieren, zodat partners 
elkaars kwaliteiten leren kennen en elkaar op het juiste moment weten te 
vinden. Zo dringt samenwerking in alle haarvaten van een netwerk door.

Wat daar nog bijkomt is dat we door de komst van Industry Relations 
elkaar nog sneller en beter kunnen vinden. De RUG is daardoor nog 
toegankelijker geworden, de samenwerking bestaat niet alleen op papier. 
Die verbinding zorgt ervoor dat we ook echt sámen toegevoegde waarde 
kunnen creëren voor de samenleving. En daar draait het uiteindelijk om.” 

Mirjam Wulfse
Gedeputeerde van de provincie Groningen

Jaarverslag Industry Relations 2020-20219



Jaarverslag Industry Relations 2020-2021

In 2016 werd het thema digitale samenleving gedefinieerd als een van de thema’s waarop Industry Relations 
onderzoekers faciliteert in het bouwen van onder andere samenwerkingsverbanden. Industry 
Relations heeft binnen de RUG zichtbaar gemaakt wat belangrijke bouwstenen in onderwijs 
en onderzoek zijn. Dit betreft digital business, digital technology (onder meer smart industry, 
smart mobility), artificial intelligence, digital safety en digital literacy. Dit jaar is het team van 
Industry Relations uitgebreid met een aantal programmamanagers (voor artificial intelligence, smart mobility en 
digital business) om deze onderwerpen verder te brengen. En voor het thema digital literacy geldt 
dat  de   programmamanager van de Digital Literacy Coalition ook werkzaam is bij Industry Relations. 
Deze bouwstenen komen naar verwachting straks ook terug in de nieuwe school op dit thema.

Meer specifiek geldt dat Industry Relations op dit thema een actieve rol speelt in visievorming, het bouwen van
ecosystemen en samenwerkingsverbanden, living labs en innovatieagenda’s. Hierbij staat de verbinding 
met de maatschappij centraal. Via congressen, portfolioboeken en blogs draagt Industry Relations actief 
bij aan de zichtbaarheid van onderzoeksprojecten. Daarnaast initiëren en ondersteunen wij de organisatie 
van verschillende bijeenkomsten waarbij maatschappij, overheden, kennisinstellingen, bedrijven en non-
profitorganisaties samenkomen. Denk hierbij aan conferenties, meet & greets en brainstormsessies. 
Ook vertegenwoordigt Industry Relations de RUG via verschillende functies in (noordelijke) 
overlegorganen/organisaties. 

Wat de partners zeggen:

‘Samen zorg je ervoor 
dat dingen gaan 
stromen’
“De RUG en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) 
hebben elkaar de afgelopen jaren steeds beter kunnen 
vinden. Universiteit en bedrijfsleven delen vaker hun 
kennis, netwerken en ervaringen. Als voorzitter van de 
NOO heb ik veel contact met Wietske Degen van Industry 
Relations. We kunnen snel schakelen om verbindingen te 
versterken tussen onderzoekers, studenten en bedrijven. 
Zo zorg je ervoor dat dingen gaan stromen. Niet apart, 
maar samen. Wietske begrijpt beide kanten heel goed: 
de onderzoekskant vanuit de RUG, maar ook de 
bedrijfsmatige kant vanuit ondernemers. De RUG wordt 
zo zichtbaarder voor bedrijven, beide partijen kunnen 
daar hun voordeel mee doen. Wat me ook opviel is dat
Industry Relations helpt om samenwerkingsinitiatieven 
vanuit de RUG in de markt te zetten, zodat het 
bedrijfsleven kan aanhaken. Ook daarbij is de 
kennis van Wietske en haar collega’s waardevol.”

Alex van Ginneken
Online business coach en voorzitter 
Noordelijke Online Ondernemers (NOO)

10

RUG DIGITALE SAMENLEVING



Jaarverslag Industry Relations 2020-2021

Wat de partners zeggen:

‘Industry Relations 
is the linchpin 
between industry 
and university’

“Industry Relations asked me last year to deliver a keynote at an online event of the Nederlandse Artificial 
Intelligence Coalitie. I spoke on relevant social barriers to successful digital innovation implementation in the 
energy transition. It was the first time that I participated in such a practitioner-focused, large scale summit. 
Industry Relations was very supportive, helping me tailor the online presentation for this specific audience. They 
truly serve as an effective linchpin between industry and university, helping to translate between the two ‘worlds’. 

Somewhat surprisingly for me, they also served as an incredibly helpful information hub within the university 
itself. As I was exploring green hydrogen, Wietske Degen of Industry Relations offered me an overview of 
UG researchers who work on this topic. As the UG is a large institution, keeping an overview of what is 
happening across departments and faculties is not easy. Industry Relations can really help in this regard.”

Björn Mitzinneck
Assistant Professor at the UG Faculty of Economics and Business
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- Artificial Intelligence 
In het afgelopen jaar heeft Industry Relations de activiteiten rondom het thema artificial intelligence (gestart 
in 2019: zie jaarverslag 2019) een vervolg gegeven. In het voorjaar van 2021 is een programmamanager 
op dit thema gestart in het team. Industry Relations heeft de vorig jaar ingestelde programma preparation 
group AI geadviseerd bij planvorming en het leggen van verbindingen tussen RUG-onderzoekers intern. 

