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Samenvatting


In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van de Technologiestichting STW over 

de periode 2001 tot en met 2004. STW heeft als voornaamste taak het stimuleren en 

coördineren van het technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het bevorderen 

van de overdracht van die kennis naar maatschappij, bedrijfsleven, andere wetenschap-

pen, enzovoorts. Vanuit die missie financiert STW jaarlijks ongeveer 600 

onderzoeksprojecten, uitgevoerd door promovendi en postdocs aan Nederlandse 

kennisinstellingen en met betrokkenheid van potentiële gebruikers in een zo vroeg 

mogelijk stadium. Met een jaarlijks budget van ca. ⁄50 miljoen, beschikbaar gesteld door 

met name NWO en het ministerie van Economische Zaken, kan STW als een van de 

belangrijkste financieringsbronnen voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in 

Nederland beschouwd worden. De laatste evaluatie van STW heeft in 2001 plaatsgevonden 

voor de periode 1992-2000. In het licht van de Kaderwet EZ-subsidies dienen de EZ-

subsidies tenminste eenmaal in de vier àvijf jaar geëvalueerd te worden. Het ministerie 

van Economische Zaken en NWO hebben een gezamenlijk team van Dialogic Innova-

tie&Interactie en Technopolis daarom verzocht een evaluatie uit te voeren. 

Dialogic/Technopolis heeft STW geëvalueerd op een aantal aspecten: de wijze van 

functioneren van STW over de periode 2001-2004, doelmatigheid en doeltreffendheid, en 

tenslotte de vraag of STW adequaat inspeelt op de belangrijkste ontwikkelingen in haar 

omgeving. Eveneens is in de evaluatie meegenomen de wijze waarop STW is omgegaan 

met de belangrijkste aanbevelingen uit de vorige evaluatie. 

Terugkijkend op 2001-2004 

STW is in de loop der jaren een sleutelspeler geworden in de stimulering van het 

Nederlandse technisch-wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan door derden. 

In de loop der jaren heeft STW een behoorlijk efficiënte en effectieve, en breed 

gewaardeerde werkwijze ontwikkeld voor het ondersteunen en stimuleren van technisch-

wetenschappelijk onderzoek, waarbij de werkwijze van het Open Technologie Programma 

(OTP) de drijvende kracht vormt. Het OTP wordt door de STW achterban alom gewaar-

deerd, juist vanwege zijn open karakter, kwalitatief hoogstaande beoordelingssystematiek, 

en de vroegtijdige inzet van gebruikers. Naast het OTP kent STW een aantal specifieke, 

”gesloten‘, programma‘s waarbij projectvoorstellen wel gebonden zijn aan op voorhand 

gespecificeerde thema‘s maar die een soortgelijke beoordelingswijze en gebruikerspartici-

patie kennen als het OTP. 

In totaal hebben in 2001-2004 ruim 1100 projecten financiering ontvangen van STW, 

waarvan bijna 900 in het kader van het OTP. Hierbij nemen de drie technische universitei-

ten meer dan 50% voor hun rekening. Meer dan 1800 promovendi en postdoctorale 

onderzoekers waren in 2001-2004 bij het STW onderzoek betrokken. Verder zijn bijna 

1200 verschillende organisaties als gebruiker geïdentificeerd. De gemiddelde omvang van 

de gebruikerscommissies over de gehele periode 2001-2004 kwam uit op meer dan 6 leden 

(vertegenwoordigers van bedrijven maar ook kennisinstellingen e.d.), wat een aanzienlijke 

verbetering is ten aanzien van de vorige evaluatie. Uit de websurvey is gebleken dat circa 

57% van de gebruikerscommissieleden afkomstig is uit het bedrijfsleven, en 35% is 

verbonden aan een universiteit of andersoortige kennisinstelling (en 8% ”overig‘). 

Er is verder vastgesteld dat STW adequaat gehoor heeft gegeven aan de wens om een 

aantal aanbevelingen uit de vorige STW evaluatie op te volgen. Zo is de beoordelingspro-
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cedure vereenvoudigd, de doorlooptijd voor beoordeling teruggebracht tot 6 maanden, het 

aantal gebruikers in een gebruikerscommissie is verhoogd tot (ver) boven het minimum 

van 4, en het aandeel programmatische activiteiten is in de loop der jaren gegroeid naar 

ca. 20%. Bovendien is door STW invulling gegeven aan de wens om te werken met 

performance indicatoren. 

Effectiviteit en efficiëntie van STW 

Ten aanzien van de effectiviteit van STW wordt onderscheid gemaakt naar het stimuleren 

van kwalitatief hoogstaand technisch-wetenschappelijk onderzoek, het bijdragen aan 

wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, en het bevorderen van de exploitatie 

van onderzoeksresultaten. Voor wat betreft de wetenschappelijke output en kwaliteit heeft 

de evaluatie slechts een beperkt aantal aanknopingspunten gehad (peer reviews en 

bibliometrie maakten geen deel uit van het evaluatieonderzoek, en verder houdt STW 

slechts op geaggregeerd niveau bij wat de output van de projecten is in termen van bijv. 

publicaties en citaties). Uit de interviews en websurveys blijkt dat de door STW 

gehanteerde beoordelingssystematiek gezien wordt als een goede borging voor de kwaliteit 

van het onderzoek. Hierbij gaat het echter vooral om kwaliteitscontrole aan het begin van 

het onderzoeksproces (”controle aan de poort‘). De gemiddelde beoordeling van alle 

gehonoreerde projecten in 2001-2004 door de jurykamers, op zowel wetenschappelijke 

kwaliteit als utilisatie, kwam uit op een kwalificatie tussen ”goed tot zeer goed‘ en ”zeer 

goed‘. 

Voor wat betreft de wisselwerking tussen de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven 

dient allereerst gewezen te worden op het grote aantal betrokken gebruikers bij het door 

STW gefinancierde onderzoek. Wat nu feitelijk de economische effecten zijn van het door 

STW gefinancierde onderzoek is wegens de tijdsfactor (gemiddeld 10-15 jaar is nodig voor 

”het op de markt brengen‘ van de kennis) en het probleem van toerekening niet eenduidig 

vast te stellen. Wel is gebleken dat de onderzoeksprojecten regelmatig leiden tot concrete 

en waardevolle opbrengsten voor de gebruikerscommissieleden uit het bedrijfsleven (bijv. 

bijdragen aan proces- en productinnovaties, vervolgonderzoek, intellectueel eigendoms-

rechten). 

Naast het gebruik van utilisatie als beoordelingscriterium en de inzet van gebruikers kent 

STW verschillende activiteiten die rechtstreeks onder de noemer van ”kennishandel‘ vallen, 

waaronder de exploitatie van onderzoeksresultaten. Ten aanzien van de exploitatiebevor-

dering van onderzoeksresultaten is STW eveneens doeltreffend te noemen. Zo zijn in de 

evaluatieperiode meer dan 110 octrooiaanvragen (mede) op naam van STW ingediend, 25 

octrooien overgedragen aan derden, en 40 licentieovereenkomsten op STW octrooien 

afgesloten. De opbrengsten uit intellectueel eigendom komen sinds 2003 boven de ⁄ 1 

miljoen uit. Verder zijn tussen 2001 en 2004 twintig nieuwe ondernemingen gestart die 

STW onderzoek als basis hebben. Ten opzichte van de vorige evaluatie vormt dit een 

aanzienlijke verbetering. 

Met betrekking tot de efficiëntie scoort STW redelijk gunstig wanneer gekeken wordt naar 

de verhouding van de bureaukosten ten opzichte van de totale kosten. Wanneer de kosten 

voor kennishandel worden meegerekend met de bureaukosten dan bedragen de 

beheerskosten van STW ca. 6% van de totale kosten. Hiermee scoort STW beter dan 

diverse andere (op onderdelen) gelijksoortige organisaties en programma‘s. Verder zijn 

ook de beoordelingsprocedure en de begeleiding van de (gehonoreerde) projecten tamelijk 

efficiënt te noemen. Uit het onderzoek is gebleken dat de mogelijkheden om tot verdere 

verkorting van doorlooptijd en efficiëntiewinst beperkt lijken te zijn, zonder dit ten koste te 

laten gaan van de kwaliteit. Verder is vastgesteld dat de doelmatigheid van STW 
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onherroepelijk nadelig beïnvloed zal worden door een toename van de beheerskosten als 

gevolg van een sterkere programmatische werkwijze van STW. 

Bij het bovenstaande, positieve, beeld van STW als efficiënte en effectieve uitvoeringsor-

ganisatie voor onderzoeksfinanciering dient tevens een aantal kanttekeningen geplaatst te 

worden. 

Allereerst bestaat er relatief veel onduidelijkheid/vrijheid omtrent de definitie van wat nu 

tot het OTP gerekend mag c.q. dient te worden. STW ontvangt van NWO en EZ middelen 

die specifiek geoormerkt zijn voor het OTP. Bovendien wordt STW deels afgerekend op de 

steun die zij geeft aan OTP en specifieke programma‘s (20% van de middelen dient 

besteed te worden aan specifieke programma‘s). De huidige definiëring van het OTP maakt 

het niet mogelijk om eenduidig te sturen (door STW zelf) en af te rekenen (door EZ en 

NWO) op dit criterium. 

Ten tweede besteedt STW weinig aandacht aan het monitoren van de omvang en kwaliteit 

van de wetenschappelijke uitkomsten van het onderzoek, in het bijzonder waar het gaat 

om wetenschappelijke publicaties. Wel zijn onderzoekers verplicht ieder voornemen om 

over het onderzoek naar buiten te treden te melden bij STW en eventuele conceptversies 

voor te leggen ter goedkeuring, maar het wordt verder niet bijgehouden in hoeverre het 

ook daadwerkelijk leidt tot producten. Dit is echter wel noodzakelijk wanneer uitspraken 

gedaan moeten worden ten aanzien van de vraag of STW bijdraagt aan het stimuleren van 

de kwaliteit van het technisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Op de derde plaats is geconstateerd dat NWO en EZ geen eenduidig en goed samenhan-

gend stelsel aan doelstellingen en bijbehorende indicatoren hanteren voor het beoordelen 

en afrekenen van STW. Wel is STW aan EZ verplicht jaarlijks een set van prestatie-

indicatoren op te leveren. Richting NWO is er geen sprake van een dergelijke plicht: het 

blijft bij kengetallen ten behoeve van o.a. de NWO Jaarboeken. Een gevolg hiervan is dat 

STW zelf dergelijke indicatoren maar beperkt lijkt te gebruiken als managementinformatie 

om de eigen organisatie mee aan te sturen. 

Ten vierde kan gesteld worden dat het aantal bedrijven dat deel uitmaakt van de 

gebruikerscommissie relatief beperkt is, ondanks het gegeven dat het gaat om meer dan 

de helft van alle deelnemers aan gebruikerscommissies. Wanneer maximalisatie van het 

utilisatiepotentieel wordt nagestreefd, mag er verwacht worden dat veruit de meerderheid 

van de gebruikers uit het bedrijfsleven afkomstig is, meer dan nu het geval is. Naar 

aanleiding van de vorige evaluatie van STW wordt zij mede afgerekend op het aantal 

gebruikers dat deelneemt aan de gebruikerscommissies. Hierbij zijn ten onrechte geen 

verdere voorwaarden gesteld ten aanzien van de typen deelnemers. 

Op de vijfde plaats bestaat er vrij weinig inzicht in de kosten en tijdsinspanningen die STW 

pleegt op programmaniveau. De huidige administratiesystematiek en registratie van 

bureaukosten van STW maken het zeer moeilijk om op programmaniveau uitspraken te 

doen over doelmatigheidsaspecten. 

Vooruitkijkend 

Uit de omgevingsanalyse is een groot aantal nationale en internationale ontwikkelingen 

naar voren gekomen waarmee STW expliciet rekening dient te houden. Denk hierbij onder 

andere aan het ontstaan van ERA, het werken met ”sleutelgebieden‘ of andersoortige 

programma‘s en thema‘s, vraagsturing, discussies over de wijzen van onderzoeksfinancie-

ring, enzovoorts. Het beeld dat hieruit ontstaat is er een van een enorme beleidsdynamiek 

en een grote turbulentie in de omgeving van STW. De activiteiten van STW in 2001-2004 

laten diverse initiatieven zien waarmee zij poogt tegemoet te komen aan de eisen die 
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vanuit de ontwikkelingen aan de organisatie worden gesteld. Tegelijkertijd is geconstateerd 

dat die initiatieven nog beperkt zijn en zeker ruimte voor verbetering bieden. Hierbij zal 

vooral het vermogen van STW voor profilering en positionering worden aangesproken. In 

die positionering en profilering is voor STW van belang, samen met haar stakeholders, de 

balans te vinden tussen enerzijds een open programma met voldoende ruimte voor het 

onderzoeken van nieuwe richtingen en ideeën, en anderzijds het programmeren van 

onderzoek om focus en massa te creëren. Ook het nu enigszins beperkte vermogen van 

STW om vanuit het OTP nieuwe, embryonale, technologieën te identificeren dient vanuit 

deze optiek extra aandacht te krijgen. 

Ten aanzien van internationalisering hebben ook EZ en NWO een rol, aangezien STW zich 

vanuit haar opdracht dient te richten op het Nederlandse onderzoek en bedrijfsleven, wat 

formeel gezien weinig ruimte biedt voor internationale activiteiten. 

Aanbevelingen 

Op basis van de evaluatie wordt aanbevolen om: 

1.	� in de toekomst de beoordeling van STW door EZ en NWO beter op elkaar af te 

stemmen, volgens gezamenlijk overeengekomen doelstellingen en indicatoren (en 

liefst volgens een gezamenlijk systeem van indicatoren). Hierbij verdient het aan-

beveling om STW de indicatoren ook als ”standaard‘ managementinformatie te 

laten gebruiken. 

2.	� de doelstellingen en de te gebruiken indicatoren zo helder en eenduidig mogelijk te 

formuleren (specifiek, meetbaar, aantoonbaar, realistisch en tijdsgebonden). Hier-

bij hoort dus ook een eenduidige definitie van wat nu wel en niet tot het OTP 

gerekend dient te worden. 

3.	� de mogelijkheden te verkennen om de wetenschappelijke output van de STW 

gefinancierde projecten en de kwaliteit ervan gedurende de looptijd en na afloop 

beter te administreren en te monitoren. 

4.	� naast met het totale aantal gebruikers in een gebruikerscommissie ook rekening te 

houden met het type actor. Het wordt aanbevolen om een ”bedrijfsaandeel‘ in een 

gebruikerscommissie na te streven van 70-75%. 

5.	� op programmaniveau meer inzicht te bieden in de specifieke activiteiten, tijdsbe-

steding en beheerskosten. 

6.	� op basis van de STW sterktes een beter herkenbare positie in te nemen in de 

nationale ”innovatie-arena‘. Door profilering en herkenbaarheid kan STW een beter 

aanspreekpunt worden voor innovatieve bedrijven. Ook zou de beoordelingssyste-

matiek van STW een voorbeeld kunnen zijn voor andere domeinen. Bij deze 

profilering hoort ook meer pro-activiteit in termen van kennisoverdracht en com-

municatie op basis van lopende en afgesloten projecten. 

7.	� de internationale oriëntatie en profilering van STW verder te intensiveren om de 

aansluiting tussen nationale en internationale onderzoeksinspanningen te verbete-

ren. Met het oog op de formele opdracht van STW vanuit EZ en NWO is ook hier 

onderling overleg noodzakelijk waar het gaat om de beschikbare bewegingsruimte 

van STW in internationaal opzicht. 
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1 Inleiding


1.1 Achtergrond 

De Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) is in de loop van de jaren 

uitgegroeid tot een belangrijke actor in het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem. Door 

de combinatie van stimulering van kwalitatief hoogwaardig technisch wetenschappelijk 

onderzoek en het bevorderen van toepassing en gebruik van de resultaten ervan is STW 

een belangrijke schakel in de wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. STW 

heeft zowel een focus op toepasbaarheid van onderzoek (utilisatie) als op het valoriseren 

van kennis in de vorm van kennishandel, zowel voor STW-onderzoeksprojecten alsook voor 

de andere NWO wetenschapsgebieden, het stimuleren van starters en œ in zijn 

algemeenheid œ het zorgdragen voor hoogopgeleide kenniswerkers. 

Hoewel thema‘s als kwaliteit van onderzoek en kennisuitwisseling onveranderd hoog op de 

beleidsagenda staan, verandert het kennis- en innovatiesysteem voortdurend, en dat geldt 

ook voor het daarvoor ingezette instrumentarium en de sturing of governance daarvan. De 

vernieuwing van het EZ instrumentarium œ met zijn nadruk op programmatisch beleid, 

vraagsturing en maatwerk - en discussie over en opkomst van nieuwe governance 

mechanismen (Innovatieplatform, regieraden voor ICT en genomics, federatie van 3 TU‘s) 

zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. NWO heeft strategische plannen in voorbereiding 

waarin veel nadrukkelijker wordt gekozen voor focus en massa in het onderzoek, met 

name op die terreinen waar maatschappelijke problemen en economische uitdagingen aan 

de orde zijn. STW zal als een van de wetenschapsgebieden van NWO veel nadrukkelijker 

worden aangesproken op programmering en thematisering van het onderzoek. 

EZ ontvangt middelen van NWO en het ministerie van Economische Zaken (EZ). Op grond 

van de Kaderwet EZ-subsidies dienen alle EZ-subsidies tenminste éénmaal in de vier a vijf 

jaar geëvalueerd te worden. De laatste evaluatie van STW vond plaats in 2001, over de 

periode 1992-2000. 

Tegen deze achtergrond hebben NWO en het Ministerie van Economische Zaken een 

gezamenlijk team van Dialogic en Technopolis de opdracht gegeven STW te evalueren over 

de periode 2001-2004. Naast de klassieke evaluatievragen naar de effectiviteit of 

doeltreffendheid van STW over genoemde periode (—doet het instrument wat het moet 

doen“) en de efficiëntie of doelmatigheid van het instrument zelf (—hoe verhouden de 

uitvoeringskosten van de regeling zich tot het behaalde resultaat“) is gevraagd specifiek in 

te gaan op: 

°	 Terugblik: de wijze waarop conclusies en aanbevelingen zijn opgepakt van de evaluatie 

over de periode 1992-2000; 

°	 Vooruitblik: de wijze waarop STW inspeelt op nieuwe ontwikkelingen (nationaal en 

internationaal) op het gebied van onderzoek, programmatische vormgeving van het 

onderzoek, werkwijze, samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven e.d. 

In deze rapportage presenteert het evaluatieteam zijn bevindingen en beoordeling van het 

onderzoek dat heeft plaats gevonden tussen december 2005 en april 2006. 
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1.2 Analytisch kader


De organisatie STW opereert in een complexe omgeving en het functioneren van STW kan 

dan ook vanuit verschillende niveaus (of perspectieven) plaats hebben. In figuur 1 is een 

gestileerd beeld geschetst van STW en haar omgeving. In totaal zijn acht niveaus 

onderscheiden van waaruit STW kan worden beoordeeld. 

In de eerste plaats kan STW als organisatie worden beoordeeld en dan gaat het in 

evaluatietermen primair om de doelmatigheid van bijvoorbeeld STW directie en 

medewerkers en werkprocessen. Op dit niveau worden de aan STW opgedragen taken als 

gegeven beschouwd en gaat het vooral om de efficiënte uitvoering ervan. 

Kijken we verder naar het primaire proces van STW dan is een tweede perspectief op STW 

STW als een beoordelingssystematiek. Daarbij staat naast de beoordeling door STW-

medewerkers en bestuurders vooral ook de wijze waarop referenten en leken worden 

ingeschakeld bij de feitelijke selectieprocedure centraal. Ook projectaanvragers hebben 

met dit niveau als ”klant‘ te maken. Zij kunnen worden betrokken in de oordeelsvorming 

over zowel de doeltreffendheid als doelmatigheid van deze systematiek. 

Na selectie hebben we als derde te maken met een verzameling van STW-projecten, 

bijbehorende uitvoerders (combinaties van onderzoekers, hoogleraren, kennisinstellingen) 

en direct betrokken gebruikers. Naast wetenschappelijke kwaliteit is op dit niveau vooral 

utilisatie van primair belang. Het gaat dan primair om netwerkvorming, wisselwerking en 

impact van deze projecten. Netwerkvorming is een voorwaarde voor kennisuitwisseling en 

kennisuitwisseling is een voorwaarde voor impact. Wanneer impact niet direct kan worden 

vastgesteld kan als second-best indicator worden gekeken naar het bestaan van 

kennisuitwisseling en netwerkvorming. 

Kijken we vervolgens naar de wijze waarop (portfolio‘s) van projecten met technisch 

wetenschappelijk onderzoek en hun directe gebruikers worden beïnvloed door c.q. mede 

vormgeven aan de set van actoren en instituties die tezamen het innovatiesysteem vormen 

dan zijn we aanbeland op het (vierde) niveau van het functioneren van STW in het 

ruimere innovatiesysteem. STW wordt daarin bijvoorbeeld een rol toegekend op het 

terrein van valorisatie die verder gaat dan haar eigen projectportfolio, denk hierbij aan de 

rollen die STW zijn toegekend op het terrein van de kennishandel. Naast direct betrokken 

gebruikers gaat het hier dus ook om de mate waarin resultaten worden bereikt voor de niet 

direct betrokken gebruikers en interactie met andere spelers in het kennis- en innovatie-

systeem zoals (andere) intermediairs. Op dit systeemniveau is vooral de wijze waarop STW 

zich verhoudt tot nationaal innovatie- en wetenschapsbeleid van belang. 

Binnen dit nationale kennis- en innovatiesysteem vervult STW rollen die primair worden 

bepaald vanuit het wetenschaps- en innovatiebeleid. Dit is het niveau waarop beleidskader 

en doelstellingen voor STW worden bepaald. Dit betekent dat we op dit vijfde niveau van 

STW als onderdeel van het wetenschaps- en innovatiebeleid moeten kijken naar het 

beleidskader en de doelstellingen die vooral EZ, OCW en NWO beogen met STW. 

Nauw hieraan verwant, maar specifieker, is het niveau van de sturingsrelatie tussen STW 

(-bestuur) enerzijds en de financiers van STW EZ en NWO anderzijds. Dit is het niveau 

van STW en innovation governance en behelst bijvoorbeeld de mate waarin duidelijke 

verwachtingen ten aanzien van STW worden geformuleerd, de vraag of STW op een 

consequente, consistente en gecoördineerde wijze wordt aangestuurd. 

Tot slot kan het functioneren van STW en de uitvoering van de opgedragen taken niet los 

worden gezien van het niveau van de ruimere nationale en internationale 

ontwikkelingen. Daarbij denken we primair aan ontwikkelingen op het terrein van 

Dialogic innovatie & interactie, Technopolis B.V. 10 



        

          

          

 

         

 

 

   
         

 

        

         

      

 

 

      

  

 

 

   

   

 

   

  

 

  

 

        

         

       

 

        

    

 

            

              

          

             

            

  

wetenschap en innovatie, de aansturing ervan maar sluiten ook andersoortige ontwikkelin-

gen (maatschappelijke en politieke trends) niet op voorhand uit. 

Figuur 1 Het functioneren van STW opverschillende niveaus 

Referenten LekenjurySTW 

NWO 

EZ OCW 

Internationale ontwikkelingen 

Nationale ontwikkelingen 

beoordelingssysteem 

Innovatiesysteem+valorisatie 

Innovatie+wetenschaps 
beleid 

STW-projecten 

Hoogleraren 
Universiteiten 

Onderzoekers 

Gebruikers 

Bedrijfsleven+intermediairs 

STW 
gover 

nance 

Kleur Niveau Betrokkenen (niet uitputtend) Items (niet uitputtend) 

STW als organisatie STW: directie, medewerkers werkprocessen, efficiëntie 

STW beoordelingssysteem STW, referenten, jury, 

projectaanvragers 

Klanttevredenheid 

STW projecten STW, onderzoekers, hoogleraren, 

universiteiten, gebruikers 

Klanttevredenheid, 

netwerk, wetenschappelij-

ke kwaliteit, 

Innovatiesysteem, incl. 

valorisatie 

STW,universiteiten, bedrijven, 

intermediairs (+ overheidsgebrui-

kers) 

Impact projecten, 

kennishandel 

Innovatie- en wetenschapsbeleid EZ, OCW, NWO Beleidskader 

STW governance STW bestuur, NWO, EZ Aansturing STW 

Nationale ontwikkelingen o.a. Programmatisch vs 

open 

Internationale ontwikkelingen Trends in (sturing van) 

wetenschap en technologie 

Bovenstaande acht niveaus overlappen weliswaar deels, maar zijn een hulpmiddel om de 

meer operationele vragen over het functioneren van STW te onderscheiden van de meer 

strategische, positioneringsvragen en vragen die betrekken hebben op het anticiperend 

vermogen van STW. De niveaus zijn verder een hulpmiddel om de onderzoeksvragen te 

clusteren (hoofdstuk 2) en te kunnen koppelen aan de diverse methoden van informatie-

verzameling. 

11Dialogic innovatie & interactie, Technopolis B.V. 



        

  

              

           

           

               

               

              

          

              

             

           

              

              

          

              

              

             

            

    

 

1.3 Leeswijzer 

De verdere opbouw van het evaluatierapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet 

welke onderzoeksvragen het uitgangspunt hebben gevormd voor de evaluatie en eveneens 

worden de onderzoeksaanpak en œmethoden kort beschreven. Hoofdstuk 3 gaat door 

middel van een Logical Framework Analysis in op de doel- en taakstellingen van STW, haar 

financiers NWO en EZ en de aansluiting hiertussen. Ook wordt het palet van activiteiten in 

het licht van deze doelen en taken besproken. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste 

karakteristieken van het STW onderzoek uit de evaluatieperiode gepresenteerd. De 

doelmatigheid van STW komt aan bod in hoofdstuk 5. Hierbij wordt gekeken naar de 

doelmatigheid in relatie tot de gehele STW organisatie, het STW beoordelingsysteem en de 

begeleiding/monitoring van de projecten. In hoofdstuk 6 worden de verschillende aspecten 

met betrekking tot de utilisatie, het economisch rendement en de eventuele impact van het 

STW onderzoek besproken. In hoofdstuk 7 staat de omgeving van STW centraal waarbij de 

belangrijkste binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen en hun mogelijke impact op 

STW uiteengezet worden. Tevens is in hoofdstuk 7 een analyse van de STW sterkten, 

zwakten, kansen en bedreigingen opgenomen met het oog op de vraag of STW adequaat 

hierop inspeelt c.q. kan inspelen. Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de conclusies en 

aanbevelingen die uit de evaluatie voortkomen besproken en wordt een antwoord gegeven 

op de afzonderlijke onderzoeksvragen. 

Dialogic innovatie & interactie, Technopolis B.V. 12 



        

  

      

           

           

             

             
     

              
          

        

          

              

           

             

                

              

   

   

      

           
  

              
          

        

            
         

             
      

                  

                  
        

      

              

     

          

         

 

              

              

     

2 Onderzoeksaanpak 

2.1 Opdracht van EZ en NWO 

De opdracht aan Dialogic/Technopolis bestaat uit het beantwoorden van de volgende 

primaire onderzoeksvragen, zoals gesteld in het offerteverzoek van 4 november 2005: 

A.	� Hoe is STW omgegaan met de uitkomsten van de evaluatie in 2001? 

B.	� In welke mate beantwoordt STW binnen de bestaande financiële kaders aan de 
beleidsdoelen van NWO en EZ? 

C.	� Hoe speelt STW, vanuit de huidige situatie, in op nieuwe nationale en internationale 
ontwikkelingen op het gebeid van onderzoek, programmatische vormgeving van het 
onderzoek, werkwijze, samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven e.d.? 

Ieder van deze primaire onderzoeksvragen is in de offerteaanvraag verder geoperationali-

seerd in een groot aantal subvragen. Deze subvragen hebben wij in onze offerte geclusterd 

naar acht analyseniveaus (zie de volgende paragraaf). Daarbij zijn de verschillende 

evaluatievragen zoals die zijn af te leiden uit de probleemstellende notitie (voor de 

hoofdvragen B en C) en de brief van EZ/NWO aan STW waarin een reactie gegeven wordt 

op de uitkomsten van de evaluatie STW uit 2001/2002 (voor hoofdvraag A) geclusterd op 

deze niveaus. 

2.2 Clustering onderzoeksvragen 

Niveau1œ STW alsorganisatie 

1.1 Heeft STW gemiddeld 20% van haar budget besteed aan programmatische 
activiteiten? 

1.2 Hoe heeft STW haar organisatie ingesteld op het stijgende externe beroep op haar 
expertisefunctie? Hoe wordt de expertisefunctie inzake utilisatie voor andere NWO 
gebieden en voor partijen buiten NWO benut? 

1.3 Hoe heeft de bedrijfsefficiency van STW (bureaukosten momenteel 5,9% van totale 
lasten) zich ontwikkeld en welke verbeteringen zijn mogelijk? 

1.4 Hoe geeft STW invulling aan de jaarlijkse analyse van haar projectenportefeuille ten 
behoeve van wetenschaps- en technologieverkenningen? 

1.5 In welke mate is STW er in geslaagd om coördinatie voor haar gebied uit te voeren? 

1.6 Welke rol kan STW spelen bij het vergroten van de focus en massa in het onderzoek en 
de utilisatie van de nieuw gegenereerde kennis? 

Niveau2œ STW beoordelingssysteem? 

2.1 Is de beoordelingsprocedure vereenvoudigd? Zo ja hoe,	� en is de doorlooptijd verkort 

naar gemiddeld 6 maanden? 

2.2 Functioneert het huidige systeem van selectie van onderzoeksprojecten naar 

tevredenheid van de commissie zelf, eindgebruikers, onderzoekers en andere stakehol-

ders? 

2.3.Welke mogelijkheden zijn er om met behoud van kwaliteit te komen tot het beperken 

c.q. het acceptabel houden van de beheerslast van de in te huren referenten, juryleden 

en/of van STW zelf? 

Dialogic innovatie & interactie, Technopolis B.V. 13 



        

     

             

          

             

             

              

          

      

           

             

              

     

            

        

           

         

          

  

             

       

             

    

        

     

           

      

             
            

    
 

           

             

           

  

             

      

             

                

 

Niveau3œ STW projecten 

3.2 Wat is de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek in het OTP? 

3.3 Wat is de wetenschappelijke kwaliteit van programmatisch onderzoek? 

3.4 Hoe ontwikkelt zich de wetenschappelijke kwaliteit en hoe bevordert STW die? 

3.5 Hoe ontwikkelt zich de participatie van vrouwen in het STW onderzoek? 

3.7 Wat is het oordeel over de rol van STW ten aanzien van programmatische steunvor-

men? In hoeverre kan het aandeel ex ante programma‘s stijgen? 

Niveau4œ Innovatiesysteem,incl.valorisatie 

4.1 Hoe is de betrokkenheid van gebruikers bij STW projecten versterkt? 

4.2 Hoeveel potentiële gebruikers zitten er in de gebruikerscommissies (doel: minimaal 4)? 

4.3	� Welke criteria hanteert STW om afwijking van de minimaal 4 gebruikers in een 

gebruikerscommissie toe te staan? 

4.4 Hoe	� is de betrokkenheid van intermediairs met een kennisverspreidende rol (TNO, 

Syntens, TTIs, etc. in de gebruikerscommissies) ? 

4.5 Is het standaardcontract voor kennishandel goedgekeurd door EZ/NWO? 

4.6 Functioneert het huidige systeem van gebruikerscommissies bij onderzoeksprojecten 

naar tevredenheid van de commissie zelf, eindgebruikers, onderzoekers en andere 

stakeholders? 

4.7 In	�hoeverre is een (verdere) verhoging van de financiële bijdragen van potentiële 

gebruikers mogelijk zonder veel negatieve bijverschijnselen? 

4.8 Hoe	�gaat STW bij de verspreiding van algemene resultaten van het ondersteunde 

technisch-wetenschappelijk onderzoek om met: 

- het verschil tussen programma‘s en losse projecten 

- de verschillende technisch-wetenschappelijke deelgebieden 

- het soort en de omvang van de activiteiten inzake kennisverspreiding 

- de inzet van middelen daarvoor 

- de verkregen resultaten van de kennisverspreiding (het bereik e.d..) en in welke 
mate dragen deze aspecten bij aan de bevordering van de wisselwerking tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven? 

4.9 Wordt	� het economisch rendement gemeten van het door STW gefinancierde 

onderzoek? Zo nee, waarom niet, zoja, wat zijn de resultaten? Zijn er andere metho-

den beschikbaar die in aanmerking komen?Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar in de 

economische toepassing? 

4.10 Zijn er verschillen tussen losse projecten en programma‘s wat betreft het rendement? 

Niveau5œ Innovatie- en wetenschapsbeleid 

5.1	� Geeft STW invulling aan de algemene beleidsdoelen van EZ en NWO? 

5.2 Hoe	�kan STW de beleidsdoelen van NWO en EZ in de toekomst zo goed mogelijk 

realiseren? 

Dialogic innovatie & interactie, Technopolis B.V. 14 



        

     

        

              

  

               

 

             
     

             

     

           

     

     

              

         

 

 

         

          

             

           

           

           

              

             

            

           

              

              

            

      

  

           

         

             

      

  

           

              

       

            

         

Niveau6œ STW governance 

6.1 Hoe zijn de bestuurlijke verhoudingen STW/NWO vastgelegd? 

6.2 Welke rol speelt STW bij het ontwikkelen van nieuwe ex-ante programma‘s? Hoe weegt 

STW prioriteiten? 

6.3 In	�welke mate en wijze zijn bedrijven betrokken bij het initiëren en uitvoeren van 

onderzoekstrajecten? 

6.4 Hoe zijn de resultaten van STW zo goed mogelijk te monitoren (wetenschappelijk 
kwaliteit en economisch rendement)? 

6.5 Hoe heeft STW invulling gegeven aan het ontwikkelen van prestatie indicatoren? 

Niveau7œ Nationale ontwikkelingen 

7.1	� Hoe gaat STW om met de ontwikkelingen in de technisch-wetenschappelijke 

kennisinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld de 3TU-samenwerking? 

Niveau8œ Internationale ontwikkelingen 

8.1 Speelt STW goed in	�op internationale ontwikkelingen en hoe zou STW dat kunnen 

verbeteren? Achterliggende vraag is ook: Wat zijn relevante internationale ontwikke-

lingen? 

Het beantwoorden van de bovenstaande onderzoeksvragen vindt voornamelijk plaats 

binnen de verschillende hoofdstukken van dit evaluatierapport. Zonder bij iedere 

afzonderlijk gestelde onderzoeksvraag expliciet stil te staan, wordt aan het eind van elk 

hoofdstuk een overzicht gegeven van de voornaamste bevindingen en conclusies. In 

hoofdstuk 8 ”Conclusies en aanbevelingen‘ wordt ingegaan op de belangrijkste van 

bovenstaande onderzoeksvragen die gerelateerd zijn aan de wijze van functioneren van 

STW in 2001-2004, de doelmatigheid en doeltreffendheid van STW en tenslotte de vraag of 

STW adequaat inspeelt op de belangrijkste ontwikkelingen in haar omgeving. In de laatste 

paragraaf van Hoofdstuk 8 wordt tenslotte een korte samenvatting gegeven van alle 

antwoorden op de onderzoeksvragen met daarbij verwijzingen naar relevante passages in 

de hoofdtekst. Er is voor deze werkwijze gekozen teneinde de leesbaarheid van het rapport 

en het concluderende hoofdstuk in het bijzonder te vergroten. De aanpak die we hebben 

gevolgd bij het verkrijgen van antwoorden op de geclusterde onderzoeksvragen komt aan 

de orde in de volgende paragraaf. 

2.3 Onderzoeksaanpak 

Voor de evaluatie is een mix aan onderzoeksmethoden ingezet: deskresearch, logical 

framework analysis, omgevingsanalyse, een benchmark, interviews, web surveys en 

tenslotte een workshop. Hieronder schetsen wij voor ieder van deze methoden hoe wij 

deze hebben ingevuld en ingezet. 

2.3.1 Deskresearch 

De deskresearch betrof met name het inventariseren, systematiseren, en analyseren van 

gedrukte en digitale informatie zoals die te vinden is in bijvoorbeeld STW jaarverslagen en 

utilisatierapporten, de STW projecten database (PRIS), urenregistratiesysteem, 

bestuurlijke en statutaire documentatie bij STW, NWO en EZ, enzovoorts. Een overzicht 

van de gebruikte bronnen is opgenomen in de bijlagen. 
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Hoewel STW middels haar jaarverslagen en utilisatierapporten reeds een grote 

hoeveelheid aan informatie aanbood over haar activiteiten en de uitkomsten ervan, vergde 

de deskresearch aanmerkelijk meer tijd en moeite dan van tevoren verwacht. Dit werd 

veroorzaakt door veranderingen in de wijze van jaarlijkse rapportage en/of afwijkingen in 

het cijfermateriaal in de jaarverslagen waardoor het niet altijd mogelijk bleek om voor de 

gehele periode 2001-2004 consistente vergelijkingen en overzichten te maken. 

Hierdoor moesten wij regelmatig teruggrijpen op de basisdata van STW in haar PRIS 

database (in de bijlagen staat vermeld om welke datacategorieën het gaat). Gedurende de 

deskresearch zijn diverse malen afwijkingen aangetroffen tussen de cijfers op basis van de 

PRIS en de cijfers in de STW jaarverslagen en utilisatierapporten. Dit was met name het 

geval bij het bepalen van het aantal projecten (lopend, gehonoreerd, beëindigd) en bij het 

bepalen van de verhouding OTP-niet OTP. Deze verschillen houden met name verband met 

de gehanteerde definitie(s) van wat het OTP inhoudt en waar het onderscheid gemaakt 

moet worden met niet-OTP projecten of speciale programma‘s (zie verder 4.3). 

2.3. L ical yis 2 og frameworkanals

De ”l icalframeworkanals ‘og yis (LFA) is een analysetool waarmee systematisch de relatie 

tussen probleem en doelstelling en tussen interventie en gewenste uitkomsten verhelderd 

kan worden. In een LFA wordt een hiërarchische ordening aangebracht in de doelstellingen 

van een overheidsinterventie (zoals de subsidie aan STW, en in het verlengde daarvan de 

subsidies van STW aan projectuitvoerders), en wordt onderzocht in hoeverre de 

overheidsinterventie logisch aansluit bij haar doelstellingen. 

2.3. Omgevinganals3 s ye 

De omgevingsanalyse heeft ten doel ontwikkelingen en trends uit de omgeving van STW te 

identificeren en aan te geven wat hiervan de mogelijke betekenis voor STW is. Het kan hier 

gaan om beleidsontwikkelingen, veranderingen in het onderzoekslandschap of internationa-

le ontwikkelingen. Een omgevingsanalyse maakt het verder mogelijk om de positie van 

STW te beoordelen (bijv. middels een SWOT analyse). 

2.3.4 Benchmark 

Bij het uitvoeren van een benchmark dienen de benchmark organisaties altijd met de 

nodige omzichtigheid gekozen en geïnterpreteerd te worden om een zinvolle vergelijking 

mogelijk te maken. Geen enkele organisatie is identiek aan een andere. 

Core-business van STW is het stimuleren van onderzoek met een hoge wetenschappelijke 

kwaliteit in de technische wetenschappen (bij kennisinstellingen) en het bevorderen van de 

toepassing van de resultaten van deze research. Dat gebeurt met een maatschappelijke 

(not-for-profit) doelstelling. De organisaties/organisatieonderdelen waarmee STW in deze 

benchmark zitten hebben allen een vergelijkbare missie. Het betreft zowel agencies (4), 

die ook min of meer dezelfde activiteiten als STW uitvoeren (uitvoeren subsidieprogram-

ma‘s) als virtuele onderzoekinstituten (5). Sommigen zijn wat meer op de 

kennisinfrastructuur gericht, terwijl anderen zich iets meer op bedrijven of andere 

toepassers richten. Hierbij hebben ze wel allemaal een verschillend portfolio aan 

activiteiten, maar een belangrijke kern vormt bijdragen van een maatschappelijk middels 

innovatie. 
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2.3.5 Interviews 

In het kader van de evaluatie is met 34 personen gesproken middels semi-gestructureerde 

face-to-face interviews: 

- 10 interviews met projectleiders van STW projecten. De eerste selectiestap 

bestond uit het aanwijzen van de kennisinstellingen met de meeste STW projecten 

in de periode 2001-2004. Vervolgens is voor deze kennisinstellingen gezocht naar 

de projectleiders die de meeste projecten hebben geleid in 2001-2004. Ten slotte 

is de groslijst aan namen verfijnd door de respondenten die betrokken waren bij de 

vorige evaluatie buiten beschouwing te laten en door te kiezen voor spreiding in 

wetenschappelijke disciplines. 

- 10 interviews met leden van gebruikerscommissies. Voor de selectie van interview-

kandidaten onder gebruikers hebben wij eerst een ”top 50‘ samengesteld van 

bedrijven en organisaties in termen van het aantal keren dat deel is genomen aan 

een gebruikerscommissie. Vervolgens is een verfijning aangebracht waarbij reke-

ning is gehouden met betrokken organisaties in de vorige evaluatie, spreiding in 

omvang van de organisatie, publiek-privaat, en spreiding in sectoren. 

- 14 interviews met direct betrokkenen en stakeholders van STW: STW directie, 

bestuur en program officers (5x), NWO (2x), het ministerie van Economische Za-

ken (4x), de KNAW, SenterNovem en AWT. 

Het volledige overzicht van geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage B. 

2.3.6 Websurveys 

Er zijn in totaal drie websurveys uitgezet: onder onderzoekers, projectleiders en leden van 

gebruikerscommissies. Hierbij gaat het allemaal om personen die betrokken zijn geweest 

bij projecten die of al liepen of zijn gestart in de periode 2001-2004. De namen en 

contactgegevens zijn afkomstig uit PRIS. In totaal zijn bijna 5000 uitnodigingen voor 

deelname per e-mail verstuurd. De uiteindelijk verkregen respons is weergegeven in 

onderstaande tabel. 

