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Wat de partners zeggen:

‘Hopelijk kan ik de komende  
jaren ook profiteren van inzet 
Industry Relations’
‘Als wethouder van de gemeente Groningen heb ik de afgelopen jaren vanuit 
verschillende portefeuilles zeer goede ervaringen opgedaan met de Dean of Industry 
Relations. Met een tomeloze inzet weet Iris Vis niet alleen snel te schakelen met de bij 
de RUG aanwezige kennisactoren, maar is zij ook een zeer actieve en daadkrachtige 
speler bij de economische ontwikkeling van Groningen en Noord-Nederland.
In het bijzonder ben ik het afgelopen jaar onder de indruk van de geweldige inzet 
van Iris Vis en haar team bij het op de kaart zetten van de digitale economie van 
Noord-Nederland, in het samenwerkingsverband Noorden Digitaal en bij het naar het 
Noorden halen van de landelijke conferentie Nederland Digitaal. Industry Relations 
heeft zich wat mij betreft bewezen als een enorme toegevoegde waarde in de relaties 
vanuit de RUG met het bedrijfsleven, de politiek-bestuurlijke omgeving en de overige 
kennisinstellingen. Ik hoop ook de komende jaren van haar inzet te kunnen profiteren 
bij het verder werken aan de economische opgave voor Groningen en omgeving.’

Paul de Rook
Wethouder Economie & Innovatie 
Gemeente Groningen
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Facts & Figures

Meet & Greet XL: Digital Society

Innovatieagenda Vergroening Chemie

Noorden Digitaal

Bijna 200 deelnemers vanuit RUG, andere kennisinstellingen, bedrijven,  
overheden en non-profit organisaties 

Expertbijeenkomst met 16 onderzoekers in juli 2019

Ecosysteem digitale samenleving Noord-Nederland in kaart gebracht

Ongeveer 75 speeddates

Concept innovatieagenda vanuit 7 faculteiten

Betrokkenheid van ruim 50 RUG-medewerkers

Informatiemarkt met 18 onderzoeksinstituten en onderwijsprogramma’s  

60 onderzoekers betrokken

Samenwerking van vele noordelijke partijen uit bedrijfsleven, overheden,  
onderzoek en onderwijs

5 tracks met interactieve workshops

Conferentie Nederland Digitaal naar het Noorden gehaald

Samenwerking met TechTalks050 en item Campus TV

Programmering regionale programma Conferentie Nederland Digitaal

200 

16 

75 

50 

18 

60 

7

5 

2
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SMiLES Living Lab

Innovatieagenda Smart Mobility

Oprichting hive.mobility

Penvoerder Gedrags- & 
Maatschappijwetenschappen

40 onderzoekers betrokken

Fieldlab voor ontwikkelen slimme en groene 
mobiliteitsconcepten

Subsidie NWO

4 thema’s

Cash-bijdrage partners

Interdisciplinaire innovatieagenda vanuit 9 faculteiten

Founding partners: provincie Groningen, 
gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 
Hanzehogeschool, Noorderpoort

in-kind bijdrage

16 onderzoekers betrokken uit 7 faculteiten

16 nieuwe onderzoeksposities

21 regionale partners

€ 525.000
€ 2.000.000

4
9

5

40

€ 475.000
16

16
21

Partners in onderwijs, onderzoek, overheid en 
bedrijfsleven uit Noord-Nederland
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> 270 medewerkers 
een of meerdere keren 
ondersteund 

12 meet & greets 
georganiseerd 

162 project interviews

>> Gevoerde gesprekken 
binnen en buiten de RUG  

> 20 presentaties 

Alle RUG-faculteiten en 
-diensten en het UMCG 
betrokken

>270

12

162

>>

>20

A
Vertegenwoordiging RUG via 16 
verschillende functies in (noordelijke) 
overlegorganen/organisaties: 

→  Voorzitter stuurgroep Noorden Digitaal
→  Lid stuurgroep Noorden Digitaal
→  Lid programmacommissie Conferentie Nederland 

Digitaal
→  Lid RvA Eemsdelta Green
→  Lid Northern Knowledge programma board
→  Lid RvA GDBC
→  Lid Stuurgroep GDBC
→  Lid Instituutsadviesraad Astron
→  Lid Kerngroep Ondernemers Platform Regio 

Groningen - Assen
→  Lid Themagroep innovatieklimaat AVG.
→  Lid Expert panel Campus Community Fund
→  Voorzitter BO hive.mobility
→  Cybersecurity (tot 2/2019)
→  Chemport (tot 12/2019)
→  Kernteam Campus (tot 10/2019)
→  Werkgroepen Nationaal Programma  

(tot 5/2019)

Portfolioboek 
‘Samen kennis 
en innovaties 
ontwikkelen: 
towards a 
circular economy’ 
gepubliceerd: 
onderzoek en onderwijs 
op het gebied van 
circulaire economie in de 
volle breedte van de RUG, 
inclusief Engelse vertaling

Engelse 
vertalingen 
portfolioboeken 
Big Data  
en Digital Society

Samen kennis 
en innovaties 
ontwikkelen:

towards 
a circular 
economy

Developing knowledge 
and innovations 
together: 

digital  
society

Onderwijs

→   Jury Societal Impact Award GMW

→ Gastcollege CEO KPN

→  Gesprekken voeren en leggen ver-
bindingen voor talent programma 
Ministerie Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) 

→ Stageplekken

→ Advisering faculteiten

→  Lezing opening Minor Data Wise

Developing knowledge 
and innovations 
together:

big data



M
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Burgers

OverhedenRUG en andere 
kennisinstellingen

Gezamenlijk 
doel

Samenwerkings-
programma's

Bedrijven
Non-profi t-
organisaties

KERNWAARDEN

KERNKWALITEITEN

Inter- en multidisciplinair fundamenteel 
vraaggestuurd onderzoek

Kennis delen en inspireren

Zichtbaar maken resultaten

Vorming consortia en netwerken, 
 gezamenlijke onderzoeksaanvragen 

(bijvoorbeeld NWO, NWA, topsectoren, 
Europa)

Transformatie van kennis naar pilots, 
 demonstratieprojecten of eindproducten/-

diensten

Professionalisering medewerkers door 
trainingen

Talentontwikkeling studenten door 
 deelname onderzoeksprojecten en stages

Gezamenlijke infrastructuur en faciliteiten, 
werken in elkaars nabijheid

Identifi ceren en oppakken 
maatschappelijke uitdagingen

Duurzame samenwerking
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Rijksuniversiteit  Groningen 
werkt in onderzoek, onderwijs, 
talentontwikkeling en het 
bereiken van maatschappelijke 
impact op professionele en 
duurzame wijze aan betekenis-
volle samenwerkingen met 
kennisinstellingen, bedrijven, 
overheden, non-profi t-
organisaties en burgers

Positioneren 
&  communi ceren

•  RUG is  herkenbaar en vindbaar op het gebied van samen werking
•  RUG-IR is zichtbaar in de belangrijkste netwerken van de RUG
•  RUG-IR vertegen woordigt (mede werkers van) alle faculteiten en 

de diensten van de RUG

Nieuwe inter disciplinaire 
samenwerkings programma's 
en partners in onderwijs en 
onderzoek

RUG-IR exploreert inter- en multidisciplinaire samenwerking met 
(inter)nationale partners op de thema's:
•  digitale samenleving
•  circulaire economie

RUG-IR  organiseert ±10x per jaar een multidisciplinaire meet en 
greet met onderzoekers, studenten, diensten en/of bedrijven

RUG-IR initieert en faciliteert totstandkoming interdisciplinaire 
innovatie agenda's

RUG-IR draagt bij aan RUG-agenda digitale samen leving (in vele 
sectoren)
•  Digitaal Ondernemen
•  Digitale Technologie
•  Digitale Veiligheid
•  Digitale Geletterdheid
• Data Science/AI

RUG-IR draagt bij aan RUG  postionering op thema circulair/
biobased
•  Renewables & Technology
•  Renewables, Business & Society

Professionaliseren 
& adviseren

RUG-IR ontwikkelt middelen en organiseert bijeenkomsten op het 
gebied van Industry Relations

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

RUG-IR adviseert RUG medewerkers op verschillende niveaus en 
bedrijven t.a.v. samenwerking

Strategie Industry Relations 
en Activiteiten 
De Dean of Industry Relations is universiteitsbreed verantwoordelijk voor het initiëren, bouwen en onderhouden van 
langetermijnsamenwerking van de universiteit met externe partners (bedrijven, non-profi t organisaties, overheden, 
andere kennis- en onderwijsinstellingen) in onderzoek en onderwijs. In deze rol legt zij verantwoording af aan het 
College van Bestuur (CvB) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In het plan van aanpak heeft  het team Industry 
Relations twee interdisciplinaire thema’s gedefi nieerd waar de hoofdactiviteiten van Industry Relations zich initieel 
op concentreren: Digitale Samenleving en Circulaire Economie.