Op 9 november 2020 werd de AI-hub Noord-Nederland gelanceerd als onderdeel van de Nederlandse AI Coalitie 
(NLAIC). Jan Post (head strategic partnerships Philips Personal Care en bijzonder 
hoogleraar aan de RUG) is kwartiermaker. Belangrijke thema’s voor Noord-Nederland zijn: 
het delen van data, het investeren in kennis over AI (human capital), en de ontwikkeling 
van autonome systemen. De Noord-Nederlandse AI-hub heeft een kickstartfinanciering 
ontvangen van de NLAIC. Industry Relations heeft bijgedragen aan de aanvraag voor deze kickstartfinanciering. 
De dean of Industry Relations was in de eerste fase tot benoeming van een kwartiermaker het aanspreekpunt 
voor de NLAIC. Industry Relations levert bijdragen aan de Noord-Nederlandse AI-hub door onder meer 
verbindingen te leggen met RUG-onderzoekers. Daarnaast werkt zij aan de organisatie van een bijeenkomst 
op het thema AI en onderwijs.

In samenwerking met de AI-hub Noord-Nederland en Noorden Digitaal organiseerde Industry Relations 
de online sessie Energie uit AI? Nederland is AAN! voor het NLAIC AI Event op 26 november. Tijdens deze 
online sessie gaf Jan Post een introductie over de AI-hub Noord-Nederland. Daarna volgde een presentatie van 
RUG-onderzoeker Björn Mitzinnick. In een talkshowsetting gaven vertegenwoordigers van SECgroep, ACS 
Buildings en TNO een kijkje in de keuken van hun ervaringen en ideeën. Daaropvolgend vond een Meet the 
Researcher-sessie plaats, die was georganiseerd door Industry Relations in samenwerking met de TU Delft. 



Op 30 oktober 2020 vond de online Meet & Greet Young Researchers: Digital Society plaats. Het doel was  om 
jonge onderzoekers (promovendi en post-docs) en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheden en 
non-profitorganisaties de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten, te inspireren en verbindingen te 
leggen. Deze meeting werd georganiseerd door een programmacommissie bestaande uit promovendi en post-
docs uit verschillende faculteiten, Industry Relations en de Groningen Graduate Schools. Deze bijeenkomst 
werd in het kader van talentontwikkeling georganiseerd als een onderdeel van de Career Perspective Series. 

Via het online platform Let’s Get Digital konden de meer dan 250 deelnemers actief deelnemen aan plenaire 
sessies, parallelle rondetafelgesprekken, posterpresentaties, speeddates, en presentaties van alumni. Onder 
de deelnemers waren 59 onderzoekers RUG-onderzoekers uit 7 faculteiten. Thema’s die aan bod kwamen 
en vanuit meerdere disciplines werden benaderd waren smart mobility, digital health, 5G/mobile solutions, 
smart industry, artificial intelligence, digital business en digital literacy. Elke sessie begon met 
een pitch van een promovendus/post-doc en een vertegenwoordiger uit de praktijk. Ook waren er 
posterpresentaties door promovendi en post-docs. Tussen de sessies door was er de gelegenheid 
voor speeddates en netwerkgesprekken. In totaal vonden er 72 van dit soort gesprekken plaats.

Wat de partners zeggen:

‘Together we match PhD 
students and societal 
partners’
“Groningen Graduate Schools works together with Industry 
Relations to provide opportunities where PhD students can 
meet societal partners on research and career related topics. 
Last year we organized a meet & greet where PhD students 
and external partners could discuss the topic digital society. 

Iris Vis and her team stand for warm collegiality: they are very 
open and helpful and they bring added value to our university 
in different ways. First of all, through Industry Relations there 
is a clear entrance where connections can be made between 
the university and societal partners. Additionally, Industry 
Relations develops programs around current scientific topics. 
Through this we can present to the outside world what’s going 
on within our university. And finally, Iris and her colleagues 
make sure that researchers and societal partners understand 
each other. They help to translate academic language 
into the language societal partners speak, and vice versa. 
When organizing the meet & greet, Iris gave feedback to the 
PhD students: how could they make their research presentations 
suitable for an industrial audience? That kind of support is very 
valuable.”

Alicia Brandt
Policy Advisor Groningen Graduate Schools at the UG 
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Wat de partners zeggen:

‘These kind of 
events ensure 
interaction 
between 
university and 
industry’

“Last year, Industry Relations initialized a meet & greet for researchers and companies on the 
topic digital society. I decided to join the program committee not only because I’m an engineer 
from origin, but also because I think interaction between university and industry is essential. 
It is a way to bring each other information, to exchange ideas.

The program committee was responsible for, among other things, the agenda, the speakers, and the discussion 
topics. It was a pleasure working with Industry Relations while organizing the meet & greet. Wietske 
Degen and her colleagues listened well to our opinions and were very practical in suggesting solutions. 

Because of Covid-19, it was a digital event. So, everything was new and I was very curious 
about how things would turn out.But it all went smoothly; the online interaction worked 
very well. Although it’s better when people meet each other in real life, the online version 
was a great alternative. Covid or not: these kind of meetings are absolutely necessary. 
We can’t do without.”

Mayra Bittencourt Villalpando
PhD student at the UG Faculty of Medical Sciences/UMCG 
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Programmacommissie
• Mayra Bittencourt Villalpando, MSc – promovendus – Medische Wetenschappen / UMCG 
• Nicolai Fabian, MSc – promovendus – Economie en Bedrijfskunde
• Taichi Ochi, MSc – promovendus – Science and Engineering
• Dr. Inge Tuitert – post-doc – Medische Wetenschappen/UMCG 
• Dr. Anita Wagner – post-doc – Medische Wetenschappen/UMCG



Noorden Digitaal is in 2019 ontstaan, geïnitieerd door de EBNN met support van veel 
stakeholders op het gebied van digitale economie en samenleving in Noord-Nederland. Noorden 
Digitaal biedt een podium aan en geldt als katalysator voor innovatieve initiatieven (zie www.
noordendigitaal.nl). Zie voor meer informatie ook het jaarverslag 2019 van Industry Relations.

