HIGHLIGHTS KENNISCENTRUM
DIGITAL BUSINESS & MEDIA 2020
Samen Digitaal
Om aan te sluiten op regionale uitdagingen en ambities heeft Hogeschool
Utrecht in 2020 gekozen voor vier zwaartepunten waarbinnen onderwijs,
onderzoek en beroepspraktijk samenwerken: Samen Digitaal, Samen
Duurzaam, Samen Gezond en Samen Lerend. Door samenwerking tussen
de zwaartepunten kunnen we een bijdrage leveren aan multidisciplinaire
maatschappelijke vraagstukken. Het kenniscentrum Digital Business &
Media houdt zich bezig met digitalisering.

DE UITDAGING DIE VOOR ONS STAAT
Computers nemen in toenemende mate zelf beslissingen op basis van data. Hiermee
staan we nog maar aan de basis van wat komen gaat. We zien dat steeds complexere
menselijke taken worden geautomatiseerd. Deze ontwikkeling is nauw verbonden
met nieuwe technologieën als Artificial Intelligence, Internet of Things en blockchain.
Dit alles heeft de potentie om onze welvaart en ons welzijn fors te verbeteren, maar
stelt ons ook voor uitdagingen. Zo dreigt een digitale kloof in de samenleving te
ontstaan van mensen die niet in deze ontwikkeling mee kunnen. Welke keuzes maken
we binnen de voortdurend veranderende en nieuwe digitale mogelijkheden? En welke
verantwoordelijkheid nemen we voor die keuzes? Met deze vraagstukken gaan wij in
ons kenniscentrum aan de slag.

MENSGERICHT & DATAGEDREVEN
DIGITALISEREN
Het kenniscentrum Digital Business & Media richt zich op samenwerking tussen mens
en technologie of om het mooi te zeggen: mensgericht & datagedreven digitaliseren.
Wat is onze visie hierbij? We vinden oplossingen en innovaties pas geslaagd als
gebruikers ze waardevol vinden; de toepassingen (producten, diensten en werkwijzen)
ontwerpen we met behulp van data. Die geven we zo vorm, dat ze ons informatie
geven over de behoeften en belangen van individuen, werkveld en samenleving. Op
deze manier willen we tot oplossingen komen, die waardevol en betekenisvol zijn voor
de samenleving.

IMPACT
OP KENNISONTWIKKELING

PROMOTIE
Anand Sheombar van het lectoraat Procesinnovatie
& Informatiesystemen promoveerde in 2020 aan de
Manchester Metropolitan University met zijn onderzoek
op het gebied van ‘ICT for development’.
Hij onderzocht hoe ontwikkelingsorganisaties (NGO’s)
social media inzetten om belanghebbenden te
betrekken. De onderzoeksuitkomsten laten onder meer
zien dat social media heel effectief kunnen worden
ingezet bij de coördinatie bij rampenbestrijding.
Anand blijft onderzoek doen rond zijn brede interesse
naar de impact en gevolgen van social media op de
mens en de maatschappij.
Lees meer

3E PRIJS SIA RAAK-AWARD 2020: IMMERSIEVE
JOURNALISTIEK EN HET BETROKKEN PUBLIEK

MOA-NOMINATIE INSIGHT SCIENTIST 2020
Lenka van Riemsdijk van het lectoraat Marketing &
Customer Experience werd door het MOA (Nederlandse
Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek
en Analytics) genomineerd voor haar onderzoek
naar de consumentenkeuze voor diervriendelijke
producten vanuit een ‘sociaal dilemma perspectief’:
diervriendelijker geproduceerd vlees is vaak duurder,
terwijl consumenten wel om dierenwelzijn geven.
Het onderzoek van Lenka laat zien dat organisaties
marketingstrategieën effectief kunnen inzetten om
consumenten aan te moedigen over te stappen op
diervriendelijker geproduceerd vlees. Dit werkt het
beste als de strategieën het dierenwelzijn als persoonlijk
relevant positioneren (zoals eigenbelang) en daarnaast
bewijs leveren voor de geclaimde verbetering van het
dierenwelzijn om de geloofwaardigheid te vergroten.
De resultaten van haar onderzoek zijn onder andere
gepubliceerd in de Journal of Consumer Affairs en de
British Food Journal en zijn niet alleen relevant voor
het dierenwelzijn, maar ook voor het succesvol op
de markt brengen van vele, nieuwe maatschappelijk
verantwoorde producten.

