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The subsequent work product was written by Deloitte Consulting based on a request from 

the Grand Initiative Data Science Steering Committee. Deloitte’s involvement has been 

supervised and managed throughout by the Province of North-Brabant. The Steering 

Committee is comprised of the following members: 

 

 L.W.L. Pauli (Regional Minister for Economic and International Affairs, Province of 

North-Brabant) 

 Drs. H.J.A. Van Merrienboer (Regional Minister for Financial Affairs, Province of 

North Brabant) 

 Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (Mayor, City of ‘s-Hertogenbosch)  

 E.H.P. Logister (City of ‘s-Hertogenbosch) 

 Prof. dr. E.H.L. Aarts (Rector, Tilburg University) 

 Dr. K.M. Becking (President Executive Board, Tilburg University) 

 Prof. dr. ir. F.P.T. Baaijens (Rector, Eindhoven University of Technology)  

 Ir. J.H.J. Mengelers (Eindhoven University of Technology)  

 

The work product was created in close collaboration with the four GRIDS stakeholders – city 

of ‘s-Hertogenbosch, Province of North-Brabant, Eindhoven University of Technology and 

Tilburg University to meet their request to provide a vision and grand design for the graduate 

school along with the surrounding ecosystem.  

 

While this work product leverages some Deloitte intellectual property, the intellectual 

property is shared by the above stakeholders.  

 

Deloitte Consulting BV 

24 August, 2015 
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Het doel van dit rapport is om opvolging te geven aan de inspanningen van vier stakeholders om een 

Graduate School en een ecosysteem voor datascience op te richten in Noord-Brabant. Alle 

stakeholders brengen specifieke, complementaire expertise in om in samenwerking een onderwijs- en 

onderzoeksprogramma in datascience op te richten, dat ingebed is een dynamisch (‘self propelling’) 

ecosysteem. De provincie Noord-Brabant, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de TU Eindhoven en 

Tilburg University hebben de handen ineen geslagen voor een initiatief genaamd het Grand Initiative 

Data Science (GRIDS). De stakeholders werken samen om de Graduate School Data 

Entrepreneurship Mariënburg op te richten in ’s-Hertogenbosch. GRIDS is het overkoepelende 

samenwerkingsverband van de stakeholders waarin de Graduate School een component is die de 

bestaande data science centers in zowel Eindhoven als Tilburg zullen aanvullen. 

De opkomst van een data-gedreven samenleving: De productie van data neemt al jaren gestaag 

toe, zowel in het bedrijfsleven als in de samenleving. De hoeveelheid medische data, bijvoorbeeld, die 

moet worden opgeslagen, beschikbaar gemaakt en begrepen verdubbelt iedere vijf jaar. (Gartner, 

2014) De Big Data Value Association stelt dat er €3,3 miljard aan nieuwe Europese verkoopkansen 

voortkomen uit datascience. (Big Data Value Assocation, 2015) In 2015 neemt het aantal Internet of 

Things (IoT) apparaten toe met 60%, wat resulteert in 2,8 miljard geïnstalleerde apparaten. (Deloitte, 

2015) Al deze apparaten creëren enorme hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. 

Om waarde uit deze data te halen, bestaat er een behoefte aan talent dat deze data kan begr ijpen, hier 

inzichten uit kan halen en deze inzichten kan vertalen naar impact voor bedrijven en de samenleving.  

Een onvervulde vraag naar datascience-talent: De enorme hoeveelheden data die dagelijks 

gecreëerd worden resulteren in grote kansen voor organisaties en personen die deze data kunnen 

beheren, interpreteren, verfijnen en de impact van de inzichten kunnen overbrengen. Vanuit deze 

behoefte is het beroep van de data scientist ontstaan. Op dit moment kan er niet aan de vraag naar 

data scientists worden voldaan. McKinsey schat dat er alleen al in de Verenigde Staten in 2018 een 

tekort zal bestaan van tussen de 140.000 en 190.000 posities voor diepe analytische kenni s. Volgens 

onderzoek van Dialogic is het aantal vacatures voor data scientists in Nederland verdubbeld tussen 

2014 en 2015 en wordt er verwacht dat deze trend zich door zal zetten. (Dialogic, 2015) 

Triple-Helix-draagvlak voor oplossingen: In Noord-Brabant hebben verschillende belanghebbenden 

deze uitdaging onderkent. De universiteiten, de provincie en de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben 

als een ‘first mover’ het initiatief genomen om een sterk cluster te vormen rondom datascience. Andere 

belanghebbenden, zowel in de publieke als de private sector, ondersteunen dit initiatief actief, wat een 

uiting is van sterk draagvlak vanuit de Triple Helix (kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden). 