Ook in 2020-2021 was Industry Relations actief betrokken bij deze netwerkorganisatie. De dean of Industry 
Relations is voorzitter van de stuurgroep en de coördinator Industry Relations neemt namens de RUG deel 
als lid. Vanuit haar rol als voorzitter Noorden Digitaal is de dean sinds begin 2021 ook vertegenwoordiger 
van het thema digitalisering aan de uitvoeringstafel van de Economic Board Noord-Nederland. 

Industry Relations heeft namens de RUG actief bijgedragen aan en het initiatief genomen voor verschillende 
initiatieven en werkgroepen. Voorbeelden hiervan zijn de Conferentie Nederland Digitaal 2021 (zie verderop), de 
Noorden Digitaal Talent Award (zie verderop), het geven van presentaties (bijvoorbeeld voor de NL AI Coalitie), 
en activiteiten op het gebied van communicatie (bijvoorbeeld voor de website en visualisatie van het ecosysteem).

Door Covid-19 kon de Conferentie Nederland Digitaal 2020 in Groningen helaas niet doorgaan 
(zie ook het vorige jaarverslag van Industry Relations). Noorden Digitaal was in 2021 wederom 
een van de samenwerkingspartners bij de organisatie van de Conferentie Nederland Digitaal. Deze 
editie, georganiseerd door de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en Justitie en Veiligheid (J en V), vond geheel online plaats. 

Meerdere noordelijke netwerken en programma’s hebben hier hun innovatieve projecten gepresenteerd.
Onderzoekers van de RUG organiseerden sessies over bijvoorbeeld data- en analysetools in het Nederlandse 
gezondheidsbeleid en slimme energiesystemen door kustmatige intelligentie. Industry Relations heeft 
onderzoekers van de RUG ondersteund bij het voorbereiden van hun programmaonderdelen. De dean of 
Industry Relations was, vanuit haar rol als voorzitter van de stuurgroep Noorden Digitaal, lid van de landelijke 
programmacommissie. Daarnaast was de coördinator Industry Relations tafelvoorzitter bij een van de sessies.
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- Noorden Digitaal

- Conferentie Nederland Digitaal 2021



Deze eerste editie van de Talent Award werd geïnitieerd door Noorden Digitaal en opgezet met partners 
uit het voortgezet onderwijs en mbo-, hbo- en wo-instellingen van de noordelijke provincies. De Noorden 
Digitaal Talent Award bestaat uit een prijs van een vakjury voor de beste ontdekking, een prijs voor de 
beste oplossing en een publieksprijs. Het doel van de award is om jong talent een podium te bieden om hun 
digitale ontdekkingen en oplossingen aan een breed publiek te presenteren. Uit de inzendingen koos de 
vakjury zes finalisten die door middel van een videopitch hun inzending konden presenteren. Het publiek 
heeft massaal gestemd (1.825 stemmen) gedurende de eerste week van februari voor de publieksprijs. 
Vanuit de RUG behoorden Yulia Akinina en Leonardo Arriagada tot de genomineerden. 

Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal heeft staatssecretaris Mona Keijzer de winnaars bekendgemaakt. In de 
categorie Beste Oplossing won Leonardo Arriagada (PhD Master of Arts, Rijksuniversiteit Groningen, University of 
Chile) met zijn onderzoek naar de waarde van kunst die door computers is gemaakt. In de categorie Beste Ontdekking 
won Joris Mellens (student Network & Security Engineering, Hanze University of Applied Sciences) met zijn 
ontwerp van een gebruiksvriendelijke en geautomatiseerde beveiliging van slimme apparaten voor de consument.

Industry Relations heeft namens de RUG in de werkgroep geparticipeerd die de award inhoudelijk heeft 
vormgegeven. Daarnaast is bij de organisatie van alle activiteiten intensief samengewerkt met de event manager van 
Noorden Digitaal. 

Wat de partners zeggen:

‘Noorden Digitaal has been a fundamental 
boost for my career’
“For me, Noorden Digitaal has been an excellent platform 
to showcase my work in artificial intelligence (AI) and art. 
Thanks to the press coverage the event received, and the 
buzz of the People’s Choice Award, my research has been 
highlighted in the Netherlands and the rest of the world. 

I received invitations to collaborate with researchers in the UK, 
with whom I am already preparing a paper. Artists from the 
Netherlands and South America have invited me to collaborate on 
various projects with them. Within the University of Groningen, 
I have been able  to position my PhD project as one of the most 
promising. After winning the Noorden Digitaal Talent Award, 
I have been able to show my work even to the rector herself. 
My articles have also had an explosive increase in downloads 
and I am very happy to be able to share my knowledge with 
the rest of the scientific community and the general public. 
Entrepreneurs have offered me business possibilities that mix 
AI and multimedia creation, such as music creation through AI.

In short, Noorden Digitaal has been a fundamental boost for my 
present career. I think everyone who is researching or developing 
in computer science should apply to this tremendous event.”
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- Noorden Digitaal Talent Award

Leonardo Arriagada
PhD student at the UG and winner of the Noorden Digitaal Talent Award in the category 
Best Discovery and People’s Choice Award with his research into the value of art created by 
computers



Afgelopen jaar heeft Industry Relations de werkzaamheden voor het thema smart mobility gecontinueerd in lijn 
met de RUG Innovatieagenda Smart Mobility. Deze agenda werd in 2019 opgesteld op basis van de gezamenlijke 
ambities van meer dan veertig RUG-onderzoekers (zie het jaarverslag 2019 van Industry Relations). In 2020 
heeft Industry Relations onderzoekers gefaciliteerd bij het bouwen van samenwerkingsverbanden en het leveren 
van bijdragen aan onderzoeksvoorstellen. Voorbeelden hiervan zijn een aanvraag van hive.mobility binnen 
het Nationaal Programma Groningen en een voorstel voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Voorjaar 
2021 is het team Industry Relations uitgebreid met een programmamanager die zich inzet om het thema smart 
mobility nog meer aandacht te geven.

