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Van 15 september tot en 
met 2 december 2018 
vond in Eindhoven de 
grootschalige tentoon -
stelling Robot Love plaats 
met werken van 50 inter -
nationale kunstenaars.  
 
 
Tilburg University  
ver zorgde tijdens deze 
expositie een zestal 
publiekscolleges waarin 
vanuit verschillende 
disciplines de effecten  
van robotisering en 
digitalisering op mens  
en samenleving werden 
belicht. 

In 2018 en 2019 startten 
dertien promovendi met 
onderzoeksprojecten binnen 
de drie impact thema’s.  
Het Impact PhD Programma 
stimuleert op deze manier 
samenwerking tussen  
de faculteiten van Tilburg 
University.

Op 8 december 2018 
vond de Hack for 
Future Talent plaats 
met aandacht voor 
vragen als: hoe kom je 
tot nieuwe inzichten 
over (goed) onderwijs, 
talentoptimalisatie en 
gelijkere kansen voor 
jongeren door middel 
van onderwijs? De 
Hackathon gaf ook 
een aanzet tot meer 
data-gedreven en  
op feiten gebaseerd 
onderwijsbeleid.    

Impact PhD 
Programma

Op 14 juni 2018 namen 
250 belangstellenden 
deel aan het eerste open  
Impact Congres. Beleids -
makers, ondernemers, 
onder zoekers en andere 
profes sionals van binnen 
en buiten de universiteit 
deelden kennis en ervaring 
en verkenden nieuwe 
vormen van samenwerking 
aan de hand van de drie 
impact thema’s.

Hack  
for Future  
Talent 

Verkiezingsdebat 
Provinciale Staten

Op 12 maart 2019 organiseerde 
de Community on Climate  
and Energy Transition in het 
kader van de Provinciale Staten 
Verkiezingen een levendig 
debat met onderzoekers en 
zeven politici van zeven 
verschillende partijen. Het 
debat trok 200 bezoekers. 

 
Digitale 
Samenleving  

In 2018 is het onderzoeks -
programma Digitale Samen   -
leving (DiSa) gestart met  
als doel om Nederland een 
inter nationaal leidende 
toppositie te geven op het 
gebied van mensge richte 
informatie technologie en om 
oplossingen te vinden voor 
wereldwijde uitdagingen. 
Verschillende universiteiten 
werken hierin samen.  
Tilburg University is vertegen -
 woordigd in vier van de zeven 
program ma lijnen: 
Citizenship & Democracy, 
Responsible Data Science, 
Health & Wellbeing, Learning 
& Education.

Publieks- 
colleges over 
robotisering

ROBOT LOVE.  
Gael Langevin. 
InMoov.  
Photo Yethy



Empowering the Resilient Society  
 
Onze samenleving staat voor complexe kwesties: markten en economieën 
zijn wereldwijd met elkaar verbonden, digitale technologie speelt een 
indringende rol, klimaatverandering heeft veel invloed en vergrijzing, 
ontgroening en migratie veranderen de samenstelling en behoeften van 
de bevolking.  
 
De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn moeilijk te overzien en leiden 
voor veel mensen en groepen tot grote onzekerheid. Om te kunnen omgaan 
met deze snel veranderende wereld en te anticiperen op toekomstige 
uitdagingen zijn veerkrachtige samenlevingen en weerbare mensen nodig. 
 
Een veerkrachtige samenleving vraagt onder andere om nieuwe en inno -
vatieve vormen van bestuur en recht, werk en economie, duurzaamheid, 
moraliteit en sociale cohesie. ‘Empowering the Resilient Society’ gaat 
over het versterken van onze samenleving met het oog op de toekomst 
zowel op nationaal niveau als in wijken en buurten.  
 

Enhancing Health and Wellbeing  
 
De huidige wereld is complex: vol afleiding en korte termijn beloning. 
Daarnaast hebben mensen een steeds langere levensloop en neemt de 
vraag naar zorg en welzijn toe door een groei in het aantal chronisch 
zieken. Deze ontwikkelingen vragen om een betaalbaar en duurzaam 
zorgsysteem dat vooral gericht is op gezondheid in plaats van op ziekte. 
Individuen moeten over de juiste vaardigheden beschikken om lange 
termijn beslissingen te nemen met betrekking tot hun gezondheid en 
om zichzelf te beschermen tegen ongezonde invloeden van buitenaf. 
Ondersteund door gepersonaliseerde trainingen en behandelingen die 
onder andere gebruik maken van e-health en datatechnologie. 
  
Het thema ‘Enhancing Health and Wellbeing’ richt zich op de inzet van 
een multidisciplinaire aanpak met kennis over gedragsverandering, de 
organisatie en implementatie van zorg en de bijbehorende kosten en 
juridische aspecten om zowel individuen als organisaties weerbaar te 
maken en te houden.

Creating Value from Data  
 
Een groot deel van het gedrag van mensen en systemen wordt dagelijks 
in grote hoeveelheden data vastgelegd, die ook weer aan elkaar te  
kop pelen zijn. De hoeveelheid data die we produceren neemt exponentieel 
toe, evenals de rekenkracht en efficiëntie van algoritmen. Daardoor 
ontstaan nieuwe kansen om de samenleving te verbeteren, maar ook 
bedreigingen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy.  
  
Het thema ‘Creating Value from Data’ richt zich op het verbeteren en 
toe passen van data science technieken, en op het bevorderen van 
transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid bij het gebruik van data. 
Om dat te realiseren is het noodzakelijk verschillende expertises te 
verbinden. Expertise op algoritmisch vlak, data mining, machine learning 
en analytics wordt gekoppeld aan expertise op het gebied van recht, 
ethiek, economie, logistiek, arbeidsmarkt en human resources. Met  
als doelstelling om dit toe te passen in projecten die de samenleving 
verbeteren en helpen bij het behalen van de Sustainable Development 
Goals (SDGs). 

