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INLEIDING 
Dit document is tot stand gekomen op basis van discussies over de ambities 

van de alliantie die gevoerd zijn met leden van het Algemeen Bestuur, de  

General Assembly in het najaar van 2020. Daarnaast vormen de plannen van 

de werkgroepen van de alliantie de basis voor deze Alliantie Agenda. 

Deze agenda zet de koers uit voor de komende jaren maar is ook een levend 

document. Enerzijds omdat de uitvoering van de bestaande plannen leidt 

tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden, maar ook omdat de Advisory 

Boards van de werkgroepen, die begin 2021 van start zijn gegaan, een belang

rijke rol hebben bij de verdere invulling van de plannen. Eind 2021 vindt een 

evaluatie van de stand van zaken van alle projecten plaats, die tot bijstelling 

van de plannen kan leiden. Daarnaast raakt in de loop van de tijd een steeds 

grotere groep medewerkers en studenten betrokken bij de alliantie die ideeën 

aandragen. Zij geven mede invulling aan de plannen van de alliantie.
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Toekomstige generaties staan voor ongekende  

uitdagingen: klimaatverandering, uitputting 

van grondstoffen en een grote kloof in de 

samenleving, tussen arm en rijk, tussen hoog- 

en laagopgeleid. Wetenschap speelt een 

cruciale rol in het vinden van oplossingen.

ONZE AMBITIE

DE UITDAGINGEN
VAN MORGEN



concrete vraagstukken. Onze studenten kunnen keuze-
vakken volgen bij alle alliantiepartners en we bevor-
deren deze mobiliteit door administratieve drempels  
weg te nemen. Voor professionals ontwikkelen we  
inter disciplinair aanbod dat aansluit bij de actuele 
vraag van werkgevers en werknemers.

Preventive Health en Circular Society zijn de speer-
punten van onze alliantie. Op deze thema’s doen we 
grensverleggend onderzoek, vertalen we onze vindingen 
naar praktische toepassingen en ontwikkelen we  
onderwijs dat aansluit bij de laatste stand van de 
wetenschap. We werken hierbij intensief samen met 
maatschap pelijke partners in de regio’s Eindhoven, 
Gelderse Vallei en Utrecht en stimuleren nieuwe  
dwarsverbanden tussen deze regio’s. We betrekken  
onze nationale en internationale partners en  
bouwen voort op de kennis en technologieën die  
zijn ontwikkeld in een breed scala van consortia.

Eindhoven University of Technology, 

Wageningen University & Research,  

Universiteit Utrecht en UMC Utrecht werken 

samen om urgente maatschappelijke  

uitdagingen aan te pakken en duurzame 

transities voor een betere toekomst te  

realiseren. Vanaf 2020 werken wij intensief 

samen in een strategisch alliantie. 

Eindhoven University of Technology excelleert in 
techniek en heeft speerpunten op het gebied van  
Artificial Intelligence, Renewable Energy, Complex 
Molecular Systems en Photonics. Wageningen  
University & Research is wereldtop op het gebied  
van Life Sciences, agrofood, natuur en duurzaamheid. 
Universiteit Utrecht is een brede universiteit met een 
ijzersterke reputatie op interdisciplinair onderzoek  
rond onder meer duurzaamheid en onderwijsinnovatie, 
inclusief een voor Nederland unieke faculteit  
diergeneeskunde. Universitair Medisch Centrum  
Utrecht is een toon  aangevend academisch medisch 
centrum, waar top   klinisch, basaal én trans lationeel 
onderzoek wordt gedaan én toegepast.

Samen beschikken wij over een breed palet van  
expertise: van de humaniora en sociale weten- 
 schappen tot de medische wetenschappen, de  
levens wetenschappen, de exacte en technische  
wetenschappen en de landbouw- en voedselweten-
schappen. Door samen te werken op de gebieden  
waarin we complementair zijn kunnen we nieuwe 
oplossingen vinden voor de wetenschappelijke en 
maatschappelijke uitdagingen van morgen. 