In 2019 werd hive.mobility, een innovatiecentrum voor slimme en duurzame mobiliteit, door de provincie 
Groningen, gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort gestart (zie het jaarverslag 
2019). De dean of Industry Relations is voorzitter van het bestuurlijk overleg van hive.mobility. Dr. Janet Veldstra, 
universitair docent aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, is lid van het kernteam. In 2021 
heeft Industry Relations een meet & greet georganiseerd voor de RUG en hive.mobility om de onderzoekers 
nader kennis te laten maken met hive.mobility en om verbindingen te leggen. Als follow-up van deze meet & 
greet heeft de programmamanager Smart Mobility een reeks van gesprekken met de betrokken onderzoekers 
gevoerd om te zien welke plannen zij hebben en waar verdere aanknopingspunten voor samenwerking liggen.

Industry Relations heeft in 2020 verkennende gesprekken gevoerd met de start-up Hardt Hyperloop. Op basis 
van deze gesprekken zijn de verbindingen gelegd met een aantal onderzoekers binnen de RUG in het kader van 
een NWA-onderzoeksvoorstel. Daarnaast is mede naar aanleiding van deze gesprekken de verkenning gestart 
samen met hive.mobility om ook de Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort erbij te betrekken.  De RUG, 
Hanzehogeschool Groningen, het programmateam van hive.mobility en Hardt Hyperloop hebben vervolgens 
een meet & greet georganiseerd over het thema hyperloop. Namens de RUG participeerde Industry Relations in 
het programmateam en organisatieteam. De meet & greet vond online plaats op 19 februari 2021 met als doelen 
het leggen van verbindingen, het identificeren van onderzoeksvragen en onderwijsactiviteiten, en het analyseren 
hoe de noordelijke regio verder kan worden aangehaakt. Deelnemers waren onderzoekers en docenten van 
Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en de RUG, en medewerkers van Hardt Hyperloop 
en hive.mobility. Deze meet & greet was een verkennende startbijeenkomst waarin werd gediscussieerd aan 
de hand van drie thema’s: economische haalbaarheid, systeemdefinitie en sociale adaptatie. Naar aanleiding 
van de uitkomsten van het event is besloten om in mei en september 2021 vervolgevenementen te organiseren.
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- Smart Mobility

- Hyperloop



Jaarverslag Industry Relations 2020-2021

De afgelopen jaren heeft het team Industry Relations zich ook geconcentreerd op het thema circulaire economie. 
Een programmamanager Green Industry & Circular Economy binnen het team trekt dit thema. We geven een 
overzicht van de belangrijkste activiteiten waarbij vele onderzoekers van de RUG in 2020-2021 betrokken waren.

Op 6 juli 2020 publiceerde de RUG haar innovatieagenda over het thema green industry. Met deze agenda 
presenteren 99 onderzoekers uit 7 faculteiten van de RUG hun onderzoek op het gebied van vergroening van 
de industrie. Ambities voor vervolgonderzoek worden beschreven, die ook in samenwerking met partners 
in de Universiteit van het Noorden en/of het bedrijfsleven en overheden kunnen worden opgepakt. De agenda 
bevat eveneens analyses van het onderzoek aan de RUG, samenwerkingsverbanden, en activiteiten op het gebied 
van ondernemerschap. 

De Innovatieagenda Green Industry is op initiatief en met ondersteuning van Industry Relations in een 
samenwerking met ENTEG tot stand gekomen met als trekkende kracht Monique Bernardes Figueiredo 
(programmamanager Green Industry bij Industry Relations en post-doc bij de RUG-faculteit Science and 
Engineering). Een expertsessie en interviews stonden aan de basis van de inhoud van de agenda. De analyses 
zijn gemaakt door de Research Impact Services van de Universiteitsbibliotheek. In de agenda staan drie thema’s 
centraal, namelijk 1) green energy systems, 2) biobased chemicals & materials, 3) systems’ integration & society.

Wat de partners zeggen:

‘Het interne en externe netwerk van Industry 
Relations is zeer waardevol’
“Rondom het opzetten van de Innovatieagenda Green Industry van de RUG heb ik veel contact gehad 
met Iris Vis en het team van Industry Relations. Zij hebben een groot netwerk zowel buiten als binnen de 
universiteit, wat ontzettend waardevol is. Voor de faculteit Science & Engineering, het Engineering and 
Technology Institute Groningen (ENTEG) van de RUG en de RUG als geheel wordt de maatschappelijke 
impact van onderzoek steeds belangrijker. Hierbij speelt samenwerking een grote rol. We leggen contacten 
met zowel grote als kleine, regionale bedrijven om lokale impact te genereren. We willen het Noorden op 
de kaart zetten als een groene regio met veel initiatieven op het gebied van circulariteit en vergroening. 
Hierbij zetten we in op de ontwikkeling van het ecosysteem waarin veel verschillende partijen samenkomen.

