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De vorige SWOT heeft plaatsgevonden in september 2014.
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Bij het eindoordeel van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek zal gekeken 
worden naar de focus en de duurzaamheid van het centrum. Aan het eindoordeel van de 
reviewcommissie zijn geen financiële consequenties verbonden. Wel kan deze eindreview 
gebruikt worden om te laten zien welk verschil een centrum kan maken nu en in de toekomst en 
dat het investeren in centra zoals CoE BBE zeer goede investeringen zijn in niet alleen het 
onderwijs maar ook in de economie. Het centrum draagt bij aan nieuwe innovaties die weer 
zullen leiden tot meer economische bedrijvigheid / werkgelegenheid. 

Het centrum is de afgelopen jaren in staat geweest om focus aan te brengen. Er is sprake van 
een integrale zwaartepuntvorming rond onderwijs en onderzoek op het gebied van biobased in 
de regio Zuidwest Nederland. De focus van deze SWOT is daarom op het thema ‘duurzaamheid’ 
en wat nodig is om het CoE BBE verder te ontwikkelen.
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De vorige SWOT heeft plaatsgevonden in september 2014.
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• Cross‐sectoraal: BBE past niet binnen 1 (top)sector en daaraan gerelateerde kennis‐ en 
onderwijsorganisaties, ontwikkelt zich over de grenzen van meerdere topsectoren en 
vakgebieden en omspant veel verschillende en van elkaar losstaande waardeketens

• Markt is nog volop in ontwikkeling (‘emerging’): de markt moet zich nog uitkristalliseren, wat 
blijkt uit:

‐ veel nieuwe initiatieven: start‐ups, gelegenheidscoalities

‐ beperkte marktvraag: proposities zijn veelal nog niet rendabel en niet‐biobased
proposities zijn veelal goedkoper, vaak technology push in plaats van market pull

‐ geen dominante technologie: er is geen dominante technologie waar alle andere 
technologieën mee verbonden zijn

‐ grote onzekerheid over ontwikkelingsrichting: het is nu niet duidelijk welke producten, 
technieken en processen over vijf ‐ tien jaar dominant zullen zijn, er is daarmee weinig 
zekerheid over hoe markt er over 5 jaar uitziet

‐ lage organisatiegraad: er is nog weinig trekkracht vanuit zelforganisatie, geen centrale 
koepel, er zijn veel producenten die bio‐based grondstoffen produceren, maar er is nog 
weinig regie van eindproducenten van bio‐based producten. Er zijn geen grote landelijke 
spelers die namens alle bedrijven in een deel of alle technologieën spreken.

• Beperkte investeringsruimte, gedreven door start‐ups: er zijn mede door het ‘emerging’ 
karakter weinig eindproducenten die stevig investeren. Grote bedrijven hebben een meer 
afwachtende houding en ‘doen’ bio‐based erbij als bedrijfsactiviteit

Deelnemers aan de discussiesessie op 5 februari 2016 herkennen dit beeld en geven aan dat het 
begrip ‘biobased economy’ nog niet breed bekend is en missiewerk nodig is.
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Bron: SWOT‐analyse CBBE, presentatie voor CBBE projectleidersoverleg, 10 september 2015
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Door de gefragmenteerde technologieën en de spreiding over het land zijn er (nog) geen grote 
landelijke spelers die namens alle bedrijven in een deel van of over alle technologieën spreken. 
Er is behoefte aan een plek waar bedrijven en kennisinstellingen meer collectiviteit ontwikkelen. 
Dit heeft een aantal consequenties voor het centrum:
• Cross‐sectoraal

‒ er is een publiek belang waardoor overheden mee (moeten) investeren om de transitie te 
realiseren; publieke medesturing is faciliterend, sturing op inhoud vindt nu niet of in zeer 
beperkte mate plaats; publieke medesturing vindt in de CoE BBE regio plaats via Bio‐
based Delta

‒ er is geen sprake van een enkele onderzoeks‐ en innovatieagenda waar alle actoren zich 
in zullen herkennen en aan verbinden;

‒ er is ruimte voor een organisatie waar het hbo onderwijs & onderzoek op het gebied van 
BBE samenkomt.

• ‘Emerging’ markt
‒ vraagarticulatie is essentieel omdat veel bedrijven nog niet weten wat ze met BBE 

kunnen;
‒ onduidelijk is wat precies de inhoud van beroepen zal zijn
‒ er is ruimte voor een organisatie waar bedrijven en kennisinstellingen meer collectiviteit 

ontwikkelen
• Beperkte investeringsruimte

‒ start‐ups zijn zelf opzoek zijn naar funding, kunnen niet als investeerders optreden en zijn 
veelal niet in staat projecten te financieren zonder innovatievoucher

‒ Gevestigde bedrijven geven zelf beperkt richting aanen investeren zelf beperkt in 
onderwijsontwikkeling en onderzoek

Bron: gebaseerd op SWOT‐analyse CBBE, presentatie voor CBBE projectleidersoverleg, 10 
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Conclusies SWOT‐analyse september 2014:

Er is veel grondwerk gedaan en er is veel gezaaid. De uitdaging voor de komende tijd is het 
valideren van het bestaansrecht van het centrum met aantoonbare resultaten. De vertaalslag 
van inspanning naar output dient gemaakt te worden. Het centrum heeft zich tot nu toe heel 
breed opgesteld maar dient nu zijn wedstrijden te gaan kiezen en te bepalen hoe het zich wil 
positioneren in de markt. Daarnaast zijn de business modellen voor zowel de individuele 
producten en diensten als voor het centrum zelf niet duidelijk. De biobased econonomy is een 
opkomend gebied met zeer veel potentie op de lange termijn, maar het zal nog zeker 5 jaar 
duren voordat het ‘economisch rendabel’ is. De vraag die het centrum dient te beantwoorden is: 
“Op welke wijze verduurzaam je een centrum als je weet dat ‘commerciële inkomstenbronnen’ 
de komende jaren relatief beperkt zullen zijn?”

