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Sarah Wilton treedt toe als bestuurslid SPARK
Sarah Wilton wordt op 1 april 2021 verwelkomd als bestuurslid van Stichting SPARK Campus.
Ze volgt Elphi Nelissen op die vanaf het eerste moment betrokken is geweest bij de
ontwikkeling van SPARK. Wilton is lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool.
Synergie door samenstelling
De toetreding van Wilton is een verrijking voor het bestuur, vanwege haar ervaring in het hoger
beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en financiële dienstverlening. Ze heeft een bewezen
staat van dienst waar het gaat om het versimpelen en optimaliseren van ogenschijnlijke complexe
situaties, structuren en context.
Voortzetting Avans participatie in bestuur
Avans Hogeschool is samen met Heijmans, Provincie Noord-Brabant, gemeente ‘s-Hertogenbosch en
TU/e initiatiefnemer en oprichter van SPARK. Met Sarah Wilton in het bestuur van SPARK wordt de
lijn van directe betrokkenheid voortgezet. Eerder vervulden Paul Rüpp (voorzitter College van Bestuur
bij Avans Hogeschool) en Diederik Zijderveld (voormalige vice-voorzitter bij Avans Hogeschool) een
bestuurdersrol bij Stichting SPARK.
“Het is van belang dat Avans onderdeel uitmaakt van SPARK. De campus is namelijk een prachtig
voorbeeld dat aansluit op de ambitie van Avans. We willen vanuit het onderwijs en praktijkgericht
onderzoek namelijk met het bedrijfsleven en organisaties intensief samenwerken rondom allerhande
vraagstukken uit onze maatschappij. Bij SPARK ontstaat de verbinding tussen het werkveld en onze
opleidingen. En dat gebeurt met de modernste technologieën en apparatuur. Mooi om daaraan bij te
dragen als bestuurslid van SPARK.”
- Sarah Wilton, lid College van Bestuur Avans Hogeschool
Bestuur stichting SPARK Campus
Het bestuur van stichting SPARK Campus wordt gevormd door Aukje Kuypers (Algemeen directeur
Kuijpers), Gerbert Thelissen (CEO Cadmes International B.V.) en wordt versterkt met Sarah Wilton
(Lid College van Bestuur Avans Hogeschool). Met de toetreding van Sarah nemen we afscheid van
bestuurder Elphi Nelissen (Board Member at Fontys University of Applied Sciences), een betrokken
bestuurslid sinds de oprichting van SPARK. Nelissen heeft SPARK op de kaart gezet door het
opzetten van een tiental SPARK promotieonderzoeken op het gebied van verslimmen en
verduurzamen van de gebouwde omgeving.
Samenstelling voor cross sectorale samenwerking
De vorming van het bestuur is gericht op versnelling van vernieuwingen in de praktijk. Want de
toekomst van werk wijzigt zoals we zien in de transitie trends van circulariteit, digitalisering en smart
industry. Er is vooral behoefte aan mensen met de juiste technische en digitale vaardigheden die
kunnen samenwerken in vernieuwende systematieken.

Toekomstbestendig ontwikkelen door triple helix
Het bestuur en de directie van SPARK gelooft dat hervormingen voor de toekomst mogelijk zijn, want
daar waar onderwijs – overheid – en ondernemers samenwerken ontstaan de voorwaarden voor een
op kennis gebaseerde economie.
SPARK Makers Zone biedt de triple helix van onderwijs, overheid en ondernemers een learning
community aan in een hybride leeromgeving. Zowel digitaal als in fysieke vorm, want de Makers Zone
is de plek waar hightech innovatieve machines staan waarmee kan worden geprototyped. Ook is het
de plek voor toegepast onderzoek voor onder andere het lectoraat Biobased Bouwen van Avans.
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