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SciComLab 

Innovatieversneller in het WTC-ecosysteem 
 

 

 

 

Over SciComLab  
 

Kort en bondig 

SciComLab is een leergemeenschap van WTC-professionals die innovaties in WTC-veld versnelt, door 

het samenbrengen van professionals uit de WTC-praktijk en het WTC-onderzoek. Een eerdere 

toekomstanalyse van deelnemers van SciComLab liet zien dat een genetwerkte WTC-praktijk, die 

beter past bij een genetwerkte onderzoekspraktijk, het toekomstige werkveld van WTC kan zijn. 

Centraal voor SciComLab staan vragen over hoe deze genetwerkte WTC-toekomst er uitziet, en hoe 

deze genetwerkte toekomst vanuit inzichten uit de WTC-praktijk en (WTC-)onderzoek  verder 

onderzocht,  ontworpen, en ondersteund kan worden.  Hierbij streven de deelnemers van SciComLab 

naar: 1) een helder en duidelijk overzicht van wie en wat in het WTC veld; 2) inzicht in hoe producten 

en processen van WTC in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden; 3) het ontwerpen van WTC-processen 

en producten die deze genetwerkte WTC-praktijk ondersteunen, en daarmee ook wetenschap- en 

techniekontwikkeling van fuzzy-front end tot en met de toepassing in de samenleving.   

 

Veranderende wetenschap  

De wetenschap, c.q. het onderzoekslandschap is sterk aan het veranderen: inter/transdisciplinair 

onderzoek neemt enorm in belang toe (o.a. KNAW(2015): Grensverleggend: kansen en 

belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek), het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen is 

sterk in opkomst, open acces, wetenschapsvisie OCW, wetenschapsagenda, valorisatie-eis, 

Responsible Research Innovation (RRI
1
 ) , sociaal ondernemerschap (zie leerstoel Tony Chocolonely), 

de opkomst van de netwerksamenleving, etc.   

Tegelijkertijd zien we in de samenleving verschillende ontwikkelingen die ook het WTC-veld gaan 

raken en/of beïnvloeden: de DIY, do it yourself-beweging in bijvoorbeeld de Life Sciences & Health 

(Biopunk, zie oa http://www.publishersweekly.com/978-1-61723-002-8 ), start-up cultuur, civic 

economy (nieuwe bedrijfsmodellen - ook in de wetenschap – die niet vanuit gevestigde instituten 

worden opgezet), de overheid die eigenlijk een groot deel van de innovaties financiert, nieuwe 

(communicatie)technologieën, etc. Zie ook: https://scicomnl.wordpress.com/2014/06/01/scicomlab-

nieuwe-commissie-resultaat-workshop-wtc2030-1604-verslag/. 

 

Omdat zowel wetenschap als samenleving flink in beweging zijn, gaat er op de raakvlakken tussen 

wetenschap, bedrijfsleven, overheid, de samenleving in brede zin naar verwachting veel veranderen. 

En zal dus ook het WTC-ecosysteem, het netwerk van universiteiten, hogescholen, overheden, 

particuliere initiatieven, etc. zich anders gaan gedragen. De Europese commissie roept niet voor niets 

                                                           
1
 ´It allows all societal actors (researchers, citizens, policy makers, business, third sector organisations etc.) to 

work together during the whole research and innovation process in order to better align both the process and 

its outcomes with the values, needs and expectations of European society. This approach to research and 

innovation is called Responsible Research and Innovation (RRI).´ It allows all societal actors (researchers, 

citizens, policy makers, business, third sector organisations etc.) to work together during the whole research 

and innovation process in order to better align both the process and its outcomes with the values, needs and 

expectations of European society. This approach to research and innovation is called Responsible Research and 

Innovation (RRI). 
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op tot verdergaand onderzoek over de interfaces wetenschap & samenleving. En ook de Nederlandse 

Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst, staat bol van de wil tot samenwerken.   

 

WTC-ecosysteem 

Als we met een ‘netwerkbril’ naar het WTC-ecosysteem kijken, dan kunnen we een netwerk 

onderscheiden van gekoppelde WTC-acties en interacties. Een netwerk van bedachte en spontane 

interfaces. Interfaces tussen publiek en museum, maar ook tussen museum en industrie, en tussen 

industrie en universiteit. Een WTC-ecosysteem waarin de verschillende rollen en acties van 

professionals en publiek(en) elkaar beïnvloeden en eventueel versterken.  

In dit ecosysteem (gebaseerd op industrial ecology/circular economy) is het persbericht of de goede 

onderzoeker van universiteit of hogeschool de ingang voor een fraaie exhibit in een science centre. 

