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De Programmaraad Living Technology is in het leven geroepen door het College van Bestuur met als kernopdracht om de 

Saxion Onderzoeksagenda Living Technology op te stellen. 

De Programmaraad, bestaande uit 5 lectoren, 3 academiedirecteuren en een secretaris, heeft het afgelopen jaar hard gewerkt 

aan de totstandkoming van dit Kerndocument. Hiervoor is dankbaar gebruikgemaakt van de aanwezige deskundigheid 

binnen en buiten Saxion.

Het kerndocument wil voor Saxion-medewerkers inhoud en richting geven aan het zwaartepunt Living Technology en een 

hulpmiddel zijn bij de vertaalslag naar de eigen (onderzoeks)praktijk.

De Programmaraad ziet de, uit het Kerndocument geformuleerde, 3 onderzoeksprogramma’s nadrukkelijk als “levende” 

documenten die zich door gezamenlijke inspanningen steeds verder ontwikkelen en betekenis krijgen. We nodigen dan ook 

iedereen uit om een bijdrage te leveren aan Saxion Living Technology.

De Programmaraad Living Technology

April 2015

Voorwoord ?

Inleiding ?

1. Living Technology: definitie en uitgangspunten ?

1.1 Maatschappelijke relevantie en vraagsturing ?

1.2 Innovatieve technologie ?

2. Opzet van het onderzoeksprogramma ?

2.1 Technology for Smart Industry ?

2.2 Technology for Health & Wellbeing  ?

2.3 Technology for Areas & Living ?

2.4 Ethiek ?

2.5 Nieuwe bedrijvigheid ?

Bijlage: de leden van de Programmaraad Living Technology ?

Inhoudsopgave Voorwoord
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Living Technology 
De wisselwerking tussen technologie en samenleving is de kern van Living Technology. 

Technologie komt pas tot (het) leven als deze voorziet in een maatschappelijke vraag. Uit de wisselwerking tussen technologische 

innovaties en samenleving komen ook weer nieuwe vragen voort. Daarom is het herkennen en het articuleren van maatschappelijke 

vragen cruciaal om de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten. Evenzeer is (ontwerp)kennis van technologie belangrijk 

om deze als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken te kunnen inzetten. 

Saxion kiest voor het thema Living Technology omdat:

•  Saxion (h)erkent dat technologische innovaties een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijke veranderingen en dat 

maatschappelijke veranderingen om technologische innovaties vragen: er is een sterke wisselwerking tussen technologie en 

samenleving.

•  Saxion deze wisselwerking kan en wil stimuleren door onderzoek en door het opleiden van professionals in technische én 

niet-technische disciplines, die hun kennis kunnen uitwisselen in een interdisciplinaire setting.

•  Saxion de positie van met name regionale bedrijven - die de landelijke Topsector HTSM vormgeven - wil versterken door 

onderzoek, het opleiden van young professionals en door het stimuleren van de door hen te ontwikkelen start-ups.

De keuze voor Living Technology komt voort uit de keuze van Saxion voor de Topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM). 

Ook sluit het goed aan bij de nationale en regionale Human Capital Agenda, het Techniekpact en de actuele Europese onderzoek-

agenda (Horizon 2020). Met de toevoeging ‘Living’ geeft Saxion kleur aan ‘Technology’ en maakt het onderscheidend. Living Tech-

nology gaat niet alleen om het ontwikkelen van innovatieve producten en technieken, maar ook om onderzoek naar de impact van 

innovatieve technologie op mens en samenleving en vice versa.

Onderzoeksagenda 
De Saxion Onderzoekagenda Living Technology gaat nader in op de vragen wat we gaan doen in Living Technology, hoe we dat 

gaan doen en met wie. Middels interviewrondes, bijeenkomsten en gesprekken met lectoren en input vanuit de Roadmap HTSM, 

de ‘Innovatiesprong’, het landelijke Topsectorenbeleid en de Europese onderzoeksagenda (Horizon 2020) is in beeld gebracht op 

welke gebieden Saxion expertise heeft die kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals die in de trends en agenda’s ge-

presenteerd worden. Hieruit kwamen de drie onderzoeksgebieden naar voren: Smart Industry, Health & Wellbeing en Areas & Living.

Saxion heeft een positie op deze drie onderzoekgebieden als het gaat om expertise, onderzoekervaring, publicaties en opleidings-

capaciteit. Er is een groot aantal lectoraten actief rond het thema’s zorg, welzijn en hospitality (Health & Wellbeing), leefomgeving 

(Areas & Living) en design en technologie (Smart Industry). De drie onderzoeksgebieden geven samen inhoud aan en leveren een 

bijdrage aan Living Technology. 

Saxion presenteert zich als University of Applied Sciences (UAS) met een focus op innovatie door technologie en innovatieve 

technologie. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en de impact van technologie op de samenleving is groot. Technologie 

is verweven met ons denken, ons leven en werken. Saxion heeft gekozen voor profilering op ‘Living Technology’, een begrip 

waarin de wisselwerking tussen technologie en samenleving weerklinkt.

Het College van Bestuur heeft de Programmaraad Living Technology geïntroduceerd om, mede op basis van de Strategi-

sche Agenda Saxion 2012-2016, een Onderzoeksagenda Living Technology op te stellen. De Programmaraad bestaat uit vijf 

 lectoren, drie academiedirecteuren en een secretaris. De Onderzoeksagenda Living Technology heeft het nu voorliggende 

Kerndocument als basis en wordt verder gevormd door drie afzonderlijke onderzoeksprogramma’s. 

In dit Kerndocument beschrijven en legitimeren we bondig onze visie op en definitie van Living Technology en de keuzes die 

we hierin maken mede op basis van Europese, landelijke en regionale trends, thema’s en agenda’s. 

Inleiding
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Voor de maatschappelijke impact van technologie, heeft de 

Programmaraad gekozen om twee dimensies van de wissel-

werking tussen technologie en maatschappij expliciet aan-

dacht te geven, namelijk ethiek en nieuwe bedrijvigheid. Ethiek 

is van belang om na te gaan of technologische innovatie ook 

bijdraagt aan de kwaliteit van leven (algemeen), kwaliteit van 

wiens leven en volgens wie. Nieuwe bedrijvigheid kijkt naar 

economische (verdeling) en sociaaleconomische aspecten (bij-

voorbeeld werkgelegenheid) die van belang zijn om voor tech-

nologie ook de daarvoor geëigende maatschappelijke positie 

te vinden. Hierbij gaat het vooral om de vraag hoe we dit als 

samenleving goed kunnen organiseren. Deze ethische, econo-

mische en organisatorische aspecten komen expliciet terug in 

de drie onderzoekgebieden en zijn onderdeel van de Onder-

zoekagenda Living Technology.   

Voor de genoemde drie onderzoekgebieden zijn 

drie onderzoekprogramma’s opgesteld: 

•  Technology for Smart Industry

•  Technology for Health & Wellbeing

• Technology for Areas & Living

Deze drie onderzoekprogramma’s zullen in dit Kerndocument 

op hoofdlijnen en in onderlinge samenhang worden beschre-

ven. Gedetailleerde uitwerking van de drie onderzoekpro-

gramma’s - tot op projectniveau - vindt plaats in drie aparte 

programmadocumenten. Dit zijn ‘levende’ documenten die 

aansluiten bij de voortschrijdende Living Technology projecten 

die de backbone vormen van deze onderzoekprogramma’s. 

Interdisciplinair werken
Hoewel bovengenoemde onderzoeksprogramma’s een belang-

rijke focus zijn voor het onderzoek binnen Saxion, is het niet het 

enige onderzoek dat plaatsvindt. Binnen onze UAS-omgeving 

wordt op meerdere gebieden gewerkt aan toepassingsgericht 

onderzoek. Bij de Saxion Onderzoeksagenda Living Technology 

ligt echter het zwaartepunt op het toepassen van innovatieve 

technologie op maatschappelijke vraagstukken. Daarbij bena-

drukken we het belang van interdisciplinair samenwerken.

Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen om een in-

ter- of zelfs transdisciplinaire benadering, zodat onderzoeks-

resultaten beter toepasbaar zijn in de praktijk. Samenwerking 

tussen alfa-, bèta- en gammaonderzoekers kan leiden tot 

spanningsvelden, maar vaker vormt dit schuren juist een bron 

van wetenschappelijke vernieuwing en maatschappelijke inno-

vatie, waarbij de kwaliteiten en perspectieven van de ander als 

complementair en waardevol worden gezien. Om deze reden 

worden onderzoekers uit alle disciplines nadrukkelijk uitgeno-

digd om te participeren in Living Technology onderzoek. Ook 

voor het onderwijs biedt Living Technology onderzoek kansen 

om praktijkgericht en interdisciplinair te werken. Onze primai-

re taak is immers het opleiden van professionals. Saxion levert 

met interdisciplinair onderwijs en praktijkonderzoek een bij-

drage aan technologische innovaties die aansluiten op vragen 

en bij behoeften die leven in de samenleving. 