THEMA’S

Impact in 
Beeld  

Onze samenleving is meer complex en divers dan ooit, en 
staat voor grote uitdagingen. Het Impact Programma van 
Tilburg University komt voort uit de betrokkenheid van onze 
onderzoekers bij deze uitdagingen. Om de samenleving verder 
te brengen is kennis en innovatie nodig, zowel op sociaal als 
technologisch vlak. Samenwerking met kennis instellingen, 
maatschappelijke partijen, bedrijven en burgers is daarin nood -
zakelijk. In deze ‘multi-helix’-benadering spelen onderwijs- en 
kennisinstellingen een belangrijke rol. Bovendien hebben zij 
een verantwoordelijkheid: we noemen dat ‘science for society’. 
Tegelijkertijd is ‘science for science’ nodig: kennis moet voort -
durend verder worden ontwikkeld en de wetenschap dient 
nog excellenter te worden. Sterkere verbindingen binnen de 
wetenschap zijn een belangrijke voorwaarde. Daarom richten 
multidisciplinaire onderzoeksteams zich gezamenlijk op de 
vele facetten van onze maatschappelijke uitdagingen. 
 
Impact Programma  
Het Impact Programma realiseert samen met partners 
impact op de maatschappij. Daarmee bedoelen we dat weten -
schappe lijk onderzoek bijdraagt aan oplossingen voor complexe 
vraagstukken die in de samenleving spelen. Hoe doet het 
programma dat? Door te bouwen aan netwerken en communities 

om verbinding te creëren en samen te werken aan maatschap -
pelijke uitdagingen. We organiseren samen met partners 
activiteiten, zoals debatten, congressen en exposities, om 
stakeholders bij elkaar te brengen en uitkomsten van samen -
werking te delen. Het Impact Team zet gezamenlijk met 
partners programma’s en projecten op en werft fondsen om 
meer onderzoek mogelijk te maken binnen drie strategische 
thema's: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health 
and Wellbeing en Creating Value from Data.  
 
Onderzoekers aan het woord 
In deze Impact in Beeld laten wij graag onze onderzoekers 
en partners aan het woord. Zij kunnen het beste vertellen wat 
zij uit de verschillende samenwerkingsverbanden halen en hoe 
ze impact maken. Er zijn veel onderzoeken en onderzoekers 
die een plek voor het voetlicht verdienen. Wij hebben negen 
mooie voorbeelden geselecteerd van onderzoek met impact 
om u een goed, gevarieerd en inspirerend beeld te geven.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Het Impact Team 



of data science kan worden ingezet om te voorkomen dat jongeren 
‘buiten beeld raken’. Daarnaast is, samen met onder meer het 
openbaar ministerie in Breda, onderzocht hoe jongeren de recht -
staat als meer inclusief kunnen ervaren. Bovendien is de universiteit 
betrokken bij een onderzoek naar jongeren en nieuwe vormen van 
democratie. En draagt ze bij aan onderzoek naar jonggehandicapten, 
arbeids participatie en inclusieve organisaties. Doel is om binnen 
twee jaar met een resultaat te komen.  
 

Relevant onderzoek  
“De relevantie van biomedisch en technologisch onderzoek is voor 
iedereen helder”, ziet Van Bavel. “Maar we zien steeds duidelijker 
dat de sociale en de geesteswetenschappen nodig zijn om echt 
effect te hebben op de maatschappij. Vaak is er technologisch heel 
veel mogelijk, maar hoe gaan we die mogelijkheden benutten? Je 
hebt te maken met gedragsverandering, cultuurpatronen en  
wet- en regelgeving. Er is sociaal- en geesteswetenschappelijk 
onder zoek nodig om zoiets voor elkaar te krijgen.”

bas van bavel 
................................................ 

‘Vaak gaat het niet om wat er 
kan, maar vooral om het hóe’ 
................................................

Professor van Universiteit Utrecht Bas van Bavel is boegbeeld 
van de route. “De NWA biedt onderzoekers een raamwerk waar 
binnen ze samen met maatschappelijke partijen onderzoek doen 
naar relevante vraagstukken. De NWA wil aanvullend zijn op 
bestaande regelingen, daarom heeft de NWA ervoor gekozen dit 
programma echt in te richten als een startimpuls: een opstap 
om samen een vraagstuk te onderzoeken. Vervolgens kan verder 
onderzoek ontwikkeld worden met behulp van al bestaande 
financieringsinstrumenten.” 
 

Veerkrachtige samenleving  
“Het versterken en benutten van de veerkracht van de samenleving 
is nodig om grote vraagstukken aan te gaan als de energie transitie, 
klimaatverandering en duurzaamheid. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat de samenleving al deze grote kwesties aankan? Het is 
een continue wisselwerking, met als eindresultaat de samen leving 
zelf. De energietransitie is bijvoorbeeld geen technologisch doel 
op zich maar iets dat we voor de toekomstige samenleving willen 
realiseren.” 
 

JOIN  
JOIN bestaat uit vijf werkpakketten. Binnen deze pakketten gaan 
onderzoekers aan de slag met diverse, aan elkaar gerelateerde 
onderwerpen rondom jeugd en veerkracht. Tranzo ontwikkelt 
bijvoorbeeld samen met partners een zelftest voor het meten van 
veerkracht bij jongeren. Ook heeft Tilburg University onderzocht 

JOIN: hoe kunnen jongeren de samenleving 
veerkrachtiger maken? 
 

