
DE LERENDE REGIO
 
VERSCHILLENDE AMBITIES VOOR SAMENWERKING 
Samenwerking tussen hoger onderwijs en regionale omgeving heeft diverse aanleidingen en ambities, 
waarbij de ‘lerende regio’ het meest complex is, gericht op het samen verschil maken met, voor en in de regio.

WAAROM EEN LERENDE REGIO? 
 
Een duurzame regio creëren lukt je niet alleen. Om te 
innoveren en duurzame oplossingen te ontwikkelen heb  
je partners nodig en een lerende samenwerking.  
Maar hoe kom je tot een zogenoemde ‘lerende regio’?  
Dat hebben we onderzocht 1.  
Deze poster is een dialooginstrument gebaseerd op de 
resultaten van ons onderzoek, waarbij we in de literatuur 
gezocht hebben naar in de praktijk werkende voorbeelden 
van samenwerkend leren over eigen grenzen heen rondom 
lokale opgaven. Dit instrument kan op weg helpen in 
het realiseren van een lerende regio. Het instrument 
belicht een aantal thema’s die belangrijk bleken in het 
onderzoek. Elk thema gaat gepaard met een aantal vragen 
die je elkaar kunt stellen: een vraag aan de groep en 
een individuele vraag om een open dialoog op gang te 
helpen. 
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• Welke ambitie heeft jullie 
 samenwerking? 
+	 Hoe	draag	jij	bij	aan	deze	ambitie?	

• Welke uitkomsten streven jullie na? 
+	 Wat	is	voor	jou	de	belangrijkste		 	
 uitkomst?  

• Hoe leren jullie samen?  
+	 Hoe	leer	jij?
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DE LERENDE REGIO 
In netwerkverband systematisch werken aan kennisontwikkeling en 
toepassing gericht op de maatschappelijke vraagstukken, waarbij
de praktijk getransformeerd wordt. Er is sprake van actieonderzoek 
als transdisciplinair leerproces tussen onderzoekers, opleiders, 
studenten, inwoners, overheid, maatschappelijke instellingen. Grenzen 
tussen betrokkenen vervagen als ook grenzen tussen werk-, leef- en 
leeromgeving. Er wordt geleerd over hoe samen te leren.  

VRAAGSTUKKEN UIT DE PRAKTIJK
Onderwijs en praktijk ontwikkelen projectmatig, via actieonderzoek, 
kennis tussen diverse betrokkenen en passen deze toe om een vraagstuk 
op te lossen.

 
WERKPLEKLEREN/ LEVEN LANG ONTWIKKELEN
In de praktijk leren of praktijkonderzoek doen door studenten en/
of werkende professionals levert handelingsgerichte kennis op in de 
context die helpt om oplossingen of adviezen te vinden m.b.t. concrete 
vraagstukken en om het werk lerend te vernieuwen.

ACTUEEL CURRICULUM
Snel veranderend werk vraagt om het actualiseren van competenties. 
De praktijk geeft gastlessen en/of brengt specialistische kennis in om te 
zorgen voor het overdragen van nieuwe ontwikkelingen in de praktijk.

GOED EN GENOEG PERSONEEL 
Samen zorgen voor het overdragen van state of the art vakkennis om 
goed toegeruste beroepskrachten te kwalificeren.

Bewerkt van  Bergman, W., Broek van den, V., Kemper-Koebrugge, W., Gerritsen, 
M, de Vijlder, F. (2017). Op weg naar een lerende regio. Onderzoek naar leren en 
kennisontwikkeling in en door regio’s. 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.”

1 Deze factsheet is gebaseerd op: Kuijer-Siebelink, W., Cuperus, J., Weijzen, S., 
Hoeve, A. (2022). De lerende regio: werkzame mechanismes in de samenwerking tussen 
hoger onderwijs en partners in de regio. Een overzichtsstudie. HAN lectoraat responsief 
beroepsonderwijs.

• Aan welke fase in dit proces   
 besteden jullie vooral aandacht? 
+	 Met	welke	fase	heb	jij	het	meerst		 	
	 affiniteit?	

WAT IS EEN LERENDE REGIO? 
In de literatuur zien we verschillende concepten en definities. In de 
uitleg van deze concepten, zien we een aantal kenmerken terug: 
verschillende actoren zijn betrokken vanuit meerdere organisaties 
vanuit de regio alsook het hoger onderwijs, en vanuit verschillende 
sectoren. Het gaat om co-design en coproductie van kennis in een 
complex ecosysteem. Belangrijkste achterliggende rationale is 
bijdragen aan duurzaamheid, stedelijke of regionale ontwikkeling.
De regio is vanuit de literatuur niet af te bakenen. Het gaat steeds 
om lokale samenwerking, waarbij de opgaven leidend zijn voor de 
samenwerking en niet de grenzen van een gebied. De regio kan ook 
gelezen worden als een stad, een wijk, of een aantal samenwerkende 
steden.
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ALS EEN CYCLISCH 
PROCES 

ROLLEN IN DE SAMENWERKING 
 
Omdat bij voorkeur een zo groot mogelijke diversiteit aan betrokkenen 
samen werkt en leert in een lerende regio, zijn er verschillende rollen 
te vervullen die past bij ieders expertise en netwerk. Burgers brengen 
bijvoorbeeld ervaringskennis in, hoger onderwijs brengt meer formele 
kennis in en faciliteert het proces van kenniscocreatie. Overheden 
kunnen als vertegenwoordiger van de stad of het gebied mee 
agenderen.  

SAMENWERKEND LEREN OVER GRENZEN HEEN

01.WELKE OPGAVE  
IS URGENT
Een lerende regio wordt concreet 
rondom opgaven waaraan gezamenlijk 
gewerkt wordt. Welke thema’s worden 
door meerdere partijen in de regio 
belangrijk en urgent gevonden? 

02. NETWERK VORMEN 

Identificeer per thema voor wie het 
thema urgent en belangrijk is en 
welke kennis je nodig hebt. Let op 
verschillende perspectieven: werk, 
onderzoek, leven, beleid, onderwijs/
studie. Breng mensen bij elkaar.

04. CONSOLIDEREN 

Leer van de nieuwe samenwerking 
over wat nodig is om deze 
manier van leren en innoveren 
te continueren: bouw aan 
nieuwe werkwijzen voor 
kennisontwikkeling en aan nieuwe 
structuren of systemen om de 
samenwerking gemakkelijker te 
organiseren en te financieren.

03. GA HET SAMEN DOEN 

Welke methode kiezen we om samen 
oplossingsrichtingen te creëren? En hoe geven 
we hier leiding aan? Geef samen betekenis 
aan het thema. Wat is het voor een thema 
en voor wie? Wat houdt het thema mee 
in stand? Waar moet een oplossing aan 
voldoen? Werk samen aan creatieve 
mogelijkheden en test ze uit.

• Welke rollen hebben alle verschillende  
	 partijen	in	deze	samenwerking		
+	 Welke	rol	heb	jij?		

Aan	welke	fasen	in	deze	cyclus
besteden jullie veel aandacht?  
Is er een fase onderbelicht?

•	 Hebben	burgers	een	gelijkwaardige	rol	in		 	
	 deze	samenwerking	 
+	 Wanneer	is	het	voor	jou	gelijkwaardig?

•	 Wie	draagt	de	rol	van	onafhankelijke		
 kennisbemiddelaar?  
+	 Welke	rol	heb	jij	in	het	maken	van	kennis?		
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EEN LERENDE REGIO? 

...in een lerende regio betekent 
ervoor	zorgen	dat	de	juiste	
combinaties van kennis rondom 
opgaven samengebracht worden 
en	ook	gezamenlijk	benut	worden.	
Open	communicatie,	tijd	voor	
vertrouwen en ondersteunende 
financiering	en	structuren	zijn	
hiervoor nodig. 

...in een lerende regio gaat om 
het samenbrengen van mensen 
met verschillende soorten 
expertise. Bruggenbouwers 
verbinden tussen die mensen 
met verschillende soorten 
expertise.	Bruggenbouwers	zijn	
belangrijk	voor	netwerkvorming	
en de ontwikkeling van een 
samenhangend en divers netwerk.

...in een lerende regio betekent 
co-creatie tussen mensen die 
niet	gewend	zijn	om	met	elkaar	
te leren. Mensen die elkaar 
misschien niet eens kennen en 
die	zich	in	andere	subsystemen	
begeven. Goed samenwerken is 
complex. Leren samenwerken is 
een	belangrijk	onderdeel	van	de	
lerende regio.

NETWERKVORMING

SAMENWERKEN 

KENNISMANAGEMENT

WAT IS ESSENTIEEL BIJ

•	 Hoe	zorgen	jullie	ervoor	dat	de		 	
 kennisuitwisseling wederkerig is?  
+	 Welke	kennis	wissel	jij	uit?	

•	 Wie	zijn	de	bruggenbouwers	bij		
	 deze	samenwerking	en	wat	
 levert dat op?   
+	 Voel	jij	je	bruggenbouwer?			
 Waarom wel/niet?     

• Hoe werken jullie met elkaar aan het  
 opbouwen van vertrouwen?  
+	 Wat	heb	jij	nodig	om	in	de 
 samenwerking te vertrouwen?   

• Welke methodes gebruiken jullie om  
 samen te werken aan de oplossing   
 van jullie vraagstuk?  
+ Met welke methodes of aanpakken  
	 heb	jij	eerder	gewerkt?

•		 Wie	is	de	(proces)	facilitator	bij		
	 deze	samenwerking?			
+  Wat voor soort facilitering heb  
	 jij	nodig?		

• Hoe vullen jullie elkaar aan?   
+		 Waarin	verschil	jij	qua	kennis	 
 en vaardigheden van de    
 anderen? 

•	 Hoe	scheppen	jullie	gezamenlijke		 	
 randvoorwaarden voor  
	 kennismagagement	zoals	financiering		
 en ondersteuning?
+ Hoe word je vanuit jouw organisatie  
 en achterban ondersteund?

• hoe open communiceren jullie en hoe  
	 zorgen	jullie	daarvoor 
+	 hoe	open	ben	jij?	

• Hoe dealen jullie met de complexiteit 
 in de samenwerking?  
+	 Hoe	ga	jij	om	met	complexiteit?		

•	 Hoe	ziet	het		leiderschap	eruit	in		 	
 jullie netwerk?   
+	 Pak	jij	wel	eens	de	leiding?	Wanneer?	

•	 Hoe	zorgen	jullie	voor	ontmoeting?			
+	 Hoe	vaak	sluit	je	aan	bij	gelegenheden	om	te		
 ontmoeten?    
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• Ga alleen samenwerken met oog op een lerende regio als de opgaven daarom vragen.

•  Accepteer dat samenwerken complex is vanwege de diversiteit van mensen en hun   
 contexten. 

•		Blijf	continue	geïnteresseerd	in	elkaar	om	elkaar	te	leren	verstaan	en	te	begrijpen.

•		Gebruik	cocreatieve	methoden	voor	een	open,	gelijkwaardig	en	creatief	proces	van		 	
 samen betekenis geven en oplossen.

•  Werk met elkaar samen vanuit vertrouwen, op locatie, werk aan concrete producten, ruil  
 diensten uit en werk aan informele verbindingen. 

•	Werk	aan	een	manier	waarop	deze	nieuwe	manier	van	samen	leren	te	organiseren	valt. 
	 Denk	aan	nieuwe	structuren,	nieuwe	routines,	nieuwe	financieringsbronnen.

ZES TIPS

Deze productie is mede mogelijk gemaakt met financiering 
van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, 
projectnummer: 40.5.21945.010. en de regeling ‘City Deal 
Kennis Maken 2021’, dossiernummer: CDKM.OP.06.003. 
Subsidieverstrekker is SIA.
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SAMENVATTING 

 
In de strategische agenda voor het hoger onderwijs wordt gesteld dat voor toekomstbestendig onderwijs 

samenwerking met partners in de regio nodig is. Door het versterken van deze samenwerking, streven we naar 

beter opgeleide studenten, willen we het leven lang ontwikkelen van professionals versterken en dragen we met 

het hoger onderwijs bij aan relevante vraagstukken in de regio. Het is nog onduidelijk wat werkt en waarom in zo’n 

samenwerkingsproces, en wat de rol van het hoger onderwijs daarin is. In dit onderzoek staat de vraag centraal 

wat uit onderzoek bekend is over wat werkt en waarom, in samenwerking tussen het hoger onderwijs (HBO en 

WO) en partners in de regio. 

 

We hebben een literatuurstudie uitgevoerd (rapid realist revies) naar studies die dergelijke samenwerkingen 

onderzocht hebben. Tijdens het onderzoek, hebben we regelmatig overlegd met een panel van regionale 

stakeholders en inhoudsexperts, om de aansluiting van dit onderzoek op de praktijk te borgen. De bevindingen uit 

deze studie zijn gebaseerd op 12 wetenschappelijk rijke artikelen.  