Als onderwijsinstelling geven we expliciet aandacht aan het 

vertalen van ‘Living Technology’ naar het onderwijs. Dat ge-

beurt op twee manieren. Ten eerste doet Saxion onderzoek 

naar de versterking van de positie en verbetering van de kwa-

liteit van bètavakken in de hele onderwijskolom. Dit is hard 

nodig, gezien de (inter)nationale zorg over het tekort aan tech-

nici en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in techni-

sche studies. Ten tweede onderzoeken we de mogelijkheden 

en impact van de inzet van nieuwe technologieën in het onder-

wijs zelf. Education & Learning in relatie tot Living Technology 

is een belangrijk maatschappelijk veld en heeft niet voor niets 

een eigen experticecentrum TechYourFuture. De specifieke 

kennis van educatie en leren kan worden ingezet in andere 

Living Technology onderzoeksprojecten. 

Door de uitvoering van de Onderzoekagenda Living Techno-

logy zal de onderzoek- en onderwijspositie van Saxion verder 

ontwikkeld, versterkt en uitgebouwd worden. Streven is om 

als UAS erkend te worden en impact te krijgen, vooral op het 

gebied van technologie en toepassing van technologie. Com-

mitment vanuit alle lagen binnen Saxion is hiervoor noodzake-

lijk. We zullen docenten, lectoren, onderzoekers, managers en 

studenten voortdurend uitnodigen om hun bijdrage te leveren 

aan de Saxion Onderzoeksagenda Living Technology.   

Opzet van dit Kerndocument
In dit document beschrijven we in 

hoofdstuk 1 onze definitie en missie 

van Living Technology en onze visie op 

wat dit betekent voor ons onderzoek. 

Vervolgens gaan we in hoofdstuk 2 

dieper in op de opzet van de drie on-

derzoeksprogramma’s en worden deze 

afzonderlijke programma’s uitgediept.
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Waar interactie tussen technologie en de samenleving plaats heeft en waar deze interactie aan beide kanten zorgt voor 

nieuwe impulsen, kan worden gesproken van Living Technologie. Het gaat niet alleen over deze wisselwerking op zich, 

maar ook over de impact van technologie op de samenleving en de richting waarin technologie én de maatschappij zich 

ontwikkelen. De insteek van Living Technology stimuleert een voortdurende reflectie op hoe technologie en innovaties 

bijdragen aan de kwaliteit van leven en de wijze waarop we onze omgeving inrichten. We werken daarom naast een definitie 

ook met een missie, die dit kernachtig weergeeft:

Deze definitie en missie zijn het ijkpunt voor onze ambities en 

helpen om koers te houden in het Saxionbrede onderzoek. Om 

onderzoek te kunnen labelen als ‘Living Technology’-onder-

zoek, zijn twee randvoorwaarden van belang, namelijk dat het 

onderzoek maatschappelijk relevant is en innovatieve techno-

logie bevat:

• Maatschappelijke relevantie en vraagsturing

We werken aan innovatieve technologie en technologische toe-

passingen die aantoonbaar maatschappelijke relevantie heb-

ben en aansluiten bij individuele, sociale en ecologische waar-

den. In het proces van vraagarticulatie is het daarom belangrijk 

een breed scala aan partijen uit de praktijk te betrekken, om 

zo goed mogelijk aan te sluiten bij maatschappelijke vragen. 

• Innovatieve technologie

Onder ‘innovatieve technologie’ verstaan we zowel nieuwe 

technologieën als bestaande technologie die op innovatieve 

wijze wordt toegepast. De nieuwe technologie bevindt zich bij 

Saxion voornamelijk op de HTSM-gebieden nanotechnologie, 

mechatronica, smart materials en ICT. Daarnaast richten we 

ons op innovatieve toepassingen van technologie, met name 

op de terreinen Health & Wellbeing en Areas & Living. 

We werken beide uitgangspunten verder uit in een afzonder-

lijke paragraaf.

Living Technology: defi nitie en uitgangspunten1

Onze definitie:

Onze missie:
‘We willen met Living Technology een innovatieve bijdrage leveren aan ontwikkeling en toepassing van 

technologie ten behoeve van de kwaliteit van leven’.

‘Living Technology is de wisselwerking tussen technologie en de samenleving’.

Als UAS werken we aan toepassingsgericht onderzoek dat 

aansluit bij maatschappelijke vragen. Om deze vraagstuk-

ken scherp te krijgen, nemen we deel aan verschillende 

netwerken en bijeenkomsten in de regio, op landelijk en 

internationaal gebied. Onderzoeksvragen worden bij voor-

keur opgesteld in samenwerking met overheden, kennisin-

stellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Cocreatie leidt ertoe dat relevante vragen en praktijkkennis 

een rol spelen in de opzet en uitvoering van onderzoek 

en onderwijs. Dit vergroot de kans dat nieuw ontwikkelde 

kennis zijn weg vindt naar de praktijk. 

Trends
Het kerndocument en de onderzoeksagenda sluiten aan bij 

verwachte trends en ontwikkelingen in de samenleving. Door 

STT (Stichting Toekomstbeeld der Technologie) zijn deze sa-

mengevat als zes ‘Grand Challenges’, te weten demografische 

veranderingen, langer en anders leven, schaarste aan grond-

stoffen, gevolgen van klimaatverandering, mondiale machts-

verschuivingen en nieuwe connectiviteit. 

De gemiddelde levensverwachting neemt wereldwijd en ook in 

eigen land toe. Dit leidt tot een veranderende demografie. Het 

begrip ‘ouderen’ zal een andere betekenis krijgen. De demo-

grafische ontwikkelingen vragen onder meer om veranderin-

gen in de gezondheidszorg en leefomgeving. Het levert andere 

zorgvragen op en waarschijnlijk ook meer vraag naar zorg. 

Deze veranderingen, samen met de noodzaak van meer zelf-

regie, geven aanleiding tot technologische innovaties en de 

vraag op welke manier deze innovaties geaccepteerd worden 

en bijdragen aan versterking van kwaliteit van leven. 

1.1 Maatschappelijke relevantie en vraagsturing 

De veranderende demografie heeft ook gevolgen voor de leef-

omgeving en de bouw. De bouw van 40 jaar geleden leidt nu 

tot problemen doordat het te weinig aansluit op de gedifferen-

tieerde bevolkingsopbouw en de huidige manieren van leven. 

Zorgsystemen zouden niet uitsluitend vanuit de gezondheids-

zorg maar ook vanuit de demografie en ruimtelijke ordening 

ontworpen moeten worden. Niet vanuit verzorgd worden, 

maar vanuit zelfredzaamheid, actief zijn en fit blijven.

Een andere ontwikkeling betreft een verdere globalisering 

van markten, terwijl de maakindustrie zelf meer zal worden 

gedecentraliseerd, door bijvoorbeeld toepassing van 3D-prin-

ting. Twee belangrijke ontwikkelingen die samenhangen met 

een globaliserende markt zijn een toenemende schaarste aan 

grondstoffen en verandering van het klimaat. De schaarste 

aan grondstoffen leidt naar een zoektocht naar hernieuw-

bare grondstoffen, biobased materialen en circulair gebruik 

van grondstoffen. Ook op gebied van duurzame energie vindt 

technologische innovatie plaats, zoals energie-neutraal bou-

wen en schone energieopwekking. Naast innovaties kan ook 

verandering van gedrag en mentaliteit leiden tot duurzaam-

heid. Dat zien we bijvoorbeeld in de ontwikkeling van lokale 

energiecoöperaties of nieuwe peer-to-peer concepten waarbij 

duurzaamheid voorop staat. 

Vrijwel alle trends en toekomstverkenningen geven aan dat er 

sprake zal zijn van toenemende individualisering en decen-

tralisatie, met nieuwe manieren van connectiviteit. Ontwikke-

ling en toepassing van ICT spelen hierin een belangrijke rol 

en beïnvloeden de manier waarop mensen in hun onderhoud 

voorzien, hoe ruimte wordt gebruikt, welke rol (nieuwe) media 

zullen hebben, hoe de gezondheidszorg, onderwijs en vervoer 

worden georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan robotica, 

sensoren en intelligente gebouwen en energiesystemen. Living 

Technology betekent dat we onderzoeken welke mogelijkhe-

den ICT biedt voor allerlei facetten van het leven en hoe deze 
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goed en passend ontworpen kunnen worden. Tegelijkertijd 

stelt de toenemende impact van ICT op deze facetten ons ook 

voor vragen over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, autono-

mie, vrijheid en aansprakelijkheid. Dat zijn ook aspecten van 

Living Technology.