‘Het is een continue 
wisselwerking, met als 
eindresultaat de 
samenleving zelf’ 
 
 
Hoe zorg je ervoor dat onderzoekers datgene onderzoeken waar 
de samenleving een antwoord op wenst? Vier jaar geleden vormde 
die vraag de start van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). 
Het leverde vijfentwintig onderzoekroutes op. Binnen de route 
‘op weg naar veerkrachtige samenlevingen’ is Tilburg University 
met vijf deelprojecten betrokken bij het programma ‘JOIN, Jongeren 
in een veerkrachtige samenleving.’ 



margot joosen 
.................................... 
‘Werk kan houvast  
bieden tijdens ziekte’ 
....................................

TNO en Tilburg University onderzoeken 
interventie ‘weer terug naar werk’ 
 

‘Thuis blijven na ziekte  
is een maatschappelijk 
probleem’ 
 
 
Stel: je werkt en blijkt ernstig ziek. De eerste tijd staat in het teken 
van overleven. Hoe pak je daarna je leven en werk weer op? Vaak 
blijkt dit moeilijk en lukt het mensen niet of slechts deels om weer 
aan het werk te gaan. Wetenschappelijk centrum voor Zorg en 
Welzijn Tranzo van Tilburg University onderzoekt samen met TNO 
een interventie om kankerpatiënten beter terug te begeleiden naar 
werk.

“Werk is onderdeel van je identiteit, biedt de mogelijkheid tot 
groei en geeft financiële zekerheid”, zegt onderzoeker Margot 
Joosen. “We zien dat veel kankerpatiënten tijdens de behandeling 
niet werken en weinig contact hebben met hun werkgever. Na 
anderhalf jaar thuis, is de druk om snel te re-integreren hoog. 
Dat patiënten niet volledig terugkeren of zelfs hun baan kwijt raken 
is niet alleen een individueel maar ook een maatschappelijk 
probleem.” 
 

Succesvolle interventies samengevoegd 
De interventie wordt in samenwerking met ArboNed en Re-turn 
ontwikkeld en bestaat uit drie modules: bedrijfsmaatschappelijk 
werkers openen de dialoog, vervolgens wordt gewerkt aan vaardig -
heden en het ontwikkelen van geloof in eigen kunnen, daarna 
volgt de terugkeer naar het werk. Onderzoeker Hanneke van der 
Meide: “Onderweg kunnen we bijschaven zodat er uiteindelijk 
een interventie ligt die aansluit bij de praktijk.”  
 

Health Impact Bond  
Hoogleraar Roland Blonk is projectleider vanuit Tilburg University. 
ZonMw financiert het onderzoek, dat bestaat uit drie deelstudies. 
“Ten eerste wordt onderzocht of de interventie effectief is, ten 
tweede voor wie wat werkt en in welke context, en ten slotte of 
de financiële methode waarmee de interventie wordt bekostigd, 
de Health Impact Bond, werkt. Het is één van de eerste Health 
Impact Bonds van Nederland”, vertelt Van der Meide. “Hoe het 

werkt? Inkomensverzekeraar de Amersfoortse initieert het project 
omdat het uiteindelijk wil dat mensen zoveel mogelijk aan het werk 
blijven. ABN Amro en Start Foundation investeren in de Health 
Impact Bond vanuit maatschappelijke overwegingen. Wanneer de 
interventie die wordt uitgevoerd door ArboNed effectief blijkt, en 
er minder verzuim is, levert dit geld op. Zo kunnen investeerders 
een deel van hun investering terugkrijgen.”  
 

Kwaliteit van leven  
“Al draait de interventie vooral om kwaliteit van leven, een positief 
financieel gevolg is een mooie bijkomstigheid”, benadrukt de 
onderzoekster. Joosen: “En het uiteindelijke doel is om van het 
onderzoek te leren voor andere doelgroepen, zodat er meer werk -
nemers met gezondheidsproblemen aan het werk kunnen blijven.”

hanneke van der meide 
................................................ 
‘We zijn flexibel en kunnen 
onderweg bijschaven zodat er 
uiteindelijk een interventie 
ligt die effectief is’ 

................................................



saskia lavrijssen 
.............................................. 
‘Het is een grote,  
ingewik kelde puzzel die  
we samen moeten leggen’ 

..............................................

martijn groenleer 
................................................. 
‘De klimaatdiscussie  
verschuift van techno logische 
naar sociale innovatie’ 

............................................

Community on Climate and Energy Transition 
zet Tilburg University op de kaart 
 

‘We voeden het politieke  
en maatschappelijke debat’ 
 
 
Het klimaat. Kranten, social media en politieke campagnes staan 
er bol van. Bestaat het klimaatprobleem überhaupt? Hoe behalen 
we klimaat- en energiedoelen? Wat is er nodig aan verandering in 
wetgeving, samenwerking, gedrag en denken? In 2017 startte, in 
het kader van het Impact Programma van Tilburg University, de 
Community on Climate and Energy Transition. 

“De community is geen officieel instituut”, vertelt Martijn  
Groen leer, hoogleraar recht en bestuur en ‘trekker’ van de 
community. “Het is een vrijwillige -maar geen vrijblijvende- manier 
van samen werken dwars door departementen en faculteiten van 
Tilburg University heen. Centraal staan klimaat verandering en 
energie transitie, en hoe wetenschap kan bijdragen aan het voeren 
van de discussie hierover.” 

 
Ingewikkelde puzzel  
“Klimaatverandering en energietransitie zijn thema’s waarbij veel 
verschillende disciplines een rol spelen”, vult Saskia Lavrijssen, 
hoogleraar toezicht en regulering van markten, aan. “Wetgeving, 
gedrag, bestuurlijke inrichting; het heeft effect op het wel of niet 
behalen van de klimaatdoelen. Daarom moeten we deze thema’s 
ook vanuit al deze disciplines bekijken. Het is een grote, inge -
wikkelde puzzel die we samen moeten leggen.” Groenleer: “De 
discussie verschuift van technologische innovatie naar benodigde 
sociale innovatie. Van warmtepompen en windmolens naar bijvoor -
 beeld regels voor het gebruik daarvan, modellen voor financiering, 
of arrangementen voor participatie. Die vragen worden steeds 
meer gesteld. Wij hebben de antwoorden niet, maar kunnen wel 
onderzoeken hoe deze ‘wicked problems’ in elkaar steken, en 
suggesties doen voor hoe we van daaruit kunnen werken aan 
oplossingsrichtingen. We voeden het debat.” 