Het centrum bevindt zich midden in fase 2 (Ontwikkelen). Om naar de volgende fase te kunnen 
gaan moet het duidelijk zijn welke aantoonbare resultaten men voor ogen heeft en op welke 
wijze men deze wil realiseren. Daarnaast dienen de business modellen voor de individuele 
producten/diensten van het centrum en voor het centrum als geheel uitgewerkt te worden. In 
fase 3 (Valideren) dienen vervolgens deze eerste resultaten gerealiseerd te worden en de 
aannames die ten grondslag liggen aan het business model gevalideerd te worden door de 
markt.
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Het business plan is grondig herzien op basis van de opgedane nieuwe inzichten. De 
visie en missie zijn scherper gedefinieerd en de business modellen voor elk van de drie 
pijlers (onderwijs, onderzoek, kennispoort) zijn geüpdatet.

Ten opzichte van de vorige SWOT is het CoE BBE instaat geweest focus aan te 
brengen. Er zijn onderzoekslijnen uitgezet die richtinggevend zijn. Daarnaast is per pijler 
aangegeven wat de prioriteiten zijn voor de komende periode (must, need, nice onderwerpen).

Voor de eerste producten en diensten van het centrum zijn aantoonbare resultaten 
gerealiseerd. Het centrum is duidelijk zichtbaar in de markt en de toegevoegde waarde wordt 
erkend.
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Binnen de pijler onderwijs is veel vooruitgang geboekt. Er zijn modules beschikbaar. De major is 
operationeel net zoals verschillende minoren. Steeds meer studenten komen in aanraking met 
de BBE, niet alleen via het onderwijs maar ook via afstudeerstages en projecten (bijv. Living Lab 
Brazilië).Via deze minoren zijn ook de lectoren met het onderwijs verbonden en worden de 
resultaten van het onderzoek ingebed in het onderwijs. De link tussen onderwijs en onderzoek 
wordt ook geborgd middels docenten die onderwijs en onderzoek combineren.

Dit centrum is een voorloper op het gebied van MOOCs. Op 15 februari zal de MOOC BBE voor 
de derde keer gaan draaien; ditmaal op een nieuw platform. Binnen Avans is de MOOC een 
officiële module geworden in het onderwijscurriculum. Ook door andere hogescholen in 
Nederland en België wordt de MOOC gebruikt. Er zijn inmiddels 300 mensen die de eindstreep 
hebben gehaald (1100‐1200 deelnemers, 13 landen en 5 continenten). Er zijn ook plannen om 
nog een aantal MOOCs te gaan ontwikkelen (opstap naar een MOOC Academy). Een MOOC 
beleid ontbreekt echter.

Binnen Hogeschool Zeeland is het BBE nog niet zo wijdverspreid als binnen Avans en beperkt het 
BBE onderwijs zich met name tot het chemie onderwijs. Ook de samenwerking binnen het CBBE 
op het gebied van onderwijs is nog relatief beperkt. De kruisbestuiving tussen de verschillenden 
hogescholen door bijv. het hergebruik van elkaars onderwijsmodules is nog relatief gering (de 
MOOC is een positieve uitzondering).

Bij de doorlopende leerlijn wordt vooral gekeken naar de doorstroom van het HBO naar WO. De 
doorstroom van MBO naar HBO heeft een lagere prioriteit gekregen. Wel wordt er aan gedacht 
om MBO studenten te koppeling aan HBO studenten tijdens projecten en/of om specifieke MBO 
keuzemodules te ontwikkelen.

Het reguliere BBE onderwijs is goed geborgd, echter dit is nog niet het geval voor 
LLL/bedrijfsopleidingen. De MOOC is hier een uitzondering op.  Vaak is er eerst awareness nodig 
binnen een bedrijf, bijv. via onderzoek/projecten, waarna een onderwijsbehoefte ontstaat. Een 
andere issue is dat het vaak commerciële geldstromen betreft. CoE BBE is vooral 
subsidiegedreven (conflict of interest). Een beleid m.b.t. bedrijfsopleidingen ontbreekt.

11



Er zijn flinke stappen gezet op het gebied van toegepast onderzoek. Er is een duidelijke visie 
ontwikkeld (en vastgelegd in meerjarenplan onderzoek) hoe het onderzoek zich de komende 
jaren dient te ontwikkelen. Er zijn plannen om het aantal lectoren de komende jaren uit te 
breiden. Het CoE BBE heeft er voor gekozen om lectoren te werven die ook naast hun lectoraat 
werkzaam zijn bij bedrijven in de sector. Dit zorgt voor een goede verbinding tussen de 
bedrijven en het onderzoek/onderwijs. Daarnaast zijn de lectoren onderdeel van het centrum 
waardoor de aansturing van het onderzoek vanuit het centrum kan plaatsvinden. De affiliated
lectoren, die onderdeel zijn van de hogescholen, complementeren het onderzoek en zorgen 
voor een multidisciplinaire en cross‐functionele benadering.

Het nieuwe lectoraat bouwen is een lectoraat waarbij HZ ook nadrukkelijk is betrokken. HZ heeft 
nog moeite met het bemensen van de kenniskringen. Kenniskringen daarentegen zijn belangrijk 
voor de verankering van toegepast onderzoek binnen de school / onderwijs.

Het CoE BBE heeft verschillende junior onderzoekers in dienst die zorgen voor een stuk 
flexibiliteit die afstudeerders niet altijd kunnen bieden.

Applicatielabs blijken een belangrijke schakel te zijn voor een PPS. Het fysiek samenbrengen van 
onderwijs/onderzoek en bedrijfsleven maakt het PPS zichtbaar en concreet. Nu zijn de 
applicatiecentra nog een onderdeel van het onderzoek maar scope van applicatiecentra is 
breder (van idee tot nulserie). Het managen van een lab is iets anders dan het doen van 
onderzoek. Applicatiecentra vragen om een eigen plek.

Onderzoek is nog erg afhankelijk van subsidies. Daarom is het belangrijk dat het centrum 
beschikt over goede kennis en kunde m.b.t. subsidies. Inmiddels beschikt het CoE BBE over een 
subsidiedeskundige en kan dit verder geprofessionaliseerd worden (ook voor klanten).

Een andere belangrijke competentie die verder versterkt dient te worden is 
projectmanagement.