Vanuit deze trends en contacten met organisaties, bedrijven en 

overheden werken we aan maatschappelijk relevant onderzoek. 

1.2 Innovatieve technologie

Onder ‘innovatieve technologie’ verstaan we zowel nieuwe 

technologie als bestaande technologie die op innovatieve 

 wijze wordt toegepast. Het technologiegerichte onderzoek 

van Saxion speelt zich af tussen technologieontwikkeling en 

Nieuwe technologie: focus op HTSM
Bij de ontwikkeling van nieuwe technologie kiest Saxion voor 

een focus op High Tech Systemen en Materialen. Saxion sluit 

daarmee aan op de Nederlandse Topsector HTSM. Concreet 

richt Saxion zich vooral op verdere ontwikkeling van nano-

technologie, mechatronica, smart materials en ICT. Op deze 

terreinen heeft Saxion expertise opgebouwd. HTSM bestaat uit 

basistechnologieën die vervolgens kunnen worden toegepast 

op maatschappelijke vraagstukken. Op dat moment spreken 

we van toegepaste technologie.

Innovatieve toepassing van technologie
Als University of Applied Sciences richten we ons voorna-

melijk op toepassingsgericht onderzoek. De technologieën 

van HTSM werken als enablers voor innovatieve toepas-

singen op maatschappelijke vragen. Saxion heeft ervaring 

en kennis op toepassingsgebieden als mediatechnologie, 

technologie in de gebouwde omgeving en technologie in 

medische toepassingen. Een kernbegrip hierbij is ‘smart 

technology’, gericht op slimme, geïntegreerde, duurzame, 

vaak interactieve en user-centered oplossingen, zoals nieu-

we thuistechnologie. 

In het concept van Living Technology biedt innovatieve tech-

nologie mogelijkheden om maatschappelijke veranderingen 

te ondersteunen of in gang te zetten. Om deze rol succesvol 

te laten zijn, richten we ons niet sec op het ontwikkelen van 

innovatieve producten en technieken, maar ook op de impact 

van innovatieve technologie op mens en samenleving. We 

doen onderzoek naar hoe een innovatieve technologie verder 

ontwikkeld en toegepast kan worden om bij te dragen aan de 

oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. Denk bijvoor-

beeld aan het ontwikkelen van nieuwe business, aan design en 

het proces van acceptatie. Dit draagt ertoe bij dat gebruikers 

betekenis kunnen toekennen aan producten en diensten waar-

in de nieuwe technologie wordt toegepast en dat deze wordt 

geaccepteerd. 

Zoals we in de definitie van Living Technology pogen weer te 

geven, ligt juist in de wisselwerking tussen innovatieve techno-

logie en de samenleving de kern van Living Technology. 

Aansluiting bij (inter)nationale programma’s
Zoals eerder genoemd sluit Saxion aan bij de topsector HTSM. 

Het Nationale Topsectorenbeleid kent negen sectoren. Deze zijn 

bepaald door vier onderliggende factoren: zij zijn kennisinten-

sief, export-georiënteerd, kennen sectorspecifieke wet- en regel-

geving en dragen in potentie bij aan het oplossen van maat-

schappelijke vraagstukken. Naast de topsector HTSM die sterk 

speelt in de regio Oost-Nederland, zoeken we naar relevante the-

ma’s in andere topsectoren, zoals ‘Life Sciences & Health’ met de 

voor ons relevante thema’s gezonder ouder worden, E-health en 

medicijnen op maat. De topsector Energie is een andere belang-

rijke topsector die zich inzet voor schone en efficiënt opgewekte 

energie die Nederland economisch sterker maakt en innovaties 

realiseert die groen en groei aan elkaar koppelen.

In het Europese Horizon 2020 programma zijn in het kader 

van Living Technology de secties ‘Industrial Leadership’ en 

‘Societal Challenges’ relevant. Bij ‘Industrial Leadership’ slui-

ten we aan bij de speerpunten (1) informatie en communica-

tietechnologie en (2) nanotechnologieën, geavanceerde ma-

terialen, geavanceerde productiesystemen en –processen en 

biotechnologie. Binnen de sectie ‘Societal Challenges’ liggen 

kansen op de challenges ‘Health, demographic change and 

wellbeing’, ‘Secure, clean and efficient energy’ en ‘Climate ac-

tion, environment, resource efficiency and raw materials’.

Nu we in dit hoofdstuk onze definitie en missie van het be-

grip Living Technology hebben geduid en de randvoorwaarden 

‘maatschappelijke relevantie en vraagsturing’ en ‘innovatie-

ve technologie’ hebben uitgediept, gaan we in het volgende 

hoofdstuk in op de opzet van de drie afzonderlijke onderzoeks-

programma’s en de thema’s ethiek en nieuwe bedrijvigheid. 

TRL1 basic principles observed

TRL2 technology concept formulated

TRL3 experimental proof of concept

TRL4 technology validated in lab

TRL5 technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)

TRL6
technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling 

technologies)

TRL7 system prototype demonstration in operational environment

TRL8 system complete and qualified

TRL9
actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling 

technologies; or in space)

Technology Readiness Levels (TRL) in the European Commission (EC) Robotica

systeemontwikkeling, dus geen basis research maar ook geen 

industriële ontwikkeling. Onderstaand schema geeft de Tech-

nology Readiness Levels weer, waarbij de onderzoeksagenda 

Living Technology zich richt op de TRL’s 5 t/m 7.
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gierigheid naar mogelijkheden van technologie. Bij dit meer 

technologiegedreven onderzoek wordt vanuit de Living Tech-

nologygedachte ook nadrukkelijk meegenomen wat de impact 

van deze technologie kan zijn op mens, natuur en samenle-

ving en wat deze technologie kan betekenen voor maatschap-

pelijke vraagstukken.

De ovalen links en rechts van Smart Industry zijn de toepas-

singsvelden ‘Areas & Living’ en ‘Health & Wellbeing’. Het zijn 

concrete toepassingsgebieden, waarin technologie (mede) 

wordt ingezet om bij te dragen aan het oplossen van maat-

schappelijke vraagstukken. 

In sommige onderzoeksprojecten is er grote overlap met Smart 

Industry. Deze velden zijn groen en lila. In de overlap tussen 

Smart Industry en Areas & Living bevindt zich het terrein van 

de ‘Smart City’, een onderzoeksterrein dat zich bezighoudt met 

de mogelijkheden en impact van ICT op de inrichting van het 

stedelijk gebied, waarbij vraagstukken over veiligheid en duur-

zaamheid worden onderzocht. Onderzoek richt zich bijvoor-

beeld op risicobeheersing of op verminderen van verspilling 

van energie en materialen en het bevorderen van hergebruik. 

Ook het gebruik van biomaterialen valt onder dit thema. De 

toepassingen van technologie op deze terreinen vinden plaats 

in allerlei bedrijven en HTSM-gerelateerde onderzoeksprogram-

ma’s, gecombineerd met kennis uit het domein Areas & Living. 

Een dergelijke overlap zien we eveneens bij vraagstukken van-

uit het domein Health & Wellbeing, waarbij de overlap ingaat op 

vraagstukken over zorgtechnologie, zoals de mogelijkheden en 

het effect van het inzetten van nieuwe sensor- en communica-

tietechnologie om patiënten en burgers hun eigen gezondheid 

te laten monitoren en indien nodig op afstand met dokters en 

behandelaars voor advies te kunnen delen. 

In het midden zien we een gebied waar alle drie onderzoekspro-

gramma’s elkaar overlappen. Daar vinden we onderzoeksprojec-

ten waarbij nieuwe technologie wordt ingezet op vraagstukken 

waar zowel Areas & Living als Health & Wellbeing een rol spelen, 

bijvoorbeeld de inzet van slimme materialen en domotica bij de 

bouw en inrichting van woon- en gezondheidszorgcentra. 

