
Programma 
Ondernemerschap 

De innovatief en 
duurzaam  

ondernemende 
hogeschool  

Jaarverslag HvA Programma  
Ondernemerschap 2019



3

Colofon

Tekst: Eline van der Steen 

Vormgeving: Creja ontwerpen 

Digitaal jaarverslag: hva.nl/ondernemendehogeschool

 hva.nl/ondernemerschap   

TWITTER @HvAEntrepreneur  

Linkedin-In showcase/hva-ondernemerschap/ 

Inhoud

10K 
pre-incubator Evenementen Project Fenix

M A A K  V A N  J O U W

I D E E  E E N  S T A R T U P !

W I L  J E  M E E R  W E T E N ?

W W W . H V A . N L / 1 0 K

20  WEKEN

14  MASTERCLASSES

COACHING

FEEDBACK  NIGHT

 24  STEPS  OF  DISCIPLINED  ENTREPRENEURSHIP

SDG  MAPPING

DRAGONS '  DEN

10KPRE-INCUBATOR

BEN  JIJ  STUDENT-

ONDERNEMER  EN  OP

ZOEK  NAAR  JE

EERSTE  KANTOOR?

JOIN  US  AT  THE

AMSTERDAM

VENTURE  STUDIOS !

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.HVA.NL/10K/AVS

Voorwoord
Amsterdam  
Venture Studios IXAnext Social  

entrepreneurship

5
11

14 2210 12 16

Educatieve  
escape rooms

Ondersteuning 
Ondernemers 
gemeente  
Amsterdam

Circulair bouwen

Store  
innovation

ACE Collaborative 
Networks  
for Sustainability 
(CONESU)

Bijzondere 
Ondernemers-
regeling

COLLABORATIVE 
NETWORKS FOR 
SUSTAINABILITY 
The role of Network Orchestrators 
in the Dutch apparel industry

amsterdamuas.com

Research method/Theoretical framework:
► Case study design, participatory and longitudinal 

approach (historic and in real-time for 2-3 years)
► Drawing on qualitative data (e.g. observations of 

meetings, semi-structured interviews and textual 
materials) and quantitative data (e.g. surveys)

Theoretical framework

1

2

3

Exchange of ideas,
knowledge, resources 

in the context of 
competitor relations

Activities

Figure 5.2. Theoretical framework of the dynamics in 
collaborative networks for sustainability

Participants

Network
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Collective
value creation

Collective
value capture

Private
value capture

• Interviews (Bi-annual)
• Orchestrator Interventions
• Orchestrator pre &    
 postrefl ections

• Observations of events/meetings
• Archival documentation

Survey and archival data 
for social network mapping

Institutional context

Network

• Interviews selected participants
• Survey all active & non-active
• Experiment with storytelling 
 methods

Research cases

Research question
‘’How do we as network orchestrators in collaborative networks for 
sustainability, design and implement activities that create value and 
ensure value capture by network participants and thereby maintain 
the survival of these networks?’’

Introduction
New collaborative network arrangements between companies and 
other organizations like NGOs and government are needed for 
industrial transformations towards sustainability or circularity. Yet, 
the long term survival of such collaborative networks is challenging 
and the value created in them can be lost if they dissolve. Network 
orchestrators are key players in ensuring that networks create value 
for the participating organizations and that these organizations can 
capture this value in their individual organizations. 

Network orchestrator is a new professional role and there are no 
handbooks, best practices and educational programmes available nor 
is there a professional association to represent network orchestrators 
to external audiences and support network orchestrators in 
performing their role eff ectively. CONESU aims to fi ll this gap.
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Onderzoekers betrokken bij het lectoraat hebben meerdere (internationale) 

wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen gepubliceerd en zij werden 

regelmatig gevraagd voor lezingen op wetenschappelijke conferenties en 

bijeenkomsten voor professionals. Het optreden van team Fenix tijdens het Gala 

van de Wetenschap 2019 in Amsterdam behoorde in dat kader tot een van de 

hoogtepunten van het jaar.

De verbinding onderzoek en onderwijs kreeg in 2019 nog verder gestalte. Zo’n 400 

studenten van de opleidingen Commerciële Economie (FBE), Media, Informatie 

en Communicatie (FDMCI) en Sportkunde (FSBV) deden mee aan project Fenix 

en daarnaast deden studenten van de lerarenopleiding Economie (FOO) en van 

Commerciële Economie (FBE) elk in een eigen rol (ontwikkelaars en spelers) mee 

aan onderzoek naar Escape rooms for entrepreneurship education.

Aanjagen en ondersteunen van student-ondernemerschap
Niet alleen op onderzoeksgebied was 2019 een vruchtbaar jaar: ook het aanjagen 

en ondersteunen van studentondernemerschap verliep voorspoedig. Het 10K 

pre-incubatorprogramma kende twee mooie edities en meerdere deelnemers 

zijn inmiddels bezig met een HBO Take off-aanvraag om hun onderneming verder 

door te kunnen laten groeien. Ook werden in 2019 meerdere nieuwe ondernemers 

toegelaten tot de Bijzondere Ondernemersregeling om hen de kans te bieden 

studeren en ondernemen beter te kunnen combineren. Een mooi voorbeeld 

daarvan betreft een student-ondernemer die door omstandigheden versneld het 

familiebedrijf heeft overgenomen en meer studieflexibiliteit nodig had om dat te 

kunnen realiseren.

Voorwoord
2019 was een goed jaar voor onderzoek binnen het Programma Ondernemerschap. Zo zijn meerdere 

subsidieaanvragen waarbij het lectoraat Entrepreneurship betrokken was gehonoreerd en van 

start gegaan, zoals CONESU, Unlock, SmartUp en Circulaire bouwen. Ook is eind 2019 een NWO-

promotiebeurs toegekend aan een onderzoeker bij het lectoraat (en tevens docent bij FOO) om 

promotieonderzoek te doen naar ondernemerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs.
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Programma Ondernemerschap  
van de Hogeschool van Amsterdam

WAT IS HET PROGRAMMA 
ONDERNEMERSCHAP?
Het lectoraat Entrepreneurship is een van de drie hogeschoolbrede 

lectoraten van de Hogeschool van Amsterdam. Administratief 

ondergebracht bij de Faculteit Business & Economie, maar verweven 

met alle zeven faculteiten van de hogeschool die allemaal even 

belangrijk zijn voor de opdracht van het lectoraat. Het lectoraat 

is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma voor 

ondernemerschap en het ondersteuningsprogramma voor student 

entrepreneurship, beide programma’s zijn nauw met elkaar verbonden 

en daardoor versterken ze elkaar, samen vormen zij het Programma 

Ondernemerschap waaraan lector Ingrid Wakkee leiding geeft.

Het programma probeert een realistisch en genuanceerd beeld van 

ondernemerschap te ontwikkelen door zowel de positieve als negatieve 

aspecten van ondernemerschap op micro-, meso- en macroniveau te 

benadrukken. Ook streeft het naar praktijkgericht onderzoek dat voor 

zowel het werkveld als het onderwijs relevant is. Hoewel het lectoraat 

niet direct verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van 

het ondernemerschapscurriculum, wordt nauw samengewerkt met 

veel onderwijsprogramma’s binnen de HvA en doet daarmee recht aan 

de hogeschoolbrede opdracht die het lectoraat heeft gekregen.

Twee mooie nieuwe initiatieven uit de koker van de Programmamanager 

Ondernemerschap die in 2019 het licht zagen betroffen de Urban Entrepreneurship 

Bootcamp Summer School (16 deelnemers uit 7 landen) en de Pressure Cooker. In 

de Pressure Cooker, die als ‘plug-in module’ aan het onderwijs wordt aangeboden, 

staat het bedenken van creatieve oplossingen en duurzame innovaties voor real-

world problems en de ontwikkeling van (kartonnen prototypes) daarvoor centraal. 

Met ‘negatieve emoties en verspilling in de zorg’ als inspiratie werd deze Pressure 

Cooker gelanceerd bij circa 130 studenten van de opleiding Verpleegkunde (FG). 

