
SoFoKleS-Talk: SoFoKles Labs aan het woord

Microfoon graag dempen

Vragen in de chat

Geen gehoor, meld dit in de chat

Geen chat beschikbaar? Mail 
info@sofokles.nl

SoFoKles Labs aan het 
woord

2 september

2021

mailto:info@sofokles.nl


Welkom

SoFoKleS-Talk: SoFoKles Labs aan het woord

• Tweede SoFoKleS Talk 

• Sector inspireren met voorbeelden

• SoFoKleS Labs aan het woord

• THRIVE Academy & Mindlab



Programma 11.00-12.00 uur

SoFoKleS-Talk: SoFoKles Labs aan het woord

• THRIVE Academy- Juliëtte Boughouf

• Mindlab- Linda Pasqual & Annemiek Baars

• Vragen stellen graag in de chat

• Sheets worden na afloop van de Talk per mail verstuurd.



THRIVE Academy

SoFoKleS-Talk: SoFoKles Labs aan het woord

Juliëtte Boughouf aan het woord



Welkom!



Wie ben ik?

Partner THRIVE Institute 

Bedrijfskunde & Bestuurskunde

Valorisatie, PhD-ontwikkeling, wetenschap 

als brandstof voor impact 



SoFoKleS

• THRIVE Institute

• PhD Academy

• Programma’s 



THRIVE 
Institute 

• Denk- en doetank voor de 

betekeniseconomie

• Onderzoek, innovatie en onderwijs 

• Impactmaximalisatie van individuen en 

organisaties 

• Denken én doen

• Wetenschap en praktijk 

• RVO, Tilburg University, TU Delft, KPN, ABN 

AMRO en meer! 



THRIVE PhD Academy

Achtergrond

• Maar 30% van PhDs kan in de wetenschap blijven (de 

correspondent CBS 2019)

• Voor diegenen die wel blijven wordt valorisatie steeds 

belangrijker

Van PhD 
onderzoek naar 

impact 

PhD’s hebben kennis, vaardigheden en netwerk nodig om 

te kunnen samenwerken binnen en met organisaties buiten 

de universiteit 



Visie op promovendi ontwikkeling

Veel talent en kennis, maar vaak een gebrek aan de juiste vaardigheden voor 

werkzaamheden buiten de wetenschap:

• Samenwerken in multidisciplinaire teams

• Netwerken

• Projectmatig werken met echte harde deadlines

• ‘Presenteren’: e-mails, presentaties, netwerkgesprekken

• Concretiseren

• Kort en bondig schrijven

• Don’t bring problems bring solutions



THRIVE PhD 
Academy

• Voor en door PhD-kandidaten

> 200 PhD’s begeleid

• Leren door doen

• Inzetten en ontwikkelen skills en 

vaardigheden voor de samenleving

• Verschillende programma’s

• Optimaal te integreren met PhD 

roosters



Programma’s & aansluiting met graduate school 

Purpose 
Accelerator

→ vertalen individueel 

onderzoek en 

vaardigheden in 

concrete producten en 

diensten van 

meerwaarde voor de 

maatschappij 

Valorisation
Program

→ nationaal 

innovatieprogramma, 

werken in 

multidisciplinaire 

groepen aan 

maatschappelijke case

Career Swifters

→ hands on realistisch 

loopbaantraject voor 

een baan met impact 

buiten de wetenschap



Purpose Accelerator

Nationaal selectieprogramma

Skills:

• Multidisciplinair samenwerken

• Samenwerken met netwerk: overheid 

en bedrijfsleven

• Snelle toegepaste kennisontwikkeling

• Organisatorische vaardigheden, 

projectmanagement, 

stakeholdermanagement

• Netwerken

Universiteiten kunnen 
aansluiten als partner 
en/of reserveren plekken 
voor toptalent



Valorisation Program

• 6 maanden extra curriculair programma

• Stap voor stap: leren & toepassen

• Skills:

• Conceptontwikkeling

• Netwerken

• Pitchen

• Commercieel/populair tekstschrijven

• Lead generation

• Marktanalyse

Universiteiten nemen 
programma op in aanbod 
graduate school of impact 

centre, KTO



Career Swifters

Career Swifters biedt no-nonsense praktische

ondersteuning in de oriëntatie op een volgende baan. In 

uitgebreide interactieve workshops gaat THRIVE aan de 

slag met het ontdekken van de persoonlijke purpose en

ontwikkelingspunten van de PhD-kandidaat. 