Ruim twee jaar deed het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek
in Digitale Transitie onderzoek naar immersieve
journalistiek: je kijker, luisteraar of lezer op een
andere manier bij een verhaal betrekken, bijvoorbeeld
met een VR-bril. Uit het onderzoek kwam naar
voren dat immersieve journalistiek meer is dan
alleen de technologie. Het is net zo belangrijk of
een gebruiker kan interacteren in het verhaal en
in hoeverre hij participant of toeschouwer is. Een
inhoudsanalyse van 200 producties laat zien dat veel
producties technologiegedreven zijn en amper de
mogelijkheid bieden om het verhaal te ervaren als
interactieve participant. Dit onderzoek levert naast
waardevolle wetenschappelijke publicaties en presentaties op congressen, ook praktische inzichten
voor journalisten. Er is een tool en informatieve site
immersievejournalistiek.nl ontwikkeld die journalisten
kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van immersieve
producties. Deze worden gebruikt bij NPO Innovatie, de
innovatie afdeling van de publieke omroep.
Lees meer

Lees meer

IMPACT
OP PRAKTIJK

ONLINE PUBLIEKE DIENSTVERLENING PERSOONLIJK MAKEN

DYNAMISCHE VRAGENLIJSTEN VOOR DE GGD

Het lectoraat Marketing & Customer Experience startte in 2020 in samenwerking met
publieke dienstverleners een onderzoek naar hoe digitalisering kan bijdragen aan
betere dienstverlening voor klanten. Klanten kunnen vaak al veel zaken zelf regelen
in de online omgeving van organisaties zoals de gemeente, de belastingdienst, het
waterleidingbedrijf en hun verzekeraar. Ook is er vaak contact mogelijk via digitale
kanalen als WhatsApp. Steeds vaker ook worden chatbots en AI ingezet in de
communicatie met de klant. Maar kan de dienstverlening volledig gedigitaliseerd
worden en is dat ook wenselijk? Het blijkt dat klanten ook in de digitale
dienstverlening persoonlijk benaderd willen worden. Minder gestandaardiseerde
dienstverlening waarop nu vooral wordt ingezet en meer op behoeften en vragen van
klanten ingericht. Organisaties op hun beurt willen graag een klant- of CRM-systeem
voor een geïntegreerd en up-to-date klantbeeld. Daarvoor hebben ze klantdata
nodig. Veel publieke dienstverleners zijn echter terughoudend in het gebruik van
deze gegevens vanwege de privacywetgeving. Het lectoraat helpt bij het maken
van strategische keuzes. Ter ondersteuning ontwikkelen ze een raamwerk voor
interventies waarmee organisaties hun dienstverlening beter aan kunnen laten sluiten
bij de verwachtingen van hun klanten. Een aantal publieke dienstverleners hebben
aangegeven graag aan de slag te willen gaan met de inzichten uit het onderzoek.
Lees meer

De GGD gebruikt vragenlijsten voor de jeugd (13-15 jaar) om inzicht te krijgen in hun
gezondheid, welzijn en leefstijl. Met de onderzoeksresultaten ontwikkelen ze beleid
om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. De vragenlijsten zijn lang
en bevatten veel intieme vragen. Het lectoraat Human Experience & Media Design
onderzocht in hoeverre jongeren de vragenlijst eerlijk invullen. Veel jongeren blijken
dit niet te doen. Belangrijke redenen hiervoor zijn schaamte, privacy en baldadig
gedrag. Deze redenen zijn gekoppeld aan patronen die vertoond werden bij het
beantwoorden van vragenlijsten. Om jongeren te bewegen de vragenlijsten beter
in te vullen, ontwikkelden de onderzoekers datagedreven interventies in de vorm
van avatars (een persoon van vlees en bloed in de virtuele wereld of fantasiewereld).
Deze avatars geven respondenten nudges (duwtjes in de goede richting) op
momenten dat ze patronen vertonen rond één van de redenen om de vragenlijst
niet eerlijk in te vullen. Of deze nudges tot beter invulgedrag gaan leiden, wordt
getest. Dit onderzoek heeft grote interesse gewekt bij UX-professionals (gericht op
gebruikerservaring) en wetenschappers. Het bijsturen van de interactie met systemen
door de informatie die binnen het systeem verzameld kan worden, is vrij nieuw en
geeft ruimte voor nieuwe toepassingen.
Lees meer