Investeringen werpen vruchten af
Het is duidelijk dat de investeringen van de afgelopen jaren nu hun vruchten 

afwerpen. Naast het opbouwen van een capabel onderzoeksteam, het ontwikkelen 

en uitbouwen van duurzame verbindingen met partners in de stad, maar ook 

internationaal, en natuurlijk met de opleidingen en het succesvol binnenhalen van 

diverse onderzoeksopdrachten en -subsidies.

Uiteraard blijft er genoeg werk aan de winkel voor 2020 en verder. Zo merken we 

dat ondanks alle verbindingen die we als hogeschoolbreed opererend programma 

en lectoraat leggen met docenten en onderzoekers van verschillende faculteiten, 

nog lang niet alle studenten en medewerkers op de hoogte zijn van wat we voor 

hen kunnen betekenen en hoe we kunnen samenwerken. Ook vraagt onze 

missie om alle ondernemende initiatieven die vanuit de HvA ontstaan innovatief, 

duurzaam en inclusief te laten zijn om blijvende aandacht en inzet. 

Creating tomorrow together
Vanuit de HvA-slogan Creating tomorrow together zien we ondernemerschap als 

middel voor zelfontplooiing, economische en sociale groei en als vehikel voor de 

maatschappelijke uitdagingen en transities waar de samenleving voor staat. Niet 

alle, oude traditionele businessmodellen passen daarbij. We zien het dan ook als 

belangrijke opdracht om ook in 2020 samen met het onderwijs en werkveld te 

blijven werken aan de ontwikkeling van kennis over en ondersteuning van nieuwe 

meer collaboratieve en circulaire methodes en businessmodellen.

Ingrid Wakkee, lector Entrepreneurship
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 We ontwikkelen activiteiten en programma's 

die kunnen worden aangesloten op bestaande 

curricula of die dienen als extracurriculair 

activiteiten waar studenten (en medewerkers 

van verschillende faculteiten en disciplines 

elkaar kunnen ontmoeten, communiceren en 

samenwerken). 

 De resultaten van onze (toegepaste) 

onderzoeksactiviteiten worden 

teruggekoppeld naar alle ondersteunende 

activiteiten en programma’s om ervoor te 

zorgen dat deze op feiten zijn gebaseerd of op 

zijn minst wetenschappelijk zijn geïnformeerd. 

 We willen studenten betrekken bij de 

uitvoering van onze onderzoeksprojecten 

en docenten informeren over de 

nieuwste (toegepaste) wetenschappelijke 

inzichten op het gebied van onderwijs in 

ondernemerschap.

1.

2.

3.

ONDERSTEUNEND  
AAN CURRICULUM-

ONTWIKKELING

ONDERNEMERSCHAPS-
ONDERZOEK

BEVORDERING  
VAN (STUDENT)  

ONDERNEMERSCHAP

> inspiratie > ideation 
> impact > infrastructuur 

1 2

3

Programma  
Ondernemerschap  
schematisch

Als kennispartner binnen de HvA en voor organisaties en ondernemers richt het programma zich 

op vijf thema’s: 

 Entrepreneurship education and competence development 

 Entrepreneurial failure and recovery 

 Social and sustainable entrepreneurship 

 (Collaborative) Business models 

 Female Entrepreneurship 

Economische, maatschappelijke en technologische veranderingen hebben impact op 

ondernemers en het ecosysteem waarin ze opereren. Vanuit het lectoraat Entrepreneurship 

richt het onderzoek zich op de uitdagingen die hieruit voortkomen en op nieuwe manieren van 

werken en samenwerken die daarvoor nodig zijn. Kortom, op die vormen van ondernemerschap 

die innovatief, duurzaam en inclusief zijn.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke 

inspiratiebron. Geïnspireerd door deze doelstellingen wil het programma gezamenlijk 

kennis ontwikkelen en verspreiden die ondernemers in staat stellen om ondernemingen te 

starten die innovatief, schaalbaar, duurzaam en inclusief zijn. Het streven is dat in 2023 alle 

ondernemersactiviteiten die worden ondernomen door het programma, de studenten en de 

medewerkers van HvA, voldoen aan deze criteria.

Vijf inhoudelijke thema’s

PUBLICATIES PROGRAMMA 
ONDERNEMERSCHAP  

2019

Book/Report - Book

1

Book/Report - 
Book editing

1

Chapter in Book/Report/
Conference proceeding - 

Chapter

3

Contribution to 
journal - Article

4

Working paper

1

Contribution to 
conference - Abstract

3

Chapter in Book/Report/
Conference proceeding - 
Conference contribution

1

Contribution to 
conference - Paper

4

Contribution to 
conference - Poster

1

In het digitale jaarverslag is de volledige research 

output terug te vinden.  

hva.nl/ondernemendehogeschool

Total

20
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VOOR STUDENTEN VOOR STUDENTEN

Elk half jaar worden maximaal 12 studententeams geselecteerd met een innovatief idee om een 

bedrijfsmodel te ontwikkelen waarmee ze hun eigen start-up kunnen starten of het idee in een 

bestaande omgeving kunnen opschalen. Gedurende 20 weken draaien ze mee in het programma, 

worden ze gecoacht, krijgen ze toegang tot een mentorpool en gaan ze naar meer dan 12 

masterclasses waar ze aan hun kennis en vaardigheden werken. Alles komt samen in de Dragons’ Den, 

waar ze aan het eind van de 20 weken hun start-up presenteren aan een team van experts en bewijzen 

dat ze start-up ready zijn.

Op deze manier kunnen ze werken, klanten ontvangen en netwerken vanuit de 

Amsterdam Venture Studios (AVS). Als je member wordt van de Amsterdam Venture 

Studios zijn er tal van evenementen en programma’s waar je gedurende het hele jaar 

aan kan deelnemen, ter inspiratie of om je start-up naar een hoger niveau te tillen.

10K pre-incubator Amsterdam Venture  
StudiosM A A K  V A N  J O U W

I D E E  E E N  S T A R T U P !

W I L  J E  M E E R  W E T E N ?

W W W . H V A . N L / 1 0 K

20  WEKEN

14  MASTERCLASSES

COACHING

FEEDBACK  NIGHT

 24  STEPS  OF  DISCIPLINED  ENTREPRENEURSHIP

SDG  MAPPING

DRAGONS '  DEN

10KPRE-INCUBATOR

BEN  JIJ  STUDENT-

ONDERNEMER  EN  OP

ZOEK  NAAR  JE

EERSTE  KANTOOR?

JOIN  US  AT  THE

AMSTERDAM

VENTURE  STUDIOS !

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.HVA.NL/10K/AVS

<Illustratie 4.1 (linksonder in de pagina, speels met icoon en aan-
tal)>

Studenten van de Amsterdamse hogescholen en 

universiteiten kunnen voor een periode van één jaar, 

met kans op verlenging, member worden.

10K is het halfjaarlijkse pre-incubatorprogramma van de 

Hogeschool van Amsterdam en heeft als doel HvA-studenten  

te helpen om van hun ideeën een start-up te maken.

Start-ups

10
HVA

3
UvA

TAKE-OFF HBO
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek 

(Regieorgaan SIA) geeft door financiering de mogelijkheid om 

een haalbaarheidsstudies te doen voor studenten met een 

innovatief idee dat voortkomt uit onderzoek. Het gaat dan om 

bijvoorbeeld octrooionderzoek, een inventarisatie maken van 

beschikbare technologie of het uitvoeren van een marktanalyse. 

Aanvragen lopen via het Programma Ondernemerschap.10K 
IN 2019

AVS 
IN 2019

Bereikte  
studenten

25
Betrokken  
docenten

12
Externe  

presentaties

13
Aantal 

huurders

31
Waarvan  

nieuw

20
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VOOR STUDENTEN

Venturing with…
Elke derde donderdag van de maand is in 2019 een talkshow gehouden, waarin een 

innovatieve ondernemer vertelt over zijn of haar start-up journey.

Entrepreneurship College – SDG Edition
Om studenten, docenten en professionals van alle soorten achtergronden 

te inspireren, is het Entrepreneurship College – SDG Edition opgezet. Elk 

ondernemerschapscollege gaat over een van de duurzame ontwikkelingsdoelen. 

