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Sustainable Society Event
13.10 uur

Onze projecten worden gepresenteerd

14:00 uur

Workshoprondes

14:35 uur

Debat

Lectorinstallatie
15:15 uur

Ontvangst			

15:45 uur

Drs. H.J. Pijlman, voorzitter College van Bestuur
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Lectoraatsfilm

16:05 uur

Rede dr. C.J. Wiekens
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Rede dr. W.J.L. Elving
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Installatie

17:00 uur 	Mr. Drs. M. Garnier, Dean Academie voor Sociale Studies
& Mr. T. Faber, Dean Instituut voor Communicatie, Media & IT
17:15 uur

Receptie

EnTranCe | Centre of Expertise Energy
De overgang naar een schone, duurzame
energievoorziening, is een van de grootste
maatschappelijke opgaven van deze tijd.
EnTranCe, het Centre of Expertise Energy van
de Hanzehogeschool Groningen stelt zich ten
doel die transitie te versnellen door onderwijs,
onderzoek en ondernemerschap op het gebied
van energie te verbinden en samen met bedrijven,
organisaties, overheden en burgers bij te dragen
aan de innovatie van het energiesysteem.

EnTranCe initieert en doet onderzoek naar
het versnellen van de energietransitie en de
totstandkoming van de duurzame samenleving.
Als speerpunt van de Hanzehogeschool
Groningen doen we onderzoek gerelateerd aan
de (diverse) aanwezige expertises om innovaties
en veranderingen op het vlak van energie en
duurzaamheid mogelijk te maken, te versnellen
en de acceptatie daarvan te vergroten en te
begeleiden.

Voorafgaande aan de lectorinstallatie
presenteren we graag onze ambitie en de
resultaten van onze projecten tijdens het
Sustainable Society Event. Zo worden onder
meer de nieuwe plannen voor ons project
Bedrijfkracht gelanceerd, in het bijzijn van
de gedeputeerden van de provincies Drenthe,
Friesland en Groningen. Studenten van
de Innovatiewerkplaats Energy Transition
pitchen hun werk en we laten de nieuwste
digitale versie van onze WE-Energy Game
zien. Ook zal er een tussenstand van het
project 10.000 Duurzame Huishoudens
worden gepresenteerd en lanceren we nieuwe
projecten rondom energiearmoede. Studenten,
docenten, overheid, bedrijven en burgers
ontmoeten elkaar tijdens een interactieve
marktplaats. Samen spreken zij over de vragen,
problemen en mogelijke oplossingen voor het
duurzaamheids- en energievraagstuk. Tenslotte
is er een debat met overheid, bedrijfsleven en
burgercollectieven over wat er op korte termijn
nodig is om de energietransitie te versnellen.
Nieuwe initiatieven starten
Tijdens het event willen we niet alleen
resultaten en plannen presenteren,
maar ook graag samen met aanwezigen
tot vraagarticulatie komen: Wat zijn de
belangrijkste vragen waarop een antwoord
gegeven moet worden om de duurzame
samenleving een stapje dichterbij te brengen?
Op basis hiervan proberen we nieuwe
initiatieven te starten. Wij nodigen aanwezigen
dan ook van harte uit om te komen met een
vraag, een probleem of wellicht een concreet
idee voor onderzoek dat wij kunnen uitvoeren.

Over het lectoraat

Lectoren

Het lectoraat Communication, Behaviour &
The Sustainable Society (CBSS) maakt deel
uit van EnTranCe, Centre of Expertise Energy
van de Hanzehogeschool Groningen. Met het
lectoraat onderschrijft de Hanzehogeschool
Groningen het belang van sociale en
maatschappelijke veranderingen die nodig zijn
voor een succesvolle transitie naar een duurzame
samenleving. Samen met de aanwezige
technische, juridische en economische kennis
en vaardigheden, draagt het lectoraat via
praktijkgericht onderzoek bij aan educatie en
innovaties in het werkveld ten behoeve van een
duurzamere samenleving.
Het lectoraat heeft een omvangrijke
projectenportefeuille met projecten als 10.000
Duurzame Huishoudens, R-Link, We-Energy
game, Bedrijfkracht en Samen Besparen.