Bedrijven worden nog veelal als klant gezien en minder als business partners. Het is belangrijk 
dat bedrijven zich meer eigenaar gaan voelen van het CoE BBE.
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Van de drie pijlers van het centrum is deze nog het minst ontwikkeld. Er is de afgelopen jaren 
veel gedaan aan marketing, communicatie en PR en het CoE BBE is steeds beter zichtbaar in de 
markt. Een punt van aandacht is de positionering van het centrum in de toekomst. Welke positie 
wil het centrum innemen binnen het gehele speelveld?

Er wordt steeds meer kennis opgebouwd binnen het centrum op een aantal terreinen. De 
trekkers zijn de lectoren. Middels masterclasses en bijeenkomsten wordt de kennis gedeeld met 
de bedrijven. Er is nog geen sprake van een kenniscentrum en de komende tijd moet duidelijk 
worden welke behoefte er is in de markt en welke rol het centrum daarbij kan/wil spelen 
(eventueel in een groter verband, zoals CBBE).

Het inkoopproject bij de provincie is een mooi voorbeeld. Er is in de markt al een aanzet gedaan 
tot het opbouwen van een database m.b.t. biobased leveranciers maar de betreffende partijen 
zijn niet instaat om de database verder te ontwikkelen en te onderhouden. Deze kans heeft het 
CoE BBE aangegrepen, waarbij als voordeel geldt dat CoE BBE neutraal is.

Ook hier geldt dat de applicatiecentra een belangrijke rol kunnen spelen in de 
kennisverspreiding. Een database op zich is vaak onvoldoende. Het hebben van mensen die 
instaat zijn om de data te vertalen naar de concrete situatie van een bedrijf is essentieel.
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Allerlei dienstverlenende activiteiten zijn nu onderdeel van de pijler onderzoek. Voorbeelden 
zijn het inkoopproject bij de provincie, opzetten van applicatiecentra en het opzetten van een 
juridische/subsidiehelpdesk voor bedrijven.

Niet alle projecten met bedrijven en vragen van bedrijfsleven hoeven één op één te passen in de 
onderzoekslijnen. Welke vormen van dienstverlening wil het CoE BBE uiteindelijk gaan 
aanbieden en welke rol wil zij daarin gaan spelen? Wil het centrum slechts een doorwijsfunctie 
vervullen door de vraag van een bedrijf te koppelen aan een instantie/organisatie die het beste 
instaat is om de vraag te beantwoorden of wil zij zelf ook een aanbieder worden van 
dienstverlening en zo ja op welke vlakken?

Op dit  moment gaat het centrum niet actief de markt op om (commerciële) opdrachten op te 
halen. De lectoren zijn tevens accountmanagers. Het is de vraag of deze twee functies in de 
toekomst ook met elkaar te combineren zijn. 

Op dit moment wordt vooral gewerkt met innovatieve bedrijven. De vraag is of voor het 
opschalen ook niet grotere bedrijven betrokken dienen te worden bij het centrum.

Bij dienstverlening gaat het vaak om derde geldstromen / commerciële trajecten. Echter 
overheidsgelden kunnen/mogen niet zomaar ingezet worden voor commerciële projecten. 
Hierdoor kan er een conflict of interest gaan ontstaan. Daarnaast zijn er ook andere instanties 
binnen de hogescholen die zich richten op deze derde geldstromen en dient men zich af te 
vragen hoe het CoE BBE zich verhoudt tot bijvoorbeeld Avans +.

De applicatiecentra kunnen een leidende rol gaan spelen ten aanzien van dienstverlening. Op dit 
moment speelt het CoE BBE een belangrijke en leidende rol in het opzetten van deze 
applicatiecentra, maar het is de vraag of ook in de toekomst het CoE BBE de trekker dient te zijn 
of dat zij een partner wordt van een applicatiecentrum.
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In 2014 lag de nadruk vooral op het onderwijs en was een start gemaakt met onderzoek met 
een tweetal lectoren. Er werd een begin gemaakt met de profilering van het centrum in de 
markt. Er was nog geen kennisprogramma. De inhoudelijke focus was heel breed.
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Tussen 2014 en 2016 is het producten‐ en dienstenpakket van het CoE BBE sterk uitgebreid. Er is 
inhoudelijke focus aangebracht. De programmalijnen die uit zijn gezet in het onderzoek zijn 
daarbij leidend. De verschillende assen beginnen samen te komen. Voor elk lectoraat is er een 
minor en zijn er kennisbijeenkomsten.

De pijler kennis wordt breder. Tot op heden bestond deze pijler voornamelijk uit het organiseren 
van masterclasses en bijeenkomsten. Mede door de komst van applicatiecentra kan aan deze 
pijler ook faciliteiten toegevoegd worden. Ook kennisdeling op landelijk niveau zal in de 
komende tijd een punt op de agenda worden (al dan niet in samenwerking met CBBE‐partners).

Er begint een vierde pijler te ontstaan: dienstverlening. Dit betreffen (commerciële) vragen uit 
de markt, bijvoorbeeld bedrijven / overheidsinstellingen die ondersteund willen worden in hun 
bedrijfsvoering / innovatie. Al deze dienstverleningsactiviteiten zijn nu onderdeel van de 
portfolio Onderzoek, maar beginnen een dusdanig omvang te krijgen dat ze een eigen plek/pijler 
verdienen. Ook omdat ze vragen om een eigen aanpak en aansturing. 

Ook ontstaan er applicatiecentra die gekoppeld zijn aan de thema’s van het lectoraat. Een 
applicatiecentrum lijkt een spil te gaan vormen waar onderwijs, onderzoek, kennis en 
dienstverlening/bedrijven samenkomen. Nu zijn deze applicatiecentra nog onderdeel van de 
Portfolio Onderzoek, maar ze verdienen een eigen aanpak. Het is de vraag of in de toekomst 
deze applicatiecentra volledig onderdeel dienen uit te maken van het centrum of dat het CoE
BBE een partner wordt van deze applicatiecentra.
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In de derde fase wordt het bestaansrecht van het Centrum in de markt getest. Het Centrum is 
steeds beter zichtbaar. Een goede positionering en profilering moet ervoor zorgen dat de markt 
de meerwaarde ten opzichte van andere aanbieders her‐ en erkent.