Projecten en partners  
Wetenschappers die onderdeel zijn van de community werken 
onder meer samen in projecten. Bijvoorbeeld in het door Groenleer 
geleide SMILE, waarin wordt gekeken hoe je huiseigenaren in 
beweging brengt hun woning energieneutraal te maken. Voorstellen 
voor nieuwe projecten zijn in ontwikkeling. Naar aanleiding van 
de provinciale verkiezingen organiseerde de community bovendien 
een drukbezocht verkiezingsdebat over klimaat en energie. 
 

Uitleg Tweede Kamer  
De community maakt het inzichtelijker waar welke expertise op 
klimaat en energie zich bevindt binnen de universiteit. Groenleer: 
“Het laat ook de maatschappij zien dat die expertise cruciaal 
is in huidige politieke en maatschappelijke discussies.” Zo is 
Lavrijssen uitgenodigd om in de Tweede Kamer uitleg te geven 
over welke maatregelen nodig zijn om de integratie van groene 
stroom in het elektriciteitsnetwerk mogelijk te maken. “En ik vraag 
als één van de leden van de Energiebrigade van de topsector 
Energie nationaal aandacht voor de rol van maatschappelijke 
aspecten van de energietransitie.”



emiel krahmer 
........................................ 
‘Er is niet zoiets als  
dé patiënt, ieder mens  
is anders’ 
........................................

Impact in de spreekkamer van de oncoloog 
 

‘Wat betekent deze kans -
berekening voor mij?’ 
 
 
Patiënten die de diagnose kanker krijgen, moeten vaak op korte 
termijn samen met hun arts een keuze voor een behandeling 
maken. Maar hoe doet een patiënt dat goed, daarbij alle factoren 
meewegend van prognose, risico’s en bijwerkingen? En wat 
betekenen percentages voor een individuele patiënt? Tilburg 
University ontwikkelt samen met het Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL) een tool om patiënten gepersonaliseerd te 
informeren. 

“Er bestaan websites, brochures en flyers met algemene informatie 
over de grote groep gemiddelde patiënten. Maar als patiënt wil 
je weten wat een behandeling voor jóu betekent”, schetst onder -
zoeker Emiel Krahmer van Tilburg School of Humanities and 
Digital Sciences (TSHD). “Bovendien is er niet zoiets als ‘de 
patiënt’, ieder mens is anders. Qua levensstijl, leeftijd, ziekte en 
qua hoe en hoeveel informatie die patiënt wenst te ontvangen. 
De één wil álles weten, de ander liefst zo min mogelijk. Er zijn 
zoveel variabelen dat het noodzakelijk is om ze in een tool te 
verwerken.” 

 
Meer dan overlevingskansen  
“Bij de keuze voor een behandeling wegen veel factoren mee”, 
legt Xander Verbeek, Chief Innovation Officer van het IKNL uit. 
“Behandel keuzes waren altijd voornamelijk gestoeld op prognose 
van over leving. Tegenwoordig kijken we meer en meer naar 
kwaliteit van leven. Want steeds meer mensen krijgen én overleven 
kanker, maar houden wel klachten nadien. Het IKNL beheert de 
Nederlandse Kanker registratie, een schat aan data over kanker -
patiënten. Data die we kunnen gebruiken om profielen te schetsen 
van patiënten. Het resultaat is een data-gedreven tool die gericht 
is op het profiel van de patiënt. Welke keuzes maakten mensen 
zoals jij in deze positie? Ook wordt gekeken hoe patiënten de 
informatie in de tool willen ontvangen. Zo komen verschillende 
disciplines samen in het project: data science, taaltechnologie 
en communicatieonderzoek.” 

Meer informatie, meer toepassingen  
Na anderhalf jaar staan nu de contouren. Over een aantal jaar 
dienen er tools te zijn voor darm- en borstkanker. Krahmer: “Ik 
kan me voorstellen dat je voor alle kankersoorten iets soortgelijks 
kunt ontwikkelen op basis van dezelfde methodologie, aangepast 
voor die specifieke aandoening. We weten uit onderzoek dat 
bedroevend weinig van de informatie uit een gesprek tussen arts 
en patiënt blijft hangen. Dan is het waardevol wanneer mensen 
thuis informatie op maat kunnen raadplegen.” De tool wordt 
naderhand geëvalueerd. “Belangrijk”, benadrukt Verbeek. “Omdat 
we een tool willen maken waar de patiënt echt iets aan heeft. We 
starten nu met het maken van concepten, en ook die toetsen we 
tussentijds.”  
 

xander verbeek 
...................................................... 
‘Het IKNL beheert een schat aan 
data over kankerpatiënten’ 
......................................................



bert meijboom 

...................................... 
‘Het gaat om het 
personaliseren van de  
zorg voor de patiënt’ 

......................................

esther de vries 
.......................................... 
‘Het huidige onderzoek 
geeft een goede basis  
qua literatuuronderzoek 
en werkwijze voor andere 
ziekten en zorgpaden’ 

..........................................

Hoe organiseer je ketenzorg beter?  
 

‘Neem de behoefte  
van de patiënt als  
uitgangs punt’ 
 
 
Hoe organiseer je de keten van zorg rondom een patiënt zo optimaal 
mogelijk? Tilburg University onderzocht de zorg voor kinderen met 
downsyndroom in vier Nederlandse ziekenhuizen. ‘Een onderzoek 
dat we kunnen toepassen op nog veel meer ziekten en zorgpaden.’

Kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en bijzonder 
hoogleraar bij Tranzo Esther de Vries houden zich al jaren bezig 
met de zorg rondom kinderen met downsyndroom. Samen met 
Bert Meijboom, hoogleraar bij Tilburg School of Economics and 
Management en bijzonder hoogleraar organisatie van ketenzorg 
bij Tranzo, startte zij het onderzoek dat wordt uitgevoerd door 
promovendus Vincent Peters in het JBZ, Elisabeth Tweesteden 
Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en het Spaarne Gasthuis. 

 
Organisatie in beeld  
Onderzoeker Vincent Peters schrijft momenteel zijn proefschrift. 
Wat heeft hij ontdekt? “Een team draagt de zorg voor kinderen 
met downsyndroom onder leiding van een kinderarts. Ieder zieken -
huis geeft dat op de eigen manier vorm binnen de kaders van de 
bestaande multidisciplinaire richtlijn. Het blijkt dat professionals 
niet goed weten hoe andere ziekenhuizen dat doen, en wat de 
collega’s uit het eigen team precies voor taken hebben. Ik heb dit 
in beeld gebracht. Dat geeft helderheid en inzicht.”  

 
Gepersonaliseerde zorg  
“Daarnaast viel het verschil in perspectief op de zorg op”, gaat 
Peters verder. “Professionals kijken voornamelijk vanuit de optiek 
van de zorg die zij kunnen bieden. Terwijl ouders kijken naar waar 
hun kind behoefte aan heeft. Dat is een ander uitgangspunt en 
levert een ander gesprek op.” Hoe organiseer je dit soort zorg 

beter? Bert Meijboom: “Door de organisatie modulair op te 
bouwen, zoals je ook met Lego bouwt. Elk blokje heeft eigen 
kenmerken, samen vormen ze een gepersonaliseerd geheel 
rondom een kind.” 
 

Meer toepassingen  
Met deze lessen kunnen meer zorgprofessionals hun voordeel 
doen. Esther de Vries: "In maart 2019 is een soortgelijk onderzoek 
naar colorectale oncologie gestart. De patiënt volgt een ander 
zorgpad, dat meer chronologisch verloopt dan voor kinderen met 
downsyndroom. De onderzoeksmethode komt echter over een. 
Het huidige onderzoek geeft een goede basis qua litera tuur -
onderzoek en werkwijze.” De promovendus die het nieuwe 
onder zoek naar colorectale oncologie uitvoert, wordt gefinancierd 
vanuit het Impact PhD Programma. 
 

Samenwerking vanuit expertise  
Het onderzoek is een samenwerking vanuit medische, eco no -
mische- en sociale wetenschappen. Een meerwaarde, volgens 
Peters. “Ik krijg inzicht in en vanuit verschillende perspectieven. 
Dat maakt het onderzoek beter.” “Tilburg University is de juiste 
partij voor dit soort onderzoek”, vindt De Vries. “Universiteiten 
met medische faculteiten richten zich sterker op kwantitatief 
onderzoek. Door de sociale wetenschappen mee te nemen, neem 
je mee hóe mensen iets willen doen.” 
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We Care biedt samenwerking een podium 
 

‘Interdisciplinair onder - 
zoek om patiëntenzorg  
te verbeteren’ 
 
 
Tilburg University en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) 
werken al jaren samen aan diverse onderzoeksprojecten. Bijvoor -
beeld binnen het onderzoek ‘predict and recover’ op het gebied 
van cognitieve schade na een neurologische aandoening. Het 
ETZ en de universiteit verbreden de samenwerking nu via het 
programma ‘We Care’. 

“Het doel van We Care is in de eerste plaats om patiëntenzorg te 
verbeteren”, legt professor Jantine Schuit, decaan Tilburg School of 
Social and Behavioral Sciences uit. “Daarnaast is het voor Tilburg 
University een mooie gelegenheid om te laten zien wat de toege -
voegde waarde is van ons onderzoek. De onderzoekers van onze 
faculteiten bekijken vraagstukken die spelen binnen de zorg vanuit 
verschillende perspectieven; juridisch, sociaal, psychologisch, 
communicatief en economisch. Dat maakt ons een zeer geschikte 
onderzoekspartner voor ziekenhuizen.”  

 
Podium 
Binnen samenwerkingsverband We Care is jaarlijks €500.000,- 
beschikbaar voor onderzoek. Het geld voor komend jaar wordt 
nu verdeeld. Inmiddels is de eerste beoordelingsronde achter de 
rug en is een aantal aanvragen geselecteerd om een uitgebreidere 
aanvraag te schrijven. “We Care biedt een podium dat de kans 
op samenwerking tussen artsen en onderzoekers vergroot”, legt 
professor Bart Berden uit. Hij is als voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het ETZ ook enthousiast over het bundelen van 
expertise. “Tilburg University is daar een zeer geschikte partner 
voor omdat de universiteit oog heeft voor maatschappelijke 
thema’s binnen zorg en gezondheid.” 

 

Betekenisvolle informatie  
We Care heeft twee thema’s: shared decision making en data 
science. Berden: “Dat eerste thema draait om kwaliteit van leven. 
Je kunt bij de keuze van een behandeling naar de harde para -
meters zoals kans op complicaties en overleving kijken, maar er 
zijn meer relevante aspecten. Er zit een mens achter de zorg die 
wij leveren.” Schuit: “Aangezien het thema data science een actuele 
ontwikkeling is, willen we daar in de gezondheidszorg en als 
universiteit verder mee aan de slag. Met data science wordt  
op een andere manier onderzoek gedaan naar de ontwikkeling  
en effectiviteit van behandelingen. Dat is erg interessant. Nieuwe 
behandelingen worden nu pas geïntroduceerd na standaard 
vergelijkend onder zoek waarbij eerst onderzoek op dieren en 
vervolgens op mensen wordt gedaan. Dat kost vaak jaren.”  
Ook Berden ziet het belang van data science. “Data verandert  
en verrijkt continu. Maar het moet wel omgezet worden naar 
betekenis volle informatie. Daar voor moet je data verzamelen en 
analyseren.”  
 