Onder de drie onderzoeksprogramma’s liggen de begrippen 

‘Ethiek’ en ‘Nieuwe Bedrijvigheid’. In alle drie de onderzoeks-

programma’s spelen ethische vraagstukken een rol, met name 

waar het gaat over de impact van technologie op individuen, 

de maatschappij en de natuurlijke leefomgeving. Ook willen 

we nadrukkelijk in alle drie onderzoeksprogramma’s aandacht 

geven aan de rol van nieuwe bedrijvigheid, waarbij vooral de 

thematiek van organiseren centraal staat. Leidende vraag is op 

welke wijze(n) er rondom innovatieve technologieën georgani-

seerd dient te worden om maatschappelijke vraagstukken te 

kunnen adresseren. Deze vraag kent twee richtingen, namelijk 

(1) vanuit een maatschappelijke vraagstuk voorwaarden stel-

len voor verdere technologische ontwikkeling en (2) vanuit be-

staande technologie zoeken naar een vorm die invulling geeft 

voor een maatschappelijk vraagstuk.

Saxion is zeer actief op het terrein van ondernemerschap en 

bevordert actief startende ondernemingen door studentonder-

nemers. Veel van deze ondernemingen zijn gebaseerd op in-

novatieve technologie. Het ontwikkelen van business modellen 

en business cases, business development, raakt hier direct aan 

Living Technology. 

Voor elk van de drie onderzoeksprogramma’s is een aparte 

agenda opgesteld. Deze agenda is een levend document en 

wordt jaarlijks bijgesteld, zodat hij actueel is en aansluit bij 

zowel ontwikkelingen in de maatschappij als bij mogelijkhe-

den geboden door nationale en Europese onderzoeksprogram-

ma’s. In dit kerndocument geven we de focus van de afzon-

derlijke onderzoeksprogramma’s kort weer, evenals de kaders 

vanuit de ethiek en nieuwe bedrijvigheid. 

Opzet van de Onderzoeksagenda2

In deze paragraaf beschrijven we de opzet en de samenhang van de drie onderzoeksprogramma’s en de relatie met ethiek 

en nieuwe bedrijvigheid. Ieder onderzoeksprogramma heeft een leading lector, die ‘trekker’ is van het programma. Deze 

lectoren hebben een vertaalslag gemaakt van maatschappelijke trends, beleidskaders en technologische ontwikkelingen 

binnen hun onderzoeksprogramma. In gesprekken met collega-lectoren is afbakening en invulling gezocht om te komen tot 

duurzame, meerjarige onderzoeksprogrammering. Hierbij zijn maatschappelijke vraagsturing, cocreatie en interdisciplinair 

samenwerken wezenlijke uitgangspunten. 

Alle onderzoek bevindt zich tussen deze twee randvoorwaar-

den voor LT-onderzoek. Het ene onderzoek zal een sterker 

technologisch zwaartepunt hebben, het andere meer een 

maatschappelijke insteek. Beide elementen hebben een duide-

lijke plek in het onderzoek. 

De drie onderzoeksprogramma’s zijn afzonderlijk weergege-

ven door een ovaal. In het midden staat de ovaal van het pro-

gramma Smart Industry. Het bovenste deel van Smart Industry 

bestaat uit HTSM onderzoek, veelal gedreven door nieuws-

Alle onderzoeksprogramma’s bevinden zich binnen onze 

LT-randvoorwaarden ‘maatschappelijke relevantie en vraagstu-

ring’ en ‘innovatieve technologie’. De onderzoeksprogram-

ma’s kennen bewust overlap: interdisciplinair onderzoek is 

een belangrijk uitgangspunt van Saxion als UAS. Onderstaand 

schema geeft op een abstracte manier weer hoe de onder-

zoeksprogramma’s zich tot elkaar verhouden. 

Bovenaan staat ‘Innovatieve technologie’ en onderaan in het 

schema staat de maatschappelijke relevantie en vraagsturing. 

Innovatieve technologie en maatschappelijke relevantie en vraagsturing

Mensen worden steeds meer met elkaar verbonden door innovatieve ICT

Innovatieve Technologie

Innovatieve Technologie

Ethiek Nieuwe bedrijvigheid

Nieuwe bedrijvigheid Ethiek
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2.1 Technology for Smart Industry

High Tech Systemen & Materialen, kortweg HTSM, en Smart 

Industry zijn aan elkaar verbonden en men zou kunnen 

stellen dat Smart Industry de industriele activiteiten om-

vat die gebruik maken van HTSM. Smart Industry zijn in-

dustrieën met een hoge mate van productieflexibiliteit in 

termen van productietechnologie, productbehoeften (spe-

cificaties, kwaliteit, design), volumes, timing (wanneer het 

nodig is), efficiënt gebruik van hulpbronnen en kosten, de 

mogelijkheid om (fijn) af te stemmen op de behoeften van 

klanten en gebruik te maken van de gehele supply chain 

voor waardecreatie. 

Kortom, wij zien HTSM als mogelijke basis voor Smart Indus-

try. De gebruiker staat centraal, als eindgebruiker (die de

producten en diensten afneemt) en als operator (die in de

industrie in een hoog geautomatiseerde omgeving een onmis-

bare schakel is in de uiteindelijke waardecreatie). Dit vraagt 

niet alleen om de inzet van nieuwe productietechnologie en 

organisatie, maar ook om een radicaal andere ontwerpaanpak

en marktbenadering. Het legt de uitdaging neer bij de maak-

industrie om een 1-op-1 klantrelatie (customer intimacy) te 

realiseren. 

Naast de hierboven genoemde typische industriële trends zijn 

de karakteristieke technologische trends en ontwikkelingen:

• zeer intelligent (embedded systemen, software, sensors) 

•  zeer nauwkeurig (nano-elektronica, high precision manufac-

turing)

• zeer efficiënt (mechatronica)

• smart materials (composieten, wearables, smart surfaces)

HTSM wordt ingezet voor het oplossen van een breed scala aan 

maatschappelijk vraagstukken zoals mobiliteit (voorkomen 

van files en verbeteren van verkeersveiligheid), gezondheid en 

vergrijzing van de samenleving (nieuwe medische apparatuur 

en intelligente zorgsystemen), duurzaamheid en klimaat (zui-

nige auto’s en trucks) en alternatieve duurzame energiebron-

nen (productie van zonnecellen, elektrisch rijden en slimme 

energienetten).

Binnen de opzet van Living Technology wordt Smart Industry 

gezien als toeleverancier van de technologie die wordt toege-

past in Areas & Living en Health & Wellbeing. Omdat HTSM/

Smart Industry enabling is, wordt de onderzoeksthematiek 

sterk gedreven door de vraagstelling vanuit de gekozen LT 

thema’s en de daaruit voorkomende vraagarticulatie uit het 

werkveld. Landelijk is er aansluiting bij de topsectoren Creatieve

Industrie en Chemie, maar ook bij Click.nl, Cleantech/steden-

driehoek en de fieldlabs. Op Europees niveau zien we HTSM/

Smart Industry terug bij de programmering van de eerderge-

noemde EU Horizon 2020. 

“ Industrie 4.0 “

3D printer
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HTSM/Smart industry en breder
Smart Industry wordt mede mogelijk gemaakt door nieuwe con-

vergerende technologieën, zoals die hiervoor zijn genoemd,

en gaat eigenlijk nog verder. Wil Nederland zich als techno-

logieland, gebaseerd op een Smart Industry infrastructuur, 

 stevig(er) internationaal positioneren, dan zal er kennisinte-

gratie moeten plaatsvinden tussen verschillende schakels in 

de productieketen. Door de mogelijkheden die webbased pro-

ductiesystemen bieden is in feite al sprake van een ‘Internet of 

things’ als basis voor smart factories. 

In deze opzet wordt de virtuele wereld van op systemen draai-

ende processen en systemen (inclusief design) gekoppeld met 

de werkelijke wereld van producten en eindgebruikers. Door 

rechtstreekse koppeling tussen eindgebruiker en productie-

middelen, waarbij de eindgebruikers hun identiteit niet meer 

ontlenen aan een bepaald merk maar aan de mening van de 

peergroepen waar ze deel van uitmaken, ontstaat een enorme 

diversiteit aan producten die geleverd worden, maar die alle 

zijn gebaseerd op dezelfde complexe technologie-platformen. 

De uitwisseling over producten en diensten gaat real time via 

de grote hoeveelheid aan social networks. Er kan gesteld wor-

den dat geen enkele technologie of technologisch domein de 

Smart Industry revolutie gaat bepalen. Het gaat veel meer over 

snelle aansluiting en convergeren van ontwikkelingen en tech-

nologieën in meerdere domeinen.

Voor de smart industry zijn de ontwikkelingen en activitei-

ten die zich afspelen onder de noemer ‘creatieve industrie’ 

van belang. Dit is voor Nederland een belangrijk groeiterrein. 

De creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, 

mode, gaming en architectuur) zijn een aanjager van innova-

tie in andere sectoren. Ook leveren ze creatieve oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, vei-

ligheid en energie. 