Voor ieder college wordt een expert en een ondernemer uitgenodigd om over de 

SDG’s praten en wat voor invloed deze op zijn of haar werk heeft.

Hackathons
In 2019 is een hackathon georganiseerd waarin door studenten twee dagen lang 

is gewerkt aan creatieve oplossingen en duurzame innovaties. Centraal tijdens de 

hackathon staat een thema waar elke student zich makkelijk in kan inleven, zoals op 

vakantie gaan, daten of festivals, maar tijdens de hackathon wordt al snel de diepte 

ingedoken om te ontdekken welke kansen er in de toekomst liggen. In 2019 was 

Black Friday: sustainable shopping het thema.

Evenementen
Bij het ondersteuningsprogramma zijn in 2019 veel evenementen georganiseerd voor de 

ondernemende studenten. Het doel van al deze evenementen is om zowel studenten als docenten te 

betrekken bij het Programma Ondernemerschap en de kennis die wordt opgedaan te delen. 

Pressure cooker Opportunity Knocks 
Verspreid over 2019 hebben events plaatsgevonden waarin met studenten van 

verschillende studies samen wordt gewerkt. Het bedenken van creatieve oplossingen en 

duurzame innovaties voor real-world problems staat hierin centraal. In 2019 vond onder 

andere de Nursing Pressure Cooker plaats, waaraan 130 studenten mee hebben gedaan.

Sustainibility 101
Elf keer per jaar organiseert het Programma Ondernemerschap een open college voor 

alle studenten van de HvA over de United Nations Sustainable Development Goals. 

Tijdens het college wordt gekeken naar het ontstaan van de doelen, maar ook hoe ze 

dagelijks te gebruiken zijn in projecten, stages of in onderzoek en een onderneming. 

Social venture club Amsterdam
De Social Venture Club Amsterdam is een studievereniging voor alle studenten van de 

Hogeschool van Amsterdam en heeft als doel om de studenten aan de Hogeschool 

van Amsterdam te inspireren tot het leveren van een bijdrage aan de Sustainable 

Development Goals door middel van innovatie en ondernemerschap worden de 

studenten uitgedaagd en excelleren zij in hun ontwikkeling tot professional die de  

wereld beter achterlaat dan hij of zij haar vond.

EVENEMENTEN

2019

Venturing with…

Entrepreneurship 
College – SDG Edition

Pressure cooker 
Opportunity Knocks 

Hackathons

Sustainibility 101

Social venture club 
Amsterdam

10x

1x

4x

8x
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IXAnext

SAMENWERKEN

Om innovatie en ondernemerschap in het onderwijs en onderzoek te stimuleren, heeft IXA 

(Innovation Exchange Amsterdam) in samenwerking met de gemeente Amsterdam het 

valorisatieprogramma IXAnext ontwikkeld: Talent voor innovatie.

Alle Amsterdamse universiteiten en kennisinstituten zijn betrokken: HvA, UvA, VU, 

Amsterdam UMC, HKA en de NWO-instituten AMOLF en NIKHEF. In een periode 

van vijf jaar, 2017-2021, werken ze samen bij het gebruik en de verspreiding van 

kennis en stimuleren ze economische activiteit en ondernemerschap. Dit alles 

voor het algemeen belang en stimulering van het Amsterdamse onderzoeks- en 

ondernemersecosysteem.

Het programma biedt faciliteiten en financiering, infrastructuur, educatieve 

maatregelen, een netwerk en nog veel meer. Onderzoekers, docenten en studenten 

hebben de incubators Amsterdam Venture Studios en Demonstrator Lab tot hun 

beschikking om hun businesscases te ontwikkelen en te testen of om hun start-

upactiviteiten te ondersteunen.

Young Professional Pool
Bij de Young Professional Pool worden twee aannames getest: 

>  Veel afgestudeerden hebben nog geen concreet beeld waar ze willen werken en 

hebben hier hulp bij nodig. 

> Voor mkb en start-ups is het moeilijk zich in de kijker te spelen van hoger 

opgeleiden.

Aan de hand van interviews met de beide doelgroepen en een daaropvolgende pilot 

worden deze aannames getest. In de pilot maken de young professionals kennis 

met de bedrijven. In april 2020 moeten er tien traineeships rond zijn tussen alumni 

en het mkb. 

Bij het Programma Ondernemerschap zijn er in 2019 tal van lopende projecten met 

steun van IXAnext. Een aantal voorbeelden van die projecten:

Cases
Actuele Amsterdamse onderwijscases zijn ontwikkeld. Ze doen denken aan 

de Harvard Businesscases, maar dan de Amsterdamse variant. Aan de hand 

van aansprekende bedrijven zoals Tony’s Chocolonely en Next Web wordt een 

case beschreven die tot de verbeelding spreekt van ondernemende studenten. 

Gastsprekers vanuit de beschreven bedrijven kunnen worden uitgenodigd, er 

is filmmateriaal bij ontwikkeld, docentenmateriaal is voorbereid en kan worden 

gedownload.

Real Life Challenges
Uit het bedrijfsleven worden challenges opgehaald. Dit zijn uitdagingen waar 

bedrijven tegenaan lopen. Deze “real life challenges” worden ondergebracht in 

onderwijsmodules, waar studenten ze proberen op te lossen. De uitdaging hiervan 

is nu om deze opdrachten te vertalen naar studiepunten en ze ook écht in het 

onderwijs te verankeren.

Een interview met projectleider Michael Tuguntke en een overzicht 

van de onderwijsmaatregelen is te vinden in het digitale jaarverslag. 

hva.nl/ondernemendehogeschool
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In 2019 komen overal binnen de HvA studenten met het project Fenix in 

aanraking. En niet alleen aan de HvA, ook aan de Avans Hogeschool wil men hun 

studenten laten meedoen met dit project. 

Het traject start altijd met een gesprek: wat is de behoefte, hoe kan falen 

en herstarten geïntegreerd worden in de module of het semester waar aan 

gewerkt wordt op dat moment. Bepaald wordt of er een werkcollege gegeven 

wordt of bijvoorbeeld een werkcollege in combinatie met een hoorcollege, of 

eventueel meerdere workshops. Tijdens de opleiding kan worden gevraagd een 

ondernemersplan te schrijven, of om tijdens de interviews een dagboek bij te 

houden wat zich later vertaalt in een ‘ondernemersdagboek’.

Project Fenix

ONDERZOEKSPROJECT

Een aantal opleidingen kiezen ervoor het project in te pluggen in een al bestaande 

module. Kortom, het is maatwerk afgestemd op de behoefte van de opleiding 

waarmee gewerkt wordt en er wordt heel secuur gekeken naar hoe studenten het 

beste meegenomen kunnen worden in de stof en het project. 

Studenten praten met ondernemers met een faalverhaal
In de handleiding die speciaal geschreven is als begeleiding bij het project, staat 

nagenoeg alle informatie die studenten nodig hebben om hun interview te doen. 

Dat betekent ook dat sommige faculteiten de hoorcolleges of workshops niet 

verplicht stellen. Uiteindelijk is de bedoeling dat studenten met ondernemers gaan 

praten die met falen te maken hebben gehad. 

Dit heeft drie belangrijke doelen:
> Door beide kanten van de medaille te laten zien, succes en falen, studenten een 

reëler beeld van ondernemen geven.

> In drie jaar tijd voldoende verhalen ophalen waaruit op wetenschappelijk 

verantwoorde manier patronen herkend kunnen worden.

> Dit uiteindelijk, samen met lessons learned teruggeven aan het werkveld, aan de 

ondernemers en uiteindelijk verwerken in het onderwijs. 

Veel faculteiten hebben al ondernemerschapsprogramma’s of -trajecten en daar 

willen de onderzoekers van het Fenix-project op aansluiten. Op die manier wordt 

het bruikbaar voor alle docenten en studenten. Die studenten willen in de toekomst 

ondernemer worden. Project Fenix helpt om een meer realistisch beeld te geven 

aan die studenten, ze leren dat falen erbij hoort.

