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Agenda 

• Ondernemerschap op de Hanzehogeschool 
• Toppositie 

• Innovatie, valorisatie en ondernemerschap 
• Innovatie- en valorisatiegrid 

• Hanze Invent 
• Doelstellingen 
• Procesbeschrijving 
• Activiteiten 
• Roadmap 

• Vragen? 
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HG/VNO-NCW Noord Kwaliteitslabel 



Toppositie Hanzehogeschool 

• Leren Ondernemen Prijs NL – Hoger Onderwijs 
• Global Entrepreneurship Week NL  
• Global University Entrepreneurship Survey 
• Hanze Topondernemersregeling  
• NVAO Bijzonder Kwaliteitskenmerk Ondernemen 
• HG/VNO-NCW MKB Noord Kwaliteitslabel Ondernemen 
• Deloitte Fast 50 
• FD Gazellen 

 
• 450 studenten jaarlijks in ‘student companies’ 
• 150-200 studenten jaarlijks in minoren ondernemerschap  
• 3.000 studenten in ‘entrepreneurship community’ 
• 23.000 studenten ontvangen wekelijks nieuwsbrief 
• 250-350 startups jaarlijks vanuit de Hanzehogeschool 
• 143 ondernemingen gestart vanuit incubator hebben 426+ medewerkers. 
• 350+ medewerkers zijn actief in de 10 topbedrijven van Hanze startups. 
• Hanze startups bieden werk aan duizenden medewerkers en ZP/freelancers.   
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Ondernemerschap op de HG 

• De hogeschool heeft een erkende positie als voorloper in 
ondernemerschapsontwikkeling in het HO.  

• Er zijn HG-breed programma’s voor ontwikkeling van een 
ondernemende houding en van zelfstandig ondernemerschap 
en voor ondersteuning van startups.  

• Het CVO/CoE Value050 organiseert extracurriculaire 
activiteiten voor studenten die een onderneming hebben of die 
zich daarop voorbereiden. 

• Voor alle opleidingen is advies en ondersteuning beschikbaar 
bij intracurriculaire onderdelen.  

• De hogeschool heeft een topondernemersregeling om 
studeren en ondernemenen effectief te kunnen combineren. 

• Onderzoek op het gebied van ondernemerschap draagt bij aan 
de doelstellingen van de HG, de schools en de regio.  
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Innovatie, valorisatie en ondernemerschap 

• Ondernemerschap is een belangrijke vorm van valorisatie. 
• Voor behoud van de toppositie op het vlak van ondernemerschap 

is een sterke koppeling van ondernemerschap met innovatie en 
valorisatie nodig. 

• Innovatie en valorisatie betreffen processen en activiteiten in de 
volle breedte van de hogeschool. 

• Innovatie en valorisatie van de hogeschool moeten binnen en 
buiten beter zichtbaar gemaakt worden. 

• Een autonome positie, als duurzame economische en 
maatschappelijke waarde creërende instelling voor hoger 
onderwijs, is van strategisch belang voor de beste hogeschool 
van Noord-Nederland. 
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Hanze Innovatie en Valorisatiegrid 
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Doelstellingen Hanze Invent 

• Creëren van ‘awareness’ bij schools inzake innovatie, valorisatie en 
ondernemerschap, leidend tot een breed gedragen cultuur en mindset op de 
hogeschool. 

• Inrichten en (door)ontwikkelen van processen en instrumentaria zoals 
ontwerpfabriek, innovatielabs, incubatoren en ‘living labs’. 

• Bij MKB en andere organisaties ophalen van innovatievragen en actief 
matchen van vraag en aanbod en van interne en externe partijen in publiek-
private samenwerking o.a. via EU/Cosme/EEN. 

• Doorontwikkelen en beheren van het Hanze Valorisatiegrid in lijn met de 
doelstellingen van de hogeschool, de regio, (inter)nationale programma’s en 
markten. 

• Operationaliseren en meten van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren die 
als sturingsinformatie gebruikt kunnen worden, zoals door het CvB 
vastgesteld in de notitie Indicatoren voor Praktijkgericht Onderzoek en 
Kennisvalorisatie. 