Fieldlabs
In dit kader past ook de ontwikkeling van de Fieldlabs. Field-

labs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisin-

stellingen doelgericht HTSM/Smart Industry oplossingen 

uitontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze 

verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een spe-

cifiek Smart Industry thema. Ze bieden een omgeving waar de 

partners van het Fieldlab beschikken over faciliteiten, metho-

des en technologieën waarmee door het volledige ontwikke-

lingsproces heen geëxperimenteerd kan worden. Faciliteiten 

zijn op locaties beschikbaar, er wordt gestreefd naar een mul-

ti-locatie aanpak met lokale accentverschillen. In feite is het 

een bredere en meer op de industrie gerichte aanpak zoals we 

die met de fablabs hebben gezien. 

Focus op technische ontwikkeling

•  Fieldlabs, zoals die voortkomen uit Smart Industry moeten 

door Saxion LT krachtig ondersteund worden omdat die een 

trend vertegenwoordigen die nog lange tijd dominant zal 

blijven en waar een fraaie kans ligt voor Saxion om zich te 

profileren. Te denken valt aan fieldlabs op het terrein van 

materiaalontwikkelingen, textiel, composieten, media en 

mechatronica.

•  Sensor netwerken en lerende systemen. Hieronder valt ook 

Smart Responsive Materials/systems. Het ontwikkelen van 

slimme materialen en intelligente systemen leidt tot produc-

ten die breed worden ingezet in de sport, ontspanning, veilig-

heid en gezondheid toepassingen. Vaak zijn het combinaties 

van basismaterialen met elektronica en met gebruikmaking 

van sensortechnologie. Slimme oppervlaktes van producten 

kunnen reageren op de mens en op de omgeving. Vaak moe-

ten hiervoor productietechnieken worden ontwikkeld. Het 

betreft hier veelal convergerende technologieën. 

•  Slimme (nano-)materialen en oppervlakte modificatie. Digi-

tale- en 3D print processen zijn belangrijke onderzoekster-

reinen binnen Saxion. Hieronder vallen ook de activiteiten 

voor het aanbrengen of maken van slimme coating op basis 

van nanotechnologie. Het maken van slimme materialen ver-

eist vaak nieuwe of aangepaste processen. 

•  Design en Engineering methods. Binnen Saxion wordt veel 

aandacht besteed aan het ontwerpen van producten en 

systemen. Studenten worden hierin getraind. Ook wordt 

kennis ontwikkeld die door het bedrijfsleven kan worden 

toegepast. 

Om die positie in te kunnen vullen wordt 

gekozen voor onderzoek op het gebied van:

• Nanotechnologie

• Mechatronica

•  Smart materials en oppervlaktemodificatie, hieronder vallen 

ook de composieten

•  Ambient ICT/Embedded technologie op twee niveaus: embed-

ded technologie voor mechatronische systemen zoals robots 

en embedded technologie voor media, energie en wearables. 

Daarnaast moet kennis beschikbaar zijn 

en ontwikkeld worden op de volgende gebieden:

• Design

• Recycling en hergebruik

• Moderne media

•  Productietechnologie om aansluiting te blijven houden met 

het werkveld.

Als toelichting hieronder enkele relevante 

toepassingscategorieën: 

•  Hybriden en composieten: er zijn veel mogelijkheden om de 

mechanische en fysische eigenschappen te verbeteren in 

combinatie met verminderen van de kosten. 

•  Geavanceerde metalen: veel aspecten in het optimaliseren 

van de waardeketen in de productie hebben te maken met 

materiaalinnovaties. 

•  Surface & interface engineering: we kunnen veel eigen-

schappen begrijpen vanuit een fundamenteel perspectief en 

beïnvloeden door hightech oppervlakte engineering en mo-

dificering. 

•  Nanosized & nanostructured materials: door afstemming op 

nanoschaal (deeltjes, fibers), hebben de materialen van de 

toekomst verbazingwekkende optische, elektrische, mecha-

nische en oppervlakte eigenschappen die bruikbaar zijn in 

vrijwel elk industrieel domein zoals bijvoorbeeld multifunc-

tioneel textiel, zonnecellen, displays, energieconversie en 

energieopslag. 

•  Slimme materialen: intelligente materialen, zoals nanoma-

terialen, zijn de basis voor veel nieuwe toepassingen. De 

uitdaging is om de macroscopische eigenschappen te kun-

nen beïnvloeden vanuit de onderliggende microscopische en 

nanoscopische structuren. Daarnaast kunnen op alle lengte-

schalen slimme functionaliteiten toegevoegd worden. Voor-

beelden zijn self-healing materialen en sensormaterialen.

•  Toepassingen in de Smart Industry moeten worden onder-

steund door een netwerk-centric benadering, gebruik ma-

kend van de waarde van informatie, gedreven door ICT en de 

meest recente beschikbare bewezen fabricagetechnieken. 

Het heeft dus een grote impact op de wijze waarop we onze 

samenleving inrichten, ook op onze directe omgeving.

•  Toegang tot sociale media en de denkwereld van de creatie-

ve industrie. Daar ontstaan al dan niet in netwerken, nieuwe 

impulsen voor innovatieve producten en systemen. Die dan 

nog wel geengineerd en geproduceerd moeten worden in de 

HTSM/Smart Industry.

Focus projectselectie
Op basis van de belangrijkste trends en challenges kiezen we 

ervoor om onze huidige positie op het terrein van technology 

& innovation uit te bouwen en te versterken. Dit houdt in dat 

we ideeën en voorstellen voor onderzoek toetsen aan boven-

genoemde industriële trends. Elk project moet minimaal aan 

een van de genoemde trends tegemoetkomen.

“Smart Industry is meer dan 

industrie of technologie. 

Het gaat ook om op creatieve 

wijze sociale, economische en 

ethische kwesties te integreren. 

Dus Living Technology in 

optima form”, 

Ger Brinks, leading lector Technology

for Smart Industry
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2.2 Technology for Health & Wellbeing

Zonder de indruk te willen wekken volledig te zijn, kenmerken 

de recente trends op basis van de toekomstscenario’s in de 

gezondheidszorg zich door de volgende thema’s:

1.  verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en welzijn

  Om gezond te kunnen blijven is het van belang dat mensen 

inzicht hebben in de belangrijkste risicofactoren. Het kwanti-

ficeren van deze parameters is mogelijk met behulp van tech-

nologie. Deze wereldwijde beweging wordt Quantified Self ge-

noemd en incorporeert technologie en de daaruit verkregen 

data in het dagelijks leven van mensen. Sensoren die hartfre-

quentie, ademhalingsfrequentie, versnelling en verplaatsing 

meten kunnen meehelpen te bepalen in hoeverre wordt vol-

daan aan de norm voor gezond bewegen. Door directe te-

rugkoppeling van die informatie naar de gebruiker kan deze 

zijn gedrag aanpassen. Sensortechnologie, nanotechnologie, 

slimme materialen, ICT en E-Health zijn in de toekomst be-

langrijk om de individuele gezondheid te bevorderen.

Binnen het domein Gezondheid en Welzijn zijn de relevante maatschappelijke ontwikkelingen, de sociale uitdagingen en de 

toekomstverkenningen voor de volksgezondheid de uitgangspunten voor een vraaggerichte en toepassingsgerichte onder-

zoeksprogrammering. Diverse aspecten spelen daarbij een rol. De demografische ontwikkelingen leiden tot een toenemende 

vergrijzing en een hogere incidentie en prevalentie van chronische aandoeningen, die vervolgens ook nog in combinatie met 

elkaar voorkomen. De absolute levensverwachting stijgt nog steeds, waarbij echter het aantal jaren met lichamelijke beper-

kingen (in de laatste levensfase) niet afneemt. Een tweede aspect betreft risicofactoren als gevolg van een ongezonde leefstijl. 

Ongezonde voeding, misbruik van alcohol en drugs en roken) hebben onverminderd een negatieve invloed op de gezondheid. 

Bewegingsarmoede is wellicht in de toekomst de grootste bedreiging voor de gezondheid. Ten derde leidt de onhoudbaarheid 

van het huidige gezondheidszorgstelsel tot transities in de curatieve zorg; complexe en acute zorg zal steeds minder in zieken-

huizen worden georganiseerd, maar zal beschikbaar moeten zijn in de nabijheid van de patiënt. Complexere casuïstieken in de 

nieuwe eerstelijns gezondheidszorg zijn het gevolg. Zorg voor ouderen en chronisch zieken zal in de vorm van mantelzorg zo-

veel mogelijk vanuit een eigen sociaal netwerk moeten plaatsvinden. Zelfregie en zelfredzaamheid zijn daarbij sleutelwoorden.