TEGENSLAG, FALEN EN HERSTEL VAN ONDERNEMERS
Project Fenix is een initiatief van het Lectoraat Entrepreneurship, waarbij 

tegenslag, falen en herstel van ondernemers wordt onderzocht door 

studenten ondernemers te laten interviewen over hun faalervaringen. Deze 

interviews komen in een database met ‘faalverhalen’ en zo wordt een beter 

beeld gecreëerd van hoe ondernemers omgaan met tegenslag.

De doelen van dit project zijn tweeledig:

> Studenten een realistisch beeld van ondernemerschap laten ontwikkelen. 

Dit gebeurt door te laten zien dat (omgaan met) tegenslag, falen en 

herstel een natuurlijk onderdeel vormt van het ondernemerschapsproces 

en dat zelfs de beste en meest ervaren ondernemers hiermee te maken 

kunnen krijgen.

> Bevindingen formuleren en delen. Beschrijven, via publicaties, 

lesmateriaal en presentaties, hoe ondernemers en hun stakeholders 

reageren op ondernemingsfalen en daarvan te boven komen. En via 

beleidsadvies en onderwijs, om de (financiële, sociale, emotionele 

en andere) kosten van ondernemingsfalen te verminderen, het 

herstelproces te versnellen en ondernemerskapitaal te behouden.

“Falen is niet leuk om over te praten, als ondernemer 

zeker niet, praten over falen zit niet in onze maatschappij. 

Dat begint al heel klein bij je eerste schoolrapport, maar 

ondernemers zijn echt heel kwetsbaar als ze in de problemen 

raken, want dan lopen ze het risico dat niemand meer zaken 

met ze wil doen. Als je weet dat je niet de enige bent is het op 

een gegeven moment makkelijker om er over te praten.

 Iedereen houdt maar de schijn op, op die mkb borrel en 

iedereen denkt van iedereen dat het heel goed gaat, maar 

ondertussen weet je dat in die groep altijd een aantal 

mensen is die met tegenslagen te maken hebben.”
 

- Jeanne Martens, onderzoeker Fenix –
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Verrassende uitkomsten
Met de hoeveelheid data die er al is, hebben de onderzoekers gekeken of er verschil 

zit in hoe de opdracht uitgevoerd wordt, kijkend naar mannelijke en vrouwelijke 

studenten. Verrassend genoeg bleek daar heel veel verschil in te zitten. De 

vrouwelijke studenten blijken kleinere ondernemers te kiezen voor hun interview 

en ze kiezen ondernemers met minder ernstige faalverhalen. De onderzoekers 

zien ook dat vrouwelijke studenten vaker een vrouwelijke ondernemer zoeken, die 

vaak kleiner zijn in bedrijfsomvang dan die van de mannelijke ondernemers. Maar 

ook als die vrouwelijke studenten een mannelijke ondernemer interviewen, zijn 

dit substantieel kleinere ondernemers dan die de mannelijke studenten zoeken. 

Als de mannelijke student een vrouwelijke ondernemer spreekt is dit weer een 

substantieel grotere ondernemer. 

Los van het project op zich geven de onderzoekers aan ontzettend trots te zijn op een aantal 

andere gebeurtenissen rondom Fenix in 2019. “De plaatsing van ons artikel in het Maandblad 

voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) was zeker een hoogtepunt. Hier hebben we een 

onderzoeksartikel gepubliceerd over oorzaken van falen en trajecten na de interventie van een 

organisatie die ondernemers in zwaar weer ondersteunt. Maar ook de zeer goed ontvangen 

workshop rond Fenix en Vicarious Learning op de 3E Entrepreneurship and Education Conferen-

ce in Göteborg in mei 2019 zijn we enorm trots op.” 

PARTNERS
Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam,

Zelfstandigenloket Flevoland, MKBdoorgaan.nl, Over Rood, Zuidweg 

& Partners, Instituut Midden en Kleinbedrijf, Stichting 155, Divosa, 

Stichting113, HvA-lectoraat Armoedepreventie 

FENIX INTERNATIONAL
In 2020 gaat het project Fenix een samenwerking aan met Northumbria 

University in Newcastle. Het project krijgt steeds meer bekendheid. De pilot 

gaat in februari van start en de ambitie is om dit de komende jaren te laten 

doorgroeien. 

Vicarious Learning: leren uit de praktijk zonder dat je het zelf 

hoeft mee te maken, leren van de ervaring van anderen. 

“We hebben het principe van vicarious learning gepresenteerd op een onderwijscon-

ferentie voor ondernemerschap. Daar hebben we benadrukt dat deze methode ook 

voor andere onderwerpen te gebruiken is. Wij doen dit nu met falen en herstart, maar 

je kan het ook vertalen naar andere onderdelen van ondernemerschap of andere vel-

den. En, last but not least, stonden we samen met lector Ingrid Wakkee op het podium 

bij het Gala van de Wetenschap 2019 met ons project. Dat was echt ontzettend leuk 

om een keer mee te maken.”

“De essentie van dit project is het verbinden van  

onderzoek en onderwijs.”

- Jeanne Martens & JuanFra Alvarado, onderzoekers Fenix -

JuanFra Alvarado

Jeanne 
Martens

Als je kijkt naar deze data, naar het rolmodel wat studenten nu spreken, dan heeft 

de mannelijke student altijd een ander rolmodel dan de vrouwelijke student. Een 

van de dingen die je zou kunnen doen is dat je mannelijke en vrouwelijke studenten 

samen laat interviewen, en zo de gelijke kans geeft om van verschillende type 

ondernemers te leren. 

Fenix Erasmus+
in november 2019 heeft het Fenix-project een spin-off gekregen binnen een geho-

noreerde Erasmus+-aanvraag: Smart Up. Het lectoraat Entrepreneurship gaat hierin 

een framework maken als basis over thema’s die belangrijk zijn voor het vroegsigna-

leren. Daarna maken ze een curriculum voor een massive open online course. 
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Lessons learned
Er zijn een aantal lessen die op dit moment uit het onderzoek kunnen worden getrokken:

>  Zie falen als een normaal onderdeel van het ondernemerschapsproces en besteed er dus ook 

aandacht aan.

> Veel ondernemers hebben te weinig financieel inzicht. Wat dat betreft is het heel jammer 

dat het middenstandsdiploma is afgeschaft. Er zijn best veel ondernemers die op dat gebied 

onvoorbereid aan de slag gaan.

> Ook maken ondernemers veel te weinig gebruik van hun netwerk op momenten dat het 

tegenzit. Juist als het slecht gaat, moet je de deur uit. Blijf op de hoogte wat er speelt binnen 

jouw sector.

De punten waar het onderzoek zich in de toekomst nog op wil richten is het herkennen van 

patronen binnen de verschillende groepen ondernemers. De meeste faalverhalen die verzameld 

zijn, komen van mannen, terwijl de helft van de ondernemers vrouw is. Er wordt gezegd dat dit 

komt omdat ze als vrouw minder risico nemen, maar de vraag is, is dit zo? Ook een vergelijking 

tussen verschillende culturen willen de onderzoekers nog graag maken.

FENIX IN DE PRAKTIJK
125 derdejaars studenten van de opleiding Sportkunde deden mee met 

het project Fenix. Katelijne Boerma, programmamanager en docent bij de 

opleiding International Sport Management & Business was onder de indruk 

van de manier van samenwerken tussen haar opleiding en de onderzoekers 

van het project Fenix. 

“We kwamen elkaar toevallig tegen op een congres en vanaf daar ging 

de bal rollen. De onderzoekers van het programma zijn echt naar ons 

toegekomen. We zitten geografisch gezien altijd een beetje in een uithoek en 

samenwerken met andere faculteiten gaat niet altijd makkelijk, maar Jeanne 

en JuanFra hebben ons dit hele proces heel goed begeleid. Ze hebben bij ons 

gepresenteerd, Jeanne is op onze studiedag komen vertellen en ze hebben 

werkcolleges gegeven. Echt alles om ons en de studenten goed mee te 

nemen in de stof. 