• Ontwikkelen en beheren van intellectueel eigendom en onderbrengen van 
opbrengsten in fondsen voor onderzoek en ontwikkeling. 
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Procesbeschrijving Hanze Invent - CoE HA  

Technology Readiness Level 

Investment Readiness Level 
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Activiteiten Hanze Invent 
Onderwijs 
• Awareness  sessies voor de mindset ‘innovatie en valorisatie’ bij studenten en medewerkers. 
• Intra- en extracurriculaire workshops en colleges innovatie, design thinking en prototyping. 
• Advies over en begeleiding bij de inrichting van innovatie en valorisatiegericht onderwijs. 
• Advies over, begeleiding bij en certificering van ondernemerschapsonderwijs.  
 Onderzoek 
• Praktijkgericht onderzoek voor het regionale MKB met speciale aandacht voor de NIA-thema’s. 
• Praktijkgericht onderzoek als bijdrage aan de speerpunten Energie en Healthy Ageing. 
• Stage- en afstudeeronderzoek binnen longitudinale onderzoekslijnen.  
• Vraaggestuurd onderzoek, innovatielabs en werkplaatsen samen met het MKB. 
 Ondernemerschap 
• Awareness sessies voor alle studenten inzake de mogelijkheden van ondernemerschap. 
• Intra- en extracurriculaire workshops en colleges voor professionals en (student)ondernemers. 
• Monitoring, stimulering en begeleiding van startende studentondernemers in het onderwijs. 
• Ondersteuning door incubation, coaching en financiering van startende (student)ondernemers. 
 Innovatie en valorisatie 
• Advies en begeleiding bij innovatie, valorisatie en startups in topsectoren Energie en Healthy Ageing 

via Entrance, Energy Academy Europe, CoE Healthy Ageing en Health Hub Roden. 
• Advies en begeleiding schools bij inrichting innovatie- en valorisatieprocessen en instrumenten.  
• Scouten, screenen en prototypen van valoriseerbare ideeën, concepten en innovaties. 
• Ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van innovaties samen met MKB en andere externe partijen. 
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Hanze onderwijsvisie 
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Ondersteuning innovatie, valorisatie en ondernemerschap door Hanze Invent 



Hanze Invent 

Toppositie Ondernemerschap versterken 
Ook andere universiteiten en hogescholen zijn druk bezig met activiteiten op 
het vlak van ondernemerschap en de wet van de remmende voorsprong kan 
voor de Hanzehogeschool een rol gaan spelen. Om onze positie in de 
toekomst te consolideren en te versterken, zal Hanze Invent 
ondernemerschap effectiever gaan koppelen aan innovatie en valorisatie. 

Zelf gekweekte vruchten plukken 
RUG en UMCG willen hun innovatie- en valorisatieactiviteiten samenbrengen 
en onder de noemer ‘Northern Knowledge’ een leidende rol onder de 
noordelijke kennisinstellingen gaan spelen. Daarom is het van belang dat de 
Hanzehogeschool als beste hogeschool in het Noorden door Hanze Invent een 
sterke eigen positie behoudt en zelf de vruchten plukt van belangrijke 
innovaties van o.a. Entrance, de Health Hub Roden en de Healthy Ageing 
Innovatiewerkplaatsen. 
 
Actieve innovatie en valorisatie 
Met hulp van Hanze Invent zullen alle schools, studenten, medewerkers en 
management - naast kennisontwikkeling via onderzoek, kennisoverdracht via 
onderwijs en valorisatie via ondernemerschap - voortaan actief bezig zijn met 
innovatie en creatie van duurzame economische en maatschappelijke waarde.  
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Roadmap Hanze Invent 

• Aanleiding en haalbaarheid 
• Intern en extern draagvlak 

– Overleg met CvB 
– Overleg met Stuurgroep KCO en KCA 
– Overleg met en advisering door FEZ, O&O, P&B  

 
• Besluitvorming CvB 
• Uitwerken aanbod- en vraaggestuurde innovatie- en valorisatieprocessen  
• Uitwerken en inrichten organisatie 

– functies, taken en verantwoordelijkheden 
– samenwerking met schools, opleidingen, kenniscentra en innovatiewerkplaatsen 
– samenwerking in ‘triple helix’, met MKB, intermediaire organisaties en externe 

stakeholders  
• Uitwerken en inrichten faciliteiten waaronder 

– ontwerpfabriek 
– innovatie-, cocreatie- en skillslabs  
– incubator(en) en accelerator(en)  
– communities of practice en hotspots 
– ‘pop up’ ateliers  
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Frans M. Donders 
CVO/KCO 
f.m.a.a.donders@pl.hanze.nl 
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