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Goed werk heeft tijd nodig 
Innovatieve impact binnen de eigen organisatie 
neemt toe wanneer een project een vervolg krijgt 
in andere semesters, wat bijdraagt aan het interne 
commitment voor studentprojecten. Partners 
die al meerdere semesters meedraaien merken 
dit op, wat perspectief biedt voor nieuwe leden. 
Bovendien blijkt dat het leggen en onderhouden 
van relaties met FHICT na verloop van tijd meer 
vanzelf gaat.

Fysiek contact vraagt om extra stimulans 
Fysiek contact met partners beperkte zich in 
studiejaar 2020/2021 tot overleg op afspraak met 
studentgroepen. Met thuiswerken als comfortabel 
alternatief bestaat de zorg dat fysiek contact beperkt 
zal blijven, hoewel de meerwaarde om elkaar echt te 
treffen wel wordt ingezien. Werken in het InnovationLab 
krijgt voor partners meer betekenis wanneer er meer 
partnerbedrijven aanwezig zijn en er meer gezamenlijke 
bijeenkomsten op locatie worden georganiseerd. 
Partners spreken opnieuw de behoefte uit om meer 
onderling samen te werken en kennis, expertises, 
interesses en projecten te bundelen. 

Idealen voor over 5 jaar 
In 2027 is in het InnovationLab:

chevron-right Een grote koffiecorner of ontmoetingsplek

chevron-right Meer fysieke zichtbaarheid van projecten

chevron-right De informele sfeer van een werkomgeving, waar    
    studenten collega’s zijn

chevron-right Een merkbare aanwezigheid van SPARC leden

chevron-right Structurele invulling en uitvoer van projecten

Partners in Innovation beoordelen de samenwerking in het 
Fontys ICT InnovationLab met ruime voldoendes. 
Hoe beoordeel je de ...

Partners zijn met name tevreden over de communicatie en organisatie vanuit FHICT. Wat vooral 
aandacht verdient is de afronding en overdracht van onderzoeksopdrachten. 
Hoe tevreden ben je over ...

samenwerking met SPARC?

samenwerking met FHICT?

kwaliteit van het onderwijs, waarbij 
je als Partner betrokken bent?

kennis, vaardigheden en attitude 
(competenties) van de studenten 
waarmee je hebt samengewerkt

10

De communicatie en organisatie vanuit FHICT

Organisatie Meet & Match

De tijdsinvestering vanuit de eigen organisatie

De communicatie vanuit SPARC

De innovatieve impact binnen de eigen organisatie

De ontwikkeling van nieuwe kennis door 
middel van de onderzoeksopdrachten

Communicatie met coordinatoren

Afronding en overdracht van 
onderzoeksopdrachten

7.3

7.7

7.7

7.8

niet tevreden neutraal tevredenmatig tevreden heel erg tevreden

De resultaten komen voort uit de jaarlijkse Partner in Innovation (PiI) evaluatie. 
Partners zijn eerst bevraagd d.m.v. een online enquête, gevolgd door twee 
verdiepende focusgroepen. In totaal hebben 12 van de 19 partners deelgenomen. 
Dit onderzoek vond plaats in september en oktober 2021.
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