Gebruikte afk ortingen in fi guur: Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Team Industry Relations (RUG-IR)

Ambities Activiteiten Industry Relations
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Rijksuniversiteit  Groningen 
werkt in onderzoek, onderwijs, 
talentontwikkeling en het 
bereiken van maatschappelijke 
impact op professionele en 
duurzame wijze aan betekenis-
volle samenwerkingen met 
kennisinstellingen, bedrijven, 
overheden, non-profit-
organisaties en burgers

Positioneren  
&  communi ceren

•  RUG is  herkenbaar en vindbaar op het gebied van samen werking
•  RUG-IR is zichtbaar in de belangrijkste netwerken van de RUG
•  RUG-IR vertegen woordigt (mede werkers van) alle faculteiten en 

de diensten van de RUG

Nieuwe inter disciplinaire 
samenwerkings programma's 
en partners in onderwijs en 
onderzoek

RUG-IR exploreert inter- en multidisciplinaire samenwerking met 
(inter)nationale partners op de thema's:
•  digitale samenleving
•  circulaire economie

RUG-IR  organiseert ±10x per jaar een multidisciplinaire meet en 
greet met onderzoekers, studenten, diensten en/of bedrijven

RUG-IR initieert en faciliteert totstandkoming interdisciplinaire 
innovatie agenda's

RUG-IR draagt bij aan RUG-agenda digitale samen leving (in vele 
sectoren)
•  Digitaal Ondernemen
•  Digitale Technologie
•  Digitale Veiligheid
•  Digitale Geletterdheid
• Data Science/AI

RUG-IR draagt bij aan RUG  postionering op thema circulair/
biobased
•  Renewables & Technology
•  Renewables, Business & Society

Professionaliseren  
& adviseren

RUG-IR ontwikkelt middelen en organiseert bijeenkomsten op het 
gebied van Industry Relations

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

RUG-IR adviseert RUG medewerkers op verschillende niveaus en 
bedrijven t.a.v. samenwerking

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 is 
indispensable  
for our university’
‘Researchers and industry are increasingly collaborating, for example 
for multidisciplinary research. When both parties come together, they 
often have different goals and expectations. That makes sense, given their 
different backgrounds. In the communication between them, Industry 
Relations is an important link, a translator actually. Dean Iris Vis can very 
well explain to researchers what a company expects from a collaboration, 
but can also explain to companies how researchers work. She brings them 
together on the route to be followed, keeping an eye on both interests. A 
team as Industry Relations is indispensable for a university. I'm grateful 
that we have it.’

Jeanne Mifsud Bonnici 
Professor in European Technology Law and Human Rights
Faculty of Law
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RUG Digitale Samenleving 
De afgelopen jaren 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. Het is een levend 
document dat steeds wordt aangevuld wanneer er 
nieuwe initiatieven bijkomen.

Digital 
Business

Centers RUG/Regional Networks

Centers RUG

Centers RUG

Centers RUG

Centers RUG

Regional Networks

Regional Networks

Regional Networks

Regional Networks

Groningen Digital  
Business Center
Venture Lab

Groningen Cognitive 
Systems and Materials 
Center (CogniGron)
Groningen 
Engineering 
(Business) Center
Center for 
Information 
Technology

Bernoulli Institute
Data Science & 
Systems Complexity
Groningen Digital 
Business Center
Datahub Fryslan
Groningen Center 
Digital Humanities
Center for Language 
and Cognition
Data Research Center

Groningen Center 
Digital Humanities

Several initiatives at 
different faculties

Digital Literacy 
Coalition

Cybersecurity  
Noord-Nederland

Region of Smart 
Factories
Hive.mobility
5G fieldlab
Fieldlab d-health
Blockchain 
community

Fieldlab Mining  
Big data
IT Academy
Data Federation Hub
Data Science in 
Health (DASH)
Astron

Digital
Technology

AI/
Data Science

Digital  
Safety

Digital 
Literacy

Disciplines o.a.: Economics and 
Business, Behavioural and Social 
sciences, Theology and Religious Studies, 
Arts, Medical Sciences, Law, Spatial 
Sciences, Philosophy, Science and 
Engineering

(Top)Sectoren o.a.: Energy, Life 
Sciences & Health, Agri & Food, 
Chemistry, High Tech Systems & 
Materials (HTSM), Horticulture, Creative 
Industry, Logistics, Water & Maritime, 
Education
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Industry Relations heeft  een visie ontwikkeld op het initiëren en faciliteren 
van het ontstaan van innovatieagenda's. Dit gebeurt door onderzoekers 
te verbinden, enthousiasmeren en motiveren. Zo is in juni 2019 de 
innovatieagenda Smart Mobility gelanceerd, waarin de gezamenlijke 
onderzoeksplannen van zo'n 40 onderzoekers uit 9 faculteiten staan. Het 
doel hiervan is om de komende jaren samen met het bedrijfsleven, non-
profi torganisaties en overheidsinstellingen bijdragen te leveren aan het 
realiseren van de transitie naar een meer duurzame en effi  ciënte mobiliteit 
van goederen en personen in zowel stedelijk gebied als in de ommelanden.
Uit elke betrokken faculteit is een aantal onderzoekers geïnterviewd 
om een beeld te krijgen van lopend onderzoek bij de verschillende 
onderzoeksgroepen, projecten in samenwerking met externe partners, en 
plannen voor toekomstig onderzoek. Al deze input is door Industry Relations 
verwerkt tot een overzicht dat in verschillende sessies met de onderzoekers is 
besproken, om zo tot een gezamenlijke innovatieagenda te komen, die wordt 
gedragen door alle betrokken onderzoekers. Vier thema’s staan centraal, 
namelijk open en volledig verbonden netwerken, aansturing, organisatie- en 
verdienmodellen en slimme oplossingen. 

Innovatieagenda Smart Mobility
Resultaten
Betrekken en verbinden van 40 
onderzoekers uit 9 faculteiten

Gezamenlijke 
onderzoeksplannen op het 
gebied van slimme en duurzame 
mobiliteit van goederen en 
personen

De agenda heeft aan de basis 
gestaan van een gezamenlijke 
subsidieaanvraag van 16 van 
de betrokken onderzoekers 
(SMiLES)

De agenda was belangrijke 
input bij de formulering van 
de innovatieagenda van de 
proeftuin hive.mobility. 

Wat de partners zeggen:

‘De titel Dean of Industry 
Relations spreekt aan, en 
is helder en belangrijk voor 
zowel externe als interne 
relaties’
‘Wij hebben het contact en de samenwerking met de Dean of Industry 
Relations, Iris Vis, als zeer positief ervaren. Zo is de innovatieagenda Smart 
Mobility een prachtig document geworden waarmee we zowel naar buiten toe, 
als binnen de universiteit een duidelijke visie uitspreken. We zijn benieuwd 
naar de follow-up die hieruit voortvloeit. De functie Dean of Industry Relations 
is bij dit soort initiatieven erg belangrijk. Vanuit Industry Relations wordt 
interne kennis bij elkaar gebracht en worden de juiste mensen met elkaar 
verbonden. Daarnaast is het een duidelijk aanspreekpunt voor interne en 
externe partijen die onderzoek willen doen. Vandaaruit kunnen projecten op 
poten worden gezet. In veel wetenschappelijke projecten waar samenwerking 
aan te pas komt, wil de voortgang nog wel eens vastlopen. Omdat dit soort 
processen vanuit Industry Relations centraal aangestuurd worden, zit er 
meer doorzetmacht achter, dan wanneer onderzoekers dit onderling moeten 
coördineren. Zo was de centrale rol van Industry Relations essentieel om 
de RUG intern snel te laten handelen en een eenduidige partner te zijn naar 
externe partijen bij de oprichting van het innovatiecentrum hive.mobility. 
Dit proces is daardoor zeer gestroomlijnd verlopen en de RUG vervult een 
centrale rol in samenwerking met andere onderwijsinstellingen, overheden en 
maatschappelijke partijen. Ook is het NWO-programma SMiLES een prachtig 
voorbeeld van een project waarin de RUG als onderzoeksinstituut midden in 
de maatschappij met wetenschap bezig is.’

