
Verslag werkbezoek Bestuursraad IenM aan de Technische Universiteit Delft op 
woensdag 21 september 2016 

Aanwezig waren: 

Dagvoorzitter Bert Geerken, Decaan Civiele Techniek & Geowetenschappen 
 

Namens IenM 

De voltallige Bestuursraad met uitzondering van DG Rijkswaterstaat Jan Hendrik 
Dronkers in verband met privéomstandigheden. 

 
De directeuren Duurzaamheid; Luchtvaart; Klimaat, Lucht en Geluid; Kennis, Innovatie 

en Strategie; en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 
 

De Hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer en Leefomgeving van RWS en 
Hoofddirecteur KNMI 

Enkele afdelingshoofden en senior adviseurs.  
 

Namens TU Delft 

Voorzitter College van Bestuur, de Rector Magnificus en vice voorzitter College van 
Bestuur (beide sluiten aan na de breakout-sessies). 

De decanen van de faculteiten Bouwkunde; Civiele Techniek & Geowetenschappen CiTG); 
Mechanical, Maritime & Materials Engineering; en Luchtvaart- en Ruimtetechniek. 

Hoogleraren Integraal Ontwerp en Beheer; Toegepaste Wegbouwkunde; Engineering 
Systems Design in Energy & Industry; Biomechatronisc & Bio Robotics; Integrale 

Waterbouwkunde; Atmospheric Remote Sensing; Verkeerssimulatie; Theory ans Methods 
of Urban Design; Transport Modelling en professor of Circual Product Design. 

Managing director Green Village, Programmamanager RoboValley en PostDoc van de 

Computer Engineering Group/QuTech. Enkele staffunctionarissen. 
 

Conclusies 
- De dagvoorzitter constateert met instemming van het hele gezelschap dat het een 

zeer geanimeerde ontmoeting is geweest.  
- Voor de Green Village zal een klankbordgroep worden ingericht met daarin onder 

meer vertegenwoordigers van IenM. 
- SG IenM Lidewijde Ongering concludeert aan het einde van de bijeenkomst dat de 

gemeenschappelijkheid van de vraagstukken in het oog springt. Zoals het zoeken 

naar voldoende financiering en de struggle om de vele specialisten van het 
ministerie ook in den brede te laten ontwikkelen tot zogeheten T-shaped 

medewerkers. Precies zoals ze dat bij TU Delft ervaren met studenten, 
hoogleraren en docenten. 

 
AGENDA 

9.30 Welkom en toelichting programma door Bert Geerken. 
9.35 Korte impressie van TU Delft Strategie en actuele ontwikkelingen door Tim van 

der Hagen, voorzitter College van Bestuur TU Delft 

9.45 What’s hot & important bij IenM door Lidewijde Ongering, SG IenM. 
9.55 Duopresentatie over Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en Project Snelweg & 

Stad door Peter Russel, decaan Bouwkunde en Mark Frequin, DG Bereikbaarheid 
IenM. 

10.15 Pitches voor de drie parallelle break-out sessies op locatie (The Green Village; City 
& Robotics; QuTech) 

10.20 Koffiepauze 
10.35 Break-out sessies op locatie 

11.50 Energietransitie, de gouden driehoek en T-shaped studenten 

12.15 Follow-up en afronding met aansluitend lunch tot 13.00 uur 
 



 
 

 
Welkom en toelichting programma 

Bert Geerken heet iedereen welkom en wijst op de langzaam groeiende traditie dat beleid 

en kennisontwikkeling elkaar ontmoeten op de woensdag na Prinsjesdag oftewel “de 
derde woensdag van september”. Na dankzegging aan iedereen die geholpen heeft met 

de voorbereiding aan zowel TU als IenM kant, zoemt de heer Geerken kort in op twee 
belangrijke recente documenten van het ministerie: ‘Kennis in het hart van beleid’ over 

het kennisbeleid voor de komende vier jaar en “Vragen voor overmorgen”, de 
Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) van IenM. Hij is verheugd zelfs een 

formule aan te treffen: K = L  x EVA, oftewel Kennis is Informatie maal Ervaring, 
Vaardigheden en Attitude. Een formule die ook de IenM’ers nog niet allemaal scherp op 

het netvlies hadden, wat leidt tot enige hilariteit. 