Vanuit de gecombineerde kennis en middelen is het initiatief ontworpen om de vraag aan datascience -

talent te vervullen en om gezamenlijk de vruchten te kunnen plukken van de kansen die een sterk 

datascience-cluster te bieden heeft.   

Sterke competenties in de kennisinfrastructuur: Binnen de kennisinfrastructuur van Noord-Brabant 

bestaan sterke competenties op het gebied van datascience en aanpalende gebieden. De TU/e heeft 

een sterke achtergrond in de technische aspecten van datascience en een bes taand data science 

center. TiU heeft een sterk begrip van vraagstukken uit het bedrijfsleven en de samenleving en heeft 

recentelijk ook een data science center opgericht. Deze capaciteiten vormen, tezamen met de 

ondernemersklimaat van ’s-Hertogenbosch, sterke complementaire componenten in het initiatief. 

‘Window of opportunity’ en het ‘first-mover advantage’: De samenleving, het bedrijfsleven, de 

overhead en kennisinstituten proberen allen nog grip te krijgen op de uitdagingen van datascience; 
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indien GRIDS snel handelt kan het de voordelen van ‘first-mover’ behalen. De kosten voor het lanceren 

van een onderneming die gebaseerd is op internettechnologie is 1,000-voudig gedaald in de afgelopen 

15 jaar. (Singularity University, 2015) Ook voor datascience geldt potentieel dat de lage toetreding-

barrières en de relatief kapitaalextensieve aard van de discipline het tot een nieuwe economische 

pilaar kunnen maken.  

Aantrekkingskracht voor talent en bedrijven: Een cluster in datascience creëert een mechanisme 

voor Noord-Brabant dat zowel talent kan aantrekken en ontwikkelen, als bedrijven kan aantrekken en 

behouden in de regio. Bedrijven als Philips, dat in mei 2015 aankondigde een samenwerkingsverband 

te zijn aangegaan met MIT. Deze keuze was mede tot stand gekomen gebaseerd op het feit dat MIT 

zich in het hart van een concentratie van startups en onderzoekslaboratoria in de omgeving van 

Boston bevindt. (MIT, 2015) De focus van GRIDS op relevantie voor bedrijfsleven en de samenleving 

biedt kansen om soortgelijke samenwerkingsverbanden te realiseren in Noord-Brabant.  

‘s-Hertogenbosch als unieke locatie: Door de toevoeging van ‘s-Hertogenbosch aan het cluster 

ontstaat de kans voor GRIDS om zich te onderscheiden van andere spelers vanuit een combinatie van 

historie en vernieuwing. De historische locatie, gecombineerd met de sterke competenties van de TU/e 

en TiU, vormen een aantrekkelijke propositie. De focus op vernieuwing, onder meer in de vorm van 

ondernemerschap, zorgt voor een extra dimensie die een de aantrekkingskracht op studenten en 

wetenschappers verhoogt. (Dialogic, 2015) Bovendien is het sterk complementair op de bestaande 

sterktes van de TU/e en de TiU. De bestaande ICT-gemeenschap in ‘s -Hertogenbosch versterkt de 

propositie verder, aangezien een sterke vertegenwoordiging is van zowel kleine als grote spelers in 

deze sector (SAP, Siemens, Quintiq, etc.). De locatie is verder een ideaal aansluitingspunt met de 

Randstad – de relatieve nabijheid van Utrecht, Amsterdam en Schiphol maken het cluster 

toegankelijker voor internationaal georiënteerde bedrijven en studenten. De Graduate School Data 

Science Mariënburg wordt een echt centrale locatie. Het is centraal gesitueerd in ’s -Hertogenbosch en 

zal tevens de centrale locatie worden voor studentenhuisvesting en startups.  