Op eigen benen  
Berden hoopt dat het lukt om binnen We Care in de toekomst een 
aantal onderzoekslijnen te hebben die op eigen benen kunnen 
staan met behulp van Europese of andere subsidies. “We Care 
maakt een hoop enthousiasme wakker. Het ETZ is een plaats van 
zorg, onderzoek en kennisoverdracht. Samenwerking in onder -
zoek brengt het ziekenhuis tot bloei.” 
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Vier departementen werken samen vanuit 
eigen perspectief  
 

‘Zakelijke Tinder 
COMPOSE matcht 
bedrijven’  
 
 
Hoe kunnen bedrijven samenwerken op het gebied van logistiek 
en elkaar tegelijkertijd op andere vlakken versterken? Dat nemen 
vier departementen van Tilburg University samen onder de loep 
binnen het project COMPOSE. Professor Goos Kant: “Bedrijven 
en personen worden gematcht, het is een soort zakelijke Tinder.”

Ondernemersvereniging evofenedex en Tilburg University startten 
twee jaar geleden het onderzoek dankzij een NWO-subsidie. 
Kant: “Hoe kunnen we samenwerking makkelijker maken? We 
bedachten een online platform dat inmiddels als ‘minimum 
viable product’ is opgeleverd. Hierop maakt senior management 
binnen bedrijven een profiel aan. Op grote lijnen wordt duidelijk 
waar er een ‘match’ is. Daarna gaan de partijen aan tafel om op 
detailniveau verder te praten.” 

 
Samenwerking op transport en meer  
“Je moet een bestendige relatie opbouwen, want je weet dat je 
tegen zaken gaat aanlopen die je samen moet oplossen”, herkent 
Nanne Schriek, projectleider Supply Chain Management bij 
evofenedex. “Het algoritme neemt daarom ook de softe kant 
van een match mee. Uit eerder onderzoek blijkt dat een persoon -
lijke klik en een passende bedrijfscultuur cruciale factoren zijn 
voor samenwerking.” Op dit moment is de scope van COMPOSE 
gericht op het transport van of naar Nederland. Kant: “Maar  
het gaat om meer dan transport, denk bijvoorbeeld aan samen -
werking op het gebied van seizoensmedewerkers en de opslag 
van seizoensproducten.” 

 

Multidisciplinair  
Er zijn vier departementen betrokken binnen Tilburg University, 
namelijk Sociale Psychologie, het juridische TILEC, Supply Chain 
Management en Econometrics and Operations Research. Waarom? 
Kant: “Het is een complex vraagstuk. Hoe kunnen bedrijven goed 
samenwerken? Welke (internationale) regelgeving faciliteert of 
zit juist in de weg? Hoe matcht de strategie van bedrijven? En hoe 
bereken en verreken je het financiële voordeel? Alles speelt mee. 
Het mooie is dat ieder met een eigen blik naar COMPOSE kijkt. 
Samenwerken leidt tot inzichten die je alleen niet hebt.” 
 

Voordelen  
Schriek: “De eerste bedrijven die deelnemen zien de voordelen. 
Een vrachtwagen kan op de terugweg beter ook gevuld zijn. 
Tegelijkertijd levert een betere benutting van vrachtwagen capaciteit 
minder CO2-uitstoot op, wat beter is voor de maat schappij. En 
voordeel voor klanten is er ook. Stel dat een bedrijf één keer in de 
twee weken een bestelling in Bulgarije levert, terwijl een collega 
dat ook doet. Door samen te werken kunnen ze hun Bulgaarse 
afnemers elke week bevoorraden. Evofenedex heeft de laatste 
jaren een sterkere focus op Supply Chain Management en daarmee 
op digitalisering en samenwerking, waarbij wij onze leden willen 
helpen. COMPOSE past hierin.” 
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CentERdata onderzoekt criminaliteit op 
bedrijventerreinen 
 

‘Welke giftige cocktail van 
factoren werkt criminaliteit 
in de hand?’ 
 
 
Tachtig procent van de criminaliteit in Nederland is drugsgerelateerd. 
Veel van deze criminaliteit vindt plaats op bedrijventerreinen. Hoe 
bepaal je welk bedrijventerrein het meeste risico hierop loopt? En 
in hoeverre kan data science helpen bij het ontwikkelen van effectief 
beleid? In opdracht van het Ministerie van Justitie ging CentERdata 
met die vragen aan de slag. 

“Drugscriminaliteit en ondermijning – waarbij de grens tussen 
boven- en onderwereld vervaagt – zijn grote problemen in Neder -
land. Verloederde bedrijventerreinen bieden vaak een vruchtbare 
voedingsbodem voor criminele activiteiten”, vertelt hoofdonder -
zoeker Patricia Prüfer van CentERdata. “Ondersteunende data-
analyses en objectieve tools om te kunnen voorspellen waarom 
en wáár problemen zich voordoen zijn gewenst. Uiteindelijk doel 
van het onderzoek was om bestuurders concrete handvaten te 
bieden, aan de hand waarvan ze kunnen bepalen in welk stadium 
een bedrijventerrein verkeert.”  