 

Samenwerking tussen hoger onderwijs en partners in de regio blijkt complex samenspel is van het identificeren en 

verbinden van partners met op elkaar aanvullende kennis, het benutten van de diversiteit in dit netwerk, omgaan 

met spanningen die het samenwerken in het netwerk van verschillende partners met zich mee brengt en last but 

not least: daadwerkelijk met elkaar leren samenwerken. In plaats van deze complexiteit te verminderen, zullen we 

dit moeten herkennen en mee leren omgaan. Elkaar leren kennen, vertrouwen opbouwen, open communicatie en 

het delen van informatie is belangrijk als het netwerk gevormd wordt. Wederkerigheid in het samenwerkingsproces 

is essentieel. Het betrekken van gebruikers (vaak burgers) als gelijkwaardig partner in projecten zorgt voor meer 

betrouwbare en bruikbare kennis. Ze brengen echt een ander perspectief en kennis dan het hoger onderwijs, de 

overheid of bedrijven. In het leren samenwerken is gelijkwaardige betrokkenheid van partners belangrijk, in een 

open en creatief proces waar met elkaar wordt gewerkt en geleerd. Daarnaast is het belangrijk dat er gezocht 

wordt naar passende manieren van financiering en organisatie, gericht op het bevorderen van het daadwerkelijk 

samen ontwerpen en samen kennis ontwikkelen. 

   

Het hoger onderwijs heeft geen leidende rol in deze samenwerkingen, maar doet mee, net als de andere partners 

in het netwerk. Ze kan een belangrijke rol vervullen vanwege haar onafhankelijke rol, en grote netwerk van relaties. 

Ze kan een rol vervullen in het herkennen van welke kennis nodig is voor de uitdaging waaraan wordt gewerkt, en 

welke partners daarbij kunnen worden verbonden. Ook het hoger onderwijs heeft daarbij de opgave om de eigen 

organisatie te veranderen, om daadwerkelijke samenwerking van verschillende disciplines en sectoren mogelijk te 

maken.  

 

De gevonden recente literatuur bestond hoofdzakelijk uit beschrijvingen van casussen waarin onderzoekers vanuit 

het hoger onderwijs betrokken zijn. Er zijn kansen in het betrekken van studenten in dergelijke samenwerkingen, 

maar is er nog weinig bewijs vanuit de wetenschappelijke literatuur hoe dit werkend te krijgen. 

 

Aanbevelingen voor de hoger onderwijspraktijk zijn gericht op verkennen van de eigen rol in deze samenwerkingen 

(strategisch, gericht op management), handvatten voor kennisdeling en kennisontwikkeling (voor direct 
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betrokkenen in de samenwerking), netwerkvorming (voor de veranderaars, bruggenbouwers en aanjagers) en het 

leren samenwerken in een netwerk van partners vanuit verschillende domeinen en sectoren (voor direct 

betrokkenen in de samenwerking) .  
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1 INLEIDING 
 

In de strategische agenda voor het hoger onderwijs wordt gesteld dat voor toekomstbestendig onderwijs 

samenwerking met partners in de regio nodig is. De samenwerking tussen het hoger onderwijs en de regio 

wordt steeds meer gezien als een versneller van innovatie door het uitwisselen van kennis (Ankrah and AL-

Tabbaa, 2015). Het hoger onderwijs heeft zich te ontwikkelen tot netwerkpartner, waarbij in drie verbonden 

domeinen publieke waarde nagestreefd wordt: in het domein van initieel opleiden, leven lang leren en 

regionale innovatie (Hoeve e.a. 2015). 

 

Samenwerking tussen het hoger onderwijs en de regio waarin deze publieke waarde nagestreefd wordt, 

wordt ook wel University Business Collaboration (UBC) genoemd. Het onderzoek naar UBC richt zich 

vaak op losse elementen in de samenwerking en niet op de lerende regio: het UBC ecosysteem als 

geheel. Hierdoor is er beperkt begrip van hoe en onder welke omstandigheden deze samenwerking 

werkt, de elementen die daarin een rol spelen en de relaties ertussen (Galan-Muros and Davey, 2019). 

Het meeste onderzoek rondom UBC focust zich veelal op de samenwerking in het domein van 

onderzoek en innovatie (EU, 2014). Met de lerende regio wordt een netwerksamenwerking bedoeld, die 

een strategische basis kent en plaats vindt op alle niveaus van de deelnemende organisaties. Hierin 

wordt gewerkt aan systematische kennisontwikkeling en – toepassing gericht op maatschappelijke 

vraagstukken, waarbij sprake is van duurzame innovatie van de beroepspraktijk. (Bergman e.a. 2017). 

Hoewel we weten dat ‘leren’ een geschikte en noodzakelijke strategie is om te innoveren (o.a. Lotz-

Sisitka e.a. 2015), hebben we nog weinig zicht op hoe leren gestimuleerd kan worden in het UBC 

ecosysteem om publieke waarde in de drie verbonden domeinen te realiseren.  

 

UBC beoogt een win-win-win situatie te creëren, waarin voor de verschillende betrokkenen zowel op korte 

als (middel)lange termijn voordeel wordt behaald. Die voordelen zitten in toegang tot de arbeidsmarkt 

(student), meer en beter opgeleide werknemers (werkveld), toegang tot praktijkkennis (hoger 

onderwijs/student) en academische kennis (werkveld/student) en verbetering van opleidingen (hoger 

onderwijs) (Galan-Muros and Davey, 2019; Rampersad, 2015).  

Innovatieve vormen van werkplekleren (innovative Work-Based Learning, iWBL), zoals 

leerwerkplaatsen, innovatiehubs en regionale leerkringen, zijn veelbelovende 

samenwerkingsbenaderingen gericht op de ontwikkeling van competenties van lerenden in het initieel 

opleiden, door hen te betrekken bij authentieke, interdisciplinaire projecten in de beroepspraktijk. 

Rampersad (2015) stelt dat iWBL de ontbrekende schakel biedt tussen onderwijs en kennisbenutting. 

Onderzoek van Oonk e.a. (2016) laat resultaten zien in de competentie-ontwikkeling van studenten die 

deelnemen aan een multistakeholder samenwerking. Nelen et al. (2010) geven indicaties dat deze 

vormen impact hebben op de toegang tot de arbeidsmarkt van studenten en de productiviteit en 

innovativiteit van ondernemingen. Narayanan, Olk en Fukami (2010) laten zien dat universiteiten en 

bedrijven profiteren van UBC door een wederkerige stroom van nieuwe kennis, toegankelijke netwerken 

en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.  



 
 

 
 
DE LERENDE REGIO: WERKZAME MECHANISMES IN DE SAMENWERKING TUSSEN HOGER ONDERWIJS EN 
PARTNERS IN DE REGIO 

7/44 

 

Onderzoek laat zien dat de impact van UBC en innovatieve vormen van werkplekleren kan worden vergroot 

als er expliciete aandacht is voor het doorbreken van organisatieroutines binnen het Hoger Onderwijs 

(Tassone e.a. 2018, Zestor, 2018, Kuijer e.a. 2020). Anders werken met partijen in de buitenwereld vraagt 

om hoger onderwijs als netwerkpartner en netwerkorganisatie in het regionaal ecosysteem. De Vijlder (2019) 

geeft het belang van permanente aanpassing van interne routines en competenties aan veranderende 

omstandigheden, om maatschappelijke meerwaarde te kunnen leveren in netwerken. Hij benoemt hierbij het 

belang van adaptive governance, een planningsvorm die gebaseerd is op het analyseren van en omgaan 

met onzekerheden. Nieuwenhuis (2006) spreekt over het duurzaam veranderen van routines als belangrijke 

voorwaarde van innovatie. Regionale samenwerking kenmerkt zich door het werken tussen twee werelden: 

de wereld van het onderwijs en de externe praktijk(en) in de regio. Dit vraagt om multilevel boundary 

crossing (Akkerman en Bruining, 2016). Voor het grensoverstijgend handelen tussen hoger onderwijs en 

beroepspraktijk zijn nieuwe organisatorische en professionele routines nodig, maar vaste 

onderwijsprogramma’s en structuren werken belemmerend. (Akkerman & Bakker, 2011; Barry e.a., 2017). 

Onderzoek laat zien dat ‘brokers’, ook wel grensgangers of bruggenbouwers genoemd, een belangrijke rol 

hebben in het leggen van zowel horizontale alsook verticale verbindingen met netwerkpartners. (Akkerman 

en Bruining, 2016; Barry e.a., 2020) 

 

Recent praktijkonderzoek in de groene sector naar regionale verankering, benadrukt dat transitieprocessen, 

zoals ze regionale verankering duiden, complex en lokaal specifiek zijn. Dit onderzoek suggereert dat er niet 

één bestuurlijk model voor strategische verankering met regionale samenwerking is te ontwikkelen. Het 

belang van de context èn het ontwikkelingsstadium van de samenwerking zal vragen om een aanpak die 

past in de regio. (Salemans e.a. 2019). Het onderzoek van Kuijer e.a. (2020) staaft deze bevinding. Het liet 

zien dat wat werkt en waarom in de netwerksamenwerking binnen iedere sector telkens een wat andere 

uitwerking krijgt. 

 

Met deze overzichtsstudie beogen we inzichten te genereren vanuit empirische data over werkzame 

mechanismes en effectieve organisatievormen voor het hoger onderwijs om een bijdrage te leveren aan de 

lerende regio.  

 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het onderzoek nader toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in resultaten 

van de geïncludeerde studies. In hoofdstuk 4 bediscussiëren we deze resultaten, in het licht van wat dit 

betekent voor het Hoger Onderwijs, bediscussiëren we de methodologie en geven we aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek.  
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2 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 
 

Om antwoord te krijgen op bovengenoemde vragen, maken we gebruik van de Rapid Realist Review 

(RRR) zoals beschreven door Saul e.a. (2013). De RRR is gekozen als middel om de realist approach 

toe te passen in deze overzichtsstudie. In een realist approach staat niet een specifiek programma 

centraal (in ons geval de samenwerking tussen hoger onderwijs en partners in de regio), maar de 

theorie achter dat programma. Deze aanpak gaat uit van context-mechanismes-uitkomsten 

configuraties, wat aansluit bij de 4 macro-elementen van een UBC-ecosysteem (Galan-Muros and 

Davey, 2019): context, omstandigheden, ondersteunende mechanismes en proces in relatie tot de 

lerende regio. Daarnaast kenmerkt een RRR dat experts en belanghebbenden worden betrokken in het 

reviewproces, zodat de review niet een puur theoretische exercitie wordt en de praktische relevantie al 

in het proces wordt geborgd. In deze review zullen we gebruik maken van een panel bestaande uit 

regionale referentiegroep (belanghebbenden die met de aanbevelingen moeten gaan werken vanuit 

onderwijs, onderwijs en praktijk) en landelijke inhoudsexperts. 

 

Deze realist review wordt gebaseerd op de methodologie van een RRR zoals beschreven door Saul 

e.a. (2013)  

• Definiëring scope van het project, onderzoeksvragen ontwikkelen en verfijnen en identificatie 

hoe de bevindingen worden gebruikt 

• Literatuur zoeken en vinden  

• Screenen en beoordelen van literatuur en identificatie van te includeren artikelen met panel  

• Extractie en synthese van bevindingen uit de literatuur  

• Validatie van de bevindingen  

• Schrijven rapport en disseminatie van resultaten.  

 

Deze stappen zullen hieronder nader worden toegelicht. Er zal worden gestart met de samenstelling 

van het panel, en hun betrokkenheid gedurende het proces.  

 

2.1 Samenstelling en betrokkenheid van een panel van experts en 

belanghebbenden 

Bij de selectie en werving van de panelleden is gekeken naar 2 kenmerken van de deelnemers: De 

deelnemers hebben zelf ervaring met en/ of vanuit betrokkenheid vragen over de samenwerking tussen 

hoger onderwijs en de regio èn: 2) de deelnemers kunnen vanwege hun rol of positie beweging 

brengen in het versterken van de regionale verankering van het hoger onderwijs op strategisch en 

tactisch niveau. In de werving hebben we nadrukkelijk gekeken naar een goede vertegenwoordiging 

vanuit de regio (Arnhem en Nijmegen) vanuit het hoger onderwijs en de overheid. Daarnaast hebben 

we landelijke inhoudsexperts proberen te betrekken.  
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De volgende panelleden zijn betrokken geweest tijdens het proces:  

 

Instelling/organisatie Functie Naam 

Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen 

Voorzitter College van Bestuur Rob Verhofstad 

Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen 

Beleidsmedewerker staf onderwijs, 

onderzoek en kwaliteit HAN 

Annemieke Peeters 

Radboud Universiteit Academisch leider Radboud Teaching 

and Learning Centre, hoogleraar 

filosofie RU 

Jan Bransen 

Radboud Universiteit Programmamanager City Deal 

Kennismaken Nijmegen 

Maartje Cobussen 

ArtEZ Voorzitter College van Bestuur ArtEz, 

bestuur Vereniging Hogescholen 

Marjolein Brussaard 

ArtEZ Directeur Artez business centre 

onderdeel research academy. 

Voorzitter Arnhem Studiestad.  

Bart Huydts 

Gemeente Nijmegen Wethouder / directeur groene 

metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

Harriet Tiemens 

Gemeente Arnhem 

 

Adviseur onderwijs en statistiek Erik Hendriks  

Economic Board 

 

Directeur Economic Board Sigrid Helbig 

HAN/OU Emeritus lector beroepspedagogiek 

HAN en emeritus hoogleraar open 

universiteit 

Loek Nieuwenhuis 

HAN Emeritus lector goed bestuur en 

innovatiedynamiek HAN 

Frans de Vijlder 

 

Helaas is het niet gelukt – behalve de betrokkenheid van de 2 lectoren van de HAN, ook landelijke, 

andere inhoudsexperts te werven. Dit had enerzijds te maken met de afweging tussen baten en lasten 

(wel tijdsinvestering gevoeld t.o.v. te weinig directe opbrengen voor hen persoonlijk) en anderzijds 

vanwege de beschikbaarheid tijdens de panelbijeenkomsten in de relatief korte doorlooptijd van deze 

overzichtsstudie.   