Brabant als innovatieve omgeving: Maatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, 

circulaire economie, duurzame landbouw, vervuiling, transport, demografische ontwikkelingen en het 

milieu staan allen op de agenda van Noord-Brabant. (Provincie Noord-Brabant, 2015) In een van de 

meest innovatieve regio’s in Europe (Eurostat, 2012), adresseert dit initiatief een aantal van deze 

uitdagingen door talent aan te trekken en te ontwikkelen, en ondertussen oplossingen te creëren voor 

maatschappelijke vraagstukken. Vanuit datascience vormt GRIDS een verbindende laag tussen de 

publieke sector en sociale innovatie, en moedigt het aan om in samenwerking tussen bedrijven en 

instellingen oplossingen te vinden voor bovenstaande vraagstukken. De verbonden 

kennisinfrastructuur kan het fundament leggen voor de toekomst van Noord-Brabant, een nieuwe 

economische pilaar vormen en tegelijkertijd de bestaande capaciteiten en industrieën versterken.  

Gezamenlijke investering: Vier partijen zijn samengekomen om te investeren in GRIDS. De 

gemeente ‘s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, TU/e en TiU hebben ieder ingestemd om ieder 

€10 miljoen te investeren (€40M totaal) om GRIDS en de Graduate School Data Science Mariënburg 

op te richten. Deze Triple-Helix-samenwerking is ontworpen om de kansen van datascience te 

benutten. 

Graduate School Data Science Mariënburg: zal een ‘front-office’ vormen voor GRIDS in Noord-

Brabant. De locatie in Mariënburg combineert de geschiedenis van een klooster met een 

aansprekende visie op datascience. Het zal studenten op een innovatieve manier opleiden tot ‘T-

Shaped data scientists’ en daarnaast unieke valorisatiediensten leveren aan het omliggende 

ecosysteem.  

Onderwijs: Het onderwijsaanbod van GRIDS zal onder meer de volgende onderdelen bevatten :  

 Een gezamenlijke bachelor – TU/e en TiU  

 Een gezamenlijke masteropleiding Data Science & Entrepreneurship – Graduate School Data 

Science Mariënburg  

 Een masteropleiding in Data Science & Business and Society – TiU 

 Een masteropleiding in Data Science Engineering – TU/e  
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 Een Professional Doctorate in Engineering (PDEng) opleiding - Graduate School Data 

Science Mariënburg1 

 PhD-programma’s – alle locaties 

Onderzoek: GRIDS biedt onderzoekers de kansen voor nieuwe vormen van onderzoeksprogramma’s 

met directie, hoge relevantie voor bedrijfsleven en samenleving. Het ontwerp van GRIDS is afgestemd 

op de regionale kennisinfrastructuur en voegt een nieuw kennisknooppunt toe in ’s -Hertogenbosch, 

waarmee het bestaande aanbod in Tilburg en Eindhoven een nieuw karakter krijgt. Zeven 

gespecialiseerde thema’s zijn verbonden aan de bestaande sterktes van Noord -Brabant en leiden tot 

innovatie via onderzoek en valorisatie. Deze onderzoeksthema’s zijn: 

1. Bionic brains and amplified intelligence – de toepassing van datascience heeft de potentie om 

(deels) nieuwe onderdelen van kennisactiviteiten te automatiseren 

2. The connected wellbeing journey – het gebruik van datascience-technieken kunnen 

gepersonaliseerde welzijnsoplossingen bieden en een actieve en gezonde levensstijl 

bevorderen aan de hand van ‘the quantified self’ 

3. Data analytics of things – door de opkomst van het Internet of Things genereren verbonden 

apparaten grote hoeveelheden data waarmee data-analytics een aanjager wordt van slimme 

industrie, mobiliteit en logistiek 

4. Feeding the planet using data – gerelateerd aan de datascience-uitdagingen in landbouw, 

voedsel, en duurzaamheid 

5. Data quest for the customer journey – data creëert nieuwe manieren om waarde en 

verbeteringen toe te voegen aan de klantervaring. Technologie en data worden gebruikt om 

consumenten in hun kracht te zetten en het vertrouwen in aankopen te vergroten. Analytics 

worden gebruikt om klantsentiment te analyseren en klantgedrag te voorspellen.  

