ROADMAP 2020-2025 VU ONDERNEMEND

STRATEGIE VU 2020 t/m 2025:
ONDERNEMEND & IMPACT

Versie maart 2021

Doelen en ambities
1. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn
gelijkwaardige kerntaken en worden op
hetzelfde niveau erkend en gewaardeerd.

VU STRATEGIE
2020-2025:
ONDERNEMEND EN
IMPACT

2. Ondernemerschap en een ondernemende
houding zijn vanzelfsprekend bij onze
studenten en medewerkers.
3. De VU-campus is een innovatiehub in
Kenniskwartier Zuidas, de Amsterdamse
Metropoolregio en daarbuiten.
4. Valoriserende activiteiten worden effectief en
adequaat ondersteund.
2
Vrije Universiteit Amsterdam

Ondernemend
Wij willen meerwaarde creëren voor de samenleving. Dit vraagt een
ondernemende houding. Ondernemend zijn is ook een voorwaarde voor
succesvolle samenwerkingen, voor innovatie en vernieuwing in een
veranderende wereld waarin ook de rol van de universiteit verandert. Niet
alleen onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn bij deze ondernemende
houding gebaat, maar ook onze interne organisatie en de ondersteuning van
onze kerntaken.
Er zijn relaties met alle andere speerpunten of ambities maar in het
bijzonder met Erkennen en Waarderen, Slagvaardige en wendbare
organisatie, LLO.

Impact
Daarbij definieert de VU valorisatie of impact als het
creëren van economische én maatschappelijke waarde met
wetenschappelijke kennis.

2021

Valorisatie is
kerntaak

Q1/Q2

Q3/Q4

DOT Schets voor plek derde kerntaak (Valorisatie) op nieuwe VUweb omgeving
(Hans+Eva)

DOT Valorisatie is duidelijk onderdeel van nieuwe VUweb (Hans)

DOT Opbouwen netwerk interne stakeholders Valorisatie (Eva)

DOT Opbouwen netwerk interne stakeholders Valorisatie (Eva)

DOT ondernemerschapsonderwijs: ACE PhD cursus + honours Masterfase, case
uitwerken voor inspiratieplatform VU docenten (Eva)
Ondernemend is
vanzelfsprekend in
Onderwijs en
Onderzoek

DOT Uitwerking Entrepreneurship & Innovation Centre (Erik/ Hans)

DOT Uitwerking Entrepreneurship & Innovation Centre (Erik/ Hans)

DOT Propositie rond Leerstoel Sociaal Ondernemen (Erik)

DOT Start HL Sociaal Ondernemen. Eerste twee donoren geworven (Erik)

DOT Kwartiermaken VU StartHub community (Steven)

DOT Campagne Ondernemende Alumni (Hans)
VU campus is
ondernemende
innovatiehub

DOT Programmering VU StartHub (Erik)
DOT Campagne Ondernemende Alumni (Hans)

DOT Pool van >50 alumni startup coaches (Hans)

DOT Sluiten van 3 overeenkomsten met partnerbedrijven (Hans)

DOT Valorisatiefonds VU (Steven)
Ondersteuning
valorisatie is top

DOT Deelname VU Innovatiefonds NH (Erik)

Uitgangspunt: Alle Ondernemend & Impact
activiteiten gaan we inbedden in de
staande organisatie (continuïteit)