Onze ambitie is om nieuwe generaties onderzoekers 
en studenten uit te dagen om creatieve oplossingen 
te vinden voor de wetenschappelijke en maatschappe-
lijke uitdagingen van morgen. Onze alliantie heeft de 
vorm van een preferred partnership. Dat betekent dat 
we op specifieke thema’s intensief samenwerken en 
bij nieuwe institutionele samenwerkingsverbanden 
eerst verkennen welke mogelijkheden de alliantie biedt. 
Daarnaast blijven we samenwerken met andere partners 
in binnen- en buitenland. Waar relevant betrekken  
we onze partners in de activiteiten van de alliantie.
 
We leiden academici op die inzichten uit verschillende 
disciplines bij elkaar kunnen brengen en in de praktijk 
kunnen zetten, en die kunnen werken op en over de 
grenzen van disciplines. Samen met maatschappelijke 
partners ontwikkelen we innovatief onderwijs waar 
studenten leren om kennis en inzichten uit meerdere 
disciplines bij elkaar te brengen en toe te passen op 
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 • Een gedeelde visie op het 
gezamenlijk onderwijs, 
gebaseerd op challenge-based 
learning, interdisciplinaire 
dwarsverbanden en gericht op 
maatschappelijke uitdagingen. 

 • Nieuw gezamenlijk onderwijs, 
van (online) modules en 
challenges tot minoren en 
volledige masters, voor 
studenten en professionals. 

 • Een breed aanbod van vakken 
dat toegankelijk is voor alle 
studenten over de grenzen van 
onze instellingen.

 • Bundeling van expertise en 
netwerken op het gebied van  
Preventive Health en Circular 
Society en intensieve en 
duurzame samenwerking 
met een breed netwerk van 
maatschappelijk actoren.

 • Maatschappelijke en 
wetenschappelijke “thought 
leadership” op het gebied van 
Preventive Health en Circular 
Society door agenda’s te 
verbinden, white papers uit 
te brengen en prestigieuze 
programma’s te leiden.

 • Een bruisend ecosysteem 
waarin met een breed spectrum 
van maatschappelijke 
factoren in diverse projecten 
wordt samengewerkt aan 
maatschappelijke vraagstukken. 

 • Vernieuwend, interdisciplinair 
onderzoek geïnitieerd 
door jonge onderzoekers 
in het Centre for Unusual 
Collaborations.

 • Ontwikkelen en toepassen  
van nieuwe technieken in de  
moleculaire levensweten-
schappen in het Centre for 

Living Technologies om zo de 
gezondheid van mens en milieu 
te verbeteren.

 • Samenwerken op het gebied 
van AI for Health aan nieuwe 
AI-technologieën op het gebied 
van gezondheid en zorg.

 • Een gezamenlijke 
activiteitenkalender gericht 
op een breed publiek waarin 
de alliantie bijdraagt aan het 
maatschappelijke debat.

 • Een portfolio van Citizen 
Science-projecten die in 
samenwerking met burgers en 
maatschappelijke organisaties 
is gerealiseerd.

 • Een levendige gemeenschap 
van onderzoekers en docenten 
die elkaar weten te vinden over 
de grenzen van instellingen en 
disciplines.

ONZE
AMBITIES
VOOR 2025
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De alliantiepartners leiden academici op die 

toegerust zijn om bij te dragen aan complexe 

maatschappelijke transities en samen kunnen 

werken over de grenzen van disciplines. 

ONDERWIJS 

SAMENWERKEN
& VERBINDEN



De alliantiepartners ontwikkelen samen 

een innovatief onderwijsaanbod om de 

academici van de toekomst op te leiden, 

waarin diepe disciplinaire kennis en  

expertise gecombineerd wordt met een 

breed begrip van verschillende weten

schapsterreinen. Onze studenten leren 

samen te werken en te communiceren  

met collega’s uit andere disciplines in  

een complexe omgeving, waarbij ver   

bin ding met de maatschappij gemaakt  

wordt. Het onderwijs is gericht op  

partnership tussen studenten, docenten 

en maat schappelijke partners. 