Bestaande producten aanpassen
In deze fase laten de pilots zien dat het voorgestelde businessmodel werkt. Op basis van de 
uitkomsten worden de bestaande producten en diensten aangepast. Ook worden in nauwe 
samenwerking met klanten en partners nieuwe producten en diensten aangewezen en 
ontwikkeld. Klanten in de pilots geven aan dat het aanbod met de voorgestelde aanpassingen 
voldoet aan hun behoeften en dat zij ook in de toekomst producten en diensten willen afnemen 
van het Centrum.

Op zoek naar nieuwe doelgroepen en partners
Nieuwe waardeproposities voor nieuwe doelgroepen worden ontwikkeld. Er worden additionele 
partners gezocht die nodig zijn om het Centrum verder te laten groeien. De verkoop‐ en 
communicatiekanalen worden opgezet die nodig zijn om dit uitgebreidere aanbod te kunnen 
afzetten in de markt. Nieuwe marktsegmenten worden benaderd en leveren nieuwe klanten op 
voor de aanvullende producten/diensten.

Opschaling voorbereiden
De organisatie en bijbehorende advies‐ en toezichtsorganen worden klaargemaakt voor 
opschaling in de volgende fase. Samen met de partners worden de benodigde middelen, 
capaciteit, faciliteiten en infrastructuur aangetrokken en opgebouwd. De financiering voor zowel 
de korte als lange termijn is zekergesteld.

Klaar voor uitbreiding
Aan het einde van fase 3 zijn de plannen en de daarbij behorende aannames getest in de 
praktijk. Het Centrum is operationeel en klaar om op te schalen. Partners zijn aan boord en 
lossen hun beloften in.
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In fase 4 verandert het Centrum van een pilotorganisatie in een organisatie die gevestigd is in de 
markt. Het Centrum toont aan dat het concurrerend is, met een uniek aanbod van producten en 
diensten. De positionering en profilering van het Centrum wordt in de markt (h)erkend. De 
nadruk komt te liggen op het optimaliseren en uitbouwen van het aanbod en uitbreiding van het 
afzetgebied: zowel geografisch als naar nieuwe doelgroepen. Het netwerk van partners wordt 
uitgebreid om deze groei mogelijk te maken.

Grootschalig
Het Centrum zet in deze fase de stap van het uitvoeren van kleinschalige pilots naar het effectief 
en efficiënt managen van een grootschalige organisatie. Het Centrum is niet langer een 
projectenorganisatie, maar een volwaardige organisatie die in nauwe samenwerking met 
partners (co‐creatie) in staat is een breed pakket aan producten en diensten voor verschillende 
doelgroepen aan te bieden.

Zelfvoorzienend
In deze fase is het belangrijk aan te tonen dat het aanbod (inclusief de prijsstelling) voldoende 
dekking genereert voor de te maken kosten. Dan is het Centrum financieel zelfvoorzienend en 
heeft het op langere termijn bestaansrecht. Aan de hand van een set prestatie‐indicatoren 
monitort het Centrum de voortgang. De organisatie beschikt over een goed 
kwaliteitsmanagementsysteem om de kwaliteit van het aanbod te borgen en continu te 
verbeteren.

Naar borging en uitbouw
Aan het einde van de vierde fase heeft het Centrum zijn businessplan en businessmodel 
gevalideerd aan de hand van de operationele organisatie. Aannames zijn omgezet in 
aantoonbare resultaten. De volgende uitdaging is borging en verdere uitbouw van het Centrum. 
De successen moeten reproduceerbaar zijn.
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CoE BBE is einde fase 3 (valideren). De onderwijsactiviteiten lopen voor op, vooral binnen Avans. 
Er is een portfolio aan onderwijsmodules, waarvan een aantal operationeel zijn (MOOC start al 
voor de derde keer). Ook is binnen Avans het BBE‐onderwijs niet alleen beperkt tot de chemie‐
opleiding maar heeft inmiddels zijn weg ook al gevonden binnen andere opleidingen. BBE‐
onderwijs binnen HZ is minder ver en richt zich met name op de chemie‐opleiding. De MOOC is 
wel iets dat zowel binnen Avans als HZ is geland. Er wordt ook gedacht aan een tweede MOOC 
(Business Development) en ook deze MOOC zal ondersteund worden vanuit HZ.

Ook op het gebied van onderzoek loopt Avans voor. HZ is nu bezig met het opzetten van een 
kenniskring binnen HZ en er is ook een lectoraat Bouw in ontwikkeling dat zich zowel op HZ als 
Avans richt.

Het verschil tussen Avans en HZ is (nog) niet een bottleneck voor het centrum. Avans is 
aanzienlijk groter dan HZ en van begin af aan is het duidelijk geweest dat het leeuwendeel van 
het CoE BBE getrokken zou worden door Avans. Wel is het belangrijk om in de toekomst te 
borgen dat BBE thema’s die relevant zijn voor Zeeland geadresseerd worden binnen het CoE
BBE, zodat de bedrijven en overheden in Zeeland zich betrokken blijven voelen bij het centrum 
en bereid blijven te investeren in CoE BBE (bijv. provincie Zeeland was een belangrijke 
investeerder in de MOOC). Voor de volgende fase is het wel belang dat er capaciteit binnen HZ 
vrijgemaakt wordt. Aangegeven wordt dat iemand toch minimaal 50% van zijn tijd moet kunnen 
besteden aan het CoE BBE (0.1 of 0.2 fte is in praktijk lastig).