 

Deze panelleden zijn op 3 momenten gedurende deze overzichtsstudie betrokken:  

In de fase van verfijning onderzoeksvragen, in de fase van screenen en beoordelen van literatuur en in 

de fase van extractie en synthese van literatuur. Dit waren online sessies van 1,5 uur, waarin de 

deelnemers informatie ontvingen over de voortgang en werden uitgedaagd om input te geven en mee 

te denken over belangrijke beslismomenten in het project. Na afloop van iedere sessie ontvingen de 
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deelnemers een verslag van de bijeenkomst, en de besluiten die op basis daarvan werden gemaakt. 

Deelnemers konden via de mail hierop nog hun reactie geven. In paragraaf 2.6 is een korte beschrijving 

van de opzet en inhoud van deze sessies te vinden. De inhoudelijke opbrengsten van deze 

panelsessies zijn verwerkt in dit rapport onder de betreffende fases.  

   

2.2 Definiëring scope van het project en onderzoeksvragen ontwikkelen en 

verfijnen en gebruik bevindingen 

Met deze overzichtsstudie beogen we actuele inzichten te genereren over werkzame mechanismes en 

effectieve organisatievormen voor het hoger onderwijs om een bijdrage te leveren aan de lerende regio.  

 

Deze overzichtsstudie zijn we gestart met de volgende onderzoeksvragen: 

- Wat zijn leidende principes voor de verankering van hoger onderwijs in de regio?  

- Wat zijn mechanismes (M) en contextfactoren (C) die deze principes beïnvloeden?  

- Welke invloed hebben de interacties tussen (C-M) op het leren van betrokken stakeholders 

(O)?  

 

In de eerste panelbijeenkomst hebben de deelnemers vanuit hun eigen perspectief beelden gedeeld 

hoe zij naar de thematiek “verankering van het hoger onderwijs in de regio” kijken. Dit met als doel om 

het uit te voeren literatuuronderzoek te laten aansluiten bij de vragen die er zijn bij onze stakeholders 

rondom het realiseren van een lerende regio. Gedurende de bijeenkomst bleek de term verankering al 

snel niet passend. De deelnemers zijn vooral benieuwd naar de samenwerking in het netwerk, de 

keten, het ecosysteem en naar co-creatie, actie en kenniscirculatie t.b.v. een lerende regio met als doel 

oplossingen te vinden voor sociaal maatschappelijk vraagstukken. Het hoger onderwijs is hierbij één 

van de actoren. Vervolgens hebben alle deelnemers input gegeven wat voor vragen zij relevant vinden 

in het kader van dit onderzoek vanuit bovengenoemd perspectief. Via een padlet en later de chat van 

Microsoft Teams is er een selectie gemaakt en geprioriteerd. Op basis van de gezamenlijke prioritering 

en een terugblik op de beelden, de padlet en de chat zijn de onderzoeksvragen verder ontwikkeld. Tot 

slot hebben de onderzoekers op basis van bovenstaande prioritering in relatie tot de oorspronkelijke 

call van NRO voor deze overzichtsstudie een nadere verfijning gemaakt, op basis van praktische 

relevantie.   

 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt:  

“Wat werkt in de samenwerking tussen hoger onderwijs en de regio, onder welke omstandigheden en 

waarom om een lerende regio te creëren” 

 

Vanuit deze vraagstelling is de zoekstrategie ontwikkeld (zie volgende paragraaf). Na de tweede 

panelbijeenkomst zijn op basis van een aantal besprekingen van en discussies over samenvattingen 
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van artikelen met de panelleden, de onderzoeksvragen verder verfijnd op basis van haalbaarheid en 

verdere prioritering.  

 

Onderstaande deelvragen zijn leidend geweest is het vervolg van deze overzichtsstudie:  

- Wat zijn leidende principes voor samenwerking in een lerende regio, waarbij het hoger 

onderwijs één van de samenwerkingspartners is?  

- Met welke complexiteit hebben we te maken als we een lerende regio willen realiseren? 

- Welke lessen kunnen inspireren als we op weg willen naar een lerende regio?   

- Wat betekent dit voor het Hoger Onderwijs?  

 

De wens van de stakeholders is om te komen tot een dialoogtool om te benutten in het verder 

realiseren van een lerende regio met elkaar.  

 
 

2.3 Literatuur zoeken en vinden 

De zoekstrategie is ontwikkeld in samenspraak met een informatiespecialist vanuit de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen en bestond uit een combinatie van de volgende en aanverwante termen:  

University-business collaboration èn hoger onderwijs – of - triple/ quadruple helix en samenwerking. De 

exacte zoekstrategie is opgenomen in bijlage 1. Er is gezocht naar artikelen gepubliceerd in de 

afgelopen 10 jaar, en in de database Web of Science, vanwege het multidisciplinaire karakter van deze 

database. Er zijn 4482 hits gevonden middels deze zoekstrategie. Gevonden hits zijn geexporteerd 

naar Rayyan, een onderzoeks softwareprogramma die het onafhankelijke, gezamenlijke reviewproces 

digitaal ondersteund.   

 

 

2.4 Screenen en beoordelen van literatuur en selectie  

Screening en beoordeling van literatuur heeft plaatsgevonden in 2 fases: 

a. Screening op basis van titel en samenvatting 

b. Screening op basis van het volledige artikel 

 

Ad a: screening op basis van titel en samenvatting. 

Op basis van de bevindingen vanuit de eerste panelbijeenkomst, zijn voorlopige in- en exclusiecriteria 

opgesteld, zoals dat het hoger onderwijs betrokken moet zijn, en samenwerking plaatsvindt waarin 

sprake is van interactie tussen betrokken partners. Vervolgens zijn de samenvattingen van de eerste 10 

studies door drie onderzoekers beoordeeld. Dilemma’s tijdens deze screening zijn besproken met de 

betrokken panelleden in de tweede panelbijeenkomst, aan de hand van een aantal samenvattingen van 

artikelen. Voorbeelden van deze dilemma’s waren: Wat wordt bedoeld met een lerende regio? Waartoe 

dient de samenwerking, welke uitkomsten zijn relevant? Moeten er altijd studenten betrokken zijn bij de 
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samenwerking? Welke participatiegraad vinden we voldoende, als we het hebben over UBC? Welke 

mate van wederkerigheid/ interactie willen we zien? Deze dialoog heeft tot een afbakening van artikelen 

binnen de Europese Unie geleid, alsook tot verdere verfijning van de in- en exclusiecriteria (zie bijlage 2 

voor de definitieve criteria). Tijdens de panelbijeenkomst bleek echter ook dat er geen consensus was 

over wat men onder een lerende regio verstaat en welke uitkomsten men hierbij wil zien, dat dit sterk 

afhangt van het perspectief van waaruit men kijkt. De onderzoekers hebben daarom vervolgens 

gezocht naar een indeling die eerder is gehanteerd en die als leidraad kan dienen voor verdere 

selectie. In overleg met de lector goed bestuur en innovatiedynamiek (projectadviseur) is gekozen voor 

de niveaus van kenniscirculatie geoperationaliseerd volgens van de Sijde (2005), waarbij met name 

niveau 6 en 7 relevant worden geacht in het kader van deze overzichtsstudie. Zie tabel 1 voor de 

operationalisatie van niveau 6 en 7:  

  

Niveau Omschrijving 

6 In de samenwerking tussen actoren wordt niet alleen kennis overgedragen en gedeeld, 

maar er ontstaat ook gezamenlijk nieuwe kennis en/ of innovatieve combinatie van 

bestaande kennis 

7 De lerende regio, waarin de grenzen tussen verschillende instellingen en actoren 

vervagen. Actoren kunnen gedurende het proces van innovatie verschillende rollen 

innemen. Bijvoorbeeld een ondernemer die gastdocent is en in een andere situatie weer 

student. Er is sprake van een systeem van open innovatie. Gezamenlijk worden en 

nieuwe kennis(elementen) ontwikkeld die leiden tot innovatie en nieuw ondernemerschap.  

 

Tabel 1.  

Uit: Van der Sijde, P. (2005). Kenniscirculatie en een ondernemende kennisinstelling: ingrediënten voor 

een ondernemende regio. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Utrecht: Lemma 23 (1) 44-61.  

 

Er is onafhankelijk, at random gescreend in duo’s via Rayyan waarbij de tweede beoordelaar de 

abstracts blind screende die door de 1e beoordelaar at random waren geselecteerd. Wekelijks vond 

kalibratie plaats op zowel in- en exclusiecriteria alsook op de classificering van niveaus van 

kennisdeling volgens van der Sijde. Conflicten zijn bekeken door een derde beoordelaar, waarna 

consensus overleg plaats vond. Er is op deze manier gescreend in een iteratief proces tot er 

overeenstemming was tussen beide beoordelaars en het conflictpercentage kleiner of gelijk aan 5 

procent was. In totaal betrof dit 777 abstracts (39 % van de in totaal gescreende abstracts). 

Bovenstaand proces was cruciaal voor de selectie van de juiste artikelen qua scope en rijkheid, wat een 

belangrijk criterium voor selectie is bij een realist review.  Vervolgens zijn de onderzoekers individueel 

verder gaan screenen. Na het screenen van 45% van de abstracts (n=2015), is een stap gemaakt naar 

de full-tekst screening van de tot dusverre geïncludeerde artikelen. 
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Ad b: Screening op basis van het volledige artikel 

Artikelen die voldeden aan de inclusiecriteria tijdens de screening van titel en abstract èn de gelabeld 

waren met niveau 7 of twijfel tussen niveau 6 of 7 van kenniscirculatie volgens de indeling van van der 

Sijde, zijn geïncludeerd voor screening op de volledige tekst. (n=48). De volledige artikelen zijn gezocht 

door de informatiespecialist. 5 artikelen konden niet worden gevonden in de eigen of beschikbare 

landelijke databases. 43 artikelen zijn inhoudelijk gescreend. De screening van de full-tekst is in duo’s 

gebeurd, bij conflicten is een derde beoordelaar betrokken geweest. Ook deze screening was een 

iteratief proces, waarbij in- en exclusiecriteria gedurende het proces verder zijn aangescherpt, en op 

basis van gemaakte opmerkingen per artikel tijdens dit proces beslissingen zijn heroverwogen. Dit was 

mogelijk doordat tijdens het proces gebruik is gemaakt van ‘reasons for exclusion’ en ‘notes’ om te 

duiden waarom een artikel wel of niet relevant was. Definitieve in- en exclusiecriteria voor full-tekst 

screening zijn te vinden in bijlage 3.  

 

We erkennen met deze screeningsstrategie niet volledig te zijn, wat kenmerkend is voor een RRR 

(Saul, 2013). Echter: met de grondige zoekstrategie, het screenen van deze 45% van de 

samenvattingen met een dergelijke grondige kalibratie en afstemming met de panelleden èn een 

iteratief proces in de full-tekst screening werd verwacht een voldoende aantal rijke artikelen te 

includeren voor daadwerkelijk ‘uitpakken’ en het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvragen 

relevant voor onze stakeholders, binnen de beschikbare tijd.   

 

Een overzicht van het screeningsproces is te zien in figuur 1.    
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Figuur 1: identficatie van studies.1  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 45% van alle records zijn gescreend op basis van haalbaarheid. In realist review, gaat het niet om 
volledig te zijn, maar om artikelen te vinden welke rijk en relevant zijn in het licht van de 
onderzoeksvraag. Daarom zijn artikelen beoordeeld op geschiktheid, welke in de screening van de titel 
en samenvatting een focus hadden op de lerende regio (niveau 6-7 en 7) to van der Sijde (2005).  

  

 
1 Gebaseerd op: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 

2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71 

Records geidentificeerd vanuit*: 
Database Web of Science 
 (n =4482) 

 

Records verwijderd voor screening: 
n.v.t.  

Records gescreened 
n = 2015# 

Records geexcludeerd  
N=1967 
Redenen: 
Voldenden niet aan de inclusiecriteria (1720) 
Geen focus op kenniscocreatie of een lerende 
regio (niveau 6-7 of 7 van der Sijde). (247) 
 
 Opgevraagde artikelen 

(n = 48) 
Niet gevonden artikelen 
(n = 5 ) 

Artikelen full-tekst beoordeeld op 
geschiktheid  
(n= 43 ) 

Artikelen geexcludeerd: (n= 31)  
Redenen (sommige artikelen zijn 
geexcludeerd voor meerdere 
redenen:   
Niet uit de EU (9) 
Verkeerd study design (10) 
Verkeerde focus (13) 
Geen uitkomsten beschreven (5) 
Geen hoger onderwijs 
betrokken(1)  Studies geincludeerd in review 

(n =12 ) 
Artikelen van geincludeerde 
studies 
(n = 12) 
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2.5 Extractie en synthese van literatuur 

We volgen in deze review de stappen voor data-analyse zoals beschreven door Gillmore e.a. (2019), 

onderscheid makend in dataextractie fase en een data-synthese fase.  