2. eigen regie en zelfredzaamheid

   De huidige intensiteit van patiëntenzorg en hoge frequentie 

van behandelingen en consulten bij zorg- en welzijnsprofes-

sionals is in de toekomst niet meer haalbaar. De consequen-

tie is dat patiënten nog meer verantwoordelijk worden voor 

hun eigen herstel of het stabiliseren van de ernst van een 

chronische ziekte. Het Quantified Self principe geldt dus niet 

alleen voor de in zichzelf geïnteresseerde gezonde mens, 

maar zal nog meer van toepassing zijn om de zelfregie van 

mensen met chronische ziekten en aandoeningen mogelijk 

te maken.

3. langer zelfstandig thuis wonen

  Voor verzorging worden opgenomen in een instelling zal 

in de toekomst steeds minder vaak voorkomen. Om langer 

zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen zullen in de om-

geving dus optimale condities moeten worden gecreëerd. 

Werkelijke fysieke verzorging en hulp bij activiteiten van het 

“ Het Quantifi ed Self: 
 om de zelfregie van 
 mensen met chronische   
 ziekten en aandoeningen  
 mogelijk te maken.“
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De nieuwe definitie, die de uit 1948 gehanteerde 

WHO-definitie over gezondheid vervangt, luidt:

Binnen social work is eenzelfde ontwikkeling aan de gang. De 

sociaal werker richt zich op het bevorderen van sociale samen-

hang, inclusiviteit en participatie van burgers. Er wordt aange-

sloten op de eigen kracht van de burger, informele en formele 

zorg moeten in balans zijn en er wordt integraal gewerkt in 

plaats van probleemgebonden. De sociaal werker richt zich 

erop de (kwetsbare) burger in zijn of haar kracht te zetten.

Aanbrengen van focus
Bovenstaande maakt duidelijk dat er sprake is van een para-

digmashift die leidt tot een veranderende kijk op zorg en meer 

aandacht voor gezondheid en welzijn. Op basis van een verken-

ning en gesprekken met lectoren is, vanuit het perspectief van 

de patiënt of de cliënt gekozen voor een focus op kwaliteit van 

leven, eigen regie en verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 

met aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering, zo-

wel door de professional als door de burger, cliënt of patiënt.

Vanuit het perspectief van behandelaars wordt het belang van 

betere diagnostiek, monitoren en behandelen op afstand be-

nadrukt. Na diagnosestelling zal de professional noodgedwon-

gen meer afstand moeten nemen en een sterkere coachende 

en begeleidende rol moeten gaan vervullen, vooral met behulp 

van nieuwe technologie.

Zorg op afstand

Serious gaming

dagelijks leven zal door partner, huisgenoten, familie, kennis-

sen, buren, informele en professionele zorgverleners moeten 

worden verleend. De veelheid van hulpverleners die wordt 

ingeschakeld vraagt om goede afstemming en coördinatie. 

Nieuwe technologische communicatiemiddelen zullen daarbij 

behulpzaam zijn. De nieuwe generatie domotica zal gangbare 

huishoudelijke zaken en activiteiten van het dagelijks leven 

automatiseren en toepassingen vanuit de robotica kunnen 

hierbij ondersteunen. Social robots kunnen mogelijk een rol 

spelen bij de menselijke behoefte aan contact en onderzoek 

hierover is van groot belang. Bij al deze toepassingen is ove-

rigens een zorgvuldige implementatie noodzakelijk.

4.  complexere zorg binnen de eerste lijn 

 (door transities in de curatieve zorg);

  Zorgprofessionals, vooral die in de eerste lijn, worden ge-

confronteerd met complexere problematiek, die zij diag-

nostisch en therapeutisch moeten proberen op te lossen. 

Enerzijds zullen daarom de diagnostische mogelijkheden 

moeten toenemen; daarvoor is valide, betrouwbare en rede-

lijk eenvoudig te hanteren apparatuur nodig. Anderzijds, zal 

therapie steeds meer op afstand gebeuren, waarbij techno-

logie kan helpen op de juiste wijze therapietrouw te zijn en 

coaching of controle door de behandelaar mogelijk maakt.

Deze ontwikkelingen bepalen ook de trends voor de beroepen 

in Gezondheid & Welzijn en het daarmee verband houdende 

toepassingsgericht onderzoek en onderwijs.

Om effectief, efficiënt en menswaardig aan deze thema’s uitvoe-

ring te kunnen geven wordt verondersteld dat de hedendaagse 

technologie een belangrijke bijdrage kan leveren. Het betreft 

technologie die ingezet kan worden in alle domeinen van het 

menselijk leven met als doel de kwaliteit van het menselijk le-

ven te behouden of verhogen. Binnen Gezondheid & Welzijn zal 

deze opvatting van Living Technology omarmd worden, want 

in deze definitie staat de mens centraal en is de technologie 

volgend, zoals dat ook in het domein Gezondheid en Welzijn 

behoort te zijn. Door deze opvatting van Living Technology te 

hanteren wordt voorkomen dat Living Technology vanuit een 

technologisch deterministisch perspectief wordt benaderd. 

Een goede gezondheid en welbevinden blijken in enquêtes, 

na liefde en vriendschap, het belangrijkste in het leven van 

mensen. Kiezen voor een gezonde leefstijl is echter voor veel 

mensen moeilijk. De terugtredende overheid doet een steeds 

groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en inzet van 

burgers. De meest kwetsbaren (ouderen, chronisch zieken en 

gehandicapten) komen hierdoor in een moeilijke positie. Dit 

wordt versterkt door de transities in de AWBZ, de WMO, de 

Jeugdwet en de Participatiewet.

De grootste innovatiekracht 

zit niet in slimme toepassing 

van technologie om gezond-

heidsvragen op te lossen, 

maar in het organiseren van 

de permanente dialoog tussen 

professionals in het gezond-

heids- en technologie-domein

Frits Oosterveld, leading lector Technology 

for Health & Wellbeing (Smart Health)

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen 

en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven. Gezond zijn betekent zich 

kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een 

balans weten te handhaven of te hervinden zowel lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk” (Machteld Huber et al. 2011)

ICT-toepassingen kunnen leiden tot meer zelfregie

Smart Health
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Er zijn al lopende (Europese, landelijke en regionale) initiatie-

ven om op de thema’s kwaliteit van leven, eigen regie en ver-

antwoordelijkheid en zelfredzaamheid innovatieve technologie 

toe te passen. Enkele interessante voorbeelden van technolo-

gieën in deze zijn: interactive (social) media, smart sensoring, 

ambient intelligence technology, virtual reality technology, in-

formatie communicatie technologie, lab-on-a chip, hightech/

smart materials, robotics, nanotechnologie.

Deze innovatieve technologieën worden toegepast op zelfma-

nagement, comfort, veiligheid, ondersteunen thuiszorg, onder-

steunen diagnostiek, communicatie & informatie, sociale inter-

actie, mobiliteit, empowerment, sport & bewegen, van fysiek 

naar digitaal, arbeidsbesparing en levensfase bewust bewegen. 

Bij gebruikers van technologie in de domeinen gezondheid en 

welzijn is de adoptie en adaptatie van technologie erg belang-

rijk. Centraal thema is de bevordering van de acceptatie en het 

gebruik van technologie bij professionals, patiënten en cliënten. 

Relatie maatschappelijke vraagstukken, 

ethiek en innovatieve technologie.

Onderstaand schema geeft maatschappelijke vraagstukken, 

ethische dilemma’s en innovatieve technologieën weer met 

betrekking tot de domeinen gezondheid en welzijn.

Ethische vraagstukken en dilemma’s zijn vanzelfsprekend 

een integraal onderdeel binnen dit onderzoeksprogramma en 

betreffen onder meer: privacy, veiligheid, regievraag, verant-

woordelijkheden, het menselijk contact en autonomie. 

Innovatieve technologieën, maatschappelijke vraagstukken en ethische dilemma’s 

25P.

omgaan met kwetsbare groepen

het menselijk contactverantwoordelijkheden waar ligt de regie de gebruiker de baas !?

het menselijk contactveiligheid privacy

Innovatieve technologieen 

E-health  -  telemedicine  -  domotica  -  autonome monitoring  -  robotica  -  schermzorg (op afstand)  -  

technologische hulpmiddelen  -  E-coaching  -  gaming  -  smart sensortechnologie  -  nanotechnologie  -  

virtual reality technology  -  lab on a chip

Maatschappelijke vraagstukken 

zelfmanagement  -  comfort  -  veiligheid  -  ondersteunen thuiszorg  -  diagnostiek ondersteuning  -  

communicatie & informatie  -  sociale interactie  -  mobiliteit  -  empowerment  -  sport & bewegen  -  van fysiek naar digitaal  -  

arbeidsbesparing   -   levensfase bewust bewegen  -   eenzaamheid - ....... 