OPLEIDEN VAN STUDENTEN TOT DATAVAARDIGE PROFESSIONALS

GAME VOOR ETHISCH VERANTWOORDE AI-SOFTWARE

Hoe zorgen we voor datavaardige Europese burgers? Door een dreigende kloof van
mensen die niet meekunnen in de datawereld, startte het lectoraat Procesinnovatie &
Informatiesystemen samen met de universiteiten van Hamburg, Debrecen en Valencia
een onderzoek naar datavaardigheden van mensen in verschillende beroepen.
Om mensen deze vaardigheden bij te brengen, is onderwijs van groot belang en
moeten docenten getraind worden om de nodige digitale kennis goed over te
brengen op hun studenten. Hiervoor definieerden de onderzoekers zogeheten
domeinspecifieke competenties op het gebied van data. Verpleegkundigen hebben
immers andere vaardigheden nodig dan een onderwijzer. Dat moet in het onderwijs
op maat worden aangeboden. In een train-de-trainercursus gaan docenten in
modulaire opleidingsprogramma’s de didactiek hierachter leren. Doordat docenten en
studenten dit data-onderwijs op maat aangeboden krijgen, vergroten ze hun digitale
competenties. En daarmee kwalificeren ze zich beter voor een succesvolle carrière in
de steeds meer datagedreven banenmarkt.
Lees meer

Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om “ethisch verantwoorde” AI-tools
(Artificial Intelligence) en toepassingen te ontwikkelen. Maar wat is ethisch precies?
En hoe ontwerp en ontwikkel je AI-systemen die voldoen aan ethische richtlijnen? In
dit coöperatieve spel ontwerp je samen verantwoorde AI-toepassingen. De spelers
worden benaderd door de startup “Ethics Inc.” om een betrouwbare AI-applicatie te
ontwikkelen die voldoet aan de Europese richtlijnen. De spelers vormen een denktank
om de startup te adviseren hoe ze deze applicatie het beste kunnen ontwikkelen. Het
spel eindigt wanneer consensus is bereikt na een of meer rondes. Samen vertalen
ze abstracte waarden naar een specifieke casus. De game is ontwikkeld door The
Netherlands Study Centre for Technology Trends (STT) in samenwerking met het
lectoraat Artificial Intelligence en de normcommissie AI van het NEN (Koninklijk
Nederlands Normalisatie Instituut). De kaarten zijn ook te downloaden als pdf om zelf
af te drukken. Momenteel werken we aan de wetenschappelijke validatie, uitbreiding
van het spel en een Engelstalige digitale versie.
Lees meer

VIRTUAL REALITY VOOR LASTIGE GESPREKKEN

WAT MAAKT EEN GOEDE PODCAST?

Wanneer een gesprek tussen een fysiotherapeut en een patiënt over chronische pijn of
tussen een docent en een student niet goed verloopt, dan kan dat nadelige gevolgen
hebben voor de therapie of de studieresultaten. Fysiotherapeuten en docenten
willen om die reden hun gespreksvaardigheden trainen en versterken. Met Virtual
Reality (VR) kan dit plaats- en tijdsonafhankelijk beoefend worden in een levensechte
setting. Het lectoraat Communicatie in Digitale Transitie ontwikkelt op dit moment
samen met het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren hiervoor een VR-training
die in de praktijk getest wordt bij fysiotherapiepraktijken en in het onderwijs. Na de
pilots worden de training en VR-tool geïntegreerd in het curriculum van de opleiding
fysiotherapie en docentenopleidingen.
Lees meer

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie onderzocht gedrag,
voorkeuren en waardering van journalistieke podcasts door podcastluisteraars. Uit het
onderzoek bleek dat podcastluisteraars vooral veel waarde hechten aan de band met
de podcastmaker en de relatie (motivatie en emotionele band) van de podcastmaker
met het onderwerp. Ook spelen verdieping, duiding en afwisseling een belangrijke
rol in een podcast. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een
succesvol podcastseminar die het lectoraat in samenwerking met Beeld & Geluid
organiseerde in Hilversum. Dit seminar was een aanzet voor het creëren van een
community van podcastprofessionals. Het Podcastseminar 2020 leidde er ook toe, dat
de banden tussen het lectoraat en Beeld & Geluid zo hecht zijn geworden dat er een
jaarlijks seminar voor media professionals georganiseerd gaat worden rondom een
onderzoeksthema van het lectoraat.
Lees meer