De artikelen zijn gelezen en feitelijke data relevant voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is 

in een data-chart geplaatst door een eerste onderzoeker en gecontroleerd door een tweede 

onderzoeker. Het doel van dit data chart is om een eerste evaluatieve framework te ontwikkelen, waarin 

per artikel inzichtelijk wordt vanuit welke vragen bewijs is verzameld. Een aantal deelvragen kunnen 

worden beantwoord vanuit de informatie van deze data-chart. De data-chart is doorgesproken met de 

drie onderzoekers verantwoordelijk voor de datasynthese, en vormde een eerste kader voor 

datasynthese.   

Daarnaast zijn per artikel zogenoemde context-mechanisme-uitkomsten configuraties gehaald. (CMOc). 

(Zie  box 1 voor een operationalisatie van deze begrippen). Ook hier was 1 hoofonderzoeker 

verantwoordelijk voor het opstellen van de redenaties, en een medeonderzoeker kritische tegenlezer 

van het artikel en de bijbehorende redenaties. CMOc zijn geclusterd waardoor op deze manier al een 

verfijning plaats vond in CMOc per artikel.   

 

Data synthese is beoogd om tot een programmatheorie te komen, wat werkt, voor wie, onder welke 

omstandigheden  en waarom in de samenwerking tussen hoger onderwijs en de regio.  

In een 4-tal sessies zijn middels een iteratief proces de CMO’s per artikel vergeleken, en zijn logische 

redenaties geclusterd en gethematiseerd. Hierbij is gestart met het bouwen van de programmatheorie 

op basis van de artikelen die hoog zijn gescoord op ‘relevance’ and ‘rigour’ . Een artikel wordt 

beschouwd als relevant wanneer het kan bijdragen aan theorieontwikkeling en/ of theorie testing. Er is 

sprake van een hoge rigour wanneer de methode die gebruikt is voor het genereren van de benodigde 

data geloofwaardig en betrouwbaar is. (Zie voor nadere operationalisatie de quality standards for realist 

synthesis, zie: Notes on this document (ramesesproject.org)).   

 

 

2.6  Validatie van de bevindingen 

In de Rapid Realist Review vindt validatie plaats gedurende het onderzoeksproces. Door 

belanghebbenden gedurende het proces mee te laten kijken en een stem te geven in cruciale 

beslismomenten -bijvoorbeeld vaststellen van definitieve vraag of keuzes in de selectie van literatuur- 

waarborg je de navolgbaarheid en zorg je ervoor dat de uitkomsten herkenbaar zijn voor diegene die er 

in de praktijk mee aan de slag gaan. In dit project is voor dit doel een panel geformeerd bestaande uit 

een regionale referentiegroep en inhoudsexperts op drie verschillende momenten gedurende het 

proces zijn betrokken (zie paragraaf 2.1 voor de samenstelling). Hieronder geven we een korte 

weergave van deze bijeenkomsten waarin we het doel beschrijven en aangeven tot welke 

http://www.ramesesproject.org/media/RS_qual_standards_researchers.pdf
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aanpassingen, keuzes in het onderzoeksproces dit heeft geleid (voor meer gedetailleerde 

beschrijvingen zijn de verslagen van deze 3 sessies zijn op te vragen bij de auteurs).  

De eerste panelbijeenkomst was bedoeld om vragen en thema’s uit de praktijk op te halen rondom het 

centrale thema van deze overzichtsstudie “verankering van het hoger onderwijs in de regio”. 

Gedurende de uitwisseling van beelden en ervaringen van betrokkenen werd duidelijk dat de term 

verankering niet passend is. Het lijkt meer te gaan over ketensamenwerking, co-creatie, actie en 

kenniscirculatie t.b.v. een lerende regio met als doel oplossingen te vinden voor sociaal 

maatschappelijk vraagstukken. Dit heeft geleid tot bijstelling van de onderzoeksvraag (zoals 

beschreven in paragraaf 2.2). 

Bijeenkomst 2 was gericht op het mobiliseren van de meedenkkracht van het panel te vragen over hoe 

om te gaan met een aantal dilemma’s waar we als onderzoeksteam tegen aan lopen in het 

selectieproces. Op deze manier borgen we dat we de juiste selectie van artikelen krijgen die kennis 

generen m.b.t. de vragen van de stakeholders. Deze bijeenkomst heeft de volgende gezamenlijke 

conclusies opgeleverd. Ten eerste de focus op de ‘lerende regio’ als outputmaat, waarbij we niveaus 

van kenniscirculatie Van der Sijde gebruiken als maatstaf voor selectie (zie paragraaf 2.4). Ten tweede 

gaat het veel meer om duiding van de complexiteit van het systeem; we moeten oppassen met het 

isoleren van werkende mechanismen als knoppen waar je aan kunt draaien om een bepaald resultaat 

te bewerkstelligen. Het zou vooral moeten opleveren waar we met elkaar mee aan de slag (of over in 

dialoog) moeten om het te laten werken i.p.v. om nu exact te weten wat echt werkt.  

In de derde panelbijeenkomst zijn de voorlopige bevindingen van deze studie voorgelegd aan de 

deelnemers om deze te spiegelen aan hun eigen praktijk (en onderzoek). Doel was om samen na te 

denken over welke richting dit geeft voor de versterking van een lerende regio. Hoewel de resultaten 

van deze studie laten zien het begrip lerende regio meer conceptuele helderheid nodig heeft, is een 

gedeelde les uit het materiaal dat de duiding van lerende regio als ecosysteem helpt om de complexiteit 

van de samenwerking inzichtelijk te maken. De lessen die hieruit te halen zijn,  zijn verwerkt in 

hoofdstuk 4. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er nog een wereld te ontdekken is over hoe we de 

samenwerking in zo’n ecosysteem goed neer kunnen zetten. De panelleden constateren dat de sleutel 

vooral ligt in het organiseren van een goede dialoog in netwerken. 

Daarnaast is deze 3e panelbijeenkomst benut om input op te halen over de vorm van het praktisch 

eindproduct. Zoals in de tweede bijeenkomst al besproken zou het praktisch product de dialoog in de 

regio moeten versterken. In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in. 

 

 

 

 



 
 

 
 
DE LERENDE REGIO: WERKZAME MECHANISMES IN DE SAMENWERKING TUSSEN HOGER ONDERWIJS EN 
PARTNERS IN DE REGIO 

17/44 

2.7 Schrijven rapport en disseminatie: ontwikkeling van het praktische 

eindproduct 

 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven kwam uit de panelsessies naar voren dat er vooral behoefte is 

aan een praatplaat om binnen een samenwerkingsverband het gesprek te voeren hoe deze 

samenwerking nog beter werkend te krijgen. Op basis van de resultaten is er een factsheet ontwikkeld, 

welke een korte toelichting geeft op de lerende regio, samenwerken als cyclisch proces,  de 3 thema’s 

die belangrijk zijn bij een lerende regio: kennismanagement en transfer, netwerkvorming en 

samenwerking en tips. Het facstheet daagt uit tot dialoog door de toevoeging van vragen gericht op de 

eigen praktijk.   
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3 RESULTATEN 
 

Er zijn 12 artikelen geïncludeerd voor de data-extractie en datasynthese. Tabel 2 in bijlage 3 geeft een 

overzicht van de geïncludeerde artikelen en een aantal kenmerken ervan. De volledige data-chart is op 

te vragen bij de hoofdonderzoeker (WK).  

 

Eerst zullen we ingaan op algemene bevindingen vanuit de synthese ten aanzien van:  

- Operationalisatie van de lerende regio (3.1) 

- Uitkomsten ten behoeve van een lerende regio (3.2)  

- De rol van het Hoger Onderwijs in de lerende regio (3.3)  

 

Daarnaast duiden we werkzame mechanismes en leidende principes in wat werkt en waarom t.a.v. een 

lerende regio, vanuit een drietal geindentificeerde geclusters (3.4):   

- Kennismanagement/ transfer  

- Netwerkvorming  

- (Emergente) samenwerking  

 

3.1 Operationalisatie van de lerende regio 

De geïncludeerde artikelen gebruikten verschillende termen om de samenwerking te duiden, hoewel de 

operationalisatie van deze termen in de meest rijke en relevante artikelen veelal eenzelfde uitleg 

kenden. Samenwerkingen werden geduid als triple-helix (Gustafsson en Jarvenpaa, 2018; Friberg e.a. 

2019), quadruple-helix (Garcia-Teran e.a. 2018) en multiple-helix (Tura e.a. 2018); De rol van het hoger 

onderwijs hierbij aangeduid als entrepeneurial university (Garcia-Teran e.a. 2018), entrepeurship 

education program (Biffi e.a. 2017) en engaged univeristy (Pflitsch en Radinger-Peer, 2018). Verder 

begrippen als ‘smart cities’ (Ardito e.a. 2019; Tura e.a. 2018), place based university partnerships 

(Trencher e.a. 2014), cross-sectional collaborative alliances (Ulhoi e.a. 2012) en hybrid collaborative 

partnerships (Ungureanu e.a. 2018). In de uitleg van deze concepten, zien we een aantal kenmerken 

terug: verschillende actoren zijn betrokken vanuit meerdere organisaties vanuit de regio alsook het 

hoger onderwijs, en vanuit verschillende sectoren. Het gaat om co-design en coproductie van kennis in 

een complex ecosysteem. Belangrijkste achterliggende rationale is bijdragen aan duurzaamheid, 

stedelijke of regionale ontwikkeling. Alleen Filieri e.a. (2014) (university-industry network), duidde de 

samenwerking met minder partners, en het doel van de samenwerking was meer gericht op 

productontwikkeling, services of ontwikkeling van werkpraktijken.  
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3.2 Uitkomsten ten behoeve van een lerende regio  

In deze studie zijn we op zoek naar werkzame mechanismes. Om te kunnen duiden wanneer het 

werkzaam is, zijn we dus ook op zoek naar uitkomsten. Aangezien regionale samenwerkingen 

complexe open systemen zijn, is het vaststellen wat uitkomsten zijn en voor wie niet eenduidig. De 

meeste studies zijn kwalitatief van aard, en beschrijven uitkomsten in de vorm van narratieven of 

thema’s. Garcia-Teran (2019) is de enige geincludeerde studie die lessen vanuit een ‘mislukte’ 

samenwerking beschrijft (geduid vanuit kwalitatieve data). De meeste studies schetsen positieve 

uitkomsten, bijvoorbeeld in termen van netwerkvorming (Fillieri e.a. 2014), kennisopbouw in het netwerk 

(Fillieri e.a. 2014, Ulhoi e.a. 2012), nieuwe inzichten van netwerkpartners (Ulhoi e.a. 2012), blijvende 

investering in de samenwerking (Biffi e.a. 2017), intentie tot het aannemen van studenten (Biffi e.a. 

2017), ontwikkelingsrol kunnen nemen in duurzame regionale ontwikkeling (Pflitsch en Radinger-Peer, 

2018). Alleen Trencher e.a. (2014) heeft uitkomsten daadwerkelijk gemeten, op de dimensies 

relevantie, effectiviteit, efficientie, verduurzaming en impact. Deze dimensies zijn afkomstig van het 

‘United Nations Development Program’ evaluatie framework (UNDP, 2009). Trencher geeft daarbij wel 

aan dat resultaten gekleurd kunnen worden door de verschillende interpretaties van de dimensies van 

de verschillende betrokken partijen (Trencher e.a., 2014). Ook andere studies geven duidingen van 

complexiteit t.a.v. het meten van uitkomsten. Gustafsson en Jarvenpaa (2018) beschrijft bijvoorbeeld 

dat openheid werd gezien als een positieve uitkomst t.a.v. heterogeniteit van het netwerk, maar bracht 

ook weer uitdagingen met zich mee om netwerkpartners te behouden. Kortom: wat enerzijds een 

positieve uitkomst is, kan anderzijds een nadeel zijn in de samenwerking. Ook in het artikel van 

Ungureanu e.a. (2018) komt duidelijk naar voren, dat op het moment dat je een samenwerkingsmodel 

veranderd, omdat het ontwikkelingsstadium daarom vraagt (positieve uitkomst), dit andere bedreigingen 

met zich mee kan brengen. Ungureanu e.a. (2018) raad aan dat betrokkenen van dergelijke 

samenwerkingen alert zijn op het identificeren, signalerenen managen van de voor- en nadelen.         

 

3.3 De rol van het hoger onderwijs t.b.v. een lerende regio 

Bij iedere geincludeerde studie was het hoger onderwijs één van de betrokken partners, dit was immers 

één van onze inclusiecriteria. In deze studies, zien we dat het hoger onderwijs verschillende rollen 

aanneemt. Rollen die worden benoemd zijn bijvoorbeeld als inbrenger van nieuwe kennis of 

hulpbronnen (Garcia-Teran e.a. 2018, Ungureanu e.a. 2018) of als kweekvijver voor starters (Garcia-

Teran e.a. 2018), als kennisintermediair (Gustafsson en Jarvenpaa, 2018; Fillieri e.a. 2014), als 

aanjager en/ of bewaker van kennis- en competentieuitwisseling (ook van het hoger onderwijs zelf (Biffi 

e.a. 2017, Tura e.a. 2018, Ulhoi e.a. 2012), participeren in innovatie processen (Tura e.a. 2018), of om 

continue betrokkenheid en inbreng van waardes en ervaring te waarborgen van alle partners (Cillier 

e.a. 2021).  