Een belangrijke speler hierin is Chemport Europe. Dit consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen 
in Noord-Nederland heeft een eigen innovatieagenda over de vergroening van de industrie opgesteld. Daarvoor 
hebben wij in samenwerking met Industry Relations een inventarisatie van RUG-activiteiten gemaakt, 
met bijbehorende ambities. Het interne netwerk van Iris Vis en haar team was daarbij erg belangrijk; zo 
konden we ook de activiteiten in kaart brengen buiten de facultaire grenzen van Science and Engineering. 
Dit heeft als gevolg dat er niet alleen harde bèta-, maar ook alfa- en gamma-onderzoeksgroepen zijn 
aangesloten. In de Covid-19-periode zijn de eerste matchmakingsessies tussen de RUG en Chemport Europe 
online geïnitieerd en is de RUG-agenda gepresenteerd. Ik kijk ontzettend uit naar de vervolgstappen.”

Erik Heeres
Hoogleraar aan de RUG-faculteit Science and Engineering en wetenschappelijk directeur van 
ENTEG (Engineering and Technology Institute Groningen van de RUG)

17

RUG CIRCULAIRE ECONOMIE

- Innovatieagenda Green Industry



Chemport Europe en partners van de Universiteit van het Noorden hebben op 12 november 2020 een 
online Meet & Greet Green Industry georganiseerd. Deze stond in het teken van het gezamenlijk formuleren 
van doelen en ambities als belangrijke stap naar breedgedragen en regionale samenwerking binnen het 
thema green industry. Een programmacommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Chemport Europe, 
Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en de RUG heeft de meet & greet vormgegeven. Industry Relations 
heeft namens de RUG de inhoudelijke en organiserende rol opgepakt. De Innovatieagenda Green Industry was 
belangrijke input voor deze meet & greet. 

Het evenement vond online plaats via het conferentieplatform Let’s Get Digital. 71 mensen namen deel aan de 
bijeenkomst. Dit waren vertegenwoordigers van bedrijven en Chemport Europe, en onderzoekers vanuit verschillende 
disciplines van de RUG, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden. Het programma bestond uit een 
centrale opening met een welkom door gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe. Vervolgens 
werd de film Meet the Green Industry Ecosystem of the Northern Netherlands vertoond (zie kader). Na 
de plenaire opening gingen de deelnemers uiteen in negen kleinere sessies, verdeeld over zeven thema’s. 
Deze thema’s waren biomass & CO2 valorisation, green & smart materials, resilient & circular business 
models, green energy systems, digitalisation of green processes, circular polymers en water technology. 
De sessies over circular polymers werden in samenwerking met Het Schone Noorden (zie verderop) 
georganiseerd. De toevallige ontmoetingen met andere deelnemers waren mogelijk via speeddates. 
In totaal hebben er 91 speeddates plaatsgevonden.

Op basis van de uitkomsten van de meet & greet hebben de betrokken organisaties een aantal ambities 
gedefinieerd, waaronder 1) het vergroten van de zichtbaarheid van het green-industry-ecosysteem, 2) het 
inventariseren van de mogelijkheden van een R&D Community Vergroening Industrie voor vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven en early-career-onderzoekers, 3) het organiseren van pitchbijeenkomsten voor regionale, 
nationale en Europese calls.  

Wat de partners zeggen:

‘Hiermee kunnen we als regio laten 
zien wat we in huis hebben’
“Industry Relations heeft vorig jaar met de organisatie van de Meet & Greet Green 
Industry iets heel positiefs in werking gezet. Zo’n zeventig vertegenwoordigers van 
bedrijven en kennisinstellingen werkten mee een gezamenlijke toekomstagenda green 
industry: wat zijn de innovaties en ontwikkelingen in de regio en hoe kunnen we 
samenwerken? Uiteraard zijn er al regionale netwerken waarbinnen dit thema speelt, 
maar dankzij Industry Relations gebeurde dit nu voor het eerst in zo’n groot verband. 

NHL Stenden werd nauw betrokken bij de bijeenkomst. Zelf zat ik in de organiserende werkgroep 
en een aantal van onze lectoren heeft bijgedragen aan kennissessies over green and smart materials 
en watertechnologie. Daar kwam bij dat studenten notuleerden bij de kennissessies. Zij kregen 
zo de kans om kennis te maken met belangrijke thema’s van green industry en met de 
betrokken bedrijven.

Ik pleit ervoor om in het Noorden veel meer kennissessies te organiseren. Er gebeurt 
hier zo ontzettend veel. Het is belangrijk om dat aan elkaar, maar ook aan de rest van de 
wereld te laten zien. Dat Chemport Europe een professionele video over de Meet & Greet 
Green Industry heeft laten maken, draagt daar ook aan bij. Alle partners kunnen daarmee 
online tonen wat er in onze regio allemaal speelt. We zijn vaak nog veel te bescheiden.” 

Soon Hee Santema
Directeur R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten, NHL Stenden Hogeschool
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- Meet & Greet Green Industry



Tijdens de opening van de Meet & Greet Green Industry werd de film Meet the Green Industry Ecosystem of the 
Northern Netherlands getoond. In deze film vertellen zestien vertegenwoordigers van het green-industry-
ecosysteem, waaronder vijf RUG-onderzoekers, over hun kennisgebied, hun visie en waar de kracht van de regio 
ligt. De film is tot stand gekomen vanuit Chemport Europe in samenwerking met partners van de Universiteit 
van het Noorden, en is een productie van Campus Groningen. Na afloop van de meet & greet is de film in korte 
hoofdstukken gepubliceerd op de website van Chemport Europe en via verschillende sociale media gedeeld. 