Taede Tillema 
Bijzonder hoogleraar Transportgeografi e
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Jos Arts
Hoogleraar Milieu en Infrastructuur Planning
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
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SMiLES Living Lab 

Resultaten
Subsidie van het NWO en TKI Dinalog (topsector 
logistiek) om een living lab in Noord-Nederland te 
starten van 2.000.000 euro, plus totale cash-bijdrage 
partners: 525.000 euro, in-kind bijdrage: 475.000 euro

16 onderzoekers uit 7 faculteiten met faculteit 
Gedrags- & Maatschappijwetenschappen als 
penvoerder

Consortium bestaande uit 21 regionale partners 
(Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, 
Noorderpoort, Next Generation Shipyards, New 
Energy Coalition, KPN, OV bureau Groningen 
Drenthe, Qbuzz, Royal Wagenborg, Groningen 
Bereikbaar, Bidfood Experts, Natuur & Milieu, Arriva, 
Koopman, Provincie Groningen, Horus, 5Groningen, 
Vinturas, Haven Lauwersoog, Gemeente Groningen, 
Suikerunie)

 16 nieuwe onderzoeksposities voor o.a. promovendi, 
postdocs, (junior) onderzoekers

Wat de partners zeggen:

‘Zonder Industry 
Relations waren we er 
niet aan begonnen’
‘Samenwerken met interne en externe partijen wordt voor de 
RUG steeds belangrijker. Industry Relations speelt daarbij een 
cruciale rol. Zelf wist ik bijvoorbeeld niet goed wie er bij andere 
faculteiten met mobiliteitsonderzoek bezig waren, laat staan 
in het veld. Industry Relations bracht dit echter in kaart voor 
het innovatiecentrum hive.mobility. Tegelijkertijd was er een 
grote subsidieronde vanuit NWO voor proeft uinprojecten voor 
transport en mobiliteit. NWO vroeg om een multidisciplinair 
onderzoeksvoorstel; doordat we als onderzoekers van 
verschillenden faculteiten elkaar nu al kenden, konden we 
makkelijker een gezamenlijk voorstel indienen. 
Daarnaast werd er gevraagd om co-funding van externe 
praktijkpartners. Ook daarbij speelde Industry Relations een 
cruciale rol. Door hun uitgebreide netwerk kregen Iris Vis en 
haar team binnen twee maanden de benodigde co-funding van 1 
miljoen euro rond. Een ongelofelijke prestatie. 
NWO accepteerde ons voorstel en de proeft uin staat in de steigers. 
Als individuele onderzoekers hadden we dit niet voor elkaar 
gekregen; je hebt simpelweg niet de tijd en het netwerk. Sterker 
nog: zonder Industry Relations waren we er niet aan begonnen.’

Janet Veldstra 
Universitair docent en onderzoeker
Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen

Het Living Lab SMiLES (Shared connectivity in  Mobility 
and Logistics Enable Sustainability) focust zich op 
open logistieke- en mobiliteitsnetwerken waarin 
concepten van de deeleconomie centraal staan.  Het 
programma gaat vijf jaar duren met een totaal budget 
van 3.000.000 euro.  SMiLES is een onderdeel van hive.
mobility en is een van de acht landelijk toe gewezen 
 projecten voor transport en mobiliteit. Industry 
 Relations heeft  bij de totstandkoming van SMiLES een 
grote rol gespeeld door een visie te vormen op het in-
dienen van een voorstel en het proces van de daadwer-
kelijke totstandkoming te initiëren en  faciliteren. Van 
de onderzoekers die betrokken waren bij de innovatie-
agenda Smart Mobility zijn 16 onder zoekers bij elkaar 
gebracht om gezamenlijk een voorstel in te dienen. In-
dustry Relations heeft  vervolgens de  Hanzehogeschool 
en het Noorderpoort betrokken en  de kansen be-
sproken om het  initiatief van SMiLES te koppelen aan 
de op handen zijnde planvorming voor hive.mobility. 
Daarnaast heeft  Industry Relations het consortium van 
twintig regionale partners gebouwd.
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Industry Relations is vanaf het begin, sinds het najaar 2018, betrokken 
geweest bij de plannen voor de oprichting van hive.mobility. We hebben 
intern de belangstelling voor dit initiatief geïnventariseerd en, als lid van 
het kernteam, namens betrokken onderzoekers gebouwd aan de oprichting 
van het fi eld lab en de bijbehorende innovatieagenda. De RUG-brede 
innovatieagenda Smart Mobility is hiervoor als belangrijke basis gebruikt. 
Het doel van hive.mobility is om, door bundeling van een veelheid aan 
disciplines, kennis, expertise en initiatieven van de verschillende deelnemende 
organisaties, de positie van de noordelijke regio verder te versterken en 
zichtbaar te maken als koploper op het gebied van slimme en duurzame 
mobiliteit. In het fi eld lab zullen fundamentele, toegepaste en praktijkgerichte 
innovatieprojecten met bijbehorende pilots een plek krijgen. Ook worden 
onderwijsactiviteiten zoals learning communities gefaciliteerd.
In juli 2019 vond de offi  ciële opening plaats. Tijdens de opening kon ook de 
aankondiging worden gedaan dat SMiLES (Shared connectivity in Mobility 
and Logistics Enable Sustainability) een grote subsidie had ontvangen van 
het NWO en TKI Dinalog (topsector logistiek) om een living lab in Noord-
Nederland te starten. Door deze honorering kreeg hive.mobility gelijk de 
status van landelijk fi eld lab. Tijdens het openingsevent werden vele projecten 
van de RUG getoond.

Oprichting hive.mobility
Resultaten
Oprichting van een fi eld lab voor 
de ontwikkeling van slimme 
en groene oplossingen, op het 
gebied van mobiliteit voor 
personen- en goederenvervoer

 Founding partners: Provincie 
Groningen, Gemeente 
Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Hanzehogeschool, 
Noorderpoort

Strategische en projectpartners 
uit het bedrijfsleven en non-
profi t organisaties

Innovatieagenda hive.mobility 
aan de basis voor samenwerking 
in de quadruple helix

Belangrijke koppeling met 
onderwijs via learning 
communities, stages en 
vakken

Wat de partners zeggen:

‘Industry Relations is 
onze eerste ingang naar 
faculteiten’
‘De samenwerking met de RUG is voor ons belangrijk. Op 
het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit kunnen we elkaar op 
verschillende manieren helpen en versterken. Af en toe is het 
best even zoeken welke ingang we hiervoor het beste kunnen 
gebruiken. Het team Industry Relations helpt ons hier enorm bij, 
doordat zij rechtstreeks met alle faculteiten kan schakelen. 
Een goed voorbeeld van de fi jne samenwerking en de verbindende 
rol van Industry Relations binnen de RUG is de oprichting van 
het innovatiecentrum hive.mobility. Binnen dit netwerkverband 
werken wij als provincie en de RUG, gezamenlijk met gemeente 
Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en 
negen partners uit het bedrijfsleven, aan slimme en groene 
mobiliteitsoplossingen voor de toekomst van onze regio. Er wordt 
samengewerkt aan beleidsvraagstukken, onderzoek en onderwijs, 
het realiseren van projecten en use cases, en ook aan het 
binnenhalen van externe subsidies. Hive.mobility wordt hierdoor 
hét gezamenlijke gezicht naar buiten toe van al onze initiatieven op 
het gebied van slimme en groene mobiliteit. 
Industry Relations heeft  ervoor gezorgd dat bij de oprichting 
maar liefst negen van de elf faculteiten aanhaakten en is ook nu 
nog steeds onze eerste ingang naar deze faculteiten. Deze korte 
lijnen hebben al tijdens de oprichtingsfase gezorgd voor het eerste 
succes met het binnenhalen van een grote subsidie vanuit NWO 
voor het SMiLES-project, dat onder de vlag van en met veel van de 
partners uit hive.mobility gerealiseerd gaat worden.’