Drie van de twaalf studies hadden de rol van het hoger onderwijs als expliciet onderwerp van studie 

(Ardito e.a.,2019; Pflitsch en Radinger-Peer, 2018; Trencher e.a., 2014). Één studie beschreef de 
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samenwerking vanuit het perspectief van een postdoctoraal onderwijsprogramma (Biffi e.a. 2017). In de 

studies van Biffi e.a. (2017), Pflitsch en Radinger-Peer (2018) en Trencher e.a. (2014) was er sprake 

van studentbetrokkenheid in de samenwerking. In de andere studies was dit niet duidelijk, er werd 

veelal gesproken over de betrokkenheid van de universiteit in algemene zin. In de overzichten van deze 

studies, zien we vaak academics (wetenschappers) als respondenten. Studenten worden niet expliciet 

genoemd als actor in het onderzoek. Trencher e.a. (2014) schetst een beeld dat vanuit het hoger 

onderwijs hoofdzakelijk onderzoekers en staf verantwoordelijk zijn voor de formatie, coördinatie en 

implementatie van partnerschappen. In de 61% van de onderzochte partnerschappen in de studie van 

Trencher e.a. (2014), zijn studenten betrokken, maar in een ondersteunende rol die eerder plaatsvindt 

via het onderzoek, dan via de onderwijsfunctie van de universiteit. De auteurs suggereren dat hier 

potentieel ligt voor partnerschappen met het hoger onderwijs, om te fungeren als onderwijs- of 

onderzoeksplatformen voor initieel onderwijs. 

 

In de studies van Ardito e.a. (2019), Trencher e.a. (2014) en Pflitsch en Radinger-Peer (2018), die de 

rol van het hoger onderwijs als onderwerp van onderzoek hebben, zien we geen eenduidig beeld over 

de rol van het hoger onderwijs ten behoeve van een lerende regio. Ardito e.a. (2019) schetst dat het 

hoger onderwijs geen leidende rol hoeft te spelen, maar andere belangrijke rollen kan vervullen die 

nodig zijn om kennis optimaal te benutten t.b.v. opgaven in de regio. In deze studie worden vier rollen 

onderscheiden voor het hoger onderwijs die relevant zijn met het oog op kennismanagement: 1) de rol 

van kennisbemiddelaar tussen de verschillende partijen in het netwerk die de tot standkoming van een 

gezamenlijke kennisbasis faciliteert, 2) de rol van kennispoortwachter die het mogelijk maakt om kennis 

van buiten het netwerk in te brengen in het netwerk en vice versa, 3) de rol van kennisleverancier 

tijdens het proces van kenniscocreatie en in kennistransfer processen, 4) de rol van kennisevaluator om 

de waarde van aanwezige kennis voor de specifieke opgave te bepalen. Het onderzoek van Trencher 

e.a. (2014), schetst dat de meest gebruikelijke activiteiten van het hoger onderwijs zijn gerelateerd aan 

kenniscreatie, kennisverwerking en kennisverspreiding (vergelijk met rol 3 van Ardito e.a., 2019). 

Echter: Trencher e.a. (2014) geeft aan dat de rol van – in dit geval - de universiteit niet beperkt hoeft te 

blijven tot onderzoek. Vanuit de beschreven mechanismes voor het samen produceren van kennis voor 

maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid, liggen er kansen om de rol en relevantie van 

de universiteit te herzien. Uitdagingen liggen volgens Trencher e.a. (2014) onder andere in 

projectmanagement – om bijvoorbeeld contrasterende prioriteiten en verschillen in dynamiek van 

organisaties te adresseren. Tijdgebrek, gebrek aan eenheid en harmonie, communicatiemoeilijkheden 

en financieringsproblemen zijn hierbij onderliggende belemmerende factoren voor de samenwerking. 

(Trencher e.a., 2014).  

Huidige academische normen en beloningssystemen kunnen belemmerende factoren zijn voor 

deelname in partnerschappen (Trencher e.a., 2014).  Regionale samenwerking kan ten koste gaan van 

het realiseren van de nodige publicaties of van internationale samenwerking, omdat de samenwerking 

zelf tijd en aandacht vraagt (Pflitsch en Radinger-Peer, 2018). Het beleid vanuit de eigen hoger 
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onderwijsinstelling blijkt een belangrijke drijfveer te zijn in dergelijke samenwerkingen (Trencher e.a., 

2014; Pflitsch en Radinger-Peer, 2018). Pflitsch en Radinger-Peer (2018) geeft aan dat het belangrijk is 

om het eigen beleid, (onderzoeks)focus en prioriteiten af te stemmen op de samenleving en op diverse 

stakeholdergroepen. Dit vraagt het over gaan van organisatorische, disciplinaire en sectorale grenzen 

(Pflitsch en Radinger-Peer, 2018).  

 

Financiering belemmert soms de betrokkenheid van het hoger onderwijs om te participeren in de 

partnerschappen. Huidige financieringsvormen waar het hoger onderwijs aanspraak op doet, zijn niet 

passend bij codesign en coproductie (Trencher e.a., 2014). Samenwerking werkt als het gedreven 

wordt door de bedrijven en inwoners zelf, omdat deze vraagstukken actoren vanuit het hoger onderwijs 

uitdaagt om grenzen tussen sectoren over te gaan (Plitsch en Radinger-Peer, 2018). Als het hoger 

onderwijs zichzelf slechts ziet als dienstverlener, en ook op die manier gefinancierd wordt, dan wordt 

niet automatisch gewerkt aan duurzaamheid en een lerende regio, omdat de relatief korte termijn vraag 

van de omgeving dan centraal staat.(Pflitsch en Radinger-Peer, 2018). Dit leidt tot  spanning in de rol 

van het hoger onderwijs:  enerzijds is zij de "hoeder" van een holistische opvatting van duurzaamheid 

en anderzijds afhankelijk is van industriële en overheidsfinanciering om in dergelijke partnerschappen 

te participeren. Volgens Pflitsch en Radinger-Peer (2018) is dit een van de redenen waarom de rol van 

het hoger onderwijs niet eenduidig is, en verschillende betrokkenen vanuit het hoger onderwijs 

verschillende percepties hebben van hun regionale (ontwikkelings)rol.  

 

Motieven voor partnerschappen vanuit het hoger onderwijs zijn vooral gelegen in de wens om 

academische kennisproductie te bevorderen door mee te doen in ‘ de echte wereld’  en om 

wetenschappelijke kennis te vertalen in bruikbare uitkomsten (Trencher e.a., 2014). En in de wens om 

lokale of regionale ontwikkeling te beïnvloeden in reactie  op sociaal, economische of ecologische 

omstandigheden (Trencher e.a. 2014; Pflitsch en Radinger-Peer, 2018). Een belang vanwege subsidie 

is ook aanwezig (Trencher e.a., 2014). De vakgebieden technologie, energie en bouw zijn 

oververtegenwoordigd in onderzoek naar de samenwerking met oog op een lerende regio t.o.v. de 

sociale vakgebieden (Trencher e.a., 2014). Deze overzichtstudie bevestigt dat beeld: 6 van de 12 

geïncludeerde studies richten zich op het domein van (duurzame) technologieontwikkeling en 

energietransitie (zie tabel 2 in bijlage 4). 

 

 

3.4 Leidende principes en werkzame mechanismes in de samenwerking 

De studies hebben verschillende lenzen gebruikt om de werkzame mechanismes in de samenwerking 

te onderzoeken. Hierin herkennen we een aantal clusters: 

• Kennismanagement en kennis transfer  

• Netwerkvorming 
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• Samenwerking vanuit een emergent, dynamisch en complex proces 

Deze clusters worden hieronder nader toegelicht.   

 

3.4.1 Kennismanagement en kennistransfer  

Kennismanagement en kennistransfer worden geoperationaliseerd als bi-of multidirectionele, 

wederkerige, interactieve en non-lineaire processen van kenniscocreatie.  

 

Er lijken een drietal samenhangende principes leidend te zijn in kennismanagement en kennistransfer 

voor een lerende regio: 

- Een samenhangend netwerk van partners waarin complementaire kennis aanwezig is 

- …waarin aanwezige kennis en hulpbronnen kunnen worden geïdentificeerd en gemobiliseerd.  

- …waarin open wordt gecommuniceerd en informatie wordt gedeeld, er vertrouwen en 

commitment is in de samenwerking. Regelmatige interactie, verlaging van bureacratie en 

ondersteuning door financien zijn hiervoor bevorderende factoren.   

 

Een samenhangend netwerk van partners waarin complementaire kennis aanwezig is 

Een netwerk dat rijk is aan een diversiteit aan actoren die eerder nog niet met elkaar verbonden waren 

omdat ze zich in diverse sociale netwerken begeven (denk aan wetenschappers en burgers, of 

beleidsmakers en kunstenaars), heeft een grote capaciteit om nieuwe relevante ideeen te genereren 

vanwege de aanwezig complementarie kennis (Fillieri e.a, 2014). Een verbindende rol is wel 

fundamenteel om deze actoren die nog niet structureel zijn verbonden - in netwerken te verbinden. 

Diversiteit en een hecht, samenhangend netwerk zijn beide nodig om kennistransfer en innovatie te 

stimuleren (Fillieri e.a., 2014).  

 

Aanwezige kennis en hulpbronnen identificeren en mobiliseren 

Ardito e.a. (2019) en Fillieri e.a. (2014) geven aan dat de interactieve processen van kennisontwikkeling 

gemanaged moeten worden. Kennismanagement speelt zich af zowel binnen de grenzen van het 

samenwerkingsverband als daarbuiten (Ardito e.a., 2019). Vooral de extern gerichte aspecten van 

kennismanagement lijken cruciaal. Zoals het verbinden van kennis van buiten het 

samenwerkingsnetwerk met de kennis die in het netwerk aanwezig is en het evalueren van de waarde 

van externe kennis voor de specifieke opgave in de regio. Speciaal als er concurrerende organisaties 

bij een samenwerking betrokken zijn, kan het helpen om een onafhankelijke partij als kennismanager of 

kennisbemiddelaar in het netwerk te betrekken. In een tweetal artikelen (Ardito e.a., 2019; Tura e.a., 

2018) wordt het hoger onderwijs als mogelijke kennisbemiddelaar benoemd, vanwege haar 

onafhankelijkheid, veelheid aan institutionele en sociale relaties en de ervaring t.a.v. het evalueren van 

kennis en werkende praktijken die mogelijk bruikbaar zijn voor het vraagstuk in de regio.  

De verbinding tussen interne netwerkactoren en externe actoren is belangrijk om kennis binnen het 

project aan te vullen, maar ook om kennis te valoriseren en om de impact van projecten – en de 
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ontwikkelde kennis-  te vergroten. Het hoger onderwijs kan met haar netwerken inschatten naar welke 

contexten kennis zinvol gevaloriseerd kan worden om nog grotere sociale en economische voordelen te 

bereiken (Ardito e.a., 2019).  

  

Open communicatie, vertrouwen en commitment  

Open informatiedeling tussen verschillende actoren is cruciaal voor en werkend kennisecosysteem 

(Tura e.a., 2018). Ulhoi e.a. (2012) en Fillieri e.a. (2014) geven aan dat processen van kennistransfer 

pas goed gaan werken als er sprake is van onderling vertrouwen en informele relaties. Ulhoi e.a. (2012) 

heeft ontdekt dat vertrouwen nog belangrijker is dan formele afspraken (zoals convenanten en 

contracten) om interorganisationele samenwerkingen gericht op kennisontwikkeling te laten slagen. 

Fillieri e.a. (2014) brengt vertrouwen in verbinding met hechte netwerken die nodig zijn voor innovatie. 

Als het netwerk evolueert van een niet verbonden tot een hecht, verbonden netwerk, dan stimuleert dat 

het benutten van complementaire kennis en leidt dit tot innovatie. Directe interactie, bijvoorbeeld 

letterlijk op elkaars locatie samenwerken helpt om informele relaties op te bouwen en om interactief 

nieuwe kennis te ontwikkelen door het bij elkaar brengen van elkaars aanwezig kennis (Fillieri e.a., 

2014)  

 

3.4.2 Netwerkvorming en netwerkontwikkeling  

Voor een netwerk waarin kennis wordt gedeeld en nieuwe kennis wordt ontwikkeld lijkt bewuste 

aandacht voor netwerkvorming en netwerkontwikkeling essentieel. We onderscheiden hierin 

verschillende aspecten:  

- Netwerkvorming  

- Werken aan het kennisecosysteem 

- Werken aan het business-ecosysteem 

- Blijven(d) identificeren van partners 

 

Netwerkvorming  

Aanleiding voor organisaties of actoren om netwerken te vormen is vaak ervaren complexiteit in een 

snel veranderende omgeving. Via netwerkvorming kunnen ze gebruik maken van onderscheidende 

kwaliteiten van partners. Dit kan helpen om complexiteit beter te hanteren (Ungureaunu e.a.,2018).  