Tabel1 Responsvan de 3 websurveys 

Doelgroep 
Aantal 

respondenten 

Leden van gebruikerscommissies 1259 (38%) 

Projectleiders 286 (43%) 

Onderzoekers 549 (44%) 

Totaal 2094 (42%) 

De vragenlijsten voor ieder van de doelgroepen heeft bestaan uit een dertigtal gesloten 

vragen die betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen. Bij het opstellen van de 

vragenlijst is waar relevant rekening gehouden met de vragen zoals die in de websurveys 

van de vorige evaluatie zijn gesteld. Globaal heeft iedere vragenlijst betrekking gehad op 

de drie aspecten van effectiviteit, efficiency en impact. Tegelijkertijd hebben de 

vragenlijsten ook enkele nuanceverschillen. Zo zijn we bij de onderzoekers onder meer 

ingegaan op de gerealiseerde output, de disciplines waartoe hun onderzoek behoort, en de 
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frequentie en methode van interactie met gebruikers. Typisch voor de vragenlijst voor 

projectleiders is dat we hier langer hebben stil gestaan bij procedurele kwesties. Bij de 

gebruikers betreft het vooral de mate waarin het onderzoek al dan niet in concrete 

opbrengsten heeft geresulteerd. De data zijn verwerkt in Excel spreadsheets en in SPSS. 

2.3.7 Workshop 

Ten slotte is op 27 maart 2006 een workshop gehouden. Het doel van de workshop was 

tweeledig. Allereerst was het een moment om aan een selecte groep deelnemers 

(begeleidingscommissie, STW en enkele stakeholders uit het veld, zie bijlage B) de 

onderzoeksresultaten, voorlopige conclusies en mogelijke verbeterpunten te presenteren. 

Ten tweede was de opzet van de workshop zodanig dat met de deelnemers een uitgebreide 

discussie is gevoerd omtrent de toekomst van STW, mede op basis van een interactieve 

SWOT analyse. Hiervoor is een zogeheten elektronisch vergadersysteem ingezet. In bijlage 

B is een lijst van deelnemers opgenomen. 

2.4 Onderzoeksmatrix 

De onderscheiden acht analyseniveaus zoals geschetst in paragraaf 1.2 (met daaraan 

gekoppeld de onderzoeksvragen) en de in te zetten onderzoeksmethoden zoals die in de 

voorgaande paragraaf aan de orde zijn gekomen kunnen tegen elkaar uitgezet worden in 

een onderzoeksmatrix. Deze matrix geeft aan welke methoden (en bronnen) zijn gebruikt 

om de verschillende typen vragen te beantwoorden. Deze matrix is gegeven in Figuur 2. 

De ”plusjes‘ in de figuur geven aan in hoeverre de in de eerste kolom genoemde activiteit 

een primaire dan wel secundaire bron vormt voor de onderscheiden 8 niveaus of clusters 

van deelvragen. 

Figuur 2 Onderzoeksmatrix 

Niveau van analyse 

Activiteit 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A B C 

Kickoff & Plan van aanpak 

Check databeschikbaarheid + + + + + + + + + + 

Kick off bijeenkomst + + + + + + + + + 

Interviews portefeuillehouders 

EZ, NWO en directie STW 

+ + ++ ++ 

Opstellen plan van aanpak + + + + + + + + + + 

Deskresearch 

Analyse projectportfolio / 

project database 

+ ++ ++ 

Secundaire analyse STW 

documenten(o.a. utilisatierapp.) 

+ + ++ ++ 

Secundaire analyse bestuurlijke 

& strategiedocumenten 

+ ++ ++ + 
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Analyse monitoring indicatoren ++ + + + 

Verdieping: octrooien/ 

octrooigebruik, publicaties, 

netwerkvorming, spin offs en 

personele mobiliteit personele 

mobiliteit 

++ ++ + 

Benchmarkgegevens 

verzamelen 

++ + + + + + 

Interviews& mini-cases 

Interviews STW ++ + + + ++ ++ ++ 

Interviews kennisinstellingen + + ++ + + + + + 

Interviews gebruikers + + ++ + + + + + 

Interviews overige stakeholders + + + + + + ++ ++ + + 

Beschrijving minicases + + ++ 

Websurveys 

Web survey onderzoekers / HL ++ ++ + + 

Web survey leden 

gebruikerscommissies 

+ ++ + + + 

LFA& omgevingsanalyses 

Logical framework analyses ++ + 

Omgevingsanalyse ++ ++ 

Afsluitende workshop ++ + + 

No/kleur Niveau 

1 STW als organisatie (werkwijze, efficiency) 

2 STW beoordelingssysteem 

3 STW projecten (incl. oordeel wetenschappelijke kwaliteit en tevredenheid onderzoekers & 

gebruikers) 

4 STW als onderdeel innovatiesysteem (Utilisatie/valorisatie uitgesplitst naar 4A 

netwerkvorming; 4B wisselwerking; 4C impact 

5 STW als instrument van nationaal Innovatie- en wetenschapsbeleid 

6 Governance STW 

7 Nationale ontwikkelingen (overwegend op terrein wetenschap & technologie) rond STW 

8 Internationale ontwikkelingen (overwegend op terrein wetenschap & technologie) STW 
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3 Doelen en taken STW 

In dit hoofdstuk komen doelen en taken van STW aan de orde. Het vormt de basis voor de 

beantwoording van de evaluatie vragen op het onderzoeksniveau ”STW als organisatie‘ die 

later in het rapport beantwoord zullen worden en trekt een aantal conclusies op het 

onderzoeksniveau ”STW governance‘. 

3.1 Doelstellingen STW en van haar opdrachtgevers 

In figuur 3 wordt aan de hand van de Statuten van STW uit 1989 een hiërarchische 

representatie gegeven van wat STW zelf als haar doelstellingen en middelen heeft 

gedefinieerd1. 

Figuur 3 Doelstellingen en activiteiten STW (bron:STW statuten, 1989) 

Stimuleren 
technisch 
wetenschap
pelijk 
onderzoek 

Coördineren 
technisch 
wetenschap
pelijk 
onderzoek 

Bevorderen overdracht 
eigen kennis aan 
maatschappij, 
bedrijfsleven, overheid, 
andere terreinen 
wetenschap 

Stimulerend en initiërend 
optreden op prioriteits
gebieden waarop inspan
ning vanuit universitair 
onderzoekspotentieel 
gewenst is 

Algemeen 
belang 

Belang 
wetenschappelijk 
onderwijs 

Art. 3 
Beschikbaar 
stellen 
personeel 

Beschikbaar 
stellen 
financiële 
middelen 

Geven van 
advies 

Personeelskost 
en incl. stages, 
bezoekers 

Materialen, 
reis- en 
verblijfkosten 

Kosten 
kennisoverdracht, 
kennis-bescherming 
e.d. 

Art. 4 
Verkrijgen van 
octrooien op 
naam van de 
stichting 

Gebruik 
vindingen door 
NL 
bedrijfsleven 

Art. 
2.1 

Art. 2.2 

Opvallend is de zeer hoge abstractie van de doelstellingen van STW op maatschappelijk 

niveau (art. 2.1). Deze biedt weinig houvast voor het richten van de strategie. De 

activiteiten daarentegen zijn juist op een zeer laag abstractieniveau (het niveau van 

kostensoorten die ondersteund worden) vastgelegd. Dit kan aanleiding geven tot een 

zekere starheid voor STW ten aanzien van het verbreden van activiteiten. 

Op het middenniveau (specifieke maatschappelijke doelstellingen en globale acties) is STW 

momenteel bezig met het (her)formuleren en expliciteren van haar strategie en rol. In haar 

strategische discussienotitie notitie ”STW anno 2006, plaats en koers‘ (concept februari 

2006) schetst STW voor zichzelf vier functies: 

1 De doelstellingen zijn overgenomen uit de Statuten van STW. De relatie tussen de doelstellingen is 

aangegeven door de evaluatoren (Technopolis/Dialogic). 
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1. Bevordering van goed onderzoek: aandacht voor kwaliteit en koesteren van talent 

2.	� Vernieuwing in technologie: signaleren van technologische ontwikkelingsrichtingen 

en ontwikkelen via aanbodgestuurde programma‘s 

3.	� Kennisoriëntatie in de markt: simuleren van focus en massa middels behoeftege-

stuurde technologische ontwikkeling 

4.	� Wisselwerking en netwerkvorming: intensivering van de kennisuitwisseling tussen 

kennisinstellingen en gebruikers (waaronder valorisatie van onderzoeksresultaten) 

en bevordering van nationale en internationale samenwerking in onderzoek. 

Bij haar strategische notitie heeft STW zich (mede) laten inspireren door de strategische 

discussie van NWO als geheel. 

W2Figuur 4 Doelstellingen NWOmet ST

Ontwikkelen talent 
en brain gain 

Aandacht voor 
kennisbenutting 

Uitbouw samenwer
king met bedrijfs
leven/ maatschap
pelijke organisaties 

Bevorderen 
kwaliteit 
wetenschapsbreed in 
open programma’s 

Etc. waaronder 
Extra investeren in 
infrastructuur 

Bevorderen 
kwaliteit en vernieu
wing wetenschappe
lijk onderzoek 

Initiëren en 
stimuleren nieuwe 
ontwikkelingen in 
W onderzoek 

Overdracht kennis 
en resultaten eigen 
onderzoek tbv 
maatschappij 

Schaalvergroting, 
Nationale 
onderzoeksprogram 
ma’s 

In figuur 4 worden de doelstellingen van NWO geschetst. De doelstellingen op het hoogste 

maatschappelijke niveau zijn afkomstig uit het missiestatement van NWO. Deze gelden 

voor heel NWO. De doelstellingen die NWO met STW heeft zijn identiek daaraan, zij het 

beperkt tot het terrein van de Technische Wetenschappen. 

De subdoelstellingen (specifieke maatschappelijke doelstellingen) van NWO die hier worden 

genoemd zijn gebaseerd op de discussienotitie van NWO ten behoeve van de formulering 

van het strategisch plan 2007-2010. Uiteindelijk zullen de doelstellingen worden 

vastgelegd in het Strategisch Plan dat later in 2006 zal verschijnen. Een vertaling naar 

acties is in de discussienotitie nog niet gemaakt, maar in de afgelopen jaren zijn er bijv. 

steeds meer persoonsgerichte programma‘s gekomen (o.a. Vernieuwingsimpuls, Aspasia), 

heeft men meer oog gekregen voor schaalvergroting (bereiken kritische massa) en voor 

kennisbenutting. Deze activiteiten komen ook naar voren in de activiteiten die STW direct 

2 Bronnen: offerteverzoek STW evaluatie 2006, Discussienota Strategisch Plan NWO 2007-2010, Missie 

NWO (website NWO, 17 januari 2006) 
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voor NWO uitvoert. Opvallend is dat de specifieke onderwijsdoelstelling die STW in haar 

statuten heeft staan niet voorkomt in de doelstellingen die NWO met STW heeft. 

De andere grote financier van STW is het Ministerie van Economische Zaken (EZ). In figuur 

5 zijn de voor STW relevante doelstellingen van EZ genoemd. 

Figuur 5 Doelstellingen EZrelevant voor STW (bron:MvTEVbegroting2006) 

Versterken 
wisselwerking 
(univ-bedr) op TW 
onderzoek 

Commercieel 
gebruik resultaten 
univ. onderzoek 
bevorderen 

Verkennen voor NL 
economie strate
gisch belangrijke 
onderz. gebieden 

Duurzame 
economische groei 
in Nederland 

...... Stimuleren van 
vernieuwing en 
innovatie 

Versterken van het 
ondernemings
klimaat en 
ondernemerschap 

...... 

Kennisbescherming Meer technostartersMeer toepassing van 
kennis in het MKB 

Versterken 
kennisbasis door 
samenwerking 
bedrijven en KIS 

Meer ontwikkeling 
en benutting tech
nologische kennis 
door bedrijfsleven 

De doelstellingen van EZ die relevant zijn voor STW en die als basis dienen voor de 

evaluatie staan in de onderste rij. De hoger maatschappelijke doelen (uit het geheel aan 

doelstellingen van EZ) wordt daarboven vermeldt. 

De samenhang tussen de doelstellingen die STW zichzelf stelt en de doelstellingen die de 

opdrachtgevers hebben met STW wordt gegeven in figuur 6. 
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Figuur 6 Samenhangvan doelstellingen STW, EZen NWO 
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In deze figuur zijn de STW-doelstellingen in blauw aangegeven, de EZ doelstellingen in 

rood en de NWO doelstellingen in geel. Doelstellingen die gedeeld worden door meerdere 

van de organisaties hebben de mengkleur (EZ/NWO: oranje; EZ/NWO/STW: bruin; 

STW/EZ: paars; STW/NWO: groen). 

De utilisatiedoelstellingen worden door alledrie de partijen onderschreven. Dit was ook een 

van de doelstellingen bij de oprichting van STW. Doordat NWO in haar nieuwe strategie (in 

wording) utilisatie van de resultaten van onderzoek centraler stelt in haar strategie is de 

aansluiting van STW bij de centrale NWO doelstellingen verbeterd. Daarbij beperkt STW 

haar valorisatieactiviteiten niet tot het open programma, maar doet dat voor al haar 

activiteiten (en zelfs voor andere gebieden van NWO), en gebruikt ook de meeste 

activiteiten als input voor haar verkennende taak. 

Voor EZ is wetenschappelijke kwaliteit geen expliciete doelstelling. Dat betekent niet dat 

deze irrelevant is. Er zijn diverse relaties te veronderstellen tussen (wetenschappelijke) 

kwaliteit van het onderzoek en de mogelijkheden voor utilisatie3 . Deze relaties worden 

echter niet expliciet gemaakt in de doelstellingen van STW (of die van NWO en EZ). 

Op grond van bovenstaande kan worden gesteld dat de statuten van STW slechts in 

beperkte mate richting geven aan het werk van STW. Dit wordt in veel sterkere mate 

3 bijvoorbeeld: een goede wetenschappelijke kwaliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor utilisatie; 

teveel aandacht voor wetenschappelijke excellentie beperkt de aandacht voor utilisatie; wetenschap-

pelijke excellentie zonder oog voor utilisatie leidt tot onderzoek op terreinen zonder 

utilisatiemogelijkheden, etc. 
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gedaan door de financiers van STW: EZ en NWO. In de strategiediscussie die STW 

momenteel voert komen de doelstellingen van beide financiers naar voren. Deze sluiten, in 

potentie, goed bij elkaar aan, en vormen een coherent geheel. De doelstellingen van EZ 

lijken daarbij smaller dan die van NWO en smaller dan de doelstellingen van STW zelf. Dit 

kan er toe leiden dat (onevenredig) veel nadruk op de valorisatiedoelstellingen komt (dat is 

de doelstelling waar ieder het over eens is) en te weinig nadruk op wetenschappelijke 

kwaliteit. Dit dient te worden voorkomen door goede afspraken tussen NWO en EZ over de 

aansturing van STW. 

3.2 Activiteiten van STW 

De activiteiten van STW zijn onder te verdelen in een drietal hoofdgroepen: het Open 

Technologieprogramma, de specifieke programma‘s, en de kennishandel. 

Hoofdactiviteit is zondermeer het Open Technologie Programma (OTP): een programma 

zonder inhoudelijke beperkingen waarin continu projecten ingediend kunnen worden. Hier 

gaat ca. 80-90% van de middelen van STW in om (zie hoofdstuk 4.3). 

Naast het OTP kent STW een aantal specifieke, meer programmatische, activiteiten 

waarmee het technisch-wetenschappelijk onderzoek tracht te stimuleren. Zo kunnen op 

basis van het onderzoek binnen het OTP specifieke onderzoeksclusters of thema‘s 

geï rdinatie- en communicatieactivitei-dentificeerd worden waar STW vervolgens enige coö

ten rond organiseert4. In het kader van deze clusters of thema‘s vindt ook wel coördinatie 

van nieuwe projecten plaats, maar deze concurreren gewoon met andere projecten in het 

OTP, zonder dat er een separaat budget voor gereserveerd is. Ook kent STW programma‘s 

waarbinnen aanvragen moeten voldoen aan van tevoren opgestelde randvoorwaarden, en 

waar een separaat budget voor beschikbaar is5. Vaak is dit budget deels door een andere 

partij dan STW beschikbaar gesteld. Er zijn drie categorieën van dergelijke programma‘s: 

- De eerste categorie zijn de persoonsgerichte programma‘s: programma‘s gericht 

op het koesteren van talent, waarbij de subsidie toegekend wordt op basis van 

persoonlijke verdiensten. Deze worden op eigen initiatief van STW (bijv. Simon 

Stevin meesterschap), of op initiatief van NWO (bijv. Aspasia, Vernieuwingsimpuls) 

uitgevoerd. 

- De tweede categorie zijn de technisch-inhoudelijke programma‘s: programma‘s 

met inhoudelijke randvoorwaarden (bijv. technische terreinen of maatschappelijke 

kansen/problemen). Voor diverse van deze programma‘s voert STW het integrale 

programmamanagement (communicatie, honorering, beheer, etc.). Hierbij wordt 

vaak aangesloten bij werkwijzen die STW ook binnen het OTP programma han-

teert. Voor enkele programma‘s (bijv. ITEA, MEDEA+, en in het verleden TTI‘s) 

vervult STW alleen de monitoringfunctie. 

- De derde categorie binnen de programmatische activiteiten betreft de Valorisation 

Grant, een programma waarbinnen onderzoekers aan universiteiten subsidie kun-

nen ontvangen voor het voorbereiden van een commerciële activiteit (bijv. het 

starten van een onderneming) op basis van technisch onderzoek (zie verder 3.3). 

De derde hoofdactiviteit van STW vormt de kennishandel: het geheel aan activiteiten rond 

bescherming van kennis voortkomend uit de STW projecten en de exploitatie daarvan (zie 

ook 3.3). 

4 Dit worden ook wel de ex-post programma‘s genoemd 

5 Dit worden ook wel de ex-ante programma‘s genoemd 
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In de derde rij van figuur 7 zijn deze activiteiten ingebracht in de doelstellingenboom van 

STW zoals gegeven in het voorgaande hoofdstuk. Conclusie is dat de huidige activiteiten 

van STW aansluiten bij de doelstellingen zoals die men in de toekomst voor ogen heeft, en 

zelfs meestal een bijdrage leveren aan meerdere doelstellingen. Vernieuwing van 

doelstellingen betekent derhalve niet het vernieuwen van het gehele activiteitenpakket, 

maar hoogstens het verschuiven van zwaartepunten. Welke verschuivingen en in welke 

mate hangt niet alleen af van de onderlinge weging van de doelstellingen van STW, maar is 

ook een kwestie van positionering (afhankelijk van o.m. de middelen die beschikbaar zijn 

en de alternatieven om een deel van de activiteiten (die bijdragen aan de STW 

doelstellingen) samen met anderen te doen, of zelfs geheel bij anderen neer te leggen). Dit 

komt aan de orde in Hoofdstuk 7 (omgevingsverkenning en SWOT analyse). 

Figuur 7 Doelstellingen en activiteiten STW 2006 (bronnen:statuten STW;STW anno 2006, plaatsen 

koers) 
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3.3 Specifieke activiteiten en intern proces 

In deze evaluatie heeft de nadruk gelegen op STW als geheel. Het verkrijgen van een beeld 

over hoe de buitenwereld over STW denkt was daarbij leidend. Een uitgebreide analyse van 

separate programma‘s van STW en van de interne processen van STW was ook niet 

opgenomen in de evaluatieopzet. Hieronder besteden we echter toch kort specifieke 

aandacht aan de werkwijze van STW binnen programma‘s (3.3.1), Valorisation Grant 

(3.3.2), Kennishandel (3.3.3), de Expertisefunctie van STW (3.3.4), en de internationale 

activiteiten (3.3.5). 
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Voor het verkrijgen van een goed inzicht in de werking van STW is het verder ook 

belangrijk inzicht te hebben in de systematiek van inkomsten en uitgaven. Daar wordt in 

paragraaf 3.3.6 kort op in gegaan. 

3.3. Werk z W b rog s1 wije van ST innen p ramma‘

Op grond van overwegingen van effectiviteit en efficiëntie hanteert STW bij de uitvoering 

van de meeste van haar programma‘s eenzelfde aanpak als bij het OTP. Een tweetal 

elementen maken deze zo kenmerkend: 

Allereerst het beoordelingssysteem dat zich zowel richt op de wetenschappelijke kwaliteit 

van voorstellen als op (potentiële) utilisatie. Nadat projectvoorstellen zijn ingediend en 

geaccepteerd voor verdere beoordeling volgen er drie hoofdfasen in het proces (bij OTP, bij 

andere programma‘s wordt het proces vaak enigszins aan de specifieke situatie 

aangepast). Eerst buigt een groep van minimaal 5 referenten, bestaande uit nationale en 

internationale experts, zich over de inhoudelijke kwaliteit van de voorstellen. Dit gebeurt 

zowel op het vlak van de wetenschappelijke doelstellingen en methoden als van het 

utilisatieplan. De inhoudelijke commentaren van de referenten worden door STW verwerkt 

tot één document waarna de indieners de gelegenheid krijgen hierop te reageren c.q. hun 

voorstel aan te passen. In de volgende fase buigt een jurykamer zich over de voorstellen 

en jureert deze met behulp van scores voor enerzijds wetenschappelijke kwaliteit en 

anderzijds utilisatie. De jury geeft geen inhoudelijk commentaar, enkel scores. De jury 

wordt samengesteld uit 12 zogeheten ”leken‘: gezaghebbende personen uit de onder-

zoekswereld en het bedrijfsleven die geen inhoudelijke expertise (hoeven te) hebben 

m.b.t. de voorstellen, maar op hun eigen vakgebied wel tot experts gerekend kunnen 

worden. Ieder jurylid is anoniem en weet niet wie de overige leden zijn. Na beoordeling 

door de ”lekenjury‘ wordt op basis van de gemiddelde scores een einduitslag opgemaakt. 

De laatste fase vormt het finale besluit door het Bestuur van STW, waarbij de rangorde op 

grond van de jurycijfers bepalend is. In sommige gevallen wordt de instemming gevraagd 

van de Bestuursraad van STW. 

Verder wordt vaak gebruik gemaakt van de inzet van gebruikerscommissies. Gebruikers-

commissies zijn groepen van potentiële gebruikers (uit bedrijfsleven, onderzoekswereld, 

maatschappelijke organisaties) die zo vroeg mogelijk in de projecten worden betrokken om 

de kans op utilisatie te vergroten. Zij komen (minimaal) twee keer per jaar bij elkaar 

komen om de voortgang van een project te bespreken en het project eventueel bij te 

sturen op utilisatiepotentieel. Het voordeel voor de deelnemers is dat zij in een vroeg 

stadium op de hoogte raken van de nieuwste onderzoeksresultaten en hier eventueel een 

optie op intellectueel eigendom kunnen vergaren. Gestreefd wordt naar een minimum 

omvang van 4 gebruikers per gebruikerscommissie. 

3.3. Val ation Grant 2 oris

De Valorisation Grant is een eigen initiatief van STW, betaald uit het eigen STW budget 

(c.q. de bijdragen van NWO/EZ), om kennis en kunde die er aan de universiteit is (al of 

niet uit STW onderzoek) uit te bouwen tot een commerciële activiteit. De Valorisation Grant 

is gebaseerd op de Amerikaanse SBIR regeling. In zijn uitvoering lijkt het sterk op de First 

Stage Grant uit het BioPartnerprogramma. Het budget is afkomstig uit het STW 

onderzoeksbudget, ⁄1.3 mln op jaarbasis voor 4 jaar. 

Bij octrooien en de traditionele kennishandel wordt vooral met grote bedrijven gewerkt. 

Kleine bedrijven doen daar veelal weinig mee. Met de Valorisation Grant wordt getracht 

deze bedrijven juist een financiële steun in de rug te geven, op het punt waar de Venture 
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Capital maatschappijen niet instappen omdat de onzekerheden te groot zijn, en de 

gevraagde bijdragen te klein van omvang. 

Aanvragers (altijd onderzoekers in dienst van een universiteit) vragen eerst geld aan voor 

fase 1 (technisch/commerciële haalbaarheidsstudie van 6 maanden, ⁄25.000), en daarna 

voor een fase 2 (⁄200.000 voor twee jaar lang opzetten van commerciële activiteit 

(businessplan, prototype, financiers vinden, klanten). Voorstellen indienen voor Fase 2 kan 

alleen voor diegenen die ook een fase 1 hebben doorlopen. Aanvragen worden beoordeeld 

door een commissie van deskundigen en gerangschikt, waarna het STW bestuur beslist 

over toekenning. 

Tot op heden zijn drie beoordelingsronden geweest. De eerste ronde (alleen fase 1) is 

gestart in het najaar van 2004, inmiddels loopt de vierde ronde die begin 2006 van start is 

gegaan. Over de eerste drie rondes zijn in totaal 149 fase 1 aanvragen ingediend, waarvan 

er 49 zijn gehonoreerd. De commissie had graag een tiental aanvragen meer gehonoreerd, 

het budget was daarvoor echter niet toereikend. In ronde drie konden voor het eerst ook 

fase 2 voorstellen worden ingediend; van de 14 voorstellen zijn er 5 gehonoreerd. Ook hier 

was de mening van de commissie dat de kwaliteit van de aanvragen hoog was. Door het 

hoge aantal aanvragen is er een grote druk op het programmabudget dat in toenemende 

mate als te krap wordt ervaren. In een stabiele situatie is volgens STW naar verwachting ⁄ 

4 mln op jaarbasis nodig (voor fase 1 en fase 2 voorstellen gezamenlijk). Deze middelen 

zijn echter niet uit het huidige STW budget vrij te maken, en additionele middelen vanuit 

NWO en EZ zijn nog niet gevonden. Het STW bestuur wil de Valorisation Grant voorlopig 

dan ook beperken tot aanvragen die voortkomen uit een eerder STW project. 

Dit leidde tot 18 fase 2 aanvragen (hiervan zullen er 5 gehonoreerd worden). Verder stelt 

STW6 dat tot op heden al minstens 30 bedrijven zijn opgericht naar aanleiding van de 

Valorisation Grant. Voor een trackrecord ten aanzien van de sterkte c.q. overlevingskans 

van deze starters is het echter nog te vroeg. 

Conclusie ten aanzien van de Valorisation Grant is dat deze duidelijk in een behoefte 

voorziet: de belangstelling is groot. Ook lijkt het programma concrete effecten te hebben: 

de aanvragen leiden ook daadwerkelijk tot het oprichten van bedrijven. In hoeverre deze 

bedrijven ook enige slaagkans hebben is echter te vroeg om te zeggen. 

Wel zijn enige vragen te stellen ten aanzien van de rationale achter de Valorisation Grant. 

Ten eerste: moet een dergelijke activiteit met overheidsmiddelen opgepakt worden? Deze 

vraag is door STW positief beantwoord omdat zij stelt dat zonder specifieke stimulansen 

nieuwe bedrijven maar in beperkte mate vanuit universiteiten worden opgestart. Ten 

tweede: is er een specifieke rol voor STW op dit terrein? Ook deze vraag is door STW 

positief beantwoord. Gezien haar positie op het grensvlak tussen universiteiten en 

bedrijfsleven is STW in staat een dergelijke functie te vervullen. Duidelijk is echter dat haar 

huidige budget ontoereikend is om voor de gehele Nederlandse kennisinfrastructuur deze 

rol te vervullen. Om die reden wil STW de mogelijkheden voor de Valorisation Grant 

beperken tot die aanvragen die volgen op een STW-project. Ook in het geval van een 

dergelijke inperking dient te worden bekeken of zij dan niet beneden de kritische massa 

komen (zowel in termen van benodigde expertise voor beoordeling als in termen van 

efficiëntie), en œ indien dit het geval is - hoe dit te voorkomen is. Hierbij dienen ook opties 

buiten de context van STW (overig startersbeleid, inclusief een programma als 

Technopartner) in ogenschouw genomen te worden. 

6 persoonlijke communicatie programmamanagers Valorisation Grant d.d. 14 maart 2006 
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3.3.3 Kennishandel 

Bevordering van de utilisatie, de kans dat de onderzoeksresultaten worden toegepast 

buiten het eigen vakgebied, hoort tot de missie van STW. Aanvragen worden getoetst op 

utilisatiepotentieel, gebruikerscommissies sturen het project richting de utilisatie 

gedurende de uitvoering, en identificatie en bescherming van vindingen wordt actief 

nagestreefd. Hierbij worden octrooien aangevraagd op naam van STW of van STW en 

universiteiten. STW probeert verder actief gegadigden voor de exploitatie van de kennis te 

vinden. Binnen de utilisatie verschuift de nadruk steeds meer naar de technologie-

exploitatie en valorisatie, dwz naar het creëren van commerciële waarde. Per octrooi zal 

een exploitatieplan worden opgesteld, waarbij steeds wordt afgewogen wat de beste 

volgende stap is om een zo hoog mogelijke waarde te verkrijgen (verkopen, licentiëren, 

verder onderzoek doen om de technologie verder te onderbouwen, of een bedrijf 

oprichten). 

STW vervult ook een expertiserol op het terrein van valorisatie van kennis richting de 

andere NWO-gebieden. De rol van STW is vooral adviserend en met name op het juridische 

vlak. Het gebruik door andere NWO onderdelen van deze expertiserol is heel wisselend. 

Het initiatief hiertoe ligt bij de andere NWO-gebieden, en niet bij STW. Met FOM is 

regelmatig en intensief contact, ook met ZonMW, ASTRON en SRON. Bij het Regieorgaan 

Genomics zit STW gemiddeld 2 dagen in de week. Verder wordt ondersteuning verleend 

aan NanoNed en Tissue engineering, de programma‘s van BSIKdie STW ondersteunt. 

Binnen STW is circa 10 fte beschikbaar voor kennishandel activiteiten en het betreft deels 

gespecialiseerde juristen (4,8 fte+2.4 fte ondersteuning) en deels inspanningen van de 

STW program officers (bron: interview met STW directie). 

Uit de enquêtes en de interviews komt naar voren dat de onderzoekers/projectleiders de 

inzet en expertise van STW op het terrein van kennisbescherming en kennishandel hogelijk 

waarderen. Zij hebben zelf niet de expertise om dit te doen. De leden van gebruikerscom-

missies missen echter bij STW echte commerciële scherpte (en snelheid) op het gebied 

van kennishandel, waardoor het voor hen moeilijker wordt om resultaten van STW 

onderzoek te exploiteren. 

Vraag is of een dergelijke scherpte ontwikkeld kan worden zonder diepgaande inhoudelijke 

kennis van de markten waarop de kennis toegepast gaat worden. Om op het hele brede 

terrein van de activiteiten van STW een dergelijke diepgaande kennis te ontwikkelen vergt 

meer inspanning dan de huidige ca. 10 fte. 

De opbrengsten van STW uit intellectueel eigendom in termen van ontvangen royalties en 

licentievergoedingen (figuur 41, hoofdstuk 6, inmiddels ca. ⁄1 mln/jaar) zijn hoger dan de 

directe kosten excl. personeelkosten (momenteel ca. ⁄0.5 mln/jaar, jaarverslagen STW). 

Inclusief personeelskosten lijkt de kennishandel verliesgevend, en de kosten voor het 

onderzoek worden zelden (of nooit) terugverdiend. 

Concluderend kan gesteld worden dat de omvang van de activiteiten van STW op het 

gebied van kennishandel voldoende is voor een signalerende en activerende rol naar de 

universiteiten toe. Voor een commerciële operatie mist STW echter de massa om specifieke 

veldkennis op te bouwen, en is kennelijk ook niet in staat om deze middels haar GCs aan 

te boren. De opbrengsten van kennishandel zijn echter wel hoger dan de kosten (excl. 

Personeelskosten). Een samenwerkingsstrategie met bijv. de (transferpunten van) de 

(technische) universiteiten (incl. WU) en/of andere organisaties met het maatschappelijke 

doel toepassing van kennis te bevorderen zou hier een optie zijn om de massa te 

vergroten. De samenwerking met NGI (Netherlands Genomics Initiatief) is een goede start 

voor een dergelijke uitbreiding en verdieping. 
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4 x ertis nctie van ST naas ie opterrein val3.3. E p efu W ( t d orisatie) 

Naast haar expertisefunctie op het terrein van valorisatie en kennishandel heeft STW ook 

tot taak haar projectenportefeuille jaarlijks te analyseren ten behoeve van wetenschaps-

en technologieverkenningen (”signaleringsfunctie‘). In dit verband lichten alle program 

officers jaarlijks hun portefeuille door op ontwikkelingen en rapporteren daarover aan het 

STW bestuur en EZ. In het jaarverslag gaat STW in op meest interessante ontwikkelingen, 

maar brengt daarover ook verslag over uit in diverse overleggen aan de financiers. 

Tijdens deze evaluatie zijn geen schriftelijke vormen van (interne) rapportage aangetroffen 

en is ook geen vaste methodologie voor het uitvoeren van dergelijke analyses vastgesteld. 

De opbouw van de huidige informatiesystemen van STW maken een dergelijke 

routinematige analyse ook bijna onmogelijk zodat wel teruggevallen moet worden op 

individuele competenties van program officers. 

3.3. I e activiteiten 5 nternational

Over de evaluatieperiode kent STW eveneens verschillende internationale activiteiten 

waarmee zij haar internationale oriëntatie verdere vorm en invulling heeft gegeven. De 

focus van deze activiteiten ligt met name op de Europese Commissie en op samenwerking 

met organisaties uit nabije landen als België (IWT), UK(EPSRC), Duitsland (DFG). Hier 

gaat het vooral om het realiseren van ”grensoverschrijdende‘ projecten waarin zowel 

Nederlandse als buitenlandse instellingen en onderzoekers participeren. Verder verstrekt 

STW jaarlijks reis- en verblijfbeurzen (max. ⁄25 duizend) aan Nederlandse en buitenlandse 

onderzoekers om internationale samenwerking en kennisuitwisseling te ondersteunen (over 

2001-2004 zijn ca. 15 aanvragen gehonoreerd). 

Naar de mening van STW liggen de voor haar belangrijkste internationale ontwikkelingen in 

FP7 van de EU (bron: e-mail STW directie). De aansluiting c.q. afstemming met de 

European Research Council en de European Science Foundation is vooral een aangelegen-

heid voor het Algemeen Bestuur van NWO (NWO neemt als organisatie deel aan de ESF en 

ERC). Een verder relevante ontwikkeling voor STW is de discussie binnen de Europese 

Commissie over het oprichten van een Europees ”MIT‘ (zie ook hoofdstuk 7). STW geeft 

aan binnenkort hierin haar rol te bepalen in afstemming met de drie Technische 

Universiteiten (3TU). 

De internationale oriëntatie van STW wordt overigens gebonden door de opdracht van 

NWO en EZ aan STW om zich te richten op het Nederlandse onderzoek dat principaal ten 

goede moet komen van het Nederlandse bedrijfsleven. Alhoewel dit inmiddels is omgezet 

naar ”het bedrijfsleven in Nederland‘ blijft er sprake van gebondenheid in het betrekken 

van buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven. 

3.3.6 Inkomsten en uitgaven 

STW kent vier soorten inkomsten en twee soorten uitgaven. De jaarlijkse bijdragen van 

NWO en EZ vormen de belangrijkste inkomstenbron. Een tweede bron vormen de 

inkomsten uit kennishandel. Daarnaast zijn er nog inkomsten van derden op 

programmaniveau (bijdragen voor het uitvoeren van programma‘s, kan ook inkomsten 

omvatten van EZ en NWO voor activiteiten naast de normale activiteiten) en inkomsten 

van derden opprojectniveau(bijdragen van bedrijven e.d. aan individuele projecten). 

De uitgaven zijn onder te verdelen in programmamiddelen (subsidies en andere 

bijdragen aan door derden uitgevoerde projecten) en bureaukosten. 
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Inkomsten en uitgaven zijn niet rechtstreeks aan elkaar gekoppeld: zo mag STW de 

jaarlijkse bijdrage van EZ alleen aanwenden voor het verlenen van subsidies, en niet voor 

bureaukosten terwijl voor het uitgeven van subsidies (het uitvoeren van een programma 

dus) uiteraard wel bureaukosten gemaakt moeten worden. Het personeel van STW is in 

dienst van NWO. Daarnaast gebruikt STW een deel van de jaarlijkse bijdragen van EZ en 

NWO als haar eigen bijdrage aan programma‘s met derden (terwijl ze in de jaarrekening 

opgevoerd zijn als ”Subsidie open Technologie Programma‘). 

Derden leveren een bijdrage aan bureaukosten voor specifieke programma‘s, afhankelijk 

van de afspraken, volgens een vast tarief of formule, zoals Progress, Sentinels, NGI, 

ICTRegie, BSIK-programma‘s. In hoeverre deze opbrengsten de kosten dekken is 

onduidelijk en gebaseerd op globale inschattingen omdat het tijdschrijfsysteem van STW 

(dat eind 2004 is ingevoerd) is gebaseerd op activiteitenregistratie en geen inzicht geeft in 

de uitgaven op programmaniveau. In 2006 gaat STW over op een tijdschrijfsysteem per 

programma. 

Er is een kascommiteringsboekhouding aanwezig op basis waarvan budgetuitputtingen en 

inkomsten extracomptabel worden verwerkt. 

De bijdragen van derden op projectniveau worden direct doorgesluisd naar de projectuit-

voerders (maar zijn voor een groot gedeelte in natura). 

De ”out-of-pocket‘ kosten voor kennishandel zijn grotendeels voor rekening van STW, maar 

de additionele opbrengsten gaan (als de o.o.p. kosten voor dat specifieke project zijn 

gedekt) naar de projectuitvoerders. 

STW heeft ieder jaar een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Deze omvat ook 

een overzicht van per programma gecommiteerde middelen, uitgaven, openstaande 

verplichtingen en mate en wijze van dekking voor deze verplichtingen. Dit wordt echter 

niet een-op-een in de jaarrekening gepresenteerd. De inzichtelijkheid op programmaniveau 

van inkomsten en uitgaven in de jaarrekening kan derhalve verbeterd worden. 

3.4 Governance van STW 

STW is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur dat logischerwijs een eigen koers 

wil varen. De formele eindverantwoordelijkheid van STW berust bij het stichtingsbestuur. 

De financiering komt echter grotendeels van twee opdrachtgevers, EZ en NWO, voor wie 

STW voornamelijk een instrument is dat bij moet dragen aan het realiseren van hun 

beleidsdoelstellingen. 

EZ ziet STW als één van haar instrumenten voor haar innovatiebeleid voor bedrijven. De 

nadruk bij de aansturing van STW ligt op de toegevoegde waarde die STW biedt voor het 

(Nederlandse) bedrijfsleven. EZ kent een cultuur van gedetailleerde aansturing van haar 

uitvoeringsorganisaties. EZ geeft STW geen bijdrage voor haar reguliere bureaukosten. 

NWO ziet STW als één van haar wetenschapsgebieden, en is in die zin onderdeel van de 

NWO organisatie, maar kent daarbij een sterke cultuur van decentralisatie waarbij veel 

inhoudelijke verantwoordelijkheid bij de gebiedsbesturen is gelegd en de aansturing 

globaal is. De positie van STW t.o.v. NWO is vastgelegd in het NWO reglement 2002 en de 

daarbij behorende bijlage (bestuurlijk arrangement met de STW van april 2002). STW 

heeft daarbij een grote zelfstandigheid, en er bestaat de verplichting voor alle NWO 

gebieden om STW in te schakelen bij kennishandel. Op een aantal terreinen is er een 

afstemmingsplicht (zowel voor STW als voor NWO). De directeur van STW wordt benoemd 

door het STW bestuur, met instemming van de algemeen directeur van NWO. Hij legt 

verantwoording af aan het bestuur van STW, maar is tevens gebiedsdirecteur TW en legt in 
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die hoedanigheid verantwoording af aan de algemeen directeur van NWO. Het personeel 

van STW is in dienst van NWO, maar het personeelsbeheer is een zaak van STW bestuur 

en STW directeur. 

De nadruk bij de (inhoudelijke) aansturing ligt op de rol van STW in de wetenschappelijke 

wereld (waarbij utilisatie wel een belangrijk punt is). 

De aansturing geschiedt echter door EZ en NWO apart, zoals onder meer blijkt uit de 

verschillende sets van prestatie en rapportage indicatoren die de beide organisaties met 

STW hebben afgesproken. In figuur 8 wordt aangegeven hoe de verschillende doelstellin-

gen van STW worden gemonitord. Hierbij zijn er twee monitorsystemen in gebruik: een 

systeem van NWO (in de grijze blokken) en een systeem dat is ingevoerd naar aanleiding 

van de vorige evaluatie, en dat vooral is geïnspireerd door EZ (in lila). De beide systemen 

overlappen slechts in beperkte mate. Met EZ heeft STW specifieke afspraken over de 

rapportage. Aan NWO wordt gerapporteerd als gebied Technische Wetenschappen aan de 

hand van de jaarlijkse beleidsuitspraak van het Algemeen Bestuur. STW heeft met NWO 

geen afspraak over aansturing via een set prestatie-indicatoren; de indicatoren zijn enkel 

”rapportage‘ indicatoren. Het STW bestuur stelt zelf zijn indicatoren vast. 

Figuur 8 MonitoringparametersSTW 
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Hoewel de indicatoren elkaar (vooral) aanvullen en er (bij NWO) geen taakstellende 

prestatiedoelen zijn gesteld en er dus geen echte tegenstrijdigheid optreedt, is het wel 
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opvallend dat zowel EZ als NWO een rapportage verwacht over STW als geheel en niet 

alleen over de projecten die gefinancierd zijn met de eigen financiële bijdrage aan STW. 

Uit gesprekken met STW ontstaat het beeld dat de prestatie indicatoren niet echt lijken te 

leven bij STW: ze worden (in het geval van EZ) opgeleverd omdat de financier daarom 

vraagt. Voor een groot deel worden deze prestatie-indicatoren opgenomen in de STW 

jaarverslagen. In het geval van NWO worden de gegevens beperkt, en met beperkte 

nauwkeurigheid, opgeleverd. Als monitoringindicatoren waarop de organisatie te sturen 

valt worden zij niet gebruikt, waardoor de invloed beperkt is. Uit andere evaluaties die zijn 

uitgevoerd door Technopolis/Dialogic (bijv. het VIB in Vlaanderen7) blijkt dat sturing op 

grond van monitoringparameters zeer goed kan plaatsvinden, en het effect van een 

organisatie duidelijk kan vergroten. 

Concluderend kan worden gesteld dat de aansturing van STW momenteel nogal diffuus 

(weinig gecoördineerd) plaatsvindt. Beide opdrachtgevers hanteren een eigen systeem van 

prestatie indicatoren, dat wel voor het hele portfolio van STW moet worden ingevuld. De 

aansturing van STW door EZ en NWO zal in de toekomst beter op elkaar aangesloten 

moeten worden. Aanbevolen wordt om te komen tot een gezamenlijke aansturing van EZ 

en NWO op basis van gezamenlijk overeengekomen doelstellingen, en deze doelstellingen 

te monitoren door middel van een gezamenlijk systeem van prestatie indicatoren. STW 

dient deze prestatie-indicatoren dan ook daadwerkelijk te gaan gebruiken voor de sturing 

binnen haar eigen organisatie. 

