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Hogeschool InHolland – Leren, innoveren en samenwerken in stedelijke netwerken

Nieuwe tijden en nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe inzichten en manieren van werken. Het gaat 
om samenwerken, verbinden, ontwikkelen. Maar hoe doe je dat en waar begin je? InHolland neemt 
deel aan het consortium Triple Play 20206, een recente samenwerking van overheid, onderwijs, 
ondernemen en onderzoek. Het doel: kennis vertalen naar nieuwe markten, nieuwe en betere 
bedrijven, producten en diensten en nieuwe en betere manieren van (samen)werken…met andere 
woorden: kennisvalorisatie. 
Kennis omzetten naar toegevoegde waarde doet iedereen dagelijks op kleine schaal. Frans van der 
Reep, InHolland Lector Digital World: “De uitdaging is nu om dit op te schalen. Beter en slimmer 
samenwerken door strategie, ondernemerschap en uitvoerend vermogen met elkaar te verbinden”.

Een praktijkvoorbeeld: drijvend stadspark Rijnhaven
Peter Lems, docent bij InHolland en ex-ondernemer heeft een innovatief plan voor hergebruik van 
oude stadshavens geïnitieerd. Drijvende eilanden met veel stedelijke functies die f lexibel en 
organisch meegroeien met veranderende omstandigheden. Ruim 1,5 jaar is eraan gewerkt door meer 
dan 50 studenten van InHolland, Hotelschool Den Haag, Wellantcollege en TU-Delft. Het idee heeft 
publieke en private partijen aangetrokken, die kennis, middelen en financiën hebben ingebracht. 
Het plan is verder geheel ontwikkeld met en door studenten van onder andere de opleidingen 
Commerciële Economie, Scheepsbouw, Bouwkunde, Sport en Bewegen en Milieukunde uit Delft, 
Rotterdam en Den Haag. Uit de combinaties van alfa-, beta- en gammakennisdomeinen, leer- en 
innovatieopdrachten en samenwerking met verschillende partijen is een nieuw en integraal concept 
ontstaan in dynamisch drijvend bouwen, milieu en energiegebruik, gebiedsontwikkeling, activering en 
participatie van buurtbewoners. Het resultaat is een commercieel en maatschappelijk aantrekkelijk 
project met internationale potentie (zie www.rijnhavenpark.nl).

Beginnen bij de vraag
De vraag is per ondernemer vaak net even anders, evenals de oplossing. In een project waarin 
ondernemers vragen neerlegden rondom het thema internet, ontdekten we een aantal voorwaarden 
voor een succesvolle opdracht: de student had affiniteit met de vraag, was intrinsiek gemotiveerd, 
communiceerde regelmatig met de opdrachtgever, groep en docenten, ging dilemma’s en moeilijke 
situaties niet uit de weg én kon zijn/haar ideeën goed uitdrukken. Bovendien, stonden opdrachtgever 
en student open voor elkaars ideeën en waren faciliteiten en support aanwezig.

Innovatie is een oplossing voor een probleem dat te vinden is in het werk dat we doen, de plaats 
waar we werken, de kennis die we hebben of juist de kennis die ontbreekt. In figuur 3.15. zijn 
deze contexten bij elkaar gebracht. De bijbehorende opdracht is het verbinden van deze punten. 
De basisdriehoek introduceerden we in de Economische Verkenning Rotterdam van 2011, met de 
bijbehorende principes om talent goed in te zetten en te ontwikkelen. Principes zoals: organiseer 
ontmoeting, netwerken, verbinding, multidisciplinariteit, interactie en dialoog en creëer perspectief, 
werk betekenis- en respectvol en wees zowel leraar als leerling. Deze principes helpen zowel de 
vraag- als de oplossing helder te krijgen.

 6. Een consortium van de Erasmus Universiteit, Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, de Rotterdamse Ondernemers Academie, 
 bedrijfsleven en Gemeente Rotterdam.

Figuur 3.13

Innovatiekracht
Bron: Erasmus Concurentie en Innovatie Monitor 2010 – 2011.
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Figuur 3.14

Bedrijfsprestaties
Bron: Erasmus Concurentie en Innovatie Monitor 2010 – 2011.
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Talent, kennisvalorisatie en verbinding
Zolang alles goed gaat, kunnen we ons beperken tot het herhalen van waar we goed in zijn: 
invoeren, uitvoeren en besturen. Maar wat te doen in een crisissituatie, of wanneer anderen zich 
wel ontwikkelen? In de Economische Verkenning Rotterdam 2009 – 2010 lieten we al zien waar 
succesvolle bedrijven in crisistijd zich op richten: aandacht voor het individu, innovatie en snel 
schakelen en verbinden. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid: we werken te vaak op de 
automatische piloot. De stap van fantaseren, denken, dromen en durven, waarbij we mentaal 
innoveren, is belangrijk om onze automatismen te doorbreken en vergt tijd en oefening. 
Leren, innoveren en samenwerken zijn vaardigheden die we moeten leren en wanneer de situatie 
verandert, moeten we ook die vaardigheden vernieuwen. Het overbrengen van deze vaardigheden 
is een vaardigheid op zich. 

Maar hoe kom je van je dagelijkse werk en hoge werkdruk naar een betekenisvolle bijdrage, welke 
stappen zijn daarvoor nodig? In tabel 3.1 is een aantal van de eerder genoemde begrippen geordend. 
Iedere modus staat op zich, maar kan opeenvolgend, in samenhang en in een continu proces worden 
doorlopen. Het laat zien wat nodig is om toegevoegde waarde te creëren.

Het is slechts de gedachte die de afstand creëert, niet de plek waar we werken
Willen we de uitdagingen van deze tijd aangaan, dan zullen we concrete problemen met elkaar 
moeten oplossen. Kennisinstellingen zijn een ideale plek om dit proces van leren, innoveren en 
samenwerken te doorlopen. 

 Peter van den Heuvel

 De toelichtingen en een uitgebreide digitale versie kunt u vinden op www.rotterdam.nl/evr en www.inholland.nl/EVR2012.

Figuur 3.15

Driehoek kennisvalorisatie 4 O’s
Bron: Peter van den Heuvel, Hogeschool InHolland.
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Tabel 3.1

Modi van leren, innoveren en samenwerken
Bron: Peter van den Heuvel, Hogeschool InHolland.
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Driehoek kennisvalorisatie 4 O’s
Bron: Peter van den Heuvel, Hogeschool InHolland.
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