Netwerkvorming start vaak emergent met individuele actoren die gemotiveerd zijn om samen te werken 

en die hun eigen netwerk aanwenden om samen te werken (Pflitsch en Radinger-Peer, 2018; Fillieri 

e.a, 2014; Ungureaunu e.a., 2018). In de casus die Fillieri e.a. (2014) bestudeert gaat het om actoren 

die de wereld van hoger onderwijs en industrie van binnen uit kennen, die contacten hebben in beide 

werelden en die de meerwaarde al zien van kennisdeling en – cocreatie. Deze individuen fungeren 

vaak als ‘bridging actors’, bruggenbouwers. En bruggenbouwers zijn cruciaal om een netwerk te 

vormen en om diversiteit van kennis en andere hulpbronnen samen te mobiliseren om innovaties te 
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genereren (Fillieri e.a., 2014). De gezamenlijke herkenning van een vraagstuk of opgave motiveert 

deelnemers om bij te dragen aan het netwerk (Fillieri e.a., 2014; Pflitsch en Radinger-Peer, 2018).  

Daarnaast is het nodig dat bij de start al gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en aan gezamenlijke 

doelbepaling. En dat er aandacht is voor projectmanagement (Fillieri e.a., 2014). 

 

Werken aan het kennis-ecosysteem 

Als organisaties en actoren nog weinig met elkaar hebben samengewerkt in een (formeel) 

samenwerkingsverband, dan weten ze nog weinig van elkaars doelen en belangen en nog minder van 

hoe deze met elkaar te verbinden (Ungureaunu e.a., 2018). Onderzoek laat het belang zien dat 

netwerkleden in staat gesteld moeten worden om elkaar te leren kennen en om sterke informele 

verbindingen op te bouwen die vertrouwen geven aan netwerkleden om kennis te gaan delen 

(Ungureanu e.a., 2018, Fillieri e.a., 2014). Face to face communicatie (bijeenkomsten, trainingen) en 

diensten uitwisselen zoals bijv. gratis advies en toegang tot technologie kunnen daarbij helpen. (Fillieri 

e.a., 2014; Pflitsch en Baldinger-Peer, 2018). Ook samenwerken aan een concreet gezamenlijk product 

zoals een financieringsvoorstel kan de onderlinge banden versterken (Fillieri e.a., 2014). Om 

vertrouwen op te bouwen is het belangrijk dat kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is 

tastbaar te maken en om de meerwaarde te laten zien van het bekijken van opgaven vanuit meerdere 

perspectieven en methoden (Fillieri e.a., 2014).  De wederkerigheid van de uitwisseling en de ervaren 

waarde van de gedeelde kennis zijn belangrijke versnellers van het vormen van een betrouwbaar 

netwerk (Fillieri e.a., 2014). 

 

Aandacht voor het business-ecosysteem 

Om een netwerk te helpen zich verder te ontwikkelen zijn naast bottum-up activiteiten die mensen met 

verschillende kennis bij elkaar brengen ook activiteiten op gebied van organisatie nodig (Fillieri e.a., 

2014; Tura e.a., 2018). Er moet niet alleen aandacht zijn voor het kennisecosysteem (hoe delen we 

kennis), maar ook voor het zogenaamde business ecosysteem dat betrekking heeft op hoe de 

samenwerking (gezamenlijk) te financieren, hoe te organiseren, en wie welke rol pakt. Dit helpt om van 

plan naar uitvoering te komen (Tura e.a., 2018). Financiering van de netwerkactiviteiten lijkt op lange 

termijn cruciaal (Tura e.a., 2018; Trencher e.a., 2014). Pflitsch en Baldinger-Peer (2018) benadrukt het 

belang van organiseren van de samenwerking via organisatorische en institutionele structuren, dat in 

zekere mate top-down moet gebeuren. Het ontwikkelen van een divers netwerk met het oog op een 

lerende regio is de uitkomst van een lange termijn proces, dat volgens Pflitsch en Baldinger-Peer 

(2018) tot op zekere hoogte alleen door actoren vanuit de top aangedreven kan worden. Ook Fillieri e.a. 

(2014) en Ungureanu e.a. (2018) zien in de onderzochte casussen het belang van een zekere mate van 

top-down sturing, zeker bij de start van het proces van kennistransfer. 
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Blijven(d) identificeren van partners 

Ondanks dat samenwerking rondom een vraagstuk op opgave vaak emergent en bottum up start 

(Ungureanu e.a., 2018; Pflitsch en Baldinger-Peer, 2018), benadrukt Cilliers e.a. (2011) het belang van 

het identificeren van alle relevante partijen die moeten worden opgenomen in het netwerk rondom een 

opgave op vraagstuk vanwege de verschillende soorten experts die onderscheiden kunnen worden bij 

een vraagstuk, elk met een eigen soort kennis. Fillieri e.a. (2014) herkent het belang van het verbinden 

van zogenaamde ‘structurele gaten’ in netwerken. Daarmee bedoelt Fillieri het samenbrengen van 

mensen die elkaar niet als vanzelf treffen in processen van kennisontwikkeling rondom een opgave. Het 

vergroten van diversiteit en heterogeniteit in het netwerk, brengt wel uitdagingen met zich mee in de 

samenwerking. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.    

 

 

3.4.3 Samenwerking als een emergent, dynamisch proces  

Om kennis te delen en te ontwikkelen moet in het netwerk samengewerkt worden. Ungureanu e.a 

(2018) ontdekt dat samenwerken vaak als antwoord gezien wordt op ervaren complexiteit in een snel 

veranderende omgeving. Samenwerking is complex en in de bestudeerde literatuur zien we dat de 

neiging groot is om organisatorisch oplossingen te vinden voor de ervaren complexiteit. Ungunreanu 

e.a. (2018) en Friberg e.a. (2018) benadrukken het belang van het niet steeds willen oplossen van 

complexiteit in samenwerking, maar om juist te leren van de samenwerking. Leren samenwerken is 

onderdeel van het oplossen van een vraagstuk (Ungureanu e.a., 2018; Biffi e.a., 2017).  

 

De bestudeerde literatuur laat de complexiteit van samenwerken zien en geeft handvatten voor het 

samenwerkingsproces met het oog op een lerende regio. We gaan in op de volgende gevonden 

principes:   

- Omgaan met diversiteit en heterogeniteit 

- Betrekken van gebruikers  

- Leiderschap 

We sluiten deze paragraaf af met principes t.a.v. het leren samenwerken.   

 

Omgaan met diversiteit en heterogeniteit 

Als je snel gestalte wilt geven aan samenwerking met het oog op een lerende regio, dan helpt het als 

dit gebeurt tussen partijen die elkaar al kennen, die een vergelijkbare innovatiecultuur kennen 

(Gustafsson en Jarnepaa, 2018). Toch: Hoe heterogener het netwerk, hoe productiever mogelijk voor 

kennisontwikkeling met oog op een lerende regio (Gustafsson en Javenpaa, 2018; Fillieri e.a., 2014; 

Cilliers e.a., 2011; Biffi e.a., 2017). Tegelijkertijd verhoogt heterogeniteit de complexiteit: 

onderzoeksagenda’s worden moeilijker verbonden, er wordt ‘ eindeloos gepraat’ en het is zoeken naar 

gedeelde interesse en naar wat bekend is, het beperkt de socialisatie en het bemoeilijkt het ‘eens 

worden’ met elkaar bijv. in verband met subsidieaanvragen (Gustafsson en Jarvenpaa, 2018). Het kan 
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helpen om de diversiteit langzaam op te bouwen, om de identiteit van het netwerk te behouden. En om 

actief aan socialisatie en communicatie te werken.  

 

Verschil in werkwijze, tempo, interpretatie en belangen bleken belangrijke uitdagingen in de 

samenwerking tussen organisaties en actoren (Trencher e.a., 2014; Gustafsson en Jarvenpaa, 2018). 

Een bekend verschil werd bijvoorbeeld zichtbaar tussen het belang van bedrijven om snel te acteren 

dat zich niet altijd verhoudt tot de tijd die het kost voor het hoger onderwijs om onderzoek te doen 

(Trencher e.a., 2014). Volgens Trencher e.a. (2014) is coordinatie en support belangrijk, gericht op 

ondersteuning van codesign en cocreatieve processen voor duurzaamheid. Een goed functionerend 

netwerk vragen om actieve socialisatie met het netwerk en een collectieve identiteit, want deze 

versterken al bestaande en nieuwe relaties in het netwerk. Een socialisatiestrategie is communicatie via 

meetingen, workshops, website, etc. (Gustafsson en Jarvenpaa, 2018; Fillieri e.a., 2014).  

 

Betrekken van gebruikers 

Het betrekken van gebruikers (vaak burgers) van de te ontwikkelen kennis in projecten zorgt voor meer 

betrouwbare en bruikbare kennis (Ardito e.a., 2019; Garcia-Teran e.a., 2018). Gebruikerskennis zoals 

kennis over lokale behoeften en sociale problemen is complementair aan de kennis van hoger 

onderwijs, bedrijven en overheden. Garcia-Teran e.a. (2018) laat zien dat het het overwegen waard is 

om burgers vanaf de start te betrekken: niet alleen als gebruikers (om te testen of een specifiek 

ontwerp werkt), maar als medebeslissers. Zij suggereert dat de (innovatie)agenda er mogelijk anders 

uit zou zien en er een meer participatief-democratisch proces zou ontstaan rondom de  politieke 

duurzaamheidsagenda.   

 

Leiderschap 

Bij samenwerking in een netwerk met oog op een lerende regio kan leiderschap zorgen voor stabiliteit 

en continuïteit. Welk type leiderschap dit is, is niet eenduidig. Ieder type leiderschap brengt weer eigen 

uitdagingen met zich mee. Trencher e.a. (2014) geeft bijvoorbeeld aan dat sterke leiders de 

samenwerking leiden en duwen, externe steun verzamelen, ze andere leiders en ‘change agents’ 

werven. Ze benutten de volle kracht van elke partner en jagen gezamenlijke visie aan. Gustafsson en 

Jarvenpaa (2018) schetst dat stabiel leiderschap diversiteit van interesses en perspectieven in een 

netwerk verkleint. Wisselend, zogenaamd ‘needs driven’ leiderschap, maakt de besluitvorming in 

netwerken heel democratisch en gelijkwaardig. Dan zijn productief leren en het vinden van gedeelde 

interesses en uitdagingen weer ingewikkeld. Waardoor het bijvoorbeeld lastig is om tot scherpe 

voorstellen voor subsidie te komen. Met als resultaat dat voorstellen afgewezen worden en 

netwerkleden gedemotiveerd raken (Gustafsson en Jarvenpaa, 2018).  
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Leren samenwerken:   

Hoge diversiteit in het netwerk representeert de hoge diversiteit in de externe omgeving. Het matchen 

van doelen en interesses moet als een continue proces gezien worden i.p.v. iets dat vooraf geregeld 

moet zijn (Gustafsson en Jarvenpaa, 2018). Dat geldt ook voor het organiseren en managen van de 

samenwerking (Gustafsson en Jarvenpaa, 2018). Omdat er verwevenheid is tussen de intern ervaren 

complexiteit en de complexiteit die het netwerk in de buitenwereld op wil lossen is het zinvol om de 

samenwerking in het netwerk als een leerproces te beschouwen (Ungureanu e.a., 2018). 

 

In een tweetal artikelen worden methoden en benaderingen onderzocht om samenwerking in een 

lerende regio te bevorderen terwijl recht wordt gedaan aan de hierboven beschreven complexiteit: de 

‘workbenchmethod’ (Cilliers e.a., 2011) en design thinking en rizomatische benaderingen (Biffi e.a., 

2017). Vanuit deze studies hebben we drie kenmerken kunnen destilleren voor leren samenwerken ten 

behoeve van een lerende regio: 1. gelijkwaardig betrekken van een diversiteit van actoren, vanuit 2. 

een open en creatief proces en 3. colllectieve betekenisgeving. Zowel de workbenchmethod als 

designthinking en rizomatische benaderingen stimuleren het gelijktijdig betrekken van de inbreng van 

alle verschillende experts rondom een situatie, omdat ze open en creatieve processen stimuleren 

gericht op gezamenlijke belangen en op wederzijds begrip (Cilliers e.a., 2011; Biffi e.a. , 2017). Biffi e.a. 

(2017) zegt over deze benaderingen dat het lukt het om concrete opbrengsten te realiseren die soms 

samenhangen met deadlines en om tegelijkertijd tijd te nemen voor onderzoek en verbetering, dankzij 

het iteratieve karakter van deze benaderingen. Deductief, inductief en abductief redeneren wisselen 

elkaar af, terwijl tegelijkertijd concreet geprobeerd wordt om een situatie op te lossen. Cilliers (2011) 

sluit zich aan bij dit perspectief door aan te geven dat de afwisseling van denken en doen communicatie 

en voortgang bevordert.  
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4 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 

4.1 Inhoudelijke conclusie en discussie  

Met deze overzichtsstudie hebben we antwoord proberen te geven op de vraag: “Wat werkt in de 

samenwerking tussen hoger onderwijs en de regio, onder welke omstandigheden en waarom om een 

lerende regio te creëren? ”. De bevindingen in deze studie laten zien dat deze vraag zich nog niet zo 

gemakkelijk laat beantwoorden. Samenwerking tussen hoger onderwijs en regionale partners dient een 

bepaald doel. In deze studie is dat doel geformuleerd als het creeren van een lerende regio. Het 

concept van lerende regio wordt op verschillende manieren geoperationaliseerd. We identificeerden 

een aantal belangrijke kenmerken: verschillende actoren zijn betrokken vanuit meerdere organisaties 

vanuit de regio alsook het hoger onderwijs, en vanuit verschillende sectoren. Het gaat om co-design en 

coproductie van kennis in een complex ecosysteem. Belangrijkste achterliggende rationale is bijdragen 

aan duurzaamheid, stedelijke of regionale ontwikkeling. Dergelijke samenwerkingsvormen worden 

beschouwd als complexe, emergente en open systemen.  