7 In uitvoering, nog geen rapportage beschikbaar 
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4 Het STW onderzoek 

4.1 Introductie 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het door STW gefinancierde onderzoek in 

de periode 2001-2004. Wij staan in de volgende paragrafen stil bij het aantal projecten, 

onderzoekers en de verdeling over de kennisinstellingen (paragraaf 4.2), de verdeling van 

het onderzoek over het Open Technologie Programma en overige programma‘s (paragraaf 

4.3), de diverse wetenschappelijke disciplines die het onderzoek bestrijkt (paragraaf 4.4), 

de kwaliteit en wetenschappelijke uitkomsten van de onderzoeksprojecten (paragraaf 4.5), 

en tenslotte bij enkele karakteristieken van de gebruikerscommissies (paragraaf 4.6). 

4.2 Aantal projecten,onderzoekers,en betrokken instellingen 

Voor de totale evaluatieperiode van 1-1-2001 tot en met 31-12-2004 zijn 1105 ”unieke‘ 

projecten geïdentificeerd die of al liepen per 1-1-2001 of zijn gehonoreerd tussen 1-1-2001 

t/m 31-12-2004. Van deze 1105 projecten behoren er 893 tot het OTP8. In dezelfde 

evaluatieperiode zijn in totaal 550 projecten gehonoreerd (waarvan 396 binnen het OTP) 

en 456 projecten beëindigd (397 OTP). In figuur 9 zijn de aantallen gegeven van de 

lopende projecten per 31 december van ieder jaar in de periode 2000-2004. 

Figuur 9 Jaarlijkse aantallen lopende STW onderzoeksprojecten (bron:PRIS) 
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8 Volgens de door STW aangereikte indeling. Zie voor een uitgebreide discussie omtrent de 

afbakening/definities van het OTP hoofdstuk 4.3 en bijlage D van dit rapport. 
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De verdeling van de OTP projecten over de verschillende penvoerende instellingen ziet er 

uit als in figuur 10 en figuur 11. Hieruit blijkt dat de drie technische universiteiten het 

grootste aandeel in de STW projecten hebben. Bovendien kent het aantal projecten aan de 

drie TU‘s een stijging, zeker wanneer dit in perspectief van de andere instellingen wordt 

bezien. 

Figuur 10 Jaarlijkse verdeling aantalOTPprojecten over de penvoerende kennisinstellingen (bron: 

PRIS) 
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Figuur 11 Verhoudingen TU, overige universiteiten en overige instellingen in het OTP (bron: 

jaarverslagen 2001-2004) 
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Voor de periode 2001-2004 zijn op basis van de PRIS gegevens 1836 promovendi en 

postdoctorale onderzoekers geï . waren betrokken bij 811 projecten10 .dentificeerd9 Deze 

Wanneer we het aantal formatieplaatsen tellen (sommige onderzoekers kunnen aan 

meerdere projecten deelnemen) en hierbij ook de technisch assistenten betrokken bij de 

projecten meerekenen dan komen we op een totaal van 2193 formatieplaatsen. De 

verhoudingen in termen van type formatieplaats is weergegeven in figuur 12. De helft van 

de aanstellingen betreft promotietrajecten en voor 29% van de aanstellingen gaat het om 

postdoctorale onderzoekers. Promovendi nemen doorgaans aan slechts een enkel project 

deel, terwijl het regelmatig voorkomt dat technisch assistenten bij twee tot drie projecten 

betrokken zijn. 

Figuur 12 Verdelingvan de typen formatieplaatsen (n:2193), gehele periode 2001-2004 (bron:PRIS) 
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(n: 460) 
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Uit de websurvey blijkt dat het merendeel van de projecten van de bevraagde onderzoe-

kers uitgevoerd is/wordt in samenwerking met andere onderzoekers, maar circa 15% van 

de bevraagde onderzoekers geeft aan het onderzoek volledig zelf uit te voeren c.q. 

uitgevoerd te hebben. Circa 38% van de onderzoekers geeft aan het onderzoek samen met 

1 andere onderzoeker te verrichten, 23% met 2 andere onderzoekers, 13% met 3 andere 

onderzoekers en 12% met 4 of meer andere onderzoekers. 

De verhouding man-vrouw in het geheel aan formatieplaatsen van promovendi, postdocs 

en technisch assistenten is gegeven in figuur 13. Vrouwelijke onderzoekers zijn beperkt 

betrokken in het STW onderzoek, alleen in de hoedanigheid van technisch assistent hebben 

9 Hierbij was het selectiecriterium de datum van aanvang/beëindiging van de aanstelling. 

10 Als verklaringen voor het verschil ten aanzien van het totaal van 1105 projecten geeft STW aan dat 

voor sommige projecten/programma‘s de onderzoekers niet of onvolledig door STW geregistreerd 

worden. Dit kan zijn omdat het persoonlijke grants betreft, omdat de STW-toewijzing niet bedoeld is 

om personeel aan te stellen of omdat de administratie (bijv. BSIK) niet naar het STW-model is 

opgezet. Verder kunnen verschillen optreden omdat voor de gehonoreerde projecten nog geen 

personeel is aangesteld. Ten slotte kunnen verschillen optreden doordat projecten formeel na 1-1-

2001 zijn afgesloten maar de aanstellingen voor deze datum zijn beëindigd. 
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vrouwen een aandeel van meer dan 1/3e in het totaal aantal formatieplaatsen. De 

websurvey laat een soortgelijke man-vrouw verhouding zien onder promovendi en 

postdocs, waarbij het aandeel van vrouwelijke onderzoekers gestaag toeneemt. Het 

percentage van ruim 20% participatie door vrouwen lijkt min of meer vergelijkbaar met de 

participatie door vrouwen in technische en bètawetenschappen in het algemeen.11 

Figuur 13 Verhoudingman œ vrouw, totale periode 2001-2004 (bron:PRIS) 
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4.3 Verhouding Open Technologie Programma vs. niet-OTP 

4.3.1 Definitie OTP 

De STW directie heeft aangegeven12 dat onderzoeksprojecten tot het OTP gerekend kunnen 

worden wanneer deze: 

1.	� tot het ”normale‘ Open Technologie Programma behoren (OTP ”sec‘ in PRIS: 

programmacode 1) of 

2.	� tot een onderzoeksprogramma behoren dat een beoordelingssystematiek kent dat 

vergelijkbaar is met het OTP (bijvoorbeeld speciale programma‘s als Pionier en 

Progress zijn hier OTP, maar de Vernieuwingsimpuls niet); of 

3.	� tot een onderzoeksprogramma behoren dat gefinancierd wordt uit met het OTP 

geoormerkte middelen (hier behoort de Vernieuwingsimpuls wel tot het OTP). 

In haar jaarverslagen lijkt STW een combinatie te hanteren van bovenstaande definities, 

getuige het jaarverslag 2003: —Het OTP omvat de programma‘s en activiteiten die voor de 

11 Woman and science: review of the situation in the Netherlands,; Ilja Mottier, Ministry OCW, in: 

Helsinki Group on women and science, May 2002. In dit rapport worden gegevens over participatie 

van vrouwen gegeven per wetenschapsdiscipline. De participatiegraad van vrouwen varieert van 5-

6% (werktuigbouwkunde, elektrotechniek) tot 56% (farmacie). Een echte vergelijking is alleen te 

maken als de participatiegraad wordt gewogen aan de hand van de verdeling van STW projecten 

over de verschillende disciplines. Een dergelijke weging heeft in het kader van deze evaluatie niet 

plaats gevonden. 

12 zowel mondeling als in een e-mail d.d. 19 maart 2006. 
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helft of meer op rekening van STW worden gefinancierd en waarbij een afweging van de 

projecten op basis van competitie plaats vindt“. Tegelijkertijd heeft STW mondeling 

toegelicht dat in de financiële bijlagen van de jaarverslagen vooral het OTP ”sec‘ wordt 

gehanteerd en afgezet tegen de overige activiteiten. Ook in PRIS kunnen voor het OTP 

verschillende invalshoeken voor OTP genomen worden13. Deze verschillende definities van 

het OTP kunnen ertoe leiden dat het onderscheid tussen OTP versus niet-OTP en vooral 

OTP versus speciale programma‘s diffuus wordt en tot discussie leidt. Het maakt duidelijk 

dat het onderscheid niet altijd even makkelijk te maken valt en met zorg behandeld dient 

te worden. Zeker ook omdat het niet altijd even helder is welke definities gehanteerd zijn 

of worden in de diverse rapportages. Wanneer in het vervolg gesproken wordt over OTP 

dan is zoveel mogelijk uitgegaan van een gecombineerde definitie (inhoudelijk, procedureel 

en financieel). 

In deze paragraaf gaan we in op een verdeling die gebaseerd is op de gegevens uit PRIS 

en de OTP verdeling zoals die door STW is aangeleverd gedurende de evaluatie. In Bijlage 

D geven we twee andere mogelijke weergaven van de verdeling OTP en niet-OTP: een 

gebaseerd op de financiële bijlagen van de STW jaarverslagen en een gebaseerd op PRIS 

waarbij we onderscheid maken naar OTP ”sec‘ en alle overige programma‘s. 

4.3. Verd ingOTP-niet OT2 el P 

Op basis van PRIS ziet de verdeling OTP vs. niet-OTP er uit als in figuren 14 en 15. Hierbij 

staat figuur 14 voor de verdeling in termen van het aantal onderzoeksprojecten en figuur 

15 in termen van toegekende projectbudgetten. In termen van het aantal projecten is het 

aandeel van niet-OTP projecten aanzienlijk toegenomen van minder dan 9% in 2001 tot 

ruim 23,5% in 2004. Over de gehele periode 2001-2004 wordt bijna 16,5% van de 

onderzoeksprojecten in het kader van specifieke programma‘s uitgevoerd. In termen van 

projectbudgetten ziet de verdeling OTP en niet-OTP er duidelijk anders uit, zie figuur 15, 

maar ook hier is een duidelijke groei waar te nemen van het aandeel van niet-OTP 

onderzoek. 

Figuur 14 VerhoudingOTPen niet-OTPin aantalprojecten per 31-12 van ieder jaar (bron:PRIS) 
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13 Zo betrof het in de ontvangen PRIS gegevens vooral de financiële definitie van het OTP. Dit is in een 

later stadium door het onderzoeksteam gecorrigeerd tot een gecombineerde definitie. 
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Figuur 15 VerhoudingOTPen niet-OTPin termen van toegekende projectbudgetten per 31-12 van 

ieder jaar, (bron:PRIS) 
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In het bestuurlijk overleg tussen STW en EZ is de afspraak gemaakt dat het niet-OTP deel 

in de evaluatieperiode zou toegroeien naar 20%. Op basis van deze cijfers kan worden 

geconcludeerd dat over de gehele periode 2001-2004 gemiddeld minder dan 20% van het 

STW onderzoek betrekking heeft gehad op niet-OTP onderzoek, maar dat hierin door de 

jaren heen wel een duidelijke groei waarneembaar is zowel in termen van het aantal 

projecten als de budgetten die hiermee zijn gemoeid. In de jaren 2003 en 2004 heeft STW 

op basis van aantallen projecten het doel van 20% ruim bereikt, op basis van budgetten is 

dat echter nog niet het geval. 

Indien andere definities van OTP worden gebruikt (Bijlage D) zijn zowel aantal projecten 

als toegekende budgetten aan niet-OTP onderzoek, waaronder de speciale programma‘s, 

hoger. Als indicatie van de ”onzekerheid‘ ten gevolge van de gehanteerde definitie kan 

worden gesteld dat tussen 2001 en 2004 tussen de 16 en de 30% van de STW middelen is 

toegekend aan speciale programma‘s. 

Het wordt aanbevolen om in de toekomst, wanneer (kwantitatieve) doelstellingen worden 

gesteld voor de verhouding OTP en niet-OTP, precieze definities van de te meten aspecten 

overeen te komen. STW dient in haar administratie ook uit te gaan van eenduidige 

definities en deze consistent te hanteren. 

Het is overigens niet per sé een zwakte van STW dat zij op deze wijze omgaat met 

toewijzing van middelen aan OTP en aan programma‘s: het toont ook dat STW flexibiliteit 

in uitvoering bezit om zo goed mogelijk haar doelen te bereiken, en niet vast zit aan één 

aanpak. 

Uit de websurveys bleek dat onderzoekers en gebruikers veelal geen idee hadden of hun 

project nu behoorde tot het OTP of tot een specifiek programma. Dit betekent dat in de 

analyse van de resultaten van het STW onderzoek, die door het ontbreken van goed 

toegankelijke vastlegging bij STW sterk afhankelijk was van de websurveys, geen 

onderscheid gemaakt kan worden tussen (bijv. effectiviteit van) OTP en niet-OTP. 
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4.4 Betrokken wetenschappelijke disciplines 

Het door STW gesteunde onderzoek bestrijkt een groot aantal technisch-wetenschappelijke 

disciplines. Het gedetailleerd classificeren van wetenschappelijk onderzoek in termen van 

hoofd- en subdisciplines is echter een tijdrovende activiteit met diverse methodologische 

kanttekeningen. Mede daardoor besteedt STW hier beperkt aandacht aan. Zo geven de 

jaarverslagen van STW op een tamelijk hoog aggregatieniveau een indicatie van de 

disciplines waarin het onderzoek plaats vindt. Tegelijkertijd is het inzichtelijk krijgen van de 

samenstelling van het onderzoek en de jaarlijkse ontwikkeling hierin in termen van 

disciplines en/of onderwerpen wel degelijk van belang doordat het zeer belangrijke input 

zou kunnen opleveren voor de signaalfunctie van STW en haar ambitie om meer 

programmatisch te werken. STW onderkent dit en heeft de eerste stappen gezet richting 

een meer gedetailleerde classificatie en monitoring14 . 

Voor deze evaluatie is getracht een detailniveau dieper te bereiken dan de STW 

jaarverslagen van 2001-2004. Zo is in de websurvey aan de onderzoekers gevraagd om de 

projecten waar zij bij betrokken waren/zijn in te delen in een of meerdere wetenschappe-

lijke hoofdvelden en subdisciplines (waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren). De 

hiervoor gehanteerde classificatie is een aangepaste versie van de wetenschappelijke 

disciplines zoals die door het NIWI/KNAW wordt ontwikkeld ten behoeve van de 

Nederlandse Onderzoeksdatabank (NOD). Voor een overzicht van de in deze evaluatie 

gehanteerde lijst verwijzen we naar de bijlagen. Er dienen wel enkele opmerkingen vooraf 

gemaakt te worden ten aanzien van de volgende cijfers: 

- De cijfers zijn gebaseerd op antwoorden van respondenten uit de websurvey. 

Hierbij hadden de respondenten de keuze om eerst max. 3 hoofddisciplines aan te 

vinken en deze vervolgens te verbijzonderen naar max. 3 subdisciplines. 

- We hebben ons geconcentreerd op het aandeel van disciplines in het jaarlijkse 

aantal gestarte projecten. Pure aantallen weergeven en de ontwikkeling hierin zou 

een te grote bias kennen m.b.t. het startjaar van de meeste van de respondenten 

(naarmate we later in de evaluatieperiode komen, groeit het aantal startende on-

derzoekers. Deze groei laat vaak eenzelfde patroon zien als de groei van de 

hoofddisciplines en een groot aantal subdisciplines in termen van aantal projec-

ten). 

- De periode van de evaluatie is wellicht te kort om een verantwoorde analyse te 

verrichten. Om dit enigszins op te vangen hebben we het jaar 2000 in de analyse 

inbegrepen. 

- De figuren laten over de hele linie sterke wisselingen zien waarbij subdisciplines 

over 2000-2004 zowel een groei als afname kunnen vertonen. Regelmatig komt 

het voor dat ze zelfs verdwijnen maar ook weer verschijnen. Echte grote ontwikke-

lingen zijn dan ook nauwelijks waar te nemen. Hierbij wreekt zich wellicht de 

beperkte tijdspanne waarop de analyse betrekking heeft. 

- Uiterst interessant zou zijn om op het niveau van subdisciplines te kijken naar veel 

voorkomende en nieuwe combinaties van disciplines en de ontwikkeling daarin. Dit 

vereist echter onderzoeksinspanningen die de opdracht van deze evaluatie ver 

voorbij gaan. 

14 Zie bijvoorbeeld het overzicht in het STW jaarverslag 2005 (geen onderdeel van deze evaluatie). 
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Dit gezegd hebbende gaan we in het vervolg voor de vier belangrijkste hoofddisciplines 

(Technology&Engineering, Life Sciences, Physics en Chemistry) in op de meest opvallende 

aspecten. De hierbij horende figuren zijn opgenomen in de bijlagen. 

Op het niveau van de hoofdgebieden blijkt dat bijna 58% van de onderzoekers zijn/haar 

onderzoek betitelt als ”Technology & Engineering‘, circa 35% als ”Life sciences, medicine 

and biology‘ en 32% als ”Physics‘. De jaarlijkse ontwikkeling in het aandeel van ieder 

”hoofdgebied‘ in de gestarte projecten is gegeven in figuur 16. Er laten zich moeilijk 

uitspraken doen over mogelijke ontwikkelingen/trends gezien de relatieve korte periode 

van evaluatie. Wel laat het gebied van ”Life sciences, medicine and biology‘ een relatieve 

daling zien tussen 2000 en 2004 en de gebieden ”Physics‘ en ”Chemistry‘ juist een stijging. 

Figuur 16 Ontwikkelingin het aandeelvan hoofddisciplinesin de jaarlijksgestarte projecten (bron: 

websurvey) 

Wetenschappelijke hoofdgebieden 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

S
ta

rt
 v

a
n
 p

ro
je

c
t 

Aandeel van een discipline per jaar 

Social and socio-cultural sciences Earth sciences 

Mathematics Chemistry 

Computer science Physics 

Life sciences, medicine (human and animal) and biology Technology and Engineering 

Technol y& E ineering og ng

Binnen het hoofdgebied van Technology & Engineering zijn er geen hele grote veranderin-

gen te zien. Materiaaltechnologie is ieder jaar met 15-25% de discipline die het vaakst 

genoemd wordt door de onderzoekers alhoewel het voor 2004 op ca. 10% blijft steken. De 

opkomst van nanotechnologie in het STW onderzoek is goed te zien. Betitelt nog maar ca. 

5% van de onderzoekers gestart in 2000 hun onderzoek als ”Nanotechnology‘, voor de 

onderzoekers gestart in 2004 was dit ruim 13%. Ook is er een groei te zien in het aandeel 

van het onderzoek op het gebied van de opto-electronica: van ca. 2% in 2000 naar 8-9% 

in 2004. Verder vertoont ”Chemical technology / process technology‘ een afname van 16% 

in 2000 naar 4% in 2004. Hiervoor kan als mogelijke verklaring dienen de oprichting van 

ACTS (Advanced Chemical Technologies for Sustainability) in 2002, waardoor een 

alternatieve, vrij specifieke, financieringsbron ontstond. 

Life Sciences, medicine andbiol yog

Het meest opvallende is dat het aandeel van ”Biotechnology‘ in het jaarlijks gestarte 

onderzoek relatief sterk is afgenomen van 25-30% in 2000 tot ca. 10% in 2004. Daarbij 

zien we dat ook het aandeel van ”Genetics‘ is afgenomen van circa 10% in 2000 tot 3% in 

2004. Daarentegen zien we een groei in het onderzoek op het terrein van ”Biochemistry‘: 

van 5% (2000) tot bijna 15% (2004). Verder zien we dat ”Radiology and radiotherapy‘ 
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nieuw is in 2002 (4%) maar daarna weer afneemt. In hoeverre dit echte duidelijke trends 

betreft of dat dit het gevolg is van elkaar enigszins overlappende definities voor 

deelterreinen van de Life Sciences is echter niet duidelijk. Bovendien is ook op dit terrein 

een ”concurrerende‘ financieringsbron ontstaan: het NGI (Netherlands Genomics Initiative) 

dat actief is geworden in 2001 en inmiddels tot een van de belangrijkste financiers voor 

Life Sciences onderzoek in Nederland is uitgegroeid. 

Physics 

Voor het onderzoek dat gestart is in 2000 waren zowel ”Solid state physics‘ als ”Electro-

magnetism, optics, acoustics‘ veruit de meest genoemde disciplines. Beide laten echter een 

grillige ontwikkeling zien. Zo kent ”Solid state physics‘ voor 2000 nog een aandeel van 

ongeveer 40% maar ziet dat sterk terug lopen tot 10-15% in 2004. ”Electromagnetism, 

optics, acoustics‘ heeft in 2000 een aandeel van ruim 35% in het gestarte onderzoek, maar 

valt in 2000 terug tot 16% om vervolgens in 2004 weer bijna terug te zijn op het oude 

niveau: ca. 30%. Een andere opvallende ontwikkeling is de groei in het aandeel van 

”Gases, fluid dynamics, plasma physics‘ dat in 2000 een aandeel kende van circa 20% 

maar toenam tot ruim 30% in 2004. Ook het onderzoek op het vlak van ”Theoretical 

physics, (quantum) mechanics‘ kent een positieve ontwikkeling: nieuw in 2001 met 5% en 

een groei naar 10% in 2004. 

Chemistry 

Op het vlak van Chemistry lijken voornamelijk de ”Analytical chemistry‘, ”Physical 

chemistry‘ en ”Catalysis‘ een ontwikkeling mee te maken. Zo is ”Analytical chemistry‘ in het 

in 2001 gestarte onderzoek nieuw met een aandeel van ca. 11%. Dit neemt vervolgens toe 

tot ca. 20% in 2004. Daarentegen vertoont ”Physical chemistry‘ een afnemend aandeel in 

het jaarlijks gestarte onderzoek van 33% in 2000 tot 22% in 2004. En ten slotte lijkt ook 

”Catalysis‘ af te nemen: in 2000 en 2001 had het nog een aandeel van respectievelijk 18% 

en 22% maar is in 2004 afgenomen tot ca. 2%. Dit laatste kan wellicht ook weer verklaard 

worden door de komst van ACTS, waarbinnen Catalysis een belangrijk onderwerp vormt. 

Tabel 2 laat zien dat de diversiteit en breedte in disciplines van het STW onderzoek 

aanzienlijk is. 
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Tabel2 Aantalvermeldingen van subdisciplinesover de gehele periode 2001-2004 (bron:websurvey) 

Subdiscipline 

T&E - Materials technology 

# 

96 

Subdiscipline 

T&E - Electrical energy technology 

# 

17 

Physics - Gases, fluid dynamics, plasma physics 65 T&E - Technology assessment 17 

Physics - Electromagnetism, optics, acoustics 64 Physics - Theoretical physics, (quantum) mechanics 16 

Computer science - Software, algorithms, control systems 59 T&E - Telecommunication engineering 16 

T&E - Chemical technology, process technology 58 Life sciences - Infections, parasitology 15 

Physics - Solid-state physics 57 Life sciences - Oncology 13 

T&E - Nanotechnology 56 Mathematics - Operations research 12 

Life sciences - Biotechnology 55 Mathematics - Fourier analysis, functional analysis 11 

T&E - Microelectronics 51 T&E - Mechanical technology, robotics 11 

T&E - Measurement and control engineering 51 Life sciences - Botany 11 

Life sciences - Biochemistry 45 Life sciences - Radiology, radiotherapy 11 

Mathematics - Numerical analysis 44 Computer science - Theoretical computer science 10 

Chemistry - Physical chemistry 44 Computer science - Neural networks 10 

T&E - Circuits and Systems 44 Mathematics - Algebra, group theory 9 

T&E - Micromechanics 42 Earth sciences - Geochemistry, geophysics 9 

Physics - Metrology, scientific instrumentation 38 Computer science - Information systems, databases 9 

Chemistry - Analytical chemistry 36 Mathematics - Geometry, topology 7 

Life sciences - Biophysics, clinical physics 34 Earth sciences - Geotechnics (mining technology and engineering technology) 7 

Chemistry - Organic chemistry 29 Chemistry - Theoretical chemistry, quantum chemistry 6 

T&E - Optoelectronics 29 T&E - Vehicle technology and transport technology 6 

Life sciences - Genetics 29 Earth sciences - Geodynamics, sedimentation, tectonics, geomorphology 6 

Chemistry - Macromolecular chemistry, polymer chemistry 28 Earth sciences - Hydrosphere sciences 6 

Mathematics - Functions, differential equations 27 Computer science - User interfaces, multimedia 6 

Life sciences - Bioinformatics, biomathematics, biomechanics 25 Life sciences - Dermatology, venereology, rheumatology, orthopedics 6 

Mathematics - Probability theory, statistics 24 Life sciences - Surgery 6 

T&E - Aerospace technology and engineering 23 Mathematics - Logic, set theory and arithmetic 5 

Computer science - Embedded systems 23 Physics - Elementary particle physics 5 

Computer science - Computer simulation, virtual reality 23 Computer science - Computer graphics 5 

Life sciences - Physiology 23 Life sciences - Anatomy, morphology 5 

Life sciences - Microbiology 23 Life sciences - Toxicology (plants, invertebrates) 5 

T&E - Civil engineering 22 Life sciences - Internal medicine 5 

Life sciences - Ecology 22 Life sciences - Developmental biology 4 

Computer science - Computer systems, architectures, networks 21 Life sciences - Zoology 4 

Computer science - Artificial intelligence, expert systems 20 Earth sciences - Petrology, mineralogy, sedimentology 3 

Life sciences - Immunology, serology 20 Life sciences - Dentistry 3 

Chemistry - Catalysis 19 Physics - Nuclear physics 2 

T&E - Technical mechanics 19 Life sciences - Allergology 1 

Life sciences - Histology, cell biology 19 Life sciences - Anesthesiology 1 

Physics - Atomic physics and molecular physics 18 Social sciences - Economics 1 

Chemistry - Inorganic chemistry 18 Social sciences - Environmental studies 1 

T&E - Engines, energy converters 18 Social sciences - Communication sciences 1 

Life sciences - Pharmacology, toxicology 18 

Als (voorzichtige) indicator voor de multi/interdisciplinariteit van het STW onderzoek kan 

het aantal relevante wetenschappelijke hoofdvelden en subdisciplines gebruikt worden15. In 

termen van wetenschappelijke hoofdgebieden (de acht terreinen uit figuur 16) stelt 55% 

van de onderzoekers dat hun projecten meerdere gebieden bestrijkt (zie figuur 17). Verder 

heeft ruim 82% van de onderzoekers uit de websurvey aangegeven dat hun onderzoek 

meerdere subdisciplines (zoals in tabel 2) bestrijkt. 

15 Ook het onderwerp van multidisciplinariteit is omgeven met mogelijke methodologische 

vraagstukken. De vraag is bijvoorbeeld wanneer iets als mono-, inter- of multidisciplinair beschouwd 

moet worden en gaat het hier dan om subdisciplines of hoofddisciplines? Is bio-informatica 

bijvoorbeeld een mono-discipline of is het per definitie multidisciplinair? 
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Figuur 17 Aantalbetrokken hoofddisciplinesin het STW onderzoekalsproxyvoor multidisciplinariteit 

(bron:websurvey) 

Multidisciplinariteit 

45,0% 

31,3% 

23,7% 

Een 
wetenschappelijk 
hoofdveld 

Twee 
wetenschappelijke 
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Drie 
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4.5 Kwaliteit en wetenschappelijke output van de STW projecten 

Het belangrijkste instrument voor STW om de kwaliteit van het onderzoek, zowel in 

wetenschappelijke zin als voor utilisatie, te waarborgen is de inzet van referenten en 

lekenjury‘s. Dit vormt als het ware een kwaliteitscontrole ”aan de poort‘ van de 

onderzoeksketen. 

De kwaliteit van de OTP projecten, gemeten in termen van scores op een schaal van 1 tot 

916 gegeven door de jurykamers, blijft ongeveer constant (figuur 18). Over de gehele 

evaluatieperiode van 2001-2004 hebben de jurykamers een gemiddelde score gegeven aan 

de OTP projecten van 3,77 en 3,55 voor respectievelijk de utilisatie en wetenschappelijke 

kwaliteit. Hieruit blijkt dat de projectvoorstellen een goede tot zeer goede kwaliteit worden 

toegekend. 

16 1=uitstekend, 3=zeer goed, 4=goed tot zeer goed, 9=ondermaats. 
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Figuur 18 Scoresvan jurykamersvoor wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie, gegeven voor 734 

projecten (bron:databestandgeleverddoor STW) 

2001 

2002 

2003 

2004 

Gemiddelde 2001-2004 

3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 

Score w etenschappelijke kw aliteit Score Utilisatie 

De websurveys laten zien dat zowel projectleiders als leden van gebruikerscommissies 

tamelijk positief zijn waar het gaat om de vraag of het referentensysteem een goed 

inhoudelijk oordeel garandeert van de projectvoorstellen: van de projectleiders is 38% van 

mening dat dit zo is, bijna 40% vindt dat het systeem een redelijk goed inhoudelijk oordeel 

garandeert. Meer dan 20% van de projectleiders stelt dat het referentensysteem geen 

goed inhoudelijk oordeel garandeert, maar de meerderheid hiervan kent geen beter 

alternatief. Van de bevraagde GC-leden is circa 64% van mening dat het huidige 

referentensysteem een goed inhoudelijk oordeel garandeert. 

Tegelijkertijd tonen de websurveys dat beide groepen kritisch zijn ten aanzien van het 

beoordelingsvermogen van de lekenjury‘s, met name ware het gaat om de wetenschappe-

lijke kwaliteit: nog geen 10% van de projectleiders is van mening dat de lekenjury‘s een 

goed oordeel kunnen vormen over de wetenschappelijke kwaliteit van de voorstellen. 

Ongeveer 63% van de projectleiders is zelfs van mening dat de jurykamers geen goed 

oordeel kunnen vormen m.b.t. wetenschappelijke kwaliteit. Ten aanzien van het 

beoordelingsvermogen van de lekenjury‘s m.b.t. utilisatie zijn de projectleiders iets 

positiever: 20% vindt dat deze in staat zijn een goed oordeel te vormen en 45% vindt dat 

ze redelijk in staat zijn om een goed oordeel te vormen. Ook de GC-leden zijn kritisch ten 

aanzien van het vermogen van lekenjury‘s om zich een goed oordeel te vormen van de 

wetenschappelijke kwaliteit van de voorstellen: ruim 50% vindt dat de lekenjury‘s hiertoe 

niet in staat zijn terwijl minder dan 18% vindt van wel. Enigszins verrassend vindt een 

relatief groot aandeel van de GC-leden dat lekenjury‘s niet in staat zijn om een goed 

oordeel te vormen ten aanzien van het utilisatieaspect: ruim 30% (circa 40% vindt 

overigens van wel). 

Overigens dient ten aanzien van de waardering van het referenten- en jurysysteem 

opgemerkt te worden dat het hier enigszins om ”circumstantial evidence‘ gaat: het betreft 

respondenten in relatie tot (overwegend) gehonoreerde projecten. Er is dus geen 

controlegroep geweest in relatie tot afgewezen projecten. 

Voor de bewaking van de kwaliteit van het onderzoek tijdens de looptijd spelen met name 

de gebruikerscommissies een belangrijke rol. Halverwege een onderzoeksproject volgt 
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verder nog een tussentijdse evaluatie maar die heeft eerder betrekking op voortgang en de 

verdere haalbaarheid van de oorspronkelijke doelstellingen. 

Met betrekking tot de output van het STW onderzoek wordt door STW de nadruk gelegd op 

het aspect van utilisatie. Hierover rapporteert STW regelmatig en uitvoerig, zoals in de 

jaarlijkse utilisatierapporten. Utilisatie als output van het STW onderzoek zal verder 

besproken worden in hoofdstuk 6. De wetenschappelijke output (bijv. publicaties en 

citaties) daarentegen blijft grotendeels onderbelicht. STW kent geen systematiek of 

standaard procedures om deze output en/of de kwaliteit ervan te registreren17. Met behulp 

van enkele (indirecte) bronnen trachten we toch hier enige uitspraken over te doen. 

Sinds 2003 heeft NWO de verplichting richting het ministerie van OCW om met behulp van 

diverse kengetallen inzicht te geven in de bestemmingen en resultaten van de diverse 

NWO gebieden en activiteiten18. Zo zijn in de NWO Jaarboeken van 2003 en 2004 cijfers 

gegeven van het aantal publicaties voortkomend uit STW onderzoek. Voor 2003 betreft dit 

een schatting van in totaal 600 publicaties (in tijdschriften, boeken en monografieën) en 

65 proefschriften. Voor 2004 gaat het om 515 publicaties in ”gerefereede‘ tijdschriften, 125 

publicaties in overige wetenschappelijke tijdschriften, 10 boekbijdragen en 50 proefschrif-

ten. STW geeft overigens aan dat dit schattingen betreft, geen exacte getallen. 

Ook in de websurvey onder onderzoekers is gevraagd naar de aantallen en typen 

publicaties van de onderzoekers (zie figuur 19). Van de 186 onderzoekers, waarvan 111 

promovendi, die hun onderzoek hebben afgerond heeft bijna 35% meer dan 5 ”peer 

reviewed‘ artikelen gerealiseerd in wetenschappelijke journals en circa 8% meer dan 10 

artikelen. Opvallend is, bij onderzoek dat voornamelijk door promovendi plaatsvindt, dat 

meer dan 50% van de onderzoekers minder dan 5 peer reviewed artikelen heeft weten te 

realiseren. Als grove gemiddelde wordt vaak een aantal van ca. 5 artikelen per 

promotietraject genomen, weliswaar afhankelijk van het specifieke onderzoeksveld. 

Mogelijk kan dit percentage nog afnemen doordat artikelen bijv. wel geaccepteerd zijn 

maar nog niet gepubliceerd (tijdseffect). Voor wat betreft papers en andere geschreven 

bijdragen gaat het om circa 23% van de onderzoekers met 5-10 publicaties en om circa 

18% met meer dan 10 publicaties. Voor wat betreft publicaties in de vorm van boeken of 

boekbijdragen geeft ongeveer 15% van de respondenten aan deze te hebben gerealiseerd. 

17 Wel wordt van onderzoekers geëist dat deze iedere voorgenomen publicatie of activiteit waarmee 

onderzoeksresultaten openbaar worden te melden bij STW. Dit in verband met (potentiële) IPR. Dit 

wordt door STW echter alleen bijgehouden in het projectdossier, niet in bijvoorbeeld een database. 

Evenmin wordt bijgehouden of de voornemens ook daadwerkelijk uitmonden in publicaties. 

18 ”Rekenschap met indicatoren op maat‘, convenant tussen OCW en NWO d.d. 29 april 2003. 
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Figuur 19 Omvang van wetenschappelijke output door onderzoekers die hun onderzoek hebben 

afgerond(n:186 onderzoekers;bron:websurvey) 
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In de websurvey is naast het aantal en typen publicaties ook gevraagd naar de 

presentaties die zijn gegeven door de onderzoekers van zowel afgeronde als nog lopende 

projecten, zie figuur 20. Hierbij zijn overigens niet de presentaties meegerekend in het 

kader van de gebruikerscommissiebijeenkomsten. Hieruit blijkt dat de onderzoekers 

relatief vaak buitenstaanders van het onderzoek en de resultaten op de hoogte brengen en 

het lijkt dan ook een belangrijke vorm van kennisoverdracht te zijn. Toch wel opvallend 

hierbij is het grote aantal onderzoekers dat (reeds) voor het bedrijfsleven heeft mogen 

optreden: circa 45% heeft een of meerdere malen presentaties of workshops bij/voor 

bedrijven gegeven. In bijna 10% van de gevallen is dit zelfs vier of meer keer het geval 

geweest. 

Figuur 20 Presentatiesdoor STW onderzoekers 

How manypresentations based on the STW (funded)project did you 

(already)deliver?[Not including the user committee meetings]-
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Zowel projectleiders als leden van de gebruikerscommissies is in de websurveys gevraagd 

naar de wetenschappelijke kwaliteit van het STW onderzoek in vergelijking met andere 

financieringsstromen. Deze bevraging is overgenomen uit de vorige STW evaluatie 

(Willems&vdWildenberg, 2002) en geeft uiteraard slechts een subjectief en context bepaald 

beeld. De mening van de projectleiders komt globaal overeen met het resultaat van 2002 

(toen overigens de steekproef veel kleiner was): de wetenschappelijke kwaliteit van de 

STW projecten is vergelijkbaar met eerste geldstroom en ander tweede geldstroom 

onderzoek, en veelal beter dan 3e geldstroom en EU onderzoek. 

Ten aanzien van de scores gegeven door leden van gebruikerscommissies dient opgemerkt 

te worden dat de leden niet altijd even goed bekend lijken te zijn met het onderscheid naar 

de verschillende financieringsstromen (zo is o.a. gebleken uit het relatief hoge aantal 

respondenten met ”geen mening‘ en enkele e-mails). Het beeld van de resterende 

respondenten is op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van de projectleiders: over het 

algemeen wordt het STW onderzoek als minimaal even goed ervaren en regelmatig zelfs 

beter dan onderzoek gefinancierd via andere kanalen. 

Verder wordt door diverse respondenten in de interviews gemeld dat de onderzoekers die 

in de universitaire visitaties goed scoren ook bij STW goed scoren, m.a.w. de toponderzoe-

kers komen ook in het STW-systeem naar boven drijven. 

Meting van de wetenschappelijke kwaliteit (bijv. door het bijhouden van publicaties, impact 

van tijdschriften waarin gepubliceerd wordt en bijhouden van citaties) gedurende de 

looptijd en na afloop van projecten geschiedt momenteel niet door STW. Bewaking van de 

wetenschappelijke kwaliteit is de verantwoordelijkheid van de projectleider, waarbij de 

gebruikerscommissies informeel wel enige invloed hebben. STW is wel bezig met het 

voorbereiden van een bibliometrische studie samen met CWTS later dit jaar die mogelijk 

kan dienen als basis voor een meetsysteem voor wetenschappelijke kwaliteit. 

Een onderscheid tussen de kwaliteit van projecten uit het OTP en vanuit programma‘s is op 

basis van de PRIS gegevens en de websurveys niet te geven. 

4.6 Omvang en bezetting van de Gebruikerscommissies 

Intensieve interactie en samenwerking zijn veelal de voorboden of voorwaarden tot 

kennisoverdracht (en utilisatie). STW streeft dit met name na via de inzet van de 

gebruikerscommissies (GC‘s). Leden van deze GC‘s krijgen de mogelijkheid het project te 

sturen in de richting van een betere valorisatie, moeten een geheimhoudingsverklaring 

ondertekenen en krijgen geen exclusieve rechten op valorisatie (tenzij anders wordt 

afgesproken en daar een vergoeding tegenover staat). In deze paragraaf geven we enkele 

karakteristieken weer ten aanzien van deze GC‘s. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op 

de rol die de gebruikers spelen in het onderzoek en de impact hiervan. 

In totaal zijn voor de gehele evaluatieperiode 3570 personen in de PRIS bestanden 

vermeld als lid van een GC. Het betreft hier zowel OTP als niet OTP onderzoeksprojecten. 

Deze personen vertegenwoordigen in totaal 1175 organisaties (bedrijven, kennisinstellin-

gen, stichtingen, enz.)19. Deze personen kunnen in de evaluatieperiode lid zijn geweest van 

meerdere GC‘s. In totaal zijn 4893 ”lidmaatschappen‘ aangetroffen. Verbijzonderd naar het 

OTP gaat het in totaal om 4581 ”lidmaatschappen‘ van GC‘s en 1116 organisaties. Het 

jaarlijkse verloop in het aantal GC-leden bij enkel de OTP projecten staat gegeven in figuur 

19 Organisatie-eenheden of businessunits die tot hetzelfde bedrijf behoren zijn als 1 enkele organisatie 

meegenomen. Zo worden Philips en alle binnen- en buitenlandse divisies als 1 bedrijf gezien. 
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21 20 . Het totaal aantal lidmaatschappen van GC‘s per 31 december van ieder jaar 

schommelt tussen de 2700 en 2800. In figuur 22 zijn de jaarlijkse aantallen GC-leden 

afgezet tegen het aantal OTP projecten dat per 31-12 van ieder jaar liep. Hieruit valt af te 

leiden dat de gemiddelde omvang van een GC is gestegen tot boven de 6,2 leden. Voor de 

gehele periode 2001-2004 geldt een gemiddelde omvang van 6,2 leden per GC. 

Figuur 21 Jaarlijkse ontwikkelingin het bijOTPprojecten aantalnieuwe en beëindigde GC-deelnames, 

en het totaalaantalGCdeelnamesper 31-12, (bron:PRIS) 
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Figuur 22 Jaarlijkse ontwikkelingin omvangvan GC'sbijOTPprojecten (aantalGC-leden;bron:PRIS) 
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20 Het gaat hier om het aantal leden c.q. ”unieke‘ deelnemers aan of leden van gebruikerscommissies. 

Wanneer 1 bedrijf/instelling met meerdere leden deelneemt aan een GC dan wordt het aantal leden 

meegeteld. 
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Een andere manier om het aantal gebruikers in GC‘s weer te geven is zoals in figuur 23. 

Hier is van de OTP projecten aangegeven wat de procentuele verdeling in het aantal GC-

leden is geweest. Het blijkt dat over de gehele periode 2001-2004 ca. 21% van de 

projecten minder dan 4 GC-leden kende. Als belangrijkste oorzaken vermeldt STW dat er 

soms geen gebruikers te vinden zijn door het zeer specialistische onderwerp van het 

onderzoek of dat met een specifieke gebruiker een overeenkomst is gesloten (of in 

wording) inzake exclusiviteit van intellectueel eigendom. 

Figuur 23 Spreidingin GC-omvangvan de OTPprojecten (bron:PRIS) 
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Bij de bovenstaande getallen dient overigens rekening te worden gehouden met het 

gegeven dat ook Nederlandse en buitenlandse universiteiten regelmatig deel kunnen 

uitmaken van de GC‘s. Van de 4581 OTP GC-deelnames nemen de Nederlandse 

universiteiten, academische ziekenhuizen en FOM er 719 voor hun rekening en 17 

buitenlandse universiteiten hebben in totaal 30 OTP GC-deelnames (samen goed voor 

16,4%). 

Semi-publieke kennisinstellingen als TNO, het RIVM, de Grote Technologische Instituten, 

en de Technologische Top Instituten hebben 348 keer zitting gehad in een GC (7,6%). 