Onderwijsaanbod
Naast het opleiden van nieuwe generaties academici is 
er ook grote behoefte om de kennis en vaardigheden van 
de huidige generatie van werknemers actueel te houden. 

In 2025
hebben de alliantiepartners 
nieuw gezamenlijk onderwijs 
ontwikkeld, van (online) 
modules en challenges tot 
minoren en volledige masters.

In 2025
  hebben de alliantiepartners 
gezamenlijk een onderwijs 
aanbod voor professionals 
ontwikkeld. 

In 2025
kunnen studenten een breed 
aanbod van vakken volgen bij 
elke partner in de alliantie.

De snelle ontwikkeling van kennis en technologie in 
combinatie met de huidige arbeidsmarksituatie waarbij 
men vaker van baan wisselt en later met pensioen 
gaat, vraagt om een continu updaten en upgraden van 
kennis en vaardigheden. De alliantiepartners zetten hun 
complementaire expertise en innovatieve onderwijs-
vormen in om een actueel en interdisciplinair aanbod 
voor professionals te ontwikkelen.

De alliantiepartners stimuleren dat studenten zich 
verbreden en vakken volgen buiten hun vakgebied en  
bij een andere instelling. We nemen organisatorische  
en fysieke barrières weg die studenten ervaren wanneer 
ze studeren aan een andere universiteit. Dit doen we 
onder meer door in samenwerking met Surf en het 
Versnellingsplan een gebruiksvriendelijk platform te 
ontwikkelen waar studenten informatie kunnen vinden 
over de cursussen van de alliantiepartners en zich 
daarvoor in kunnen schrijven. Een deel van de  cursus sen 
wordt tijd- en plaatsonafhankelijk aan  geboden om 
uitwisseling te bevorderen. Daarnaast faciliteren we 
uitwisseling met behulp van flexibele leer  omgevingen 
voor online en hybride onderwijs. Hiermee ondersteunen 
we ook de samenwerking van docenten en onder-
steunend personeel van de alliantiepartners.

Challenge-based learning
Een deel van het onderwijsaanbod van de alliantie heeft 
de vorm van een challenge. In een challenge werken 
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ervaringen hebben met onderwijs aan professionals.  
We ontwikkelen een toolkit die docenten ondersteunt  
bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs en  
organiseren gezamenlijke kennisuitwisseling, 
cursussen en trainingen voor docenten.

Onderwijssystemen en IT
De onderwijsdoelstellingen van de alliantie vragen  
ook aanpassingen in de ondersteunende systemen  
en processen. In de onderwijssystemen van de partner-
instellingen worden aanpassingen doorgevoerd die 
nodig zijn om docenten samen vakken te laten ontwik-
kelen en geven, en om studenten toegang te geven tot 
vakken van alle alliantiepartners. Hierbij wordt rekening 
gehouden met alle randvoorwaarden op het gebied van 
veiligheid en privacy.

studenten uit verschillende disciplines met elkaar en 
met maatschappelijke partners samen aan problemen 
die zijn aangedragen door het bedrijfsleven, publieke 
organisaties of de samenleving. Door hiervoor oplos-
singen te vinden, creëren studenten al tijdens hun 
studie impact en verwerven ze vaardigheden die ze in 
hun loopbaan nodig hebben. Denk aan samenwerking, 
creativiteit, design thinking en ondernemerschap.

In het academisch jaar 2020-2021 worden vier gezamen-
lijke challenges aangeboden, naast de eigen challenges 
die de partners al aanbieden. Daarna wordt het aantal 
challenges uitgebreid. 

Onderwijsaanbod voor professional
De alliantiepartners ontwikkelen in nauwe  afstemming 
met marktpartijen en maatschappelijke partners 
gezamenlijk een portfolio voor professionals met  
een focus op Preventive Health en Circular Society.  
Hierbij maken we gebruik van bestaand aanbod 
en ontwikkelen we nieuw aanbod op basis van de 
behoeften bij maatschappelijke partijen.