 

De bevindingen in deze studie maken duidelijk dat de samenwerking in een lerende regio een complex 

samenspel is van het identificeren en verbinden van partners met complementaire kennis, het benutten 

van de diversiteit in dit netwerk, omgaan met spanningen t.a.v. governance in het netwerk en last but 

not least: daadwerkelijk met elkaar leren samenwerken. Het is niet eenvoudig om een antwoord te 

geven op wanneer een dergelijke samenwerking werkt. Immers: er zijn verschillende actoren bij 

betrokken, die kijken vanuit een verschillend perspectief. Daarnaast: het netwerk is open en dynamisch, 

wat een positieve uitkomst op een bepaald moment kan zijn, is in een ander ontwikkelingsstadium 

belemmerend voor de samenwerking. Essentieel voor het creëren van een lerende regio is om ons 

bewust te zijn van de aanwezige complexiteit en emergentie t.a.v. netwerkvorming, samenwerking en 

kennisdeling  en kennisontwikkeling .  

 

Heterogeniteit en diversiteit zijn belangrijk met het oog op samenwerken ten behoeve van een lerende 

regio. Tegelijkertijd zijn juist dit aspecten, die de complexiteit in de samenwerking verhogen. Dit is een 

belangrijke les: partijen hebben in de samenwerking nadrukkelijk in de gaten te houden dat de 

omgevingsbedreigingen waarvoor samengewerkt wordt, ook door de samenwerking zelf kan optreden 

en dat complexiteit en onzekerheid groter worden door de samenwerking.  Daarnaast is het belangrijk 

dat er bewustzijn is dat een diversiteit aan actoren en het ontwikkelingsstadium waarin het netwerk zich 

bevindt telkens nieuwe uitdagingen met zich mee kan brengen. Samenwerken ten behoeve van een 

lerende regio gaat niet vanzelf: dit vraag expliciete aandacht en tijd. We kunnen leren van gebruikte 

methodes die bewust stilstaan bij dit proces van leren samenwerken. Manieren die een open, en 

gelijkwaardig proces en het gelijktijdig verbinden van betrokken actoren nastreven.  
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Het hoger onderwijs is ‘slechts’ één van de actoren, maar kan wel een belangrijke rol in het netwerk 

vervullen vanwege haar onafhankelijke rol en groot netwerk van institutionele en sociale actoren. Zowel 

als kennisbemiddelaar, alsook als evaluator van bruikbare kennis voor het netwerk. Hogescholen 

moeten in samenwerking met de regionale omgeving nadrukkelijker een ontwikkelingsgerichte rol 

pakken met oog voor sociaal ecologische duurzaamheid. Zowel in het uitlijnen van de eigen agenda 

met de agenda van de regio, het positioneren van bruggenbouwers en het vinden van financiering om 

(betrokkenheid van de eigen mensen in) dergelijke samenwerkingen mogelijk te maken. Dit is een 

andere rol dan antwoord geven op de kennisvragen uit de regio. Een ontwikkelingsgerichte rol kunnen 

innemen in het netwerk vraagt om het overschrijden van grenzen tussen sectoren en disciplines. 

Daarvoor zijn organisatorische en institutionele veranderingen nodig. Die moeten top down 

aangestuurd worden: binnen het hoger onderwijs en in de regio. Cognitief culturele veranderingen zijn 

zeker zo essentieel, en gaat werken als deze bottum up worden aangejaagd worden.  

 

Er zijn kansen in het betrekken van studenten in dergelijke samenwerkingen, maar is er nog weinig 

evidence vanuit de literatuur hoe dit werkend te krijgen. In de inleiding gaven we aan op zoek te zijn 

naar onderzoek rondom samenwerking tussen hoger onderwijs en de omgeving dat zich niet alleen 

focust op samenwerking in het domein van onderzoek en innovatie, maar dat zich juist ook focust op 

wat werkt ten aanzien van het versterken van het initieel opleiden (studenten) en leven lang 

ontwikkelen van betrokken stakeholders. Ook de gevonden recente literatuur bestond toch 

hoofdzakelijk uit beschrijvingen van casussen waarin onderzoekers vanuit het hoger onderwijs 

betrokken zijn.  

 

Wat opvalt is dat kennismanagement en kennistransfer de meest voorkomende lens is, waardoor 

dergelijke samenwerkingen zijn onderzocht. Temeer het leren samenwerken een opgave an sich lijkt, is 

het interessant om dergelijke samenwerkingen te onderzoeken vanuit leertheoretische perspectieven. 

Er ligt potentieel voor het hoger onderwijs in het aanjagen van het ‘leren samenwerken’. Immers, hoger 

onderwijs is expert op het gebied van leren en opleiden. Het kan daarbij collectieve leerbenaderingen, 

zoals design thinking, inzetten om vanuit verschillende kennisbronnen en sociaal kapitaal te komen tot 

oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken.  

 

Kennisontwikkeling en kennisdeling gaat niet vanzelf. Bruggenbouwers worden benoemd als mensen 

die bewust bezig zijn met het signaleren van benodigde kennis en in het leggen van verbindingen 

binnen en buiten het netwerk, om kennis en partners te verbinden die nodig zijn om de uitdaging aan te 

pakken. Bruggenbouwers acteren eigenlijk in de ‘structurele gaten’ en leggen verbindingen tussen 

verschillende systeemwerelden. Om deze rol verder te kunnen duiden, is onderzoek naar deze 

bruggenbouwers vanuit de lens van ‘boundary crossing’ interessant. Bij boundary crossing gaat het 

over het benutten van leerpotentieel dat in grenzen schuilt. (Akkerman en Bakker, 2011) 
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4.2 Methodologische discussie 

Door het betrekken van een panel van experts in deze overzichtsstudie, hebben we gedurende het 

project kunnen valideren of de opbrengsten nog in lijn waren met de behoeftes van de panelleden. Dit 

proces heeft enerzijds de snelheid in het zoek- en selectieproces vertraagd, maar hierdoor hebben we 

wel de aansluiting van de onderzoeksvraag en de praktijkgerichtheid van dit onderzoek kunnen 

waarborgen. Daarnaast was de dialoog in deze panelgroep een mooie spiegel m.b.t. wat we vonden in 

de studies: ook de panelleden moesten elkaar leren kennen, dachten verschillend over bepaalde 

begrippen en concepten en gaven verschillende adviezen mee. Ook hier gold de meerwaarde van de 

dialoog om elkaar te leren verstaan, en de complexiteit van de samenwerking te herkennen.  Naast dit 

eindrapport, hebben we een praktisch product ontwikkeld, die geinteresseerden en direct betrokkenen 

in dergelijke samenwerkingen ten behoeve van een lerende regio kunnen benutten. Dit praktische 

product helpt om de aanwezige complexiteit in dergelijke samenwerkingen te expliciteren en in dialoog 

te gaan over relevante thema’s om hiermee te leren omgaan. In het panel van experts en 

belanghebbenden waren bedrijven ondervertegenwoordigd (alleen via de Economic Board) en het 

hoger onderwijs oververtegenwoordigd. Ook al zijn bedrijven geen primaire doelgroep van het 

onderzoek, zij zijn wel belangrijke stakeholders in een lerende regio. Dit kan de focus van het 

onderzoek hebben gekleurd.   

 

In dit onderzoek hebben we de focus gelegd op het includeren van studies, die samenwerkingen tussen 

hoger onderwijs en partners in de regio empirisch hebben onderzocht. Hierdoor hebben we een 

bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de theoretisch ontwikkelde modellen over UBC zoals 

beschreven in de inleiding van dit rapport. Ondanks dat we niet alle records hebben kunnen screenen, 

hebben we in de 12 geincludeerde artikelen, rijke en relevante informatie gevonden ten behoeve van 

onze onderzoeksvragen. Verdere analyse van deze records, kan nieuwe studies opleveren die 

geincludeerd zouden kunnen worden, en aanvullingen en aanscherpingen geven t.a.v. de leidende 

principes. In de screening van titels en samenvattingen, hebben we veel (ongeveer 170) 

overzichtsstudies gevonden die lijken te gaan over dergelijke samenwerkingen. De tijd in dit onderzoek 

was echter te kort om deze studies te screenen en te verwerken in deze studie. We raden aan om in 

vervolgonderzoek deze studies verder te screenen op relevantie en rigour en te kijken of leidende 

principes voor samenwerking ten behoeve van een lerende regio verder aangescherpt kunnen worden.   

In een Rapid Realist Review, is het belangrijk om te achterhalen welke interventies zijn gebruikt, om 

bepaalde mechanismes te triggeren om uitkomsten te bereiken. (Saul e.a., 2013). In deze studie is het 

niet gelukt deze te identificeren. Deze ambitie werd zelfs bekritiseerd in de 2e panelbijeenkomst. Kern 

van kritiek hierop was dat het verleidelijk is om op zoek te gaan naar interventies omdat het kan 

suggereren dat de samenwerking ‘maakbaar’ is door aan bepaalde knoppen te draaien. Hierin schuilt 

het gevaar van een te technisch-mechanische manier van aansturen, die niet past bij de complexiteit in 

ecosystemen. Dit punt is uitgewerkt door Dekker (2011) die  onderscheid maakt tussen complex en  

gecompliceerde systemen. Een gecompliceerd systeem is duidelijk af te grenzen van zijn omgeving en 
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alle onderdelen van het systeem en hun wisselwerking te identificeren en van buitenaf, - door gerichte 

interventies van een expert-, tijdelijk en gedoseerd te beïnvloeden. Een complex systeem echter is niét 

goed af te grenzen van een zijn omgeving en dus zijn de elementen van het systeem niet eenduidig te 

bepalen. In een complex systeem ontwikkelt de wisselwerking tussen deelementen zich doorlopend. 

Die wisselwerking is niet voorspelbaar en het streven deze wisselwerking te vangen in werkende 

mechanismen waarop je kunt interveniëren is daarmee een lastige, en mogelijk contraproductieve 

opgave.   
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BIJLAGES 
 

1 Definitieve search  

Definitieve search uitgevoerd in Web of Science op 23-08-2021. 

  
  
#1   
TS=(“university-business collaboration” OR “university-business partnership*” OR “university-business 
cooperation” OR “university-business engagement” OR “university-business ecosystem” OR “business-
university collaboration” OR “business-university partnership*” OR “business-university cooperation” OR 
“business-university engagement” OR “university-business ecosystem” OR "public-private partnership*" 
OR "public-private collaboration" OR "public-private cooperation" OR "public-private engagement" OR 
"public-private ecosystem" OR "private-public partnership*" OR "private-public collaboration" OR 
"private-public cooperation” OR "private-public engagement” OR "private-public ecosystem” OR 
“university-community partnership*” OR “university-community collaboration” OR “university-community 
cooperation” OR “university-community engagement” OR “university-community ecosystem” OR 
“community-university partnership*” OR “community-university collaboration” OR “community-university 
cooperation” OR “community-university engagement” OR “community-university ecosystem” OR 
"community learning" OR "learning community" OR "learning region" OR “cross-sector collaboration” 
OR “cross-sector cooperation” OR “school-community collaboration” OR “school-community 
partnership*” OR “school-community cooperation” OR “school-community engagement” OR “school-
community ecosystem” OR “community-school collaboration” OR “community-school partnership*” OR 
“community-school cooperation” OR “community-school engagement” OR “community-school 
ecosystem” OR “university-industry collaboration” OR “university-industry partnership*” OR “university-
industry cooperation” OR “university-industry engagement” OR “university-industry ecosystem” OR 
"Regional Development" OR “regional learning environment*”)  
(33.909 hits)  
  
AND  
  
#2  
TS=("Higher education" OR University OR "Vocational education" OR "Professional Education" OR 
“Tertiary education”)  
(962.439 hits)  
  
#1 AND #2 = #3  
(4960 hits)  
  
#4   
 TS=(("Triple helix" OR "Quadruple helix") AND (collaboration* OR cooperation* OR partnership* OR 
engagement OR ecosystem*))  
(945 hits)  
  
#5= #3 OR #4 = 5750 hits  
  
#5 and Timespan: 2011-01-01 to 2021-08-23 (Index Date) = 4482 hits 
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2 In- en exclusiecriteria screening op titel en samenvatting 

 

INCLUDE papers reporting on the development, implementation or evaluation (or mixture) of collaboration 
between Higher Education and business/ professional field/ communities that has taken place, in which 
outcomes are reported.  
When information about in- or exclusion criteria is lacking, please include the article for full- text screening.  

EXCLUDE  papers that do not meet any of the inclusion criteria presented below  
  

MAYBE Only if you have doubts about in-or exclusion, you should use maybe. In the case of maybe, we 
ask you to add a note, explaining why you are in doubt. In this case, a second reviewer will be appointed to 
screen also Tiab. 
 

 

INCLUSION EXCLUSION 

LANGUAGE 

Language: English, Dutch  Papers in other languages 

University-Business Collaboration 

Collective action should be taken between partners When only one partner has taken 
initiative  

Investigation of the collaboration is the core of the study   
 

Op het moment dat één van de drie perspectieven is onderzocht 
(onderwijs, onderzoek of praktijk) moet wel een verbinding zichtbaar 
zijn met de andere pijlers. Indien dit niet direct uit het abstract te 
halen is, wel includeren voor full-tekst screening.  