Hiervan is vooral TNO relatief vaak en zijn de TTI‘s nauwelijks betrokken bij de GC‘s, zie 

tabel 3. Gemeten in het aantal OTP projecten waarbij de instellingen betrokken zijn dan is 

voor 2001-2004 een stijging waar te nemen in vergelijking met de langere periode 1992-

2000 (bron: STW evaluatie 1992-2000). 
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Tabel3 Participatie van TNO, RIVM, GTIs, TTIsin de gebruikerscommissies 

(Semi) 

publieke 

kennisinstelling 

Deelname in 

periode 1992-

2000(aantal 

projecten) 

Deelname in 

periode 2001-

2004 (aantal 

projecten) 

Deelname in 

periode 2001-

2004 (aantal 

GC-leden) 

TNO 170 169 210 

RIVM n.b. 17 21 

MARIN 5 11 13 

ECN 19 25 33 

WL œ Delft 

Hydraulics 

19 19 24 

GeoDelft 11 8 8 

NLR 19 25 37 

NIMR 1 1 1 

Telematica Inst. 0 0 0 

DPI 1 0 0 

WCFS 1 1 1 

Totaal 246 279 348 

De uitkomsten van de websurvey zijn grotendeels in lijn met de gegevens op basis van 

PRIS. Van de 1259 leden van gebruikerscommissies die bevraagd zijn in de websurvey is 

57% afkomstig uit het bedrijfsleven. Circa 35% geeft aan verbonden te zijn aan een 

universiteit, NWO of KNAW instituut of een ander type (semi) publieke kennisinstelling 

(bijv. TNO). 

Als indicatie voor het aandeel buitenlandse gebruikers dienen we te putten uit de STW 

jaarverslagen21 m.b.t. het aantal industriële ”gebruikerscontacten‘ (het gaat hierbij zowel 

om deelnemers aan gebruikerscommissies als om partijen met wie een overeenkomst 

gesloten is of in wording is). Zo blijkt uit het jaarverslag 2004 dat STW een groeiend aantal 

buitenlandse industriële gebruikerscontacten kent: van 130-140 gebruikerscontacten in 

2002 (18-19% van alle industriële contacten) is dit toegenomen tot bijna 180 in 2004 (ca. 

22% van het totaal). 

Om het bereik van STW op dit vlak enigszins in perspectief te plaatsen verwijzen we naar 

enkele cijfers uit eerder Dialogic onderzoek22 naar aanleiding van de innovatie-enquête 

(CIS-3) van het CBS, zie ook figuur 24. Zo zijn voor de periode 1998-2000 ruim 18.000 

bedrijven in Nederland geïdentificeerd die zich bezighielden met het (laten) verrichten van 

technologische vernieuwingen (de ”innovatoren‘). Van deze groep hebben 1360 bedrijven 

21 De voor de evaluatie beschikbare PRIS databestanden maakten deze verbijzondering in principe wel 

mogelijk maar zou een te grote tijdsinspanning vergen dan haalbaar zou zijn in het kader van deze 

evaluatie. 

22 Dialogic (2003) Naar een meetlat voor wisselwerking, rapport voor de AWT. De cijfers zijn 

gegenereerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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aangegeven hierbij samen te werken met partners uit de publieke kennisinfrastructuur 

(7,4% van alle innovatoren). Een ander perspectief wordt geboden wanneer we 

bijvoorbeeld kijken naar het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO. Zo hebben 

in 2004 circa 14.200 innoverende bedrijven een WBSO-aanvraag ingediend23 . Het bereik 

van STW zoals in de eerder gegeven cijfers en figuren (1116 organisaties o.b.v. PRIS) is 

weergegeven is derhalve zeer acceptabel te noemen. 

Figuur 24 Populatie bedrijven en samenwerkingskarakteristieken opbasisvan de CIS-3 innovatie-

enquête (1998-2000) 

4.7 Klanttevredenheid STW 

Voor wat betreft de waardering die de klanten van STW (onderzoekers, projectleiders en 

gebruikers) geven aan het geheel van activiteiten en de STW organisatie ontstaat een zeer 

positief beeld. Uit de interviews blijkt dat zowel de meeste projectleiders als gebruikers 

STW over de volle breedte zeer waarderen. Kritische geluiden waren wel te horen maar 

vooral ten aanzien van (kleinere) onderdelen en aspecten (deze zijn verwerkt in de rest 

van de rapportage). In de websurvey hebben aan iedere doelgroep gevraagd STW te 

waarderen op een schaal van 1 tot 10, zie figuur 25. De gemiddelde waardering ligt rond 

de 7,5, waarbij de leden van GC‘s het meest kritisch zijn. Het meest positief over STW is 

de groep projectleiders. Dit positieve oordeel hangt met name samen met de (zeer) 

positieve waardering van het OTP door deze doelgroep. 

23 Dialogic (2004) Evaluatie van de WBSO. 
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Figuur 25 Waarderingvoor STW (bron:websurvey) 
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Wanneer we de respondenten onder GC-leden nader analyseren komen we tot het 

volgende overzicht, zie figuur 26. De bedrijven die deel uit maken van de GC‘s zijn 

duidelijk het meest kritisch ten aanzien van STW. 

Figuur 26 Verbijzonderingvan de waarderingonder GC-leden (bron:websurvey) 
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4.8 Conclusies 

Voor de evaluatieperiode zijn meer dan 1100 STW projecten geïdentificeerd. De 3 TU‘s en 

Wageningen UR waren penvoerder van ca. 2/3e hiervan, waarbij het aandeel van de 3TU‘s 

gestaag oploopt. In totaal waren ca. 1800 onderzoekers betrokken, waarvan de helft als 

promovendus. Het aantal vrouwelijke onderzoekers bedroeg ruim 20% (en is daarmee 

vergelijkbaar met het aantal vrouwelijk onderzoekers over het hele terrein van de 

technische wetenschappen in Nederland). 

Het aandeel van het STW onderzoek dat plaatsvindt in programma‘s is in de evaluatieperi-

ode gestegen naar de beoogde 20% (hoewel geen consistente definitie van wat 

programmatisch is wordt gehanteerd). 

Het merendeel van het onderzoek valt, volgens de respondenten uit de survey, binnen de 

hoofddisciplines Technology&Engineering (58%), Life sciences, medicine and biology (35%) 

en Physics (32%), waarbij veel subdisciplines worden genoemd. Hierbij is het onderzoek 

veelal interdisciplinair. Op terreinen waar andere financieringsbronnen beschikbaar komen 

lijkt het aantal STW aanvragen af te nemen. 

De kwaliteit van de aanvragen is over de evaluatieperiode min of meer stabiel geweest 

(tussen ”goed tot zeer goed‘ en ”zeer goed‘ in). Het referentensysteem werkt goed en naar 

tevredenheid van projectleiders en gebruikers. De lekenjury wordt wisselende beoordeeld, 

maar men weet ook geen betere alternatieven om uiteindelijk de zeer uiteenlopende goed 

te kunnen beoordelen. 

De wetenschappelijke output en kwaliteit van het onderzoek gedurende de looptijd van het 

project en na afloop wordt op projectniveau (nog) onvoldoende gemeten door STW. Uit de 

enquête blijkt wel dat wetenschappelijke output in de vorm van publicaties e.d. wordt 

geleverd. 

Onderscheid tussen resultaten en vooral kwaliteit van onderzoek binnen OTP en 

programma‘s kan in deze evaluatie niet worden gemaakt. Allereerst vanwege het 

ontbreken van een monitorsysteem op projectniveau waardoor de mogelijke kwaliteitsbe-

paling in deze evaluatie slechts zeer grofmazig kon plaatsvinden middels de websurvey. 

Ten tweede omdat de respondenten in de websurveys vaak niet wisten of ze een project 

uitvoerden in het kader van het OTP of in het kader van een specifiek programma. 

Het gemiddeld aantal GC leden per project was ruim 6. Hiervan was minder dan 2/3e 

afkomstig uit het bedrijfsleven. Bij 21% van de projecten waren er minder dan 4 GC-leden. 

Als oorzaken hiervoor zijn genoemd het specialistische onderwerp van het onderzoek of 

(exclusieve) overeenkomsten met een specifieke gebruiker. De omvang van het netwerk 

dat STW aanspreekt via haar GC‘s (ruim 1100 organisaties) is omvangrijk. Een 

(voorzichtige) vergelijking biedt de populatie (intensieve) samenwerkers met de 

kennisinfrastructuur uit de CIS-3 enquête van het CBS (1360). 

De waardering voor STW is bij alle betrokkenen ruim voldoende tot goed. In ouderwetse 

rapportcijfers: gebruikers geven STW een 7; onderzoekers een 7 plus en projectleiders een 

8 plus. 
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5 Doelmatigheid van STW 

5.1 STW als organisatie 

Het STW bureau is sinds 2001 gegroeid van 38.6 fte in 2001 naar 46.6 fte in 2004 (stand 

per 31-12 van ieder jaar, zie figuur 27). In termen van het aantal medewerkers zijn alleen 

de cijfers beschikbaar voor 2003 en 2004, en het betreft hier respectievelijk 46 en 51 

werknemers (bron: jaarverslagen STW). 

Figuur 27 Omvang van het STW bureau, in termen van fulltime equivalents (bron: NWO 

jaarverslagen) 
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Indien deze groei wordt uitgezet tegen de totale lasten resp. baten van STW (zie verderop 

figuur 28 en figuur 29) blijkt de groei van het STW bureau ongeveer gelijk op te zijn 

gegaan met de groei in totale baten en omstreeks de 6% te bedragen (exclusief 

kennishandelkosten is het circa 5%). Om dit percentage in perspectief te kunnen plaatsen, 

hebben we enkele kengetallen uit de benchmark (tabel 4, uitgebreider weergegeven in 

bijlage G) op een rijtje gezet. 

Tabel4 Bureaukosten vs.programmabudget voor diverse organisaties 

Organisatie EPSRC SBO WCFS STW DPI VIB IOP ZonMW NIMR 

Bureaukosten/budget 4% <5% 5% 6% 7%24 9% 11% 12% 18% 

Een dergelijke benchmark kan uiteraard alleen worden gepresenteerd met de nodige 

slagen om de arm. Bureaukosten afgezet tegen programmabudget is niet een volledig 

24 Bron: Technopolis, 2005, ”Evaluation of the Leading Technological Institutes‘. 
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dekkende maat voor de efficiëntie van een bepaald programma: de grote verschillen 

tussen de verschillende organisaties worden vooral veroorzaakt door verschillen in 

activiteiten die de verschillende organisaties uitvoeren of door verschillen in het (beoogde) 

projectenportfolio. 

Wat wel afgeleid kan worden uit de benchmark is dat STW in verhouding tot de EPSRC 

meer kosten maakt, en dat dit waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het feit dat EPSRC 

minder aandacht besteed aan de projecten gedurende de looptijd (m.n. aan beurzen, maar 

ook aan de onderzoeksprojecten) en doordat EPSRC veel groter is waardoor op 

administratief gebied ”economies of scale‘ behaald kan worden. EPSRC is echter wel zeer 

actief op het terrein van programmering, strategievorming en monitoring. SBO is nog een 

relatief jong programma met daardoor een lage last in het begeleiden van lopende 

projecten. Dit gebeurt bovendien minder gestructureerd en intensief dan bij STW. Ook is 

de gemiddelde projectomvang groter dan bij STW waardoor de verhouding bureaukos-

ten/middelen beperkter is. WCFS, DPI en NIMR zijn op te vatten als virtuele instituten, en 

dus geen uitvoeringsorganisatie of research council. Hierbij zijn zij niet onafhankelijk, maar 

juist een samenwerkingsverband van gebruikers en de wetenschappelijke wereld, met als 

primaire rol het creëren van een inhoudelijk samenhangende portfolio, inclusief het 

beheren van IPR. De programmeringstaak staat daarbij centraal. Hierbij zijn er 

opmerkelijke verschillen. De relatief lage bureaukosten van WCFS zijn wellicht te verklaren 

door het relatief lage aantal betrokken kennisinstellingen (4) en bedrijven (7) die 

samenwerken in 3 wetenschappelijke programma‘s. DPI heeft wat hogere kosten, maar telt 

ruim 40 bedrijven en kennisinstellingen in 7 wetenschappelijke programma‘s. NIMR zit in 

aantal betrokkenen daar tussenin, maar heeft een doelgroep met veel MKB bedrijven, 

waarvoor veel arbeidsintensieve kennistransferactiviteiten op touw gezet zijn (terwijl de 

doelgroepen van DPI en WCFS bestaan uit multinationals met een grote absorptiecapaciteit 

voor nieuwe kennis). Ook heeft NIMR alle onderzoekers zelf in dienst, en moet daarom een 

personeelsadministratie voeren, terwijl bij WCFS en DPI de onderzoekers in dienst zijn van 

de betrokken universiteiten en kennisinstellingen, waardoor een gedeelte van de 

overheadkosten in de onderzoekskosten naar voren komt en niet bij het centrale instituut. 

Ook VIB is een virtueel instituut. 

Met deze kanttekeningen in het achterhoofd kan gesteld worden dat uit de benchmark van 

STW met andere organisaties (of delen daarvan), blijkt dat STW op het punt van efficiency 

van de organisatie zeker niet slecht scoort. 
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Figuur 28 Aandeelvan de algemene beheerskosten en de kennishandelkosten in de totale lasten van 

STW (bron:financiële bijlagen jaarverslagen) 
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Kijken we naar de ontwikkeling van de beheerskosten en de kennishandelkosten afgezet 

tegen de totale lasten van STW in de totale evaluatieperiode 2001 œ 2004 dan valt op dat 

deze iets zijn gestegen in 2003, maar verder redelijk stabiel zijn. 

Figuur 29 Aandeelvan de algemene beheerskosten en kennishandelkosten tov de totale baten van 

STW (bron:financiële bijlagen jaarverslagen) 
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Behalve het bovenstaande, is ook de omvang van het programmabudget, in relatie tot de 

gemiddelde projectomvang van de verschillende activiteiten van belang. Illustratief 

hiervoor zijn de (indicatieve) getallen dan wel inschattingen van STW voor bureaukos-

ten/middelen voor de verschillende activiteiten in tabel 5 
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Tabel5 Verhoudingbureaukosten/programmabudget voor verschillende programma's25 

Organisatie OTP, 

programma‘s 

Valorisation 

grant 

Progress, 

Sentinels 

Nanoned 

Bureaukosten/budget 6% 8% 5-10% 7-8% (waarvan 

2,5% voor STW) 

De inspanning voor de Valorisation Grant, is afgezien van de aanloopkosten omdat het 

programma pas onlangs is opgezet, zo hoog omdat de belangstelling erg groot is gebleken 

(veel aanvragen bij een beperkt totaalbudget van ⁄1.3 miljoen grants). De inspanning voor 

de programma‘s en OTP is relatief laag omdat het gaat om vrij grote projecten die op een 

standaardmanier worden afgehandeld: de leerervaring van de afgelopen 25 jaar heeft 

geleid tot een behoorlijke efficiëntie. Progress en Sentinels worden ook op een ”OTP‘-

manier uitgevoerd, maar additionele doelstellingen en werkzaamheden (bijv. outreach 

activiteiten) leiden tot hogere kosten. Hetzelfde geldt voor Nanoned, maar hier valt het 

leeuwendeel van de extra activiteiten (Flagships) bij de universiteiten, en niet bij STW. 

Voor geheel NWO wordt gestreefd naar een verhouding bureaukosten/programmabudget 

van 5%. Exclusief de kosten van de kennishandel (inclusief de kosten voor aanvragen en 

instandhouden van octrooien) haalt STW dit. Hierbij heeft STW in verhouding met de rest 

van NWO relatief grote projecten. In de toekenningsfase gebruikt STW echter gemiddeld 

meer referenten dan de rest van NWO (o.m. i.v.m. beoordeling utilisatie), en kent een 

lekenjury (terwijl de rest van NWO veelal met vaste commissies werkt). Ook is het contact 

met onderzoekers in de beheerfase vanuit STW gestructureerder en intensiever, en worden 

gebruikers betrokken. 

Over de lasten die STW veroorzaakt buiten haar eigen organisatie (dus bij onderzoekers, 

gebruikers, referenten en lekenjury) zijn beperkt kwantitatieve gegevens beschikbaar (zie 

de volgende paragraaf) maar deze worden in de interviews in het kader van deze evaluatie 

niet onredelijk genoemd, en de klantgerichtheid van STW wordt in algemene zin geprezen. 

5.2 STW beoordelingssysteem 

Beschrijvingproces. 

Aanvragen kunnen continu bij STW worden ingediend. Daarna volgt een beoordeling in 3 

stappen: acceptatie, referentenbeoordeling en lekenjury. In de acceptatiefase wordt door 

de Programme Officer (PO) van STW binnen twee weken bekeken of de aanvraag (incl. 

Begroting) voldoet aan de vormeisen en begrijpelijk is voor een expert. Ook wordt gekeken 

naar mogelijke octrooibelemmeringen. Dit leidt tot een advies aan de indiener. Op grond 

van dit advies kan de indiener zijn voorstel aanpassen. Bij voldoen aan de vormvereisten 

hoeft dat echter niet, en kan het voorstel ook meteen in behandeling worden genomen. 

Als een aanvraag formeel geaccepteerd is krijgt het project een acceptatiedatum en moet 

men binnen 6 maanden een respons krijgen. De formele behandeling start met het zoeken 

van referenten door de PO. Daar staat in principe 4 weken voor, en dat wordt door STW 

het meest arbeidsintensieve gedeelte van de behandeling gevonden. Voor ieder project 

worden minimaal 5 referenten gezocht: 2 universitaire, 2 van een bedrijf en 1 van een GTI. 

Als een project groter is dan ⁄500.000 en/of heel multidisciplinair dan wil men 6-7 

25 Bron: inschatting door STW directie 
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referenten. De referenten krijgen 18 vragen over wetenschappelijke kwaliteit en over 

utilisatiepotentieel. Ze geven geen cijfer, maar leveren beschrijvend commentaar. 

De experts die worden gekozen moeten onafhankelijk zijn. Dit wordt op zekere hoogte 

gecheckt door STW (niet meedoen in project, geen co-publicaties, etc.) en (bij NL experts) 

in een telefoongesprek aan de expert gevraagd. Een belangrijk en groeiend (maar niet 

door STW gekwantificeerd) gedeelte van de experts komt uit het buitenland omdat de 

netwerken in Nederland te klein en te hecht zijn. Buitenlandse experts worden per brief 

benaderd. De experts worden in principe niet betaald26. Aan de hand van de commentaren 

van de experts wordt een protocol opgesteld door de PO waarin de commentaren van de 

experts worden gerubriceerd. De namen van de experts zijn niet openbaar, en uit het 

protocol is niet herkenbaar wat individuele experts hebben opgemerkt. De aanvrager wordt 

in de gelegenheid gesteld om commentaar te geven op het protocol. Uit de interviews 

onder onderzoekers blijkt dat deze mogelijkheid van feedback zeer wordt gewaardeerd. 

Iedere maand worden alle dan gereed zijnde protocollen beoordeeld door een lekenjury. 

Deze lekenjury wordt, iedere beoordelingsronde opnieuw, samengesteld uit de STW 

database (het gecodeerde relatienetwerk van STW) en moet een afspiegeling van de 

onderzoeksmaatschappij vormen (gekeken wordt o.m. naar verdeling over vakgebieden, 

verdeling over bedrijven/ universiteiten/ maatschappelijke organisaties). De lekenjury 

beoordeelt vervolgens de voorstellen aan de hand van de aanvraag, het opgestelde 

protocol met de expertoordelen en de reactie van de aanvrager op het protocol. Hierbij 

komt de jury niet bijeen, maar wordt door alle juryleden afzonderlijk een schriftelijk 

oordeel uitgebracht aan STW. De juryleden zijn, ook voor elkaar, anoniem, maar hun 

namen worden achteraf in het jaarverslag van STW gepubliceerd. Een jurylid maakt in 

principe maar 1 keer deel uit van een jury. Ook de juryleden krijgen voor hun inspannin-

gen (naar schatting ca. 2 tot 3 dagen per jurylid) niet betaald. De lekenjury beoordeelt de 

projecten op utilisatie en wetenschappelijke kwaliteit. Op beide aspecten wordt een cijfer 

gegeven dat bestaat uit het gemiddelde van de waarderingen van alle juryleden. Dit wordt 

als advies voorgelegd aan het bestuur van STW. Deze besluit de hoogst scorende projecten 

te honoreren, net zo lang tot ca. 40% van de aanvragen gehonoreerd is. De precieze 

honoreringsgrens wordt vastgesteld door het STW bestuur op grond van de uitputting van 

middelen in de ronden daarvoor en de kwaliteit van de projecten rond de honorerings-

grens. 

26 Dat is zo gegroeid. Het komt zelden voor dat een expert weigert omdat hij niet wordt betaald. ”Je 

maakt deel uit van het systeem, dus daar mag je ook wat voor terugdoen‘. Sommige consultants en 

MKB-ers vragen wel om betaling, maar dit geschiedt alleen als ze een zeer specifieke expertise hebben 

die noodzakelijk is voor de beoordeling en die niet elders beschikbaar is. De benchmark laat zien dat 

bij sommige andere programma‘s referenten wel betaald worden (zie bijlage G) 
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Figuur 30 Ontwikkelinghonoreringspercentage in evaluatieperiode (bron:STW bestanden) 

Honoreringspercentage OTP-jury's 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2001 2002 2003 2004 2005 

ho
no

re
rin

gs
pe

rc
en

ta
ge

(%
 p

ro
je

ct
vo

or
st

el
le

n)
 

Doelmatigheid 

De gemiddelde belasting in tijd voor een projectleider om tot een voldragen projectvoorstel 

te komen, is twee tot drie weken (voltijds). Onderstaande figuur 31 laat dit zien. Uit de 

interviews onder projectleiders blijkt dat deze inspanning acceptabel wordt geacht. 

Uiteraard moet deze inspanning worden gezien tegen de achtergrond van de kans om 

gehonoreerd te worden. Hierbij hanteert STW een gemiddeld honoreringspercentage van 

40%. Ook dit percentage wordt door de respondenten in de interviews acceptabel geacht œ 

al wordt daar de kanttekening bij geplaatst dat in geval van hoge kwaliteit afgeweken moet 

kunnen worden van een dergelijk streefpercentage. 

Figuur 31 Totale belastingonderzoeksvoorstelvoor indieners(n:249;bron:websurvey) 
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De termijn van 6 maanden doorlooptijd wordt momenteel bij de meeste projecten gehaald: 

het afschaffen van een tweede juryronde als gevolg van de aanbeveling uit de vorige 

evaluatie, en het instellen van doorlooptijd als prestatie indicator, hebben geleid tot 

duidelijke verkorting van de doorlooptijd. De aanvragers zijn in meerderheid tevreden met 

deze termijn, al geeft een ruime minderheid (bijna 40%) tegelijkertijd aan dat een verdere 

verkorting van de doorlooptijd nodig is. Een nuancerend beeld is op te tekenen op basis 

van de interviews met onderzoekers/projectleiders waarin een groot deel van de 

respondenten aangeeft dat een kortere procedure niet met dezelfde kwaliteit kan worden 

uitgevoerd en dat juist de kwaliteit van de procedure als een van de belangrijkste assets 

van STW wordt gezien. 

Figuur 32 Oordeelprojectleidersover doorlooptijdbeoordelingsprocedure (n:249, bron:websurvey) 

STW hanteert een gemiddelde termijn van 6 maanden als 
norm voor het behandelen van een onderzoeksvoorstel. 

Vindt u dit: 
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De oordelen door de vakreferenten worden positief beoordeeld (zie ook 4.5). Door 

sommigen worden wel vraagtekens gezet bij de kwaliteit van de oordelen van de 

lekenjuries (omdat deze onvoldoende deskundigheid zouden bezitten op specifieke 

terreinen). Lekenjuries worden echter niet voor hun deskundigheid gekozen, maar om op 

grond van expertoordelen een afweging te maken tussen heel verschillende voorstellen. 

Daarbij heeft het meest voor de hand liggende alternatief, gebruik van een vaste jury, 

gezien het brede terrein van STW vergelijkbare nadelen. 

Tijdens de evaluatie kon STW, vanwege het ontbreken van een goed werkend tijdschrijf-

systeem, geen harde informatie verschaffen over de tijdsinspanning per activiteit in het 

beoordelingsproces. Overigens heeft STW in 2005 wel een tijdschrijfsysteem in gebruik 

genomen maar is nog sterk in ontwikkeling. Het is daarom ook moeilijk om aan te geven 

waar mogelijkheden zitten voor verbetering van de efficiëntie. In de interviews zijn wel 

enkele opties en hun voor- en nadelen aan de orde geweest: 

- Naar de mening van STW medewerkers is het zoeken van referenten het meest 

arbeidsintensieve onderdeel van de beoordeling. Vermindering van het aantal refe-

renten per voorstel zal daarom bijdragen aan verhoging van de efficiëntie. Het 

aantal referenten dat door STW wordt gebruikt per voorstel (minimaal 5) is in ver-

gelijking met andere programma‘s hoog. Daar worden meestal vier referenten 
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ingeschakeld (bij NWO 2). Veelal wordt daar echter slechts de wetenschappelijke 

kwaliteit beoordeeld (en niet het utilisatiepotentieel, waarvoor bij STW 2 specifieke 

referenten worden gezocht) of zijn de projecten meer monodisciplinair (bijv. bij 

andere gebieden van NWO). Vermindering van het aantal referenten bij STW zal 

naar verwachting de kwaliteit van de beoordeling verminderen. 

- Afschaffing van de jury is een andere manier om efficiëntie te verhogen. Hiervoor 

in de plaats dient dan een ander mechanisme voor het kiezen uit de verschillende 

voorstellen te komen. Keuze door STW zelf is daarbij niet wenselijk, terwijl het 

instellen van een vaste jury wellicht de doorlooptijd iets kan verkorten, maar dit 

alleen mogelijk is als de juryleden niet alle voorstellen hoeven door te werken (an-

ders wordt de tijdsbesteding te groot) en sterker af kunnen gaan op het protocol 

van STW (dat dan de functie moet krijgen van een preadvies). De efficiëntiewinst is 

daarbij echter beperkt, terwijl het ten koste kan gaan van beoordelingskwaliteit. 

Ook ontstaat bij een vaste commissie veel eerder een dynamiek van lobby en 

vriendjespolitiek die in de huidige situatie afwezig is. 

- Een zeer beperkte efficiëntieverhoging zou kunnen worden verkregen door het 

aantal juryleden van 12 te verminderen naar 8 of 10. Ook zou vaker gebruik ge-

maakt kunnen worden van juryleden die eerder als dusdanig hebben 

gefunctioneerd (bijv. twee jaar na de eerste keer dat zij dat gedaan hebben). 

5.3 Begeleiding/monitoring door STW van projecten 

Na honorering van een project kan het onderzoek starten. Voor de start dienen 

onderzoekers te zijn geworven (promovendi, postdocs) en dient er een gebruikerscommis-

sie te zijn ingesteld. Veelal duurt het enige maanden voordat een project daadwerkelijk 

kan starten. Hoewel versnelling van de start van een project veelal buiten de sturingsmo-

gelijkheden van STW ligt is het, juist vanuit utilisatieperspectief, van belang dat projecten 

zo snel mogelijk starten. In de afgelopen evaluatieperiode is het aantal projecten dat 6 

maanden na de toekenning nog niet is gestart sterk afgenomen (figuur 33)27 . In 2004 

betrof het nog 22 projecten. 

27 Overigens vertoont het jaarverslag van 2005 een negatiever beeld: daar ligt het aantal na 6 

maanden nog niet gestarte projecten jaarlijks circa 7-10 projecten hoger. Voor 2004 wordt zelfs 42 

projecten aangegeven. Volgens STW ligt de verklaring voor dit verschil in het gegeven dat de figuren 

in de jaarverslagen niet het aantal projecten dat 6 maanden na honorering nog niet is gestart 

weergeven, maar het aantal projecten met vacatures op zowel de nog niet gestarte projecten alsook 

op reeds lopende projecten. In dit geval krijgen de figuren jaarlijks een foutieve titel (nl. ”Startdatum 

> 6 maanden na honorering‘). 
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Figuur 33 Ontwikkelingin het jaarlijkse aantalprojecten dat 6 maanden na honoreringnogniet gestart 

is(bron:databestandgeleverddoor STW) 
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Voor de start dient ook een gebruikerscommissie (GC) geïnstalleerd te zijn. De kern van 

een GC wordt gevormd door de gebruikers die door de aanvragers al in de aanvraag zijn 

vermeld. Na honorering van een projectvoorstel wordt de projectleider om een voorzet 

voor een definitieve samenstelling van de GC gevraagd. Dit voorstel wordt getoetst door de 

PO (omvang, aantal bedrijven, aantal niet-bedrijven, etc.). Indien de PO dit zinvol acht 

worden door hem voorstellen gedaan voor aanvulling van de GC. Uit de interviews blijkt 

dat dit zowel volgens gebruikers als onderzoekers positief wordt gewaardeerd. Vaak kent 

de projectleider mogelijke gebruikers wel, maar STW komt toch regelmatig met zinvolle 

aanvullingen. Leden van een GC krijgen een brief waarin de voorwaarden voor deelname 

aan de GC staan (standaardcontract, met name gericht op vertrouwelijkheid en eigendom 

van de rechten (dat bij STW ligt)). Als de leden van de GC een significante bijdrage leveren 

kan er onderhandeld worden over de voorwaarden voor deelname (en kunnen bijvoorbeeld 

afspraken gemaakt worden over de inbreng van kennis, of er kan een zogenaamd first 

right of refusalvoor een bepaalde toepassing afgesproken worden). 

De GC‘s komen twee keer per jaar bijeen en bespreken dan de voortgang van het project. 

Ook kunnen zij enige invloed uitoefenen op de inhoud van het project, met name gericht 

op de mogelijkheden tot vergroten van de valorisatiekans (zie verder het volgende 

hoofdstuk over utilisatie). De belasting van gebruikers om twee keer per jaar bijeen te 

komen wordt over het algemeen acceptabel geacht. De PO is altijd aanwezig bij de GC 

vergaderingen en heeft daarin, volgens de respondenten, vooral een technische en 

procedurele rol. Het contact van PO en projectleider met de GC is over het algemeen 

beperkt tot deze twee vergaderingen, alleen als er specifieke zaken zijn (bijv. over IPR) 

wordt het contact geïntensiveerd. 

5.4 Oordeel over doelmatigheid 

Zoals aangegeven in het begin van dit hoofdstuk onderscheidt STW zich op het gebied van 

efficiëntie eerder in positieve dan in negatieve zin van andere organisaties. Er lijken 

bovendien slechts beperkte mogelijkheden voor verdere efficiëntieverbetering te zijn. Daar 

waar deze mogelijkheden wel aanwezig zijn, gaan deze al snel ten koste van de kwaliteit 
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van de procedure. Op basis van de prestatie-indicatoren van doorlooptijd van de 

beoordeling (6 maanden) en omvang van bureaukosten (max. 5 %) scoort STW ook goed. 

Het is goed te realiseren dat dit beeld geen garantie voor de toekomst biedt. Nieuwe taken 

en nieuwe activiteiten van STW die afwijken van de standaard werkprocessen, hebben al 

snel de neiging om tot een onevenredig zware belasting van de organisatie te leiden en dus 

de overhead op te voeren. De door STW in de discussienotitie ”STW anno 2006‘ geschetste 

toekomst waarin STW meer programmatisch zal gaan werken en een nog intensievere rol 

wil gaan spelen bij de valorisatie zal bijvoorbeeld leiden tot een significante programme-

ringsinspanning (bijbehorend werkproces is nog niet uitgekristalliseerd) en tot een grotere 

inspanning voor kennisoverdracht (vergelijk in het voorgaande de bureaukosten voor het 

IOP met ca. 11% van het totaal budget). Door deze plannen en ontwikkelingen zullen de 

bureaukosten eerder stijgen dan dalen. Strikt genomen is dat geen verlaging van de 

efficiëntie maar simpelweg een uitbreiding van het takenpakket waarvoor nu eenmaal 

extra capaciteit (en budget) ingezet moet worden. 
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6 Utilisatie


6.1 Inleiding 

STW stelt zich ten doel dat kennis en kunde die voortkomt uit technisch-wetenschappelijk 

onderzoek wordt overgedragen aan de maatschappij, het bedrijfsleven, de overheid en aan 

andere terreinen van wetenschap (statuten STW). Het utilisatiecriterium is onderscheidend 

in de werkwijze van STW (t.o.v. andere gebieden van NWO). Door te sturen op 

toepasbaarheid van het onderzoek, wil STW bijdragen aan het innovatief vermogen van 

ons land. Via utilisatierapporten worden economische en maatschappelijke resultaten van 

onderzoek voortdurend gemonitord. Het meten van utilisatie is een zeer complexe 

aangelegenheid. Ten eerste omdat de tijd die nodig is voordat onderzoeksresultaten 

daadwerkelijk ”op de markt‘ gebracht kunnen worden, redelijk lang is. In onze websurvey 

onder gebruikers (N=1259) geeft een ruime meerderheid aan dat daadwerkelijke 

toepassing van onderzoeksresultaten 5 tot 10 jaar op zich laat wachten. Ook in de 

interviews wordt dit beeld van ”effect op langere termijn‘ onderschreven. Een tweede 

complicerende factor is het feit dat economische of maatschappelijke effecten zich lastig 

laten herleiden tot kennis die is ontwikkeld in een specifiek onderzoeksproject. Succes 

heeft vele vaders en er is meer nodig voor succesvolle innovatie dan alleen de ruwe 

grondstof kennis. Dit is het attributieprobleem. Een derde complicerende factor is gelegen 

in het feit dat het soort van effecten zeer divers is. We zullen dat in dit hoofdstuk 

illustreren aan de hand van enkele best practices. Soorten van effecten zijn bijvoorbeeld 

inkomsten van STW uit octrooien, het aantal gestarte ondernemingen op basis van STW-

projecten, gerealiseerde werkgelegenheid in deze nieuwe bedrijven, het verbeteren van de 

performance van bedrijven/organisaties die in gebruikerscommissies zitting hebben als 

gevolg van product- of procesinnovaties, universiteiten die inkomsten realiseren uit 

royalties of uit (follow-up) contractresearch, het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken waardoor de overheid kosten kan besparen, etc. Een zeer wezenlijk 

economisch en maatschappelijk effect is dat via het door STW gefinancierde onderzoek 

wordt voorzien in een brede behoefte van hoogopgeleide kenniswerkers. In het onderzoek 

hebben we verschillende van deze effecten in kaart proberen te brengen. In het geval van 

bijvoorbeeld starters of inkomsten van STW uit octrooien is dat redelijk goed gedocumen-

teerd. In andere gevallen (verbetering performance bedrijven, mobiliteit van onderzoekers) 

kunnen we uit de websurveys zeker bruikbare indicaties afleiden, maar een volledig 

antwoord op de vraag naar de mate van doorwerking van STW projecten in de periode 

2001-2004 zal pas in de toekomst gegeven kunnen worden. 

6.2 De rol van gebruikers 

Kenmerkend in de aanpak van STW is het werken met GebruikersCommissies (GC‘s). De 

combinatie van utilisatieplannen (die onderdeel vormen van de aanvraag en de 

beoordeling) en het betrekken van gebruikers bij het onderzoek, geeft sturing aan het 

onderzoek en draagt bij aan de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. Hier ligt een 

belangrijke kracht van STW: de organisatie beschikt over een omvangrijk netwerk van 

potentiële gebruikers. Betrokkenheid bij een gebruikerscommissie ontstaat in meer dan de 

helft van de gevallen omdat onderzoekers en gebruikers reeds contact hadden met elkaar. 

De belangrijkste motieven voor een gebruiker om deel te nemen aan een GC zijn 

achtereenvolgens: 
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- directe interesse in het specifieke onderzoeksproject 

- het van dichtbij kunnen volgen van nieuwe technologische ontwikkelingen 

- het op- en uitbouwen van kennisnetwerken 

- dat een directe mogelijkheid bestaat tot gebruik van het onderzoeksresultaat. 

In de websurvey onder gebruikers geeft tweederde van de respondenten aan dat men 

daadwerkelijk invloed heeft kunnen uitoefenen op de inhoud en richting van de 

onderzoeksprojecten. Betrokkenheid van bedrijven in gebruikerscommissies is dus van 

belang voor de richting van het project. Belangrijke momenten van sturing zijn de 

halfjaarlijkse bijeenkomsten en met name de go œ no go beslissing (de zogenaamde 

voortzettingsaanvraag) op basis van de tussenrapportage halverwege het project. 

In hoofdstuk 4 kwam naar voren dat leden van GC‘s in 57% van de gevallen afkomstig 

waren uit het bedrijfsleven (bron: websurvey). Binnen de groep gebruikers uit het 

bedrijfsleven is 38% afkomstig uit een bedrijf dat minder dan 250 medewerkers heeft. 

Deze participatie van het MKB werd door de deelnemers aan de workshop als hoog 

beoordeeld. Binnen de groep gebruikers uit het bedrijfsleven is de spreiding naar branches 

groot. Onderstaande figuur 34 laat dit zien. 

Figuur 34 Herkomst industriële GC-leden naar branche (bron:websurvey) 
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In termen van utilisatie kunnen we op basis van deze spreiding opmerken dat via STW 

projecten samenwerking ontstaat met vrijwel alle sectoren in de economie. Maar niet 

alleen breedte is van belang, voor utilisatie zal ook sprake moeten zijn van diepte œ in de 

zin van intensiteit van contact met een specifieke branche of met sterktes in de 

Nederlandse economie. Opvallend is op dit punt dat de elektrotechnische industrie het best 

vertegenwoordigd is in het STW netwerk. Ook vertegenwoordigers van research-

instellingen zijn vaak als gebruiker bij STW projecten betrokken. Los van de vraag van 

herkomst van gebruikers (afkomstig uit bedrijfsleven) naar branches hebben we in de 

survey onder gebruikers gevraagd naar de mate van aansluiting van het bedrijf bij de 

zogenaamde sleutelgebieden. Dit levert het volgende beeld op. 

Figuur 35 Herkomst industriële GC-leden naar sleutelgebied(bron:websurvey) 

In het innovatiebeleid wordt nagedacht over focus en massa in specifieke 
sleutelgebieden. In welke van de volgende gebieden is uw bedrijf actief? 
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Opvallend is de herkenning vanuit de achterban van STW bij de sleutelgebieden High Tech 

systemen en Materialen (met daarbinnen veel ICT en Elektrotechniek bedrijvigheid) en Life 

Sciences en Gezondheid. Minder dan 10% van de gebruikers uit het bedrijfsleven herkent 

zich in geen van deze gebieden. 

De motieven voor deelname aan een GC kwamen in het voorgaande reeds aan de orde. 

Een logische vervolgvraag is of deze verwachtingen worden waargemaakt. Wanneer we 

kijken naar het resultaat van deelname aan een gebruikerscommissie, dan levert dit het 

volgende beeld op (figuur 36). 
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Figuur 36 Concrete opbrengst van deelname aan gebruikerscommissies 

Wat is voor uw organisatie de concrete opbrengst van uw deelname aan de 
gebruikerscommissie(s)geweest? 
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Wat allereerst opvalt is dat de opbrengst die het vaakst wordt gerapporteerd het ontstaan 

van samenwerking is. In ruim een kwart van de gevallen leidt deelname aan een GC tot 

netwerkvorming. In ongeveer 25% van de gevallen wordt verbetering van een bestaand 

product, proces of dienst genoemd. Vernieuwing van producten, diensten en processen 

wordt in 15% van de gevallen gerapporteerd. Andere opvallende uitkomsten zijn het 

verlagen van de drempel voor het starten van eigen (vervolg)onderzoek en het gebruiken 

van het netwerk voor de werving van onderzoekers. Op dit laatste punt komen we in de 

volgende paragraaf over kennisoverdracht nog wat uitgebreider terug. 

6.3 Kennisoverdracht als voorbode van impact 

In de vorige paragraaf hebben we de gebruikers van STW onderzoek gekarakteriseerd en 

daarmee hebben we een eerste tipje van de sluier opgelicht van de samenwerking in 

onderzoek tussen gebruikers en kennisinstellingen. We willen nu iets specifieker kijken 

naar het type interactie dat ontstaat en in welke mate sprake is van kennistransfer. 

Kennistransfer is uiteraard een verzamelbegrip. In eerder onderzoek van Dialogic hebben 

we een classificatie opgesteld van mechanismen van kennisoverdracht (tabel 6). 
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Tabel6 Classificatie van mechanismen voor kennistransfer28 

A. Mobiliteit van mensen F. Spin-offs en ondernemerschap 

B. Samenwerking in R&D G. Delen van faciliteiten 

C. Contractonderzoek & -advisering H. Publicaties 

D. Samenwerking bij onderwijs & training I. Deelname conferenties & professionele 

netwerken & besturen 

E. Intellectueel eigendom J. Overige informele contacten & netwerken 

In deze paragraaf wordt kennistransfer door ons beperkt opgevat als een optelsom van de 

mechanismen A, E, F, G en J. Over de mechanismen H en I hebben we elders in dit rapport 

onderzoeksresultaten gepresenteerd (hoofdstuk 4 - onder de noemer van wetenschappelij-

ke output). 

Mobiliteit 

In de survey onder onderzoekers (N=549) hebben we de vraag opgenomen waar men 

terecht is gekomen na afloop van het onderzoeksproject (in het geval van een afgesloten 

project) dan wel waar men voornemens is te gaan werken na afloop van het onderzoek 

(indien het onderzoeksproject nog loopt). Bij de onderzoekers die nog bezig zijn, heeft de 

helft nog geen plannen voor de volgende stap in de carrière, wil 18% blijven werken bij de 

huidige werkgever (kennisinstelling) en overweegt 9% te gaan werken bij een bedrijf dat 

niet als gebruiker bij het project betrokken was en 8% bij een bedrijf dat wel lid is van de 

gebruikerscommissie. Bij de groep onderzoekers die klaar is met het door STW 

gefinancierde onderzoek, is 45% bij dezelfde kennisinstelling gebleven, is zo‘n 30% terecht 

gekomen bij andere kennisinstellingen en is zo‘n 20% in het bedrijfsleven terecht 

gekomen. Van deze 20% onderzoekers die naar het bedrijfsleven is gegaan, is een kwart 

(dus 5% van het totaal) gaan werken bij een bedrijf dat lid was van de gebruikerscommis-

sie van het betreffende onderzoek. De uitspraak van GC-leden in de websurvey dat 

deelname aan een GC als belangrijk resultaat kan hebben dat goed opgeleide mensen 

kunnen worden geworven (de 15% uit de vorige paragraaf), lijkt na bevraging van de 

onderzoekers zelf in de praktijk dus tegen te vallen. In de vorige evaluatie (Willems en van 

de Wildenberg, 2002) werd melding gemaakt van liefst 50% van de onderzoekers die na 

afloop van het project in het bedrijfsleven gaat werken. Uit een recente evaluatie (Dialogic, 

2005) van de Universitaire Clusterprojecten van Philips, bleek dat gemiddeld de helft van 

de promovendi uit een samenwerkingsproject na afloop van het project bij Philips (in deze 

constellatie de enige gebruiker van het project) in dienst kwam. 