LENEN OP BASIS VAN ALGORITMES VOOR HET MKB
Waar kunnen ondernemers in het mkb het beste terecht voor een lening? En weten
deze ondernemers ook welke vorm van financiering het beste bij hun onderneming
past? In de praktijk blijkt dat ze veelal onvolledig worden geïnformeerd door hun
financieel adviseurs, die door gebrek aan kennis niet alle mogelijkheden kennen.
De aanvraag gaat vaak naar een bank, die de lening afwijst. Wellicht is een andere
vorm voor hen veel beter, zoals lenen bij vrienden, factoring, leasing of crowdfunding.
Het lectoraat Financieel Economische Innovatie heeft met het project ‘Gestapeld
Financieren’ de algoritmes (beslisregels) onderzocht hoe deze financiers tot hun advies
komen. De doelstelling van het project was een optimaal proces en stappenplan
ontwerpen voor het combineren van verschillende financieringsvormen. De resultaten
hiervan worden inmiddels gebruikt bij de Finance opleidingen van de hogescholen
van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Een ander resultaat is de oprichting in
2018 van de Stichting MKB Financiering, die in 2019 een gedragscode heeft
opgesteld voor financiers. Hier zijn inmiddels zeventien financiers bij aangesloten.
Deze gedragscode gaat verder in transparantie en bescherming van ondernemers
dan bancaire financiering. Partijen die het keurmerk mogen voeren, worden jaarlijks
onderzocht op het naleven van de gedragscode. Ook dit gebeurt niet in de bancaire
sector. Eind 2020 is een tweede keurmerk voor Erkend Financieringsadviseur MKB
ontworpen. Hiervoor is grote belangstelling bij marktpartijen, waarbij de grootsten
zich direct hebben gecommitteerd. Dit onderscheidende label staat voor een
kwalitatief hoogwaardige advisering (opleiding en permanente educatie), werkelijke
onafhankelijkheid en bindende uitspraken van het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid).
Lees meer

IMPACT
OP ONDERWIJS

KENNISCENTRUM DIGITAL BUSINESS & MEDIA IN CIJFERS
WIE

MASTER DATA DRIVEN BUSINESS LEIDT ANALYTICS TRANSLATORS OP

INKOMSTEN

Data zijn het nieuwe goud. Maar hoe verzamel, analyseer en visualiseer je deze data
om binnen een organisatie slimmere beslissingen te kunnen nemen? De master
Data Driven Business leidt op tot Analytics Translator die de vertaalslag kan maken
van data naar waarde voor de business. Daarbij sluit de master aan bij het steeds
belangrijker wordende arbeidsdomein rond data-analytics. Vijf lectoraten van ons
kenniscentrum hebben intensief samengewerkt en verschillende uitstroomprofielen
voor de afstudeerspecialisatie ontwikkeld: Data Analytics, Finance Analytics, Marketing
Analytics, People Analytics en Strategy Analytics. De nieuwe master Data Driven
Business startte in september 2020 met 62 studenten. Lees meer
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68

1e geldstroom
€ 2.792.000

MASTER DATA DRIVEN DESIGN LEIDT ‘DIGITAL CREATIVES’ OP
De eerste lichting van de master Data Driven Design
studeerde in 2019 af. Nu het belang van data in alle
sectoren aan belang wint, verdwijnt de tweedeling
tussen technologie en communicatie. Daarom is in nauwe
samenwerking met bedrijven, omroepen en andere
organisaties de master Data Driven Design ontwikkeld.
Deze master leidt media- en communicatieprofessionals op
om verbinding te leggen tussen creativiteit, technologie
en datascience. De afgestudeerde studenten zijn trots
op het gemak waarmee ze data verzamelen en bewerken
tot goede input voor data-driven prototypes en op de
concepten, producten en diensten die ze ontwikkelen.
Lees meer
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€ 568.000

3e geldstroom
€ 88.000

HET RESULTAAT
166

overig
€ 6.000

128

INTERNATIONALE MASTER HUMAN CENTERED AI

125

71

In een consortium bestaande uit Hogeschool Utrecht,
de universiteiten van Dublin, Napels en Boedapest
en diverse MKB- en R&D-organisaties ontwikkelen
we de internationale Master Human Centered
Artificial Intelligence, die aansluit bij verschillende
landelijke en Europese agenda’s. Deze master, die
september 2022 start, bouwt voort op de thematiek
van het kenniscentrum mensgericht & datagedreven
digitaliseren. Verder sluit deze master aan op de
doelen die zijn gesteld door de Dutch Digital Delta
(DDD) en de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) met
betrekking tot het ontwikkelen van AI talent in
Nederland. Lees meer
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Totale inkomsten
€ 3.454.000