 
 

Korte impressie van TU Delft Strategie en actuele ontwikkelingen 
Tim van der Hagen is sinds 1 mei dit jaar voorzitter van het College van Bestuur van de 

TU Delft waar hij al dertig jaar aan verbonden is. Hij wijst erop dat de faculteiten 
Bouwkunde en CiTG beide in de wereldwijde top 5 van de beste faculteiten staan. Hij 

deelt wat hem opvalt aan IenM: Het milieu neemt een grote plaats in, net als de 
interdisciplinaire aanpak. Hij ziet dit ook terug bij de TU Delft. Van der Hagen memoreert 

wat er tot nu toe aan uitwisseling is geweest: 4 à 5 masterclasses per jaar, en inmiddels 

ook al 5 summerschools, en natuurlijk de jaarlijkse bijeenkomsten zoals deze. Hij ziet dat 
op alle vijf de ambities van het ministerie binnen de TU Delft veel onderzoeksprojecten 

en andere activiteiten zijn zoals Innovation Airport , Circulaire Economie, Slimme Steden 
en AMS.  

Van der Hagen heeft naast al deze positieve constateringen ook een aandachtspunt: in 
de toekomst zijn er nog meer ingenieurs nodig. Er is daarom meer geld nodig om die ook 

allemaal op te kunnen leiden, waarbij hij verwijst naar de vorige week aan het kabinet 
aangeboden Investeringsagenda, voortvloeiend uit de Nationale Wetenschapsagenda.  

Tot slot vestigt hij de aandacht op het belang van digitaal onderwijs: de MOOC-revolution 

(Massive Open Online Course) waar inmiddels meer dan een miljoen (!) studenten 
wereldwijd gebruik van maken of hebben gemaakt. Zij kunnen vanachter de computer in 

hun eigen woonplaats lessen volgen in bijvoorbeeld watertreatment of solar energy en dit 
direct in praktijk brengen. Er wordt een kort filmpje getoond over de MOOC revolution.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbtZboeYrGw


What’s hot & important bij IenM 
SG IenM Lidewijde Ongering praat het gezelschap eerst bij over de laatste actualiteiten: 

Vorige week ging het rijksbrede programma Circulaire Economie naar de Tweede Kamer 

en natuurlijk de nieuwe begroting die gisteren werd gepresenteerd en waarin onder meer 
extra geld beschikbaar is gesteld voor de omgang met de overmaat aan water en slimme 

mobiliteit. Ook zijn er nu structurele, meerjaarse afspraken met Financiën gemaakt met 
betrekking tot de financiering van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. 

Ongering neemt het gezelschap mee in de vijf IenM ambities voor 2030:  

1 De best beschermde delta. Met voor alle bewoners voldoende drinkwater en klimaatbestendig ingerichte 

steden. De lucht- en waterkwaliteit voldoen in 2030 aan de hoogste eisen. 

2 Een knooppunt van excellente verbindingen. Door de lucht, over de weg, het spoor, het water en het internet. 

Verbonden met Europa en de rest van de wereld. Met maximale service aan alle gebruikers, betrouwbaar, 

veilig, uitstootvrij, geluidsarm en energieneutraal. 

3. Een koploper in hergebruik van afval. Nederland is daarmee het land met de minste restafval van Europa. 

Een land dat zuinig is op schaarse grondstoffen en energiebronnen.  

4. een land met slimme steden. Met goede wegen en openbaar vervoer, voldoende groene ruimte en water. 

Waar bedrijven kunnen concurreren met andere metropolen in Europa end e wereld. Gezond en aantrekkelijk 

voor inwoners. Een inspirerend voorbeeld van ruimte om te wonen, werken en recreëren.  

5 Een land waar burgers en bedrijven betrokken zijn bij hun leefomgeving. Door een overheid die minder en 

eenvoudiger regels oplegt, ruimte geeft voor eigen initiatief en haar informatie digitaal deelt. 

