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Personalia            
Haibo Zhou    
Verlengde Meeuwerderweg 135, 9723 ZN Groningen  
Geboortedatum: 10 februari 1977  
06- 42 01 57 27, polarissyu@gmail.com, www.haibozhou.com 

 
  
Profiel 
Ik kom het beste tot mijn recht in een adviserende rol in de smart industry. Ik ben ondernemend, 

 doelgericht en goed in ad-hoc-oplossingen bedenken. Dankzij mijn vindingrijkheid denk ik altijd in 
 mogelijkheden. Door mijn brede internationale netwerk ben ik in staat waardevolle verbindingen te 
 leggen tussen instellingen, universiteiten en bedrijfsleven.   

 
Werkervaring            
2016-heden Assistent Professor, Faculty of Behavioural Management and Social Science, 

Universiteit Twente, Nederland 

 Coachen PhD studenten en begeleiden Masterstudenten  

 Organiseren en realiseren van interactie tussen studenten en zakenwereld  

2016   Business Consultant YAN-team, Akzonobel, Shanghai, China 
  Yan is een organisatie voor nieuwe werknemers die <5 jaar voor Akzonobel werken 

 Ontwerpen en opzetten van Innovation Day (evenement nieuwe werknemers) 
o Adviseren over trainingsmateriaal en 3 business cases  
o Adviseren en ondersteunen in hoe nieuwe teams gebruik maken van 

innovatieve manieren van zakendoen door middel van een e-platform 
 

2010 – 2016 Assistent Professor, Department of Innovation Management & Strategy, Faculteit 
   Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Groningen, Nederland 

 Top 3 beste BSc. Economie en Bedrijfskunde in Nederland 

 Verrichten wetenschappelijk onderzoek naar ondernemen en innovatie, met 
publicaties 

 Lesgeven op Bachelor- en Masterniveau 
o Lesprogramma’s ontwikkelen 
o Begeleiden Bachelor- en Masterscripties 
o Begeleiden externe PhD-studenten uit Duitsland en China 
o Interactie en betrokkenheid tussen bedrijfsleven en studenten creëren   

 Organiseren seminar met Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen  

 Initiëren en tot stand brengen van lange-termijnsamenwerking tussen Small 
Business & Entrepreneurship Group en PMH Investment B.V., Verkley en 
NOM/PCNN 
o Begeleiden studenten bij project  
o Voorbereiden studenten op arbeidsmarkt 
o Oplossen businessproblemen omtrent supply chain, aanbestedingen en 

bedrijfsontwikkeling 

 Initiëren en tot stand brengen van lange-termijnrelaties met internationale 
universiteiten 

 
2010 - 2013 Startup Adviseur, Tvilight Intelligent Lighting, Groningen, Nederland  
  Europees marktleider in state-of-the-art outdoor lighting control systemen  

 Controleren en reviseren businessplan op technische en businessaspecten 

 Valideren businessplan 

 Startkapitaal en fondsen werven  
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 2006-2014 Universitair Onderzoeker, Panteia/EIM, Zoetermeer, Nederland 
   Onderzoek naar (beleids-)vragen over ondernemerschap en de invloed daarvan op de 
   economie 

 Uitvoeren gezamenlijke onderzoeksprojecten over ondernemerschap in kleine 
en middelgrote bedrijven  

 Versterken van de onderzoekssamenwerking tussen Panteia, EUR en RuG 

 2005  Projectassistent, DOOR International, Wiesbaden, Duisland 
   Organisatieadvies strategische zakelijke doelen  

 Verantwoordelijk voor trainingsproject Hyundai Automobile, EU-hoofdkantoor 
o Ontwikkelen trainingsmateriaal i.s.m. technisch team 
o Controleren trainingsmateriaal 
o Ontwikkelen marketingmateriaal 

 Voorstellen schrijven voor internationale CEO  
o Adviseren over trainingsmodellen 
o Adviseren over strategieën 

 2004  Projectleider, DOOR, Shanghai, China 
   Organisatieadvies strategische zakelijke doelen  

 Ontwikkelen lanceringsprogramma nieuw voertuig  

 Ontwikkelen marketingstrategieën voor cliënten 

 2003-2005 Coördinator, TTA International, Dordrecht, Nederland 
   Wereldwijde serviceprovider in leeroplossingen en stafondersteuning in automotive  

 Coördineren projecten tussen de Nederlandse en Chinese kantoren 

 1999-2003 Projectmanager trainingsprogramma automotive, TTA China, Shanghai, China 
Wereldwijde serviceprovider in leeroplossingen en stafondersteuning in automotive  

 Berekenen budgetten en bewaken van de planningen 

 Ontwikkelen technische training voor dealers en distributeurs over nieuwe 
automodellen  

 Ontwikkelen marketing- en salesmateriaal   

Nevenactiviteiten 
 2012-2016 Voorzitter/lid opleidingscommissie Innovatie & Organisatie, Faculteit Economie en 
   Bedrijfskunde (4 Masterprogramma’s) 

 Monitoren kwaliteit van onderwijs en voorstellen doen hierover aan de 
faculteitsraad Innovation & Organization 

 Adviseren faculteitsraad over onderwijs- en examenregelingen 

Opleidingen 
2006-2010 PhD Economie, Erasmus School of Economics, Rotterdam, Nederland  

   Proefschrift: Knowledge, Entrepreneurship and Performance: Evidence from country-
   level and firm-level studies  
 2003-2005 MSc in Management of Technology, Technische Universiteit Delft, Nederland 
 1995-1999 BA in Engineering in Automobile Engineering, Shanghai University of Engineering 
    

Talenkennis 
Chinees   moedertaal 
Engels  Meer dan 17 jaar dagelijkse ervaring in academisch en zakelijk Engels  
Japans  B2 
Nederlands Tussen B1/B2 

    
Interesses 
Crosstraining, zwemmen, wandelen, films 

 


