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Erasmus Research & Business Support

Voor de verdere
ontwikkeling van
uw organisatie
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Wat doet ERBS?
ERBS – Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen
wetenschappelijke kennis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en
vraagstukken van ondernemingen en publieke organisaties. ERBS vermarkt en
operationaliseert wetenschappelijke kennis van de EUR voor deze ondernemingen
en publieke organisaties.
ERBS houdt zich verder bezig met advies en ondersteuning, toegepast
onderzoek en kennis- en competentieontwikkeling. Wij koppelen daarbij de vraag
uit de markt aan de expertise van de Erasmus Universiteit. ERBS is bovendien
in staat snel te reageren op verzoeken voor contractonderzoek, dat zowel
door wetenschappelijke medewerkers van ERBS als door die van de EUR op
onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd.
Tot slot richt ERBS zich op innovatieve onderzoeksactiviteiten waarvan
commercieel succes wordt verwacht. Deze noemen wij ook wel “incubator
activiteiten”. U kunt als bedrijf, organisatie, overheid of gemeente gebruik maken
van het brede pallet aan diensten die onze incubator activiteiten verzorgen.
Zodoende heeft u toegang tot de wetenschappelijke kennis van de Erasmus
Universiteit om uw vraagstuk op te lossen.

ERBS vormt de schakel tussen wetenschappelijke
kennis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
en vraagstukken van publieke en private organisaties.
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Huidige incubator
activiteiten van ERBS
Erasmus OR Centre
Erasmus OR Centre richt zich op de meer complexe thema’s en vragen,
die aan de orde komen in het kader van medezeggenschap. Het Erasmus
OR Centre ondersteunt daarbij vooral ondernemingsraden en
medezeggenschapscommissies. Ook is het Centre beschikbaar voor het
bestuur en management van organisaties, die een beroep op het OR
Centre doen voor vraagstukken in de sfeer van medezeggenschap.
Website: www.erasmusorcentre.nl
Contact
dr. Job Hoogendoorn
hoogendoorn@erbs.eur.nl
06 224 711 55

Auctiometrix
Daarnaast heeft ERBS in samenwerking met de faculteit Erasmus School
of Economics (ESE) de incubator Auctiometrix opgestart. Bent u op zoek
naar een gedegen veilingstrategie? Auctiometrix adviseert
overheidsinstellingen wereldwijd over het ontwerpen en implementeren
van (spectrum)veilingen. Ook geeft zij advies aan (telecom)bedrijven
over het bepalen van de optimale biedstrategie. Auctiometrix biedt
verder (web-based) veilingsoftware aan. Deze software is gemakkelijk
aan de wensen van de opdrachtgever aan te passen.
Website: www.auctiometrix.com
Contact

Voormalige opdrachtgevers

dr. Emiel Maasland
emiel.maasland@auctiometrix.com
010 408 1513

Ziggo, T-Mobile, CICRA, UPC, Royal
Flora Holland, Ministerie van
Financiën, ISED Canada en Federatie
Mobiliteitsbedrijven Nederland.
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GovernEUR
ERBS werkt tevens samen met de faculteit der Sociale
Wetenschappen (FSW). Vanuit deze samenwerking is de incubatoractiviteit GovernEUR ontstaan.
GovernEUR richt zich op het versterken van het probleemoplossend
vermogen in de samenleving door state-of-the-art bestuurskundige
kennis in te zetten die in interactie met de praktijk wordt ontwikkeld,
toegepast en verfijnd. Tegelijkertijd leidt de toepassing van deze kennis
tot nieuwe kennis en inzichten en kan de dagelijkse praktijk van beleid
en bestuur het wetenschappelijk onderzoek inspireren met nieuwe
thema’s en vraagstukken.
Website: www.governeur.nl
Contact
dr. Mike Duijn - 06 209 733 06
info@governeur.nl

Voormalige opdrachtgevers
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, Gemeente Haarlemmermeer,
Ministerie van Economische Zaken en
Deltaprogramma.

Erasmus Competition and Regulation institute
Het Erasmus Competition and Regulation institute (ECRi) is een
informeel netwerk van onderzoekers verbonden aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam die op projectbasis met elkaar samenwerken.
ECRi is gespecialiseerd in het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van marktordening, mededingingsbeleid en
regulering in verschillende markten.
Website: www.ecri.nl
Contact

Voormalige opdrachtgevers

Managing Director dr. Emiel Maasland

Federatie Mobiliteitsbedrijven
Nederland (FMN), Ministerie van
Economische Zaken,

emaasland@ese.eur.nl
010 408 1513

Ministerie van VWS, Ministerie
van Financiën, Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa).
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U kunt als bedrijf, organisatie, overheid of gemeente
gebruik maken van het brede pallet aan diensten die
onze incubator activiteiten verzorgen.

Contact
Wilt u meer weten over onze activiteiten?
U kunt contact opnemen met de
desbetreffende contactpersoon van de
diensten of mail/bel naar:

info@erbs.eur.nl
(0)10 408 1683
www.erbs.nl
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