Hiervoor zijn vijf transities nodig: een energietransitie, klimaatadaptatie, gezonde en 

bereikbare steden, slimme en schone mobiliteit en de al eerder genoemde circulaire 

economie. Dit vraagt om een energiek ministerie dat van buiten naar binnen werkt en 
opgaven gestuurd en integraal. Een ministerie dat kennis en initiatieven van burgers en 

bedrijven benut en intern over de grenzen van directoraten werkt en beleid, uitvoering, 

toezicht en kennis verbindt. 

Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en Project Snelweg & Stad 

Peter Russel, decaan Bouwkunde vertelt enthousiast over AMS waarbij met behulp van 

de nieuwste technieken in samenhang wordt gekeken naar allerlei onderwerpen die 
spelen in een grote stad: mobiliteit, afval, water en energie. Het is een programma van 

TU Delft, Wageningen UR, MIT en het bedrijfsleven. Een geslaagd voorbeeld is de app die 
vorig jaar tijdens Sail werd geïntroduceerd vanuit het idee dat je met behulp van de 

informatie vanuit de mensenmassa zelf het beste je crowdmanaging kunt organiseren. 
Uit deze proef bleek dat je met 20 % minder personeel toe kunt als je de benodigde data 

vroegtijdig binnen hebt, uit de mensenmassa zelf dus. 
Russell refereert ook aan de proeven met zelfrijdende auto’s op de openbare weg in 

Californië waar nog geen enkel ongeluk door de auto zelf is veroorzaakt. Alle ongevallen 

die er waren, kwamen tot nu toe door onvoorzichtige voetgangers of ander menselijk 
falen. Russell preludeert op de grote veranderingen door een eventuele grootscheepse 

invoering van zelfrijdende auto’s in Nederland in de toekomst: rijbewijzen zijn niet meer 
nodig, je hebt veel minder parkeerplaatsen nodig omdat – in zijn visie – het fenomeen 

van zelfrijdende auto’s ook leidt tot deelauto’s. Of auto’s op afroep waardoor er 50 tot 90 
procent minder auto’s nodig zullen zijn. De vrijkomende ruimte kun je dus voor andere 

dingen gebruiken. 
 

Mark Frequin, DG Bereikbaarheid neemt het stokje over. Alles draait om data die je kunt 

gebruiken voor duurzame oplossingen. Naast zelfrijdende auto’s spreekt hij ook over 
zelfvarende boten en zelfrijdende treinen. En over de smart bike, die veel problemen op 

zou kunnen lossen in vooral universiteitssteden waar traditiegetrouw erg veel fietsers 
zijn.  

Nederland is in zijn ogen het meest belovende land voor experimenten met slimme 
oplossingen omdat we een goed breedbandnetwerk hebben en dichtbevolkt zijn, dus 

potentieel veel data beschikbaar hebben. 
 

 



Break-out sessies op locatie 

1. Green Village: Onder leiding van managing director Jaron Weishut brengt een groepje 

van 7 deelnemers een bezoek aan de plug&play “wetenschappelijke speelplaats” The 

Green Village. Dit kavel waar voorheen de afgebrande faculteit Bouwkunde stond, is nu 
aangewezen als systeem proeftuin voor duurzame oplossingen in de woon- en 

werkomgeving. De groep bekijkt een recent geplaatste keet met daarin glas dat zelf 

energie opwekt, een brandstofcelauto die zelf ook stroom levert aan het net en het Pret-
à-Loger huis, “Home with a skin”. Een getransformeerd rijtjeshuis waarmee studenten in 

2014 in Versailles de hoofdprijs op duurzaamheid wonnen in een internatonale 
competitie. Die tweede huls bestaat onder meer uit verbeterde isolatie, een groendak, 

een extra gevellaag aan de noordkant en een slimme serre-uitbouw aan de zuidkant met 
zonnepanelen.  