Fleur Gräper - van Koolwijk
Gedeputeerde Provincie Groningen
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Meet & Greet XL: Digital Society
In 2016 heeft  Industry Relations het thema Digital Society gedefi nieerd als één van de twee leidende thema’s. Op basis 
van de input van onderzoekers uit alle faculteiten heeft  Industry Relations een visie op dit thema geformuleerd, met 
verschillende bouwstenen als basis. De activiteiten die Industry Relations de afgelopen jaren in dit kader heeft  ontplooid, 
hebben geresulteerd in de oprichting van nieuwe centers en netwerken waarin de RUG penvoerder is. Industry 
 Relations heeft  het initiatief genomen om in september 2019 via de Meet & Greet XL: Digital Society alle initiatieven 
die zich  richten op dit onderwerp binnen onderwijs en onderzoek een podium gegeven om zich te presenteren, nieuwe 
verbindingen te leggen en wederzijds inspiratie op te doen. 
Het organiseren en faciliteren van meet & greets op kleinere schaal is de afgelopen jaren een succesvol recept gebleken. 
Het format leent zich ideaal voor het leggen van verbindingen en het bouwen van samenwerkingsverbanden. Vanuit 
deze basis is bij Industry Relations het idee ontstaan om een XL versie van een meet & greet te organiseren. 
De Meet & Greet XL stond in het teken van het ontmoeten van en het netwerken tussen onderzoekers, overheid 
en bedrijfsleven. Het delen van de nieuwste kennis en ontwikkelingen, het tonen van onderwijsprogramma’s en 
het wederzijds inspireren stond deze dag centraal, als de basis voor een mogelijke start van nieuwe initiatieven en 
contacten.  

Resultaten
Bijna 200 deelnemers vanuit RUG, 
andere kennisinstellingen, bedrijven, 
overheden en non-profi t organisaties 

Informatiemarkt met 18 
onderzoeksinstituten en 
onderwijsprogramma’s  

Ongeveer 75 speeddates

5 tracks met interactieve workshops 

Samenwerking met TechTalks050

Item Campus TV: rondje campus 

Programmacommissie bestaande uit 
acht hoogleraren uit verschillende 
disciplines
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Industry Relations heeft deze dag georganiseerd met behulp van 
de inhoudelijke bijdrage van een programma commissie, bestaande 
uit zeven hoogleraren en de Dean of Industry Relations. 
Bijna 200 deelnemers waren aanwezig, waarvan ongeveer de 
helft RUG-medewerkers uit 9 faculteiten, het Centrum voor 
Informatie Technologie (CIT) en diensten van de universiteit, 
20 vertegenwoordigers van andere onderwijsinstellingen, 72 
vertegenwoordigers van bedrijven, non-profit organisaties en 
overheden. Het programma had als belangrijke onderdelen 
posterpresentaties door promovendi en postdocs, een 
keynote van hoogleraar Natasha Maurits over de VSNU Digital 
Society onderzoeksagenda en de rol van de RUG daarbinnen, 
speeddatesessies, een informatiemarkt en lezingen en discussies 
binnen specifieke thema’s. Het programma begon met een 
ontbijtsessie als start van Noorden Digitaal en werd afgesloten met 
de TechTalks050 georganiseerd door het CIT. 
Het evenement heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid van 
samenwerkingsmogelijkheden, zowel binnen als  buiten de RUG. 
Een verslag van de bijeenkomst is gemaakt door Campus TV.

Programma commissie: 

•  Prof. dr. Tammo Bijmolt - Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde (FEB); thematrekker Digitaal 
Business

•  Prof. dr. Jeanne Mifsud Bonnici - Faculteit 
Rechtsgeleerdheid (FRG); thematrekker Cyber 
Security

•  Prof. dr. Marcel Broersma – Faculteit Letteren 
(LET); dagvoorzitter en thematrekker Digital 
Literacy

•  Prof. dr. ir. Bayu Jayawardhana - Faculteit Scien-
ce en Engineering (FSE); thematrekker Digital 
Technology - Smart Industry

•    Prof. dr. ir. Natasha Maurits - Faculteit Medi-
sche Wetenschappen (FMW); keynote spreker 
VSNU Digital Society agenda

•  Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen - Faculteit 
Science en Engineering (FSE); thematrekker 
Digital Technology - Smart Industry

•  Prof. dr. Niels Taatgen - Faculteit Science en 
Engineering (FSE); thematrekker Artificial Intel-
ligence en Data Science

•  Prof. dr. Iris Vis - Dean of Industry Relations; 
voorzitter programmacommissie
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‘Samenwerkingen 
waren anders niet tot 

stand gekomen’
Natasha Maurits
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‘Industry Relations is crucial 
to connections between the 

university and industry’
Bayu Jayawardhana
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Wat de partners zeggen: 

‘Kans gekregen om met 
mensen in gesprek te gaan’
‘Een van de doelen van het Kenniscentrum Filosofie is om 
organisaties te helpen bij filosofische vragen. Waarop moet ik 
mijn duurzame keuzes baseren? Of: is de digitale surveillance een 
bedreiging voor een open samenleving? Industry Relations nodigde 
ons uit voor de UG Meet & Greet XL: Digital Society. Het team 
schatte namelijk in dat dit voor ons een waardevolle kans was om 
met mensen in gesprek te gaan over (digitale) filosofische vragen 
die spelen binnen hun bedrijf, onderzoek of non-profitorganisatie. 
En dat was het zeker! Op basis van deze inspirerende en goed 
georganiseerde middag hebben wij inmiddels regelmatig contact 
met een tandarts die bezig is met het opzetten van een app om 
mensen goede gewoontes aan te leren. Zowel onderzoekers als 
studenten van de Faculteit Wijsbegeerte zijn inmiddels bij dit 
project betrokken geweest.’

Ariska Bonnema 
Coördinator Kenniscentrum Filosofie
Faculteit Wijsbegeerte

Wat de partners zeggen:

‘Samenwerkingen 
waren anders niet tot 
stand gekomen’
‘In het UMCG zijn we erg dankbaar voor de hulp die 
we vanuit Industry Relations hebben gekregen. Ons 
Data Science Center in Health (DASH) heeft het 
doel om het niveau van data science, AI en Machine-
learning naar een hoger niveau te tillen. Tijdens de 
DASH Sparkle Events delen sprekers hun kennis over 
deze onderwerpen, en dankzij Industry Relations is 
een van deze events opgenomen in het programma 
van de conferentie Nederland Digitaal. 
Tijdens de UG Meet & Greet XL hebben we 
bovendien een presentatie mogen houden over 
zowel DASH als het thema Health & Well-being van 
het VSNU-programma Digital Society, waarvan 
ik kartrekker ben voor de RUG. Dit alles heeft tot 
waardevolle contacten met industriële partners 
geleid. Zonder de hulp van Industry Relations 
waren deze mooie samenwerkingen niet tot stand 
gekomen.’

Natasha Maurits 
Hoogleraar Klinische Neuro-engineering en Chief Scientific 
 Information Officer (CSIO)
Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG
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Werkbezoek Ministerie 
Economische Zaken en Klimaat
Met een grote delegatie zijn het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 19 juni 
op werkbezoek geweest in Groningen. Het bezoek dat was geïnitieerd en 
georganiseerd door Industry Relations, kende een dagvullend programma dat 
in het teken stond van het thema digitale samenleving.
Het ochtendprogramma vond plaats bij de RUG, waarbij verschillende 
wetenschappers van de universiteit een presentatie gaven over hun 
onderzoek. Daarnaast werden er vanuit het ministerie een aantal pitches 
gehouden over onderwerpen als Cybersecurity en Smart Industry. 
Naar aanleiding hiervan werden er gesprekken gevoerd over de diverse 
onderwerpen, en was het mogelijk om ideeën met elkaar uit te wisselen. 
In de middag werd er verder ingegaan op het gehele digitale ecosysteem van 
het Noorden, met een specifi eke focus op de leerlijn mbo - hbo - wo, en ging 
men in gesprek met bedrijven die samenwerken met de kennisinstellingen. 
Uiteindelijk heeft  het werkbezoek een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
binnenhalen van de Conferentie Nederland Digitaal naar Groningen.