De alliantiepartners wisselen ervaringen en best 
practices uit op het gebied van onderwijs voor  
profes sionals. Het doel is om een gemeenschappelijke  
benadering te ontwikkelen waarmee we beter tegemoet 
komen aan de behoeften van werkgevers en werk  nemers 
en om een sterk netwerk opbouwen van docenten die 

In 2025
 zijn er minder administra
tieve, organisatorische 
en praktische drempels voor 
studenten die een vak bij een 
alliantiepartner willen volgen.

In 2025
hebben de alliantiepartners 
een gedeelde visie op het 
gezamenlijk onderwijs,  
gebaseerd op challenge 
based learning, inter 
disciplinaire dwarsverbanden 
en gericht op maatschap 
pelijke uitdagingen. 



ONZE SPEERPUNTEN

PREVENTIVE 
HEALTH &
CIRCULAR
SOCIETY
Preventive Health en Circular Society vormen de 

speerpunten van de alliantie. Jonge onderzoekers 

verkennen nieuwe interdisciplinaire dwars verbanden 

in het Centre for Unusual Collaborations.



De alliantiepartners zetten hun brede  

palet van expertise in om bij te dragen  

aan grote maatschappelijke transities.  

Preventive Health en Circular Society  

vormen hierbij de speerpunten van de  

alliantie met als doel om te komen tot 

grensverleggende en iconische samen

werking, voortbouwend op bestaande  

onderzoekscapaciteit. De alliantie  

stimuleert jonge onderzoekers om  

nieuwe interdisciplinaire dwarsverbanden 

te verkennen in het Centre for Unusual  

Collaborations.

 

Preventive Health
De alliantiepartners dragen bij aan de ambitie dat 
alle Nederlanders in 2030 ten minste vijf jaar langer 
in goede gezondheid leven en aan de reductie van de 
gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste 
sociaal- economische groepen met 30% .

In 2025
hebben de alliantiepartners 
hun expertise en netwerken 
op het gebied van Preventive 
Health en Circular Society 
gebundeld.

In 2025
is samen met maatschap
pelijke partners rond deze 
speerpunten een bruisend 
ecosysteem ontstaan 
waarin in diverse projecten 
wordt samengewerkt aan 
maat schappelijke vraag
stukken.

Om dit te realiseren doen de alliantiepartners grens-
verleggend onderzoek naar interventies die een gezond 
leven bevorderen, rekening houdend met de leefstijl, 
omstandigheden en kenmerken van individuen. De 
partners in de alliantie vormen samen een unieke 
combinatie van academische onderzoeksgroepen en 
innovatienetwerken die internationaal leidend zijn op 
het gebied van gezondheid, de leefomgeving, voedsel en 
voeding, en geavanceerde biomedische technologieën, 
ondersteund door een rijkdom aan sleuteltechnologieën 
en (klinische) onderzoekinfrastructuren. 

Onze aanpak van Preventive Health is uniek door het 
hanteren van een integraal en positief gezondheids-
perspectief en een participatieve gezondheids-
benadering. We maken gebruik van de groeiende  
kennis en technologische mogelijkheden op het gebied 
van precisiegezondheid en predictive health en volgen 
een integrale aanpak die gericht is op gezondheids-
interventies op het kruispunt van technologie, levens-
stijl en de fysieke en sociale omgeving. Regionale,  
nationale en internationale samenwerkings verbanden 
en partners worden bij het initiatief betrokken, 
waaronder de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, 
overheden en bedrijven. Daarnaast ontwikkelen we 
onderwijs voor de bachelor-, master- en PhD-fase en  
voor professionals.
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de sterktes van de partners ontwikkelt AI for Health  
zich tot een belangrijke speler in het nationale en  
internationale AI-landschap.

Circular Society
Circulariteit van goederen, onderdelen en materialen 
is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een 
klimaatneutrale samenleving. Het is niet alleen een 
middel om met schaarste aan grondstoffen om te gaan, 
maar ook een belangrijke manier om de uitstoot van 
broeikasgassen en andere emissies te verminderen. 

