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DE STRATEGISCHE AGENDA 
 
 
Maatschappelijke impact 
Het genereren van maatschappelijke impact is een derde kernproces binnen universiteiten 
geworden, zeker binnen de Universiteit Utrecht. Daarmee worden de traditionele 
kernprocessen – onderwijs en onderzoek – nadrukkelijk met de samenleving verbonden, met 
maatschappelijke vraagstukken, praktijken en partners, zodat maatschappelijke 
(meer)waarde wordt gerealiseerd. Wetenschap kan dan interessanter, relevanter, 
toegankelijker en legitiemer worden. Wij definiëren maatschappelijke impact als volgt: 
 

Wij brengen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gericht in wisselwerking met 
maatschappelijke vraagstukken, partners en praktijken, zodat onderzoek en onderwijs 
maatschappelijke betekenis hebben, doorwerken, en waarde toevoegen.  

 
De faculteit REBO wil hierin leidend zijn, in directe aansluiting op bredere ontwikkelingen 
buiten de faculteit, binnen de UU, alsmede in Nederland en internationaal. Denk aan de 
hubs van de UU-strategische thema’s, de UU-nadruk op Life long learning, community 
service learning (CSL) en 3e geldstroomonderzoek, alsmede de bredere nadruk op Open 
Science, inclusief ‘erkennen & waarderen’, de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), de 
KNAW-nadruk op impact, inclusief het belang van ‘impact pathways’, het belang van 
‘Erkennen & waarderen’, en de LERU-nadruk op ‘productive interactions’.  

In deze korte strategische agenda wordt uitgelegd waarom maatschappelijke impact 
genereren van belang is, wat het inhoudt – over welke typen (kern)activiteiten het gaat – en 
welke acties daarbij horen. Daarbij gaat het zowel om directe impact-acties, alsook om meer 
indirecte acties om impact te besturen, te organiseren en te ondersteunen. In een aparte 
Bijlage wordt de Strategische agenda meer uitgewerkt. In een aparte Uitvoeringsagenda 
wordt een deel van onze impactactiviteiten vervolgens meer concreet geprogrammeerd. 
 
Het belang van impact 
Impact genereren is steeds onvermijdelijker geworden. In het licht van zwaarwegende 
maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid, vraagt de samenleving om wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met 
maatschappelijke relevantie en doorwerking. Onderzoekers willen betekenisvol onderzoek 
doen, dat ‘ergens over gaat’. Studenten willen maatschappelijk betekenisvol zijn. Impact, via 
externe activiteiten als advies en executive onderwijs, en via consortia, is profijtelijk: het 
levert niet alleen kennis, netwerken, input, onderzoeksdata en partnerships op, maar tevens 
capaciteit en financiële middelen.  

Dat alles sluit aan op bredere bewegingen die de relevantie van wetenschap 
proberen te versterken: de universiteit ‘opent’ zich, toont maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, en verhoudt zich tot maatschappelijke vraagstukken en 
verwachtingen.  
 
Kernactiviteiten 
Impact is niet een specifieke soort activiteit, en het is ook meer dan public engagement en 
outreach, zoals publiekslezingen of publiekscommunicatie. In deze notitie onderscheiden we 
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vier soorten kernactiviteiten, die wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in wisselwerking 
met de samenleving brengen (zie Figuur 1 voor een samenvatting): 
 

1. Maatschappelijk leren: de vorming van studenten als maatschappelijke professionals, 
carrière- en arbeidsmarktperspectieven in Ba/Ma, de koppeling van onderwijs aan 
actualiteit, verbindingen tussen onderwijs en maatschappelijke 
vraagstukken/praktijken, alsmede Life long learning (inclusief flexibilisering). 

2. Maatschappelijk adviseren: ondersteunen van organisaties bij het aanpakken van 
maatschappelijke vraagstukken, inclusief bestuurlijke, juridische, economische 
aspecten, via kortlopende advisering en langer lopend opdrachtonderzoek. 

3. Maatschappelijk interacteren: kennis richting de samenleving brengen, via 
expertrollen, lezingen, social media, zichtbaar via de media, publieksevents, alsmede 
‘public engagement’ en ‘outreach’ activiteiten. 

4. Maatschappelijk coproduceren: onderzoek in coproductie met maatschappelijke 
partners (waaronder bedrijven), ‘business development’, inclusief de agendering, 
uitwerking en doorwerking van projecten, mede via (stakeholder)netwerken en 
meerjarige afspraken. 

 
Het verrichten van deze kernactiviteiten gaat niet vanzelf. Het roept ten eerste lastige 
dilemma’s op, bijvoorbeeld, hoe ver wetenschappers moeten gaan in het aangaan van 
partnerships? De academische onafhankelijkheid is een belangrijk en beschermwaardig 
goed. Ten tweede kennen partners hun eigen motieven, wensen en werkwijzen, die zich 
soms lastig laten combineren met hoe de universiteit werkt, omdat wetenschappelijke 
integriteit dat ingeeft. De motieven van partners kunnen vanuit universitaire optiek 
‘verdacht’ zijn. Ten derde verschilt het waarmaken van impact per (sub)discipline: de ene 
(sub)discipline heeft directere banden met partners en praktijken dan de andere. Tot slot is 
de universiteit niet zomaar ingericht op het realiseren van impactactiviteiten. Het is ook niet 
zo dat iedereen dat zomaar kan of moet gaan doen. 