Resultaten
 Werkbezoek met aanwezigen 
Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) / 
Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW)

21 aanwezigen vanuit Groninger 
digitale ecosysteem (RUG, 
Hanzehogeschool, UMCG, 
Noorderpoort, Provincie 
Groningen, Target Holding, 
Gemeente Groningen, 
Sustainable Buildings BV, 
Energy Coalition, Frank ), 
waarvan 9 van de RUG  (  FSE, 
FRG, FEB, CIT) 

 Belangrijke bijdrage voor het 
binnenhalen van de Conferentie 
Nederland Digitaal door Noord-
Nederland

Aanzet tot verdere een-op-een 
gesprekken tussen individuele 
onderzoekers/groepen en 
vertegenwoordigers van het 
ministerie (o.a. digitalisering 
MKB, doorsturen van subsidie 
calls)

Wat de partners zeggen:

‘De delegatie uit Den Haag 
gaf aan onder de indruk te 
zijn van de samenwerking 
in het Groningse tussen 
enerzijds MBO, HBO en 
WO en anderzijds tussen 
de kennisinstellingen en 
het bedrijfsleven’
Bron: Groninger Internet Courant (GIC), ‘Ministerie Economische Zaken maakt 
kennis met Middelbaar, Hoger en Wetenschappelijk onderwijs uit digitaal 
Groningen in Digital Society Hub’, 24 juni 2019, https://www.gic.nl/innovatie/
ministerie-economische-zaken-maakt-kennis-met-middelbaar-hoger-en-
wetenschappelijk-onderwijs-uit-digitaal-groningen-in-digital-society-hub
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Conferentie Nederland Digitaal
In maart 2019 is de conferentie Nederland Digitaal voor het eerst 
georganiseerd in Hilversum. Tijdens de conferentie Nederland Digitaal wordt 
de Nederlandse digitaliseringsstrategie verder vorm gegeven. Het team van 
Industry Relations was namens de RUG bij de editie in 2019 aanwezig. 
Industry Relations is daarna samen met o.a. de provincie Groningen en 
gemeente Groningen een van de initiatiefnemers geweest om de conferentie 
Nederland Digitaal naar Noord-Nederland te halen. Op voordracht van 
de initiatiefnemers is, vanuit de Economic Board Noord-Nederland, het 
netwerk Noorden Digitaal ontstaan, om de samenwerking met het landelijke 
programma verder vorm te geven en om een regionaal programma te 
realiseren, waarin het digitale ecosysteem van het Noorden kon stralen. 
In aanloop naar de conferentie Nederland Digitaal heeft  Industry Relations 
bij de RUG en het UMCG medewerkers geënthousiasmeerd om een bijdrage 
te leveren aan de conferentie. Ook  zijn er meerdere nieuwe verbindingen 
gelegd tussen onderzoekers en externe partijen die met hetzelfde onderwerp 
bezig zijn. Uiteindelijk heeft  dit er in geresulteerd dat de RUG breed 
vertegenwoordigd was in het landelijke programma van de Conferentie 
Nederland Digitaal, inclusief een bezoek aan de Campus Zernike op de 
Nederland Digitaal Dag. 
De Dean of Industry Relations was als voorzitter van de stuurgroep Noorden 
Digitaal en lid van de landelijke programmacommissie, de verbinder tussen 
het nationale programma en het regionale programma Noorden Digitaal. 
Hierdoor had Industry Relations een spilfunctie als initiatiefnemer en in de 
vormgeving van het programma.

Noot: 

Door de ontwikkelingen 
rondom het COVID-19 
virus heeft  de Conferentie 
Nederland Digitaal (CND) 
helaas niet door kunnen 
gaan in maart 2020. De 
organiserende partijen van 
de Rijksoverheid, NWO en 
Noorden Digitaal zullen 
gezamenlijk in overleg gaan 
over de mogelijkheden 
om de conferentie op een 
ander moment plaats 
te laten vinden. Op deze 
pagina een overzicht van 
de activiteiten die tot op 
heden zijn gerealiseerd in 
een samenwerking tussen 
Industry Relations en 
53 medewerkers binnen 
de RUG en het UMCG. 
Deze resultaten worden 
meegenomen naar hopelijk 
een nieuw te plannen 
congres.

Resultaten
Meerdere sessies in het parallelle 
programma en aanwezigheid 
op de innovatiemarkt van 
initiatieven van RUG en UMCG 

64 betrokken promovendi, 
postdocs en masterstudenten  
RUG 

Organisatie 4 bedrijfsbezoeken 
voor postdocs, promovendi en 
masterstudenten: Groningen 
Seaports, ZiuZ, Atos, RDW 

53 medewerkers van RUG 
en UMCG betrokken bij de 
activiteiten

Wat de partners zeggen:

‘Als onderzoeker kom je zo’n 
bedrijf niet snel tegen’
‘Tijdens de conferentie Nederland Digitaal zou ik met Esther Plomp van het Alfacollege 
een lezing geven over onze samenwerking aan educatieve taalgames. Helaas moest 
de conferentie in verband met het Corona-virus worden afgelast. Maar dat doet niets 
af aan de kans die Industry Relations ons bood om te laten zien wat wetenschappelijk 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs samen kunnen bereiken. Als Industry 
Relations me er niet op had geattendeerd, was Nederland Digitaal aan mijn aandacht 
ontsnapt. Ik volg namelijk vooral de academische conferenties.

En zo heeft  Industry Relations vaker een cruciale rol gespeeld. Bijvoorbeeld toen ik 
voor een grote subsidieaanvraag stageplekken zocht voor PhD’s. Tijdens een meet 
& greet, georganiseerd door Industry Relations, sprak ik iemand van multinational 
Thales waar ook het serious-gamingbedrijf TXchange in Hengelo onder valt. De 
stageplekken waren daarna vlot geregeld. Dat was in m’n eentje lastig geworden: als 
onderzoeker kom je zo’n bedrijf niet snel tegen.’

Bart Hollebrandse 
Universitair docent en onderzoeker
Faculteit der Letteren
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Industry Relations is vanaf de start betrokken bij Noorden Digitaal. Eerst door het, 
op verzoek van de Economic Board Noord-Nederland, leveren van bijdragen op 
visie en inhoud voor het in kaart brengen van het eco-systeem digitale samenleving 
in Noord-Nederland. Vervolgens als een van de initiatiefnemers om de Conferentie 
Nederland Digitaal naar Noord-Nederland te halen. Vanuit de Economic Board 
Noord-Nederland is op advies van de initiatiefnemers het netwerk Noorden Digitaal 
ontstaan. De Dean of Industry Relations is voorzitter van de stuurgroep Noorden 
Digitaal en de coördinator Industry Relations is lid van deze stuurgroep. Het gehele 
team van Industry Relations heeft  vele bijdragen gedaan aan het uitdenken van 
het programma en het verrichten van activiteiten in de voorbereidingen voor het 
programma en de communicatie rondom Noorden Digitaal. 
De doelen van Noorden Digitaal zijn het verbinden van landelijke en regionale 
initiatieven, het laten stralen van regionale initiatieven en het betrekken van 
noordelijke burgers, ondernemers, overheden, onderwijs, en onderzoekers bij 
digitalisering en de conferentie.
Vier informatiesessies, respectievelijk in Leeuwarden, Assen en Groningen 
(tweemaal) zijn georganiseerd om zoveel mogelijk organisaties te betrekken 
bij het initiatief van Noorden Digitaal en het bieden van een platform voor alle 
activiteiten. Dit heeft  geresulteerd in een programma met publieksdagen, namelijk 
de DoeDigiDagen, waar het publiek via onder andere demonstraties kennis 
kon maken met digitalisering op het gebied van cybersecurity (Leeuwarden), 
mobiliteit (Delfzijl), gezondheidszorg (Roden) en digitale geletterdheid en 
artifi cial intelligence (Groningen). Op de verschillende locaties stonden ook 
bijdragen van medewerkers van de RUG geprogrammeerd. Een uitgebreid 
doelgroepenprogramma met medewerking van velen is ontstaan, met onder 
andere een masterclass van het GDBC en een symposium vanuit het UMCG over 
PGO. Daarnaast bood het CvB van de RUG 100 Noordelingen de gelegenheid om 
deel te nemen aan het diner van de ICT.Open.

Noot: 

Door de ontwikkelingen rondom het 
COVID-19 virus heeft  het programma 
van Noorden Digitaal helaas niet 
door kunnen gaan in maart 2020. 
De organiserende partijen van de 
Conferentie Nederland Digitaal, 
namelijk Rijksoverheid, NWO en 
Noorden Digitaal zullen gezamenlijk in 
overleg gaan over de mogelijkheden 
om de conferentie en het programma 
van Noorden Digitaal op een ander 
moment plaats te laten vinden.