6. Connecting the modern city – maakt adaptieve ondersteuning en begrip van stedelijke 

gebieden mogelijk door het beter verbinden en begrijpen van de infrastructuur, als ook het 

verhogen van effectiviteit van de contacten en het engagement met inwoners 

7. Monetization of data – de toepassing van datascience op traditionele sectoren veroorzaakt 

disruptie (b.v. Airbnb in de hotelsector), en maakt het mogelijk om met exponentiele groei 

nieuwe markten te betreden en bedrijven op te richten 

Bestaande ecosystemen: Het initiatief kan voortbouwen op de bestaande en bewezen ecosystemen 

in de regio. Zo heeft de TU/e inmiddels 20 promovendi in dienst vanuit een partnership met Philips in 

de vorm van ‘living labs’ (een op de gebruiker gericht, open innovatie-ecosysteem dat onderzoek en 

innovatieprocessen integreert) waarin nieuwe data-gedreven bedrijfsmodellen worden onderzocht.  

(Flaman, 2015) Naast dergelijke ‘Flagship’ partnershipvormen, kan GRIDS een breed scala aan 

samenwerkingsmodellen bieden, waarin verschillende niveaus van omvang en intensiteit mogelijk zijn. 

Op die manier zijn er ook modellen mogelijk voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).  

Valorisatievoordelen: Via GRIDS kan in Noord-Brabant ook vele valorisatievoordelen voor het 

ecosyteem worden gerealiseerd, zoals: 

 Een toename van beschikbare datascience-talent: uiteindelijk zullen er binnen GRIDS ieder 

jaar circa 1500 data scientists afstuderen (BSc, MSc, PDEng, PhD) 

 Nieuwe bedrijfsmodellen: bedrijven en organisaties worden geholpen door in toenemende 

mate data in hun bedrijfsmodel te incorporeren. GRIDS – en specifiek de Graduate School 

Data Science Mariënburg - levert het talent dat deze transformatie mogelijk maakt 

 Innovatieve projecten: Net als het Philips Flagship project in Eindhoven, zal GRIDS de 

mogelijkheid bieden aan het ecosysteem om te participeren in innovatieve 

onderzoeksprojecten 

 Meer kansen voor Europese R&D financiering: De onderwijs- en onderzoeksinitiatieven 

kunnen meedingen naar de beschikbare EU-fondsen zoals Horizon 2020 en Erasmus 

In de toekomst kan dit aanbod worden verreikt met: 

                                                                 
1 The PDEng will f ocus on applied techniques and design a prof essional context working closely  together with industry , of fering 

graduates the opportunity  to participate in large-scale, interdisciplinary  projects. 



 

 Grand Initiative on Data Science |  Final Report |  August 2015  6 

 Spinoffs: De kennisvalorisatieorganisatie van GRIDS kan nieuwe bedrijvigheid vanuit 

datascience-technologie ondersteunen. Deze bedrijven kunnen na een succesvolle startup 

doorgaan als spinoff en daarmee geld opleveren 

 Verbeterede ecosysteemservices: het initiatief kan diensten gerelateerd aan datascience 

leveren aan onder meer het MKB in Noord-Brabant en omstreken 

 

In de zeven onderliggende thema’s richt 

GRIDS zich op uitdagingen van het 

bedrijfsleven en de samenleving. In veel van 

deze gebieden is er reeds een duidelijk 

marktpotentieel voor GRIDS. Gebaseerd op 

een analyse van Deloitte (zie: Appendix 

Onboarding funnel) wordt de initiële 

adresseerbare markt op ongeveer €42 M 

geschat. (Deloitte, 2015)  

De aanvullende impuls voor 

ondernemerschap biedt ook grote voordelen 

voor Noord-Brabant. Een studie door de 

Kaufmann Foundation stelt dat nieuwe 

bedrijvigheid (zoals startups) vrijwel volledig 

verantwoordelijk voor de netto banencreatie 

en voor bijna 20% van bruto banencreatie 

(Kauffman Foundation, 2010). Gebaseerd op 

de economisch actieve populatie en het 

bruto binnenlands product per inwoner van 

Noord-Brabant, kan de toename van 

bedrijvigheid door een nieuw ecosysteem 

rondom datascience leiden tot een economische impact van ongeveer €950  M. (Eurostat, 2013) Op 