Het Schone Noorden is een samenwerking tussen 
het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in 
Noord-Nederland om zo van Noord-Nederland een 
circulair kunststofcluster te maken. Vanuit de RUG is 
prof. dr. Katja Loos de wetenschappelijke kartrekker. 
Vanuit het kernteam van de Universiteit van het 
Noorden vindt facilitering plaats voor een aantal 
van de activiteiten binnen Het Schone Noorden. 
Als vervolg op de Meet & Greet Green Industry (zie 
eerdere uitleg) zorgt Industry Relations voor het 
leggen van verbindingen met onderzoekers in de alfa- 
en gammawetenschappen om zo bij te dragen aan 
het ontstaan van interdisciplinaire 
innovatieprojecten. 
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- Film: Meet the Green Industry
  Ecosystem of the Northern Netherlands

- Activiteiten met Het Schone Noorden als
  opvolging Meet & Greet Green Industry



In de vroege fase van de Covid-19-gerelateerde maatregelen probeerde Industry Relations 
vooruitstrevend en in oplossingen te denken. In ResilientSociety zagen we een netwerk dat zich richt 
op het stimuleren van interdisciplinair en maatschappelijk gericht onderzoek gerelateerd aan Covid-19. 
ResilientSociety (www.resilientsociety.nl) is een platform dat co-creatie tussen wetenschap, overheden 
en bedrijven stimuleert en faciliteert tijdens de Covid-19-crisis. Het platform brengt 400 professionals 
uit meer dan 150 organisaties samen. Vanwege de sociale isolatie tijdens de beginfase van de pandemie 
bleek samenwerking tussen partijen lastiger geworden dan voorheen. 

Industry Relations heeft een leidende rol genomen in het aanhaken op dit platform om de verbinding naar de RUG 
en de onderzoekers te leggen. Zo konden we een bijdrage leveren aan de opstartfase van het 
platform. Daarnaast nam Industry Relations namens de RUG deel aan het landelijk overleg tussen
deelnemende universiteiten en heeft zij de vrijwilligers-/studentencoördinator geleverd. 

Wat de partners zeggen:

‘Het GDBC en Industry Relations versterken 
elkaar’
“We zien het Groningen Digital Business Centre (GDBC) en Industry Relations als complementair. Prachtig om 
te zien hoe deze twee samenwerken en elkaar versterken. Of het nou om projecten, events, onderzoek of onderwijs 
gaat: op meerdere fronten heeft de samenwerking haar nut al bewezen. Waar het GDBC meer focus heeft op digitaal 
en data-analyse en de businesstoepassing daarvan, kijkt Industry Relations net even breder. Dat heeft 
ons al meerdere contacten opgeleverd bij overheden, bedrijven en non-profitorganisaties. Het GDBC 
speelt een belangrijke rol bij het uitwerken en invullen van bedrijfscontacten op het terrein van digital 
business die (deels) binnenkomen via Industry Relations.”

Tammo Bijmolt
Directeur GDBC, hoogleraar Marketing Research en voorzitter van de vakgroep Marketing van 
de RUG-faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bas Baalmans
Projectleider GDBC
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Andere bijdragen aan interne en externe 
samenwerking in onderwijs en onderzoek

- ResilientSociety

Op 17 maart werden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden en parallel daaraan vormde de Vereniging van
Universiteiten (VSNU) gezamenlijk een studentenkabinet. Elke universiteit leverde een studentminister en
het  ‘ministerschap’ van Groningen betrof duurzame energie. De studentassessor van het College van
Bestuur van de RUG, Teun Havinga, benaderde Industry Relations om samen te werken bij het werven van
een student, het betrekken van RUG-onderzoekers en het geven van feedback aan de studentminister.
Meer informatie is te vinden op www.studentenkabinet.nl.

- Studentminister duurzame energie: 
  VSNU-studentenkabinet



Wat de partners zeggen:

‘Goed dat onderwijsinstellingen met 
de voeten in de klei staan’
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“Ik zit in de werkgroep voor de Noorden Digitaal Talent Award als vertegenwoordiger van 
de noordelijke mbo-instellingen Friesland College, ROC Friese Poort, Drenthe College, 
Alfa-college en Noorderpoort. Wietske Degen van Industry Relations was de kartrekker 
en dat heeft ze fantastisch gedaan. Er ontstond een enthousiaste groep mensen die met 
veel plezier heeft samengewerkt. Het was ook mooi om te zien hoe Wietske steeds weer 
RUG-studenten betrok bij het opzetten van activiteiten met bedrijven en andere partijen. 

Doordat Industry Relations de binnen- en buitenwereld van de RUG samenbrengt, sta je als 
onderwijsinstelling meer met je voeten in de klei. Ook voor het hbo- en mbo-onderwijs is dat
enorm belangrijk. Vanuit Noorderpoort hebben we daarom de Werkplaats 
voor Digitaal Vakmanschap opgezet waar de krachten van samenleving, 
studenten, docenten en bedrijven samenkomen. Zo lever je onderwijs 
dat snel mee kan bewegen met ICT-ontwikkelingen in het werkveld.”

Klaas Molema
Teammanager School voor ICT bij Noorderpoort



Een van de kernactiviteiten van Industry Relations is het positioneren en communiceren van het verhaal van 
onderzoekers en onderwijsprogramma’s om zo de zichtbaarheid te vergroten en nieuwe verbindingen te leggen. 
Industry Relations doet dit onder meer door de RUG te vertegenwoordigen bij evenementen en congressen. 
Daarnaast maakt Industry Relations (interdisciplinair) onderzoek en onderwijs inzichtelijk door het in kaart 
brengen van een breed scala aan onderzoeksprojecten, die veelal in samenwerking met externe partners 
worden opgepakt. De focus ligt daarbij op maatschappelijke thema’s waar de RUG zich op richt. Binnen het 
team Industry Relations worden daarvoor ook portfolioboeken en blogartikelen geschreven en gepubliceerd. 