De exhibit is aanleiding voor industrie, scholen en consumenten om elkaar te ontmoeten. Bovendien 

is dit aanleiding voor een WTC-professional van een universiteit of hogeschool om de onderzoekers 

te ondersteunen en te begeleiden. Daarnaast kan de medewerking van een wetenschapper aan deze 

exhibit ook leiden tot verandering/bewustworden van het netwerk van wetenschappers zelf, waarin 

zij/hij haar./zijn onderzoek uitvoert. Maar niet alleen op een functionele/praktische manier zijn er 

verbindingen te maken tussen de WTC-partners in de praktijk en het onderzoek. Ook op 

uitgangspunten en doelstellingen zijn er allianties mogelijk die nu onbenut blijven.  

Kortom we hebben te weinig zicht op de elkaar versterkende lussen in het WTC-ecosysteem. Wat is 

oorzaak/gevolg in dit WTC-ecosysteem en wie is waarbij in welke hoedanigheid betrokken? Het zijn 

deze elkaar versterkende lussen zijn die laten zien dat WTC de ‘sociale olie/de energy’ is tussen de 

verschillende actoren die een functie hebben in de wereld van wetenschap en techniek. Door samen 

(praktijk en theorie) onderzoek te doen en te ontwerpen kunnen we die WTC-ecosysteemolie 

samenstellen en de viscositeit bepalen. Hierdoor zijn we voor de toekomst ook veel beter in staat 

WTC-processen en producten te ontwerpen die elkaar versterken.  

 

Interfaces 

Het WTC-ecosysteem bestaat uit processen maar ook uit grensvlakken, interfaces, tussen netwerken, 

organisaties, organisaties, individuen en netwerken. In social system theory in het algemeen, en 

social learning in het bijzonder, wordt dit boundary genoemd. Een plek waar interactie en 

verandering plaats vindt, of plaats zou kunnen/moeten vinden.  

Dialogen en debatten zijn bijvoorbeeld interfaces die onderzocht, ontworpen en gehouden worden. 

Het science centre, en de congressen en beurzen waarop industrie, hogescholen en universiteiten 

elkaar  treffen. Over deze interfaces is veel bekend, maar deze informatie, zowel vanuit onderzoek 

als de praktijk wordt niet of nauwelijks gedeeld. Laat staan geïntegreerd.   

NEMO werpt zich bijvoorbeeld graag op als testbed voor deze gedachten. Hoe kan NEMO een 

science-hub worden niet alleen voor het grote publiek, maar juist ook voor de interactie tussen 

bedrijfsleven en universiteit? Wat leren andere interfaces ons over een mogelijke aanpak? Is het 

mogelijk om vanuit de NEMO case een methode te ontwikkelen die ook kan gelden voor andere 

science centra en musea? Ook andere organisaties in het netwerk kunnen een dergelijk testbed zijn.  

 

De WTC-professional  

Wat hebben de bovenstaande ontwikkelingen voor consequenties voor de huidige WTC-

professional? Welke rollen en specialismen hebben we als WTC-ers nu en in de toekomst? Gegeven 

de context van een WTC-ecosysteem, waarin interacties plaatsvinden op diverse interfaces, is het 

noodzakelijk dat de WTC-professional van de toekomst kennis heeft over wat er op allerlei interfaces 

tussen wetenschap en samenleving mogelijk is, en welke wanneer het beste is in te zetten  voor 

effectieve interactie, bijvoorbeeld
2
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 Uit de notulen van de eerste SciComLab-workshop kwamen al enige denkrichtingen naar voren, deze binnen ScoComLab verder 

uitwerken: 
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• De WTC-professional die in een (inter)nationaal netwerk van wetenschappers en 

communicatieprofessionals opereert. Een netwerk waarin hij/zij processen en middelen 

ontwerpt, begeleidt, coacht, adviseert en overlegt. Waarin rollen als voorlichter, science 

marketeer en knowledge broker duidelijker worden maar tegelijkertijd door de dag heen ook 

meer dan nu door elkaar lopen. 

• De WTC-professional die in een in (inter)nationaal netwerk van collega’s kennis en ervaring 

deelt en leert/professionaliseert. Hier hoort het mentorschap bij wat we hebben benoemd in 

de toekomstvisie: jonge WTC’ers worden bijgestaan door een senior WTC-er. 

• De WTC-professional die in een (inter)nationaal netwerk samen met collega’s innoveert: 

SciComLab. 

 

Een aantal mogelijke rollen/competenties die daarbij horen: schakelaar, trainer, tekstschrijver, 

coach, marketeer, regisseur, iemand die waarde toevoegt aan iets wat er al is, ofwel een curator in 

context, een adaptive expert, verbindingen kunnen leggen, kennis, skills, competences, in staat om te 

innoveren, een professional die interfaces kan verbeteren, mentor.  

 

Waar werkt SciComLab aan? 