Één van de drie perspectieven is 
belicht zonder referentie naar de 
andere twee.  

Population – target groups  

Higher Education is involved on micro-meso or macro levels in 
the collaboration 

 

No Higher Education involved on 
micro-meso or macro level.  

 

At least one of the participating partners should be of an Higher 
Education Institute  
 

More than two departments or companies involved No biliteral interaction between a 
higher education department and one 
organization 

Study design and reporting 

The paper reports either on the development, or implementation, 
or evaluation of the collaboration, or on a combination of any of the 
above phases (e.g. implementation + evaluation), but only when 
outcomes are reported 
It's an empirical study 

 
Note that it is quite unlikely for Mechanisms to be reported in the 
abstract. When this is the case or when unsure on the basis of the 
abstract, we include the paper for now, provided that the paper meets 
the above criteria. 
 

No outcomes of the collaboration are 
reported 

 

Pilot studies AND outcomes are reported 
 

*In the case of pilot study add the label pilot study. Then we are 
able to retrieve these articles at a later stage. 
 

Pilot studies without outcomes 
 
 

 Review studies without emperical 
evidence from cases 
(please label as review to retrieve for 
introduction)  
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3 In- en exclusiecriteria screening van het volledige artikel 

 

INCLUDE papers reporting on the development, implementation or evaluation (or mixture) of collaboration 
between Higher Education and business/ professional field/ communities that has taken place, in which 
outcomes or experiences are reported.  

EXCLUDE  papers that do not meet any of the inclusion criteria presented below  
  

MAYBE Only if you have doubts about in-or exclusion, you should use maybe. In the case of maybe, we ask 
you to add a note, explaining why you are in doubt. In this case, a third reviewer will be appointed to screen 
also for full-tekst. 
 

 

INCLUSION EXCLUSION Reason for exclusion 
(Rayyan) 

Language  

Language: English, Dutch  Papers in other languages Foreign language 

Country  

EU landen, onderdeel van het schengen verdrag.  Niet EU No EU 

Focus on collaboration  

Collective action should be taken between partners When only one partner 
has taken initiative  

Wrong focus – no 
collective action 

Investigation of the collaboration is the core of the study  Collaboration is hart of the 
study, but no focus on the  
learning region 

Wrong focus 

HEI ànd business or professional field or communities 
involved in the collaboration.  
Note: Op het moment dat één van de drie perspectieven 
is onderzocht (onderwijs, onderzoek of praktijk) moet 
wel een verbinding zichtbaar zijn met de andere pijlers. 
Indien dit niet direct uit het abstract te halen is, wel 
includeren voor full-tekst screening.  

Één van de perspectieven 
is belicht zonder referentie 
naar de andere twee.  

Wrong focus-one 
perspective 

Population – target groups   

Higher Education is involved on micro-meso or macro 
levels in the collaboration 

 

No Higher Education 
involved on micro-meso or 
macro level.  
 

Wrong population 

At least one of the participating partners should be of an 
Higher Education Institute  
 

 

More than two departments or companies involved No biliteral interaction 
between a higher 
education department and 
one organization 

Wrong population – 
single site 
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Study design and reporting  

The paper reports either on the development, or 
implementation, or evaluation of the collaboration 
which has taken place, or on a combination of any of the 
above phases (e.g. implementation + evaluation), but 
only when outcomes are reported 
Note: outcomes are often multiple, sometimes hidden 
and can be different of nature. Therefore, for example,  
experiences during the collaboration based on 
empiricism are also included as outcomes. 
 
 
 
It's an empirical study 
 
 
 

No outcomes of the 
development, 
implementation or 
collaboration are reported 
 
The outcomes reported 
are not about the 
collaboration based on 
empiricism 

 
 

No outcomes reported 
 
 
 
 
 
Wrong focus - empirical 
data 

Only conceptual studies 
with no empirical data 
 
Research protocols 
 
Review studies without 
empirical evidence from 
cases 
(please label as review to 
retrieve for introduction)  
 
Editorials, introductory 
papers 

Wrong study design 
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4 Tabel 2: overzicht van de geincludeerde studies.  

 

First 
author, 
year 

Study design Research question / aim Domain/ sector Core concepts 
used for UBC 

Theoretical 
lens(es) 

Scope of the 
research 

Students 
involved 

Rigour 
and 
relevance  

Level 
learning 
region 
van de 
Sijde 

Ardito, 
2019 

Exploratory case 
study of 20 smart 
city projects. 
Multiple case 
research design. 

How do universities affect the 
Knowledge management 
mechanisms underlying multi-
partner smart city projects? 

Modern urban 
planning 

knowledge-based 
urban 
development 
(KBUD), smart 
cities 

Knowledge 
management 
(KM): KM 
governance and 
KM processes 
combined with two 
knowledge 
domains (within 
and beyond a 
project's 
boundaries) 

Project as unit of 
analyses (20 
projects) 

Not 
described.  
 
Not 
included in 
datacollect
ion.  

Thicker 
end 

6/7 

Biffi, 
2017 

Pilot case study of 
9 projects, 
longitudinal 
qualitative design.  

To evaluate the main effects and 
challenges of the ProSIT 
education program, a 
entrepeneurship program based 
on design thinking and rizomatic 
approaches, with the aim of 
dealing with the regional economic 
crisis by engaging different local 
actors. 

Entrepeneurial Entrepreneurial 
educational 
program using 
design thinking an 
rhizomatic 
approaches 

Design Thinking 
and Rhizomatic 
approaches 

Regional level, 
projects as units 
of analyses (9 
projects) 

Yes, also 
in data-
collection.  

Thicker 
end 

7 

Cilliers, 
2011 

Descriptive: quick-
scan for 
implementation 
and practicality in 
two cases 

Evaluation of the workbench 
method in green-planning 
processes based on three core 
issues: understanding the value of 
green spaces, identifying these 
values and planning for 
enhancement thereof.  

Urban green 
planning 

Interactive 
planning method, 
circular approach,, 
community 
participation  

n.a.  Local 
communities (2 
cases)  

Not 
described. 

Thin 7 

Fillieri, 
2014 

Exploratory case-
study 
 

How does the structure of this 
industry–university network evolve 
and influence knowledge transfer 
for innovation? Specifically 
examined is: How do the network 
ties evolve over time from bridging 
to bonding across multiple 
subgroups, and how does this 
structural evolution impact 
knowledge transfer? 

pharmaceutical 
industry conducting 
research in the area 
of solid states (i.e., 
pills) production 

Industry-university 
network; 
innovation 
generation  

Knowledge-
transfer; social 
capital 

Project as unit of 
analysis 
(pharmaceutical 
network at 
national level)  

No 
(universtiy
partners- 
academics
) 

Middle 6/7 
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First 
author, 
year 

Study design Aim of the study Domain/ sector Core concepts 
used 

Theoretical 
lens(es) 

Scope of the 
research 

Students 
involved 

Rigour  Level 
learning 
region 
van de 
Sijde 

Friberg, 
2019 

Ethnographic 
study, 
hermeneutic 
approach 
 

To propose an interpretation to the 
phenomenon of collaboration. How 
can ethnographers understand the 
operation of collaboration in a life 
science network? What argument 
is the most intensified during 
network meetings? How is 
collaboration (de)stabilized? Under 
what conditions will collaboration 
become legitimized? 

Life-sciences Triple-helix, 
entrepeneurial 
University 

Assembly theory 
vs organic system  

Regional level, 
life-science 
network  

No Thinner 
end  

6/7 

Garcia-
Teran, 
2019 

Process study 
Processual 
approach 

To better understand QH 
configurations when it comes to 
their processual nature, i.e.,how 
they emerge and evolve. 

Renewable energy Quadrupple helix 
Entrepreneurship 

Process theory Project level;  
collaboration in 
planning 
process of a 
renovation 
project between 
regional office 
representatives, 
researchers, 
consultants and 
civil society  

no Thicker 
end 

6/7 

Gustafs
son, 
2018 

Qualitative 
longitudinal field 
study of two 
Tripple Helix 
organizations  

To examine how two TH 
organizations in Finland have 
adopted community management 
elements, how these elements 
have evolved, and the 
contingencies that have affected 
adoption and evolution. 

Metals & 
Engineering and 
Energy & 
Environment  

Tripple Helix 
relations 
Community 
management 

Community 
management 

sectoral 
organisational 
level 

No Thicker 
end/midde
l 

7 

Pflitsch, 
2018 

Comparative case 
study 
 

To show how the development of 
boundary-spanning capacities of 
universities for sustainability 
transitions differs among regions. 
Research questions: 
(a) How were boundary-spanning 
activities in the context of 
sustainability initiated? 
(b) To what extent do different 
drivers contribute to these 
boundary-spanning activities? (c) 
How do these boundary-spanning 
activities differ according to 
different drivers? (d) What does 

Sustainability 
transition 

Developmental 
role 
Boundary-
spanning activities 

Transition 
topology/  
Boundary 
spanning capacity  

Regional level 
(two regions) 

yes Thicker 
end 

6/7 
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that mean for the role of 
universities in sustainability 
transitions? 

Trenche
r, 2014 

large-scale 
international 
survey 

1.To determine defining features 
such as focus areas, geographical 
scales, mechanism, actors and 
motivations. 2. Identify commonly 
encountered drivers, barriers and 
potential impacts.  

Sustainability 
approached from 
different urban 
systems: Built 
environment (81%), 
energy, heating or 
cooling (74%) and 
governance and 
planning (71%) as 
the three most 
commonly targeted 
urban systems  

University driven 
urban 
sustainability 
partnerships. 
Place based 
university 
partnerships for 
codesigning and 
coproducing urban 
sustainability 

Thee analytical 
tools were used to 
develop the 
questionnaire: the 
six level 
framework, 
framework for 
drivers and 
barriers and an 
evaluation 
framework based 
on the United 
Nations 
Development 
Program.  

Completed or 
ongoing 
partnerships 
aiming to 
andvance the 
sustainability of 
a particular 
urban location or 
region of any 
geographical 
scale or societal 
system of that 
area were 
selected. The 
overwhelming 
majority of 
included 
partnerships are 
focused on 
either the 
local/neighbourh
ood level or 
town/city level.   

yes Thicker 
end 

7 

Tura, 
2018 

Mixed-method 
data-collection: 
semi-structured 
interviews, 
questionnaire and 
focus group 
workshops 
 

To seek the answer to the 
research question: How to 
enhance the collaborative 
development of sustainable urban 
energy ecosystems? 

Sustainable 
development, 
energy industry 

Sustainable urban 
energy systems , 
Multiple helix 
ecosystem.  

Multiple helix 
innovation 
collaboration in 
knowledge 
economy 

Finland as study 
environment. 
Survey at county 
level (key-
decision makers 
in all Finnish 
municipalities), 
semi-structured 
interviews in 8 
case cities, 
workhop for an 
energy company 
and academia.  

no Thin 7 

Ulhoi, 
2012 

Explorative study, 
collection of field 
data through 
archival 
information and 
semi-structured 
interviews 
 

To add to the knowledge of the 
nature of exchange mechanisms 
between universities and science-
based small and medium-sized 
enterprises (SMEs). Research 
questions were: (i) What is the 
nature and 
direction of R&D technological 
knowledge transfer in 

science-based 
sectors such as 
energy and 
environmental 
science, 
nanoscience, 
biotechnology and 
ICT 
 

cross-sectional 
collaborative 
alliances; 
university–industry 
R&D collaboration 

Innovation theory; 
Knowledge 
transfer as a bi-
directional, 
interdependent 
interaction model; 
Trust 
(characteristic 
based- institutions-

Project-level: 
The specific 
University-
industry project 
sponsored in the 
government 
programme. 

No  Thicker 
end/middl
e 

6/7 



 
 

 
 
DE LERENDE REGIO: WERKZAME MECHANISMES IN DE SAMENWERKING TUSSEN HOGER ONDERWIJS EN PARTNERS IN DE REGIO 43/44 

collaborations between 
universities and science-based 
SMEs? and (ii) What are the 
primary mechanisms 
regulating such interorganizational 
collaborations? 

based-process-
based) 
 

Ungurea
nu, 2018 

Longitudinal 
design, qualitative 
study. Grounded 
theory approach. 

To investigate the role played by 
turbulent environments in the 
evolution of hybrid (i.e. multi-party, 
cross-sector) partnerships for 
regional innovation. Research 
question: How does the perception 
of VUCA (volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity) 
environments shape the setup and 
evolution of a hybrid partnership 
for innovation? In particular, how 
does the intent to cope with VUCA 
environments at a given (initial) 
stage of a partnership influence 
the partnerships ability to cope 
with VUCA factors at the following 
stages? 

Regional innovation 
– innovation and 
knowledge transfer 
in a highly 
competitive 
industrial region 

Hybrid innovation 
collaborations. 
Hybrid 
partnerships for 
regional innovation 

Initial analysis 
pointed towards 
the VUCA frame. 
Grounded theory 
approach 
identified three 
models: emergent 
model, brokering 
model, platform 
model 

Project level: 
cross-sector 
partnership 
between ten 
different 
organizations 
that come 
together to deal 
with a regional 
innovation 
project.  

no Thicker 
end 
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