Vanuit onze opleiding zit een van onze docenten bij het Programma 

Ondernemerschap en heeft dit project begeleid. Voor 2020 gaan we kijken of 

we een project kunnen starten wat zowel voor ons, als voor het Programma 

Ondernemerschap wat moois oplevert. Die gesprekken gaan we nu aan.”

FENIX OP HET GALA VAN DE WETENSCHAP
In 2019 staat Lector Ingrid Wakkee samen met haar collega-onderzoekers 

Jeanne Martens en Juanfra Alvarado Falenzuela op het podium tijdens het 

Gala van de Wetenschap om Project Fenix te presenteren. Daar vertelt ze 

over een aantal uitkomsten van het onderzoek. Onder andere dat 80% van 

de bedoelde start-ups het niet eens redt om überhaupt op te starten, oftewel 

de ‘failure to launch’. Daarnaast blijkt dat 50% van de ondernemingen die wel 

begint, binnen vijf jaar alweer verdwenen is. 

Ingrid vertelt waarom er niet graag over dit onderwerp gesproken wordt, ook 

niet door wetenschappers. “Er zit een stigma op falen, ook wetenschappers 

kijken er niet graag naar. Daarnaast is het voor ondernemers vaak een 

brug te ver om hun verhaal te vertellen, het is gewoon niet leuk om over te 

praten. Wat blijkt uit het onderzoek is dat ze het veel makkelijker vinden om 

die verhalen te delen met mensen die nog aan het begin staan, dus aan de 

studenten die ze komen interviewen, dat doen ze veel makkelijk dan praten 

met ons wetenschappers.”

Conferentie- 
workshop

1
Betrokken  

opleidingen

PROJECT FENIX  
IN 2019

HvA Commerciële Economie, 
 HvA Sportkunde, HvA Media, Informatie  

en Communicatie, Avans Hogeschool:  
Business Innovation

Bereikte 
studenten

914
Betrokken  
docenten

28
HVA

3
BUITEN 
HVA

Externe 
presentaties

2
Publicatie

1

Conferentie- 
paper

1
Keynote

1

5

Foto Bob Bronshoff/Gala van de Wetenschap
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Social entrepreneurship

ONDERZOEKSLAB 

Tech4Good
In het project Tech4good werken de onderzoekers 

van het Lab Social Entrepreneurship samen met 

twee andere faculteiten. 

Nanda Piersma (Faculteit Techniek), lector Urban Analytics

Haar lectoraat onderzoekt hoe partijen in de stad beter inzicht kunnen 

krijgen in hun data, door middel van data-analyse, algoritmes en business 

analytics

Sabine Niederer (Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie), lector 

Visual Methodologies

Het lectoraat richt zich op ontwerpend onderzoek aan de hand van beeld. 

Dat moet leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen voor praktijkgericht 

onderzoek binnen mode, media, design en digitale technologie.

Hoe kan data science sociale ondernemers helpen?
Welke vragen spelen er in het veld van de sociale ondernemers en zijn deze door 

middel van een data challenge te beantwoorden met data-science. Dat is de 

start van het project Tech4Good. Er worden co-creatiesessies gehouden waarbij 

ondernemers uit het sociale domein met behulp van visuele methodologie wat 

aangeleerd wordt over die data-analyse en waar de vragen uit het veld worden 

opgehaald. 

Het blijkt een zeer succesvolle samenwerking tussen de verschillende groepen 

onderzoekers en sociaal ondernemers. Wat ook blijkt is dat sociaal ondernemers 

moeite hebben om te verwoorden wat hun impact nu precies is. Zij hebben 

behoefte om aan te kunnen tonen aan zichzelf, maar zeker ook aan hun 

stakeholders welke en hoeveel impact zij maken. 

Als vervolgproject wil de groep onderzoekers instrumenten aan sociale 

ondernemers aanbieden die hen gaan helpen bij het beantwoorden van deze vraag. 

Dit willen ze doen door een toolbox te maken om in spelvorm social impact stories 

te ontwikkelen, bestaande uit:

> Een introductie en overzicht van de beschikbare tools.

> Een canvas/format voor impact workshops.

> Instructies voor beschikbare tools voor meten van maatschappelijke impact 

(gebaseerd op impactpad en SDG’s) en storytelling (denk aan een spel als story 

cubes en design, en storytelling kaartensets als story slam en design method 

toolkit, IDEO cards).

> De uiteindelijke vorm van de tools zal een spel zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 

dobbelstenen of kaarten.

In het lab Social Entrepreneurship richten de 

onderzoeken zich op sociale ondernemers. Die 

sociale ondernemers creëren maatschappelijke 

impact door te ondernemen en het oplossen 

van maatschappelijke problemen staat centraal 

in hun businessmodel. Maar hoe verloopt de 

samenwerking? 

 

Welke businessmodellen werken wel en welke niet? Hoe kan je maatschap pelijk 

impact in waarde uitdrukken? Dat is wat onderzocht wordt in het Lab Social 

Entrepreneurship van de HvA.
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Binnen de minor zijn drie stromingen: 

> studenten met een eigen sociale onderneming

> studenten met interesse in het ecosysteem van sociaal ondernemerschap, zij doen praktijkcases, 

aangereikt uit het werkveld. 

> studenten met interesse in de onderzoekkant van sociaal ondernemerschap, zij doen onderzoek binnen 

het lab Social Entrepreneurship.

Minor Entrepreneurship for Society

Impactondernemerschap is ondernemen met 

als doel: meervoudige waardecreatie, sociale 

en maatschappelijke impact en zo min mogelijk 

negatieve impact.

Amsterdam Impact is een vanuit de gemeente opgezet programma om 

impactondernemerschap te stimuleren. Het werd in 2015 opgezet om sociaal 

ondernemers te ondersteunen, maar het programma is in de loop der jaren 

gegroeid en heeft inmiddels een bredere dimensie. Het faciliteert nu ook bedrijven 

die financieel gedreven begonnen zijn, maar de omslag willen maken naar 

ondernemen met impact. 

Ellen Oetelmans is Programmamanager bij Amsterdam Impact en werkte in 2019 

veel samen met het Programma Ondernemerschap: “Ik merk dat de HvA heel 

goed weet wat er speelt in het ecosysteem en op het gebied van sociaal en impact 

ondernemerschap. Niet alleen in Amsterdam, maar ook internationaal. Het is fijn 

om samen te werken met een partner die daar een goed oog voor heeft.”

Amsterdam Impact 

Entrepreneurship for Society: een transdisciplinaire samenwerking 

tussen de faculteit Business & Economie, Maatschappij & Recht en 

het lab Social Entrepreneurship. Binnen deze samenwerking is de 

minor Entrepreneurship for Society ontwikkeld. In deze minor draait 

het om ondernemen voor een positieve maatschappelijke impact. 

MINOR 
ENTREPRENEURSHIP  

FOR SOCIETY  
IN 2019

HvA Social work, 
HvA Bedrijfskunde

Bereikte  
studenten

15
Betrokken  

opleidingen

2
Betrokken  
docenten

6

In het digitale jaarverslag een interview 

met pogrammamanager van de minor 

Sharon Sprenger.

hva.nl/ondernemendehogeschool

Een uitgebreid interview met Ellen Oetelmans is te vinden in het 

digitale jaarverslag. 

hva.nl/ondernemendehogeschool

Ellen Oetelmans
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In tijden dat de fysieke winkel alleen maar minder bezoekers trekt is het belangrijk 

om te onderzoeken hoe mkb’ers met een fysieke winkel te ondersteunen zijn bij hun 

inspanningen om mensen die winkel weer in te krijgen.

In 2019 draait het binnen het lab vooral om het Raak-mkb-onderzoek Meer 

bezoekers naar mijn winkel. In het onderzoek wordt met vier verschillende 

innovatieve technologieën geëxperimenteerd in de winkels om te kijken wat 

aanslaat bij de consument. Een project waarin de onderzoekers van twee lectoraten, 

het werkveld, technologiepartners én studenten zeer nauw samenwerken. Het 

werkveld, zowel de mkb-bedrijven als de technologiepartners, hebben uiteraard veel 

belang bij de uitkomsten van dit onderzoek en stellen hun winkels en technologie 

ter beschikking van het onderzoek. Studenten werden tijdens dit onderzoek 

betrokken bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens. Uit het onderzoek zijn 

inmiddels zes publicaties gekomen, zowel nationaal als internationaal.