Resultaten
Overzicht Noordelijke eco-
systeem digitale samenleving 
op verzoek van de Economic 
Board Noord-Nederland

 Noorden Digitaal als 
platform voor activiteiten 
rondom digitale innovatie 
en samenwerking in Noord-
Nederland tijdens Conferentie 
Nederland Digitaal

Publieksdagen genaamd 
DoeDigiDagen in Emmen, 
Roden, Delfzijl, Leeuwarden 
en Groningen

Regioprogramma met onder 
andere een masterclass van 
GDBC en symposium UMCG

Connect Events Conferentie 
Nederland Digitaal - Noorden 
Digitaal

Wat de partners zeggen:

‘Perfect inzicht in krachtige 
positie van 
het Noorden’
‘Digitalisering is een breed begrip, dat vaak voor iedereen weer een andere 
betekenis heeft . Toen de Economic Board Noord-Nederland hiermee 
aan de slag wilde, hebben we ook Iris Vis gevraagd om, namens de RUG, 
haar expertise in te brengen. Vanaf het begin was het team van Industry 
Relations nauw betrokken. Iris hielp ons allereerst met de indeling van het 
digitale domein in ‘technologie’, ‘digitaal ondernemerschap’, ‘data science’, 
‘veiligheid’ en ‘digitale geletterdheid’. Alles hangt daarbij met elkaar samen 
en is van toepassing op alle sectoren. De indeling leidde tot een overzicht 
van de enorme hoeveelheid bestaande samenwerkingsverbanden en gaf 
inzicht in de krachtige positie van het Noorden. Genoeg reden om de 
landelijke conferentie Nederland Digitaal naar het Noorden proberen te 
halen. Alle betrokken partijen waren vol vertrouwen en enthousiasme, en 
het lukte. Iris werd ook voorzitter van de stuurgroep die zich bezighoudt 
met de voorbereiding en regionale programmering van Noorden Digitaal. 
Als een van de drijvende krachten enthousiasmeert ze vele noordelijke 
partijen en zorgt ze voor verbinding met de landelijke commissie. Dat 
we zover zijn gekomen vanuit gezamenlijkheid en saamhorigheid is 
fantastisch. En nu door!’

Denisa Kasová 
Directeur Economic Board Noord-Nederland

Noorden Digitaal 



22
INDUSTRY RELATIONS - CONNECTING TO SOCIETY   |   Jaarverslag 2019

Artifi cial Intelligence – van 
inventarisatie naar werkgroep

In maart 2019 kwam vanuit het CvB het verzoek binnen bij 
Industry Relations om binnen de RUG een bijeenkomst te 
organiseren op het gebied van Artifi cial Intelligence (AI). Als 
eerste stap richting zo’n bijeenkomst is door Industry Relations 
een uitgebreide inventarisatie gemaakt van onderzoekers actief 
op dit onderwerp. Dit leverde een lijst van 58 onderzoekers uit 11 
faculteiten en het CIT op. Van deze groep hebben 32 onderzoekers  
zich vervolgens aangemeld voor een eerste bijeenkomst op 17 mei 
om door te praten over AI aan de RUG in onderzoek en onderwijs. 
Op basis van de input vanuit de onderzoekers is er een verslag van 
de bijeenkomst geschreven door Industry Relations. 
Naar aanleiding van vervolggesprekken met vertegenwoordigers 
uit de verschillende faculteiten en de uitkomsten van de 
bijeenkomst heeft  Industry Relations een advies voor het CvB 
geschreven om een ‘programme preparation group’ in te stellen 
met de opdracht om een plan te maken voor een interdisciplinair 
AI-center aan de RUG. Naar aanleiding van het besluit van het CvB 
is deze groep geïnstalleerd met de vraag om in 2020 een plan met 
voldoende draagvlak uit de faculteiten te presenteren. Industry 
Relations werkt ondertussen aan een overzicht van het ecosysteem 
in Noord-Nederland op dit gebied en adviseert de programme 
preparation group.

Resultaten
 Overzicht van 58 onderzoekers 
uit 11 faculteiten en het CIT die 
actief zijn op het gebied van 
Artifi cial Intelligence

32 onderzoekers hebben 
zich aangemeld voor de 
discussiebijeenkomst op 17 mei

Installatie van een programme 
preparation group bestaande uit 
hoogleraren uit verschillende 
faculteiten met de opdracht 
om een plan te maken voor een 
interdisciplinair AI-center aan 
de RUG.

Wat de partners zeggen:

‘Zonder Industry 
Relations was er nog 
geen plan geweest’
‘Iris Vis en haar team hebben de basis gelegd voor 
een universiteitsbreed centrum voor Artifi cial 
Intelligence. Hier kunnen onderzoekers van alle 
faculteiten samenwerken aan projecten uit zowel de 
industrie als de publieke sector. Gezien de groeiende 
belangstelling voor AI, met uitzicht op landelijke en 
Europese investeringen, is een dergelijk initiatief 
broodnodig. 
Iris heeft  het college van bestuur geadviseerd om 
een verkennende werkgroep in te stellen. Ze bleef 
deze werkgroep ondersteunen met advies en legde 
contact met allerlei partijen, bijvoorbeeld Google. 
De belangrijke knopen over het centrum moeten nog 
worden doorgehakt, maar zonder de Dean en haar 
team was er nu nog geen plan geweest.’

Niels Taatgen 
Voorzitter Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science 
and Artifi cial Intelligence
Faculteit Science and Engineering
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Industry Relations verkent met KPN welke mogelijkheden er zijn voor structurele 
samenwerking in onderzoek en onderwijs. Als onderdeel daarvan heeft  in 2019 een 
gastcollege van Maximo Ibarra, CEO van KPN plaatsgevonden. Industry Relations 
heeft  voor de organisatie daarvan de samenwerking gezocht met het Groningen 
Digitaal Business Centre (GDBC). De uitnodiging is verstuurd naar studenten 
binnen alle faculteiten en binnen de netwerken van het GDBC en Industry Relations. 
Onder de 132 aanmeldingen waren studenten van 24 opleidingen die aan het 
college hebben deelgenomen.

Resultaten
Gastcollege door CEO Maximo 
Ibarra van KPN

132 aanmeldingen van 
studenten uit 24 verschillende 
opleidingen van de RUG 
en vertegenwoordigers van 
bedrijven en overheden

Gastcollege KPN
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De afgelopen jaren heeft het team Industry Relations zich qua hoofdactiviteiten initieel ook geconcentreerd 
op het thema Circulaire Economie. Ook in dit thema zijn er verschillende activiteiten geweest en zijn vele 
onderzoekers vanuit de RUG betrokken.

RUG Circulaire Economie

Lancering portfolio ‘Samen kennis  
en innovaties ontwikkelen: towards  
a circular economy’
Het team van Industry Relations maakt zich sterk voor de herkenbaarheid en de vindbaarheid van de RUG voor haar 
bestaande en nieuwe partners. Zo maakt Industry Relations (interdisciplinair) onderzoek en onderwijs gerelateerd aan 
maatschappelijk onderzoek inzichtelijk door het in kaart brengen van onderzoeksprojecten binnen de volle breedte 
van de universiteit die veelal in samenwerking met externe partners worden opgepakt. In deze database ligt de   focus 
op maatschappelijke thema’s waarop de RUG graag extra nadruk legt. Binnen het team Industry Relations worden 
daarom portfolioboeken en blogartikelen geschreven en gepubliceerd. De portfolioboeken bevatten een overzicht van 
voorbeelden van onderzoeksprojecten in samenwerking met externe partners, onderwijsprogramma’s en faciliteiten 
binnen de thema’s waar Industry Relations zich op richt. 
Industry Relations lanceerde op 3 februari 2020 namens de RUG het boek ‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: 
towards a circular economy’ tijdens het bezoek van Minister Van Veldhoven aan Campus Fryslân. Dit bezoek vond 
plaats in het kader van de landelijke week van de circulaire economie. De minister nam hierbij het eerste exemplaar in 
ontvangst uit handen van de Dean of Industry Relations.