Inhoudelijk programma, waar gaan we ons op richten (en hoe haken we andere 

uni's/groepen/lectoren aan)? Mogelijke onderdelen: 

 

• Ecosystemen - in kaart brengen / WTC-netwerk overzicht (dynamisch) 

• Ontwerpen van interfaces en de bijbehorende WTC-middelen 

• Interfaces – beschrijven, gids ontwikkelen: een boekje met handreikingen vanuit 

deskundigen uit het veld die expert zijn op één of meer interfaces. Het boekje biedt een 

overzicht, inspiratie maar geeft vooral ook aan waar we nog meer kennis zouden moeten 

verwerven 

• Competences/Educatie (universiteit/hogeschool/trainingen) - professional learning 

communities, mentorschap 

• Ontwikkelen bibliotheek van nuttige bronnen, virtual research environment (VRE): wat is 

bruikbare literatuur, wat zijn praktische evaluatietools, samenwerkingsplatforms, en hoe 

kunnen dit soort tools het beste ingezet en gedeeld worden? En vooral ook hoe bouwen we 

een VRE die gebruikt gaat worden, die SciComLab ondersteunt.  

 

Hoe werkt SciComLab? 
 

Inhoudelijk 

SciComLab stelt een WTC innovation roadmap die samen een uitganspunt vormt voor een deel van 

het WTC-onderwijs op hogescholen en universiteiten in Nederland. Met de nadruk op een ‘deel’, 

omdat de verschillende hogescholen en universiteiten natuurlijk ook hun eigen specifieke netwerk en 

onderzoeksagenda hebben. Hetzelfde geldt natuurlijk  voor de partners uit de praktijk. SciComLab is 

met nadruk geen dwingende structuur maar een platform/condensatiepunt waar we met elkaar 

ideeën en gedachten delen over mogelijke toekomstige ontwikkelingen. (zie afbeelding onderaan 

document). Op deze wijze organiseert SciComLab vier bouwstenen voor succesvolle innovatie: 

 

                                                                                                                                                                                     
• Netwerk, netwerk, netwerk. Het idee dat je alleen van de ‘buitenkant’ deelneemt als WTC’er aan innovatietrajecten is in 

2030 voorbij;  

• WTC’er maakt gebruik van moderne technologie om het netwerk te onderhouden;  

• Een WTC’er combineert verschillende disciplines als professional, maar werkt dus ook in een dergelijk multidisciplinair 

veld. Veel dichter op het primaire proces van wetenschap- en techniekontwikkeling; 

• Een WTC’er kan excelleren door een centrale rol in een netwerk te spelen. Hij/zij speelt daar de rol van kick-starter; 

• In 2030 vindt er veel meer kennisdelen plaats in het netwerk WTC’ers, in het bijzonder tussen seniors en juniors.  
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1) druk om te veranderen 

2) een duidelijke visie op innovatie in wetenschapscommunicatie 

3) onderzoeks- en uitvoeringscapaciteit van studenten 

4) uitvoerbare (eerste) stappen 

 

Door nauwere samenwerking met diverse organisaties uit ‘het veld’ (WTC-communicatieafdelingen, -

adviesbureaus, -freelancers, Science Centres, etc.) moeten de uitkomsten van het onderzoek van 

studenten vervolgens ook een grotere kans krijgen om daadwerkelijk ingezet te gaan worden in de 

praktijk.  

 

Werkwijze SciComLab: governance 

SciComLab is een professionele leergemeenschap voor WTC waarin open innovatie het uitgangspunt 

is. Open innovatie, omdat juist kennis van buitenaf groepen en teams scherp houdt en versterkt en 

leidt tot betere innovaties.  

 

SciComLab is een netwerk van professionals, onderzoekers/docenten en studenten in WTC, die 

elkaar op de hoogte houden van vragen, inzichten en uitkomsten.  Twee keer per jaar komen de 

verschillende vertegenwoordigers bij elkaar (programmaraad) om de resultaten en de toekomst te 

bespreken - visieontwikkeling. Bij voorkeur in mei en november in verband met het voorbereiden van 

onderwijs in het 1
ste

 en 2
de

 semester van de verschillende hogescholen en universiteiten. Een kleine 

vaste commissie, de commissie SciComLab, zal daarin een coördinerende rol gaan innemen en is de 

aanjager en organisator van het netwerk. 

 

De basis is: inzet van studenten voor onderzoeksopdrachten/-cases.  

Het resultaat: in de praktijk toepasbare kennis, toepassingen, met de mogelijkheid voor bijvoorbeeld 

adviesbureaus om deze - open innovation - verder te ontwikkelen in commercieel product/dienst.  

 

De planning van SciComLab is door de opzet van het netwerk sterk gekoppeld aan het 

onderwijsprogramma van de hogescholen en universiteiten waar de verschillende cases worden 

uitgewerkt.  

 

Werkwijze SciComLab: contact 

SciComLab staat open voor (WTC-)organisaties met een vraag op gebied van wetenschaps-

/onderzoekscommunicatie in brede zin, maar natuurlijk ook voor (onderwijs)organisaties die mee 

willen werken aan het onderzoek dat SciComLab voor ogen heeft. Ook voor vragen en opmerkingen 

staat deze commissie, als organisatie die zelf ook volop aan het leren en innoveren is, natuurlijk van 

harte open. 

 

Contactpersoon hiervoor is Roy Meijer, bestuurslid SciCom NL, via scicomlab@scicom.nl.  