Store innovation

ONDERZOEKSLAB

Robotics, retail en zorg
Het lab gaat door met onderzoek naar innovatieve technologieën binnen de 

retailbranche. In 2020 wil het lab zich richten op robotics, de robot is aangeschaft en 

staat klaar om onderzoek mee te gaan doen. Wederom is het onderzoeksveld de retail, 

maar dit keer is gekozen voor de verrassende combinatie met de zorg. Een mooie 

combinatie, omdat beide branches veel van elkaar kunnen leren. Binnen de zorg gebeurt 

al veel met robotics en de retail kan hier veel van leren. Op haar beurt kan de zorg leren 

van de retailbranche. Ziekenhuizen privatiseren en moeten gaan nadenken over hun 

marktmodel. Daar hebben ze binnen de retail weer veel ervaring mee. 

Een consortium met zowel partners uit de retail als uit de zorg is inmiddels gevormd. Nu 

richten alle pijlen zich op de vraag hoe dit project het best gefinancierd kan worden. Het 

onderzoek en consortium is zo cross sectoraal, dat het wat betreft subsidie een lastig 

keus is waar je op inschrijft. Binnenkort starten de gesprekken met subsidieverstrekkers 

over op welke manieren het onderzoek voor subsidie in aanmerking kan komen.

Het Store Innovation Lab is een samenwerking tussen de lectoraten Digital Commerce (FBE) en lectoraat 

Crossmedia (FDMCI) binnen het Programma Ondernemerschap. Zij doen onderzoek naar de effecten 

van innovatieve in-storetechnologieën op het gedrag van de consument. Onderzoekers werken samen 

met winkeliers, techontwikkelaars, docenten en studenten in het uitvoeren van praktijkgericht 

wetenschappelijk onderzoek. Met de verkregen inzichten helpen zij fysieke winkels aantrekkelijk te 

houden.

VIER INNOVATIEVE TECHNOLOGIËEN
> Interactieve schermen

 Op een scherm dat buiten de winkel hangt, zien wat zich in de 

winkel bevindt.

> De mobile loyalty app

 Een spaarprogramma in de vorm van een app op de mobiele 

telefoon. 

> Geofencing

 Locatie specifieke berichten in de vorm van een app. In een 

straal van een bepaald aantal meter gaat de app af en krijgt de 

consument bijvoorbeeld een bericht met “ kom nu de winkel 

binnen voor een gratis koffie”.

> Augmented reality

 Met het richten van de mobiele telefoon op een poster die voor 

de winkel hangt komt de poster tot leven op het telefoonscherm. 

De consument krijgt bijvoorbeeld een kijkje in de bakkerij waar 

de koekjes zijn gebakken die in de winkel liggen.

STORE  
INNOVATION LAB  

IN 2019 FBE, FDMCI en AMFI
Bereikte  

studenten

200
Betrokken  

opleidingen

3
Betrokken  
docenten

7
 Presentaties 

extern

10
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Dit is de verhaallijn van de escape room ontwikkeld door Sultan Göksen en Richard 

Martina, beide onderzoekers bij het programma Ondernemerschap. Altijd bezig met 

innovatie in het onderwijs en zelf groot fan van escape rooms heeft Sultan eerst zelf 

een simpele versie van een escape room ontwikkeld voor haar studenten economie 

in het middelbaar onderwijs.

Hier raakte ze zo enthousiast van dat ze uiteindelijk via een Grassroots aanvraag 

(Grassroots = een beurs voor docenten en studenten met ideeën voor het verbeteren 

van het onderwijs met ICT) studenten aan het werk heeft kunnen zetten en voor 

verschillende vakken van de lerarenopleiding (waar Sultan ook lesgeeft) escape 

rooms heeft ontwikkeld. Vanaf daar rolde de bal verder en ontstond het idee om 

bij het Programma Ondernemerschap ditzelfde te gaan doen, gericht op welke 

ontwerpelementen je nodig hebt bij het ontwikkelen van een escape room, specifiek 

gericht op de vaardigheden die je als ondernemer nodig hebt.

Educatieve escape rooms

ONDERZOEKSPROJECT

Je bent eerstejaars studenten aan het eind van je 

eerste jaar. Om door te mogen naar hoofdfase met 

als specialisatie Ondernemerschap moet je eerst 

ontsnappen uit een escaperoom. Als je ontsnapt, 

betekent het dat je over de vaardigheden beschikt die je 

nodig hebt voor de hoofdfase en word je toegelaten.

Welke vaardigheden focus je op?
Maar hoe bepaal je welke vaardigheden je op focust, hoe meet je die vaardigheden 

en is één escape room genoeg om die vaardigheden te ontwikkelen? Dat is waar 

Richard Martina, onderzoeker bij het lectoraat Entrepreneurship, betrokken raakte 

bij het project. Richard heeft onderzoek gedaan naar de EntreComp. “We hebben 

ons voornamelijk gericht op vaardigheden uit het EntreComp model.” 

Kan je de eerste puzzel nog oplossen met communicatie, 

bij de laatste heb je meer vaardigheden nodig. Ook kennen 

ze elkaar bij de latere puzzels beter en kan je dus ook meer 

vragen wat betreft samenwerking.”

 – Sultan Göksen, onderzoeker - 

“We liepen tegen lastige dingen aan: het EntreComp model zegt dat er drie domeinen 

zijn (paars, groen, oranje in het figuur) en elk domein is opgedeeld in vijf competenties. 

(taartpunten in het model) Hoe kan je dan een puzzel ontwikkelen die maar één 

competentie test? Meestal zit in een puzzel een combinatie van competenties, in een 

escape room zit eigenlijk al standaard in elke puzzel de competentie ‘samenwerken’, 

simpelweg omdat je het met meerdere mensen doet. Dus welke competentie je ook 

toetst, het is onmogelijk om hem alleen te testen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen 

onderscheid te maken tussen ‘algemene competenties’, die je voor iedere puzzel gebruikt, 

zoals samenwerken. En dan per puzzel heel specifiek één andere competentie erbij die niet 

algemeen is, zoals bijvoorbeeld ‘financiële basiskennis’.” 

Richard Martina

De Europese Unie heeft het begrip “ondernemerschap” 

vertaald naar een model, waarmee er op een universele 

manier over de benodigde competenties voor 

ondernemerschap gesproken kan worden: de EntreComp.
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Sultan: “Je wil de studenten enthousiast maken voor de game en zorgen dat ze dat enthousiasme 

niet verliezen tijdens de game. Dat is waarom we elke puzzel een klein beetje moeilijker hebben 

gemaakt. We starten met een vrij simpele puzzel, die in principe alle studenten zouden moeten 

kunnen oplossen, zo start je met een succeservaring. Daarna wordt elke puzzel een stukje 

moeilijker en worden steeds meer complexe vaardigheden gevraagd. Kan je de eerste puzzel nog 

oplossen met communicatie, bij de laatste heb je meer vaardigheden nodig. Ook kennen ze elkaar 

bij de latere puzzels beter en kan je dus ook meer vragen wat betreft samenwerking.” 

11 ontwerpelementen
In totaal zijn er door het onderzoek elf ontwerpelementen in kaart gebracht. Vijf 

gebaseerd op de EntreComp en zes op het spelelement . Dit zijn de elementen 

die kunnen worden ingezet bij het ontwerpen van een escape room voor 

ondernemerschapsonderwijs. 