Kennis & Faciliteiten en Dienstverlening lopen wat achter, hetgeen logisch is omdat er eerst een 
basis door onderwijs en onderzoek gelegd is, waarop vervolgens kennisverspreiding en 
dienstverlening kan plaatsvinden.
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Om een fase te kunnen afronden is het niet alleen van belang om te kijken naar wat er reeds is, 
maar ook naar de mate waarin het Centrum voorbereid is om de volgende fase in te gaan. CoE
BBE heeft een goed fundament gelegd onder het centrum en de eerste pilots zijn succesvol 
afgerond, maar het centrum als geheel is nog niet klaar voor opschaling. De business modellen 
voor de huidige fase zijn uitgewerkt, maar de business modellen voor de verduurzaming dienen 
nog nader uitgewerkt te worden. Dat geldt ook voor de governance. ‘Welke rol wil het centrum 
in de toekomst spelen ten aanzien van dienstverlening?’ en ‘Hoe verhoudt het centrum zich tot 
de applicatiecentra?’ zijn bijvoorbeeld vragen die nog  niet volledig is beantwoord. Welke 
producten/diensten/faciliteiten blijven/worden onderdeel van het CoE BBE en welke 
diensten/producten/faciliteiten worden onderdeel van een andere 
organisatie/samenwerkingsverband waarin het CoE BBE mogelijk als partner deelneemt?
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Er ligt een goed uitgewerkt en onderbouwd business plan.

Het plan is nog iets teveel gericht op de periode dat het centrum gefinancierd wordt door 
OCW. Scenario’s ten aanzien van de periode daarna (de verduurzaming) verdienen meer 
aandacht. Op welke manier kan het centrum zich in de toekomst zelf bedruipen (inclusief 
investeringsruimte om nieuwe producten/diensten te kunnen ontwikkelen)?

Gekoppeld aan deze verschillende scenario’s is het ook belangrijk aan te geven welke 
positionering daarbij behoort (wat is onderdeel van het CoE BBE en wat niet). Denk daarbij ook 
aan een overzicht van andere BBE-initiatieven in de nabije omgeving. Bijvoorbeeld, hoe 
verhouden de activiteiten van het CoE BBE en de applicatiecentra zich tot diverse 
proeffabriek faciliteiten, bijv. Gent en Delft maar denk ook aan Terneuzen en Rotterdam? 
Het benoemen van deze initiatieven kan juist duidelijker maken wat de unieke 
positionering van het CoE BBE is, of er eventueel sprake is van overlap en of er kansen 
zijn voor samenwerking.

Daarnaast ontbreken SMART prestatie indicatoren, waarbij zowel gekeken wordt naar input, 
output en proces indicatoren. 

Met betrekking tot onderwijs en onderzoek wordt gebruik gemaakt van Avans processen en 
routines m.b.t. kwaliteitszorg. Het is goed om ook na te denken hoe het CoE BBE 
kwaliteitsmanagement. Voor onderwijs en onderzoek kan gebruik gemaakt worden van hetgeen 
Avans organiseert, voor het managen van faciliteiten (applicatiecentra) en het aanbieden van 
diensten aan het bedrijfsleven moet dit nog ingevuld worden.

In de bijlagen bij het business plan staat vermeld hoe toezicht & advies op dit moment ingericht 
zijn. Het is goed om dit tegen het licht te houden van het vernieuwde business plan. Zijn er 
aanpassingen gewenst in vormgeving of samenstelling van de toezichts‐ en adviesorganen?
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Op het fundament dat nu gebouwd is door CoE BBE wordt per focusgebied een portefeuille aan 
diensten aangeboden die steeds meer een geheel vormen (zie figuur volgende pagina). Het 
uitgangspunt zijn de lectoraten en de onderzoekslijnen.

Per focusgebied  zal vastgesteld moeten worden wat  nodig is om een minimum viable
ecosysteem te bouwen: welke partners vanuit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven dienen 
minimaal aangesloten te zijn om verduurzaming mogelijk te maken? Het gaat hierbij niet alleen 
om partners die de pilots kunnen trekken maar ook om partners die nodig zijn voor de 
opschaling. Hiervoor is actief account management nodig. Op dit moment fungeren de lectoren 
als account managers. Mogelijk dat in de toekomst dit een aparte functie dient te worden 
afhankelijk van de rol die het CoE BBE wil spelen op het gebied van dienstverlening.
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Doordat het CoE BBE focus heeft aangebracht middels de programma lijnen, ontstaan er 
focusgebieden.

De volgende elementen beginnen een logisch geheel te vormen:
• Lectoraat / onderzoek
• Minor, modules en eventueel MOOC’s waarbij de resultaten van het onderzoek verankerd 

kunnen worden in het onderwijs
• Applicatiecentrum (BAC en KLAC bestaan; andere applicatiecentra zijn in oprichting).
• Kennisprogramma (nu voornamelijk master classes en thema bijeenkomsten)

De applicatiecentra lijken een logische spil te vormen voor deze focusgebieden. Zij bieden een 
fysieke plek waar onderwijs, bedrijven en onderzoek bij elkaar komen. Ze belichamen de PPS. 
Hieraan kunnen allerlei producten en diensten gekoppeld worden zoals het uitvoeren van 
bedrijfsprojecten en facility sharing. Ook kunnen zij een rol spelen bij LLL (bedrijfsopleidingen) 
en kennisverspreiding.

Alle focusgebieden bouwen voort op een goed fundament dat de afgelopen jaren is opgebouwd 
door het CoE BBE. Bijvoorbeeld: nieuwe MOOCs kunnen profiteren van het platform en 
competenties die ontwikkeld zijn voor de eerste MOOC. 
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Op een aantal gebieden begint het CoE BBE de moeder (vooral Avans) te ontgroeien. Er zullen 
mogelijk conflicterende belangen gaan ontstaan. Voorbeelden zijn commerciële activiteiten van 
het CoE BBE (bv bedrijfsproject, bedrijfsopleidingen) versus de activiteiten van Avans+ 
(commerciële tak Avans). Hoe dient om gegaan te worden met de (potentiele) overlap tussen 
het Ondernemerscentrum van de hogescholen en het CoE BBE? In een aantal gevallen kan een 
subsidieaanvraag veel bredere zijn dan alleen het CoE BBE. Hoe om te gaan met een juridische / 
subsidie helpdesk waar bedrijven (tegen betaling) ondersteuning kunnen krijgen bij bijvoorbeeld 
een subsidieaanvraag?

Bedrijven zijn op dit moment vooral klanten van het CoE BBE. De volgende stap is om de 
bedrijven ook mede‐eigenaar te laten zijn van het centrum: zij dienen zich verantwoordelijk te 
gaan voelen voor het voortbestaan van het centrum. Hetzelfde geldt ook voor overheden 
(provincies en gemeenten). Hierdoor vindt een inbedding van het centrum plaats.