Dat betekent dat het verder brengen van impactactiviteiten gedoseerd, 
gedifferentieerd en zorgvuldig zal moeten plaatsvinden. Niet alles tegelijk, niet alles voor 
iedereen.  

De faculteit doet dit alles bovendien niet allemaal zelf. Integendeel. Ze stimuleert en 
faciliteert, in relatie tot de disciplines en departementen, tot onderzoek en onderwijs, tot 
multidisciplinaire samenwerking, en tot de relaties die onderzoekers en docenten met de 
buitenwereld onderhouden. Impact genereren vraagt om subtiel samenspel tussen 
disciplines en departementen, facultaire circuits, hubs en focusgebieden, en universitaire 
prioriteiten, accenten en acties.  
 



 4 

 
 
Acties 
Tegen deze achtergrond kan per kernactiviteit worden verhelderd welke acties binnen onze 
faculteit relevant zijn: 
 

1. Maatschappelijke leren: 
a. Versterking maatschappelijke betrokkenheid en vorming in/rond onderwijs 
b. Koppeling van onderwijs aan maatschappelijke vraagstukken, o.a. via CSL 

(community service learning), stages en (advies)projecten 
c. Versterking beroeps- en arbeidsmarktperspectief Ba/Ma, mede via de 

studieverenigingen 
d. Versterking alumnirelaties en -netwerken 
e. (Door)ontwikkeling Life long learning 

2. Maatschappelijk adviseren: 
a. (Door)ontwikkeling ‘REBO Advies’ 
b. Verdere versterking van opdrachtonderzoek rond maatschappelijke thema’s 
c. Onderzoek beleids- en organisatierelevant maken  
d. Professionalisering van academisch advies (incl. competenties/kwalificaties) 
e. Meten van impact, met nadruk op ‘impact pathways’ 

3. Maatschappelijk interacteren: 
a. Realiseren van Land marks, zoals de Walvis 
b. Voortzetting/uitbouw van Impact nights, Impact cafés, Impact connect 
c. Organiseren van publiekslezingen (bijvoorbeeld in coproductie met 

TivoliVredenburg) 
d. Inspelen op actualiteit via actualiteitencolleges 
e. ‘In de etalage zetten’ van onderzoek 

4. Maatschappelijk coproduceren: 
a. Uitbouw van institutionele partnerships en netwerken 
b. Uitbreiding van ‘hybride’ PhD’s en postdocs (met onderzoekstijd mede via 

partners)  
c. Verkenning van de mogelijkheid om impact-gerelateerde carrière paden te 

realiseren (i.h.b. voor UHD’s en hoogleraren) 
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d. Op/uitbouw van Learning platforms, in relatie tot bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties 

e. Verdere uitbouw partnerships en consortia, mede via business developers 
f. Ondersteuning van maatschappelijke c.q. veldexperimenten 
g. Ontwikkeling van Citizen science, waarbij burgers betrokken worden bij 

onderzoek 
 
Randvoorwaarden 
Voor alles zijn partners en maatschappelijk thema’s belangrijke vehikels om de 
kernactiviteiten te realiseren en te verbinden. Vervolgens zijn allerlei bestuurlijke, 
beleidsmatige en organisatorische randvoorwaarden nodig: 
 
 Bestuur: 

• Verdere nadruk op/uitwerking van maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, 
gezondheid, veiligheid, rechtvaardigheid 

• Oprichting Board of Impact [m.i.v. februari 2019 gerealiseerd] 
• Formalisatie REBO Samenwerkingsteam impact (FSO) [m.i.v. april 2019 gerealiseerd] 
• Voortzetting van Maatschappelijke impact prijs jury, incl. studenten 
• Oprichting van REBO Maatschappelijke Adviesraad (MAR), met strategische partners 
• Bijhouden van facultaire Jaarkalender, incl. jaarprogrammering 
• Impactdag (met en voor REBO- en UU-collegae, studieverenigingen, alsmede 

partners en externen) 
 

Beleid: 
• Versterking/aanscherping partnership beleid 
• HR-beleid: verruiming van incentives, taakstellingen, beoordeling, carrière routes  

o Professionalisering van inverdienen (op team en groepsniveau) 
o Erkennen en waarderen, inclusief MERIT (ook op teamniveau) 
o Herijking taakstellingen (ruimte naast onderzoek en onderwijs, in lijn met 

MERIT) 
o Impact-carrière-accenten (voor bovengemiddeld presteren via impactvol 

onderzoek en/of onderwijs), voor UD’s, UHD’s en HL-en) 
 

Organisatie: 
• Impactklimaat, inclusief bespreekbaar maken van dilemma’s 
• Versterking back office ondersteuning LLL en advies 
• ‘Look and feel’ van maatschappelijke activiteiten 
• Communicatie en zichtbaarheid 
• ‘Business development’ (uitbouw van partnerships en -netwerken, inclusief 

bedrijfsleven) 
 
Tot slot 
Via directe impactactiviteiten en indirecte randvoorwaardelijke activiteiten kunnen binnen 
(academie) en buiten (samenleving) sterker verbonden worden. Impact is dan geen bijzaak 
of randzaak, en versterkt onderwijs en onderzoek. Onderzoek en onderwijs zijn academisch 
en internationaal aan de maat, en tevens maatschappelijk ingebed, van waarde en 
bruikbaar. Kortom, wetenschap die (door)werkt. 