Ook in het afgelopen jaar heeft Industry Relations de blog verder uitgebreid met artikelen over onder meer 
artificial intelligence. Deze blog is te vinden op www.rug.nl/society-business/doing-research-together/industry-
relations/blog/. In 2020 heeft ons team 27 blogs gepubliceerd.
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POSITIONEREN EN COMMUNICEREN

- Blog

- Videoseries
In 2020 is Industry Relations gestart met het produceren en 
publiceren van video’s. Deze korte video’s dienen hetzelfde doel als 
de portfolioboeken en blogartikelen, maar worden vormgegeven 
in een format dat goed deelbaar is op sociale kanalen en online 
platforms.

UG connects: hydrogen

Deze videoserie over waterstof geeft een overzicht van een 
aantal RUG-projecten op het gebied van waterstofonderzoek. 
De videoserie wordt ingeleid door prof. dr. Jouke de Vries, 
voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, die het 
belang van waterstofonderzoek door de RUG beschrijft. Daarna 
volgen video’s over onderzoeksprojecten aan de faculteiten 
Economie en Bedrijfskunde, Science and Engineering, en 
Rechtsgeleerdheid. Deze serie is beschikbaar via onze website.

UG connects: AI & energy

Deze videoserie over artificial intelligence en energie bestaat uit zes 
pitches van RUG-onderzoekers. Deze pitches zijn opgenomen voor 
Meet the Researcher tijdens de sessie Energie uit AI? Nederland 
is AAN!, georganiseerd tijdens een event van de Nederlandse 
AI Coalitie in samenwerking met de TU Delft (zie eerder in dit 
verslag). Industry Relations heeft vervolgens deze video’s in 
overleg met de betrokken onderzoekers bewerkt tot een informatief 
deelbaar format en deze vervolgens op de sociale kanalen en online 
platforms gepubliceerd. Deze serie is beschikbaar via onze website.



Wat de partners zeggen:

‘Industry Relations helps to 
make connections between RUG 
staff and industrial partners’
“Industry Relations helps the staff of the University of Groningen to gain awareness 
of the options for collaboration with industry, while promoting at the same time 
the visibility of our research for possible industrial partners. The Green Industry 
Innovation Agenda is a nice example of this. Also the short videos in which 
researchers from the University of Groningen present their vision on a specific 
topic of industrial relevance (for example hydrogen) are a very welcome initiative.”

Paolo P. Pescarmona
Associate Professor in Sustainable Chemical Products and Catalysis

- Publicaties in andere media
Artikel in het University Industry Innovation Magazine

In het nummer van maart 2021 van het internationale magazine van het University Industry Innovation 
Network (UIIN) staat een artikel van vier pagina’s over Industry Relations. Het betrof een gezamenlijk 
interview met de dean en de coördinator van Industry Relations over het bouwen van duurzame 
samenwerkingsverbanden tussen RUG-onderzoekers en externe partijen. 

Video VSNU-bijeenkomst Impact 2021

Op 20 januari organiseerde de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het digitale evenement Impact 
2021 met als thema de impact van Nederlandse wetenschap op onze maatschappij. Tijdens dit 
festival werden verschillende voorbeelden gegeven van innovatief onderzoek die bijdragen aan een 
gezondere en toekomstbestendige samenleving. Op voordracht van de RUG sprak de dean of Industry 
Relations in een video over innovatie door samenwerking in ecosystemen. In deze video vertelt zij 
hoe initiatieven op het gebied van smart mobility zijn ontstaan uit samenwerkingen tussen RUG-
onderzoekers, overheidsinstellingen en het bedrijfsleven, en wat de rol van hive.mobility daarin is. 
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In mei 2020 is een overzicht gepresenteerd van de werkzaamheden en resultaten van het team Industry 
Relations over de periode 2016-2020. In een visualisatie tonen we bij de verschillende thema’s welke 
verbindingen zijn gelegd, welke ondersteuning aan onderzoekers is geboden en tot welke resultaten dit 
heeft geleid in bijvoorbeeld afstudeerprojecten, onderzoeksprojecten en subsidies. Daarnaast worden 
mijlpalen als de oprichting van de Digital Literacy Coalition en hive.mobility, de innovatieagenda’s, 
portfolioboeken en 36 meet & greets getoond. Ook is een overzicht gegeven van de financiën rondom 
de gerealiseerde projecten waaraan Industry Relations een significante bijdrage heeft geleverd.

Snapshot uit de visualisatie 4 jaar Industry Relations (2016-2020)

Jaarverslag Industry Relations 2020-202124

- Publicatie 4 jaar Industry Relations



Hieronder geven we een overzicht van een aantal activiteiten die ons team momenteel voorbereidt.

- Inventarisatie R&D Community Vergroening Industrie

RUG,  Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, NOM, Chemport Europe, Campus Groningen, Northern 
Knowledge en het bedrijfsleven werken aan een voorstel om de funding mogelijk te maken van activiteiten 
waaronder de oprichting van een R&D Community Vergroening Industrie. Vanuit de RUG zijn Industry 
Relations en scientific officers van de RUG-faculteit Science and Engineering hierbij betrokken. Naar 
verwachting is de eerste bijeenkomst in het najaar van 2021. Diverse RUG-onderzoeksinstituten zijn 
betrokken om de R&D Community inhoudelijk vorm te geven. Industry Relations ondersteunt hierbij.

 
- Meet & greet FC Groningen en RUG

In mei 2021 wordt een meet & greet georganiseerd voor medewerkers van FC Groningen 
en onderzoekers van de RUG en het UMCG. Aan de hand van een aantal thema’s gaan zij 
met elkaar in gesprek om de mogelijkheden te verkennen voor verdere samenwerking. 