Criterium is onder meer dat het om radicale innovaties moet gaan die potentie hebben 

om breed te worden uitgerold in de echte wereld. De TU levert de basisinfrastructuur op 
het terrein waar real life uiteenlopende dingen kunnen worden onderzocht en getest, 

zoals vormen van stroomvoorzieningen, energie, waterafvoer, warmte- en koude opslag, 
afvalscheiding enzovoort. Het is de bedoeling dat het terrein – nu vooral nog een grote 

bouwplaats met hopen zand – vol komt te staan met huizen en kantoren. In de huizen 
kunnen op termijn ook studenten gaan wonen, mits zij natuurlijk openstaan voor de 

experimenten… 

Het project loopt effectief nu anderhalf jaar en die tijd is nodig geweest om onder meer 
de funding en vergunningen te regelen. Voor dat laatste is gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid die de crisis- en herstelwet biedt voor ‘regelvrije’ experimenteerruimtes en 

ook het bestemmingsplan van de gemeente wordt aangepast. In juni is de Greendeal 
gesloten. Tot nu toe zijn er 73 proefprojecten ingediend. Door wetenschappers, maar ook 

door het bedrijfsleven. Ook het ecologisch dorp bij Boekel heeft gevraagd of het op het 
terrein een nieuwe toepassing kan testen voordat ze het in hun eigen dorp invoeren.  

Streven is om een geheel glazen gebouw op het terrein te realiseren waarbij ook de 

dragers van glas zijn. Momenteel wordt nog gezocht naar de benodigde financiering van 
anderhalf miljoen. Dit gebouw wordt het “co-creation centre” waar onder meer onderzoek 

zal worden gedaan naar warmte en koude en waar allerlei nieuwe toepassingen kunnen 
worden getest. Green Village verbindt op een heel praktische manier fundamenteel en 

toegepast onderzoek. Het terrein is ook zo klein dat mensen van allerlei pluimage 
automatisch met elkaar in contact komen zodat makkelijk kruisbestuivingen tot stand 

kunnen komen. 

In de serre van de Green Village is tijd voor een kort onderling gesprek. Ter plekke 
ontstaat het idee om een klankbordgroep voor Green Village in te richten waar, naast 

IenM, bijvoorbeeld ook EZ zou moeten deelnemen. Een groep die 2x per jaar 

bijeenkomst en niet alleen met elkaar praat maar ook concreet dingen doet is het idee. 
Het initiatief hiervoor ligt bij Green Village. 

Bij mensen van TU Delft komt de vraag op wie precies de contactpersonen zijn vanuit 

IenM. Op deelonderwerpen is dat helder, maar men wil graag ook een overall 
contactpersoon. Aangegeven wordt dat dit is belegd bij Lilian van den Aarsen, directeur 

KIS.  

Hoe kijkt het ministerie naar proeftuinen en in hoeverre is het ingewikkeld voor IenM dat 
meerdere universiteiten met dezelfde onderwerpen bezig zijn? IenM is 

technologieneutraal en maakt generieke regelingen en instrumentarium. Keuzen worden 
pas gemaakt op het moment dat RWS zaken wenst of moet toepassen in de concrete 

infrastructuur. IenM vindt het helemaal geen probleem dat meerdere universiteiten aan 



hetzelfde onderwerp werken. Het ministerie kan niet bepalen wat een 
doorbraaktechnologie is, maar weet wel welke doelen er zijn en moet kijken of het 

instrumentarium daarvoor toereikend is. Het is de rol van IenM om kennisagenda’s op te 

stellen, aan te geven wat het ministerie nodig acht - gezien de uitdagingen - en innovatie 
te faciliteren, maar niet om de inhoud van die innovaties te bepalen.  

 

2. City & Robotics 

In de CyberZoo, het eerste onderdeel van deze break-out sessie, vliegen en kruipen 

overal grote en kleine veelpotige en blokvormige robots rond. In het luchtvaartlab van de 
TU is een experimenteerruimte gestart waar diverse robots worden getest. Drones, zo 

klein als een insect of zo groot als een vogel en pocketdrones, die in je borstzak passen, 
kunnen bijvoorbeeld branden opsporen, filmen, of naar gif en drugs snuffelen, om maar 

een paar toepassingen te noemen. Drones die pakketjes kunnen bezorgen, 
bloedmonsters vervoeren, als eerste hulp fungeren. Tal van mogelijkheden om gebruik te 

maken van robots, die kunnen vliegen, rijden, kruipen en wellicht zwemmen.  
 