De unieke combinatie van de expertisegebieden van 
de vier alliantiepartners stelt de alliantie in staat haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om 
actief bij te dragen aan de transitie naar een circulaire 
maatschappij. Hiertoe bundelen de alliantiepartners  

Twee voorbeelden van samenwerking op het gebied van 
Preventive Health zijn het Centre for Living Technologies 
en AI for Health. 

Living Technology is technologie gebaseerd op  
mechanis men die plaatsvinden in levende wezens,  
bijvoorbeeld op celniveau. Het Centre for Living  
Technologies heeft als missie om volgende generatie 
technieken voor het beheersen van cellulair gedrag 
verder te ontwikkelen om zo de gezondheid van mens 
en milieu te verbeteren. Het Centre fungeert als een 
platform dat baanbrekend onderzoek op het gebied  
van de synthetische biologie bij elkaar brengt en heeft 
een leidende rol in de revolutionaire ontwikkelingen  
in de synthetische biologie. 

Op het gebied van Artificiële Intelligentie vertegen-
woordigen de alliantiepartners een unieke combinatie 
van hoogwaardige expertise en een breed nationaal en 
internationaal netwerk. AI for Health brengt de expertise 
van de alliantiepartners bij elkaar en initieert nieuwe 
dwarsverbanden. AI for Health realiseert een compleet 
overzicht van alle AI-gerelateerde activiteiten en initia-
tieven binnen de alliantie en stimuleert nieuwe syner-
gieën. In overleg met de AI-gemeenschap wordt een 
roadmap ontwikkeld met een gemeenschappelijke 
agenda voor onderzoek en onderwijs. Onderdeel daarvan 
is het initiëren van nieuwe projecten en faciliteren van 
lopende projecten binnen de alliantie. Voortbouwend op 

In 2025
biedt de alliantie maatschap
pelijk en wetenschappelijk 
“thought leadership” op deze 
thema’s door agenda’s te 
verbinden, white papers uit 
te brengen en prestigieuze 
programma’s te leiden.

In 2025
hebben jonge onderzoekers 
van de alliantiepartners  
in het Centre for Unusual  
Collaborations vernieuwende, 
interdisciplinaire onderzoeks
voorstellen geïnitieerd. 
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Unusual Collaborations
Het Centre for Unusual Collaborations initieert 
ongewone, interdisciplinaire samenwerkings verbanden 
die geleid worden door jonge onderzoekers. Door de 
expertise en passie van jonge onderzoekers van de 
alliantiepartners te bundelen en te verbinden aan 
maatschappelijke partners draagt het Centre bij aan 
urgente uitdagingen in de samenleving. Daarbij laat het 
Centre zich onder andere inspireren door internationale 
ambities en kaders zoals de Sustainable Development 
Goals, Het Parijs Akkoord inzake klimaatverandering en 
de New Green Deal van de EU.

Het Centre for Unusual Collaborations is een belang-
rijke spil in de alliantie. Het Centre beschikt over 
ontmoetings ruimtes en werkruimtes en biedt een  
levendige en inspirerende omgeving om elkaar te 
ontmoeten, te discussiëren en creatief te brainstormen. 
Het Centre organiseert matchmaking events, workshops 
en symposia. Het Centre is daarmee een broedplaats 
voor innovatief en hoogwaardig onderzoek.

hun expertise op het gebied van Circular Society.  
Specifieke expertisegebieden die onderdeel zijn van 
dit initiatief zijn voeding, energie, milieu, gezondheid, 
geavanceerde materialen en technologie, en de  
sociale wetenschappen, waaronder psychologie, law  
and governance, economie en transitiemangement.  
De alliantiepartners fungeren samen als innovator, 
generator van nieuwe kennis, opleider en rolmodel  
op het gebied van circulariteit.