Nieuwe partners vragen ook om een mogelijke aanpassing van de governance structuur. Het 
komend jaar wordt de samenwerking met Hogeschool Rotterdam onderzocht. De biobased delta 
is uitgebreid met Zuid‐Holland en toevoeging van Hogeschool Rotterdam is daarom een logische 
stap. Hetzelfde geld overigens ook voor InHolland. Op dit moment is Avans leidend en is het CoE
BBE eigenlijk een business unit binnen deze hogeschool. Het is de vraag of de huidige structuur 
het toelaat dat nieuwe partners worden toegevoegd aan het centrum. Mogelijk dat het centrum 
of onderdelen van het centrum op meer afstand van de hogeschool gezet dienen te worden.
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Zie opmerkingen die geplaatst zijn op pagina 14.

Producten en diensten pakket is sterk uitgebreid en vanuit de markten is er ook steeds meer 
vraag naar (commerciële) dienstverlening.

Het is daarom belangrijk om vast te stellen wat binnen de scope past van het CoE BBE en welke 
activiteiten op een andere manier invulling dienen te krijgen.

27



Het CoE BBE staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een aantal andere netwerken die elkaar 
ook qua scope overlappen.

Een sterk punt van het CoE BBE is dat het goed is ingebed binnen de BioBased Delta. De 
regionale scope van de Bioased Delta omvat inmiddels ook Zuid‐Holland en de vraag is op welke 
wijze de andere hogescholen in het zuidwesten van Nederland onderdeel dienen te worden van 
het CoE BBE. Idem voor MBO BBE. Er zijn verschillende vormen van samenwerking denkbaar 
(van volledige integratie tot samenwerking op projectbasis en/of op onderdelen). De keuze die 
daarin wordt gemaakt is ook bepalend voor de positionering van het CoE BBE binnen BioBased
Delta

Daarnaast is CoE BBE ook onderdeel van het CBBE. Voor velen is het niet altijd even duidelijk 
hoe het CBBE en CoE BBE zich tot elkaar verhouden. Binnen CBBE wordt de mogelijkheid van 
een gezamenlijke onderzoeks‐ en onderwijs agenda onderzocht. Uit de SWOT van het CBBE 
(september 2015) blijkt dat de samenwerking tussen de verschillenden hogescholen nog relatief 
beperkt is en dat de landelijke vooral ingezet is op onderwijsontwikkeling. De samenwerking en 
uitwisseling op onderwijsontwikkeling is echter nog beperkt. De CBBE merknaam is 
ondergeschikt en beperkt: de merknaam, en profilering van de hogescholen is bepalend richting 
de markt. Het CBBE dient zich, net als het CoE BBE, voor te bereiden op verduurzaming omdat 
ook daar binnenkort de financiering van EZ afgelopen is. De positionering van CoE BBE binnen 
CBBE en tov van CBBE dient beter gedefinieerd te worden (niet alleen in de huidige situatie 
maar vooral voor de fase waarin de financiering vanuit EZ en OCW zijn gestopt). Welke 
activiteiten zullen in de toekomst onderdeel zijn van CBBE en welke van het CoE BBE?
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Zie eerder gemaakte opmerkingen.

Vooral activiteiten die te maken hebben met commerciële dienstverlening (projecten binnen 
applicatiecentra, bedrijfsopleiding, advies (juridisch/subsidie), enz.) kunnen mogelijk 
conflicteren met projecten die middels gemeenschapsgelden worden gefinancierd (gevaar van 
stapeling). Mogelijk is hiervoor een andere opzet / governance nodig, waarbij het CoE BBE niet 
leidend is maar deelneemt als partner. Een voorbeeld hiervan zijn de applicatiecentra die 
vermoedelijk een eigen positionering krijgen in de markt met een eigen ‘branding’. Wel is het 
belangrijk dat het duidelijk is in de markt hoe deze applicatiecentra zich verhouden tot het CoE
BBE. 
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Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen
‐ De organisatie CoE BBE: de mensen die in dienst zijn voor het CoE BBE
‐ Het consortium van partners die samen het CoE vormen.

Niet alle activiteiten die onder het label CoE BBE uitgevoerd worden, hoeven onderdeel te zijn 
van de organisatie CoE BBE. Wel is het belangrijk dat dit onderscheid duidelijk is in de markt. Een 
complicerende factor is het CBBE (zie slide 26). Positionering en profilering blijft een belangrijk 
aandachtspunt en kan dus niet los gezien worden van de positionering van de andere 
initiatieven binnen BBE. Het gaat om de relatieve /onderlinge verhoudingen, waarbij duidelijk 
aangegeven wordt wat binnen welke scope valt.
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Feedback van de discussie:

• Consultancy past niet binnen de scope. We kunnen niet alles en partners en concurrenten 
kunnen dit beter.

• Enerzijds kan een onderwijsscope beperkend zijn maar het is wel de kern van wat we doen.

• Als we verder weg van de school gaan staan, hoe zorgen we er dan voor dat de banden met 
het onderwijs goed blijven? Dit is een risico als we los gaan staan van de school. Meerwaarde 
van CoE BBE is het zijn van een makelaar die onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven verbindt.

• Het is wel belangrijk steeds in de gaten te houden of je voldoende terugkrijgt voor wat je 
investeert in de nieuwe gebieden. Commerciele activiteiten kunnen geld opleveren die 
gebruikt kunnen worden voor investering in opschaling.

• Er kunnen ook ‘joint venture’ achtige constructies ontstaan waarin er samen met een andere 
partner wordt ge‐cocreëerd.

• Het is belangrijk dat we vasthouden aan onze focus en dat we niet teveel uitweiden. De 
samenhang van de activiteiten moet duidelijk zijn. 

• Pas op dat je niet terugvalt en weer een van de Avans expertisecentra wordt. Het CoE BBE is 
veel meer. We zijn een (landelijk) centrum en we doen veel meer dan onderwijs en 
onderzoek. 