Europees niveau wordt in 2020 een toename van 1,9% van het bruto binnenlands product verwacht 

door de opkomst van open en big data. (DemosEUROPA, WISE Institute, Microsoft, 2014) 

Een aantal zaken zijn cruciaal voor een succesvolle totstandkoming van een ecosysteem. Bij de 

opbouw van het datascience-ecosysteem door GRIDS, dienen de volgende zaken in ogenschouw 

genomen te worden:  

 Toegang tot durfkapitaal voor een succesvolle startup- en MKB-gemeenschap 

 Het aantrekken en behouden van talent van wereldklasse 

 Balans en diversiteit van sectoren, bedrijven en volwassenheid van bedrijven   

 Een goede kennisinfrastructuur 

 

Hoewel deze allemaal tot op zekere hoogte reeds bestaan in Noord-Brabant, zal GRIDS al deze zaken 

verder aanjagen en daarmee de basis leggen voor het innovatieve ondernemerschap van de toekomst 

in Noord-Brabant. 

De planning voor de faciliteiten in Mariënburg vindt reeds plaats en de wetenschappelijke staf wordt 

geïdentificeerd. De merknamen van de TU/e en TiU kunnen benut worden om studenten te werven en 

het ecosysteem te vormen. Gezamenlijke externe communicatie en afstemming zorgen voor een 

consistent merk en ervaring vanuit het perspectief van studenten en wetenschappers.  

In de onderwijs- en onderzoeksprogramma zal worden samengewerkt door de TU/e, TiU en de 

Graduate School Data Science Mariënburg. Hoewel GRIDS al goede connecties in het ecosysteem 

heeft, zal het onderwijs en het onderzoek een positief effect hebben op het vermogen om bedrijven 

aan te trekken, te behouden en te laten groeien. Bovendien zal de Triple Helix-samenwerking ervoor 

zorgen dat de programma’s afgestemd blijven op de prioriteiten van het bedrijfsleven en de 

samenleving.  
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Het is de visie van GRIDS om een volledig geïntegreerd ecosysteem van Triple-Helix-stakeholders tot 

stand te brengen. Open innovatie en samenwerking zijn kernattributen van een ecosysteem rondom 

GRIDS. Innovatieve projecten in samenwerking met ecosysteempartners worden verbonden aan de 

prioriteiten van Noord-Brabant en Europa. Deze activiteiten zullen daarmee bijdragen aan 

banencreatie, spinoffs, en nieuwe, data-gedreven bedrijfsmodellen voor bedrijven en organisaties in de 

regio. 

Zoals eerder vermeld zal de Graduate School Data Science Mariënburg ook functioneren als een 

‘front-office’ voor de marketing en branding van het datascience-ecosysteem en zich gaan 

bezighouden met business development, zowel in Noord-Brabant als internationaal. Na verloop van tijd 

kan de kennisvalorisatieorganisatie zich ontwikkelen tot een hybride ecosysteem-enabler, met 

eigenschappen van zowel een incubator en een accelerator, die startups faciliteert en in projectvorm 

diensten levert aan haar ecosysteempartners. GRIDS zal daarnaast trachten het ecosysteem te 

verbreden aan de hand van (internationale) samenwerkingsverbanden met bedrijven, universiteiten, 

etc. (zoals het Cambridge Innovation Center). Voordat de opleidingen officieel kunnen starten in 

september 2016 zijn nog een aantal belangrijke besluiten nodig vanuit regulerende organen. 

Daarnaast dient de implementatie van de Graduate School uitgevoerd te gaan worden.  

Om succesvol te kunnen worden, dient GRIDS het ‘first-mover advantage’ veilig te stellen. Om dit te 

bereiken is tijdige realisatie van de ambities en het ontwerp van GRIDS nodig. Middels een 

kennisvalorisatieorganisatie van GRIDS kunnen vervolgens kansen worden benut om nieuwe 

bedrijfsmodellen, oplossingen en bedrijven te ontsluiten in het ecosysteem in Noord -Brabant en het 

daarmee te verrijken. Met de juiste mechanismen bevindt GRIDS zich in een kansrijke positie om te 

slagen, gegeven het brede Triple-Helix-draagvlak en de gerenommeerde instituten die het initiatief 

zullen gaan dragen.  
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