Veel studenten, promovendi en start-ups zijn te vinden in RoboValley waarvan het TU 

Delft Robotics instituut het kloppende hart is. Opvallend is dat er ook veel gebruik wordt 
gemaakt van kennis uit andere sectoren en wetenschappen dan de technische: de zorg, 

neurobiologie, dier- en taalwetenschap. RoboValley biedt mogelijkheden om te proberen, 
te testen en experimenteren in een gecontroleerde omgeving. Maar, zo wordt opgemerkt, 

in andere landen zijn de testmogelijkheden uitgebreider: in Australië bijvoorbeeld is er 30 
km2 ruimte en Duitsland is verder dan Nederland. Eigenlijk is het een noodkreet van 

RoboValley. Directeur Arthur de Crook: “Als we nú niet de ruimte krijgen, lopen we een 
enorme achterstand op. We mogen het momentum niet verliezen, de regels en ruimte 

moeten opgerekt worden. Maak het mogelijk! We kunnen de RobotHub van Nederland 

worden!” Rob Huijser, directeur Luchtvaart bij IenM, biedt zich aan als contactpersoon. 
Lidewijde Ongering  geeft als antwoord op de vraag of een luchthaven niet juist een hele 

mooie testplek is, dat het regeltechnisch (nog) niet kan, en dat de emoties over drones 
van de verkeersvliegers begrijpelijk zijn. 



 
Verschillende promovendi en start-ups vertellen over hun multidisciplinaire aanpak: 

robots lijken soms wel dieren die getemd kunnen worden. Gedrag van vogels moet 

eigenlijk ín de drone gestopt worden, zodat de drones, gelijk vogels, bang worden van 
vliegtuigen. Dierenwetgeving zou ook voor robots kunnen gaan gelden. Een bestuurder in 

een zelfrijdende auto kun je vergelijken met een ruiter te paard: via de teugels (stuur, 
gaspedaal) werkt de chauffeur samen met het voertuig. Intuïtief. 

“Op kennisontwikkelingsvlak hebben we waanzinnig veel bereikt”, stelt de Crook, “maar 
we hebben eigenlijk een beetje lopen slapen om de robots naar de markt te brengen.” De 

multidisciplinaire aanpak loont. Een aanpak waarin ethiek verkend wordt, maar ook 
gedeelde verantwoordelijkheid en robot/robot, en robot/mens interactie wordt 

meegenomen. Er wordt nu gekeken vanuit de robot, we moeten echter de hele context 
meenemen, óók IenM is een speler in het veld. Hoogleraar Bart van Arem: “We 

verwachten dat er een menselijke beslisser is. Dat kan ook een groep wijze mensen zijn, 

bijvoorbeeld een transportinstituut, samen met Robotica Instituut. Die willen we allemaal 
bij elkaar brengen. Het zou mooi zijn als dit een showcase wordt.” 

Lidewijde Ongering bedankt allen voor hun “inspirerende verhaal. We gaan met elkaar 
kijken hoe we dit verder kunnen brengen.” 

 
 

3. QuTech: Quantum Computing – From dream to Reality 
Onder leiding van Carmina Garcia Almudever (Assistant Prof) en Anna Molleman 

(programmamanager) gaat een groep van 12 personen, waaronder 8 IenM’ers, op 
bezoek bij QuTech, gehuisvest bij Technische Natuurwetenschappen. 

De break-out sessie begint met een presentatie van Carmina over QuTech in het 
algemeen gevolgd door een inleiding op de technische ins en outs van quantum 

computing. Carmina vertelt dat QuTech een samenwerking is tussen de TU Delft en TNO. 
De faculteiten Technische Natuurwetenschappen en Electrotechniek-Wiskunde-

Informatica zijn betrokken. Het doel van QuTech is het ontwikkelen van 

quantumtechnologie ten behoeve van veilige quantum netwerkverbindingen en quantum 
computers. QuTech heeft de ambitie om ’s werelds eerste werkende quantum computer 

te bouwen. De belangrijkste investeerders in dit onderzoek zijn de Nederlandse overheid, 
Microsoft, Intel en de EU. 