28 Ontleend aan Bongers, F. P. den Hertog & R. Vandeberg (2003). Naar een meetlat voor 

wisselwerking.Verkenningvan de mogelijkheden voor metingvan kennisuitwisselingtussen publieke 

kennisinstellingen en bedrijven/maatschappelijke organisaties.Utrecht: Dialogic. In opdracht van de 

Adviesraad Wetenschap en Technologie. 
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Case: Lionix 

LioniXwordt in 2001 opgericht als joint venture van de Micro System Technology Group 

(van 3T BV) en Lion Photonix Technologies. LioniXis gevestigd in Enschede en ontwerpt, 

ontwikkelt en produceert microsystemen gebaseerd op micro/nanotechnologie. De 

kerntechnologieën zijn geïntegreerde optica en microfluidesystemen. Men levert producten 

op specificatie van klanten, voor de halfgeleiderindustrie, de biomedische industrie etc. 

Inmiddels werken er 20 mensen bij LioniX, waarvan de helft is opgeleid via een STW/IOP-

project voordat zij bij LioniX in dienst kwamen. In 2004 kreeg LioniX de Van den 

Kroonenbergprijs voor jong ondernemerschap. Onder de paraplu van Lionix vallen 

inmiddels vijf nieuwe bedrijfjes. 

Kennisbeschermingen -exploitatie 

Intellectueel eigendom kan een mechanisme zijn voor kennisoverdracht (uiteraard hoeft dit 

niet: wanneer een octrooipositie puur defensief wordt ingenomen) en kan een indicator zijn 

voor economisch rendement (uiteraard alleen wanneer er opbrengsten uit voortvloeien). 

Onderstaande figuur 37 toont de ontwikkeling in het aantal nieuwe octrooiaanvragen, 

vervallen octrooien en de totale omvang van de octrooiportefeuille van STW29 . 

Figuur 37 Ontwikkelingin octrooiportefeuille van STW (bron:Jaarverslagen STW) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2001 2002 2003 2004 2005 

Aantal octrooiaanvragen Aantal vervallen octrooien Omvang octrooiportefeuille STW 

In figuur 38 is vervolgens een overzicht gegeven van het aantal STW octrooien dat in de 

evaluatieperiode daadwerkelijk is overgedragen aan derden of waarvoor met derden een 

licentieovereenkomst is gesloten. 

29 Het betreft hier de octrooien en aanvragen op naam van STW. Verder wordt gesproken over 

”vervallen‘ octrooien wanneer besloten wordt door STW deze octrooien niet meer te handhaven. Tot 

dit laatste kan besloten worden bijvoorbeeld wanneer STW niet binnen 30 maanden een partij vindt 

die zich opwerpt als koper of licentienemer (tot die tijd handhaaft STW het octrooi voor eigen 

rekening). 
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Figuur 38 Ontwikkeling in het aantaloctrooien dat wordt overgedragen aan derden of waaropeen 

licentieovereenkomst wordt afgesloten (bron:Jaarverslagen STW) 
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Om deze aantallen in perspectief te kunnen plaatsen, kunnen we de ontwikkeling van STW 

in de tijd bekijken en kunnen we een vergelijking maken met kennisbeschermingsactivitei-

ten van vergelijkbare organisaties. In de vorige evaluatie (Willems en van de Wildenberg, 

2002) wordt melding gemaakt van een gemiddeld aantal octrooiaanvragen van 10-20 per 

jaar over de periode 1992 œ 2000. In dat licht bezien is er sprake geweest van een 

duidelijk verhoogde octrooiactiviteit in de periode 2001 œ 2004, met het jaar 2003 als 

duidelijke uitschieter. Uit de benchmark (zie bijlage G) komt het beeld naar voren dat STW 

redelijk goed scoort wanneer we het aantal octrooiaanvragen afzetten tegen de omvang 

van de onderzoeksfinanciering in miljoenen euro‘s. Van de zeven organisaties die op dit 

punt in de benchmark gegevens hebben opgeleverd, scoort STW een derde plaats. Daar 

waar het gaat om aantallen licenties en opbrengsten uit licenties zijn geen gegevens van 

de benchmarks beschikbaar of openbaar. 

Tabel7 Benchmarkgegevensoctrooien 

Indicator 

STW VIB DPI NIMR TI WCFS 

# octrooiaanvragen /milj. 

Onderzoeksgeld 

0,45 0,50 0,42 0,49 0,08 0,06 0,23 
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Case: Gepatenteerd meetsysteem Calux® 

Dioxinen zijn giftige stoffen, die zelfs in kleine hoeveelheden een zeer vergiftigende 

werking kunnen hebben. In 2002 heeft de Europese Unie nieuwe richtlijnen opgesteld die 

de maximale dioxinewaarden in diervoeding en levensmiddelen bepalen, met als doel het 

beperken van de hoeveelheid dioxinen die wij binnen krijgen. Dit betekent dat over de hele 

lengte van de voedselketen materialen getest moeten worden. Traditionele technieken voor 

het bepalen van dioxinewaarden zijn duur en tijdsintensief. CALUX is een biologische 

meetmethode waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden of bijvoorbeeld voeding, grond 

of water teveel dioxinen bevatten. Deze meetmethode is het resultaat van een onderzoek 

van Prof. Dr. Abraham Brouwer (VU) dat door STW werd gefinancierd in het kader van het 

STW programma Biomarkers. 

Het meetsysteem is gepatenteerd en wordt geëxploiteerd door het in 2001 door Brouwer 

opgezette bedrijf BioDetection Systems B.V. (BDS). BDS verkoopt wereldwijd licenties voor 

de DR CALUXtechnologie en doet daarnaast contractonderzoek met deze technologie. 

Starters 

Een derde categorie kennistransfermechanisme betreft het starten van nieuwe 

ondernemingen als spin-off van door STW gefinancierd onderzoek. In totaal zijn er in de 

gehele evaluatieperiode 20 nieuwe ondernemingen gestart die het STW onderzoek als basis 

hebben, waarbij met name het jaar 2002 een uitschieter was met negen starters. 

Figuur 39 Jaarlijksaantalopgerichte ondernemingen uit STW onderzoek(bron:STW jaarverslagen) 
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Wanneer we deze aantallen vergelijken met de gegevens uit de vorige evaluatie, dan valt 

op dat er een forse stijging is te constateren van het aantal starters. In de periode 1993 œ 
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2000 werden in totaal 16 starters geregistreerd. In de huidige evaluatieperiode (2001 œ 

2004) is dus in de helft van de tijd een hoger aantal spin-offs gerealiseerd. 

Case: Starter Medimate: lab on a chip 

Lithium wordt als geneesmiddel gebruikt voor manisch depressieve patiënten. De dosering 

luistert nauwkeurig en moet regelmatig worden bijgesteld. Patiënten moeten daarom vaak 

naar het ziekenhuis om het lithiumgehalte van het bloed te laten meten; een omslachtige 

en dure methode. Een psychiater legde dit probleem voor aan professor Albert van den 

Berg (2000). De microvloeistofchip die promovendus Elwin Vrouwe vervolgens met STW-

subsidie ontwikkelde, is gebaseerd op capillaire electrophoresis: met elektrische velden 

worden elektrolyten in bloed in beweging gebracht en vervolgens fysiek van elkaar 

gescheiden, waarna (onder andere) het lithiumgehalte gemeten kan worden. Vrouwe wint 

met zijn onderzoek de prestigieuze I.M. Kolthoffprijs (tweejaarlijkse onderscheiding voor 

”uitmuntend werk in de analytische chemie‘). Ingenieur Steven Staal bekijkt op dat 

moment de mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten. Hij krijgt van STW een 

uitbreiding op het project van Vrouwe om de mogelijkheden van de lithiummeter verder te 

verkennen. Vervolgens krijgt hij een Valorisation Grant fase 1 toegekend (juli 2005). In 

december 2005 starten Steven Staal en Arjan Floris het bedrijf Medimate. 

De zogenaamde Valorisation Grant is in 2004 in het leven geroepen naar het voorbeeld van 

het Amerikaanse Small Business Innovation Research (SBIR) Program. Het betreft een 

pilot voor vier jaar œ in samenwerking met NWO en TNO. In 2004 heeft STW hiervoor 1,3 

miljoen euro ingezet. Opzet van de Valorisation Grant is het starten van een commerciële 

activiteit op basis van bestaande kennis binnen publieke kennisinstellingen. Het gaat om 

zogenaamde pre-seed financiering, dus ondersteuning van het embryonale stadium van 

een nieuwe onderneming omdat juist in die fase externe financiering vanuit reguliere 

financieringsbronnen niet of nauwelijks mogelijk is. De eerste fase betreft het financieren 

van een haalbaarheidsonderzoek. Inmiddels zijn 20 (aanstaande) bedrijven op deze wijze 

ondersteund. Fase 2 betreft de echte valorisatiefase: het robuust maken van de plannen 

en de organisatie. Op dit moment zijn in totaal 5 bedrijven ondersteund in deze tweede 

fase. 

Andere vormen van interactie en contact tussen onderzoekersen gebruikers 

In de survey onder onderzoekers (N=549) hebben we gevraagd naar de dominante 

vormen van interactie, communicatie en kennisoverdracht tussen onderzoekers en 

gebruikers, zie figuur 40. De formele halfjaarlijkse bijeenkomsten met de gebruikers 

blijken het belangrijkst te zijn geweest, gevolgd door tussentijdse informele contacten. Het 

delen van faciliteiten scoort een derde plaats, maar is duidelijk minder belangrijk dan de 

eerste twee (formele bijeenkomsten en informele contacten). In de perceptie van de 

onderzoekers spelen zaken als IPR, co-publicaties of gezamenlijke externe optredens in 

workshops of conferenties een ondergeschikte rol in termen van kennisoverdracht. De 

frequentie van het contact tussen onderzoekers en gebruikers is gemiddeld genomen 

beperkt tot de formele bijeenkomsten van de gebruikerscommissies. Slechts een 

minderheid van de onderzoekers heeft maandelijks - of vaker œ contact met leden van de 

GC, waarbij de mail het favoriete medium is. De grootste groep geeft aan hooguit twee 

keer per jaar contact te hebben met gebruikers œ en dit valt samen met de frequentie van 

de formele bijeenkomsten van de gebruikerscommissies. 
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Figuur 40 Dominante vormen van kennisoverdracht (bron:websurvey) 

How important are/were the following forms of knowledge transfer 
between your university/research institute and the members of the user 

committee? 

4,2% 

5,3% 

7,4% 

9,4% 

11,7% 

13,6% 

19,6% 

22,5% 

24,5% 

25,3% 

30,8% 

26,8% 

48,9% 

56,8% 

37,7% 

33,4% 

37,4% 

35,7% 

28,7% 

29,1% 

18,3% 

18,9% 

17,7% 

12,3% 

11,1% 

15,1% 

3,4% 

16,8% 

19,1% 

17,7% 

13,0% 

17,7% 

5,1% 

1,9% 

3,4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Joint participation in 

external conferences and 
workshops 

(co-) publications with 

members of user 
committees 

Patents, licensing 

agreements or other 

forms of IPR 

Joint research with users‘ 

researchers 

Facility sharing / joint 
labs 

Informal contacts 

Formal user committee 

meetings/presentations 

Relatief aandeel 

Very important Important Neutral Unimportant Not important at all 

6.4	 Impact: opbrengsten STW en economische resultaten per 

branche 

In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we aangegeven dat economisch rendement van 

door STW gefinancierd onderzoek pas op de langere termijn vastgesteld kan worden. Met 

indicaties over kennisoverdracht uit de vorige paragraaf hebben we wel belangrijke 

”verklikkers‘ voor economische resultaten in beeld, zoals ook op haar beurt kennisover-

dracht wordt voorafgegaan door de aard en intensiteit van samenwerking en 

netwerkvorming. We hebben dus eigenlijk te maken met een drietrapsraket: netwerkvor-

ming œ kennisoverdracht œ economisch rendement. Dat gezegd zijnde, hebben we in het 

onderzoek toch waar mogelijk gezocht naar hardere bewijzen voor economisch rendement 

œ waar mogelijk in financiële termen. 

In figuur 41 staat allereerst weergegeven wat STW jaarlijks heeft ontvangen van 

gebruikers aan royalty‘s, lumpsum bedragen, bijdragen aan onderzoeksprojecten in 

financiële zin en in natura. Royalty‘s en lumpsum bedragen zijn financiële vergoedingen 

door gebruikers voor het verkrijgen of licentieren van rechten op intellectueel eigendom uit 

het STW onderzoek. De financiële bijdrage en de bijdrage ”in kind‘ van gebruikers betreffen 

de inbreng van gebruikers bij het uitvoeren van het onderzoek en vormen dus feitelijk 
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(nog) geen exploitatie inkomsten. De totale STW inkomsten ontvangen van gebruikers 

bedroegen cumulatief in de periode 2001 œ 2004 bijna ⁄ 25,5 miljoen, waarbij jaarlijks een 

stijgende lijn valt waar te nemen met 2003 als uitschieter (⁄ 7,4 miljoen, bron: STW 

jaarverslagen). In 2004 heeft STW voor het eerst meer dan een miljoen euro aan 

inkomsten gegenereerd uit de exploitatie van octrooien en licenties. Uit de vorige STW 

evaluatie blijkt dat in 2000 voor circa ⁄ 5,7 miljoen aan inkomsten op projecten was 

ontvangen, vergelijkbaar met het niveau van 2001. 

Figuur 41 Van gebruikersontvangen royalty's, lumpsum bedragen, financiële bijdragen en bijdragen in 

natura, in miljoenen euro‘s(bron:STW jaarverslagen) 
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De belangrijkste indicaties voor economische resultaten (octrooien, licentieovereenkomsten 

en startende bedrijven) hebben we op basis van de websurvey geanalyseerd tegen de 

achtergrond van de herkomst van de gebruikers die deze uitkomsten hebben gerappor-

teerd. Dit levert het volgende beeld op (figuur 42). 
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Figuur 42 Gebruikersopbrengsten uit STW onderzoekverdeeldnaar branche (bron:websurvey)30 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

6 

7 

7 

8 

9 

9 

10 

11 

11 

13 

19 

33 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

6 

3 

2 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

3 

0 

1 

4 

2 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Aardolie-industrie 

Transportmiddelen-industrie 

Groothandel, detailhandel en autohandel 

Financiële instellingen 

Basismetaalindustrie 

Vervoer en communicatie 

Delfstoffenwinning 

Chemische basisproductenindustrie 

Computerservicebureaus 

Rubber- en kunststoffenindustrie 

Overige zakelijke dienstverlening 

Machine-industrie 

Energie, gas & water 

Architecten- en ingenieursbureaus 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 

Overige chemische eindproductenindustrie 

Landbouw en visserij 

Farmaceutische industrie 

Metaalproductenindustrie 

Research instellingen (contract research e.d.) 

Overige industrie 

Elektrotechnische industrie 

Octrooi Licentie Nieuwe onderneming 

Opvallende resultaten zijn hier de hoge octrooiactiviteit in de elektrotechnische industrie, 

de licentieovereenkomsten in de sector landbouw en visserij (naar alle waarschijnlijkheid 

houdt dit verband met licenties rondom gewasbescherming en œveredeling) en de nieuwe 

ondernemingen in de farmacie en de overige industrie. Ondanks enkele van deze 

opvallende ”pieken‘ geldt ook hier dat economische effecten van STW onderzoek breed in 

de Nederlandse economie lijken neer te slaan. 

Een laatste indicatie voor economisch rendement dat volgt uit het onderzoek is een 

inschatting van gebruikers van de financiële waarde van het resultaat van het onderzoek 

waarbij men betrokken was. De helft van de respondenten geeft hier als antwoord ”weet ik 

niet‘ of ”geen geldelijke waarde‘. Er is echter ook een groep van 20% van de gebruikers 

die de financiële waarde van de onderzoeksresultaten inschat op een ordegrootte van 

honderdduizenden euro‘s. Er is zelfs een (zeer) klein percentage respondenten dat een nog 

hogere opbrengst schat: miljoenen of zelfs tientallen miljoenen euro‘s. Deze verdeling van 

inschattingen van effecten lijkt in lijn te liggen met de signalen die uit de interviews 

konden worden opgetekend, namelijk dat de opbrengsten van enkele ”klappers‘ zouden 

kunnen opwegen tegen een zeer groot aantal projecten waaruit niet of nauwelijks 

30 In deze figuur zijn de sectoren niet opgenomen die een ”0-score‘ hebben op zowel octrooien als op 

licenties als op nieuwe ondernemingen. 
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inkomsten worden gerealiseerd. Het signaal dat door verschillende gesprekspartners werd 

afgegeven is dat succes zich lastig laat voorspellen of sturen en dat het zaak is om in je 

verwachtingspatroon rekening te houden met het feit dat economisch effect op basis van 

onderzoek te kenschetsen is als een ”portfolio-game‘ waarbij een klein aantal successen in 

grote mate bepalend zal zijn voor het totaal aan economische effecten. 

Figuur 43 Inschatting door gebruikers van financiële waarde van onderzoeksresultaten (bron: 

websurvey) 
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6.5 Conclusies 

Wanneer we kijken naar de doeltreffendheid van STW op het punt van de wisselwerking 

tussen bedrijven en kennisinstellingen dan kunnen we allereerst wijzen op het grote aantal 

gebruikers dat STW binnen haar netwerk heeft weten te mobiliseren (gemiddeld 6 per 

project). Kijken we vervolgens naar het type gebruiker, dan valt op dat ”slechts‘ 57% 

bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (en daarbinnen 38% afkomstig uit 

het MKB). ”Slechts‘ omdat gesteld mag worden dat juist het bedrijfsleven een uiterst 

belangrijke rol speelt in de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar daadwerkelijke 

utilisatie31 en dat het daarom gerechtvaardigd lijkt om te streven naar een groter aandeel 

van het bedrijfsleven in de GC‘s. Tegelijkertijd kan geconcludeerd worden dat vertegen-

woordigers van kennisinstellingen en het bedrijfsleven elkaar dus al treffen in de 

gebruikerscommissie en dat dit onherroepelijk bijdraagt aan verdere netwerkvorming. Toch 

wordt aanbevolen om de samenstelling van de gebruikerscommissies ook op het punt van 

herkomst van gebruikers explicieter mee te nemen in de zogenaamde performance 

indicatoren, vooral waar het gaat om het aandeel van het bedrijfsleven. 

Leden van gebruikerscommissies zien het ontstaan van samenwerking als een belangrijk 

resultaat van een STW project. In ruim een kwart van de gevallen leidt deelname aan een 

GC tot netwerkvorming. In ongeveer 25% van de gevallen wordt verbetering van een 

bestaand product, proces of dienst genoemd. Vernieuwing van producten, diensten en 

31 Uiteraard kan deze rol van vertaling van onderzoek naar toepassing ook gebeuren door bijvoorbeeld 

overheidsorganisaties als gebruikers, maar met name de 35% gebruikers uit publieke kennisinstel-

lingen zullen deze rol in veel mindere mate vervullen. 
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processen wordt in 15% van de gevallen gerapporteerd. Andere opvallende uitkomsten zijn 

het verlagen van de drempel voor het starten van eigen (vervolg)onderzoek en het 

gebruiken van het netwerk voor de werving van onderzoekers 

Op diverse indicatoren voor de economische effecten scoort STW goed: het aantal 

octrooiaanvragen bedraagt 25-30 per jaar, wat overeenkomt met een aantal van 0,45 per 

miljoen onderzoeksgeld (2004), waarmee STW goed scoort in de benchmark. Ook de 

opbrengsten uit IPR zijn gestaag gestegen (nu groter dan 1 M⁄/j). Het aantal starters (20 

bedrijven in 2001-2004, dit is exclusief de starters met een Valorisation Grant (ca. 30)) is 

in deze evaluatieperiode duidelijk gestegen in vergelijking met de vorige evaluatieperiode. 

Daarnaast schat ruim een kwart (27%) van de gebruikers in dat de financiële waarde van 

de onderzoeksresultaten van het STW project waarbij zij betrokken waren in de orde van 

grootte van honderdduizenden euro‘s of hoger ligt. 
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7 Omgevingsanalyse,sterktes en zwaktes


7.1 Inleiding 

Tot dusver heeft het grootste gedeelte van deze evaluatie bestaan uit het ”van binnen naar 

buiten kijken‘. Het werkterrein van STW was het vertrekpunt voor de analyse en 

daarbinnen hebben we antwoorden gezocht op vragen van onder meer doelmatigheid en 

doeltreffendheid. Echter, een belangrijke aanvullende evaluatievraag bestond hierin dat we 

moesten aangeven of STW adequaat inspeelt op ”relevante nationale en internationale 

ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, programmatische vormgeving van het 

onderzoek en op de beleidsmatige aansturing van het (nationale en internationale) 

onderzoekslandschap‘. Dit is dus de vraag naar: ”de wereld verandert, gaat STW daar op 

een goede manier in mee‘? en dit veronderstelt juist het ”van buiten naar binnen kijken‘. 

Om deze onderzoeksvraag op een goede manier te kunnen beantwoorden hebben we 

verschillende methoden gevolgd. Op de eerste plaats hebben we alle relevante bronnen 

geanalyseerd die konden bijdragen aan een dergelijke omgevingsanalyse. Ten tweede 

hebben we in de interviews onze gesprekspartners de vraag voorgelegd of STW in haar 

huidige vorm voldoende ”toekomstvast‘ is gelet op de belangrijkste ontwikkelingen in haar 

omgeving. Op de derde plaats hebben we verschillende (governance)initiatieven om te 

komen tot focus en massa in het onderzoekslandschap dan wel tot een meer programmati-

sche of vraaggerichte vormgeving van het onderzoek op een rijtje gezet. Tot slot hebben 

we de vraag ”is STW klaar voor de toekomst‘ als centraal punt geagendeerd op de 

workshop op 23 maart 2006. Tijdens deze workshop is met een 15-tal betrokkenen binnen 

en rond STW een sterkte-zwakte analyse verricht op basis van de ruwe onderzoeksresulta-

ten van deze evaluatie en zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen voor STW (zoals 

deze zijn af te leiden uit de omgevingsanalyse) nventariseerd en vervolgens geï

geprioriteerd. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. We starten met een beschrijving van 

de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving van STW in drie delen: de internationale 

omgeving, de nationale beleidsomgeving en ontwikkelingen in het onderzoekslandschap. In 

de daaropvolgende paragraaf presenteren we een overzicht van (pogingen tot) 

programmering van onderzoek aan de hand van een overzichtstabel met (deels 

overlappende) thema‘s. De resultaten van de workshop in termen van sterktes en zwaktes 

en de belangrijkste opgaven voor STW staan in paragraaf 7.6. 

7.2 Internationale omgeving 

Het ”van buiten naar binnen kijken‘ begint uiteraard met de internationale context. Daarbij 

gaat het om de plaats van Nederland in Europa en vervolgens de positie van Europa versus 

de Verenigde Staten en de opkomende economische grootmachten zoals China en India. 

De Europese Unie streeft ernaar om Europa in 2010 de meest dynamische en concurreren-

de kennisintensieve economie van de wereld te laten zijn. Deze doelstelling is erg 

ambitieus, gezien de prestaties van de Verenigde Staten en Japan, en van opkomende 

economieën. Bijvoorbeeld, de R&D intensiteit van EU25 was met 1,92% van het BBP in 

2003 significant lager dan de R&D intensiteit van de VS (2,59%) en Japan (3,15%). 

Nederland scoorde met 1,76% nog onder het EU25 gemiddelde. Terwijl de private sector in 

EU verantwoordelijk was voor 54% van de uitgaven aan R&D, was het aandeel van de 
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private sector in de VS en Japan respectievelijk 63% en 75%. In Nederland nam het 

bedrijfsleven 51% van de R&D-uitgaven voor zijn rekening. (bron: Eurostat32). 

In het kader van de Lissabon doelstelling, die ook door de Nederlandse regering wordt 

omarmd, is voor wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol weggelegd in het streven 

naar een groter Europees en nationaal innovatievermogen. In toenemende mate wordt 

erkend door verschillende partijen dat de investeringen in kennis en onderzoek 

geïntensiveerd moeten worden. Deze intensivering moet bovendien zodanig ingezet 

worden dat het bijdraagt aan het creëren van meer focus en massa in het universitaire 

onderzoek. Immers, zo luidt de redenering, als Nederland internationaal wil blijven 

meetellen, dan is selectief meer focus en kritische massa nodig. De focus dient gecreëerd 

te worden op gebieden waar Nederland een vooraanstaande rol speelt of kan gaan spelen 

in de wereld. In die gebieden wordt gestreefd naar een grotere massa, schaalvergroting, 

en de vorming van clusters van kennisinstellingen en bedrijven. Verderop in dit hoofdstuk 

gaan we in op de thema‘s dan wel sleutelgebieden die door het Innovatieplatform in dit 

verband zijn geselecteerd. 

Een centraal onderdeel van de Lissabon Strategie is de ambitie om een Europese 

OnderzoeksRuimte (ERA) te creëren. Het idee achter de ERA is een institutionele 

herschikking om van de EU één groot Europees kennissysteem te maken, die kan 

functioneren als één onderzoeksmarkt. In dit kader is het 7e Kaderprogramma (KP7) het 

belangrijkste instrument van de EU om wetenschappelijk onderzoek en technologische 

ontwikkeling te financieren voor de komende periode 2007-2013. 

Het 7e Kaderprogramma wordt ingedeeld in 4 zogenaamde programmablokken: 

• Cooperation (Collaborative research) 

• Ideas (Frontier Research) 

• People (Human Potential) 

• Capacities (Research Capacity) 

In het eerste blok van de Collaborative research wordt ingezet op de volgende tien thema‘s 

(nieuw ten opzichte van KP6 is ' ): Security'

• Health; 

• Food, agriculture and biotechnology; 

• Information and communication technologies; 

• Nanosciences and nanotechnologies, materials and new production technologies; 

• Energy; 

• Environment and climate change; 

• Transport (incl. Aeronautics); 

• Socio-economic siences and the humanities; 

• Space 

• Security 

32 Eurostat news release 156/2005 
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European ResearchCouncil 

Een van de nieuwe elementen in KP7 is de European Research Council (ERC) die in KP7 

individuele fundamentele onderzoeksprojecten gaat ondersteunen op alle wetenschapsge-

bieden. De ERC zal zich richten op excellente projecten, en zal dus gaan ”concurreren‘ met 

nationale research councils (zoals NWO/STW). Deze ontwikkeling is onderdeel van een 

bredere Europeanisering van onderzoek (zowel via directe relaties tussen onderzoekers als 

via Europese onderzoeksprogramma‘s) waarin het Europese onderzoekssysteem en 

nationale onderzoekssystemen met elkaar worden vervlochten in termen van financiering, 

onderzoeksprogramma‘s en onderzoeksdynamiek 33 . Op dit moment is nog niet geheel 

duidelijk hoe de ERC zal gaan functioneren en wat de effecten van de ERC en haar 

instrumentarium op het nationale wetenschapsbeleid en nationale research councils zullen 

zijn. Het is de vraag hoe Nederlandse wetenschappers en onderzoeksinstellingen zullen 

functioneren in een systeem met zowel substantiële Europese als nationale competitieve 

onderzoeksfinanciering. Zal het bijv. leiden tot grotere drang tot differentiatie tussen 

universiteiten en profilering in onderzoekszwaartepunten / -centra? Voor nationale 

research councils is het de uitdaging om op goede wijze in te spelen op de spanning tussen 

nationale belangen (”battle for brains‘, nationaal innovatievermogen) en de noodzaak om 

ook op Europees niveau succesvol te zijn34 . 

EuropeesInstituut voor Technologie 

Juist met het oog op de voorsprong van de VS en Japan, en de opkomst van China en 

India, op het vlak van technologie en innovatie wil de Europese Commissie een Europees 

Instituut voor Technologie (EIT) opzetten. Wat het MIT is voor Amerika, zou het EIT 

moeten worden voor Europa. Het idee is dat dankzij een EIT de EU op termijn voldoende 

wetenschappelijk en technologisch onderzoek van topniveau kan blijven doen om de 

economische groei op peil te houden. In het plan van de EC dient een EIT zich vooral bezig 

te houden met onderzoek naar energie-, milieu-, informatie- en nanotechnologie. De grote 

vraag is nog hoe een EIT er precies uit zal komen te zien, wat het budget zal worden en 

wie er aan mee zal betalen. In het voorstel van de Commissie gaat het om een multi-site 

onderzoeksorganisatie die de beste teams en universiteitsgroepen bij elkaar brengt in 

strategische domeinen. Daarbij zal worden samengewerkt met onderzoeksintensieve 

bedrijven. 

33 —Europeanisering van onderzoek (...) leidt tot complexe relaties tussen het Europese 

wetenschapssysteem en nationale wetenschapssystemen waarbij het ene niet zomaar onderdeel is het 

van andere, maar deze in termen van financiering, onderzoeksprogramma‘s en onderzoeksdynamiek 

met elkaar zijn vervlochten.“(Barend van der Meulen, Europeaniseringvan onderzoeken nationale 

onderzoekssystemen, www.scienceguide.nl). 

34 Het AWT adviseerde in haar advies nr. 57 dat —het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek het best 

op internationaal niveau, in open competitie, [kan]worden georganiseerd. (...) Onderzoek van belang 

voor innovatie in bedrijven is typisch iets wat () in Nederland bevorderd moet worden. (...) Ook het 

onderzoek van belang voor maatschappelijke issues met een specifiek Nederlandse lading, zoals 

waterbeheer of intensief ruimtegebruik, dient in Nederland zélf goed georganiseerd te zijn. (...) Voor 

onderzoek ten behoeve van vraagstukken op Europese of mondiale schaal, zoals duurzame 

ontwikkeling of het klimaatverandering, is er geen noodzaak om in Nederland eigen strategische 

keuzes te maken.“ (AWT-advies 57: Nederlands kompas voor de Europese onderzoeksruimte. 

Strategisch kader voor de internationaliseringvan het onderzoeks- en innovatiebeleid, januari 2004). 
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EUoctrooi 

Een belangrijk element in de Europese omgeving is het invoeren van een Europees 

Gemeenschapsoctrooi. Een goed werkend octrooisysteem is een voorwaarde voor 

kennisproductie en œbenutting en voor innovaties. Over de invoering van een gemeen-

schapsoctrooi wordt reeds dertig jaar gediscussieerd, en nog steeds is er geen definitieve 

oplossing, onder andere omdat Frankrijk na het bereiken van een principeakkoord, zich 

niet wil neerleggen bij het opstellen van een octrooi in één taal (Engels) in plaats van 25, 

omdat het Frans dan verdwijnt. In Nederland wil de regering de kosten die gepaard gaan 

bij het verkrijgen van een Europees octrooi 35 (niet te verwarren met een EU octrooi) 

verminderen door de vertaaleisen voor octrooien af te schaffen als deze in het Engels zijn 

opgesteld. Ook zal worden onderzocht of het mogelijk is tot een Benelux-octrooi te komen 

aangezien de komst van een EU octrooi nog lang op zich laat wachten. 

JTI/ETP 

Joint Technology Initiatives (JTIs) zijn een nieuwe organisatievorm van publiek-private 

samenwerking met een leidende rol voor de industrie. Het is een nieuw onderdeel van het 

KP7. JTIs vloeien overwegend voort uit Europese Technologie Platforms (ETPs) en hebben 

betrekking op één of een klein aantal geselecteerde aspecten van onderzoek op hun 

gebied. Onderwerpen zijn onder meer: 

•	 Nanoelectronics Technologies 2020. Nederlandse betrokkenheid van Philips, ASML, 

Thales 

•	 Embedded Computing Systems. Nederlandse betrokkenheid van Philips, ASML, 

Thales 

•	 Hydrogen and Fuel Cells Initiative. Nederlandse betrokkenheid van Shell Hydrogen, 

Gasunie, ECN 

In verband met de Nederlandse betrokkenheid bij deze nieuwe initiatieven, is in de 

interviews gewezen op de noodzaak om (al dan niet via STW) nationale consortiumvorming 

te ondersteunen die op termijn kwalificerend zou kunnen werken voor wat wordt genoemd 

de Europese ”Champions League‘ voor publiek-private samenwerking in onderzoek. 

Conclusie:toenemende internationale concurrentie 

Het wordt voor Nederlandse wetenschappers en wetenschappelijke instituten (en dus ook 

voor de STW achterban) steeds belangrijker om zich te profileren en positioneren in de 

ERA. De internationale concurrentie in Europa, maar ook wereldwijd, wordt steeds groter. 

Nederlandse onderzoekers en onderzoeksgroepen moeten in toenemende mate excelleren 

in Europa, niet alleen om kans te maken op Europese onderzoeksfinanciering, maar ook 

om aantrekkelijk te zijn/blijven voor internationale en Nederlandse toponderzoekers en om 

een aantrekkelijke samenwerkingspartner te zijn voor (internationale) bedrijven. 

Internationale reputatie en zichtbaarheid worden dus steeds belangrijker in de wetenschap. 

35 Europese octrooien worden toegekend volgens de European Patent Convention. Europese octrooien 

worden, als ze eenmaal zijn toegekend, een bundel van nationaal afdwingbare patenten in de landen 

die zijn benoemd in het patent. Dit is een kostbare zaak voor de aanvrager omdat het patentinbreuk 

moet worden aangevochten in nationale rechtbanken. Het Gemeenschapsoctrooi (EU-octrooi) is 

bedoeld om dergelijke problemen op te lossen, en om een octrooirecht te creëren dat consistent is 

voor heel Europa. 
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Nationale organisaties voor financiering van wetenschappelijk onderzoek œ zoals STW -

zullen hierop in moeten spelen. 

7.3 Nationale beleidsomgeving 

Belangrijke ontwikkelingen voor STW zijn de sleutelgebiedenaanpak en de recente 

herijking van het EZ instrumentarium. Het Innovatieplatform deed in 2004 voorstellen voor 

een sleutelgebiedenaanpak die zich richt op combinaties van bedrijvigheid en kennis 

waarin Nederland excelleert of kan gaan excelleren. Het achterliggende idee was dat zich 

juist daar innovatieve kansen voordoen om de internationale concurrentiepositie te 

versterken. Bij de aanpak gaat het om een gecoördineerde inzet van bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid. De kern van de aanpak bestaat uit het ”faciliteren van 

zelforganisatie‘ en het in gang zetten van door de direct betrokken partijen zelf 

voorgestelde acties. Het Innovatieplatform identificeerde vier sleutelgebieden: Flowers & 

Food, High-tech systemen en materialen, Water en Creatieve Industrie.36 In de loop van 

2005 werd daar ICT als innovatie-as aan toegevoegd, als gebied dat dwars door de 

sleutelgebieden heen voor toegevoegde waarde zorgt. Meer recent is chemie het vijfde 

sleutelgebieden geworden. 

In het beleidsdocument Organiserend Vermogen: Sleutelgebieden-aanpak: samen werken 

aan innovatie op kansrijke gebieden wordt de sleutelgebieden-aanpak een integraal 

onderdeel van het nationale innovatiebeleid gemaakt. De aanpak komt terug in de 

werkwijze die EZ voorstaat in de brief Sterke basis voor topprestaties. Vernieuwde EZ-

instrumenten voor ondernemers. Het nieuwe herijkte EZ instrumentarium kent naast een 

basispakket (dat zich vooral op het MKB richt), een programmatisch pakket dat bedoeld is 

om internationale topprestaties in specifieke, kansrijke (sleutel-)gebieden mogelijk te 

maken. Een groot aantal van de huidige innovatie-instrumenten (waaronder STW, maar 

ook IS, IOP‘s, TTI‘s, SKE, ITEA/MEDEA) wordt onderdeel van de ”innovatieomnibus‘. Een 

belangrijk uitgangspunt bij deze nieuwe aanpak is publiek-private samenwerking (PPS). EZ 

wil samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden innovatieprogramma‘s 

op kansrijke gebieden ontwikkelen en uitvoeren. Twee van de kernelementen in de 

vernieuwing van het instrumentarium zijn concentratie van instrumenten op voor de 

Nederlandse economie kansrijke gebieden (focus en massa) en meer vrijheid voor de 

uitvoering. De meer strategische rol voor uitvoeringsorganisaties als SenterNovem, ook in 

termen van beleids- en programmaontwerp, kan ook voor STW een kans bieden op het 

inzetten van haar expertise en technisch-wetenschappelijke domeinkennis in beleidspro-

cessen van EZ. 

Samen met de Innovatiebrief van EZ, de nota Kenniswerkers/Deltaplan bèta/techniek en 

het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) vormt het Wetenschapsbudget de visie 

van het huidige kabinet op de ontwikkeling van de Nederlandse kennissamenleving en 

kenniseconomie. In het Wetenschapsbudget 2004 —Focus op excellentie en meer waarde“ 

worden de hoofdlijnen voor het wetenschapsbeleid voor de komende jaren geschetst. Om 

focus te bereiken worden drie terreinen waar de internationale kennisontwikkeling zeer 

snel gaat, aangewezen als nationale prioriteiten: genomics/life sciences, ICT en 

nanotechnologie. Om excellentie te bereiken wordt de meeste armslag gegeven aan de 

beste onderzoekers en onderzoeksgroepen. Het Wetenschapsbudget kondigt dan ook 

36 Daarnaast voldeden twee opkomende sleutelgebieden op het gebied van dienstverlening aan de 

criteria: Pensioenen en sociale verzekeringen en The Hague, Residence of Peace and Justice. 

(Voorstellen Sleutelgebieden-aanpak: Ambitie, excellentie en actie. Van dijkgraaf tot art director: 

voorstellen tot actie van het Innovatieplatform, Den Haag, 4 oktober 2004) 
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stappen aan naar prestatiebekostiging in het onderzoek. Bij het belonen van excellente 

onderzoeksgroepen gaat het niet alleen om fundamentele onderzoeksgroepen, maar ook 

om samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen en bedrijven, juist ook om de 

utilisatie van kennis te bevorderen.37 

Een kernpunt uit het Wetenschapsbudget is dat concurrentie tussen instellingen en 

onderzoeksgroepen nodig is om kwaliteit en excellentie te behouden, mede gelet op de 

Europese context. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de korte en de lange termijn. 

De korte termijn betreft de invoering van de smart mix en de —kleine dynamisering“. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de smart mix een subsidieregeling is geworden 

waarvoor een gezamenlijk uitvoeringsbureau van NWO en SenterNovem opgezet is. De 

eerste smart mix gelden kunnen in 2007 worden besteed. Smart mix is bedoeld voor 

consortia van kennisinstellingen en bedrijven die een onderzoeksprogramma opzetten voor 

4 tot 8 jaar met een omvang van ⁄3mln tot ⁄10mln per jaar. De criteria zijn vergelijkbaar 

met die van het open technologieprogramma van STW, namelijk. excellentie en 

economische en maatschappelijke meerwaarde. 

Voor de lange termijn wordt gewerkt aan een samenhangend, toekomstgericht voorstel 

voor het vaststellen van prestaties en de systematiek van totale financiering van het 

universitair onderzoek, inclusief tweede en derde geldstroom, en dus ook inclusief de 

matchingsystematiek. De nieuwe wet voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek zal aangeven dat de verdeling van onderzoeksmiddelen mede op basis van 

prestaties en kwaliteit kan plaatsvinden. Op dit moment is er discussie over de vraag of 

dynamisering van het universitaire onderzoek betekent dat de overheid structureel (in 

plaats van incidenteel) meer moet financieren. Hierover brengt de Commissie Chang 

binnenkort advies uit aan het Kabinet. Daarnaast is het de vraag of de (extra) financiering 

via bestaande kanalen als NWO/STW dient te lopen of via speciaal daarvoor opgerichte 

kanalen. Bovendien speelt de vraag of de overheid wel of niet randvoorwaarden moet 

stellen of een boodschap moet meegeven over de manier waarop het (extra) onderzoeks-

geld moet worden besteed. 

In haar nieuwe strategienota heeft NWO duidelijke ambities geformuleerd voor het 

versterken van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. NWO pleit 

voor een substantiële versterking van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, 

enerzijds om een vooraanstaande rol in het Europese en internationale onderzoeksland-

schap te kunnen spelen en anderzijds om een bijdrage te leveren aan het nationale 

innovatievermogen. De NWO strategie bestaat uit drie invalshoeken: —ruimte voor 

onderzoekers“ o.a. door middel van extra middelen (via NWO) voor bottom-up 

onderzoeksvoorstellen (open competitie); —bundeling van krachten“o.a. door middel van 

extra investeringen in nationale multidisciplinaire onderzoeksprogramma‘s, nationale 

research initiatieven, grootschalige onderzoeksfaciliteiten en versterken van internationale 

samenwerkingen; —wetenschap voor de samenleving“ o.a. door maatschappelijke 

problemen te vertalen in thematische onderzoeksprogramma‘s. Ten aanzien van STW 

wordt opgemerkt dat onderzoeksprogrammering moet worden afgestemd met dan wel 

afgeleid van NWO thema‘s (zie paragraaf 7.5), de sleutelgebieden van het Innovatieplat-

form dan wel de nieuwe innovatieprogramma‘s van EZ en van de nieuwe centres of 

excellence van de 3TU‘s . 

De laatste jaren is er sprake van een toename van het aantal initiatieven en organisatie-

vormen dat zich richt op onderzoeksfinanciering en/of œcoördinatie. De overheid heeft op 

37 Kennisvalorisatie wordt ook bevorderd in de regelgeving en de bekostigingssystematiek met 

betrekking tot het universitaire onderzoek, en het bevorderen van technostarters. 
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verschillende manieren geprobeerd de interactie tussen universiteiten en bedrijfsle-

ven/maatschappij te vergroten. Deze initiatieven en regelingen kennen elk hun eigen 

opzet en criteria. Het gaat daarbij zowel om tijdelijke als om structurele initiatieven. 

Voorbeelden zijn de tijdelijke regieorganen (in ICT, katalyse en genomics), nieuwe 

Technologische Topinstituten zoals Topinstituut Pharma, Bsik, smart mix. Tussen de 

verschillende spelers vindt veel afstemming plaats. 

