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Langjarig praktijkgericht onderzoek met Avans Hogeschool 

 

Voor de hogescholen heeft de overheid een eigen subsidieorganisatie opgezet, van waaruit 

praktijkgericht onderzoek gefinancierd kan worden. De organisatie achter deze subsidie is 

Regieorgaan SIA. Regieorgaan SIA is binnen NWO voor de hogescholen de basis voor een 

volwaardige 2e geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. 

 

De aanvragen voor subsidie voor praktijkgericht onderzoek gaan via speciale programma die RAAK 

heten. Er is een RAAK publiek, RAAK Pro en een RAAK mkb. Die laatste is waar het lectoraat 

Sustainable Finance and Accounting samen met Bouwend Nederland en 6 mkb bedrijven in de bouw 

een aanvraag zou willen doen. Omdat het praktijkgericht onderzoek vraaggestuurd moet zijn, 

betekent dat we aan de slag gaan met onderwerpen en onderzoeksvragen die urgent zijn voor de 

sector. Het lectoraat SFA doet onderzoek op het gebied van duurzaamheid en meervoudige 

waardecreatie in de vakgebieden Finance & Control en Accountancy. Dat betekent dat wij vooral 

met een duurzame bril kijken naar zaken die vanzelfsprekend zijn voor de huidige manier van 

werken, maar die moet of gaat veranderen vanwege de eisen rond duurzaamheid en circulaire 

economie die gesteld worden aan kleine en middelgrote bedrijven. 

 

In de afgelopen jaren hebben wij met docenten en studenten van Avans onderzoek gedaan met 

organisaties die duurzaamheid en financiële eisen met elkaar willen verbinden en die op zoek zijn 

naar nieuwe oplossingen op financieel gebied. Dus duurzame en circulaire businessmodellen, 

financiële ratio’s die aangepast moeten worden op de transitie naar een duurzame economie. 

Vooral de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van sustainability reporting en de EU-

taxonomie gaat een belangrijke invloed zijn op hoe mkb-bedrijven hun duurzame prestaties moeten 

meten en rapporteren. Hoe dat moet, daar kan het lectoraat SFA bij helpen via praktijkgericht 

onderzoek. 

 

Wij zijn op zoek naar 6 mkb-bedrijven die belangstelling hebben voor onderzoek naar (rest)waarde 

van materialen en tweedehandsmarkten voor bouwmaterialen, maar ook andere vraagstukken rond 

circulair bouwen met een financiële of accounting insteek past bij ons onderzoeksterrein. Door het 

creëren van een consortium met bedrijven, Bouwend Nederland en Avans Hogeschool zouden we 

een aanvraag kunnen doen voor de RAAK mkb subsidies. Dat betekent wel dat we tenminste 2 jaar 

met elkaar zouden samenwerken en de maximale subsidietoekenning zou € 300.000 zijn. De 

partners worden gevraagd voor de helft van dat bedrag (max 150.000) cofinanciering te geven maar 
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dat kan in de vorm van uren. Voor meer informatie: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/raak-

mkb/ 

 

Voor nadere toelichting kunnen bedrijven contact opnemen met Marleen Janssen Groesbeek, lector 

Sustainable Finance and Accounting van Avans Hogeschool:  

me.janssengroesbeek@avans.nl , 06 81925894 

 

Achtergrond Regieorgaan SIA 

Regieorgaan SIA is in 2013 opgericht door het ministerie van OCW, de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de partners in de Stichting Innovatie Alliantie, het Nationaal 

Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op. Regieorgaan SIA werd onderdeel van NWO op basis 

van een convenant, ondertekend door OCW, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, 

Syntens, TNO en Novay. 
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