In 2018 presenteerde de RUG twee eerdere edities 
in deze reeks, met de thema’s Digital Society en Big 
Data. De portfolioboeken sluiten aan bij de thema’s 
van Industry Relations: Digital Society en Circulaire 
Economie. 
In het portfolioboek wordt de maatschappelijke 
impact van Campus Fryslân en het CSE op de 
transitie richting circulariteit uitgebreid uitgelicht. 
Daarnaast staan er drie maatschappelijke 
uitdagingen waar de circulaire transitie mee 
te maken heeft centraal. Ten eerste de sociale, 
menselijke kant, met nadruk op acceptatie van 
en participatie. Een voorbeeld hiervan is het 
onderzoek van prof. dr. Linda Steg en Nadja Zeiske 
over het begrijpen, voorspellen en stimuleren 
van milieuvriendelijk gedrag. Ten tweede de 
randvoorwaardelijke kant, bijvoorbeeld wetgeving 
en educatie. Zo doet mr. dr. Rosalie Koolhoven 
onderzoek naar de invloed van wetgeving op online 
deelplatforms. Tot slot is er aandacht voor de 
innovatieve kant op het gebied van circulariteit. Een 
voorbeeld hiervan is het onderzoek van prof. dr. ir. 
Erik Heeres naar het verwerken van restafval  
tot biobrandstof
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Innovatieagenda Vergroening 
van de Chemie 
Namens het CvB is de Dean of Industry Relations vertegenwoordiger van 
de RUG in het bestuurlijk overleg van Chemport, sinds 2017. In de regio is 
sindsdien een industrieagenda ontwikkeld. Het doel is nu om op basis van de 
industrieagenda en onderzoeksprojecten bij de betrokken kennisinstellingen 
te komen tot een gezamenlijke innovatieagenda voor Chemport. Om de 
input vanuit de RUG hierin goed mee te nemen, heeft  Industry Relations het 
initiatief genomen om eerst een interdisciplinaire RUG-onderzoeksagenda 
‘Vergroening van de Chemie’ te formuleren. Om dit te laten slagen werkt 
Industry Relations intensief samen met het ENgineering and TEchnology 
institute Groningen (ENTEG)
De eerste set van interviews vond plaats in het voorjaar van 2019. Op 
5 juli 2019 heeft  Industry Relations een expertsessie georganiseerd. 
Hieraan deden zestien onderzoekers vanuit twee faculteiten mee. Daarna 
vonden er vervolginterviews plaats, afgenomen en uitgewerkt door 
de programmamanager Vergroening Chemie van Industry Relations. 
Er zijn inmiddels ongeveer 50 interviews afgenomen en uitgewerkt, 
afgenomen bij onderzoekers vanuit zeven verschillende faculteiten. 
Daarnaast is in een samenwerking met de Research Impact Services van 
de Universiteitsbibliotheek een analyse gemaakt van de wetenschappelijke 
output van een deel van de betrokken onderzoekers.

Resultaten
Expertsessie op het onderwerp 
Vergroening Chemie met 16 
onderzoekers

Interviews in 7 faculteiten 
met 50 onderzoekers om te 
komen tot een gezamenlijke 
innovatieagenda

Het concept van de 
innovatieagenda wordt 
de komende maand met 
onderzoekers gedeeld voor 
verdere discussie en gesprek

Prof. dr. ir. Erik Heeres heeft  tijdens het Chemport-
diner dat in november 2019 plaatsvond, de eerste 
presentatie van de concept-agenda verzorgd. De 
onderzoeksagenda verkeert op dit moment in 
een conceptstatus die de komende maand wordt 
voorgelegd aan de onderzoekers. Het plan is om de 
onderzoeksagenda in de nabije toekomst te lanceren. 
De lancering van de RUG-onderzoeksagenda zal 
een opmaat zijn naar gesprekken in de regio, om in 
samenwerking met andere kennisinstellingen en 
industrie toe te gaan werken naar een gezamenlijke 
innovatieagenda ‘Vergroening van de Chemie’.
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Voorbeelden interne en externe 
samenwerking in onderwijs en 
onderzoek 

Wat de partners zeggen:

‘Korte lijnen brengen ons 
zoveel meer’
‘Samenwerking tussen mbo, hbo en wo wordt steeds belangrijker. 
Bijvoorbeeld bij vraagstukken uit het bedrijfsleven: die omvatten 
vaak een combinatie van onderzoek en testen en verbeteren in de 
praktijk. Studenten uit het wetenschappelijk en beroepsonderwijs 
kunnen daarmee samen aan de slag. 
Voordat Industry Relations er was vond ik de RUG een moeilijk 
te benaderen partner. Nu is er een duidelijke ingang; de 
communicatielijnen zijn kort. Met Iris Vis heb ik regelmatig 
contact. 
Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen en RUG werken 
inmiddels nauw samen: we maken bijvoorbeeld gebruik van 
elkaars faciliteiten en netwerk op het gebied van digitalisering. 
Ook zijn we alle drie partner in hive.mobility, het innovatiecentrum 
voor slimmere mobiliteit. De studenten werken hier – ieder vanuit 
hun eigen talent – samen aan projecten. De korte lijnen onderling 
brengen ons zoveel meer.’

Wim van de Pol 
Lid college van bestuur Noorderpoort

Wat de partners zeggen:

‘Het verbinden van 
verschillende partijen 
is een belangrijke 
kerntaak’
‘Het is fijn om één aanspreekpunt te hebben om een 
vraag aan de universiteit te stellen, zeker als het gaat 
om het thema digitalisering. Dit onderwerp snijdt 
dwars door zoveel vakgebieden heen. Industry Relations 
pakt de rol van eerste aanspreekpunt goed op en weet 
niet alleen de juiste partijen aan elkaar te verbinden, 
maar weet ook op het juiste moment de juiste experts 
binnen de universiteit te laten aansluiten.
Het permanent verbinden van de binnen- en 
buitenwereld is een primaire taak en vereist andere 
competenties. Daarnaast levert het zeer veel 
waardering op dat de universiteit structureel investeert 
in het ecosysteem van Noord-Nederland.’

Roland Hiemstra 
Programmadirecteur Hanzehogeschool

Wat de partners zeggen: 

‘Bruggen slaan 
tussen binnen- 
en buitenwereld’
‘Industry Relations is op meerdere 
vlakken een belangrijke sparring partner. 
Neem het ENLIGHT-consortium waarin 
de RUG met acht universiteiten werkt aan 
een gezamenlijk onderwijsprogramma. 
Om mee te doen aan een grote 
subsidieronde moest iedere universiteit 
zelf praktijkpartners inbrengen. Iris Vis 
en haar team konden me via hun grote 
netwerk al snel met de juiste personen 
in contact brengen. En met succes. 
Daarnaast is Industry Relations op zo’n 
moment een goede inhoudelijke partner; 
ondernemend met veel kennis en een 
duidelijke visie. Het team slaat bruggen 
tussen de binnen- en buitenwereld van 
de RUG.’

Winny Bakker 
Senior beleidsmedewerker onderwijs en innovatie
Rijksuniversiteit Groningen
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Wat de partners zeggen:

‘Kans om banden te versterken’
‘Samenwerking met onze strategische partners in het buitenland  gaat over alle facetten van het academisch 
bedrijf: onderwijs-onderzoek-maatschappelijke impact. Vanuit het Bureau van de Universiteit proberen we 
dat zo goed mogelijk te faciliteren en de juiste gesprekspartners voor onze internationale partners te vinden, 
zodat er projecten ontstaan. Dean Iris Vis van Industry Relations heeft een helicopterview als het gaat om 
academische samenwerking met het bedrijfsleven. Zij heeft goede ingangen of weet deze te vinden. Bij de 
opzet van het strategisch samenwerkingsverband met de Universität Hamburg was haar inbreng bijvoorbeeld 
zeer waardevol omdat zij Hamburg goed kent. De Universität Hamburg is bezig haar eigen kennistransfer en 
ondernemerschapsontwikkeling op te zetten. Voor de RUG en stad en regio Groningen is dit een kans om zowel de 
band met deze belangrijke partner als de verbinding tussen de campussen en regio’s te versterken.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op Osaka University, die al bijna twintig jaar een strategische partner van de 
RUG is. Osaka University heeft haar European Centre for Academic Initiatives ondergebracht bij de RUG en vervult 
een liaisonfunctie voor academici, studenten en ondernemers. Industry Relations heeft samen met International 
Strategy and Relations van de RUG en het European Centre van Osaka University een waardevolle introductie 
verzorgd voor JETRO, de Japanse Kamer van Koophandel. Daardoor zijn de contacten tussen JETRO, Campus 
Groningen, enkele noordelijke bedrijven en de NOM versterkt.’

