
Raad van 100 inspireert UCLL 
 

Vandaag, op 22 april, 2016 organiseerde UCLL haar eerste “Raad van 100”.  

Alle expertisecellen nodigden experten uit om samen naar de toekomst van onderzoek en 

dienstverlening te kijken. Deze experten komen uit het werkveld: het bedrijfsleven, de social profit, 

de onderwijspraktijk en andere organisaties die UCLL inspireren. Per expertisecel is er een ronde tafel 

waarbij de visie van de expertisecel onder de loep wordt genomen en er daarna nieuwe ideeën voor 

onderzoeks- en dienstverleningsprojecten kritisch overlopen worden. Deze ideeën werden 

ingezonden door burgers en organisaties. In onze definitieve keuzes (welke ideeën werken we uit en 

welke niet?) willen we ambitieus zijn en daarom vragen we ook de mening van de 100 experten. 

De verwachtingen waren hooggespannen en iedereen had zo 

zijn eigen goede redenen om deel te nemen: 

Aldus Theo Creemers, Algemeen Beheerder UCLL: “We willen 

op basis van prioriteiten die het werkveld formuleert, 

beleidskeuzes maken, die ook echt door iedereen gedragen 

worden.” 

Carl Foulon van Montfort College motiveert zijn deelname 

aan de ronde tafel van de expertisecel “Education for the 

Future” als volgt: “Ik wil horen wat de andere experten 

denken over Education of Today, wat we daar zeker van 

moeten bewaren en wat we uiteindelijke moeten wegsmijten. 

Daarna wil ik ook wel eens kijken naar Education of the 

Future.” 

 

We hebben heel wat geleerd. Bijvoorbeeld dat we 

nog duidelijker moeten benadrukken waar KMO’s 

bij ons terecht voor kunnen en hoe we ons daarin 

onderscheiden van andere dienstverleners. 

Er was ook veel eensgezindheid. Bij expertisecel 

“Healthy Living” was het aangenaam om vast te 

stellen dat iedereen met dezelfde bril naar het 

domein “Healthy Living” kijkt: kritisch maar met 

dezelfde doelen voor ogen.  

De grote openheid over de werking van onderzoek 

en dienstverlening is opvallend: experten met heel 

diverse achtergronden denken oprecht mee. 

Uiteindelijk was het hierdoor relatief gemakkelijk 

om per expertisecel een top 3 van ideeën samen 

te stellen. 



Marc Heleven gaf vervolgens een inspirerende toespraak 

over zijn boek “Not invented here: cross-industry 

innovation”. Hij spoort ons aan om zoveel mogelijk 

onderzoeksdomeinen te combineren, zelfs als dit leidt 

tot de gekste ideeën. Ook moedigt hij ons aan om 

creatieve ideeën uit volledig andere sectoren toe te 

passen op onze domeinen. Zijn stelling: “Durf ook idiote 

vragen stellen!” 

 

Gouverneur Herman Reynders sloot de dag af met een analyse van de onderwijsproblematiek in 

Limburg en de maatschappelijke uitdagingen voor Limburg. 

 

Dit soort evenementen is belangrijk voor UCLL: Het doet nieuwe partnerschappen ontstaan en maakt 

dat we anders samenwerken met het werkveld.   

De dag werd ook gesmaakt bij de experten. Zo hoorden we van een expert, genieten van een stukje 

vlaai, dat, door vanuit andere hoeken geïnspireerd te worden, hijzelf nu weer gemakkelijker nieuwe 

richtingen kan bepalen in zijn beleid. 

 

 

 

 