Het initiatief richt zich op twee hoofdactiviteiten:

1. Het opzetten van een wetenschaps- en 
onderwijsplatform voor een circulaire samenleving. 
Het platform bundelt de kennis van de vier alliantie-
partners in themagroepen rondom specifieke 
aspecten van de transitie naar een circulaire 
maat schappij en maakt de verbinding met 
maat schappelijke partners. Daarnaast ontwikkelt  
het platform onderwijs voor de bachelor-, master-  
en PhD-fase en voor professionals.  

2. Het initiëren van hubs die zich focussen op concrete, 
complexe systemen in de samenleving waar de 
circulaire economie moet worden gerealiseerd en 
waar multidisciplinaire kenniscombinaties nodig 
zijn. De eerste hubs zijn Circular Hospital en Circular, 
Inclusive Cities.

In 2025
werken de alliantie partners 
samen in het Centre for  
Living Technologies aan  
het ontwikkelen en toepassen 
van nieuwe technieken in  
de moleculaire levens
wetenschappen om zo de 
gezondheid van mens en 
milieu te verbeteren.

In 2025
werken de alliantiepartners 
samen op het gebied van  
AI for Health aan nieuwe 
AItechnologieën op het 
gebied van gezondheid  
en zorg.



De alliantiepartners vergroten de maat-

schappelijke impact van hun onderwijs  

en onderzoek en voegen economische  

en maatschappelijke waarde toe. 

ONZE PARTNERS

VERBINDEN VAN
ECOSYSTEMEN



We werken samen met bedrijven en 

maatschappelijke organisaties in  

de regio’s Utrecht, Gelderse Vallei  

en Eindhoven en stimuleren nieuwe  

dwars verbanden tussen deze regio’s.  

We betrekken onze nationale en  

internationale partners en bouwen  

voort op de kennis en technologieën  

die zijn ontwikkeld in een breed scala 

van consortia.
 

In 2025
vormen de ecosystemen 
van de alliantiepartners een 
vruchtbaar samenwerkings
verband.

In 2025
hebben het speerpunt  
Preventive Health en het 
speerpunt Circular Society 
een breed netwerk van 
maat schappelijk actoren  
waar strategische en 
duurzame samenwerking  
mee plaatsvindt.

In 2025
hebben de initiatieven van  
de alliantiepartners geleid  
tot een aantal startups.

Verbinden van ecosystemen
De alliantiepartners maken elk onderdeel uit van succes-
volle innovatie-ecosystemen: Brainport, Foodvalley en de 
regio Utrecht. Door deze ecosystemen samen te brengen 
kunnen we onze kennis beter verzilveren en daarmee 
onze effectiviteit optimaliseren. We brengen de sterktes 
en zwakten van onze ecosystemen in kaart, met het 
doel om te komen tot nieuwe dwarsverbanden in onze 
eco   systemen die aansluiten bij de maatschappelijke 
opgaven en de investeringsagenda’s van het bedrijfs-
leven. We werken samen bij het ondersteunen van jonge 
wetenschappers die academische kennis om willen 
zetten in een start-up. 

Sterke nationale en internationale netwerken
Maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, 
klimaatverandering en duurzaamheid raken iedereen. 
Veel organisaties werken aan deze challenges: kennis-
instellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke 
organisaties en ngo’s. Voortbouwend op de nationale 
en internationale netwerken van de alliantiepartners 
bouwen we rond de speerpunten Preventive Health 
en Circular Society een actief netwerk van partners 
op, gericht op onderzoek en onderwijs. Wij investeren 
in business development om onze kennis met de 
maatschappij te delen.
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Brede publiek
Om het brede publiek te betrekken bij de initiatieven 
van de alliantie worden er jaarlijks een aantal public 
engagement- en maatschappelijke dialoog-activiteiten 
georganiseerd. Daarnaast ontwikkelen de alliantie-
partners een gezamenlijk portfolio van Citizen Science -
projecten waarin het publiek deel kan nemen aan  
onderzoek. Boegbeelden van de alliantie gaan actief  
en herkenbaar de maatschappelijke dialoog aan. 