De institutionele omgeving van STW is daarmee, aan de publieke zijde, in korte tijd sterk 

veranderd. Er zijn nieuwe spelers bijgekomen, zoals de regieorganen en de Federatie van 

Technische Universiteiten (3TU) die gaan sturen, financieren en programmeren in hetzelfde 

deel van het onderzoekslandschap als waar STW actief is. Bovendien zijn bestaande 

organisaties andere rollen gaan spelen, zoals SenterNovem die inmiddels actief betrokken 

is bij de opzet van innovatieprogramma‘s in sleutelgebieden en bij de uitvoering van de 

smart mix i.s.m. NWO. Ook STW doet mee bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe 

innovatieprogramma‘s. Deze ontwikkelingen betekenen dat het voor STW nog belangrijker 

wordt om zich op haar eigen sterktes te profileren en te positioneren en daarmee een 

significante rol in het innovatiebeleid te blijven spelen. 

Regionale dimensie in innovatiebeleid 

In het gebiedsgericht beleid van EZ heeft de nota ”Pieken in de Delta‘ een trendbreuk 

gemarkeerd in het gebiedsgerichte economische beleid. Het wegwerken van achterstanden 

maakt plaats voor het verder stimuleren van economische sterktes. De keuze voor een 

aantal sterktes leidt tot een duidelijkere focus in het beleid. Als onderdeel van het bredere 

gebiedsgerichte economisch beleid, heeft EZ recent (januari 2006) circa ⁄8 miljoen 

beschikbaar gesteld voor projecten die de innovatieve slagkracht versterken van vier 

regio‘s.38 Daarnaast wordt begin 2006 naar verwachting nog een resterend bedrag van ⁄1 

miljoen toegekend. EZ wil met deze impuls de technologische speerpunten van regio ś 

versterken. 

Vanaf 2006 maakt het gebiedsgericht innovatiebeleid onderdeel uit van de bredere Pieken 

in de Delta programma ś. Voor de periode 2007-2010 stelt EZ daarvoor ⁄297 miljoen 

beschikbaar. Dit bedrag vormt de Rijksbijdrage, dat samen met regionale publieke en 

private gelden de uitvoering van het gebiedsgerichte economische beleid mogelijk maakt. 

Deze nieuwe benadering in het gebiedsgerichte innovatiebeleid, zou interessante 

aanknopingspunten kunnen bieden voor organisaties als NWO en STW. De professionaliteit 

van de STW beoordelingssystematiek zou een uitkomst kunnen zijn voor allerlei zojuist 

gestarte dan wel nieuw op te richten regionale Innovatieplatforms die deze innovatiestimu-

leringsmiddelen moeten verdelen. 

7.4 Ontwikkelingen bij bedrijven en in het onderzoekslandschap 

Ook de ontwikkelingen in de research & development in het bedrijfsleven zijn sterk in 

beweging. Globalisering, nadruk op s d vale toenemende complexiteit hareholer u en van 

technologische ontwikkeling leiden tot het terugtrekken op de core-businessvan bedrijven, 

vermindering van het vrije onderzoek bij bedrijven en tot outsourcing van onderzoek, 

onder meer naar universiteiten en kennisinstellingen. Ook outsourcing van onderzoek over 

38 Het gaat om de regio‘s Zuidoost en Oost-Nederland en de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. 

Deze innovatieve regio ś kunnen volgens EZ uitgroeien tot internationaal concurrerende —hot spots“. 

Zij hebben afgelopen jaar in samenwerking met EZ regionale innovatieagenda ś ontwikkeld. De door 

EZ gehonoreerde projecten passen daar in. Het gaat om projecten gericht op de oplossing van 

regiospecifieke knelpunten én op de vergroting van de nationale innovatiekracht. 
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de landsgrenzen is een belangrijke ontwikkeling. Met name de grotere bedrijven nemen 

hun beslissingen over omvang en locatie van de R&D functie op een mondiale schaal. 

Verplaatsing van R&D vanuit Nederland vindt vooral plaats richting andere Europese 

landen. De belangrijkste motieven die hierbij worden aangegeven zijn beter gekwalificeerd 

personeel en lagere kosten (NOWT, 2005). Dit alles leidt in de Nederlandse context tot een 

veranderende vraag naar onderzoek. 

Ook maatschappelijk wordt van de wetenschappers gevraagd zich meer te richten op 

toepasbaarheid, utilisatie en valorisatie van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek 

(met het oog op het versterken van het nationaal innovatie- en concurrentievermogen). 

Wetenschappelijk onderzoek dient niet alleen een goede wetenschappelijke kwaliteit te 

hebben, maar dient ook maatschappelijk relevant te zijn en een antwoord geven op 

complexe maatschappelijke problemen. De wetenschappelijke wereld krijgt te maken met 

verwachtingspatronen (ook vanuit beleid) waarin wetenschap een directe betekenis zal 

hebben op innovatie. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met het toenemende belang 

van interdisciplinaire kennis. Bovendien wordt ook steeds meer aandacht gegeven aan de 

maatschappelijke inbedding van nieuwe technologische ontwikkelingen, en aan het 

anticiperen op en voorkomen van ongewenste neveneffecten van nieuwe technologieën. 

Het wetenschapssysteem wordt dus enerzijds uitgedaagd om zijn legitimiteit duidelijk te 

maken en anderzijds om een bijdrage te leveren aan de (kennis-)maatschappij en aan het 

innovatievermogen. 

In termen van het kwadrantenmodel van Stokes 39 valt het overgrote deel van het 

hedendaagse wetenschappelijke onderzoek (en de onderzoeksfinanciering) in het kwadrant 

van Pasteur. Het gaat met name om disciplines waar maatschappelijke en economische 

problemen en nvloeden (bijv. informatica, elektronica, vragen de onderzoeksagenda beï

materiaalkunde, biomedische wetenschappen, biotechnologie). 

Figuur 44 Stokes'kwadrantenmodel 

Research Considerations of use 

inspired by 
No Yes 

Yes 

Quest for 

fundamental 

understanding 

No 

Pure basic research 

(Bohr) 

Use inspired basic 

research 

(Pasteur) 

Pure applied research 

(Edison) 

39 Stokes, D. (1997) Pasteurs Quadrant: Basic Science and Technological Innovation, Washington: 

Brookings Institution Press. 
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In verband hiermee zijn de opkomst van vraaggestuurd onderzoek, het toenemende aantal 

publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) en multistakeholderplatformen belangrijke 

ontwikkelingen in het wetenschapssysteem die moeten bijdragen aan het creëren van 

meer focus en massa in het universitaire onderzoek. 

Het toenemende belang van (publiek-private) netwerken komt ook voort uit recente 

inzichten in de dynamiek van onderzoek en innovatie die laten zien dat innovatie geen 

lineair proces is van fundamenteel onderzoek naar toepassing. Netwerken van verschillen-

de actoren in de kennisketen worden steeds belangrijker in innovatieprocessen. De recente 

opkomst van het open innovatiemodel past in dit beeld. Daarnaast vereist de aard van de 

(maatschappelijke) vragen waarop wetenschappelijk onderzoek geacht wordt een antwoord 

te geven in toenemende mate een multidisciplinaire aanpak (binnen de bètawetenschap-

pen, maar ook met gamma- en alfa-wetenschappen), hetgeen de trend richting multi-actor 

samenwerkingsverbanden en consortia verder versterkt. Multidisciplinaire samenwerking 

wordt ook vanuit ontwikkelingen in de wetenschap zelf gestimuleerd. Nieuwe wetenschap-

pelijke ontwikkelingen zoals nano-science en nano-technologie vereisen verregaande 

samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines. (Bijv. NBIC: nano-bio-info-cogno 

convergentie). Voor organisaties die onderzoek aansturen of financieren betekent dit dat ze 

in hun instrumentarium rekening dienen te houden met multidisciplinariteit. 

Een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle vraagsturing van universitair onderzoek 

is dat (potentiële) gebruikers in staat zijn hun vragen te articuleren en kennis te 

absorberen. Voor organisaties als STW in hun rol als intermediair kan een belangrijke rol 

weggelegd zijn in het helpen articuleren van de vraag en het omzetten van de vraag in 

relevante onderzoeksvragen. 

Onderzoeksfinanciering,prestatiebekostiging 

Als reactie op ontwikkelingen op internationaal en nationaal niveau, wordt de universitaire 

onderzoeksfinanciering in toenemende mate prestatie-gebaseerd. In Nederland is de 

verdeling van de totale eerste geldstroom steeds meer afhankelijk gemaakt van de 

prestaties van universiteiten. In 2003 was de rijksbijdrage aan het onderzoek voor circa 

35% afhankelijk van prestaties. Tegelijkertijd is het aandeel van de tweede en derde 

geldstroom in de financiering van het universitaire onderzoek de laatste jaren toegenomen 

naar circa 40% (10% tweede en 30% derde geldstroom). Het is de vraag in hoeverre de 

eerste geldstroom verder gedynamiseerd zal worden en of de tweede geldstroom vergroot 

zal worden ten koste van de eerste geldstroom. Hierover zal de Commissie Chang nog 

nader advies uitbrengen. 

De ontwikkeling richting focus en massa heeft zich ook vertaald in additionele (en vaak 

incidentele) financiële impulsen voor specifieke thema‘s en samenwerking tussen 

universitaire en niet-universitaire groepen. Het aantal financieringsarrangementen voor dit 

soort samenwerkingsverbanden is verder toegenomen (bijv. smart-mix, Bsik, TTI). 

Wetenschappers krijgen te maken met een toenemend aantal financieringsbronnen. Men 

kan als het ware gaan ”shoppen‘ en op zoek gaan naar de meest gunstige condities. 

Duidelijk is wel dat STW wordt geconfronteerd met een spanningsveld. Enerzijds bestaat 

de ambitie om meer focus en massa in onderzoek te realiseren (en daarmee een sterkere 

regierol en een goed mechanisme om ontwikkelingen in de wetenschap en in de markt te 

vertalen naar een verstandige keuzes van thema‘s en prioriteiten). En anderzijds is er de 

vraag naar vrije ruimte voor open ontwikkelingen (omdat de eerste geldstroom is 

afgenomen, en er voor bepaalde soorten relevant onderzoek geen andere bronnen meer 

lijken te zijn dan STW en eerste geldstroom). 
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Toenemende differentiatie en specialisatie in het onderzoekslandschap 

De toegenomen internationale concurrentie dwingt universiteiten om na te denken over 

hun positionering en profilering. De variëteit in het onderzoekslandschap zal komende 

jaren verder toenemen. Universiteiten zullen zich in toenemende mate specialiseren en 

proberen een niche te vinden. (De Universiteit Twente met haar speerpuntinstituten is een 

goed voorbeeld hiervan). Universiteiten zullen zich in toenemende mate richten op 

specifieke speerpunten of zwaartepunten en op het aangaan van coalities, consortia en 

netwerken. De samenwerking van de drie TU‘s in Nederland past in deze ontwikkeling naar 

sterkere internationale profilering en focussering op specifieke zwaartepunten. De 

samenwerking leidt tot bundeling van het toponderzoek van de 3 TU‘s in vijf zogenaamde 

centers of excellence. De toenemende variëteit in het onderzoekslandschap is ook 

zichtbaar in de veranderende rol van HBO instellingen. Naast universiteiten zijn ook 

hogescholen de laatste jaren steeds meer onderzoeksactiviteiten gaan verrichten. 

Onduidelijk is nog welk type onderzoeksactiviteiten hogescholen eigenlijk horen te 

verrichten, hoe deze zich dienen te verhouden tot universitair onderzoek en hoe de 

overheid hen moet financieren. Ook in de aanstaande strategienota van NWO wordt nader 

aandacht besteed aan de (groeiende) rol van HBO instellingen in het Nederlandse 

onderzoekslandschap. STW zal zich moeten beraden hoe zij hierop inspeelt. 

7.5 Betekenis omgevingsanalyse voor STW 

De belangrijkste conclusies die volgen uit de omgevingsanalyse en die in belangrijke mate 

de toekomst van STW zullen bepalen zijn: 

- Nederlands onderzoek zal zich meer moeten kwalificeren en vervolgens profileren 

en positioneren in de ERA; 

- Nationale onderzoekslandschap moet aansluiten op de Europese onderzoeksruimte, 

bijvoorbeeld Dutch Technology Platforms als opmaat naar European Technology 

Platforms. Bij dergelijke consortiumvorming kan STW een rol spelen; 

- Groei van spelers, initiatieven en organisatievormen in onderzoeksfinanciering en œ 

coördinatie betekent ook voor STW de noodzaak tot profilering en waar mogelijk 

samenwerking en synergie zoeken; 

- Multidisciplinariteit en vraagsturing bieden kansen voor STW in vraagarticulatie; 

- STW instrumentarium moet rekening houden met verdergaande differentiatie en 

specialisatie in het onderzoekslandschap; 

- Meer focus en massa: inspelen op themakeuzen van derden. 

Op dit laatste punt willen we in deze paragraaf wat uitgebreider ingaan. In het voorafgaan-

de werd al duidelijk dat er steeds meer nieuwe spelers en initiatieven opduiken 

(Innovatieplatform, regieorganen, nieuwe topinstituten, nieuw agentschap en nieuwe 

innovatieprogramma‘s, nieuwe centres of excellence) die voor een belangrijk gedeelte op 

de ”markt‘ of het werkterrein van STW actief zijn. De omgeving van STW wordt 

gekenmerkt door een hoge mate van dynamiek en die dynamiek is van invloed op de 

effectiviteit van het werk van STW. Er zal naar synergie gezocht moeten worden op basis 

van de eigen kracht van STW zoals ze die sinds 1981 heeft ontwikkeld. STW is niet meer 

de enige organisatie die een brug probeert te slaan tussen bedrijfsleven en kennisinfra-

structuur maar ze is wel bij uitstek een partij die anderen kan adviseren over de vraag hoe 

je het beste bruggen kan bouwen. Daarnaast zal STW zich in haar keuze voor onderzoeks-

programma‘s rekening moeten houden met themakeuzes die elders zijn of worden 
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gemaakt. Tegen deze achtergrond hebben we (niet uitputtend) op een rijtje gezet wat er 

zoal aan strategische onderzoeksagenda‘s is voorgesteld door de diverse partijen. 

Tabel8 Overzicht thema'sen prioriteiten van diverse organisatiesen initiatieven 

Innovatieplatform 

• Hightech systemen en 
materialen 

• Flowers and food 

• Water 

• Creatieve industrie 

• Chemie 

• ICT 

VNO/NCW 

• ICT-onderzoek 

• Genomics 

• Material sciences/nano 

• Proces Technology 

• Human sciences 

• Light 

Centraal Overleg 
Sectorraden 

• Infrastructuur 

• Economische sleutelgebieden 

• Dreigende infectieziekten 

• Arbeid en onderwijs in een 
nieuwe context 

• ICT en mens-machine 
interactie 

• Ruimte creëren en benutten 

• Conflicten en veiligheidsbe-
leid 

• De maakbare en 
zelfmuterende mens 

• Ontwikkeling nieuwe 
energiebronnen 

EZ Innovatieprogramma‘s 

• Hightech systemen en 
materialen 

• Flowers and food 

• Water 

NWO 

• Systeembiologie 

• Hersenen en cognitie 

• Duurzame aarde 

• Dynamiek van levenslopen 

• Culturele dynamiek 

• Conflicten en veiligheid 

• Nanowetenschap en -
technologie 

• ICT 

• Creatieve industrie 

• Energie 

• Maatschappelijk verantwoord 
innoveren 

• Dynamica van complexe 
systemen 

• Nieuwe instrumenten voor 
gezondheidszorg 

BSIK 

• ICT 

• Ruimtegebruik 

• Duurzame systeeminnovatie 

• microsysteem- en 
nanotechnologie 

• gezondheids-, voedings-, 
gen- en biotechnologische 
doorbraken (waaronder 
genomics) 

3 TUcentres of excellence 

• Nanotechnologie 

• ICT 

• Hightech systemen en 
materialen 

• Fluid and solid mechanics 

• Duurzame energie 

TNO/GTI ś 

• Maatschappelijke veiligheid 

• Defensie 

• Gezond leven 

• Voeding 

• Omgaan met een 
veranderende samenleving 

• Arbeidsparticipatie 

• Bereikbaarheid 

• Bouwen voor ruimte 

• Leven met water 

• Energie 

• Leefomgeving 

• Hoogwaardige systemen, 
processen en materialen 

TTIs 

• Telematica 

• Polymeren 

• Voeding 

• Metaalonderzoek 

• Pharma 

• Holstcentrum (Micro-
electronica) 

Deze tabel is een overzicht van de stand van zaken in een continu proces van strategie-

vorming en regieontwikkeling waarbij overigens wel sprake is van coördinatie en 
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afstemming tussen de diverse betrokken partijen. Belangrijk is te realiseren dat STW zich 

niet los van deze ontwikkelingen een eigen strategie zal kunnen vormen en dat zij zich in 

dit spanningsveld zal moeten positioneren en zich op haar sterktes moet profileren. 

In deze strategische discussie neemt de tegenstelling ”open‘ versus ”programmatisch 

werken‘ een centrale plaats in. Beiden hebben een eigen rol. (Goede) Programmering 

draagt bij aan het creëren van focus en massa in het onderzoek. Een open programma 

geeft ruimte voor het onderzoeken van nieuwe richtingen en ideeën (op welk terrein dan 

ook), die embryonale technologieën kan opleveren. Het wezen van embryonale 

technologieën is dat ze zo nieuw zijn dat een sterke positie kan worden opgebouwd 

(wetenschappelijk, maar ook op het terrein van utilisatie) voordat anderen zich op dat 

terrein begeven. Als een embryonale technologie eenmaal veelbelovend wordt gevonden is 

hij niet embryonaal meer, want dan zullen snel anderen op hetzelfde terrein actief worden. 

Programmeren kun je dus niet met embryonale technologieën, wel met veelbelovende 

technologieën. 

Vraag is dus niet zozeer of er een open programma moet zijn of dat er geprogrammeerd 

dient te worden, maar meer hoe de verhoudingen tussen open en ”gesloten‘ programma‘s 

bepaald worden in termen van middelen, allocatie en beoordeling. Uit de websurveys is 

gebleken dat tussen projectleiders en gebruikers op dit punt duidelijk verschil van inzicht 

bestond. Met de stelling dat STW zich zou moeten richten op een volledig open programma 

als het OTP was 85%-90% van de projectleiders en maar circa 25% van de gebruikers het 

eens tot zeer eens. Ook uit de interviews is gebleken dat de projectleiders sterk van 

mening zijn dat het OTP niet verkleind moet worden ten koste van het programmatisch 

werken terwijl de leden van gebruikerscommissies in belangrijke mate van mening zijn dat 

STW juist sterker programmatisch zou moeten werken. 

7.6 Resultaten workshop:sterktes en zwaktes 

In de workshop op 23 maart 2006 met een 15-tal betrokkenen binnen en rond STW is met 

behulp van een elektronisch vergadersysteem een sterkte-zwakte analyse verricht op basis 

van de ruwe onderzoeksresultaten van deze evaluatie en zijn de belangrijkste kansen en 

bedreigingen voor STW (zoals deze zijn af te leiden uit de omgevingsanalyse) geïnventari-

seerd en vervolgens geprioriteerd. In tabel 9 staan de belangrijkste resultaten/uitspraken 

samengevat. 
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Tabel9 Resultaten van de SWOTanalyse tijdensde workshop 

Sterkten Zwakten 

1 œ Groot netwerk in academische en 1 - Bekendheid, herkenbaarheid, te klein 

gebruikersomgeving 
2 - Geen speler in politiek georiënteerde 

2 - De balans tussen wetenschappelijk onderzoek discussies over innovatie 

en utilisatie 
3 - De STW aanvragers vormen met de 

3 - Vanuit OTP komen tot verdere focussering en gebruikers een beperkte "incrowd" 

massa op specifieke gebieden 

4 - Vanuit eigen kracht en inzicht in opkomende 

technologische ontwikkelingen (middels OTP) 

programmatisch sturen. 

Kansen Bedreigingen 

1 - Door meer programma's te hebben wordt 

STW gesprekspartner in innovatie 

2 - Thematisering (Innovatie Platform etc.) biedt 

prima aanknopingspunten 

3 - Innovatieomnibus EZ: meer geld voor 

technische wetenschappen en utilisatie ? 

4 - Europese en globale internationale 

samenwerking 

1 - Overheidsregels en bemoeizucht overheid 

2 - Gebrek aan samenwerking en afspraken 

tussen EZ en NWO 

3 - De politiek die denkt dat innovatie een 

kwestie is van programmeren 

4 - Te simpele verwachtingspatronen die STW 

òf de wetenschap of de innovatie in duwen 

De belangrijkste kans voor STW is dus volgens de deelnemers aan de workshop gelegen in 

programmering en thematisering van onderzoek op basis waarvan STW een meer 

herkenbare positie krijgt en een beter aanspreekpunt is voor innoverende bedrijven. 

Daarbij zal STW moeten uitgaan van haar eigen sterkte en dat is juist haar positie op het 

kruispunt van de academische wereld en de gebruikerswereld. Programmering is zeer wel 

mogelijk op basis van thema‘s die door anderen worden vastgesteld maar daarbinnen moet 

een werkwijze en abstractieniveau worden gekozen waarbij de toegevoegde waarde van 

STW goed tot haar recht komt. In dit verband wordt veelvuldig gesproken over zaken als 

patroonherkenning, analyse van de projectenportfolio en het bij elkaar brengen van 

bottom-up en topdown sturing van onderzoek. Tegen deze achtergrond is figuur 45 over 

wat Henry Mintzberg ”emergent strategy‘ noemt wellicht behulpzaam. 

Toegepast op de STW situatie zou de kracht van STW moeten zijn het kunnen verbinden 

van de bottom-up ontwikkelingen in het onderzoek (patroonherkenning en vervolgens 

bundelen van kansrijke ontwikkelingen op basis van OTP) en het topdown formuleren van 

strategische keuzen voor bepaalde kennis- of toepassingsgebieden zoals deze in de tabel in 

de vorige paragraaf aan de orde kwamen. STW zou zich nadrukkelijker kunnen opwerpen 

als verbindende schakel met voelsprieten in beide domeinen. 
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Figuur 45 Emergent strategies 

Mintzberg:
 
deliberate vs emergent strategies
 

Intended
Strategy 
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StrategyUnrealized

Strategy
Unrealized 
Strategy 
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Emergent StrategyEmergent Strategy 

Sustained 
Superior 

Performance 

Adapted from: Mintzberg, H. “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy” California Management Review. Volume 30 
Number1, Fall 1987. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk grijpen we terug op de belangrijkste onderzoeksresultaten zoals die in de 

voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn gekomen. De conclusies en aanbevelingen zijn 

in vier paragrafen onderverdeeld: drie paragrafen met hoofdconclusies (terugblik (8.1), 

doelmatigheid en doeltreffendheid (8.2), en vooruitblik (8.3)) en een vierde paragraaf 

waarin de onderzoeksvragen per onderzoeksniveau in meer detail worden beantwoord 

(8.4). Afsluitend worden de aanbevelingen gepresenteerd in paragraaf 8.5. 

8.1 Terugkijkend op 2001-2004 

De Technologiestichting STW is in de afgelopen jaren een sleutelspeler geweest in de 

stimulering van het toegepaste onderzoek in de technische wetenschappen aan de diverse 

Nederlandse kennisinstellingen en tevens van de toepassing daarvan door derden 

(gebruikers). Hoewel STW maar een klein gedeelte (0,5%) van het totale R&D budget in 

Nederland beheert, draagt ze met haar werkwijze - op een door onderzoekers en 

gebruikers zeer gewaardeerde wijze (klantgericht, efficiënt, met weinig bureaucratie) œ 

zeer zeker bij aan het verbeteren van de wisselwerking tussen universiteiten en 

bedrijfsleven. De grote waardering voor het Open Technologie Programma, vooral onder 

projectleiders, draagt hier in belangrijke mate aan bij. Met haar beoordelingssystematiek 

weet STW projecten te selecteren van goede wetenschappelijk kwaliteit en met perspectief 

op toepassing. Het beoordelingsysteem is een van de sterkste punten van STW. Het 

gebruik van referenten (zowel voor wetenschappelijke kwaliteit als voor utilisatiepotentieel) 

levert per project deskundige beoordelingen op die door de lekenjuries vervolgens 

gerangschikt worden, waarbij 50% van het oordeel de wetenschappelijke kwaliteit betreft 

en 50% utilisatiepotentieel en -aanpak. Het systeem leidt aldus tot honorering van 

projecten met een hoge wetenschappelijke kwaliteit, en een goede focus op utilisatie. Door 

middel van gebruikerscommissies, samengesteld uit het uitgebreide (bedrijven) netwerk 

van STW, wordt dit toepassingsperspectief gedurende de looptijd van de projecten verder 

geoperationaliseerd. 

In de evaluatieperiode zijn 1105 projecten gefinancierd waarvan het grootste gedeelte 

(893) via het Open Technologie Programma. In het bereik van de projecten valt op dat de 

drie Technische universiteiten ongeveer de helft van het totale aantal projecten voor hun 

rekening nemen. Het bereik van de STW projecten onder (innovatieve) bedrijven is groot. 

Gemiddeld zijn per onderzoeksproject 6 gebruikers betrokken in de zogenaamde 

gebruikerscommissies. Uit de websurvey onder de leden van gebruikerscommissies is naar 

voren gekomen dat ca. 57% afkomstig is uit het bedrijfsleven. Binnen de groep gebruikers 

uit het bedrijfsleven is 38% afkomstig uit een bedrijf dat minder dan 250 medewerkers 

heeft. Circa 35% geeft aan verbonden te zijn aan een universiteit, NWO of KNAW instituut 

of een ander type (semi) publieke kennisinstelling (bijv. TNO). 

Het type onderzoek dat door STW wordt ondersteund, bevindt zich vooraan in de 

innovatieketen. Omdat dit type onderzoek redelijk ver van de markt staat, zijn 

economische effecten lastig te bepalen en/of toe te rekenen. Gebruikers geven in 

meerderheid aan dat het op de markt brengen van onderzoeksresultaten gemiddeld 

genomen een periode van vijf tot tien jaar in beslag neemt. Om die reden kiest STW voor 

een systematiek in haar utilisatierapporten waarmee over een langere periode projecten 

worden gevolgd. Wat we wel weten over de economische effecten in de huidige 

evaluatieperiode is dat netwerkvorming en kennistransfer œ die als voorbode gezien 
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kunnen worden van economische resultaten œ een stevige impuls hebben gekregen. Er zijn 

20 nieuwe ondernemingen gestart en ook de octrooiactiviteit is in vergelijking met de 

vorige evaluatieperiode duidelijk toegenomen. 

Kijken we terug naar hoe STW met de aanbevelingen uit de vorige evaluatie is omgespron-

gen, dan kunnen we vaststellen dat hieraan adequaat gehoor is gegeven. De 

beoordelingsprocedure is vereenvoudigd en verkort, de betrokkenheid van gebruikers is 

vergroot, het aandeel programmatische activiteiten is in de loop van de evaluatieperiode 

gegroeid naar zo goed als 20% en er is invulling gegeven aan het werken met zogenaamde 

performance indicatoren. 

8.2 Doelmatigheid en doeltreffendheid 

Op grond van bovenstaande kan gesteld worden dat STW in de afgelopen evaluatieperiode 

heeft bijgedragen aan de beleidsdoelstellingen van haar opdrachtgevers. In deze paragraaf 

gaan we verder in op de belangrijkste onderzoeksresultaten aan de hand van de dominante 

evaluatievragen van doelmatigheid en doeltreffendheid. 

Doelmatigheid 

Doelmatigheid houdt vooral verband met het beoordelingssysteem en met de wijze van 

begeleiding van gehonoreerde projecten. De doorlooptijd van de procedure bedraagt nu ca. 

6 maanden. Hiermee is ten opzichte van de vorige evaluatie (ca. 9 maanden) een 

significante verkorting van de doorlooptijd behaald, vooral door het opvolgen van de 

suggestie de tweede juryronde af te schaffen. De mogelijkheden om, met behoud van 

kwaliteit, te komen tot verdere doorlooptijdverkorting en efficiëntiewinst lijken beperkt. 

Aanbevolen wordt om, in ieder geval voor het OTP, de huidige beoordelingswijze te 

handhaven. 

Een ander aspect van doelmatigheid betreft de omvang van de kosten van het bureau in 

relatie tot het totale budget. STW kende in 2004 51 medewerkers met in totaal 46,6 FTE. 

Uit de benchmark met andere organisaties blijkt dat STW op dit punt redelijk gunstig 

scoort. Exclusief de kosten voor kennishandel (zoals vermeld in de financiële bijlagen van 

de STW jaarverslagen), bedragen de beheerskosten van STW 5% van de totale lasten. 

Wordt de kennishandel meegerekend met de beheerskosten, dan bedraagt dit percentage 

6%. Hierbij is wel de kanttekening geplaatst dat een verandering van taken als gevolg van 

intensivering van programmatisch werken onherroepelijk gevolgen heeft voor deze 

kengetallen. 

Naast deze duidelijke plussen op het punt van doelmatigheid is ook een kritische 

kanttekening te plaatsen. Allereerst resulteert de huidige onduidelijkheid/vrijheid rondom 

de definitie van OTP en niet-OTP in een te onduidelijke scheidslijn. Een dergelijke 

scheidslijn is absoluut noodzakelijk wanneer het onderdeel dient uit te maken van de 

managementinformatie en prestatie-indicatoren. Verder is in het licht van programmering 

verdere registratie van bureaukosten per programma aan te bevelen. Dit zou tot inzichten 

kunnen leiden omtrent mogelijke efficiëntiewinst op programmaniveau. 

Doeltreffendheid 

Doeltreffendheid houdt verband met de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de 

opdrachtgevers van STW en deze betreffen kort samengevat het stimuleren van 

wetenschappelijke kwaliteit van technisch wetenschappelijk onderzoek en het bijdragen 
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aan de wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en het bevorderen van 

commercieel gebruik van onderzoeksresultaten. 

Wetenschappelijke kwaliteit is uiteraard een lastig te operationaliseren begrip. Bibliometri-

sche analyses en peer reviews waren geen onderdeel van deze evaluatie. Uit de 

verschillende onderzoekslijnen in deze evaluatie komt wel duidelijk naar voren dat de 

huidige beoordelingssystematiek van STW wordt gezien als een goede borging voor 

wetenschappelijke kwaliteit. Onderzoekers zijn van oordeel dat de systematiek van 

beoordeling door referenten een adequate toets op de wetenschappelijke kwaliteit vormt. 

Echter, dit betreft enkel de beoordeling van een projectvoorstel. De borging van kwaliteit 

tijdens het project wordt vervolgens grotendeels overgelaten aan de betrokken 

projectleider. De tussentijdse beoordeling (go no-go) en de begeleiding van de 

gebruikerscommissies zijn vooral gericht op utilisatie. Met andere woorden: monitoring 

van kwaliteit tijdens de rit en ex post kwaliteitsevaluatie (via analyse van publicaties, 

impact, citaties) na afloop van een project vinden niet of slechts beperkt plaats. Hetzelfde 

geldt voor het monitoren van wetenschappelijke output tijdens en na afloop van de 

projecten. Aanbevolen wordt nader te bekijken welke mogelijkheden voor monitoring van 

wetenschappelijke output en kwaliteitsborging mogelijk en wenselijk zijn. 

Wanneer we kijken naar de doeltreffendheid van STW op het punt van de wisselwerking 

tussen bedrijven en kennisinstellingen dan kunnen we allereerst wijzen op het grote aantal 

gebruikers dat STW binnen haar netwerk heeft weten te mobiliseren (gemiddeld 6 per 

project). Kijken we vervolgens naar het type gebruiker, dan valt op dat ”slechts‘ 57% 

bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (en daarbinnen 38% afkomstig uit 

het MKB). Enerzijds betekent dit dat vertegenwoordigers van kennisinstellingen en het 

bedrijfsleven elkaar dus al treffen in de gebruikerscommissie en dat dit onherroepelijk 

bijdraagt aan verdere netwerkvorming. Anderzijds is de conclusie gerechtvaardigd dat door 

te sturen op het (minimale) aantal gebruikers, de herkomst van gebruikers enigszins uit 

beeld is verdwenen. Met name het bedrijfsleven kan gezien worden als de belangrijkste 

doelgroep die de grootste rol heeft in het bevorderen en realiseren van het utilisatiepoten-

tieel. Een hoge(re) participatiegraad van juist het bedrijfsleven in de GC‘s is daarom 

wenselijk. Aanbevolen wordt om de samenstelling van de gebruikerscommissies ook op het 

punt van herkomst van gebruikers explicieter mee te nemen in de zogenaamde 

performance indicatoren. Kijken we naar economische effecten van onderzoeksprojecten 

dan kan - naast de in de vorige paragraaf genoemde verbetering van de octrooiactiviteit en 

de stijging in het aantal starters œ gemeld worden dat van de gebruikers uit het 

bedrijfsleven ruim een kwart aangeeft dat onderzoeksresultaten hebben bijgedragen aan 

procesinnovatie in hun organisatie. Productinnovatie wordt gerapporteerd in 15% van de 

gevallen. Andere uitkomsten zijn het verlagen van de drempel voor het starten van eigen 

(vervolg)onderzoek en het gebruiken van het netwerk voor de werving van onderzoekers. 

Het belangrijkste resultaat dat wordt gerapporteerd door gebruikers van STW onderzoek is 

het feit dat deelname aan een gebruikerscommissie heeft bijgedragen aan het ontstaan 

van samenwerking en netwerkvorming. Al met al is het werken met gebruikerscommissies 

een goed middel gebleken om de lopende projecten te begeleiden en te sturen op de 

toepasbaarheid van de resultaten. 

Met betrekking tot doeltreffendheid op het punt van commerciële benutting van 

onderzoeksresultaten scoort STW goed. Het aantal octrooiaanvragen is in absolute en 

relatieve zin hoog, evenals het aantal starters. De opbrengsten van de kennishandel 

stijgen sterk en een groot aantal gebruikers geeft aan dat de financiële waarde van de 

onderzoeksresultaten van het STW project waarbij zij betrokken waren in de orde van 

grootte van honderdduizenden euro‘s of hoger ligt. Voor verdere vergroting van het 
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commerciële effect van STW is een nog scherper kennishandelsbeleid nodig. Dit vergt 

echter investeringen waarvan de opbrengst niet bij voorbaat vaststaat. 

8.3 Vooruitkijkend 

De evaluatie heeft betrekking op de periode 2001-2004, maar daarnaast diende expliciet 

aandacht geschonken te worden aan de vraag of STW adequaat inspeelt op relevante 

ontwikkelingen in haar directe omgeving. In hoofdstuk 7 zijn deze ontwikkelingen op een 

rijtje gezet, en is daarnaast een overzicht gepresenteerd van sterktes en zwaktes van STW 

en van kansen en bedreigingen. Het beeld dat wordt neergezet is er een van een enorme 

beleidsdynamiek en een grote turbulentie in de omgeving van STW. 

De omgevingsdynamiek vereist profilering en strategisch vermogen en op die punten is 

geconstateerd dat er voor STW ruimte is voor verbetering - zowel in nationaal als in 

internationaal verband. STW is eerst en vooral te kenschetsen als goede uitvoeringsorgani-

satie met een zeer gedegen kennis van het onderzoekslandschap en met wijd vertakte 

wortels in de academische en gebruikerswereld, maar het zou op basis van deze 

kenmerken en dit track record tot veel meer in staat kunnen en wellicht ook moeten zijn. 

Voor wat betreft de internationale profilering en onderzoeksactiviteiten dienen STW en haar 

financiers te onderzoeken wat hiertoe de mogelijkheden zijn œ tegen de achtergrond van 

de huidige opdrachtformulering aan STW. In de huidige opdrachtformulering is het werken 

in een internationale context aan beperkingen onderhevig40 . 

STW liep met haar nadruk op utilisatie en valorisatie van onderzoek jarenlang voor op de 

maatschappelijke (en beleidsmatige) ontwikkelingen. Het huidige Wetenschaps- en 

Innovatiebeleid agendeert nu meer dan ooit het belang van een betere benutting van 

onderzoeksresultaten door het bedrijfsleven. Hierop zou in de nabije toekomst een 

antwoord moeten komen van een meer actieve positionering, van een strategische keuze 

om sterker te focusseren op embryonale, veelbelovende technologiegebieden op basis van 

het zicht op relevante wetenschappelijke ontwikkelingen die zich in een Open Programma 

aandienen. In de huidige roep om vraagsturing, focus en massa en thematisering of 

programmering van onderzoek heeft STW prima kaarten in handen en liggen er kansen om 

de toegevoegde waarde van STW beter tot haar recht te laten komen. Daarbij zal STW 

moeten uitgaan van haar eigen sterkte en dat is juist haar positie op het kruispunt van de 

academische wereld en de gebruikerswereld. 

STW (en haar financiers) zullen daarbij de balans moeten zoeken tussen een open 

programma met voldoende ruimte voor het onderzoeken van nieuwe richtingen en ideeën 

(op welk terrein dan ook, en met de mogelijkheid een goede concurrentiepositie op te 

bouwen), en het programmeren van onderzoek om focus en massa te creëren op 

veelbelovende terreinen. 

40 De internationale oriëntatie van STW wordt in zekere zin gebonden door de opdracht van NWO en 

EZ aan STW om zich te richten op het Nederlandse onderzoek dat primair ten goede moet komen 

van het Nederlandse bedrijfsleven. 
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8.4 Antwoorden op de evaluatievragen 

Niveau1œ STW alsorganisatie 

1.1 Heeft STW gemiddeld 20% van haar budget besteed aan programmatische activiteiten? 

Het aandeel van het STW onderzoek dat plaatsvindt in programma‘s was over de gehele 

evaluatieperiode gemiddeld minder dan 20% (zowel in termen van aantal projecten als van 

toegekende budgetten). Wel was er door de jaren heen een duidelijke groei waarneem-

baar. In de jaren 2003 en 2004 heeft STW op basis van aantallen projecten het doel van 

20% ruimschoots bereikt, op basis van budgetten is dat echter nog niet geheel het geval. 

Hierbij is een brede definitie van het OTP gehanteerd. Indien andere definities van OTP 

worden gebruikt zijn zowel het aantal projecten als toegekende budgetten aan speciale 

programma‘s hoger. Als indicatie van de bandbreedte (en hiermee corresponderende 

marge van onzekerheid) kan worden gesteld dat tussen 2001 en 2004 tussen de 16 en de 

30% van het STW onderzoek speciale programma‘s betrof. 

1.2 Hoe heeft STW haar organisatie ingesteld op het stijgende externe beroep op haar 

expertisefunctie? Hoe wordt de expertisefunctie inzake utilisatie voor andere NWO 

gebieden en voor partijen buiten NWO benut? 

STW vervult een expertiserol op het terrein van valorisatie van kennis richting de andere 

NWO-gebieden. Deels wordt deze expertise betaald door derden. Binnen STW is circa 10 

fte beschikbaar gekomen voor kennishandel activiteiten en het betreft deels gespeciali-

seerde juristen (4,8 fte+2.4 fte ondersteuning) en deels inspanningen van de STW 

program officers. De rol van STW is vooral adviserend en met name op het juridische vlak. 

Zo wordt bijv. de NWO-juriste door STW geadviseerd en ondersteund. Het gebruik door 

andere NWO onderdelen van deze expertiserol is heel wisselend. Het initiatief hiertoe ligt 

bij de andere NWO-gebieden, en niet bij STW. Met FOM is regelmatig en intensief contact, 

ook met ZonMW, ASTRON en SRON. Bij het Regieorgaan Genomics wordt door STW 

medewerkers gemiddeld 2 dagen in de week ondersteuning geboden. Inhoudelijke 

ondersteuning aan derden wordt vooral geleverd door program officers; dit gebeurt in het 

bijzonder binnen de BSIKprogramma‘s NanoNed en Tissue engineering en aan de nieuwe 

projectdirectie van EZ. Hier is de STW organisatie echter niet specifiek op ingericht. 

1.3 Hoe heeft de bedrijfsefficiency van STW (bureaukosten momenteel 5,9% van totale 
lasten) zich ontwikkeld en welke verbeteringen zijn mogelijk? 

De groei van het STW bureau is ongeveer gelijk op gegaan met de groei in totale baten en 

bedraagt omstreeks de 6% (exclusief kennishandelkosten is het circa 5%). Op het punt 

van efficiency van de organisatie scoort STW daarmee zeker niet slecht ten opzichte van de 

benchmarkorganisaties uit de evaluatie. De mogelijkheden voor verbetering zijn zeer 

beperkt œ althans zonder de kwaliteit van het STW proces te verminderen. 

1.4 Hoe geeft STW invulling aan de jaarlijkse analyse van haar projectenportefeuille ten 

behoeve van wetenschaps- en technologieverkenningen? 

Alle program officers lichten jaarlijks hun portefeuille door op ontwikkelingen en 

rapporteren daarover aan het STW bestuur en EZ. In het jaarverslag gaat STW in op de 

meest interessante ontwikkelingen, maar brengt daarover ook verslag over uit in diverse 

overleggen aan de financiers. Tijdens deze evaluatie zijn geen schriftelijke vormen van 

rapportage boven water gekomen en is ook geen vaste methodologie voor het uitvoeren 

van dergelijke analyses vastgesteld. De informatiesystemen van STW maken een 

routinematige analyse ook bijna onmogelijk zodat wel teruggevallen moet worden op 

individuele competenties van program officers. Een expliciete en doelbewuste werkwijze is 

aan te bevelen om een betere invulling van deze rol tot stand te brengen. 
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1.5 In welke mate is STW er in geslaagd om coördinatie voor haar gebied uit te voeren? 

STW ziet het niet als haar expliciete taak om coördinatie van een gebied uit te voeren, 
maar om de wetenschappelijke excellentie in het onderzoek binnen de technische 
wetenschappen, alsmede de utilisatie van de resultaten ervan, te bevorderen. Waar dat 
actueel is coördineert STW wel, zoals bijvoorbeeld met platforms als ProRisc, SAFE, Schone 
en Zuinige verbranding en het ”Kennis verrijkt programma‘. 

1.6 Welke rol kan STW spelen bij het vergroten van de focus en massa in het onderzoek en 
de utilisatie van de nieuw gegenereerde kennis? 

Hiervoor wordt verwezen naar de hoofdconclusie in hoofdstuk 8.3 

Niveau2œ STW beoordelingssysteem 

2.1 Is de beoordelingsprocedure vereenvoudigd? Zo ja hoe, en is de doorlooptijd verkort
�

naar gemiddeld 6 maanden?
�

Ja, na de vorige evaluatie is de tweede juryronde afgeschaft. Mede hierdoor is de
�

doorlooptijd verkort naar gemiddeld 6 maanden.
�

2.2 Functioneert het huidige systeem van selectie van onderzoeksprojecten naar 

tevredenheid van de commissie zelf, eindgebr onuikers, derzoekers en andere stakehol-

ders? 