- Artificial Intelligence en bijeenkomst AI en Onderwijs

Noord-Nederland is met de AI-hub Noord-Nederland een partner in het onlangs binnen het groeifonds 
goedgekeurde AiNed-programma. Team Industry Relations blijft nauw betrokken bij de AI-hub Noord-Nederland 
en faciliteert het leggen van verbindingen tussen onderzoekers en de NLAIC en de noordelijke AI-hub. Bovendien 
helpt Industry Relations bij het vinden van RUG-vertegenwoordigers voor de landelijke werkgroepen. Daartoe 
zijn onder meer twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de organisatiestructuur van het NLAIC. 
Bovendien wordt deze zomer een regionale meet & greet over AI in het onderwijs georganiseerd. Het doel van 
dit evenement is om toekomstige samenwerkingen te stimuleren, regionale partners te inspireren om meer 
betrokken te zijn bij AI-projecten in het onderwijs (AiEd-projecten), en om ons noordelijke netwerk over dit 
onderwerp te versterken.

- Meet & Greet Young Researchers

In september 2021 wordt de tweede editie van de Meet & Greet Young Researchers georganiseerd in een 
samenwerking tussen de Groningen Graduate Schools en Industry Relations. Thema van deze editie is Social 
Innovations for Sustainability.

- Meet & Greet Autonomous Transport

Samen met de provincie Groningen, Noorderpoort en de Hanzehogeschool Groningen, organiseert Industry Relations 
in 2021 een meet & greet over het thema autonoom vervoer. Tijdens dit evenement discussiëren strategische partners, 
overheden en onderzoekers van de verschillende kennisinstellingen over de ontwikkelingen en toekomst van 
autonoom vervoer. Het doel is om verbinding te maken, samen te werken en kruisbestuiving aan te moedigen tussen de 
verschillende domeinen.

- Twee Meet & Greets Hyperloop 

Als vervolg op de in maart 2021 georganiseerde Meet & Greet Hyperloop organiseert Industry Relations in mei 2021 
een bijeenkomst voor de strategische en founding partners van hive.mobility met Hardt Hyperloop. De ambitie is 
om in het najaar een meet & greet te organiseren waarvoor ook andere bedrijven en overheden worden uitgenodigd. 
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VOORGENOMEN ACTIVITEITEN IN 2021



Jaarverslag Industry Relations 2020-202126

- Voorbeiding aanvraag European Digital Innovation Hub (EDIH)

Het projectteam voor de Noord-Nederlandse EDIH blijft in 2021 druk met de indiening van een aanvraag voor het 
Europese EDIH-programma. Belangrijke aandachtsgebieden zijn de financiering en de verdeling van toepassingen 
en technologieën die gedurende het jaar meer en meer vorm krijgen. De kennisinstellingen zijn vooral druk 
met de werkpakketten, de impactbepaling en de rol van de creatieve sector.  Ook wordt er een inventarisatie 
gemaakt van proeftuinen, testomgevingen en opleidingen vanuit alle kennisinstellingen.  

- Workshop congres University Industry Innovation Network

Industry Relations verzorgt in juni tijdens het online congres van het University Industry Innovation Network een 
workshop over het bouwen van samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de totstandkoming van 
Hive.mobility.



Samenstelling team 2020-2021:

Iris Vis | Dean of Industry Relations
Wietske Degen | Coördinator Industry Relations
Donjali Aeilkema | Projectleider Industry Relations
Bas Baalmans | Programmamanager European Digital Innovation Hubs (EDIH) en coördinator GDBC
(vanaf 1/1/2021)
Floor Kuiper | Programmamanager Smart Mobility en opleidingscoördinator biologie Faculty of Science and 
Engineering
(vanaf 1/2/2021)
Hoang Nguyen | Programmamanager Green Industry & Circular Economy en Investment Manager RUG Holding 
(vanaf 1/2/2021)
Monique Bernardes Figueirêdo | Programmamanager Green Industry en post-doc Faculty of Science and 
Engineering
(tot 30/9/2020)
Lukas Wolf | Programmamanager Artificial Intelligence & Mobile Solutions en beleidsmedewerker Onderwijs & 
Onderzoek
(vanaf 1/4/2021)
Inger Zeevalkink | Support Officer
(tot 1/3/2021)
Tineke Wind | Support Officer 
(vanaf 1/4/2021)
Saskia van Gennip | Secretaresse 
(tot 1/4/2021)
Irma Kleine | Communicatiemedewerker

Student-assistenten Industry Relations:
Bart Talens (1/2/2019 - nu) | Lisette van Essen (1/9/2020 - nu) | Marlon Foppen (1/9/2020 - nu) | Hedda 
Luursema (1/10/2020 - nu) | Stefan Immink (1/10/2020 - nu) | Luka Kiehne (1/2/2020-31/5/2020)

Team Industry Relations in 2020
V.l.n.r. bovenste rij: Iris Vis, Donjali Aeilkema, Wietske Degen, Saskia van Gennip, Stefan Immink
V.l.n.r. onderste rij: Hedda Luursema, Lisette van Essen, Bart Talens, Marlon Foppen, Inger Zeevalkink
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- Beeldmateriaal:
Steffie van Wasen
Silvio Zangerini
Reyer Boxem

- Infographics pagina 7, 8, 24:
Shootmedia

- Teksten:
Team Industry Relations

- Vormgeving:
Marlon Foppen

COLOFON CONTACT

W: www.rug.nl/industry-relations 
E: industryrelations@rug.nl 
T: +31 (0)50 363 4508 

Bezoek- en postadres: 
Oude Boteringestraat 44 
9712 GL Groningen




