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Innovatie, valorisatie en ondernemerschap 
Bestaand 
• Kenniscentrum Ondernemerschap 
• Center of Entrepreneurship Value050 
• Incubator Cube050 
• Hanze Ontwerpfabriek 
• Enterprise Europe Network 
 
Nieuw 
• Hanze Invent - versterking innovatie en valorisatie 
• Zernike Campus en Big Building - versterking zichtbaarheid en toegankelijkheid 
• Startup Delta en Founded in Groningen - versterking ecosysteem 
• Live Crowdfunding en PoC fonds - versterking eerste fase financiering 
• Economic Board Groningen - versterking regio 
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Kenniscentrum Ondernemerschap 
• Ontwikkelen van toepasbare kennis binnen de functionele gebieden in organisaties met 

als belangrijkste onderzoekslijnen: 
• stimulering ondernemerschap; 
• ondernemerschap in transitie; 
• energieondernemingen in transitie; 
• zorgondernemingen in transitie. 

• Implementeren en toepassen van kennis, producten en diensten. 
 

Ondernemerschap staat centraal. Daarnaast levert het KCO een substantiële bijdrage aan 
Healthy Ageing en Energie. Alle activiteiten zijn gericht op versterken van innovatie, 
maatschappelijke en economische waarde en werkgelegenheid. 
 
Doelen 2020 
• Erkende kwalitatieve onderzoekspartner van MKB bij innovatie- en ontwikkelingsvragen.  
• Door EU en buitenlandse partners erkend praktijkgericht onderzoekscentrum inzake 

innovatie en ondernemerschap.  
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Center of Entrepreneurship Value050 
Stimulering en ondersteuning ondernemerschap 
• Startup Academy (professionele ondernemers)  
• Entrepreneurship College (ondern. professionals) 
• Teach the Teacher programma 
• Honours minoren Da Vinci, Ondernemingsplan 

Op Maat en Noorderlingen 
• Entrepreneurship community / CRM en 

volgsysteem Monitor050 
• Incubator Cube050 

 
Ontwikkeling ondernemerschapsonderwijs 
• Groninger model  
• Topondernemersregeling 
• NVAO Bijzonder Kwaliteitskenmerk Ondernemen  
• HG/VNO-NCW MKB Noord Kwaliteitslabel 

Ondernemen 
 
 

 

Doelen 2020 
• Hanzehogeschool heeft een instellingsbreed 

NVAO BKK Ondernemen 
• Alle opleidingen hebben een visie en aanpak 

inzake ondernemerschapsontwikkeling  
• 70 - 80% van de opleidingen heeft het 

HG/VNO Kwaliteitslabel Ondernemen 
• 10 - 15 % van de docenten is gekwalificeerd in 

ondernemerschapsonderwijs 
• 250+ studenten volgen jaarlijks minor 

ondernemerschap 
• 500+ studenten starten jaarlijks onderneming 
• Jaarlijks starten 15 - 25 ondernemingen in 

Healthy Ageing en dito in Energie 
• Jaarlijks winnen HG studentbedrijven of 

startups meerdere regionale prijzen en 
tenminste één landelijke prijs 

• HG-startups hebben 5000+ medewerkers 
• Groningen heeft een innovatie en startup 

ecosysteem in de top 3 van Nederland 
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Hanze Ontwerpfabriek 
Design Thinking en Rapid Prototyping 
• Brainstormsessies 
• Workshops 
• Gastcolleges 
• Projecten 
• Prototypes 
• Producten, diensten en werkwijzen 
• Ateliers 

 
Doelen 2020 
• Design thinking en Rapid Prototyping zijn bekende en gebruikte werkvormen in 

alle opleidingen 
• Jaarlijks worden 15 - 20 prototypes gerealiseerd, die zichtbaar worden 

gemaakt in een goed bereikbaar atelier op de campus 
• Jaarlijks worden in samenwerking met externe partijen 5 - 10 bewezen 

concepten (PoC)  gerealiseerd  
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Enterprise Europe Network 
Internationalisering innovatie MKB 
• Voorlichting MKB 
• Innovatievragen 
• Scouting & screening 
• Matchmaking 
• Projectbegeleiding 
• Proof of concept 
• Prototypes 

 
Doelen 2020 
• Jaarlijks worden 20 - 25 MKB internationale innovatiematches 

gerealiseerd 
• Jaarlijks starten 10 - 15 internationale innovatietrajecten 
• Jaarlijks worden 5 - 10 nieuwe producten, diensten of werkwijzen 

gerealiseerd met TRL9 dan wel IRL9. 
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Hanze Invent 
Technology Readiness Level 

 
Doelen 2020 
• Jaarlijks worden alle resultaten van stages, scripties en 

onderzoeken beoordeeld op hun valorisatiepotentieel 
• Jaarlijks wordt 3 - 5% van de resultaten i.s.m. externe 

partijen uitgewerkt tot TRL9 dan wel IRL9 
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The Big Building 

 
Doelen 2020 
• Goede zichtbaarheid en toegankelijkheid ‘on campus’ en ‘off campus’ 

van living labs, minoren, (pre)incubatoren, ontwerpfabriek en startups. 
• Sterke connectie met en bijdrage aan het innovatie en startup 

ecosysteem van Groningen.  
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Nieuwe activiteiten 
• Hanze Invent - uitwerking en introductie valorisatiemethodiek   

• Hanze Invent - beoordeling valorisatiemogelijkheden scripties etc. 

• Hanze Ontwerpfabriek - naar zichtlocatie campus en The Big Building (TBB) 

• Value050 - broedplaatsen NO Groningen (EBG)  

• Value050 - instellingsbreed bijzonder kwaliteitskenmerk (NVAO)  

• Value050 - live crowdfunding (FounderZ) 

• Value050 en Cube050 - Startup Delta en Founded in Groningen  

• Cube050 - off campuslocatie in The Big Building (TBB) 

• Cube050  - Pop Up Stores voor startups 
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Frans M. Donders 
Innovatie, valorisatie en ondernemerschap 2020 
Groningen, 24 augustus 2015 
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