 
Het wordt pittig als Carmina de groep meeneemt in de fundamentals van quantum 

computing. De grote uitdaging voor het ontwikkelen van quantumtechnologie voor de 

quantumcomputer is de opschaling: het kunnen maken van complexe structuren met 
zeer veel quantumbits. Carmina geeft antwoorden op vragen als: Wat is een qubit en hoe 

verhoudt deze zich tot de classical bit? Ze legt uit dat door gebruik te maken van de 
bijzondere eigenschap dat quantumbits niet alleen 1 en 0 kunnen zijn, maar ook 1 en 0 

tegelijkertijd, een quantumcomputer bepaalde rekenproblemen extreem veel sneller kan 
oplossen. Maar ook: Hoe zijn qubits opgebouwd? Hoe verhoudt de rekenkracht, het 

energie- en ruimtegebruik van de computers die wij kennen zich tot de quantum 
computer van morgen? En waar iedereen het meest benieuwd naar is: Waar vindt deze 

fundamentele kennisontwikkeling zijn toepassing? De groep leert dat quantum computing 
zeer veelbelovend is. Bijvoorbeeld voor het berekenen van de eigenschappen van 

veelbelovende nieuwe materialen op moleculair niveau, diagnose bij DNA sequensing, big 

data toepassingen, ontwikkelen van nieuwe medicijnen en nog veel meer. 
Carmina vertelt dat er meer plekken op de wereld zijn waar onderzoek wordt gedaan aan 

quantum computers. Er is onderlinge concurrentie maar tegelijkertijd werkt QuTech ook 
samen met internationale onderzoeksinstellingen. 

Na de presentatie van Carmina gaat de groep naar twee labomgevingen van QuTech: 
 

 Kouwenhoven Lab: David van Woerkom, PHD in de Quantum Transport sectie, 
vertelt dat in dit lab objecten worden gerealiseerd op nanoschaal met de gewenste 

eigenschappen. In dit lab wordt bijvoorbeeld de beweging van individuele 

elektronen beïnvloed en gecontroleerd, quantum superpositions van zogenoemde 
‘single spins’ gecreëerd en er worden pogingen gedaan om nieuwe deeltjes te 

ontdekken. Het beroemde Majorana deeltje is hier een voorbeeld van. Dit 
fundamentele quantum mechanica onderzoek moet op de lange termijn leiden tot 

toepassing in nieuwe technologie zoals de quantum computer. 
 Taminiau lab: Tim Taminiau, tenure-track Team leader bij QuTech, neemt de 

groep mee in de wereld van ‘spin-based quantum networks’ voor quantum 
berekeningen en onderzoek naar  de fundamentals  van quantum informatie. De 

groep van Taminiau zoekt naar antwoorden op vragen als: Kunnen we ‘quantum 

coherence’ in stand houden op een dusdanige manier dat grootschalige quantum 
berekeningen mogelijk worden? En is quantum mechanica toereikend om op 

exacte wijze dit soort grootschalige quantum systemen te beschrijven? Tim vertelt 
kort iets over de Bell test ("Loophole-free Bell test: Spooky action is real") die in 

2015 succesvol is uitgevoerd en wereldwijde (pers)aandacht kreeg.  
Zie ook dit artikel.  