 
Voorspellende waarde  
CentERdata voerde het onderzoek uit in opdracht van het Weten -
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van 
het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met Avans 
Hogeschool en Tilburg University. CentERdata heeft veel kennis 
van beleidsonderzoek en data science-technieken. Het Data 
Science Center van Tilburg University beschikt over methodische 
kennis van data science. Ook zijn er op Tilburg University meerdere 
onderzoekers op het gebied van fraude, criminaliteitsbestrijding 
en ondermijning werkzaam, verspreid over de verschillende 
faculteiten. “Er zijn enorm veel gegevens beschikbaar vanuit allerlei 
bedrijven en instanties”, schetst Prüfer. “In hoeverre hebben 
deze data voorspellende waarde? Dat wilden we weten. Daartoe 
combineerden we data van dertig bedrijven terreinen in Tilburg 

uit onder meer het Integraal Bedrijventer reinen Informatie 
Systeem (IBIS), de politie en het bedrijvenregister van de Kamer 
van Koophandel.” 

 
Combinatie van factoren  
Leverde het onderzoek verrassende uitkomsten op? “Het was 
vooral interessant om te kijken welke combinaties van factoren 
van invloed zijn. Denk aan veroudering en leegstand, de waarde 
van het onroerend goed, de mate van toezicht, het aantal 
meldingen bij de politie, het verloop op een bedrijventerrein: 
het zijn allemaal factoren die een rol spelen. Maar ook het soort 
bedrijf is van belang, in termen van rechtsvorm en grootte. En 
weer een andere indicator is de aanwezigheid van veel extra 
vestigingen, zoals extra KvK-inschrijvingen en opslagloodsen.” 
 

Meer onderzoek  
“Het onderzoek leverde eerste waardevolle inzichten op als het 
gaat om de vraag welke factoren criminaliteit en ondermijning in 
de hand werken”, resumeert Prüfer. “Maar nader onderzoek op 
grotere schaal is nodig om écht conclusies te kunnen trekken. 
Dat is ook wat het ministerie beoogt. Daarnaast is het interessant 
om verder te kijken dan bedrijventerreinen alleen. In hoeverre 
gelden dezelfde risicofactoren bijvoorbeeld ook voor oude boerde -
rijen? Vragen waar wij graag mee aan de slag gaan.” 
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Optimus berekent vele scenario’s  
 

‘Hoe een optimale supply 
chain meer monden voedt’  
 
 
Wereldwijd leden er in 2017 821 miljoen mensen honger. Elke 3,6 
seconde sterft er iemand van de honger. Hoe kan optimalisatie 
met data helpen om het wereldhongerprobleem te verkleinen? 
Onderzoeker Hein Fleuren: “Toen we een game hadden ontwikkeld 
over voedseldistributie in Zuid-Soedan, werd het World Food 
Program (WFP) pas echt enthousiast.”

Humanitaire organisaties hebben meestal weinig vertrouwen 
in optimalisatie vanwege lastige context, behoefte aan snelle 
resultaten en gebrekkige data. Wel bestond de vraag hoe je een 
zo groot mogelijk aantal mensen bereikt met een zo hoog moge -
lijke voedingswaarde binnen een bepaald budget? Fleuren pakte 
de handschoen om deze vraag te beantwoorden op in 2010, later 
gesteund door talentvolle research masterstudent Koen Peters. 
Peters werkt inmiddels als projectmanager bij het Wereldvoedsel -
 programma in Rome en is als buitenpromovendus verbonden 
aan Tilburg University. Hij ontwikkelde Optimus op basis van het 
werk van Fleuren.  

 
Flexibele voedselmand 
“We hebben de hele supply chain van het WFP in kaart gebracht 
in Optimus”, legt Fleuren uit. “WFP heeft de grootste humanitaire 
supply chain ter wereld. De grote doorbraak in de optimalisering 
was dat we niet alleen het optimaliseren van de supply chain 
zelf als uitgangspunt namen, maar ook de samenstelling van de 
voedsel pakketten meenamen. Hoe kun je voedselpakketten opti -
maal samenstellen en de benodigde voedingswaarde behouden? 
Een variabele samenstelling betekent dat je flexibeler kunt zijn in 
de samenstelling en dus ook de inkoop. Als de voedselwaarde 
maar overeind blijft. Zo kun je bijvoorbeeld in Afrika andere 
ingrediënten in de ‘voedselmand’ doen en die dus lokaal inkopen. 
Daar profiteert de lokale economie weer van en het verkleint de 
afstand voor transport, wat de uitstoot van CO2 vermindert.” 

Maatschappelijke impact  
De uitkomsten uit Optimus zijn gebruikt om de voedselvoorziening 
in Syrië, Irak, Jemen en Ethiopië aanmerkelijk te verbeteren en 
miljoenen te besparen. Hierdoor kunnen meer mensen gevoed 
worden met hetzelfde budget. Het model wordt toegepast bij vier 
à vijf grote voedseloperaties per jaar. Doel is dat het WFP straks 
in alle tachtig landen waar het actief is, Optimus inzet om directe 
nood te verlichten. Optimus wordt dooronwikkeld in het Zero 
Hunger Lab van Tilburg University.  
 

Wetenschappelijke impact 
Optimus heeft naast maatschappelijke impact ook een weten schap -
 pe lijke publicatie opgeleverd. Fleuren: “Maatschappelijke impact 
gaat dus goed samen met wetenschap. Bovendien zijn er allerlei 
kleinere spin-offs. We stellen bijvoorbeeld materiaal beschikbaar 
voor profielwerkstukken van scholieren, studiekiezers interesseren 
zich voor ons vak. En we kunnen een breed publiek de waarde van 
wetenschap laten zien.” 

hein fleuren 
.................................................... 
‘Het mooiste is dat ons werk 
daadwerkelijk invloed heeft op 
mensen in nood’ 
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� relink  
Een arbeidsmarkt voor 
iedereen  
De Nederlandse economie is opgebloeid. Zelfs in 
zoverre dat er in diverse sectoren een tekort op de 
arbeidsmarkt is. Toch nemen 1,2 miljoen mensen 
niet deel aan die arbeidsmarkt. Dit heeft een 
grote invloed op de veerkracht, financiële positie 
en gezond heid van hen en tegelijkertijd op hun 
vertrouwen in de samenleving, de politiek en de 
overheid. Hoe vergroot je de kans op werk voor uit -
gesloten groepen? Hoe organiseer je een inclusieve 
arbeidsmarkt? En welke nieuwe organisatievormen 
en innovatieve, lokale sociaal juridische regelingen 
zijn daarvoor nodig? Samen met maatschappelijke 
partners zoekt Relink naar antwoorden op deze 
vragen. 