Conferentie in New Orleans en testen bij VECON
Het onderzoek naar de ontwerpelementen werd in januari 2019 door Sultan 

gepresenteerd tijdens de ‘United States Association for Small Business 

and Entrepreneurship’ (USASBE) conferentie in New Orleans, in de VS. In 

maart 2020 geven Richard en Sultan een workshop op de VECON studiedag 

(vereniging van leraren in de verschillende economische vakken op alle 

niveaus). Sultan: “We hebben de escape room eerder ook getest bij de VECON, 

nu komen we terug met een workshop. Het doel is tweeledig, aan de ene 

kant delen welke kennis is opgedaan in het afgelopen onderzoek en aan de 

andere kant willen we nieuwe informatie ophalen over welke competenties 

de docenten zelf nodig hebben om een escape room te ontwikkelen. Deze 

informatie gebruiken we weer als input voor het vervolgonderzoek.”

ERASMUS+ UNLOCK
Unlock vloeit voort uit het escape room project. Een samenwerking van 

zeven Europese instellingen waaronder de HvA. Het doel is een online 

digitale omgeving ontwikkelen die verschillende middelen heeft om 

docenten te helpen bij het maken van eigen escape rooms. Alle partners 

hebben een andere rol in het project, digitale ontwikkeling, ontwikkeling van 

een MOOC en het schrijven van de methodologie. Vanuit het Programma 

Ondernemerschap wordt de begeleiding van de workshops gedaan door 

het volgen van de docenten (verdeeld over zeven Europese landen) die 

meedoen aan het onderzoek, bij het maken van een eigen escape room.

Sultan Göksen

EDUCATIEVE 
ESCAPE ROOMS 

IN 2019

hoofdstuk 
in een boek

1

workshops

1
column

1

journal 
paper

1

conferentiepaper

1

Bereikte  
studenten

125
Betrokken  
docenten

6

 Presentaties 
extern

2

Betrokken  
opleidingen

2
HVA COMMERCIËLE ECONOMIE,  
HVA LERARENOPLEIDING ECONOMIE

Financial and 
economic literacy

Initiative, Motivation 
and perseverance

Self-awareness and 
Self- efficacy

Spotting 
opportunities

Increasing 
difficulty

Cooperation

Time limit and 
count down 
clock

Game rules

Hint 
management

Immediate 
feedback

Narrative
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ACE

SAMENWERKEN

De hulp van ACE bestaat uit training 

en coaching en kennismaking met het 

uitgebreide netwerk van marktleiders, 

zakelijke professionals, investeerders en 

dienstverleners. Door op kennis gebaseerde 

startups en scale-ups te ondersteunen, creëert 

ACE een leeromgeving voor impactvolle 

bedrijven van de toekomst.

In januari 2019 werd de HvA, in navolging van de UvA, samen met de VU, het AMC 

en VUMC aandeelhouder in ACE. De motivatie daarachter is dat de samenwerking 

tussen de onderwijsinstellingen versterkt moest worden. De vraag is nu, een jaar 

later of en zo ja op welke manier dit is gebeurd. Erik Boer, directeur van ACE vertelt.

“Wat ik zie bij de HvA en het Programma Ondernemerschap 

is dat ze, veel beter dan de universiteiten dit doen, de 

verbinding zoeken met de stad. In de innovatiethema’s van 

de HvA zie je sterke verbinding met de stad Amsterdam en de 

regio. Het is waar de studenten (gaan) werken, daar liggen je 

kansen als het gaat om nieuwe bedrijvigheid”.

- Erik Boer, directeur ACE -

Erik Boer 

“We kunnen elkaar versterken ten behoeve van de 

ondernemers in de regio”.

- Manou Chen -

Het volledige interview met Manou Chen is te  

vinden in het digitale jaarverslag. 

hva.nl/ondernemendehogeschool

Het volledige interview met Erik Boer is te vinden 

in het digitale jaarverslag.  

hva.nl/ondernemendehogeschool

Manou Chen is afdelingshoofd bij de afdeling 

Ondersteuning Ondernemers van de gemeente 

Amsterdam. 

In deze rol ook veel op de HVA te vinden, bijvoorbeeld als gastdocent, als partner 

van het fieldlab over ondernemend participeren maar ook als opdrachtgever 

voor de Amsterdamse Zaak waarbij de BOOT-winkels van de HvA worden ingezet 

om administratieve ondersteuning te bieden aan ondernemers die dat nodig 

hebben. In 2019 volgens eigen zeggen wat minder te vinden bij het Programma 

Ondernemerschap, maar voor 2020 staat er genoeg op de stapel.

In 2020 gaat de gemeente samen met Programma Ondernemerschap een 

rondetafelbijeenkomst organiseren met deskundigen vanuit het onderwijsveld en 

de wetenschap gericht op ondernemende vaardigheden. Het uiteindelijke doel is 

het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, van peuter tot pensioen bezig zijn 

met het zien van kansen, het benutten van kansen en het creëren van waarde. 

Ondersteuning Ondernemers 
gemeente Amsterdam

Manou Chen
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Collaborative Networks  
for Sustainability (CONESU)

ONDERZOEKSPROJECT

Het project loopt de komende vier jaar en is een samenwerking tussen Lori 

DiVito (Collaborative innovation & Entrepreneurship), Ingrid Wakkee (Programma 

Ondernemerschap) en Jakomijn van Wijk (Maastricht School of Management) 

met als titel: ‘Collaborative networks for sustainability’. Het project focust op 

samenwerkingsnetwerken binnen de mode-industrie van Nederland die zich 

richten op het duurzamer maken van die industrie.

Julia Planko, docent-onderzoeker bij 

Urban Technology en werkzaam bij het bij 

het lectoraat Entrepreneurship: “Binnen 

de Nederlandse mode-industrie zijn er 

verschillende bedrijven en organisaties 

die zich bezighouden met het duurzamer 

maken van die industrie, om dit doel 

te bereiken moeten ze samenwerken 

met andere partijen uit de branche. Die 

netwerken worden aangestuurd door een 

‘network orchestrator’ en dat is precies 

waar wij onderzoek naar doen. Op de lange termijn blijkt het overeind houden 

van die netwerken heel lastig en dat de network orchestrator een belangrijke 

schakel is om deze netwerken te laten blijven bestaan.” 

De ‘network orchestrator’. Een vrij nieuw begrip waar door middel van een 

gehonoreerde Raak-Pro aanvraag onderzoek naar gedaan wordt in 2019.

COLLABORATIVE 
NETWORKS FOR 
SUSTAINABILITY 
The role of Network Orchestrators 
in the Dutch apparel industry

amsterdamuas.com

Research method/Theoretical framework:
► Case study design, participatory and longitudinal 

approach (historic and in real-time for 2-3 years)
► Drawing on qualitative data (e.g. observations of 

meetings, semi-structured interviews and textual 
materials) and quantitative data (e.g. surveys)

Theoretical framework

1

2

3

Exchange of ideas,
knowledge, resources 

in the context of 
competitor relations

Activities

Figure 5.2. Theoretical framework of the dynamics in 
collaborative networks for sustainability

Participants

Network
orchestrator

Collective
value creation

Collective
value capture

Private
value capture

• Interviews (Bi-annual)
• Orchestrator Interventions
• Orchestrator pre &    
 postrefl ections

• Observations of events/meetings
• Archival documentation

Survey and archival data 
for social network mapping

Institutional context

Network

• Interviews selected participants
• Survey all active & non-active
• Experiment with storytelling 
 methods

Research cases

Research question
‘’How do we as network orchestrators in collaborative networks for 
sustainability, design and implement activities that create value and 
ensure value capture by network participants and thereby maintain 
the survival of these networks?’’

Introduction
New collaborative network arrangements between companies and 
other organizations like NGOs and government are needed for 
industrial transformations towards sustainability or circularity. Yet, 
the long term survival of such collaborative networks is challenging 
and the value created in them can be lost if they dissolve. Network 
orchestrators are key players in ensuring that networks create value 
for the participating organizations and that these organizations can 
capture this value in their individual organizations. 

Network orchestrator is a new professional role and there are no 
handbooks, best practices and educational programmes available nor 
is there a professional association to represent network orchestrators 
to external audiences and support network orchestrators in 
performing their role eff ectively. CONESU aims to fi ll this gap.