 
Tijdens deze break-out sessie is duidelijk geworden hoe enthousiaste onderzoekers uit 

binnen- en buitenland fundamenteel onderzoek doen in de quantum mechanica om de 

droom van een supersnelle quantum computer werkelijkheid te laten worden. 
 

http://www.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/einsteins-ongelijk-delfts-experiment-beeindigt-80-jaar-oude-discussie/


 
 
Energietransitie, gouden driehoek en T-shaped studenten 

Paulien Herder, voorzitter van Delft Energy Initiative, vertelt over de opgave om naar een 

Green Economy te groeien. En een (nagenoeg) CO2 vrije energievoorziening in 2050. 
Zowel voor hoge en lage temperatuurverwarming, als de energie voor transport en 

mobiliteit en voor verlichting en apparaten. Daar is heel veel voor nodig op 
systeemniveau, maar er zijn ook veel diepe, wetenschappelijke vragen. Ook hier is dus 

sprake van een T-shape. Zo is er een plan om een diepe put te boren onder Delft 
vanwege de aardwarmte. Hier spelen puur wetenschappelijke geofysische vragen, maar 

ook vragen over techniek, mogelijk businessmodel et cetera. 
 

Marcel Hertogh, voorzitter Delft Delta’s, Infrastructures & Mobility Inititative (DIMI) richt 

zich in zijn deel van het verhaal op de noodzaak van T-shaped studenten en life-long 
learners en hoe DIMI daar aan bijdraagt. De maatschappelijke vraagstukken vragen om 

een integrale benadering en om professionals die zowel verbreding als verdieping kunnen 
brengen. 
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Dit is behoorlijk weerbarstig, zowel binnen personen als in de omgeving. Je wordt 
bijvoorbeeld geacht voldoende te publiceren, maar de wetenschappelijke tijdschriften zijn 

erg monodisciplinair. 

Zogeheten collaborative Phd’s dragen concreet bij aan meer T-shaped professionals. 
Doordat deze promovendi naast hun promotie ook werken bij een bedrijf of organisatie, 

zijn zij veel meer gewend aan de combinatie samenwerking en specialisatie. 
DIMI draagt bij door het opzetten van bijvoorbeeld de minor integrated infrastructure 

design, een halfjaarse fulltime minor voor derdejaars bachelors, interfacultair en met zes 
nieuwe vakken. Idee is om een dergelijk aanbod ook op masterniveau te ontwikkelen. 

Studenten zelf geven aan dat ze er een veel breder netwerk door krijgen wat de 
samenwerking, ook in de toekomst, erg bevordert. 

Hertogh memoreert ook de succesvolle masterclasses en summerschools voor IenM’ers. 
De eerstvolgende masterclass over circulariteit en logistiek eind september heeft al meer 

dan 70 aanmeldingen. Deze vormen van life-long learning bieden vele kansen. 

Twee jaar geleden is DIMI gestart met specifieke projecten en inmiddels lopen er 
meerdere grote onderzoeken van de TU, samen met partners. Denk aan Innovation 

Airport; Highway & City; en De Nieuwe Delta. Dit zijn projecten waar veel faculteiten en 
dus professionals met diverse achtergronden, bij elkaar komen.  

Tot slot: We leiden studenten op voor banen die nu nog niet bestaan. Waarin ze 
technologieën gebruiken die nu nog niet zijn uitgevonden. Voor de oplossing van 

problemen die we nu nog helemaal niet kennen. Mooi vervat in het filmpje Did you know 
3.0: Shift happens. 

 

Follow-up en afronding 
Bert Geerken rondt de ochtend af met de constatering dat het een zeer geanimeerde 

ontmoeting was, wat veel instemming vindt in de zaal. 
Op uitnodiging van de dagvoorzitter deelt Lidewijde Ongering haar belangrijkste 

bevindingen. Voor haar springt de gemeenschappelijkheid van de vraagstukken het 
meest in het oog. Zoals het zoeken naar voldoende financiering en de struggle om de 

vele specialisten van het ministerie ook in den brede te laten ontwikkelen tot zogeheten 
T-shaped medewerkers. Precies zoals ze dat bij TU Delft ervaren met studenten, 

hoogleraren en docenten.  

Na de overhandiging van een internationaal boek over ‘Inland Waterway Transport’ aan 
Ongering en een waka waka lamp aan de dagvoorzitter, is het tijd voor de afsluitende 

lunch. 
 

In deze korte video blikt Bert Geerken terug op de bijeenkomst. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F9WDtQ4Ujn8
https://www.youtube.com/watch?v=dZa1VPdD5So

