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IN GESPREK OVER  
DE ‘VIERDE GENERATIE UNIVERSITEIT’ 

Kennis die er toe doet 

Dat de zorg- en welzijnssector worstelt met personeels-
tekorten, wachtlijsten en krappe financiering is geen 
belemmering voor co-creatie, stelt Van de Mheen.  
Het tekent vooral de urgentie van innovaties. “En inves-
teren in een Academische Werkplaats, betekent vooral 
een investering in de eigen mensen en organisatie. Bij 
een extern advies voor een praktijkprobleem kan kennis 
weer verdwijnen.” Het beperkte budget maakt het wel 
lastig om een echt gelijkwaardige rol te realiseren voor 
cliënten en burgers. Dat zijn meestal mensen die als 
vrijwilliger hun kennis delen. Van de Mheen: “Het lukt 
steeds vaker om cliënten en burgers voor een stuur-
groep te interesseren, maar een rol als secretaris of 
voorzitter is moeilijk en vergt vaak te veel tijd.”

Our	own	way
Dat Tranzo inmiddels stevig staat met haar geheel 
eigen aanpak, vervult Van de Mheen met een gevoel 
van trots. “We hebben een eigen weg gezocht omdat 
we achter onze ideeën en missie staan. Dat daar brede 
erkenning voor is, dat we vertrouwen krijgen en gezien 
worden is prachtig.”  

Een proefschrift voldoet bij ons aan alle wetenschappe-
lijke normen en toetsen, maar het draagt óók direct bij 
aan probleemoplossing.”

Hoe gevestigd Tranzo ook is, het concept is zeker niet 
‘af’. Het betrekken van cliënten en burgers moet nog 
beter en creatiever, vindt Van de Mheen. Want Tranzo 
wil drie kennisbronnen; wetenschap, professionele 
kennis en ervaringskennis gelijkwaardig benutten.  
En voor nieuwe partners blijft de deur altijd open staan. 
“Van alle werkplaatsen – twaalf inmiddels – gaan de 
meeste hun tweede, derde, of zelfs vierde termijn in. 
Dat bewijst de win-winsituatie voor beide partijen.” 

De Academische Werkplaatsen van Tranzo leveren,  
net als andere onderzoeksinstituten, uitstekend  
wetenschappelijk onderzoek af, maar daarnaast óók 
praktijkproducten. Alle reden dus om het concept  
van co-creatie verder te verspreiden, vindt voorzitter  
Dike van de Mheen.

“Wetenschap is ook maar een mening”, zegt wereld-
leider Donald Trump. Tranzo-voorzitter Dike van de 
Mheen is het daar totaal niet mee eens: “Wetenschap 
is juist geen mening, maar een evidence-based aanpak, 
belangrijk om een samenleving écht gezonder en beter 
te maken”. Om de maatschappij van het belang van 
die evidence-based aanpak te overtuigen, moet die 
wetenschap zich meer laten zien, benadrukt Van de 
Mheen. Tranzo doet dat al twintig jaar via Academische 
Werkplaatsen. Daar vindt onderzoek plaats via co- 
creatie: praktijkvragen en problemen zijn het uitgangs-
punt voor onderzoek en worden onderzocht in een 
duurzaam verband tussen universiteit en maatschappe-
lijke partnerorganisatie.

Gevestigd,	maar	niet	af
Tranzo is daarin niet uniek in de wetenschap, zegt Van 
de Mheen. Academische ziekenhuizen bijvoorbeeld 
verbeteren behandelmethoden samen met professio-

nals en open innovatie bij technische universiteiten in 
samenwerking met industriële partners leidt 
bijvoorbeeld tot de eerste auto’s op zonne-energie. 
Maar in de sociaal-wetenschappelijke sector is de 
praktijkaanpak van Tranzo vernieuwend. Van de Mheen: 
“Na twintig jaar zijn wij een gevestigd instituut. We 
leveren niet alleen kwalitatief goede wetenschappelijke 
publicaties en proefschriften, maar we leveren óók 
relevante praktijkproducten: effectieve interventies, 
trainingen en toolkits. Bovendien dragen we bij aan het 
bespreekbaar maken van problemen zoals seksualiteit 
in verpleeghuizen en dragen we bij aan wetgeving 
bijvoorbeeld rondom rookvrije schoolterreinen.  

“Een proefschrift is bij ons 
een proefschrift volgens 
alle wetenschappelijke 

normen en toetsen, maar 
het draagt óók direct bij aan 

probleemoplossing.”
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Het zorgt ook voor een positie om het concept van de 
Academische Werkplaats uit te dragen. Dat deed Van  
de Mheen afgelopen jaar onder meer via haar oratie  
‘De kunst van co-creëren – Kennis die er toe doet’.  
“Ik heb veel enthousiaste reacties gekregen en belang-
stelling bijvoorbeeld vanuit organisaties als ZonMW 
en het Rathenau Instituut. Maar ik werd er ook zomaar 
op een verjaardagsfeestje over aangesproken door een 
onbekende.” Bovenal maakt de erkenning Van de Mheen 
dankbaar. “Een heleboel partnerorganisaties, onderzoe-
kers en collega’s hebben dit mogelijk gemaakt. Al die 
inzet en geloof vanuit de praktijk hebben we als Tranzo 
broodnodig om onze missie te vervullen.” 

Vierde	generatie	
De Academische Werkplaatsen van Tranzo zijn een voorbeeld van de vierde 
generatie universiteit, betoogt Van de Mheen in haar oratie. De eerste universi-
teiten ontstonden in de Middeleeuwen en richtten zich op onderwijs. De tweede 
generatie vanaf 1800 ging ook wetenschappelijk onderzoek doen. De huidige 
universiteiten behoren tot de derde generatie; ze verzorgen onderwijs, onderzoek 
en ‘valoriseren’: ze richten zich ook op kennisoverdracht naar de maatschappij. 
“Dat blijft echter vaak eenrichtingsverkeer”, aldus Van de Mheen. Ideeën en vin-
dingen ontstaan niet in co-creatie en worden niet omgezet in praktijkproducten of 
niet goed geïmplementeerd. “Tranzo kiest nadrukkelijk om samen met de praktijk 
oplossingen te zoeken zodat die direct toepasbaar zijn. We benutten daarbij álle 
kennisbronnen -de wetenschap, de professionals en de burger of client- zoveel 
mogelijk en gelijkwaardig.”

Op vrijdag 29 maart 2019 sprak Tranzo-voorzitter Dike van de 

Mheen haar oratie uit als hoogleraar Transformaties in de zorg 

aan Tilburg University: ‘De kunst van co-creëren - Kennis die er 

toe doet!’. De oratie verscheen in gedrukte vorm als tweetalig 

boekje, in het wetenschappelijke Engels en in het Nederlands, 

de taal van de dagelijkse praktijk.