“We willen uiteindelijk bijdragen aan 

de professionalisering van de rol van 

de network orchestrator, zodat de 

netwerken een duurzame structuur 

krijgen, de kennis niet verloren gaat 

en de doelen bereikt worden.” 

- Julia Planko, onderzoeker -

“Network orchestrator is een relatief nieuw begrip en de mensen die wij volgen 

noemen zichzelf niet zo, maar het is wel wat ze doen. Wij onderzoeken wat zijn of 

haar rol precies is, hoe het netwerk wordt aangestuurd door de orchestrator om 

uiteindelijk die duurzaamheidstransitie te bereiken. We draaien in het onderzoek 

mee met vier verschillende netwerken en bij elk netwerk sluiten twee onderzoekers 

aan. We worden uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomsten en worden 

meegenomen in alle communicatie die over en weer gaat binnen dat netwerk. Zo 

kunnen wij precies zien op welke manier en over welke onderwerpen men met 

elkaar communiceert.”

VIER NETWERKEN ONDERWERP VAN 
ONDERZOEK 
>  MVO Nederland Network organization

>  Dutch Trade Association for Fashion and (Interior)Textiles 

MODINT, Dutch Circular Textile Valley

> NL NextFashion Circle Economy Social enterprise

TEXTILES ON THE MOVE
In November 2019 hield de opleiding Fashion & Textile Technologies van 

Saxion, het congres ‘ Textiles on the move’, hier gaat het over de toekomst 

van de textielindustrie, van het onderwijs en het ontwerpen in Nederland. 

Het netwerk waar Julia Planko onderzoek naar doet organiseerde dit 

congres: “Echt een waanzinnig congres waar we aan mochten deelnemen, 

heel bijzonder wat er allemaal gaande is in die industrie, veel sprekers van 

bekende bedrijven, maar ook andere onderzoekers die hun onderzoek 

presenteerden en waar je over mee kon discussiëren.”

Tools voor network orchestrators
“We willen uiteindelijk bijdragen aan de professionalisering van de rol van zo’n 

network orchestrator, zodat de netwerken een duurzame structuur krijgen, 

de kennis niet verloren gaat en de doelen bereikt worden. We hebben in 2019 

inmiddels een sessie gehouden met alle network orchestrators bij elkaar, waarin 

we ze vooral hebben bevraagd over hoe zij hun eigen rol zien. Uiteindelijk willen 

we verschillende tools ontwikkelen voor network orchestrators die uiteindelijk ook 

bruikbaar zijn om mensen op te leiden tot network orchestrator. We doen dit door 

het maken en testen van nieuwe governance modellen en verschillende tools en 

door het organiseren van bijeenkomsten waar de network orchestrators ideeën 

uit kunnen wisselen en door het bespreken van best practices van elkaar kunnen 

leren.” 
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Circulair bouwen

ONDERZOEKSPROJECT

Minder grondstoffen gebruiken en beter omgaan met de materialen die we al hebben. Op die manier wil 

het kabinet gezamenlijk al in 2030 de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Het uiteindelijke 

doel is om in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen.

Tijdens de sloop van veel gebouwen komen materialen los die goed herbruikbaar 

zijn. Kozijnen, deuren, hekwerken, vaak nog in goed staat en dus zo te gebruiken in 

andere bouwprojecten. Het probleem waar men tegenaan loopt met de materialen 

is het koppelen van de vraag en het aanbod, dit blijkt een lastig vraagstuk.

Hoe kan het platform geoptimaliseerd worden?
De vraag die de onderzoekers van Programma Ondernemerschap proberen te 

beantwoorden is hoe dit platform geoptimaliseerd kan worden. Er wordt onderzoek 

gedaan naar wat de gebruikers van het platform precies willen weten; willen ze 

vaste prijzen, of willen ze een structuur waardoor er geboden kan worden op de 

materialen. Welke filters moet je aanmaken om het aanbod zo te structureren 

dat de gebruiker niet te veel, maar ook niet te weinig aanbod ziet. Verder wordt 

onderzocht op welke manier bedrijven langs de bouwketen kunnen samenwerken 

om het hergebruik van bouwmateriaal te stimuleren.

Het project Circulair van het Programma Ondernemerschap kijkt samen met drie 

organisaties (Boot, BeelenNext, Insert.nl) naar dit vraagstuk. Insert.nl heeft een 

platform ontwikkeld, een marktplaats voor Circulair bouwmateriaal. Insert.nl is een 

innovatief, circulair platform, wat samen met hun leden en partners de transitie 

van lineair naar circulair bouwen en slopen wil ondersteunen. Op het platform 

proberen zij naast informatievoorziening over circulair bouwen, vraag en aanbod 

van bouwmaterialen aan elkaar te koppelen. 

CIRCULARITEIT IN DE BOUW
Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes 

van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als 

bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden 

gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Samen met studenten van de opleiding Architectuur en Bouwkunde, de 

toekomstige gebruikers van het platform, wordt het platform onder de loep 

genomen. De studenten fungeren als proefpersonen om het platform te testen. 

Ook studeren twee studenten af op het project en werkt er een groep studenten 

van de opleiding Bedrijfskunde mee. Zij doen een praktijkopdracht ter voorbereiding 

op hun afstudeerscriptie. Het project duurt nog tot de zomer van 2020, daarna 

wordt gekeken waar de behoefte van het consortium ligt en wellicht ingezet op een 

vervolgonderzoek
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Aangezien beide situaties niet wenselijk zijn, is op verzoek van de afdeling O&O door 

Matthijs de Feber in samenwerking met het Programma Ondernemerschap de 

Bijzondere Ondernemersregeling opgesteld. 

Aan de hand van topsportregeling
Voor studenten biedt dit de mogelijkheid om aanpassingen te doen binnen 

het reguliere studieprogramma en afwijkende tentamenmogelijkheden toe te 

passen. Matthijs de Feber: “Aan de hand van de topsportregeling heb ik deze 

regeling opgezet voor studentondernemers, logischerwijs is daar het Programma 

Ondernemerschap bij betrokken. Los van het nut van de regeling is het ook een 

instrument om ondernemerschap onder de aandacht te brengen, zowel bij de 

studenten als bij de werknemers van de HvA.”

“In 2020 wil ik nog een keer kritisch kijken naar de eisen die worden gesteld om te 

kunnen deelnemen aan de regeling. Ik denk dat we daar duidelijker in moeten zijn 

aan de voorkant. We zijn nu vrij veel tijd kwijt met het beoordelen van aanvragen 

die eigenlijk geen kans maken en dat is zowel zonde van onze tijd als die van de 

student.”

Bijzondere Ondernemersregeling
Drie jaar geleden bleek dat studenten aan de HvA met ook een eigen bedrijf vaak in de 

problemen kwamen met hun tijd. Dit resulteerde over het algemeen in óf een voortijdige 

beëindiging van de studie, óf een beëindiging van het bedrijf.

VOOR STUDENTEN

Roy maakt schoonmaakbranche transparanter en eerlijker
In 2019 hebben tien studenten gebruik gemaakt van deze regeling, 

waaronder Roy. Met zijn bedrijf wil Roy de schoonmaakbranche 

transparanter en eerlijker maken door via een platform 

appcommunicatie tussen de schoonmaker en de gebruiker van de 

ruimte mogelijk te maken. Op die manier worden geen standaard 

werkzaamheden uitgevoerd, maar worden specifieke werkafspraken 

gemaakt tussen schoonmaker en de gebruiker van de ruimte.

Met de regeling kon Roy, na wat obstakels in het proces, afstuderen 

in zijn eigen bedrijf. Hij moest wel bedenken en aantonen hoe hij de 

competentie samenwerking in praktijk ging brengen. Hiervoor heeft 

hij verschillende coaches in de hand genomen. Volgens Roy moet de 

regeling absoluut blijven bestaan, anders had hij niet kunnen afstuderen 

in zijn eigen bedrijf en was dit ter ziele gegaan.

 hva.nl/ondernemerschap   

TWITTER @HvAEntrepreneur  

Linkedin-In showcase/hva-ondernemerschap/ 

http://hva.nl/ondernemerschap
https://www.linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/


Programma 
Ondernemerschap 