� taalschatten  
Optimale taalontwikkeling 
van jonge kinderen   
Wanneer kinderen met een goede taalontwikkeling 
starten op de basisschool, geeft hen dat een goede 
kans om hun volledige potentieel te bereiken. En dus 
om een gezond, gelukkig leven te leiden. Een rijke 
taalomgeving draagt hieraan bij. Maar wat is het 
eigenlijk? En wat is het effect ervan op de (hersen) -
ontwik keling? Hoe vergroot je de succesvaardig -
heden van jonge kinderen (0-4 jaar oud)? En welke 
gedragsinterventies zijn er om ouders te onder -
steunen, te motiveren en te activeren om die rijke 
taalontwikkeling te realiseren? Het doel van het 
project Taalschatten is om het bewustzijn van en 
kennis over taalontwikkeling van jonge kinderen te 
vergroten. Zo kunnen alle kinderen die in Nederland 
in groep 1 beginnen op een goed taalniveau starten. 

� smart start  
Vroegtijdig signaleren welk 
gezin welke hulp nodig heeft    
Een moeilijke persoonlijke situatie thuis en de achter -
grond van ouders: ze hebben veel invloed op kinderen 
en kunnen leiden tot ontwikkelingsachterstanden 
en gedragsproblemen. Hoe signaleer je vroegtijdig 
welke kinderen en gezinnen extra hulp nodig hebben? 
En bij welke hulp ze vervolgens het meest gebaat 
zijn? Smart Start brengt het in kaart door de ervaring 
en kennis van professionals en inwoners te combi -
neren met beschikbare data over de wijk. Voorspel -
lende analyses op basis van deze data leveren 
waardevolle inzichten op over (de kans op) bepaalde 
problemen. Op basis van de geconstateerde risico -
factoren wordt vervolgens passende ondersteuning 
samengesteld; bijvoorbeeld voor scholen, huisartsen 
en in kwetsbare wijken.
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VOORUITBLIK 
Deze Impact in Beeld geeft een indruk 
van de programma’s, projecten, 
communities en evenementen waar 
het Impact Programma zich op richt. 
Achter de schermen gebeurt er nog 
veel meer. Daarbij staat steeds de 
vraag vanuit de maatschappij centraal. 
Die proberen we te beantwoorden, 
binnen de faculteiten en onderzoeks -
instituten van Tilburg University met 
samen werkingspartners. We werken de 
komende jaren onder meer ook aan: 

� trustee  
Normen en waarden  
in robotisering en kunst- 
 matige intelligentie   
In rap tempo ontwikkelen robotisering, digitalisering 
en artificiële intelligentie (AI) zich. Dat heeft 
positieve en negatieve consequenties. De ontwik ke -
lingen kunnen de samenleving veiliger, gemakkelijker, 
beter, gezonder, efficiënter en productiever maken. 
Tegelijkertijd kunnen ze de samenleving ook 
bedreigen op het gebied van privacy- en mensen -
rechten of door bij te dragen aan nieuwe 'techno'-
vormen van disciplinering, controle en zelfs repressie. 
Hoe ontwerp en programmeer je robots en AI 
zodat zij aansluiten op de normen en waarden van 
mensen? TrusTee identificeert kernwaarden van de 
mens. Om deze vervolgens te vertalen in de ont -
werpen van robots en AI. 

� adapt  
Opvoedadvies voor  
pubers op maat   
Pubers opvoeden is niet altijd eenvoudig. Depres -
sieve symptomen, middelengebruik en agressief 
gedrag nemen sterk toe tijdens de adolescentie. 
Hoe doe je het als ouder goed? In hoeveel gezinnen 
zijn algemene opvoedingsprincipes toepasbaar? 
Wat verklaart de grote verschillen in opvoeding en 
wat zijn de effecten hiervan? Hoe kan striktheid in 
eerste instantie weerstand oproepen, terwijl het op 
lange termijn tot een beter welzijn leidt? Het ADAPT-
programma onderzoekt het effect van opvoeding 
op welzijn bij adolescenten met behulp van smart -
phone apps met micro-vragenlijsten. Deze nieuwe 
theoretische inzichten kunnen helpen om in de toe -
komst opvoedadvies op maat te bieden.

� zero hunger lab  
Een einde maken  
aan honger  
Meer dan 10 miljoen mensen overleden in 2018 
aan honger en ruim 800 miljoen mensen wereld -
wijd zijn chronisch ondervoed. Hoe kunnen we 
deze mensen snel, goed en structureel helpen? 
Uiteraard door efficiënter en effectiever voedsel -
hulp te geven. Maar ook door kennis te delen en 
de capaciteit van boeren, bedrijven en gemeenschap -
pen te versterken zodat ze voor hun eigen duurzame 
voedselzekerheid kunnen zorgen. Hoe wiskunde 
en slimme algoritmes hierbij kunnen helpen onder -
zoekt het Zero Hunger Lab van Tilburg University. 
Onderzoekers kijken bijvoorbeeld naar welke 
gewassen verbouwd moeten worden en hoe de 
logistieke infrastructuur in een regio zou moeten 
zijn. De missie is ‘data science for zero hunger.’
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