Verslag buitenlandse dienstreis
Studiereis Finland, 21-24 januari 2020, City Deal Kennis Maken

Hoeveel personen hebben de reis gemaakt
1 persoon.

N.B. Totale groep 42 deelnemers: ministeries OCW en BZK, universiteiten, hogescholen en gemeenten;
waarvan 3 deelnemers van het Haagse consortium City Deal Kennis Maken (Universiteit Leiden, De
Haagse Hogeschool en Gemeente Den Haag).

Hoelang duurde de reis?
3 dagen.

Wat was het doel van de reis?

Kennisuitwisseling en netwerkversterking m.b.t. samenwerking steden en hoger onderwijsinstellingen
en het betrekken van studenten en onderzoekers bij de aanpak van maatschappelijke opgaven.

Welke locaties zijn bezocht?

Helsinki: Aalto University, Aalto Design Factory, Oodi Library, City of Helsinki Municipal office, Metropolia
University of Applied Sciences.
Tampere: Tampere University en Tampere University of Applied Sciences.

Wie heb je ontmoet? (benoem de functieomschrijving)
Aalto University, Helsinki:
• Associate vice president, Aalto University.
• Director, Aalto Design Factory.
• Project Director Aalto University Start-Up Center.

Tampere:
• Vice President of Education, Tampere University.
• Vice President of RDI, Tampere University.
• Innovation Director, Tampere University.
• Senior Lecturer, Tampere University of Applied Sciences.
• Director, Campus Development, Tampere University.
• Director, Continuing Education, Tampere University - ECIU University, a European University Initiative.
• Manager of Student Services, Tampere University, & Manager, Business, TAMK - AIKO project focusing
on talent attraction and retention and Juniversity, fun and interactive activities that help children and
youth learn about science.
City of Helsinki:
• Senior Planning Officer for University Cooperation, Helsinki City Council.
• Senior specialist for Helsinki City Council on International Affairs.
• Finse Vereniging van Hogescholen (Arene), Director.
• Finse VSNU (UNIFI), Manager.

Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki:
• Director RDI Services.
• Research and Development Manager, Strategy and Development Services.
• Head of Communications - campus development:
• XR Data Curator - strategic partnerships with the city: example of Helsinki XR Center.
• Innovation Director - Customer-oriented Wellbeing and Health Services: example of Health
‘Village’.
• Project Director, SIMHE Services - SIMHE Services (Supporting Immigrants in Higher Education).
• Director, Development Department - strategy formulation, strategy towards 2030.
Helsinki University:
• Head of Community Relations and Fundraising.
• Research Coordinator.

Wat heeft de reis de gemeente opgeleverd?

• Inzicht in de campusontwikkeling van Aalto University ,het Aalto Ecosystem van bedrijven en
incubators. Voorbeelden van samenwerking met de stad in Urban Academy Partnerships. De
ervaringen met het concept “school as a service”.
• Kennis van de opzet van Aalto Design Factory en het concept van “Passion Based Learning”.
• Inspiratie voor een “university community” zoals dit wordt ontwikkeld in Tampere: universiteit
en hogeschool werken samen als hechte eenheid. De manier waarop het werken met de
samenleving en de stad in alle studies en in de aanpak is verweven. Een voorbeeld is Juniversity
dat is gericht op jonge kinderen en jeugd, waarbij kinderen leren van wetenschap via open
science hubs, lezingen, courses en summer camps.
• Inzicht in het werk van grote lobbyorganisaties voor het hoger onderwijs. Opvallend is dat bijna
de volledige financiering van het hoger onderwijs uit publieke middelen komt en een
aanzienlijk deel EU funding voor met name onderzoek.
• Inspiratie voor een bibliotheek als Oodi waar het is gelukt om met eigenmiddelen een plek te
creeren voor ontmoeting en verbinding tussen letterlijk alle inwoners van Helsinki. Alle
mensen moeten toegang hebben tot informatie en faciliteiten.
• Inzicht in initiatieven van de stad met hoger onderwijsinstellingen o.a. Urban Academy maar
ook de Helsinki Think Company om academisch ondernemershap te stimuleren tussen
disciplines, met co-working spaces, evenementen en projecten.
• Inspiratie voor het opzetten van een nieuwe campus (Metropolia) door de hele gemeenschap
te betrekken bij het ontwerp en door het aangaan van grootschalige samenwerking met de
buurt.
• Inzicht in het Co-creatie Lab, een samenwerking op grootschalig niveau tussen studenten en
bedrijven/ organisaties rond sustainability en Think Corner, een grote samewnerking op een
fysieke locatie en digitaal voor nieuwe ideeen en vormen van samenweerking.
Leerpunten in het algemeen vanuit de studiereis:
• De samenwerking werkt alleen goed op gelijkwaardig niveau, zowel vanuit de stad als vanuit
de kennisinstellingen.
• Een strategie moet niet alleen in het onderwijs overal (!) worden doorgevoerd, maar ook in het
gebouw, met de toegankelijkheid, de warme open ruimtes en co-working spaces.
• Het moet onderdeel zijn van je curriculum: werken in en met de stad is niet iets “extra’s” naast
wat er al gebeurt.
• Agile werken is de norm in Finland: snel iets kleinschalig uitproberen en anders weer
aanpassen / stoppen. Hierdoor veel vrijheid om samen te creëren en de volgende stappen te
bepalen.
• Finnen gaan het gewoon doen en wachten niet te lang. Er wordt veel bottom-up
uitgeprobeerd.
• Bibliotheken als essentiële plekken van verbinding zien in de stad.
• Ruimte in de stad wordt grotendeels gezamenlijk met alle mogelijke stakeholders ontwikkeld,

niet alleen door de universiteit of stad, of een bedrijf.

Zijn er vervolgafspraken? Zo ja, welke?

• Ja, op verzoek van organisator SIA-NWO dragen de deelnemers suggesties aan voor het
vormgeven van een volgende studiereis. Gevraagd is om hiervoor ook actief input te leveren,
bijvoorbeeld middels het voorbereiden van een presentatie over de projecten en ervaringen
met samenwerking in de eigen stad.
• Na evaluatie van de studiereis met vertegenwoordigers van het Haagse consortium
(Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool), die ook aan de studiereis hebben
deelgenomen, is afgesproken om de ideeën voor een urban academy en voor een innovation
festival te gaan verkennen in het kader van het project City Deal Kennis Maken.