Ja, de waardering voor STW is bij alle betrokkenen hoog. Men vindt de beoordelingsproce-

dure wel aan de lange kant maar ziet weinig mogelijkheden om deze zonder verlies aan 

kwaliteit te bekorten. Ook zijn er twijfels geuit bij het vermogen van de lekenjury om een 

goed oordeel te vormen over de zeer uiteenlopende voorstellen. Tegelijkertijd wordt 

onderkend dat alternatieven ook duidelijke bezwaren hebben. 

2.3 Welke mogelijkheden zijn er om met behoud van kwaliteit te komen tot het beperken 

c.q. het acceptabel houden van de beheerslast van de in te huren referenten, juryleden 

en/of van STW zelf? 

Zoals gemeld bij onderzoeksvraag 1.3 zijn de mogelijkheden voor STW om tot reductie te 

komen van de beheerslasten zeer beperkt. Over de lasten die STW veroorzaakt buiten haar 

eigen organisatie (dus bij onderzoekers, gebruikers, referenten en lekenjury) zijn beperkt 

kwantitatieve gegevens beschikbaar maar deze worden in de interviews in het kader van 

deze evaluatie niet onredelijk genoemd, en de klantgerichtheid van STW wordt in 

algemene zin geprezen. Overigens worden referenten en juryleden niet betaald voor hun 

werk voor STW. 

Niveau3œ STW projecten 

3.1 œ 3.3 Wat is de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek in het OTP? Wat is de 

wetenschappelijke kwaliteit van programmatisch onderzoek? Hoe ontwikkelt zich de 

wetenschappelijke kwaliteit en hoe bevordert STW die? 

De kwaliteit van de aanvragen is over de evaluatieperiode min of meer stabiel geweest 

(tussen goed tot zeer goed en zeer goed in). De wetenschappelijke kwaliteit van het 

onderzoek gedurende de looptijd van het project en na afloop wordt op projectniveau 

(nog) niet gemeten door STW. Uit de enquête blijkt wel dat wetenschappelijke output in de 

vorm van publicaties e.d. wordt geleverd. In 2006 heeft STW een breed bibliometrisch 

onderzoek gepland. 
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Onderscheid tussen resultaten van OTP en programma‘s kan niet worden gemaakt omdat 

de geënquêteerden vaak niet wisten of ze een project uitvoerden in het kader van het OTP 

of in het kader van een programma. Ook door het ontbreken van een monitorsysteem op 

projectniveau is kwaliteitsbepaling slechts zeer grofmazig mogelijk gebleken. 

3.4 Hoe ontwikkelt zich de participatie van vrouwen in het STW onderzoek? 

Het aantal vrouwelijke onderzoekers (promovendi en postdocs) bedroeg ruim 20% (en is 

daarmee vergelijkbaar met het aantal vrouwelijk onderzoekers over het hele terrein van de 

technische wetenschappen in Nederland). De websurvey lijkt verder een kleine maar 

gestage groei van het aandeel vrouwelijke onderzoekers te tonen. 

3.5 Wat is het oordeel over de rol van STW ten aanzien van programmatische steunvor-

men? In hoeverre kan het aandeel ex ante programma‘s stijgen? 

STW (en haar financiers) zullen een balans moeten zoeken tussen een open programma 

met voldoende ruimte voor het onderzoeken van nieuwe richtingen en ideeën (op welk 

terrein dan ook, en met de mogelijkheid een goede concurrentiepositie op te bouwen), en 

het programmeren van onderzoek om (snel) focus en massa te creëren op veelbelovende 

terreinen. Een belangrijk aspect hierbij is ook de wijze waarop geprogrammeerd gaat 

worden, wie hierbij betrokken zullen zijn en hoe hierover naar de STW achterban 

gecommuniceerd wordt. Deze te volgen aanpak is op dit moment nog in ontwikkeling. 

Niveau4œ Innovatiesysteem,incl.valorisatie 

4.1 Hoe is de betrokkenheid van gebruikers bij STW projecten versterkt? 

In het bijzonder door het vergroten van het aantal leden van gebruikerscommissies 

(gemiddeld meer dan 6 leden per gebruikerscommissie voor 2001-2004). 

4.2 Hoeveel potentiële gebruikers zitten er in de gebruikerscommissies (doel: minimaal 4)? 

Het gemiddeld aantal GC leden per project was ruim 6. Hiervan was ca. 2/3e afkomstig uit 

het bedrijfsleven. Met name in deze categorie gebruikers zijn de meeste aanknopingspun-

ten voor toepassing van onderzoek te verwachten (onder meer omdat zij een commercieel 

belang bij verdere toepassing kunnen hebben). Bij 21% van de projecten waren er minder 

dan 4 GC-leden. 

4.3 Welke criteria hanteert STW om afwijking van de minimaal 4 gebruikers in een 

gebruikerscommissie toe te staan? 

Als een GC minder dan 4 leden telt wordt dit veroorzaakt door het specialistische 

onderwerp van het onderzoek waardoor minder potentiele gebruikers te vinden zijn, of 

doordat overeenkomsten (bijv. IPR) gesloten zijn met een specifieke gebruiker. Door te 

sturen op het (minimale) aantal gebruikers is de herkomst van gebruikers enigszins uit 

beeld is verdwenen. 

4.4 Hoe is de betrokkenheid van intermediairs met een kennisverspreidende rol (TNO, 

Syntens, TTIs, etc. in de gebruikerscommissies)? 

Semi-publieke kennisinstellingen als TNO, het RIVM, de Grote Technologische Instituten, 

en de Technologische Top Instituten hebben 348 keer zitting gehad in een GC (7,6%). 

Vooral TNO is relatief vaak en de TTI‘s zijn niet of nauwelijks betrokken bij de GC‘s. 

Gemeten in het aantal OTP projecten waarbij de instellingen betrokken zijn dan is voor 

2001-2004 een stijging waar te nemen in vergelijking met de langere periode 1992-2000. 

Syntens komt niet voor als GC-lid. 
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4.5 Is het standaardcontract voor kennishandel goedgekeurd door EZ/NWO? 

Dit punt hebben we niet volledig kunnen ophelderen. De STW directie stelt dat de 

standaardbrief die deelnemers aan gebruikerscommissies moeten onderschrijven indertijd 

wel door STW aan EZ is gestuurd. Bij het opstellen van dit rapport hadden wij echter nog 

niet de beschikking over een formele reactie of standpunt van het ministerie op deze brief. 

Verder heeft NWO de hele verantwoordelijkheid voor kennishandel aan STW gedelegeerd. 

Bovendien is feitelijk geen sprake meer van een standaard contract zodra er gesproken 

wordt over kennisbescherming en aanverwante zaken, maar wordt altijd maatwerk 

geleverd. 

4.6 Functioneert het huidige systeem van gebruikerscommissies bij onderzoeksprojecten 

naar tevredenheid van de commissie zelf, eindgebruikers, onderzoekers en andere 

stakeholders? 

Uit de interviews blijkt tevredenheid op hoofdlijnen. In de websurveys is dit niet expliciet 

gevraagd, maar is dit punt feitelijk onderdeel van het positieve oordeel dat over STW als 

geheel is afgegeven. Gebruikers geven in meerderheid aan daadwerkelijk invloed uit te 

kunnen oefenen op de richting van het onderzoek. Wel geven GC-leden uit het 

bedrijfsleven aan dat zij graag meer invloed zouden willen uitoefenen op het verloop van 

het onderzoek dan nu het geval is, en dat zij meer/vaker het initiatief tot onderzoek 

zouden willen nemen. 

4.7 In hoeverre is een (verdere) verhoging van de financiële bijdragen van potentiële 

gebruikers mogelijk zonder veel negatieve bijverschijnselen? 

Een verdere verhoging van de financiële bijdragen van potentiële gebruikers zal in 

algemeenheid slechts dan plaats kunnen vinden als de betrokken gebruikers (exclusievere) 

rechten kunnen claimen op de resultaten van het onderzoek. Belangrijk nadeel dat in de 

interviews naar voren is gekomen is dat dit tevens een drempel zou kunnen opwerpen voor 

de participatie van het MKB in gebruikerscommissies. 

4.8 Hoe gaat STW bij de verspreiding van algemene resultaten van het ondersteunde 

technisch-wetenschappelijke onderzoek om met 

chil sen p ramma‘ ose p- het vers tus rog sen l s rojecten 

- d chill e technis chap elk eeleb ene vers end ch-wetens p ije d g ied

- het soort en de omvangvan de activiteiten inzake kennisverspreiding 

- d et van mid el aarvoore inz d en d

- d reg utaten van d ennis p ing( ereike. )en in welee verk en resl e k versreid het b d.. k

mate drag ez p ijaan d evord e wisel ingtusen d e asecten b e b eringvan d s werk sen 

univers ed fseven?iteiten en het b rij l

De mate/wijze van kennisverspreiding wordt per project of programma geregeld. Een 

programma heeft altijd een utilisatie en kennisoverdrachtcomponent (zie bijv. Progress, 

Jacquard). De middelen voor kennisverspreiding worden per programma toegekend. Ook 

binnen de programma‘s werkt STW met gebruikerscommissies, waardoor een deel van de 

kennisverspreiding via de GC‘s verloopt. Elk (OTP)-project heeft een utilisatieplan dat 

leidend is voor de kennisverspreiding. STW organiseert verder algemene symposia, 

workshops of sponsort platforms waardoor universiteiten en gebruikers met elkaar op 

specifieke thema‘s in contact komen. In de jaarverslagen rapporteert STW over de 

algemene en programma-activiteiten. 

4.9 Wordt het economisch rendement gemeten van het door STW gefinancierde 

onderzoek? Zo nee, waarom niet, zoja wat zijn de resultaten/ Zijn er andere methoden 
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beschikbaar die in aanmerking komen? Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar in de 

economische toepassing? 

Het economisch rendement wordt door STW gemeten in de utilisatierapporten waarin 

jaarlijks de resultaten van projecten die 5 resp. 10 jaar geleden zijn gestart worden 

geschetst. Zie voor de conclusies en alternatieve methoden hoofdstuk 6 en paragraaf 8.2 

4.10 Zijn er verschillen tussen losse projecten en programma‘s wat betreft het rendement? 

Doordat onderzoekers in de enquête veelal niet konden aangeven of ze betrokken waren 

bij een programma of bij een los project, en omdat de beschikbare informatie van STW 

niet in voldoende detailniveau op dit onderscheid ingaat, kon deze onderzoeksvraag niet 

beantwoord worden. STW heeft hier zelf ook geen onderzoek naar gedaan. 

Niveau5œ Innovatie- en wetenschapsbeleid 

5.1 Geeft STW invulling aan de algemene beleidsdoelen van EZ en NWO?
�

Ja, voor de onderbouwing wordt verwezen naar de hoofdconclusies in hoofdstuk 8.1 en
�

8.2. 

5.2 Hoe kan STW de beleidsdoelen van NWO en EZ in de toekomst zo goed mogelijk 

realiseren? 

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar 8.3 en de aanbevelingen (8.5) 

Niveau6œ STW governance 

6.1 Hoe zijn de bestuurlijke verhoudingen STW/NWO vastgelegd? 

De positie van STW t.o.v. NWO is vastgelegd in het NWO reglement 2002 en de daarbij 

behorende bijlage (bestuurlijk arrangement met STW van april 2002). STW heeft daarbij 

een grote zelfstandigheid, en er bestaat de verplichting voor alle NWO gebieden om STW in 

te schakelen bij kennishandel. Op een aantal terreinen is er een afstemmingsplicht (zowel 

voor STW als voor NWO). De directeur van STW wordt benoemd door het STW bestuur, 

met instemming van de algemeen directeur van NWO. Hij legt verantwoording af aan het 

bestuur van STW, maar is tevens gebiedsdirecteur TW en legt in die hoedanigheid 

verantwoording af aan de algemeen directeur van NWO. Het personeel van STW is in 

dienst van FOM of van NWO, maar het personeelsbeheer is een zaak van STW bestuur en 

STW directeur. 

6.2 Welke rol speelt STW bij het ontwikkelen van nieuwe ex-ante programma‘s? Hoe weegt 

STW prioriteiten? 

Momenteel speelt STW op dit gebied nog slechts een beperkte rol. STW heeft criteria 

ontwikkeld om ex-ante programma‘s te selecteren De onderwerpen komen voort uit de 

STW portefeuille of directe interactie tussen achterban en STW. Programma‘s worden in 

een referenten en jurysysteem getoetst op relevantie en kwaliteit. Indien er meerdere 

programmavoorstellen zijn dan worden deze in competitie tegen elkaar afgewogen. STW 

hanteert kwaliteit als prioriteitsstelling, scores op wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie 

zijn ook voor programma‘s doorslaggevend. STW overweegt momenteel om een speciale 

voorselectie voor programma‘s te laten plaatsvinden op basis van een ”open maar korte 

call‘. 

6.3 In welke mate en wijze zijn bedrijven betrokken bij het initiëren en uitvoeren van 

onderzoekstrajecten? 
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Bedrijven zijn over het algemeen beperkt betrokken bij het initiëren van onderzoekstrajec-

ten, dit ligt vooral bij de projectleiders van de universiteiten. Deze benaderen veelal voor 

indiening wel al bedrijven met het verzoek of zij willen participeren in een gebruikerscom-

missie. Tijdens het uitvoeren van onderzoekstrajecten zitten bedrijven vooral in 

gebruikerscommissies. Daarnaast leveren zij regelmatig een in-kind bijdrage (uren 

onderzoek, maar vaak ook gebruik van machines en apparatuur of het uitvoeren van 

bepaalde tests, etc.). 

6.4 Hoe zijn de resultaten van STW zo goed mogelijk te monitoren (wetenschappelijke 

kwaliteit en economisch rendement)? 

Wetenschappelijke kwaliteit is het best te monitoren via bibliometrie (publicatie en 

citatieanalyse). Hiervoor is het noodzakelijk om zicht te hebben op elk artikel dat als 

gevolg van door STW ondersteund onderzoek verschijnt, op het tijdschrift waarin het 

verschijnt, en het aantal malen dat het geciteerd wordt (afgezet tegen het gemiddelde 

aantal keren dat een artikel in dat vakgebeid wordt geciteerd). Dit is echter een 

tijdrovende en kostbare zaak. Met name vanuit deze overweging heeft STW in het verleden 

geen bibliometrische analyse verricht. Het beter volgen en centraal vastleggen (en 

toegankelijk maken) van alle STW publicaties inclusief de tijdschriften waarin zij 

verschijnen (met impactfactoren) is een tussenoplossing, maar wellicht ook al zeer 

bewerkelijk. 

Economisch rendement wordt middels de utilisatieverslagen al vrij goed vastgelegd. Voor 

succesverhalen zou een regelmatiger (dan eens in de vijf jaar) analyse zinvol zijn. 

6.5 Hoe heeft STW invulling gegeven aan het ontwikkelen van prestatie-indicatoren? 

Zowel voor NWO als voor EZ dient STW jaarlijks te rapporteren in termen van kengetallen 

en indicatoren. De diverse prestatie-indicatoren die naar aanleiding van de vorige evaluatie 

zijn ingesteld lijken daarbij vooral geï te zijn door EZ. De te verzamelen nspireerd 

monitoringgegevens voor NWO en EZ overlappen slechts in beperkte mate. De ”EZ-

indicatoren‘ worden door STW beschouwd als prestatie-indicatoren en de ”NWO-indicatoren‘ 

worden eerder als rapportage-indicatoren gezien die door NWO alleen gebruikt worden 

voor haar jaarrapportages en niet om STW hierop af te rekenen. Deze NWO-indicatoren 

worden dan ook niet altijd exact gemonitord door STW, maar op indicatieve wijze 

verzameld. 

Niveau7œ Nationale ontwikkelingen 

7.1 Hoe gaat STW om met de ontwikkelingen in de technisch-wetenschappelijke 

kennisinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld de 3TU-samenwerking? 

Met de 3TU‘s, maar ook met andere universiteiten is er sprake van frequente afstemming 

rondom nieuw te starten programma‘s. STW werkt aan een structurele samenwerking met 

de 3 TU‘s (en de WUR) zowel inzake onderzoek(-sprogrammering) als op het gebied van 

valorisatie. Een ”memorandum of understanding‘ wordt voorbereid. Ook met TNO wordt 

gestreefd naar een meer structurele samenwerking. Hier wordt eveneens een MOU 

voorbereid. Er is reeds via de Valorisation Grant een intensieve samenwerking met TNO. 

Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 
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Niveau8œ Internationale ontwikkelingen 

8.1 Speelt STW goed in op internationale ontwikkelingen en hoe zou STW dat kunnen 

verbeteren? Achterliggende vraag is ook: Wat zijn relevante internationale ontwikkelingen? 

Voor de relevante internationale ontwikkelingen en de mogelijk wijze van inspelen daarop 

door STW wordt verwezen naar hoofdstuk 7, meer specifiek de paragrafen 7.2 en 7.5. Een 

belangrijk aspect dat meespeelt in de mate van internationale oriëntatie van STW is de 

opdracht van EZ en NWO aan STW om zich volledig te richten het Nederlandse onderzoek 

en het bedrijfsleven in Nederland. 

8.5 Aanbevelingen 

Governance 

De aansturing en beoordeling van STW door EZ en NWO zal in de toekomst beter op elkaar 

aangesloten moeten worden. Beide opdrachtgevers hanteren een eigen systeem van 

prestatie indicatoren, dat wel voor het hele portfolio van STW moet worden ingevuld. 

Aanbevolen wordt om te komen tot een gezamenlijke beoordeling van STW door EZ en 

NWO op basis van gezamenlijk overeengekomen doelstellingen, en deze doelstellingen te 

monitoren door middel van een gezamenlijk systeem van prestatie indicatoren. STW dient 

deze prestatie-indicatoren dan ook daadwerkelijk te gaan gebruiken voor de sturing binnen 

haar eigen organisatie. In het beoordelen en financieren van STW door NWO en EZ zal 

voldoende ruimte gegeven moeten worden (zowel in termen van voldoende beslissingsbe-

voegdheid als in termen van financiële ruimte, ook t.a.v. bureaukosten) om de nieuwe 

strategische positionering van STW mogelijk te maken. 

STW alsorganisatie 

In de huidige roep om vraagsturing, focus en massa en thematisering/programmering van 

onderzoek heeft STW prima kaarten in handen en liggen er kansen om de toegevoegde 

waarde van STW beter tot haar recht te laten komen. STW (en haar financiers) zullen 

daarbij de balans moeten zoeken tussen een open programma met voldoende ruimte voor 

het onderzoeken van nieuwe richtingen en ideeën (op welk terrein dan ook, en met de 

mogelijkheid een goede concurrentiepositie op te bouwen), en het programmeren van 

onderzoek om focus en massa te creëren op veelbelovende terreinen. 

Bij een goede combinatie van OTP en programmering en thematisering van vernieuwend 

onderzoek kan STW een meer herkenbare positie krijgen en een beter aanspreekpunt 

vormen voor innoverende bedrijven. Meer pro-activiteit en herkenbaarheid van STW is ook 

op andere terreinen geboden. Een sterkere internationale oriëntatie (zowel ondersteuning 

voor buitenlandse gebruikers als aansluiting op internationale beleids- en onderzoeksis-

sues) is nodig. STW moet bijdragen aan de aansluiting tussen het Nationale 

onderzoekslandschap en de Europese Onderzoeksruimte. Netwerkvorming tussen 

kennisinstellingen en innoverende bedrijven op nationale schaal is daarbij een eerste stap 

die een vervolg moet krijgen in de relevante internationale gremia. Ook in termen van 

communicatie, kennistransfer en netwerkmanagement (o.a. meer aandacht voor 

interdisciplinariteit en diepgaandere interactie tussen onderzoekers en gebruikers) is meer 

profilering en pro-activiteit geboden. Deze activiteiten worden in de huidige situatie 

goeddeels per project of programma vormgegeven, daar waar juist actief gezocht moet 

worden naar dwarsverbanden en naar het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook de 

verkenningsfunctie van STW dient meer aandacht te krijgen en dit zou nadrukkelijker STW-

breed ingevuld moeten worden (het ligt nu nog teveel bij de individuele program officers). 
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Op deze manier kan de ”strategic intelligence‘ functie beter bijdragen aan het verder 

versterken van de programmeringsfunctie. 

Focus en massa is niet alleen van belang in termen van het type onderzoek waarin wordt 

geïnvesteerd, het is ook van belang om kritisch naar de eigen taken en werkzaamheden te 

kijken. STW moet dus ook in relatie tot haar eigen organisatie focus en massa in het oog 

houden en duidelijke keuzes maken over hetgeen zij wel en niet wil oppakken om 

zodoende het mogelijkerwijs ”overstretchen‘ van de organisatie te voorkomen. Profilering 

en positionering worden namelijk ook gehinderd wanneer er een enorme waaier aan 

activiteiten onder de vlag van STW wordt uitgevoerd. Vooral van activiteiten als het 

uitvoeren van kennishandel en de Valorisation Grant, die tot de core business van STW 

gerekend worden, dient te worden bezien of zij niet beneden de grens van de kritische 

massa zitten, en œ indien dit het geval is - hoe zij op een hoger niveau slagvaardiger 

georganiseerd kunnen worden (al dan niet binnen de context van STW). Bij kennisbe-

scherming en -handel ligt het voor de hand te kijken naar verdere samenwerking met 

universiteiten, bij de Valorisation Grant zijn er duidelijke relaties met startersbeleid en met 

een programma als Technopartner. 

Monitoring van kwaliteit tijdens de rit en ex post kwaliteitsevaluatie (via analyse van 

publicaties, impact, citaties) na afloop van een project vinden niet plaats. Hetzelfde geldt 

voor het monitoren van wetenschappelijke output tijdens en na afloop van de projecten. 

Aanbevolen wordt nader te bekijken welke mogelijkheden voor monitoring van 

wetenschappelijke output en kwaliteitsborging mogelijk en wenselijk zijn. 

STW beoordelingssysteem 

Het beoordelingsysteem, geënt op het OTP, is een van de sterkste punten van STW. De 

mogelijkheden om, met behoud van kwaliteit, te komen tot verdere doorlooptijdverkorting 

en efficiëntiewinst lijken beperkt. Aanbevolen wordt om, in ieder geval voor het OTP, de 

huidige beoordelingswijze te handhaven. De kracht van het beoordelingssysteem kan 

wellicht ook op andere plaatsen in het nationale innovatiesysteem ingezet worden. 

Valorisatie 

Aanbevolen wordt om bij de samenstelling van de gebruikerscommissies ook het punt van 

herkomst van gebruikers explicieter mee te nemen: niet alleen de kwantiteit aan GC leden 

dient voorop te staan bij de samenstelling van de gebruikerscommissies, maar zeker ook 

het potentieel in (commerciële) uitbating door de leden. Voor dit laatste aspect bevelen wij 

aan om een groter aandeel aan GC-leden uit het bedrijfsleven na te streven. Om dit punt 

verder te concretiseren wordt aanbevolen om een ”bedrijfsaandeel‘ in een gebruikerscom-

missie na te streven van 70-75%. 

Informatiefunctie 

Aanbevolen wordt tot slot om de scheidslijnen tussen OTP en niet-OTP in de beschikbare 

managementinformatie te verhelderen en eenduidig te hanteren: zowel bij het bepalen van 

doelstellingen als bij het monitoren van de mate waarin de doelstellingen behaald worden. 

De inzichtelijkheid van inkomsten en uitgaven per programma dient eveneens te 

verbeteren. Daarnaast verdient het aanbeveling de managementsystemen (PRIS, maar ook 

het tijdschrijfsysteem) zo in te richten dat er makkelijker relevante informatie uit kan 

worden gehaald. 
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Bijlage A:Lijst met afkortingen


AWT Adviesraad voor het Wetenschap- en Technologiebeleid 

BSIK Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur 

CIS Community Innovation Survey 

DPI Dutch Polymer Institute 

ECN Energieonderzoek Centrum Nederland 

EPSRC Engineering & Physical Sciences Research Council 

EZ Ministerie van Economische Zaken 

FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

GC Gebruikerscommissie 

GTI Grote Technologische Instituten 

IOP Innovatie-georiënteerd Onderzoeksprogramma 

IPR Intellectual Property Rights 

IWT Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap & 

Technologie in Vlaanderen 

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

MARIN Maritime Research Institute Netherlands 

NIMR Netherlands Institute for Metals Research 

NLR Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

OTP Open Technologie Programma 

PRIS Projecten informatie systeem van STW 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

SBO Programma voor Strategisch Basis Onderzoek 

STW Stichting voor de Technische Wetenschappen 

TI Telematica Instituut 

TNO Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek 

TTI Technologisch Top Instituut 

TU Technische Universiteit 

VIB Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie 
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WBSO Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk 

WCFS Wageningen Centre for Food Sciences 

WL Waterloopkundig Laboratorium 

ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 
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Bijlage B:Gesprekspartners


Leden van de begeleidingscommissie 

• Mw. Dr. W. van Donselaar œ NWO 

• Dr. V. de Groot œ CamImplants 

• Prof.em. Dr. Ir. J.H. Huijsing œ TU Delft 

• Mw. Ing. K. Jongkind œ EZ / Innovatie 

• Drs. M. Kreijen œ EZ/FEZ 

• Mr. Dr. P.W. Kwant œ Shell Nederland 

• Drs. F.S. Schoneveld œ EZ / Innovatie 

• Prof. Dr. A.J. van Tunen œ Keygene 

• Prof. Dr. F.A. van Vught (voorzitter) œ Europese Commissie 

Interviews met projectleiders 

• Prof. Dr. Ir. A. Van den Berg 

• Dr. P.W.M. Desain 

• Prof. Dr. H.C. Gerritsen 

• Dr. J.A.L. van Kan 

• Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart 

• Prof. Dr. Ir. G.C.M. Meijer 

• Prof. Dr. Th.H.M. Rasing 

• Prof. Dr. Ir. J.H.C. Reiber 

• Prof. Dr. Ir. A.H.M. Van Roermund 

• Prof. Dr. Ir. M. Wessling 

Interviews met gebruikers 

• Prof. Dr. E. Aarts 

• Prof. J. de Bruin 

• Dr. A. Dias 

• Dr. R.G. Heideman 

• Dr. Ir. M. Hendriks 

• Dr. J.M. de Kok 

Universiteit Twente 

Katholieke Universiteit Nijmegen 

Universiteit Utrecht 

Wageningen Universiteit 

TU Delft 

TU Delft 

Katholieke Universiteit Nijmegen 

Universiteit Leiden 

TU Eindhoven 

Universiteit Twente 

Philips Research 

Progentix 

DSM 

Lionix 

Medtronic Bakken Research center 

RIKZ 
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• Dr. L. de Leede Octoplus 

• Dr. ir. G. Lenssen Rijk Zwaan 

• Dr. T.P. Traas RIVM 

• Prof. dr. ir. G.G. Zhang Philips Semiconductors 

Interviews met stakeholders 

• Prof. Dr. P.M.G. Apers Bestuursvoorzitter STW 

• Drs. E.A.A.M. Broesterhuizen KNAW 

• Drs. J.H. de Groene Economische Zaken 

• Dr. Ir. K.M.H. Maessen NWO 

• J.F. Sistermans AWT 

• Dr. J.J. Timmerman SenterNovem (IOP) 

• Drs. Ing. J.J.J. Vogelaar SenterNovem (IOP) 

• Ir. W.J. Zwalve SenterNovem 

STW 

• Dr. Ir. F.T.M. Van den Berg Valorisation Grant 

• Dr. Ir. A.A.J.M Franken directeur 

• Dr. L.H. Gielgens programma NanoNed 

• Mr. M.M.L. Konings Juridische Zaken, IP en licentiëring 

• Dr. Ir. C.L.M. C. Marcelis OTP 

• Dr. C.A.M. Mombers adjunctdirecteur 

• Dr. W.H. Segeth Valorisation Grant 

Deelnemers aan de workshop 

• Prof. Dr. P.M.G. Apers Bestuursvoorzitter STW 

• Dr. P.W.M. Desain Katholieke Universiteit Nijmegen 

• Mw. Dr. W. van Donselaar NWO 

• Dr. Ir. A.A.J.M Franken directeur STW 

• Dr. V. de Groot CamImplants 

• Ir. P.P. ‘t Hoen ICT regie orgaan 

• Mw. Ing. K. Jongkind EZ / Innovatie 

• Mr. Dr. P.W. Kwant Shell Nederland 

• Dr. Ir. K.M.H. Maessen NWO 
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• Dr. Ir. J.M.V. Misker Philips 

• Drs. F.S. Schoneveld EZ / Innovatie 

• Prof. Dr. Ir. J.C. Schouten TU Eindhoven 

• Prof. Dr. F.A. van Vught Europese Commissie 
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Bijlage C:Bronnen Deskresearch en PRIS Bijlagen 

Bronnen Deskresearch 

Ten behoeve van de evaluatie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

- STW jaarverslagen van 2001, 2002, 2003 en 2004 

- STW utilisatieverslagen van 2001, 2002, 2003, en 2004 

- STW Strategisch Positionpaper ”STW anno 2006, plaats en koers‘ 

- STW documentatie m.b.t. de werkwijze van het OTP en de inzet van gebruikers-

commissies 

- STW statuten 

- De STW projectendatabase PRIS 

- Een memorandum d.d. 16 december 2005 van de STW directie aan het STW 

Bestuur, met daarin beschreven de aanbevelingen uit de vorige evaluatie en de 

wijze waarop STW hier mee is omgegaan. 

- NWO Jaarboeken 2001, 2002, 2003, 2004 

- NWO Strategie ”Thema‘s met Talent‘ voor de periode 2002-2005 

- Subsidie- c.q. opdrachtbrieven van NWO en het ministerie van Economische Zaken 

- Notulen en verslagen van het halfjaarlijks bestuurlijk overleg tussen STW en het 

ministerie van Economische Zaken 

- De evaluatie van Willems & Van den Wildenberg ”Evaluatie van de Technologies-

tichting STW 1992-2000‘. 

- De brief van NWO/EZ aan het STW Bestuur d.d. 17 juni 2002 met de reactie op de 

vorige evaluatie. 

- De brief van STW d.d. 3 mei 2004 met de eerste opvolging van de aanbevolen 

indicatoren uit de vorige evaluatie. 

Projectendatabase PRIS 

PRIS bevat voor de gehele evaluatieperiode een breed scala aan datacategorieën 

gerelateerd aan projecten en uitvoerende organisaties/onderzoekers. Bovendien kent PRIS 

een betrekkelijk hoog niveau voor wat betreft de kwaliteit van de data. Toch kan PRIS 

maar ten dele worden benut in het kader van de evaluatie. PRIS is primair een 

administratief instrument en niet opgezet met het oog op het beantwoorden van 

onderzoeksvragen zoals die uit de evaluatie voortvloeien. Dit maakt dat in sommige 

informatiebehoeften niet door PRIS voorzien kan worden, of niet zonder een significante 

tijdsinvestering van de zijde van STW, vooral waar het gaat om het maken van allerlei 

koppelingen tussen projecten, persoonsgegevens en utilisatiegegevens41. De gegevensver-

zameling heeft dientengevolge als het ware in ”batches‘ plaatsgevonden, dat wil zeggen dat 

41 Met STW is in dit kader afgesproken dat de gegevensverzameling door STW in het perspectief van 

tijdsbeslag en inspanning bezien diende te worden. 
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diverse onderwerpen en datacategorieën in verschillende databestanden door STW zijn 

aangeleverd. De verdere koppelingen en dwarsverbanden tussen deze bestanden heeft het 

onderzoeksteam zelf verricht. Dit hele proces heeft in nauw overleg met STW plaats 

gevonden, waarbij STW ook in de gelegenheid is gesteld om op de cijfers te reageren en 

commentaren te leveren. Voor de evaluatie zijn uiteindelijk de volgende, door het 

projectteam opgeschoonde42, databestanden gebruikt: 

- E es e l end roj sen j ari 2001 en feb ari 2006. Dit isen b tandmet all op e p ecten tus anu ru

een selectie van alle op 1-1-2001 reeds lopende projecten en de projecten die tussen 

1-1-2001 en februari 2006 zijn gehonoreerd. De voornaamste datacategorieën in dit 

bestand zijn: projectnummer, programma(code), penvoerende kennisinstelling, datum 

van indiening-honorering-beëindiging, budget, en eventuele inkomsten. 

- E es e g evensvan p ectl ersen l en van g ru ers s .en b tandmet d eg roj eid ed eb ik commisies

Dit is gebaseerd op een selectie van alle op 1-1-2001 reeds lopende projecten en de 

projecten die tussen 1-1-2001 en februari 2006 zijn gehonoreerd. In dit bestand is 

onder meer gegeven: betreffende projectnummer(s) en programma, voor- en achter-

naam projectleider/gebruiker, naam van de organisatie/instelling, contactgegevens, 

datum van indiening en van honorering. 

- Een bestandmet de gegevensvan onderzoekers. Dit is gebaseerd op alle aanstellingen 

die per 1-1-2001 reeds liepen alsook alle aanstellingen die tussen januari 2001 en 

februari 2006 zijn begonnen. In dit bestand is gegeven: betreffende projectnummers 

en programma, voor- en achternaam onderzoeker, type aanstelling (aio, postdoc, enz), 

kennisinstelling, contactgegevens, geslacht. 

- Een bestandmet gegevensover octrooien, uitgesplitst naar jaar en project en actueel-

niet actueel. 

- E es eg alo ontvang al . os ennishan-en b tandmet g evensover het s d en roy tiesvs k ten k

del, uitgesplitst naar jaar en debiteur. 

- Een bestand met gegevens over de tijdsbesteding van program officers in 2005, 

uitgesplitst naar OTP en niet-OTP en naar hoofdactiviteiten. Dit betreft de tijdsbeste-

ding zoals die is geregistreerd sinds medio 2005, het moment dat het 

urenregistratiesysteem van STW niet meer significant gewijzigd is. Daarom is de 

informatie uit dit bestand vooral als indicatief gehanteerd. 

- Diverse ”overzichtbestanden‘ met daarin de door STW gehanteerde programmacodes 

en de bijbehorende indeling naar OTP en niet-OTP, wetenschappelijke disciplines, 

projectstatuscodes enzovoorts. 

42 Zo zijn door het projectteam in alle bestanden de gegevens van 2005 en 2006 verwijderd en is het 

beperkt tot de periode 1-1-2001 tot en met 31-12-2004. Ook zijn in het bestand van ”Lopende 

projecten‘ allerlei controleprojecten verwijderd zodat ieder project maar 1 keer voorkomt. Verder zijn 

voor de onderzoekers, projectleiders en GC-leden waar mogelijk de namen en e-mail adressen 

opgeschoond. 
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Bijlage D:2 alternatieve weergaven OTP en niet-OTP 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de discussie ten gevolge van de mogelijke variatie in OTP 

definities. In hoofdstuk 4 is vervolgens een onderscheid gemaakt tussen OTP en niet-OTP 

waarbij we zijn uitgegaan van een gecombineerde (meest brede) definitie van het OTP. 

Indien enkel de ”inhoudelijke‘ definitie van het OTP gehanteerd wordt (OTP sec, 

programmacode 1 in PRIS) dan komen we op basis van de PRIS gegevens op een verdeling 

als in onderstaand figuur. 

Figuur 46 Verhouding Speciale programma‘sversusOTPin ”enge‘zin en overige programma‘s, in 

termen van toegekende projectbudgetten (bron:PRIS) 
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OTP (programma 1) + overige 
programma's (niet SP) 

Complicerende factor is verder dat bij de brede OTP definitie ook de speciale programma‘s 

tot het OTP gerekend kunnen worden. De financiële bijlagen van de STW jaarverslagen 

tonen een verbijzondering van enerzijds de speciale programma‘s en fondsen en anderzijds 

het OTP (dit is OTP ”sec‘). Op basis van deze cijfers komen we tot de volgende figuren 

m.b.t. de verhouding OTP-SP in termen van jaarlijkse toekenningen (hoeft dus nog niet 

uitgekeerd te zijn) en in termen van werkelijk gepleegde uitgaven. Gemiddeld voor 2001-

2004 geldt dat ca. 23,5% van de toekenningen in het kader is van speciale programma‘s. 

Voor de uitgaven is dit nog maar 17,2%, maar met het gegeven dat het aandeel van de 

speciale programma‘s groeit en in 2004 ruim boven de 20% is gekomen. 
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Figuur 47 Verhouding OTP versus Speciale fondsen en programma's, in termen van jaarlijkse 

toekenningen (bron:financiële bijlagen van jaarverslagen) 
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Figuur 48 VerhoudingOTPversusSpeciale fondsen en programma's, in termen van jaarlijkse uitgaven 

(bron:financiële bijlagen van jaarverslagen) 
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Bijlage E:Classificatie wetenschappelijke disciplines


o.b.v. NOD 

1.	 Mathematics 
Logic, set theory and arithmetic 
Algebra, group theory 
Functions, differential equations 
Fourier analysis, functional analysis 
Geometry, topology 
Probability theory, statistics 
Operations research 
Numerical analysis 

2.	 Physics 
Metrology, scientific instrumentation 
Theoretical physics, (quantum) mechanics 
Electromagnetism, optics, acoustics 
Elementary particle physics 
Nuclear physics 
Atomic physics and molecular physics 
Gases, fluid dynamics, plasma physics 
Solid-state physics 

3.	 Chemistry 
Analytical chemistry 
Macromolecular chemistry, polymer chemistry 
Organic chemistry 
Inorganic chemistry 
Physical chemistry 
Catalysis 
Theoretical chemistry, quantum chemistry 

4.	 Technology& Engineering 
Materials technology 
Technical mechanics 
Micromechanics 
Aerospace technology and engineering 
Engines, energy converters 
Vehicle technology and transport technology 
Mechanical technology, robotics 
Telecommunication engineering 
Microelectronics 
Optoelectronics 
Circuits and Systems 
Electrical energy technology 
Measurement and control engineering 
Civil engineering 
Chemical technology, process technology 
Technology assessment 
Nanotechnology 

5.	 Earth sciences 
Geochemistry, geophysics 
Paleontology, stratigraphy 
Geodynamics, sedimentation, tectonics, 
geomorphology 
Geotechnics (mining technology and 
engineering technology) 

Petrology, mineralogy, sedimentology 
Atmosphere sciences 
Hydrosphere sciences 
Geodesy, physical geography 

6.	 Computer science 
Computer systems, architectures, networks 
Software, algorithms, control systems 
Theoretical computer science 
Information systems, databases 
User interfaces, multimedia 
Artificial intelligence, expert systems 
Neural networks 
Embedded systems 
Computer graphics 
Computer simulation, virtual reality 

7.	 Life sciences,medicine (human and 
animal)and biology 

Bioinformatics, biomathematics, biomechanics 
Biophysics, clinical physics 
Biochemistry 
Genetics 
Histology, cell biology 
Anatomy, morphology 
Physiology 
Immunology, serology 
Biotechnology 
Microbiology 
Developmental biology 
Ecology 
Botany 
Zoology 
Toxicology (plants, invertebrates) 
Infections, parasitology 
Oncology 
Allergology 
Traumatology 
Dermatology, venereology, rheumatology, 
orthopedics 
Internal medicine 
Dentistry 
Surgery 
Anesthesiology 
Radiology, radiotherapy 
Pharmacology, toxicology 

8.	 Social and socio-cultural sciences 
Social and public administration 
Economics 
Traffic and transport studies 
Environmental studies 
Urban and rural planning 
Communication sciences 
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Bijlage F:Ontwikkeling in disciplines 

”Physics‘ 

Trends in samenstelling van gestarte projecten 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Start van project 

Aandeel van een discipline per jaar 

Nuclear physics Elementary particle physics Atomic physics and molecular physics 

Metrology, scientific instrumentation Theoretical physics, (quantum) mechanics Solid-state physics 

Gases, fluid dynamics, plasma physics Electromagnetism, optics, acoustics 

”Chemistry‘ 

Trends in samenstelling van gestarte projecten 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Start van project 

Aandeelvan een discipline per jaar 

Catalysis Theoretical chemistry, quantum chemistry 

Macromolecular chemistry, polymer chemistry Inorganic chemistry 

Analytical chemistry Organic chemistry 

Physical chemistry 

117 



  

     

 
    

     

       

     

       

    

    

 

 

   

 
    

             

            

             

         

        

     

 

”Life sciences, medicine and biology‘ 

Trends in aantal projecten (relatief) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Aandeeel van een discipline per jaar 

Oncology Botany Radio logy, radio therapy 

Genetics Histo logy, cell bio logy Eco logy 

Pharmacology, toxico logy Infections, parasito logy Biophysics, clinical physics 

Immunology, sero logy Physiology M icrobiology 

Other Bio informatics, biomathematics, biomechanics Bio technology 

B iochemistry 

”Technology and engineering‘ 

Trends in aantal projecten (relatief) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Vehicle technology and transport technology M echanical technology, robotics Technical mechanics 

Aerospace technology and engineering Engines, energy converters Technology assessment 

Telecommunication engineering M easurement and contro l engineering Chemical technology, process technology 

Civil engineering Electrical energy technology M icromechanics 

Optoelectronics Circuits and Systems M icroelectronics 

M aterials technology Nanotechnology 

118
�



  

   

             

           

            

            

            

            

   

          

           

             

              

            

          

               

             

            

           

             

            

            

           

   

              

           

            

         

           

               

              

      

            

         

          

           

         

             

          

          

          

         

           

            

         

Bijlage G:Benchmark


Bij het uitvoeren van een benchmark dienen de benchmark organisaties altijd met de 

nodige omzichtigheid gekozen en geïnterpreteerd te worden om een zinvolle vergelijking 

mogelijk te maken. Geen enkele organisatie is identiek aan een andere. 

Core-business van STW is het stimuleren van onderzoek met een hoge wetenschappelijke 

kwaliteit in de technische wetenschappen (bij kennisinstellingen) en het bevorderen van de 

toepassing van de resultaten van deze research. Dat gebeurt met een maatschappelijke 

(not-for-profit) doelstelling. 

De organisaties/organisatieonderdelen waar mee STW in deze benchmark zitten hebben 

allen een vergelijkbare missie. Het betreft zowel agencies (4) als virtuele onderzoekinstitu-

ten (5). Sommigen zijn wat meer op de kennisinfrastructuur gericht, terwijl anderen zich 

iets meer op bedrijven of andere toepassers richten. Hierbij hebben ze wel allemaal een 

verschillend portfolio aan activiteiten, maar een belangrijke kern vormt het initiëren en 

beoordelen van subsidieaanvragen en het begeleiden van lopende projecten. 

ZonMw is net als STW een joint-venture van NWO (samen met VWS).. ZonMw werkt op 

een ander terrein (de verbetering van preventie, zorg en gezondheid), maar gebruikt 

deels dezelfde middelen: het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en 

implementatie. In vergelijking met STW werkt ZonMw vooral met programma‘s. 