• Het unieke is dat wij als centrum een neutrale positie kunnen innemen en zo partijen bij 
elkaar kunnen brengen die anders elkaar niet zouden opzoeken. Wij kunnen databases 
beheren omdat wij die neutrale positie kunnen innemen.
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Ten opzichte van de vorige SWOT is er een flinke stap gemaakt in het aanscherpen van de 
business modellen. Echter, kijkend naar de toekomst, zal een verdere aanscherping nodig zijn. 
Business modellen zijn dynamisch en zijn klant‐ en applicatie specifiek. Indien één element in 
een business canvas verandert dan veranderen ook de andere elementen.
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De ontwikkeling van de reguliere onderwijsmodules is geborgd. De bekostiging van nieuwe 
modules en het onderhouden ervan wordt gefinancierd door de hogescholen. Wel zou nog verder 
nagedacht moeten worden over het vermarkten van nieuw modules. Nu vindt er nog weinig 
hergebruik plaats maar de modules van het CoE BBE zouden prima passen binnen de curricula van 
andere onderwijsinstellingen en mogelijk omgekeerd. Het zou reëel zijn dat er betaald wordt voor 
deze modules (transferprijs); dit geldt kan weer ingezet worden voor het ontwikkelen van nieuwe 
modules. Volgens de deelnemers aan de discussiesessie zou het niet goed voelen als Avans zou 
moeten betalen voor door CoE BBE ontwikkeld onderwijs.

De financiering van MOOCs vindt plaats middels subsidies. De eerste MOOC is mede mogelijk 
gemaakt door de provincie Zeeland. Financiering voor nieuwe MOOCs is meegenomen in nieuwe 
subsidieaanvragen. Het onderhoud van de MOOCs wordt bekostigd door de reguliere 
onderwijsfinanciering omdat de MOOCs onderdeel worden van het reguliere 
onderwijscurriculum. Hoewel de MOOCs gebruikt worden door andere onderwijsinstellingen, 
staat daar geen vergoeding tegenover. Ook voor de aanpassingen die nodig zijn voor de andere 
onderwijsinstellingen wordt niet betaald. De MOOC wordt ook gebruikt als bedrijfsopleiding. De 
deelnemers uit de bedrijven hoeven niet te betalen voor het certificaat (is te overwegen). Tijdens 
de werkgroepsessie werd geconstateerd dat er geen MOOC beleid is. Een verdienmodel voor de 
MOOC Academy dient nog verder uitgewerkt te worden. Zo beschikt het CoE BBE over een 
platform en kennis/competenties die ook ter beschikking gesteld kunnen worden aan andere 
onderwijsinstellingen die een MOOC willen ontwikkelen. Wil men een MOOC Academy oprichten 
en zo ja welke activiteiten vallen daar  binnen en welke niet? Wordt de MOOC Acedemy een eigen 
entiteit of blijft het volledig onderdeel van het CoE BBE?

Bedrijfsopleidingen zijn nog niet ontwikkeld. Het beleid tav bedrijfsopleidingen cq workshops 
dient nog uitgewerkt te worden (inclusief business modellen). Ook de positionering tov Avans+ 
mbt betaalde opleidingen dient gedefinieerd te worden. Daarnaast kan gedacht worden aan 
partners, die al een sterke positie hebben in de markt mbt LLL en waarmee opleidingen ge‐
cocreëerd kunnen worden.
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Er zijn verschillende bronnen voor onderzoek: hogescholen, bedrijven en subsidies. Bedrijven 
kunnen partner zijn in een meerjarig programma maar kunnen ook bijdragen d.m.v. van 
projecten die passen binnen het programma. Ook indirect kunnen bedrijven een 
financieringsbron zijn: projecten die niet geheel passen binnen het programma maar die wel 
geld opleveren dat vervolgens geïnvesteerd kan worden in onderzoek. Gevaar is wel dat teveel 
verschillende projecten kan leiden tot verlies van focus.  Het CoE BBE kan ook verschillende 
rollen vervullen in projecten met bedrijven ook in relatie met de applicatiecentra, bijvoorbeeld 
(combi’s zijn ook mogelijk):
• Aannemer + uitvoerder: het project wordt volledig getrokken door het CoE BBE
• Innovatiemakelaar: Het CoE BBE haalt de bedrijfsopdrachten op (fungeert als loket) en belegt 

het project vervolgens bij een instantie (bv applicatiecentrum) dat zorgdraagt voor de 
uitvoering (CoE BBE krijgt een % voor het aanbrengen)

• Makelaar +: Naast het binnenhalen van de opdrachten kan het CoE BBE ook ingehuurd 
worden voor bepaalde zaken (bv project leiderschap of uitvoeren van een deeltaak

• Expert: CoE BBE is niet actief bezig met het werven van opdrachten maar wordt bv door een 
applicatiecentrum ingehuurd om taken binnen de opdracht uit te voeren.

Zoals al eerder is aangegeven is BBE nog een emerging markt en nog sterk afhankelijk van 
subsidies. Een professionele subsidiedesk die niet alleen subsidies kan binnen halen voor het 
CoE BBE maar ook voor de klanten van het centrum (bv bedrijven) is daarom zeer wenselijk.
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Kostendekkende business modellen voor kennisverspreiding zijn vrij lastig. Iedereen wil het 
maar niet iedereen wil er voor betalen. Anderzijds kan het CoE BBE een neutrale plek innemen 
binnen een ecosysteem en is daarmee een goede kandidaat voor het onderhouden van 
databases. Het is wel belangrijk om in projecten en subsidies geld te reserveren voor 
kennisverspreiding.

Lidmaatschapsmodellen blijken in de praktijk niet echt te werken. In de regio Eindhoven heeft 
TecLab gekozen voor een indirect lidmaatschapsmodel via BIC: zij krijgen een deel van de 
lidmaatschapsgelden toegekend die Brainport ontvangt van haar leden. TecLab wordt gezien als 
een vakschool die van groot belang is voor Brainport. In hoeverre zijn er mogelijkheden om 
gelden die Biobased Delta ontvangt door te zetten naar het CoE BBE omdat het CoE BBE binnen 
Zuidwest Nederland fungeert als de kennispoort voor BBE?
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Er zijn geen business modellen uitgewerkt voor de dienstverlening.