De kandidaat krijgt: inzichten in verschillende bedrijven

en rollen, creërt een relevant netwerk, een killer-cv, 

LinkedIn, motivatiebrieven; en een pitch.

GS’s kunnen:
• in-house cursus aanbieden
• en/of plekken reserveren 

voor out house cursus
• stellen vergoeding 

beschikbaar voor persoonlijk 
traject



Promovendi ontwikkeling is vaker geen prioriteit, maar is wel een 

groep met veel potentie. In hen investeren levert hen veel op, 

maar heeft ook impact vanuit de universiteit en voor onze 

maatschappij tot resultaat. 



Vragen/interesse in deze programma’s en/of ons aanbod? 

Neem contact op voor een digitale kop koffie! 

06 48 22 12 23 / boughouf@thriveinstitute.nl



Dank!
Vragen?



Mindlab

SoFoKleS-Talk: SoFoKles Labs aan het woord

Linda Pasqual & Annemiek Baars aan het woord



Annemiek Baars & Linda Pasqual over Mindlab



MINDLAB: EEN SNEAK PEAK…

WAT IS JOUW EERSTE REACTIE?



MINDLAB: DE REACTIES



MINDLAB: VAN HET THEATER NAAR ONLINE

• ONTWIKKELD IN 2019/2020

• UNIVERSITEIT TWENTE (ELLEN GIEBELS) | UNIVERSITEIT UTRECHT | TMRK

• PREMIÈRE IN THEATERLOODS | 6 KEER OP CAMPUS | RUIM 500 DEELNEMERS 

• MINDLAB CAFÉ 

• ONLINE PLATFORM (UT.Live) | 300 DEELNEMERS 

• BREAK-OUTSESSIES (3 PERSONEN): WAT HEB JIJ GEZIEN? WAT BLIJFT JOU BIJ?



MINDLAB: LESSONS LEARNED

• MINDLAB WERKT UITSTEKEND IN HET MOMENT (AANJAGER EN BEWUSTMAKER)

• MINDER ANIMO VOOR NAGESPREKKEN

• PERSOONLIJKE EFFECTEN LASTIG METEN

• VAN KIJKEN EN REFLECTEREN NAAR DOEN (FOLLOW-UP-PROGRAMMA)

• INTEGRITEITSTOOL (PILOT) EN ACTIVE BYSTANDER-PROGRAMMA 

• IN KLEINE GROEPEN (VERKENNEN)



Meer weten over Mindlab?

BEZOEK ONZE WEBSITE www.utwente.nl/mindlab

VRAAG HET ONS VIA a.m.baars@utwente.nl of l.pasqual-vanderlanden@utwente.nl

WIL JIJ MINDLAB NAAR JOUW ORGANISATIE HALEN? DAN KUN JE OOK GELIJK CONTACT 

OPNEMEN MET DE MAKERS VAN MINDLAB, THEATERMAKERS RADIO KOOTWIJK (TMRK, 

VIA DAPHNE GOUDSMIT: daphnegoudsmit@tmrk.nl) 

http://www.utwente.nl/mindlab
mailto:a.m.baars@utwente.nl
mailto:l.pasqual-vanderlanden@utwente.nl
mailto:daphnegoudsmit@tmrk.nl


Bedankt voor uw aanwezigheid!

SoFoKleS-Talk: SoFoKles Labs aan het woord

Heeft u een interessant thema om tijdens een

SoFoKleS-Talk centraal te stellen? 

Of heeft u een interessant onderzoek of 

project uitgevoerd en wilt u uw ervaring

delen met de sector?

Laat het ons weten via info@sofokles.nl

mailto:info@sofokles.nl

