
ONZE 
DISGENOTEN
Karthaus & de Groen is sparring partner voor: 
• Lectoren
• Managers van Zwaartepunten en Centres of Expertise
• Faculteitsdirecteuren
• Bestuurders hogescholen
• Ondernemers
• Managers Innovatie clusters 
• Gepassioneerde professionals
• Programmamanagers onderzoeksprogramma’s

WIE ZIJN 
KARTHAUS & DE 
GROEN?
IGNACE KARTHAUS 
Ruim tien jaar manager van innovatieprogramma’s voor 
ondernemers en praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s 
zoals RAAK, Zwaartepunten/CoE, Verdus Surf en 
Take Off. Met Buro I.K. (www.buro-ik.com) inzetbaar 
als verbinder, troubleshooter, coach, ontwikkelaar 
van kennis- onderzoekprogramma’s en creative brand 
concepten. 

RU DE GROEN
Ru de Groen realiseert met Krikke Books 
(www.krikkebooks.nl) al meer dan tien jaar 
contentmarketing voor A-merken en grote organisaties. 
Deden dat met succes voor bedrijven als o.a. Grolsch, 
KLM, de Eerste Kamer, het Rijksmuseum en Unicef. Voor 
de kennissector werkte Krikke Books voor meerdere 
hogescholen en NRPO-SIA (Thematische Impulsen en 
het zwaartepunt ondersteuningsprogramma). 

 

CONTACT  
  
IGNACE KARTHAUS   
ignace@karthausdegroen.nl
(06) 513 19 181

RU DE GROEN
ru@karthausdegroen.nl
(06) 426 23 692

MICHIEL HAANS
michiel@karthausdegroen.nl
(06) 426 23 681

WWW.KARTHAUSDEGROEN.NL
INFO@KARTHAUSDEGROEN.NL



De topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM) is een essentiële motor en aanjager van de Nederlandse economie. HTSM levert 
technologische producten en diensten voor toepassingen in alle andere topsectoren. De topsector biedt sleuteloplossingen voor maat-
schappelijke uitdagingen in onder meer energie, gezondheidszorg en mobiliteit.

Volle kleuren geven Nederland aan, de zachte kleuren de totale wereld.
Bron: Agentschap, NL, NL Octrooicentrum

 
 

 

 

aantal octrooiaanvragen aantal bedrijven

64.120
werkzame personen

444.000

94,9 miljard
aan waarde van 
geproduceerde goederen

aan geschatte waarde 
voor de export

41 miljard

2,58 miljard

2,58 miljard is +/- 8% van de toegevoegde waarde. Binnen de 
vervaardiging van machines en apparaten is dit zelfs16% van de 
toegevoegde waarde. 
Bron: CBS kerncijfers 2010, Monitoren Topsectoren
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Agri & Food
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Hightech Systemen en Materialen
Energie
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Chemie
Water

Metaalindustrie Vervaardiging machines en apparaten Vervaardiging van transportmiddelen Overig

HTSM:

Factsheet topsector
Centres of Expertise

Centres of Expertise (CoE) zijn publiek-private 
samenwerkingen die zich richten op sectoren die voor 
het welzijn en de welvaart van Nederland van groot 
belang zijn. 

Een of meerdere hogescholen werken hierin samen 
met kennisinstellingen, bedrijven en publieke 
instellingen. In 2012 werden hogescholen uitgenodigd 
in hun prestatieafspraken met het ministerie van OCW 
voorstellen op te nemen voor de oprichting van nieuwe 
CoE’s. Naast de drie bestaande CoE’s werden 18 
voorstellen voor Centres gefinancierd met elk één 
miljoen euro.  

Een aantal van de CoE’s richt zich op HTSM. Deze staan 
vermeld op het bovenstaande kaartje. Hierin worden de 
hogescholen aangegeven die deelnemen in een CoE in 
de sector HTSM of met raakvlakken aan deze sector.

Voornaamste clusters 
van vestigingen in de 
topsector HTSM

Interpretatie van gegevens 
over ruimtelijke spreiding 
van vestigingen in de 
topsector HTSM.
Bron: pbi.nl / cbs.nl

HTSM Centres of Expertise

Automotive Centre of Expertise (ACE) - HAN
Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) - Zuyd
Productietechniek en materialen - Fontys
Centre of Expertise Smart Polymeric Materials - Stenden
Expertisecentrum - Saxion
Centre of Expertise TechniekOnderwijs - Saxion

 

 

Fontys

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Rotterdam

Saxion

Stenden

Windesheim

Zuyd Hogeschool

Hogescholen

 Zwaarte

 ın beeld
Zwaartepunten

Op weg naar robuuste 
samenwerkingsverbanden

WERKEN AAN 
IDENTITEIT EN 
PROFILERING
HET BELANG VAN IDENTITEIT
In een continu veranderende wereld is jezelf 
onderscheiden van essentieel belang. Ook als het 
om het werkveld van onderzoek en onderwijs. Een 
heldere profilering en een duidelijke identiteit leidt 
tot waardevolle verbindingen tussen medewerkers, 
partners, studenten, bedrijven en professionals. Het is 
een voorwaarde voor succesvolle samenwerkingen in 
onderzoeksprogramma’s en kennisgedreven initiatieven. 
Karthaus & de Groen helpt om ambities te realiseren.

TAILOR MADE AANBOD
Karthaus & De Groen is specialist op het gebied 
van programma ontwikkeling en interne & externe 
communicatie. Wij zorgen voor een tailor made 
aanbod in het specifieke werkveld van kennis gedreven 
initiatieven. 

DE MEERWAARDE VOOR U
Door middel van goed doordachte concepten en 
doelgerichte contentmarketing zorgen wij voor 
• uitgekiende identiteit versterkende content 
• waardevolle verbindingen tussen onderwijs,   
 onderzoek en ondernemers & professionals
• ontwikkelen van dynamische kennisprogramma’s   
en samenwerkingen

Karthaus & De Groen weet ingewikkelde content 
leesbaar te maken en uw verhaal te vertellen. Zelfs 
de meest taaie materie brengen we tot leven. We 
brengen uw inhoudelijke boodschap en andere 
identiteitsversterkende activiteiten helder in beeld en 
genereren een duidelijke positionering. En dat leidt tot 
sterke kennisproducten en succesvolle samenwerkingen. 
Uitgangspunt is om in verbinding met de betrok-
ken partijen te komen tot de ontwikkeling van deze 
producten en diensten. Het is dit proces dat zorgt voor 
een heldere identiteit.

ONS'MENU 
D'IDENTITE

Publicaties en branding 
van praktijkgericht 
onderzoek

Lectoren uitgelicht en in 
verbinding

Onderzoekthema’s als 
manifest in beeld

Training consultative 
selling: leveren van 
toegevoegde waarde 
en het verkrijgen van 
commitment van 
partners

Brainstorm, 
groepsbijeenkomsten en 
-discussies als bron voor 
storytelling

infographics & levendige 
facts & figures

Netwerken en nieuwe
onderzoekprogramma’s 
helder in beeld

Ketens interactief 
in beeld (voorbeeld: 
Valorisatie app i.o.v. 
Syntens)