Er zijn plannen om samen met Fontys (juridische opleiding) en Avans een juridische helpdesk op 
te gaan zetten. Gemeente Tilburg heeft interesse. 

Een helpdesk gericht op het op het ondersteunen van het MKB (cq overheden) mbt BBE 
gerelateerde vragen lijkt een zeer interessante propositie die ook past bij de functie van het CoE
BBE. Naast IP en juridische vragen, is ook ondersteuning geweest bij financiering van innovaties 
en onderzoek gezien het feit dat deze markt nog emerging is en de komende jaren nog sterk 
afhankelijk zal zijn van subsidies.

Het is de vraag of deze helpdesk onderdeel moet uitmaken van de CoE BBE organisatie of dat 
het een eigen entiteit moet zijn waarin het CoE in participeert (en ook zelf van profiteert) M.a.w. 
wel onderdeel van het consortium CoE BBE maar niet onderdeel van de organisatie CoE BBE.  
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In bovenstaande figuur worden de verschillende dienstenmodellen samengebracht in een 
schema. Wat opvalt is dat voor bijvoorbeeld MOOC er verschillende business modellen mogelijk 
zijn voor de verschillende klantengroepen. Een MOOC kan niet alleen gebruikt worden in het 
reguliere onderwijs maar ook als bedrijfsopleiding (individueel, binnen een bedrijf of in 
groepen). Elk van deze doelgroepen zal een eigen business model hebben. Daarna kan ook 
nagedacht worden over het licenseren van MOOC aan andere onderwijsinstellingen. Een MOOC 
beleid ontbreekt op dit moment. 

Een MOOC Academy kan zich beperken tot het ontwikkelen van de MOOCs voor het CoE BBE en 
helpen deze MOOCs te vermarkten. Een MOOC Academy kan zich ook tot doel stellen het 
ontwikkelen van MOOCs voor de biobased economy en ook MOOCs gaan ontwikkelen voor 
andere onderwijsinstellingen. In het laatste geval is het de vraag of een MOOC Academy 
onderdeel kan blijven uitmaken van het centrum of dat gekozen moet worden voor een aparte 
entiteit (CoE BBE wordt partner van MOOC Academy).
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De bedrijven die nu aan boord zijn, zijn voornamelijk innovatieve kleinere bedrijven. Uit de 
interviews kwam naar voren dat voor de opschaling vermoedelijk ook grotere bedrijven nodig 
zijn.

Het accountmanagement wordt nu gedreven door de lectoraten. Voor de opschaling zal de rol 
van de bedrijven in het CoE BBE versterkt dienen te worden en zullen bedrijven en overheden 
proactief benaderd dienen te worden.

Een profiel van de gewenste partners per focusgebied is gewenst. 

Hoewel er al veel met bedrijven wordt samengewerkt, dient de samenwerking verder 
geïntensiveerd te worden. Bedrijven dienen zich meer mede‐eigenaar te voelen van het 
centrum.

Opmerking: tijdens de sessie op 5 februari zijn deze vragen niet behandeld in werkgroepen.

40



41



In 2014 werd het CoE BBE gekarakteriseerd als een co‐creator: versnelling innovatie vanuit een 
onderwijsstrategie. De positionering van het centrum was vooral binnen de 
onderwijsinstellingen en vooral Avans was gezichtsbepalend. Hoewel de hogescholen, en vooral 
Avans, nog steeds duidelijk zichtbaar zijn in de profilering, heeft het centrum de afgelopen jaren 
ook een meer zelfstandige positionering in de markt weten te bewerkstelligen.

Het aantal diensten en producten is de afgelopen twee jaar sterk uitgebreid. Naast onderwijs en 
onderzoek zijn ook dienstverlenende activiteiten toegevoegd. Dit cluster aan dienstverlenende 
activiteiten vraagt ook om meer afstand tot de hogescholen en heeft meer het karakter van een 
incubator. 

De verschillende kwadranten in deze typologie vragen om een andere aansturing en 
governance. In de discussie kwam deze spanning ook naar voren. Enerzijds is de 
onderwijsinstelling beperkend voor het centrum en kan zij de verdere groei niet volledig 
ondersteunen, maar anderzijds bestaat het gevaar dat bij verzelfstandiging het centrum te ver 
weg komt te staan van het onderwijs. Daarnaast is het ook mogelijk om alleen bepaalde delen 
verder van het onderwijs af te zetten en onder te brengen in andere entiteiten (bestaande of 
nieuwe), waarvan het CoE BBE een partner is. 
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Opschalen zal vragen om een functies en competenties die nu gecombineerd worden met 
bestaande functies. Functies zoals project‐ en programmamanagement (nu onder meer gedaan 
door docenten), labmanager (nu gedaan door projectleiders) en account management (nu 
gedaan door lectoren) zullen mogelijk zelfstandige functies worden. Het uitbreiden van het 
bedrijven / partnernetwerk verdient veel aandacht. In de interviews kwam naar voren dat dit 
meer proactief dient plaats te vinden.

Projecten met bedrijven (dienstverlening) vragen om professioneel projectmanagement, waarbij 
ook sprake zal zijn van resultaatverplichtingen. Projecten zijn dan meer dan een afstudeerstage 
en er zal meer gevraagd worden van het centrum/hogeschool school dan het begeleiden van 
studenten. Op dit moment heeft het centrum hier al een start mee gemaakt en heeft het CoE
BBE projectleiders en junior onderzoekers in dienst. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in de toekomst 
verder uitgebreid dienen te worden.

Om te zorgen dat ook de positie van HZ geborgd is binnen het centrum zal meer capaciteit 
vanuit HZ nodig zijn. Op dit moment zijn een aantal mensen slechts 10‐20% van hun tijd 
beschikbaar voor het centrum. Er is geen tijd voor actief account management richting overheid 
en bedrijven. Het gevoel is dat iemand minimaal 50% van zijn tijd beschikbaar moet kunnen zijn 
voor dergelijke taken.

Opmerking: tijdens de sessie op 5 februari zijn deze vragen niet behandeld in werkgroepen.
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