Het lectoraat CBSS wordt geleid door twee lectoren. Carina Wiekens richt zich op
gedragsverandering in een sociaal maatschappelijke context en Wim Elving richt zich op
duurzame communicatie. Beide lectoren zijn ervan overtuigd dat veranderingsprocessen,
noodzakelijk voor het bereiken van een duurzame samenleving, baat hebben bij aandacht
voor sociale, communicatie- en gedragsaspecten. Het lectoraat kent een omvangrijke
onderzoeksgroep bestaande uit docent-onderzoekers, studenten (bachelor- en
masterstudenten) en promovendi.

Het lectoraat maakt deel uit van twee schools,
de Academie voor Sociale Studies (SASS) en
het Instituut voor Communicatie, Media & IT
(SCMI). Het lectoraat participeert bovendien in
de innovatiewerkplaatsen Energy Transition en
Digital Society Hub en werkt in de volle breedte
samen met lectoren, onderzoekers en studenten
die vanuit hun expertise willen bijdragen aan
het speerpunt Energie.

Onze missie
Het lectoraat draagt via praktijkgericht
onderzoek naar communicatieprocessen,
sociaal maatschappelijke processen en
gedragsverandering bij aan de totstandkoming
van een duurzame samenleving. Docenten,
onderzoekers en studenten helpen bij het
motiveren van (groepen) burgers, bedrijven en
overheid om samen aan oplossingen te werken
die bijdragen aan een groenere samenleving.
Het lectoraat sluit aan bij de Sustainable
Development Goals (SDG’S) van de Verenigde
Naties.

Dr. Carina J. Wiekens:
lector duurzaam gedrag

Carina’s expertise is gedragsverandering. Na
de vele studies die ze verricht heeft, is ze tot
de conclusie gekomen dat voor succesvolle
gedragsverandering vooral kennis noodzakelijk
is van de context waarin het gedrag
plaatsvindt. De veranderingstrajecten die ze
initieert, zijn altijd gericht op betekenisvolle
sociale groepen (gezinnen, buurten, dorpen,
teams binnen organisaties en scholen). In
projecten wordt veelal aandacht geschonken
aan de sociaal maatschappelijke en
economische context waarin keuzes gemaakt
worden. Uitgangspunt in het onderzoek is dat
er vele stappen gezet moeten worden naar een
duurzame samenleving, waarbij het nu nog niet
duidelijk is welke stappen er in de toekomst
noodzakelijk zijn. Om te voorkomen dat we bij
elke verandering weer bij nul moeten beginnen,
is voor deze transitie bewustzijn, een gevoel
van urgentie, motivatie om een bijdrage te
leveren, oftewel “het wíllen bijdragen aan
verandering” gewenst. Dit is de reden dat
de veranderingstrajecten waar mogelijk
vormgegeven worden door de doelgroep
en uitgevoerd worden in samenwerking met
stakeholders.

Dr. Wim J.L. Elving:
lector duurzame communicatie

Wims expertise is communicatie en
hij heeft een zeer ruime ervaring in de
communicatiewetenschap. Zijn expertise
richt zich op organisaties, veranderingen
en maatschappelijke positionering van
organisaties, maar ook de relaties die
organisaties hebben met hun stakeholders.
Wim Elving heeft meer dan 200 publicaties
op zijn naam staan en is gastdocent geweest
aan verschillende Europese universiteiten. Hij
is 10 jaar lang hoofdredacteur geweest van
Corporate Communications en is voorzitter van
de CSR Communication conference, waarvan
in 2019 de 5e editie in Stockholm wordt
gehouden.
Wim Elving wil zich bij de Hanzehogeschool
Groningen bezighouden met het in de praktijk
brengen van waar zijn onderzoek al lang om
draaide: het verbeteren van de communicatie
van organisaties met de omgeving, zodat op
die manier de samenleving meer duurzaam
kan worden.
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