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Cynthia Liem is universitair docent binnen de Multimedia
Computing Group aan de Technische Universiteit Delft,
alwaar ze promoveerde. Haar onderzoek beweegt zich op
het terrein van zoekmachines en aanbevelingssystemen.
Daarnaast is ze pianist en treedt ze regelmatig op met het
Magma Duo.
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ICT NEXT 
GENERATION
LAAT VAN 
ZICH HOREN
Als jong universitair docent aan de Technische Universiteit Delft merkte Cynthia Liem dat veel
UD’ers van haar generatie graag strategisch meer betrokken willen raken bij het onderzoeksbeleid,
maar niet weten hoe. Sinds 1 januari 2018 is ze voorzitter van ICT Next Generation (ICTng). ‘Bij veel
problemen is het zoveel effectiever om gezamenlijk aan de bel te trekken.’

Door Reineke Maschhaupt
Foto Elodie Burrillon

Wat is ICT Next Generation?
‘ICTng is het netwerk voor de jonge ICT-staf -
leden (UD, begin UHD) aan Nederlandse 
universiteiten. Het is drie jaar geleden voort-
gekomen uit NIRICT en recentelijk onder de
vleugels gekomen van IPN. Ik ben blij met
deze nationale erkenning. Voorheen opereer-
den we toch nog een beetje underground. Op
dit moment hebben we een stuk of 60 volgers.
Dat aantal willen we graag vergroten.’

Wat is het idee achter ICT Next Generation?
‘De nationale laag van senior hoogleraren die
de strategische besluiten neemt heeft een
sterk ons-kent-ons-karakter. Binnen mijn
generatie bestaat helemaal geen nationaal 
netwerk. De reden daarvoor is dat het vakge-
bied groter en internationaler is geworden. 
Je praat zoveel vaker op je kantoor via Skype
met je internationale onderzoekscollega’s 
dan met collega’s van je eigen universiteit. Ik
merkte echter juist door het informele con-
tact – een keertje koffiedrinken of een biertje
doen – dat veel collega’s voor dezelfde uitda-
gingen staan op het gebied van onderzoek,
onderwijs en onderzoeksvoorstellen. Maar dit
wordt niet collectief geuit.’

Wat is de missie van ICTng?
‘Ons eerste doel is gemeenschapsvorming.
Twee keer per jaar houden we een netwerk-

bijeenkomst en op 4 juli organiseren we 
een trainingsevenement over valorisatie en
carrière-opbouw. Het tweede doel is om
strategisch meer betrokken te raken bij het
vakgebied. Sinds juni zit ik aan de IPN-tafel.
Ik wil gaan werken met een satellietsysteem
van sub-gemeenschappen op de individuele
universiteiten en zoek collega’s die dit op
hun eigen universiteit willen trekken. Meld 
je vooral bij ons aan als je hierin geïnteres-
seerd bent!

Verder zoek ik senioronderzoekers, UHD’ers
of hoogleraren voor een lichtgewicht mentor-
programma om contact met de senioronder-
zoekers buiten de onderzoeksbubbles te
stimuleren.’

Waar ben je trots op?
‘Op de afgelopen ICT.OPEN hebben we een
failure-drinks sessie georganiseerd, geïnspi-
reerd op de ‘How I fail’ blog van onze collega
Veronika Cheplygina. Mensen konden op een
groot bord hun professional failure noteren.
Er gold: one failure, one drink. Dat was heel
leuk, bijna therapeutisch. Er ligt zoveel
nadruk op individueel succes. Maar niemand
vertelt dat hij het eigenlijk tien keer heeft
moeten proberen voordat het lukte.’

Volg ICTng op LinkedIn voor verdere updates.
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