Jodien Houwers 
Senior Policy Advisor International Relations
International Strategy and Relations, Bureau van de Universiteit

Wat de partners zeggen:

‘Verbindende  
schakel tussen RUG 
en bedrijfsleven’
‘Bij de afdeling Alumnirelaties en Fondsenwerving 
hebben we dagelijks via verschillende kanalen 
contact met onze alumni, die wereldwijd werken in 
verschillende functies in onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid. Zij kennen en waarderen de 
kwaliteit van het onderzoek bij hun universiteit 
als geen ander en blijven graag in contact met 
hun alma mater. Sommigen zijn op zoek naar 
samenwerkingsmogelijkheden met hun universiteit.
Professor Iris Vis en haar team van Industry 
Relations zijn hierbij de verbindende schakel tussen 
de universiteit en het bedrijfsleven. Zij leggen snel 
verbanden, hebben kennis van het onderzoek op de 
universiteit, brengen alumni met onze onderzoekers 
in contact en realiseren kansen over de grenzen 
heen. Ik werk met veel plezier met hen samen.
Een recent voorbeeld van een goede internationale 
samenwerking die mede dankzij Industry Relations 
tot stand kwam is de samenwerking rondom 
Holland in the Valley, San Francisco. Het team speelt 
hier een belangrijke rol in het samenbrengen van 
onderzoekers en innovatieve bedrijven in Silicon 
Valley en San Francisco. Een mooi eerste resultaat 
is een samenwerking tussen een onderzoeker van 
het UMCG en een bedrijf in Silicon Valley. Dit leidt 
komende zomer tot een eerste missie met RUG-
onderzoekers naar San Francisco.’

Patricia Poppendick 
Project Manager International Alumni Relations & Fundraising
Rijksuniversiteit Groningen
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Representatie Rijksuniversiteit 
Groningen door Industry Relations
Een van de kernactiviteiten van Industry Relations is het vertegenwoordigen van het verhaal van meerdere onderzoeks-/
onderwijsprogramma's van de RUG naar buiten, om zo de zichtbaarheid te vergroten en nieuwe verbindingen te kunnen 
leggen. Industry Relations doet dit onder meer door de RUG te vertegenwoordigen bij evenementen en congressen. 
Hiervan volgen enkele voorbeelden.

@North Festival 

Op donderdag 26 september 2019 vond in Assen 
het @north-festival plaats: het eerste festival in 
Nederland over autonoom vervoer in de lucht, over 
water, over de weg en per spoor. Industry Relations 
heeft onderzoekers op dit evenement geattendeerd 
en de organisatorische aspecten rondom deelname 
gefaciliteerd. De RUG was goed zichtbaar op dit 
evenement, zo waren de onderzoekers aanwezig 
vanuit FSE en Rechtsgeleerdheid. Industry Relations 
was aanwezig om de RUG en dan specifiek de 
onderzoekers betrokken bij de innovatieagenda 
smart mobility te vertegenwoordigen.

VSNU congres Digital Society Utrecht 

Op 26 november 2019 vond het VSNU-congres Digital 
Society plaats in Utrecht. Veertien universiteiten, 
organisaties en stichtingen presenteerden showcases 
over de impact van digitalisering op de samenleving. Een 
breed scala aan initiatieven passeerde de revue, van virtual 
reality-simulaties tot apps die helpen bij het behandelen 
van depressies.   De RUG was hierbij aanwezig en Industry 
Relations maakte onderdeel uit van de RUG-delegatie om 
zo de activiteiten op het gebied van Digital Society te tonen 
en vragen te beantwoorden. 

Wat de partners zeggen:

‘Industry Relations is crucial to connections 
between the university and industry’
‘Iris Vis and her team have played a crucial role in increasing our connections with the industry and in the societal 
impact of our research. Industry Relations has involved me in their own projects structurally, and has pointed me to 
external opportunities to show, promote, and discuss my research on several occasions.
A good example of the latter is the @North festival. Via Industry Relations I was invited to present our NEXUS robots 
project there. My participation in this festival led to a lot of coverage in local media, resulting in more support, 
recognition, and interest by societal parties for my research. Also, through the festival, our research group connected 
with the Health Hub in Roden, with whom we now collaborate. 
With Industry Relations as a clear entry point for societal partners, and their active role in organising events, setting up 
projects, and involving researchers in this, the university sends a message to the Northern region. We need to approach 
themes like smart industry, mobility, and digitalization together. There is a lot of knowledge in the university, but the 
ultimate goal is to apply this in society. Industry Relations plays a crucial role in this for the university of Groningen.’

Bayu Jayawardhana 
Professor in Mechatronics and Control of Nonlinear Systems
Faculty of Science and Engineering
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Team Industry Relations
Samenstelling team 2019 – 2020:

Iris Vis
Theo Smit

Wietske Degen
Donjali Aeilkema

Jonas Bulthuis

Monique Bernardes Figueiredo

Saskia Van Gennip
Irma Kleine

Dean of Industry Relations
Coördinator Industry Relations  
(tot 1/10/2019)
Coördinator Industry Relations en Liaison Officer CIT
Support Officer  
(vanaf 1/9/2019)
Programmamanager Artificial Intelligence en Team Lead Data Science CIT  
(1/9/2019-31/3/2020)
Programmamanager Vergroening Chemie en post-doc FSE  
(1/9/2019-31/3/2020) 
Secretaresse
Communicatiemedewerker

Student-assistenten Industry Relations:  

Inger Zeevalkink (1/12/2017 - nu)   •   Bart Talens (1/2/2019 - nu)   •   Aafke Eppinga (tot 31/12/2019)   •   Dennie Kleijweg (tot 1/10/2019)   •    
Luka Kiehne (1/2/2020-31/5/2020)   •   Maud Rebergen (1/2/2020-31/3/2020)   •   William Zijlstra (tot 1/2/2019)   •   Meinte Dirksen (tot 1/5/2019)

Team Industry Relations, november 2019, 
v.l.n.r.: Saskia van Gennip, Monique Bernardes Figueiredo, Jonas Bulthuis, Wietske Degen, Bart Talens, Iris Vis, Donjali Aeilkema, Inger Zeevalkink, Aafke Eppinga

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



30
INDUSTRY RELATIONS - CONNECTING TO SOCIETY   |   Jaarverslag 2019

Colofon

Beeldmateriaal: 
Reyer Boxem
Michel de Groot
Jeroen van Kooten
Steffie van Wasen
Sven Flier
Erik Slot
Erik Brand

Vormgeving: 
Shootmedia





Wat zeggen 
interne en 

externe partners 
over Industry 

Relations?

‘centraal 
aanspreekpunt’

‘verbindend’ ‘kennis- en 
sparringpartner’

‘korte 
communicatielijnen’

‘stuurt 
processen 

centraal aan’

‘brengt ideeën en 
mensen bij elkaar’

‘duurzame 
samenwerking’

‘speelt een cruciale rol’

‘ziet verbindingen 
en slaat bruggen’

‘intern en extern’

‘multi- en 
interdisciplinair’

‘vertaalt 
tussen 

wetenschap 
en industrie’

‘verbindt 
onderzoekers 
met de regio’

‘managet 
wederzijdse 

verwachtingen’

‘inzicht krachtige 
positie Noord-

Nederland’
‘organiseert 

meet and 
greets’

‘co-funding 
geregeld’ ‘daadkrachtig’

‘ondernemend’

‘uitgebreid 
netwerk’

‘expertise’

‘helicopter-
view’

‘tomeloze 
inzet’

‘realiseert 
kansen over 

grenzen heen’

‘duidelijke visie’

‘samenwerken aan 
beleidsvraagstukken’‘oog voor 

belangen’

‘voor binnen- en 
buitenwereld’

‘eerste ingang naar 
faculteiten’

‘duidelijke ingang’

‘meer doorzetmacht’

‘schat 
kansen in’

‘versterkte 
contacten’

‘goed 
georganiseerde 
evenementen’

‘zonder Industry 
Relations was er geen 

plan geweest’

‘goede 
inhoudelijke 

partner’

‘enthousiasmeert 
noordelijke 

partijen’

‘enorme 
toegevoegde 
waarde voor 

de RUG’
‘actieve en 

daadkrachtige 
speler bij de 

economische 
ontwikkeling van 

Groningen en 
Noord-Nederland’

‘drijvende 
kracht’‘onmisbaar 

voor de 
RUG’


