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Steven Vos is Hoogleraar ‘Design & Analysis of Intelligent Systems for Vitality & Leisure Time Sports’ 
aan de Technische Universiteit Eindhoven (Faculteit Industrial Design) en hoofd van de 
onderzoeksgroep (i.e. lectoraat) ‘Move to Be’ bij Fontys Sporthogeschool (Eindhoven).  

Steven is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven - sportbeleid) en is master in de 
sociale en organisatiepsychologie (KU Leuven). Steven was voordien senior onderzoeker aan het Hoger 
Instituut voor de Arbeid – KU Leuven (1999-2005) en manager ‘onderzoek & innovatie’ bij het Vlaams 
Expertisecentrum Toegankelijkheid (2005-2008). 

Samen met zijn team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en 
duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en 
faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze 
vertoeven. 

Zijn onderzoek situeert zich momenteel op het snijvlak van de (sociale) psychologie, de 
bewegingswetenschappen, de organisatiekunde, het industrial design en de data science. Hij richt zich 
met name op de profiling van mensen met het oog op het ontwikkelen en valideren van 
gepersonaliseerde technologische en sociale innovaties voor duurzaam en verantwoord sporten en 
bewegen. Hij is momenteel onder meer actief binnen onderzoeksgroep en departement overstijgende 
initiatieven zoals TEC for Society (Fontys Hogescholen), het Quantified-Self Research Programma, het 
AI for Health programma van Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute en het Programma 
Human Vitality & Technology (TU/e), de Vitality Academy (Alliantiesamenwerking TU/e-Universiteit 
Utrecht en UMCU), en het Lectorenplatform Sport en Bewegen (HSO-lectoren en Regieorgaan SIA). 

Steven is (co-)auteur van een groot aantal internationale wetenschappelijke artikels en papers, boeken 
en beleidsrapportages. Daarnaast werden diverse concepten, producten en diensten ontwikkeld om 
mensen in beweging te brengen en te houden. Hij is reviewer voor diverse internationale tijdschriften 
en onderzoeksprogramma’s en is bestuurslid van diverse organisaties. 

Hij heeft ruime ervaring in het opzetten, uitvoeren en managen van (internationale) onderzoeks- en 
innovatieprojecten, het ontwikkelen van kennis- en innovatieagenda's, en het uitbouwen van stabiele 
en relevante onderzoeksgroepen. Hij heeft een warm hart voor toegepast onderzoek en neemt samen 
met anderen een voortrekkersrol op in Nederland. 

Hij is een veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia 
als op studiedagen, workshops en theatervoorstellingen voor een divers publiek. Zijn open, 
inspirerende en verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe 
organisaties hierin vaak te kort schieten) krijgt heel wat bijval. Daarnaast probeert hij met initiatieven 
zoals #ViewsProject (twitter: @ViewsProject) en www.ensembleur.eu het belang van samenwerking 
tussen en over disciplines en sectoren heen onder de aandacht te brengen. 
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