In 2025
hebben de alliantiepartners 
een gezamenlijke activiteiten
kalender gericht op een breed 
publiek en zijn boegbeelden 
van de alliantie zichtbaar in 
het maatschappelijke debat.

In 2025
werken de alliantie partners 
samen met burgers en 
maatschappelijke organi
saties in een portfolio van 
Citizen Scienceprojecten.



De alliantiepartners dagen onderzoekers  

en studenten uit om creatieve oplossingen  

te vinden voor de wetenschappelijke en 

maatschappelijke uitdagingen van morgen. 

Door samen te werken op de gebieden waarin 

we complementair zijn aan elkaar worden  

we ieder voor zich én samen sterker.

ONZE COMMUNITY

EEN LEVENDIGE
GEMEENSCHAP



We stimuleren jonge onderzoekers en  

studenten om nieuwe dwarsverbanden  

tussen vakgebieden te ontdekken. In 2025 

is er een levendige gemeenschap van jonge 

onderzoekers ontstaan die elkaar over de 

grenzen van instellingen en disciplines 

weet te vinden.

Dit komt tot onder meer tot uiting in onderzoekers die 
meerdere affiliaties hebben, docenten die gezamenlijk 
onderwijs ontwikkelen, stafafdelingen die van elkaar 
leren, leerstoelen die gedeeld worden en studenten die 
over en weer onderwijs volgen. Het HR-beleid van de 
partnerinstellingen ondersteunt de mobiliteit van onder-
zoekers en docenten tussen de partnerinstellingen. Voor 
nieuwe mede werkers biedt de alliantie een aantrekkelijk 
loopbaanperspectief.

Bestuurders, docenten, onderzoekers, staf en studenten 
ontmoeten elkaar tijdens het jaarlijkse Alliance Event en 
het hele jaar door bij lezingen, symposia en workshops. 

In 2025
is er een levendige gemeen
schap van onderzoekers  
en docenten ontstaan die 
elkaar weet te vinden over  
de grenzen van instellingen  
en disciplines.

Staff Exchange
De alliantie maakt het mogelijk voor docenten en onder-
zoekers van een van de alliantiepartners om tijdelijk bij 
een van de andere partners te werken. Op deze manier 
worden nieuwe vormen van samenwerking verkend en 
ontstaat er een nieuwe generatie wetenschappers die 
een breed netwerk heeft binnen de alliantie. 

Gezamenlijke professionalisering
In 2025 heeft de alliantie een gezamenlijk professio-
naliseringsaanbod voor WP en OBP waar collega’s van 
de alliantiepartners elkaar leren kennen en samen 
hetzelfde programma doorlopen. Doelgroepen zijn:

 • Beginnende en gevorderde docenten 
(onderwijskundig leiderschap)

 • Onderzoekers (onderzoeksleiderschap)
 • Leidinggevenden (zowel WP als OBP)
 • Ondersteunend personeel. 
 •

Daarnaast zetten we een programma op waarin 
medewerkers een kijkje in elkaars keuken kunnen 
nemen en voor korte of langere tijd mee kunnen lopen 
op een afdeling van een van de partnerinstellingen.
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In 2025
kunnen medewerkers op 
staff exchange bij een andere 
alliantiepartner. 

In 2025
hebben de investeringen  
van het Alliantie Seed Fund 
geleid tot succesvolle project
voorstellen, nieuw onderwijs 
en andere initiatieven op  
het gebied van outreach  
en communityvorming. 

In 2025
leren de ondersteunende 
stafafdelingen (HR, finance, 
valorisatie, gebouw  
en terrein ontwikkeling  
en beheer, etc.) van de  
partners van elkaar

Seed Fund
Om nieuwe interdisciplinaire dwarsverbanden te 
verkennen heeft de alliantie een zaaigeld-fonds 
ingesteld. In 2025 is 30% van deze nieuwe initiatieven 
doorgegroeid tot een grootschalige samenwerking die 
geen financiële steun meer nodig heeft van de alliantie.
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