26P.



2.3 Technology for Areas & Living 

Het onderzoekprogramma “ Technology for Areas & Living” is primair gebaseerd op de inventariserende gesprekken met de 

lectoren. Daarnaast zijn de belangrijke regionale, nationale en Europese roadmaps en maatschappelijke trendanalyses bestu-

deerd. Het resultaat is geordend in de voor het domein relevante kernthema’s en de maatschappelijke vraagstukken, die uit de 

gesprekken, de roadmaps en trendanalyses naar voren komen. Deze kernthema’s zijn Sustainable Building, Urban Planning & 

Design, Resource Efficiency & Circular Economy, Safe & Clean Cities en Dematerialisering. 

De onderzoeksthema’s voor Living Technology worden gezocht op de kruispunten van de relevante technologie waarin Saxion 

reeds een (onderzoek)positie heeft of wil opbouwen met de (maatschappelijke) vraagstukken waarin Saxion reeds een kennis-

positie heeft - of die wil opbouwen. 

Schema waarin aangegeven: de kruispunten van technologie en maatschappelijke vraagstukken. 

Self Organizing
(auto) governance

New Business
& Jobs

(Urban) planning 
& design

Safety & security

Sustainability

Buildtech

Flexible
buildings

on demand

BIMM /
integral designers

3D modeling
BIMM

3D printing

Safety systems
in buildings

NZEB, biobased (BB)
Building materials

Cleantech

Energy & Water
Supply-

Civil initiatives

Sustainable Energy
& Water system

designers

Comunication of
smart buildings &

infrastructures

Safe & reliable Safety & 
security

Energy/Water

Sustainable energy
& water supply

Circ. BB materialssupply 
systemssupply systems

Mediatech

Civil participation
by Smart media/

internet

New media
(software)
engineers

Gis & Big Data

Smart (mobile)
sensoring

Cyber crime

Smart grids
Autonomous cars
Storage control

“ Smart City.“
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Technologieën waarin Saxion een positie heeft verworven en 

waar we in deze onderzoekslijn verder op willen bouwen zijn: 

Buildtech, Clean tech en Mediatech. Voor de aansluiting bij lo-

pend onderzoek is het volgende van belang: het thema Smart 

Cities vertegenwoordigt de rol van technologie in het KCL on-

derzoekprogramma Toekomstbestendige Stad.

Buildtech
Belangrijke bouwstenen voor een Smart City zijn smart buil-

dings (woningen, publieke gebouwen en bedrijfsgebouwen). 

Het gaat hierbij om bouw(ontwerp)technologie en alle techni-

sche voorzieningen in een gebouw behalve het gebouw zelf 

(in Duitsland heet dat ‘Gebäudetechnik’). Smart betekent: met 

minimale milieu impact, veilig, functioneel, ‘lean’ en flexibel. 

Speerpunten van deze technologielijn zijn: 

• Circular Biobased building materials technology

• Flexible buildings technology

• Compact & decentralized HVAC systems

• Compact & decentralized Sewage systems

Cleantech
Technologie voor een schone water- en energievoorziening, 

met een slim gebruik van (bestaande) infrastructuur – smart 

grids - is eveneens noodzakelijk voor een smart city. Energie 

en water worden duurzaam opgewekt. De technologie hiervoor 

is volop in ontwikkeling. De bedrijven (maak- en procesindus-

trie) worden voorzien van circulaire, biobased grondstoffen. 

Productieafval wordt volledig hergebruikt. Typische technolo-

gische speerpunten van deze technologielijn zijn: 

• Biomass & biogas processing

• Energy storage technology

• PV(T) technology

• Smart grids

• Biobased feedstock & raw materials

Mediatech
Mobiele netwerken/phones en ’Internet of Things’ maken een 

stormachtige ontwikkeling door. Deze ontwikkelingen ver-

sterken de doelen van Buildtech en Cleantech, o.a. via slimme 

sturing, dematerialisatie en decentralisatie. Interactieve media 

zorgen dat de besluitvorming over de stad participatief ver-

loopt – ruimtelijke ordening, ordehandhaving, transport, zorg 

en onderwijs - en dat inefficiënties in bestuur en ordehandha-

ving worden geelimineerd. Mediatech draagt bij aan veiligheid, 

met cybercrime als te bestrijden neveneffect.

Typische technologische speerpunten van deze technologie-

lijn zijn: 

• Interactive (Social) Media 

• Big Data & Cloud Computing 

• Sensoring & Internet of Things

• Ambient Intelligence Technology

• 3-D Modelling & Printing

• Virtual Reality Technology

Relatie met de opleidingen van Saxion 
In het kader van de ontwikkeling van ‘Human Capital’ heeft 

Saxion de (primaire) taak om professionals op te leiden in Li-

ving Technology in Areas & Living De recent ontwikkelde op-

leiding Urban Studies is hier een mooi voorbeeld van. Living 

Technology in Areas & Living komt ook terug bij verschillende 

leerlijnen (o.a. Smart Buildings) en minoren van Saxion. Het 

is de bedoeling dat Technology for Areas & Living terugkomt 

in alle opleidingen die georiënteerd zijn op vraagstukken met 

ruimtelijke aspecten.

Back to the Future? Wat het 

verleden ons leert over de 

energie-voorziening van de 

toekomst: simpele oplossingen 

van vroeger vragen om hoog-

waardige technologie van nu.

Jan de Wit, leading lector Technology 

for Areas & Living (Smart City)

Smart Cities vereisen Technology 
for Areas & Living
Ruim 70% van de huidige wereldbevolking leeft in steden. De 

grote uitdagingen zijn daarom ook in steden terug te vinden, 

denk aan de effecten van de demografische ontwikkelingen,

aantasting van het milieu, afvalproblematiek en gebrek aan 

grondstoffen. De ‘arena’ waar de vraagstukken op het gebied 

van (Technology for) Areas & Living worden bevochten is dus

primair: de (slimme) stad. Om die reden wordt in dit onder-

zoekprogramma gefocust op Smart Cities .

Het onderzoeksprogramma “Technology for Areas & Living” is 

gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken met een ruim-

telijke component. Als werkgebied kiezen we voor steden 

 wereldwijd; steden die zich ontwikkelen in de richting van 

‘Smart Cities’.

“What are Smart Cities?

Smart Cities combine diverse technologies to reduce their 

environmental impact and offer citizens better lives.

This is not, however, simply a technical challenge. 

Organizational change in governments - and indeed society 

at large - is just as essential.

Making a city smart is therefore a very multidisciplinary chal-

lenge, bringing together city officials, innovative suppliers, 

national and EU policymakers, academics and civil society.
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2.4 Ethiek

De onderzoeksagenda richt zich op het onderzoeken van 

maatschappelijke vraagstukken en het bijdragen aan op-

lossingen met inbreng van innovatieve technologie. We 

kijken daarbij naar de wisselwerking tussen technologie 

en de samenleving. Maar wie is de samenleving? Wat is 

kwaliteit van leven? Deze en andere begrippen in de onder-

zoeksagenda vragen om reflectie op de betekenis ervan. 

Ethiek kan daarbij helpen en is daarom belangrijk voor de 

kwaliteit van onderzoek bij Saxion. 

In het onderzoeken van maatschappelijke uitdagingen wordt 

het belang van ethiek steeds meer onderkend. De League of 

European Research Universities (LERU) bijvoorbeeld heeft een 

statement gepubliceerd over het belang van ethiek in Horizon 

2020, waarin zij ethiek aandragen als essentieel onderdeel om 

verantwoord onderzoek uit te voeren. Ethiek geeft namelijk 

theoretische en praktische tools om de rol van waarden in zo-

wel onderzoek als maatschappelijke vraagstukken te onder-

kennen en te verstevigen. 

Voor Saxion ligt de bijdrage van ethiek in LT-onderzoeken hierin:

a.  Ontwerp van onderzoek: al in een vroeg stadium, namelijk 

die van het opstellen van de onderzoeksvraag en ontwerp 

van het onderzoek, is het belangrijk om te weten welke 

vooronderstellingen er spelen en wat mensen bedoelen met 

bepaalde begrippen. Verstaat ieder hetzelfde onder ‘duur-

zaamheid’? Wat is ‘wellbeing’ precies? Ethiek kan helpen om 

bepaalde aannames te verhelderen, begrippen te duiden en 

vooronderstellingen vanaf het begin boven tafel te krijgen. 