VERANDERING IN LECTORATEN
NIEUWE LECTOR TIJS TIMMERMAN

NIEUW LECTORAAT ORGANISATIES IN DIGITALE TRANSITIE

Sinds september 2020 is Tijs Timmerman aangesteld als lector Marketing & Customer
Experience. Als psycholoog met als specialisatie methodologie, promoveerde hij op onderzoek
naar merkassociaties. In zijn loopbaan specialiseerde hij zich gaandeweg in de psychologie
van merken, altijd op het kruispunt van onderzoek en praktijktoepassing. Hij werkte in diverse
rollen: onderzoeker, merkstrateeg, trainer en consultant bij onder andere Unilever, Philips en
Heineken en voor diverse grote en kleine organisaties als zelfstandig merkadviseur.
Centraal thema in zijn werk is de vraag hoe marketingprofessionals vanuit het menselijk
perspectief impact creëren op Merk, Mens en Maatschappij. Zijn aandacht gaat specifiek uit
naar toegepast onderzoek hoe een merk beter kan aansluiten bij de behoefte van mensen en
maatschappij. Van belang hierbij zijn organisatorische randvoorwaarden zoals het vermogen
om vanuit verschillende afdelingen met elkaar samen te werken en het maximaal inzetten van
creativiteit en technologie voor het wederzijds nut van klant en bedrijf. Lees meer

In januari 2021 startte het nieuwe lectoraat Organisaties in Digitale Transitie met lector Xander
Lub. Het lectoraat heeft als centrale vraag: Hoe kunnen organisaties digitale transities succesvol
realiseren? Het lectoraat onderzoekt hierbij vanuit meso- (organisatie) en micro- (werknemer)
perspectief welke menselijke en organisatorische factoren het succes van digitale transitie van
organisaties beïnvloeden, en hoe de interactie tussen deze menselijke factoren, organisatorische
factoren en technologie geoptimaliseerd kan worden. Lees meer

ORGANISATIE

SAMENWERKING

Het kenniscentrum Digital Business & Media richt zich op vraagstukken rond
mensgericht & datagedreven digitaliseren. Ieder lectoraat heeft hierbij specifieke
expertise. Door onderlinge samenwerking tussen de lectoraten kan het
kenniscentrum vraagstukken rond digitale transformatie multidisciplinair aanpakken.
Dit doen we vanuit de volgende lectoraten met de volgende lectoren:

We werken op verschillende manieren samen met partijen in de creatieve en zakelijke
dienstverlening, kennisinstellingen, publieke organisaties en overheid. Bij voorkeur richten we
ons op langdurige samenwerking. Onze onderzoeksvragen komen uit de praktijk. De resultaten
leiden dus niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar ook tot inzichten en toepassingen
die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Heb je een onderzoeksvraag rondom digitalisering?
Wij gaan graag met je in gesprek. Mail ons op digitalbusiness&media@hu.nl

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

COMMUNICATIE IN DIGITALE
TRANSITIE

FINANCIEEL ECONOMISCHE
INNOVATIE

HUMAN EXPERIENCE & MEDIA
DESIGN

KWALITEITSJOURNALISTIEK IN
DIGITALE TRANSITIE

STEFAN LEIJNEN

ANNETTE KLARENBEEK

LEX VAN TEEFFELEN

KOEN VAN TURNHOUT

YAEL DE HAAN

MARKETING & CUSTOMER
EXPERIENCE

MARKETING & CUSTOMER
EXPERIENCE

ORGANISATIES IN DIGITALE
TRANSITIE

PROCESINNOVATIE &
INFORMATIESYSTEMEN

BETEKENISVOL DIGITAAL
INNOVEREN*

TIJS TIMMERMAN

GERRITA VAN DER VEEN

XANDER LUB

PASCAL RAVESTEIJN

MARLIES VAN STEENBERGEN*

*Lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren is onderdeel van Kenniscentrum Leren en Innoveren. Vanwege de intensieve samenwerking participeert lector Marlies van Steenbergen in het lectorenteam van Kenniscentrum Digital Business & Media.