Gedeelde uitgangspunten dragen bij aan de kwaliteit van het 

onderzoeksvoorstel.

b.  Reflectie op waarden: eveneens in het beginstadium van het 

ontwerp (maar ook later in het proces) is reflectie op waar-

den nodig. Welke waarden kunnen in het geding zijn bij toe-

passing van innovatieve technologie? Denk bijvoorbeeld aan 

waarden als privacy, autonomie of vrijheid. Deze waarden 

dienen we al vanaf het begin van het onderzoek mee te ne-

men, om de resultaten zo goed mogelijk te laten aansluiten 

bij de maatschappelijke vraag en ongewenste oplossingen te 

ondervangen. 

c.  Vertrouwen en acceptatie van innovaties: wanneer innovaties 

worden toegepast (al dan niet in een pilot) kan ethiek helpen 

om te reflecteren op de impact van technologie. De vraag 

is niet zozeer: werkt de techniek? Maar: wat heeft het voor 

gevolgen voor de gebruiker? Welke invloed heeft het op zijn 

of haar leven, op zijn of haar identiteit of autonomie? Door 

reflectie op deze impact en het ondervangen van negatie-

ve consequenties kan het vertrouwen van het doelgroep in 

de innovatie en de acceptatie ervan vergroten. Ethiek helpt 

eveneens om de argumenten in het (publieke) debat rondom 

technologische innovaties te analyseren en maatschappelijke 

waarden in het oog te houden.

Bij voorkeur incorporeert iedere onderzoeker van Saxion zelf 

ethiek in zijn of haar werkwijze en op zijn of haar vakgebied. 

De stappen a tot en met c kunnen dienen als hulp hierbij. Indien 

gewenst kan vanuit de ethiek-lectoraten van Saxion een training 

worden verzorgd. Ook kunnen ethiek-onderzoekers participeren 

in Living Technology-onderzoeken. 

Technologische ontwikkelingen 

vragen om doorgaande bezin-

ning op hoe deze bijdragen aan 

‘het goede leven’. Het wegen van 

waarden is daarom essentieel in 

Living Technology onderzoek.

Martine Vonk, voorzitter Programmaraad LT 

en verantwoordelijk voor het thema Ethiek
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“ Refl ecteren op 
 de impact
 van technologie.“
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2.5 Nieuwe bedrijvigheid 

Voor nieuwe bedrijvigheid is de leidende vraag welke nieu-

we vormen van organiseren van menselijke activiteiten ons 

in staat zullen stellen om de maatschappelijke uitdagingen 

die op ons afkomen aan te kunnen gaan. De gedachte is 

dat technologische (door)ontwikkelingen, zoals deze cen-

traal staan binnen Living Technology, enkel plaatsvinden 

als er mensen zijn die activiteiten uitvoeren. Deze activi-

teiten zullen op de een of andere wijze gecoördineerd en 

georganiseerd moeten worden, willen zij tot het gewenste 

resultaat leiden.

De maatschappelijke uitdagingen, zoals demografische ver-

anderingen, toenemende globalisering, verdere afname van 

de beschikbaarheid van grondstoffen, doorgaande klimaat-

veranderingen, toenemende dynamiek van technologische 

ontwikkeling, ontstaan van een globale kennissamenleving 

en een sterkere gedeelde, globale verantwoordelijkheid voor 

het menselijk handelen en haar effecten, lijken andere, nieu-

we wijzen van organiseren te vereisen dan waarmee er tot op 

heden gewerkt is.

Het onderzoeksthema Nieuwe Bedrijvigheid verbindt, als één 

van de twee overkoepelende thema’s, academies en lectoraten 

van Saxion binnen het economisch domein. Nieuwe Bedrijvig-

heid wil richtinggevend zijn voor initiatieven op het vlak van Li-

ving Technology. Leidend is hierbij de gedachte of we de dingen 

juist doen en of we de juiste dingen doen (vrij naar Peter Druc-

ker, 2001). Vanuit de uiteenlopende perspectieven die het eco-

nomisch domein opspannen, zal het probleemgebied Nieuwe 

Bedrijvigheid in relatie tot Living Technology verder bestudeerd 

worden, voor elk van de drie hoofdthema’s Industries & Busi-

ness, Areas & Living en Health & Wellbeing. Organiseren vormt 

hierbij de rode draad. Elk van de drie hoofdthema’s betreft een 

domein waarbinnen complexe maatschappelijke vraagstukken 

geadresseerd worden. Deze complexiteit bestaat ten aanzien 

van (i) het begrijpen van de verschillende vraagstukken en (ii) 

Nieuwe Bedrijvigheid brengt 

technologie tot leven met 

nieuwe vormen van organiseren, 

werken en waardecreatie

Niels Faber, lector Nieuwe bedrijvigheid

“ De ontwikkeling van 
 nieuwe vormen van 
 organiseren en alle 
 vraagstukken die 
 daarbij naar 
 voren komen.“

Impact
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het kunnen handelen richting een (deel)oplossingen voor deze 

vraagstukken. Deze complexiteit kan enkel gereduceerd wor-

den door hierin structuur en organisatie aan te brengen (Simon, 

1969), zodat begrip verkregen en handelen mogelijk worden.

Het onderzoek naar Nieuwe Bedrijvigheid concentreert zich 

op drie overlappende deelgebieden, te weten (1) onderne-

merschap, (2) innovatie en (3) business modellen. Binnen 

ondernemerschap staan ondernemers in de klassieke zin en 

ondernemende werknemers centraal. Het betreft in beide ge-

vallen personen die initiatief tonen om iets te vernieuwen. Wat 

onderscheidt een ondernemer van andere mensen? Wat zijn 

de beweegredenen van een ondernemer om te willen vernieu-

wen? Tegen wat voor problemen loopt de ondernemer aan? Dit 

soort en andere vragen staan centraal binnen dit deelgebied 

van Nieuwe Bedrijvigheid.

Voor het deelgebied innovatie vormen het innovatieproces en 

het organiseren van innovatieprocessen de onderwerpen van 

studie. Bij het innovatieproces ligt de focus op conceptualisa-

tie en ontwerp van een innovatie. Hierbij wordt onder andere 

de vraag gesteld welke rol creativiteit speelt binnen innovatie 

en welke factoren van belang zijn. En ook, wat bepaalt of een 

innovatie aansluit bij de beleving van de gebruiker? Daarnaast 

wordt gekeken naar nieuwe vormen van organiseren van inno-

vaties. Is het nog mogelijk om als individuele organisatie tot 

innovatie te komen? Zijn wellicht andere vormen van organise-

ren noodzakelijk? En, welke mogelijkheden geven deze andere 

(nieuwe) vormen van organiseren dan?

Het deelgebied Business Modellen concentreert zich op de 

vraag welke vormen van organiseren ertoe leiden dat een 

(door)ontwikkeling beklijft. Hierbij wordt zowel gekeken naar 

de rol die mensen hierin spelen en welke grondhouding zij 

hebben, als naar de structuren en mechanismen waarbinnen 

zij hun bijdrage leveren. Binnen dit deelgebied staan vragen 

centraal als welke organisatievorm of –structuur draagt bij aan 

meervoudige waardecreatie of duurzaamheid? Wat zijn de uit-

gangspunten van een nieuwe vorm van organiseren en sluit 

dit aan bij de grondhouding van de mensen die hier vorm en 

inhoud aan geven?

Living Technology staat voor technologische (door)ontwikke-

ling die past bij de trends en uitdagingen waarmee we in de 

komende decennia geconfronteerd worden. Deze ontwikke-

ling kan enkel vorm krijgen als er niet enkel aan technologi-

sche ontwikkeling gewerkt wordt, maar minstens zo hard aan 

de ontwikkeling van nieuwe vormen van organiseren en alle 

vraagstukken die daarbij naar voren komen. De lectoraten van 

het economisch domein van Saxion en de academies waaraan 

zij verbonden zijn maken zich hier hard voor.

35P.
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Leden Programmaraad Living Technology 

1  Peter van Dam

 directeur Academie Life Science, Engineering & Design 

2  Ger Brinks

 leading lector Technology for Smart Industry

3 Hans Weusthof

 directeur Academie Mens & Maatschappij 

4 Niels Faber

 verantwoordelijk voor het thema Nieuwe Bedrijvigheid

5 Martine Vonk

 voorzitter Programmaraad Living Technology 

 en verantwoordelijk voor het thema Ethiek

6 Jan de Wit

 leading lector Technology for Areas & Living

7 Frits Oosterveld

 leading lector Technology for Health & Wellbeing

8 Bert Velt

 directeur Academie Financiën, Economie & Management

9 Henk Grimberg

 secretaris Programmaraad Living Technology
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