Het IOP is een EZ-programma dat wordt uitgevoerd door SenterNovem. Het programma is 

vergelijkbaar met STW omdat het (basis) onderzoek aan universiteiten betreft op het 

gebied van de technische wetenschappen. De projectopzet komt ook redelijk overeen (wat 

betreft omvang, looptijd, inzet begeleidingscommissies). IOP werkt echter net als ZonMw 

met programma‘s. 

De taak van het Vlaamse IWT is het ondersteunen van innovatie door R&D financiering 

van bedrijven en het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek. SBO (Programma voor 

Strategisch Basis Onderzoek) is een instrument van IWT waarbij financiële steun wordt 

gegeven aan strategisch basisonderzoek met economische of maatschappelijke finaliteit. 

Het onderzoek vindt vooral plaats bij universiteiten of kennisinstellingen (maar bedrijven 

mogen participeren). SBO programmeert niet, en heeft itt STW, maar één call per jaar. Het 

programma is nog jong, en kent vooral grote projecten (ca. 3 mln/project). Er zijn 

derhalve nog maar weinig lopende projecten. 

De EPSRC is in Engeland het voornaamste subsidieorgaan voor de technische en 

natuurwetenschappen. Zij subsidieert basis, strategisch en toegepast onderzoek en 

gerelateerde training van onderzoekers. EPSRC hanteert een interessante combinatie van 

open en gesloten programmering (verdeling ongeveer 50/50). Zij heeft negen brede 

hoofdprogramma‘s met daarbinnen een aanzienlijk deel open middelen. 

Naast bovengenoemde 4 agencies (of programma‘s van agencies) zijn er ook nog een 

aantal virtuele onderzoeksinstituten waarmee STW vergeleken kan worden. Ook deze 

hebben een maatschappelijke doelstelling en verdelen middelen over onderzoeksinstituten. 

VIB, het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, is het Vlaamse, 

wetenschappelijke topinstituut op het gebied van biotechnologie. Hoewel ondersteuning 

niet op projectbasis plaatsvindt (maar op het niveau van onderzoeksdepartement) bieden 

de ongeveer met STW gelijke omvang met en de uitgebreide monitoring goede 

mogelijkheden tot benchmarking van de output en voor ”learning‘ 
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De andere 4 instituten waarmee STW vergeleken wordt zijn de vier Nederlandse TTIs 

(Technologische Top Instituten). Dit zijn ook virtuele onderzoeksorganisaties, met een 

budget van elk iets minder dan ca. ⁄10 mln per jaar, waarbinnen onderzoek binnen 

universiteiten wordt gefinancierd binnen door de industrie gedefinieerde programma‘s. Het 

onderzoek ligt veelal iets dichter bij de markt dan STW gefinancierd onderzoek. Uit een 

recente evaluatie (Technopolis, 2005) zijn gegevens over output beschikbaar, ook kunnen 

de bureaukosten gebenchmarkt worden. 

Resultaten 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de benchmark. Een aantal 

opvallende zaken wordt hieronder geschetst. Verder zijn in de hoofdtekst diverse 

opmerkingen gebaseerd op deze tabel. 

Deze bijlage wordt afgerond met nadere omschrijvingen van de benchmarkorganisaties als 

verdere achtergrond. 

Van de betreffende organisaties is STW de enige op zichzelf staande organisatie waarbij 

het grootste deel van de beschikbare middelen open is (het OTP). De organisatie die het 

dichtst in de buurt komt met een groot aandeel open programmering is de Britse 

onderzoeksraad, de EPSRC, die werkt met het systeem van ”responsive mode‘ subsidiering. 

Binnen andere organisaties bestaan open middelen, zoals IWT-SBO (37,5m⁄) of het Open 

Programma binnen ZonMw (21 m⁄) met het oog op het faciliteren van onderzoek dat niet 

binnen de gekozen programmering valt. Over het algemeen worden middelen dus 

grotendeels programmatisch uitgezet. 

De STW organisatie is efficiënt (relatief lage kosten programmabureau) vergeleken met 

IOP of ZonMw (die een soortgelijke wijze van projectmanagement hanteren, geen 

kennishandel kennen, maar wel programmeren). Wanneer echter gekeken wordt naar de 

bureaukosten bij andere organisaties, dan blijken die van IWT en EPSRC lager. Deze 

organisaties hebben beide vormen van programmering en hanteren beoordelingsprocedu-

res met referenten. Het lijkt dus mogelijk om het takenpakket te verbreden zonder hogere 

kosten. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat deze beide organisaties een aanzienlijk 

groter subsidiebudget hebben dan STW (aantal bureau FTE per miljoen subsidiebudget is 

lager). 
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indicator 
STW ZonMw IOP SBO EPSRC VIB DPI NIMR TI WCFS 

Gebruik prestatieindicatoren Ja Ja Per IOP input en proces Ja indicatoren EZ indicatoren 
EZ 

indicatoren 
EZ 

− indica 
toren 
EZ 

subsidiebudget in milj. ⁄ 59 96 14 37,5 632,5 1 30 18 17 15,5 22,5 

# FTE bureau 48 132 17 5 360 40 
Bureaukosten/uitgezette middelen 
(%)) 

5,9 12 − 11 < 5 4 9 8 11 26 7,5 

Aantal behandelde aanvragen 200 600 65 4816 Nvt 

% gehonoreerde aanvragen 40 40 23 32 Nvt 

# uren beoordeling aanvraag 27 (norm) 48 Nvt 
Doorloopti jd beoordeling (maanden 
) 

6 6 œ 10 6+42 10 4,5 (max 
6,5) 

Nvt 

Gebruik ”utilisatie‘ als criterium? Ja relevantie Ind. 
relevantie 

Ja nee Nvt programmering Programmeri 
ng 

programmeri 
ng 

programmerin 
g 

Financiële bijdrage gebruikers (%)) Ja,  5% Ja Max 15% Veelal in natura ja Nvt 

% open middelen 78 22 Geen 100 47 Nvt 
Inzet referenten Ja Ja Ja ja ja Nvt nee nee nee ja 

# referenten per aanvraag Min. 5 3 œ 4 4 4-5 min. 4 Nvt 

Betaling referenten (⁄/aanvraag) Nee 150 300 Nvt 
Gebruikers betrokken in 
programmering 

Nvt Programma 
commissie 

Programma 
commissie 

nvt Nee ja ja ja Ja 

....bij beoordeling • refe 
rent 
, 
jury 

Programma 
commissie 

Programma 
commissie 

Nee Nvt nvt nvt nvt Ja 

....projecten • GC Straks BC GC Nee ja ja ja Ja 

# publicaties in refereed journals 11067 334 219 209 107 92 

# conference papers 8606 

# dissertaties 137 >200 43 15 7 3 8 

# octrooi aanvragen /M⁄  (totaal #) 0,45 0,50 (283) 0,42 0,49 0,08 0,06 0,23 
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Het gebruik van een systeem van wetenschappelijke referenten in combinatie met een 

commissie wordt binnen verschillende organisaties (EPSRC, ZonMw, SBO, IOP) gehanteerd 

om wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen. Het VIB houdt wetenschappelijke 

output bij en stuurt op de kwaliteit (impactfactoren tijdschriften) daarvan. De ervaringen 

met het VIB laten echter zien dat men kan sturen op wetenschappelijke excellentie. (Dit 

impliceert geen verlies aan martktkansen.) 

STW onderscheidt zich de laatste decennia door expliciet aandacht te geven aan het 

utilisatieprincipe, door bij ieder project een gebruikerscommissie te vereisen. Deze 

ontwikkeling is in veel organisaties zichtbaar: ook het IOP hanteert een systeem van 

begeleidingscommissies. Ook ZonMw schakelt over naar begeleidingscommissies en 

”implementatieplannen‘. SBO kent ”valorisatiestrategieën‘ en gebruikerscommissies. De 

gebruikersbetrokkenheid in deze organisaties is vooralsnog minder geïnstitutionaliseerd en 

concreet dan bij STW, maar aandacht voor toepassingsmogelijkheden lijkt een 

geïnstitutionaliseerde vereiste te worden voor technisch wetenschappelijke onderzoekspro-

gramma‘s. 

In lijn hiermee is STW de enige organisatie die contracten sluit met leden van de 

gebruikerscommissies. Bovendien is IP (mede) in handen van STW (doet patentaanvragen 

en exploitatie). Binnen de andere organisaties wordt dat veelal overgelaten aan 

projectuitvoerders en/of bedrijven (excl. VIB en sommige van de TTI‘s). 

Niet uit de tabel af te leiden maar opvallend bij het uitvoeren van de vergelijkingsstudie: 

vrijwel alle organisaties besteden aandacht aan internationalisering. Men financiert 

uitwisselingen (EPSRC, STW) of onderzoek van internationale consortia (EPSRC, ZonMw). 

Ook worden gezamenlijk met andere subsidieverleners programma‘s ontwikkeld. Er wordt 

informatie verschaft aan onderzoekers over Europese subsidies en strategisch nagedacht 

over aansluiting bij internationale ontwikkelingen in onderzoek en beleid. 

Nadere omschrijving benchmarkorganisaties 

ZonMw 

Positionering 

Qua taakstelling en positionering is STW wellicht het beste te vergelijken met ZonMw. 

ZonMw valt onder NWO (32% van de te besteden middelen ontvangt zij van NWO). Het 

grootste deel van haar middelen (68%) ontvangt ZonMW van het ministerie van VWS. De 

missie van ZonMw is het werken aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid 

door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De 

belangrijkste taken van ZonMw zijn daarmee eveneens het financieren van (onder-

zoeks)projecten en het bevorderen implementatie van resultaten. 

In de evaluatie van ZonMw (2004) bleek de aansturing vanuit VWS onduidelijk, daarom 

zijn maatregelen genomen: binnen VWS vindt de aansturing plaats vanuit 1 directie (een 

accountmanager voor ZonMw); programmaopdrachten worden nu gebundeld in een 

jaarlijkse opdrachtbrief en er is een ”handboek ZonMw‘ opgesteld waarin meer duidelijkheid 

wordt gecreëerd over de aansturing- en verantwoordelijkheidsrelatie tussen VWS en 

ZonMw. Het ontbreken van prestatieindicatoren bleek samen te hangen met onduidelijk-

heid over bepaalde verantwoordelijkheden in de beginperiode. 
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Omvang en programmering 

In 2004 is bijna 96 m ⁄ besteedt binnen overwegend (thematische) programma‘s (ruim 70 

met daaronder zo‘n 2000 projecten) die binnen vijf grote programmakaders vallen. De 

looptijd van programma‘s is ongeveer 6 jaar (opstellen, selectie en uitvoering (4 jaar)). 

Per programma wordt een programmacommissie samengesteld. Dikwijls is VWS 

opdrachtgever voor een specifiek programma. 

Daarnaast is er een Open Programma waarbinnen ongeveer 25 m ⁄ per jaar wordt 

besteedt aan voornamelijk fundamenteel onderzoek (van excellente kwaliteit). Deze 

middelen zijn voornamelijk persoonsgebonden (veni/vidi/vici, agiko en klinische fellows). 

Ongeveer 8 m ⁄ gaat naar projecten. 

Procedures en begeleiding 

De doorlooptijd van de selectieprocedure van projecten varieert tussen de 6 en 10 

maanden, afhankelijk van het programma. Hierbinnen valt tevens de vooraanmelding, de 

wetenschappelijke beoordeling (3-4 referenten: totaal 2004: 2845) en de aanpassing van 

het voorstel door de aanvragers. Er wordt beoordeeld langs twee assen: kwaliteit en 

relevantie. Soms is sprake van een topdown procedure waarbij geselecteerde onderzoekers 

gevraagd worden om bepaalde onderdelen van een onderzoeksprogramma uit te voeren. 

Er wordt zowel op programmaniveau als op projectniveau geëvalueerd en gerapporteerd. 

Op beide niveaus is aandacht voor verspreiding en implementatie van resultaten. 

Bureauefficiency 

ZonMw heeft eind 2004 132 FTE aan personeel in dienst. De bureaukosten vormen ruim 12 

procent van het totaal van uitgezette middelen. 

Output 

Gegevens over aantallen en aard van wetenschappelijke publicaties worden niet vermeld in 

de jaarverslagen. Deze worden waarschijnlijk verzameld op het niveau van programma‘s. 

Rol van gebruikers/bedrijfsleven 

Inzet commissie en werkgroepleden bij beoordelen vooraanmeldingen en subsidieaanvra-

gen (in 2004 1845x). 

De rol in het beleidsproces 

ZonMw werkt op basis van opdrachten. Zij is voornamelijk een uitvoerende instantie. 

Internationalisering 

Sinds 2004 is internationalisering een vast onderdeel van de programmering. Daarnaast 

wordt in de jaarverslagen aandacht besteedt aan gezamenlijke initiatieven met 

internationale organisaties (EC, ESF, OECD). 

Vergelijk met STW 

ZonMW ontvangt het grootste deel van haar middelen van VWS, terwijl STW het grootste 

deel van de middelen via NWO ontvangt. 

Een ander belangrijk verschil is de omgeving waarin deze organisaties opereren. ZonMW 

richt zich voornamelijk op het zorgdomein. De mate van succes van de organisaties is 

daarom niet te vergelijken aan de hand van resultaten. Bij STW wordt invulling aan de 

utiliteitseis gegeven wanneer in ieder geval een (commerciële) organisatie (dikwijls een 
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van de gebruikers) de resultaten van een project kan effectueren. ZonMW streeft naar 

implementatie over de breedte van de zorgsector. 

Een aandachtspunt naar aanleiding van de evaluatie van ZonMw is dat duidelijke afspraken 

gemaakt moeten worden met EZ wanneer STW meer gaat programmeren en invulling 

geeft aan thema‘s die onderscheiden worden door EZ. 

SenterNovem - IOP 

Positionering 

Om de onderzoekswereld toegankelijker te maken voor het bedrijfsleven en contacten 

tussen bedrijfsleven en onderzoekswereld te verbeteren en intensiveren heeft het 

ministerie van EZ de subsidieregeling IOP ingesteld. De meeste innovatiegerichte 

onderzoeksprogramma‘s worden uitgevoerd door SenterNovem. Projecten van universitei-

ten en andere non-profit onderzoeksinstellingen (o.a. TNO, GTI‘s) die aansluiten bij de 

lange termijn onderzoeksbehoeften van het bedrijfsleven kunnen subsidie krijgen van het 

IOP. Het IOP zet in op de verankering van het onderzoek binnen de betreffende 

vakgebieden en het bevorderen van de samenwerking tussen relevante organisaties 

(netwerkvorming voor in de keten). 

Omvang en programmering 

In 2004 bedraagt de omvang van de IOP‘s samen ruim 14 m⁄. De IOP programma‘s 

(momenteel 12) zijn gericht op een specifiek technologiegebied en hebben een looptijd van 

4 jaar (en een mogelijke eenmalige verlenging van 4 jaar). Partijen uit het veld hebben in 

2005 een aantal ideeën voor nieuwe IOP‘s uitgewerkt. Drie ervan zijn door de stuurgroep 

goedgekeurd en opgestart. In de toekomst zullen de IOP‘s waarschijnlijk binnen de 

omnibusregeling vallen. De budgetten voor een 4-jarig IOP variëren tussen de ⁄3,5-⁄8 mln 

(exclusief IOP-Genomics, met ca. 20 mln budget per fase). Het aantal projecten binnen 

een IOP is gemiddeld 30 (maar met grote variatie). Ieder IOP heeft een eigen programma-

commissie waarin deskundigen uit het bedrijfsleven, de onderzoekwereld en een 

vertegenwoordiger van overheden plaats nemen. De IOP‘s kennen calls for proposals. De 

aanvraagprocedure is tweetraps. Eerst wordt een verkorte aanvraag ingediend. Dan wordt 

het budget voor de call vastgesteld en vervolgens dient men de volledige aanvraag in. 

Deze wordt binnen steeds meer IOP‘s beoordeeld door internationale wetenschappelijke 

referenten (4). Vervolgens worden de aanvragen door de programmacommissie 

geprioriteerd en gehonoreerd tot het budget op is. (Besluit binnen 4 maanden na indienen 

volledige aanvraag). De gehele procedure duurt zo‘n 10 maanden. 

Procedures en begeleiding 

IOP is qua projectmanagement het meest vergelijkbaar met STW. Er zijn (industriële) 

begeleidingscommissies waaraan de projectleiders tweemaal per jaar moeten terugkoppe-

len en er wordt per project een ”kennisoverdrachtsplan‘ gemaakt. Ook lijken de projecten 

qua omvang en aard van het onderzoek op de projecten van STW. 

Bureauefficiency 

De IOP programmaorganisatie heeft 17 FTE in dienst. De bureaukosten zijn 11% van het 

programmabudget. Door grote schommelingen in het budget verschilt de bureauefficiency 

van jaar tot jaar. 

Output 
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Er is wetenschappelijke outputinformatie bekend van 16 IOP‘s (evaluatie voor EZ, dec. 

2004). Deze is echter niet gespecificeerd naar verschillende jaren en daarom moeilijk te 

vergelijken met de outputgegevens van de overige organisaties. 

Rol van gebruikers/bedrijfsleven 

Bedrijven maken deel uit van de begeleidingscommissies per project. Ook in de 

programmacommissies nemen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven plaats. 

Medefinanciering van bedrijven in projecten is niet vereist. Wel doen de meeste bedrijven 

een bijdrage; veelal ”in kind‘, maar nu is ook een financiële bijdrage mogelijk (tot 

maximaal 15%). 

De rol in het beleidsproces 

IOP is voornamelijk beleidsuitvoerend. Het IOP is een beleidsinstrument dat een schakel 

moet vormen tussen enerzijds fundamenteel onderzoek en anderzijds bedrijfsgerichte 

innovatiebevorderende beleidsinstrumenten. IOP vormt een belangrijke stimulans in de 

netwerkontwikkeling in Nederland betreffende de specifiek gekozen (veelal technisch-) 

wetenschappelijke domeinen. 

Internationalisering 

De internationale oriëntatie van het IOP lijkt beperkt. In principe zijn IOP‘s gericht op het 

versterken van de Nederlandse economie en kennisinfrastructuur. Een aantal leden van 

programmacommissies zijn internationaal onderscheidende wetenschappers. Bij sommige 

IOP‘s wordt bij de beoordeling gebruik gemaakt van buitenlandse referenten. 

IWT œ SBO (Vlaanderen) 

Positionering 

Het IWT is het Vlaams overheidsagentschap dat zich bezighoudt met het ondersteunen van 

innovatie door (1) het subsidiëren van R&D activiteiten in grote bedrijven en het MKB en 

(2) het subsidiëren van onderzoek aan onderzoeksinstellingen, universiteiten en 

hogescholen (zowel persoonsgebonden als (samenwerkings)projecten). Daarnaast 

coördineert het IWT deze activiteiten binnen een aantal programma‘s en doet zij aan 

beleidsvoorbereiding. Het SBO programma is het open subsidieprogramma van IWT voor 

strategisch basis onderzoek door (consortia van) kennisinstellingen. Het is gericht op de 

uitbouw van strategisch belangrijke kennisplatformen met ruime economische en/of 

maatschappelijke toepassingsmogelijkheden. Alle wetenschappelijke disciplines (en 

multidisciplinaire combinaties ervan) en alle economische sectoren of maatschappelijke 

domeinen kunnen aan bod komen. Strategisch basisonderzoek situeert zich tussen het 

fundamenteel algemeen kennisverruimend onderzoek en het meer specifiek gericht 

toegepast onderzoek 

Omvang en programmering 

Voor het SBO programma was in 2004 ruim 37 m⁄ beschikbaar. Het SBO programma is 

open, maar er wordt wel onderscheid gemaakt tussen projecten met een maatschappelijke 

en projecten met een economische finaliteit (domein waarbinnen de resultaten van het 

project zullen worden toegepast). 

Procedures en begeleiding 
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Het SBO programma kent een jaarlijkse call for proposals. Twee commissies besluiten over 

prioritering en honorering. Per projectvoorstel worden 4 of meer wetenschappelijke 

referenten ingeschakeld. De totale beoordelingsprocedure duurt maximaal 10 maanden. 

SBO kent geen systeem van vooraanmeldingen. De projecten binnen SBO hebben een 

grotere omvang dan STW projecten (uiteenlopend tussen de 1,5 en 6 m⁄, meestal ca. 3 

M⁄) en worden uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen. Van de 65 ingediende 

projecten in 2004 werden er 15 gehonoreerd (23%). 

Bureauefficiency 

De omvang van het SBO-personeel is bij benadering 5 FTE. De bureaukosten als 

percentage van de omzet liggen beneden de 5%. 

Output 

Hierover zijn (nog) geen gegevens beschikbaar, aangezien het SBO-programma in 2003 

gestart is. 

Rol van gebruikers/bedrijfsleven 

In de SBO projectvoorstellen moet duidelijk aangegeven worden hoe de onderzoeksresulta-

ten kunnen leiden tot economisch rendement of maatschappelijke finaliteit. Dikwijls 

worden er gebruikerscommissies ingesteld, dit is echter de verantwoordelijkheid van de 

onderzoekers. 

De rol in het beleidsproces 

IWT heeft in België een centrale rol als beleidsvoorbereider wanneer het gaat om het 

stimuleren van innovatie middels R&D. Vooralsnog draagt het SBO-programma niet bij aan 

beleidsvoorbereiding 

Internationalisering 

Deelname van buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen is tot op zekere hoogte 

mogelijk en wordt ook gesubsidieerd. Onderzoekers moeten in hun voorstel hun onderzoek 

positioneren binnen de (internationale) stand van zaken in het betreffende vakgebied. 

EPSRC (UK) 

positionering 

De Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC) is een van de acht 

onderzoeksraden (research councils) in Engeland. Het doel van deze raden is het 

versterken van de prestaties en impact van onderzoek, training en kennisoverdracht. Zij 

zijn de voornaamste onderzoeksubsidiërende instanties en vormen een belangrijke partner 

voor zowel kennisinstellingen als bedrijfsleven en overheden. Daar waar men het nodig 

acht worden gezamenlijk programma‘s ontwikkeld. De EPSRC is in Engeland het 

voornaamste subsidieorgaan voor de technische en natuurwetenschappen. Zij richt zich op 

het stimuleren en ondersteunen van basis, strategisch en toegepast onderzoek en 

gerelateerde training van onderzoekers (studenten, promovendi en postdocs). Hierbij ligt 

de speciale nadruk op het tegemoetkomen aan de behoeften van gebruikers van de output 

van deze onderzoeks- en trainingsactiviteiten (daarmee de kwaliteit van leven en de 

engelse concurrentiepositie bevorderend). De EPSRC ontvangt haar middelen van the 

Office of Science and Technology (OST, deel van de Engelse overheid). 
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Omvang en programmering 

De omvang van het subsidiebudget van de EPSRC is m ⁄ 360. Hiervan vormen de 

onderzoekssubsidies 68% (245 m⁄), 27% is persoonsgebonden financiering: beurzen (97 

m⁄). De EPSRC onderscheidt in het onderzoeksprogramma negen zeer brede hoofdpro-

gramma‘s, waarbinnen het ”engineering‘ programma het grootste is (meer dan 20% van 

totaal bestede middelen). Er is sprake van een mix van ”responsive mode‘ financiering 

(47%), waarbij onderzoekers ten alle tijden en over alle onderwerpen een onderzoeksvoor-

stel kunnen indienen en toekenning op basis van tenders binnen de programma‘s (targeted 

mode, 53%). 

Procedures en begeleiding 

Van de ingediende onderzoeksvoorstellen in 2004 (4816) werd 32% gehonoreerd (1551 

stuks). Er bestaat een college van peer-reviewers van 4000 wetenschappers, welke 

vastgesteld is voor een periode van 3 jaar. Ieder voorstel wordt door minstens 4 

referenten beoordeeld. Verder worden uit deze groep met wetenschappers panels gevormd 

voor het prioriteren van voorstellen in het geval van tenders. De beoordelingsprocedure 

duurt gemiddeld 4,5 maand (18 weken). Na afloop van ieder project dient een eindrapport 

gemaakt te worden, welke een cijfer krijgt op basis van peer-reviews. Voorstellen die 

middels ”responsive mode‘ ingediend zijn worden beoordeeld op wetenschappelijke 

kwaliteit. 

Bureauefficiency 

EPSRC heeft 360 medewerkers. De bureaukosten vormen 4 procent van het totale 

subsidiebudget. Er is sprake een systeem van interne audit-control van de research 

councils. 

Output 

In hun eindrapport dienen onderzoekers aan te geven wat zij gedurende hun project 

gepubliceerd hebben. In 2004 levert dat de volgende getallen: 8606 conferentie papers, 

11067 publicaties in journals, 283 patenten en 2191 overig (incl. boeken en software). 

Rol van gebruikers/bedrijfsleven 

Co-publicaties met bedrijfsleven: 810 conference papers, 871 publicaties in journals, 58 

patenten en 182 overig (incl. boeken en software). 

De rol in het beleidsproces 

De onderzoeksraden in Engeland dragen ook in belangrijke mate bij aan beleidsontwikke-

ling op het gebied van wetenschapsprogrammering. 

Internationalisering 

Hier is op verschillende manieren aandacht voor: 

- een strategisch document over internationalisering 
- informatie over Europese activiteiten en hoe Engeland zich hierin positioneert 
- informatie voor onderzoekers over Europese subsidiemogelijkheden 
- speciale samenwerkingsverbanden met research councils in een aantal Aziatische 

landen 

Interessant in vergelijking met STW 

EPSRC richt zich niet enkel op toegepast onderzoek, maar dekt het hele spectrum van 

fundamenteel tot toegepast onderzoek. Er is geen vereiste van gebruikersbetrokkenheid, 
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hoewel dit wel gestimuleerd en geëvalueerd wordt. In de selectieprocedure is vooralsnog 

vooral aandacht voor de wetenschappelijke kwaliteit van projectvoorstellen. De EPSRC 

speelt een actieve rol in de programmering van het wetenschapsbeleid door het bepalen 

van thema‘s in de vorm van calls binnen de verschillende hoofdprogramma‘s. Daarnaast 

faciliteert zij een breed spectrum van onderzoek door de zeer brede definitie van 9 

hoofdprogramma‘s met daaronder een aanzienlijk deel open middelen. Hier is een 

interessante balans zichtbaar tussen het programmatisch en open uitzetten van middelen. 

De EPSRC houdt zich bezig met programmering, strategievorming en het monitoren van 

haar effectiviteit en efficiency. Gezien deze activiteiten (plus de hier nog niet beschreven 

activiteiten van deze organisatie) zijn de bureaukosten (die 4% uitmaken van het de 

totaalomzet) laag. Het blijkt mogelijk om een organisatie met een dergelijke omvang zeer 

efficiënt te managen. 

VIB 

Positionering 

VIB, het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, is het Vlaamse, 

wetenschappelijke topinstituut op het gebied van biotechnologie. Het is een virtueel 

onderzoeksinstituut: het onderzoek vindt plaats in 9 departementen (met tussen de 30 en 

de 200 medewerkers per department) die gevestigd zijn bij vier Vlaamse universiteiten. 

Inkomsten worden verkregen vanuit de dotatie van de Vlaamse overheid, van de Vlaamse 

universiteiten en vanuit de markt (contractonderzoek en royaltyinkomsten). Het 

onderzoek is fundamenteel van aard, maar men is zeer scherp gericht op het herkennen en 

uitputten van exploiteerbare resultaten. 

Omvang en programmering 

De totale omzet van het is vergelijkbaar met die van STW, ca. ⁄60 mln/jaar (waarvan de 

helft overheidsbijdrage). De middelen worden iedere 5 jaar op persoonlijke basis 

toegekend aan de departementsprogrammadirecteuren op grond van hun prestaties in de 

jaren daarvoor. Deze directeuren verzorgen vervolgens de programmering, samen met hun 

groepsleiders. Bij deze programmering speelt de industrie geen rol. Tussen de departe-

mentsdirecteuren vindt enige afstemming plaats om ook op instituutsniveau synergie te 

halen. 

Procedures en begeleiding 

VIB kent geen aanvraagprocedures en subsidie op projectbasis, maar werkt zoals 

bovenvermeld persoonsgericht. Er zijn op instituutsniveau concrete doelstellingen t.a.v. 

aantallen publicaties (en de kwaliteit daarvan), octrooiaanvragen, middelen verkregen 

vanuit het bedrijfsleven en t.a.v het aantal afgeleverde promovendi. Deze doelen worden 

vertaald naar departementsniveau, en de prestatie wordt afgemeten aan de mate waarin 

de doelstellingen gehaald zijn. Samen met een peer-review bepaald de behaalde prestatie 

vervolgens de financiering vanuit VIB voor de volgende 5 jaar. Dit systeem van 

monitoring- en evaluatie wordt georganiseerd door het VIB hoofdkantoor, die ook voor 

tech transfer, financiën, personeelszaken, communicatie etc. zorgt. 

Bureauefficiency 

Omdat het VIB hoofdkantoor niet echt een subsidiegever is, maar meer een overkoepelen-

de organisatie en werkgever is dit niet echt te vergelijken met STW. In totaal werken er op 

het hoofdkantoor 40 mensen, hiervan werken er 11 in de valorisatiecel die zich, in STW 

begrippen, bezig houdt met kennishandel. 

129 



  

 

 

           

           

             

               

         

   

                

               

            

             

       

     

                

          

  

 

              

              

           

             

     

          

            

 

     

             

           

           

         

 

  

 

              

         

           

         

   

                 

           

             

Output 

VIB heeft zeer stringente doelstellingen en een strak monitoringsysteem. Door ook 

kwaliteitsdoelstellingen t.a.v. de publicaties op te nemen (minimaal 45 publicaties in 

tijdschriften met een impactfactor>10, minimaal 125 met IF>5) is de kwaliteit van de 

publicaties sterk gestegen. VIB is mede daardoor in korte tijd uitgegroeid tot één van de 

topinstituten op het gebeid van de biotechnologie in Europa. 

Rol van gebruikers/bedrijfsleven 

Gebruikers spelen bij het onderzoek van VIB maar geen rol, en worden pas benaderd aks 

de resultaten van onderzoek zijn beschermd. Wel is er binnen VIB een tech transfer 

cultuur ontstaan. VIB is echter wel zeer actief in bedrijfsnetwerken, heeft initiatief 

genomen voor het oprichten van de branchevereniging Flanders Bio, en voert meer dan 

100 contract onderhandelingen per jaar met bedrijven. 

De rol in het beleidsproces 

VIB heeft geen formele rol in het beleidsproces, maar wordt af en toe in de expertrol 

ingeschakeld. Ook zijn verschillende VIB professoren actief in beleidsontwikkeling (op 

persoonlijke titel). 

Internationalisering 

Het grootse gedeelte van de VIB onderzoekers en hoogleraren is Vlaams. Men streeft qua 

samenstelling verdere internationalisatie na, omdat men vindt dat dat nodig is om bij de 

wereldtop te behoren. Wel werkt men zeer veel samen met buitenlandse onderzoeksgroe-

pen, hetgeen blijkt uit het hoge aantal co-publicaties (58%) en octrooien samen met 

buitenlandse partners (ook ongeveer 50%). 

Verder wordt de peer-review op departementsniveau geheel door buitenlandse experts 

uitgevoerd (ruim 50 wereldwijde experts) en is er een internationale Institutional Advisory 

Board. 

Interessant in vergelijking met STW 

De wijze van monitoring van de wetenschappelijke output, en de manier waarop op 

wetenschappelijke kwaliteit gestuurd wordt bieden wellicht voor STW ideeën om meer 

invulling te geven aan haar doelstelling wetenschappelijke kwaliteit te bevorderen (hoewel 

het systeem zeker niet rechtstreeks over te nemen is). 

TTI‘s 

Positionering 

DPI, NIMR, TI en WCFS zijn de vier Nederlandse TTIs (Technologische Top Instituten). Dit 

zijn ook virtuele onderzoeksorganisaties waarbinnen onderzoek binnen universiteiten wordt 

gefinancierd binnen door de industrie gedefinieerde programma‘s. Het onderzoek ligt veelal 

iets dichter bij de markt dan STW gefinancierd onderzoek. 

Omvang en programmering 

Het budget van elk TTI ligt tussen de ⁄15 en 20 mln, waarvan de helft subsidie bedraagt 

van de overheid, 25% bijgedragen wordt door de betrokken universiteiten en kennisinstel-

lingen en 25% door het bedrijfsleven. Daarnaast vindt in sommige gevallen nog additionele 
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contractresearch plaats in opdracht van bedrijven. De programmering geschiedt door het 

bedrijfsleven. Alle vier de TTIs hebben daarvoor een eigen model ontwikkeld dat aansluit 

bij de mogelijkheden en behoeften van hun sector. 

Procedures en begeleiding 

De procedures voor aanvragen van de TTI‘s zijn veelal alleen maar toegankelijk voor de 

deelnemende kennisinstellingen en universiteiten. Vaak is, gezien de gevraagde expertise 

van te voren ook wel duidelijk waar een bepaald project uitgevoerd zal worden. Alleen DPI 

kent een echte open procedure, waarbij kennisinstellingen projecten in kunnen dienen 

binnen de vrij strak gedefinieerde programma‘s. Monitoring vindt plaats door de 

programmacommissies die ook het programma hebben opgesteld, en waarin het 

bedrijfsleven de lead heeft. Bij TI en NIMR zijn er ook meer applicatiegerichte projecten om 

de ontwikkelde kennis over te dragen aan één of meerder specifieke bedrijven. 

Bureauefficiency 

De TTIs zijn ook virtuele instituten. De taken van de centrale organisaties zijn zeer 

verschillend en de kosten lopen dan ook ver uiteen. 

Output 

Zie de tabel. 

Rol van gebruikers/bedrijfsleven 

Globaal gesproken zitten TTIs een stapje dichter bij de markt met hun onderzoek dan 

STW. Het bedrijfsleven programmeert de programma‘s. 

De rol in het beleidsproces 

De TTIs hebben geen formele rol in het innovatiebeleidsproces. 

Internationalisering 

De mate van internationalisering van de TTIs is zeer verschillend en erg afhankelijk van 

het veld waarin zij opereren. 

Interessant in vergelijking met STW 

Omdat TTIs en STW beiden instrumenten van EZ zijn die relatief dicht bij elkaar liggen in 

de innovatieketen is het, ondanks grote verschillen in opzet, interessant om de output te 

vergelijken. Dit geeft een indicatie van de verschillen tussen een programmatische aanpak 

en een open aanpak. 
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Bijlage H:Minicases 

A. CALUX® - besparing van maatschappelijke kosten door brede toepassing van 

dioxinemeetmethode 

Dioxinen zijn giftige stoffen, die zelfs in kleine hoeveelheden een zeer vergiftigende 

werking kunnen hebben. In 2002 heeft de europese unie nieuwe richtlijnen opgesteld die 

de maximale dioxinewaarden in diervoeding en levensmiddelen bepalen, met als doel het 

beperken van de hoeveelheid dioxinen die mensen binnen krijgen. Dit betekent dat over de 

hele lengte van de voedselketen materialen getest moeten worden (van grondstoffen en 

veevoer tot producten in de schappen). Traditionele technieken, gebaseerd op analytisch 

chemische technologie, voor het bepalen van dioxinewaarden zijn relatief duur en 

tijdsintensief. 

CALUX® is een biologische meetmethode waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden of 

stoffen teveel dioxinen bevatten. De methode is het resultaat van een onderzoek van Prof. 

Dr. Abraham Brouwer (VU), dat door STW (OTP) gefinancierd werd. Het detectiesysteem 

maakt gebruik van specifieke dioxinegevoelige cellijnen (bioassays). Het kan relatief snel 

een groot aantal monsters screenen en als ' De verdacht' classificeren. werkelijke 

dioxinewaarde wordt vervolgens met een andere technologie bepaald. 

Tijdens het onderzoeksproject is door STW in overleg met de betrokken partijen besloten 

geen patentaanvraag te doen. STW heeft na afloop van het project de eigendomsrechten 

aan Brouwer overgedragen. Hij heeft het meetsysteem 1998 in de VS gepatenteerd. Het 

Calux-systeem wordt geëxploiteerd middels het door hem in 2001 opgezette bedrijf 

BioDetectionSystems (BDS). 

BDS verkoopt licenties (nu zo‘n 35 wereldwijd) voor de CALUX® technologie en doet 

daarnaast contractonderzoek met deze technologie. BDS heeft inmiddels 16 medewerkers 

(waarvan er vier hiervoor een STW-project hebben gedaan) en een omzet per jaar van 

ongeveer 1,5 m⁄. De licentieopbrensten bedragen op jaarbasis zo‘n 200 k⁄. BDS heeft het 

toeppassingsveld van de CALUX® methode verbreed. Inmiddels wordt de methode ook 

toegepast voor het (in vitro) identificeren van oestrogeen, androgene hormonen en andere 

organisch moeilijk afbreekbare vervuilers. 

Een CALUX-analyse is een factor 5 tot 10 goedkoper en sneller dan de oude meetmetho-

den. In crisissituaties kan zo veel sneller de omvang van een probleem duidelijk worden 

gemaakt. Bovendien vormen bioassays een alternatief voor dierproeven. Het systeem 

wordt voornamelijk gebruikt voor het waarborgen van voedselveiligheid en het meten van 

de milieukwaliteit (waterkwaliteit, sedimenten, baggerspecie etc.). Afnemers zijn industrie 

(bv. farmaceutische industrie, (agro)chemie, zuivelindustrie) en instanties die zich 

bezighouden met voedselveiligheid en milieu. 

Het geschatte aantal dioxine-analyses in Nederland is jaarlijks ongeveer 10.000. Brouwer 

schat dat hiervan tegen de 50% tegenwoordig met de CALUX®-methode gedaan wordt. 

Aangezien men per analyse zo‘n 240 ⁄ bespaard, is de jaarlijkse besparing alleen in 

Nederland al ongeveer 1,2 m⁄. Wereldwijd vinden er zo‘n 300.000 analyses per jaar 

plaats. 

STW input 

postdoc/promovendus/analist, +/- 900 k⁄, WBI 2823 (OTP), 1993 œ 1997, Prof. Dr. A 

Brouwer 
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B. Medimate - valorisatie middels een spin-off 

Lithium wordt als geneesmiddel gebruikt voor manisch depressieve patienten. De dosering 

luistert nauwkeurig en moet regelmatig worden bijgesteld. Patienten moeten daarom vaak 

naar het ziekenhuis om het lithiumgehalte van het bloed te laten meten; een omslachtige 

en dure methode. Een psychiater legde dit probleem voor aan professor Albert van den 

Berg (2000). 

De microvloeistofchip die promovendus Elwin Vrouwe vervolgens met STW-subsidie 

ontwikkelde, is gebaseerd op capillaire electrophorese: met elektrische velden worden 

elektrolyten in bloed in beweging gebracht en vervolgens fysiek van elkaar gescheiden, 

waarna (onder andere) het lithiumgehalte gemeten kan worden. Vrouwe wint met zijn 

onderzoek de prestigieuze I.M. Kolthoffprijs (tweejaarlijkse onderscheiding voor 

”uitmuntend werk in de analytische chemie‘). 

Ingenieur Steven Staal bekijkt op dat moment de mogelijkheden om een eigen bedrijf te 

starten. Hij krijgt van STW een uitbreiding op het project van Vrouwe om de mogelijkhe-

den van de lithiummeter verder te verkennen. Vervolgens krijgt hij een Valorisation Grant 

fase 1 toegekend (juli 2005). Staal geeft aan dat deze STW subsidies cruciaal zijn omdat 

het commercieel toepasbaar maken van de methode niet binnen de doelstellingen van het 

promotietraject viel. Het is moeilijk om investeerders aan te trekken zonder een goed 

werkend prototype of bedrijfsplan. De Valorisation Grant maakt deze overbrugging 

mogelijk. In december 2005 starten Steven Staal en Arjan Floris het bedrijf Medimate. 

Medimate richt zich op het ontwikkelen en exploiteren van het ”lab-on-a-chip‘, een 

zelfmonitoringsysteem voor patiënten, op basis van de door Vrouwe ontwikkelde techniek. 

Het concept moet echter veel compacter en de kostprijs moet van enkele honderden euro‘s 

(huidige demonstratiemodel) terug naar enkele euro‘s. De verwachting is dat volgend jaar 

een patenteerbaar prototype klaar is en dat de lithiummeter vervolgens in 2008 op de 

markt kan zijn. Medimate werkt samen met het bedrijf R&R Mechatronics. Zij maakt het 

demonstratiemodel en prototype (de benodigde elektronica en behuizing), terwijl Medimate 

zich vooral richt op de microfluidische chip. Mechatronics zat in de gebruikerscommissie 

van het promotieproject van Vrouwe. 

De potentiële markt in Nederland bestaat uit de ongeveer 30.000 mensen die lithium reeds 

als medicatie gebruiken en daarnaast de patiënten die nog geen lithium gebruiken, maar 

dat wellicht zullen doen wanneer dit nieuwe systeem beschikbaar is. Ook bestaat de 

verwachting dat de techniek in de toekomst gebruikt kan worden bij andere aandoeningen 

waarvoor regelmatig bloed moet worden geprikt (diabetes, specifieke hartpatiënten). De 

ontwikkeling van de vraag naar het nieuwe systeem is al volop gaande, onder andere door 

publicaties in bladen van patiëntenverenigingen. Het is de bedoeling dat de lithiummeter 

niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa, de VS en Canada op de markt zal 

komen. 

STW input 

promotieproject Elwin Vrouwe tet 5370, 15-4-2001 tot 15-4-2004, 165 k⁄ 

uitbreiding project Steven Staal tet 5370, 20-3-2005 tot 20-9-2005, 25 k⁄ 

valorisation grant fase 1 TCS 7268, juli 2005 tot januari 2006, 25 k⁄ 

aanvraag voor valorisation grant fase 2 ingediend (besluit in juni 2006) 
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C. Hartcontourmeting œ verbeteren van processen in de zorg 

Tijdens een hartonderzoek wordt de conditie van het hart afgeleid uit de wandbewegingen 

van de linker hartkamer, die te zien is op een serie rontgenfoto‘s. De contouren werden tot 

voor kort handmatig getekend. Dit is een tijdrovende bezigheid en het leidde vaak tot een 

minder eenduidige interpretatie. Prof. Hans Reiber doet al jaren onderzoek naar de 

implementatie en validatie van beeldverwerkingsmethoden aan het Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC), afdeling Beeldverwerking (LKEB). In een door STW gesubsidi-

eerd project ontwikkelde promovendus Elco Oost een statistisch model waarmee de 

hartcontouren automatisch worden vastgelegd. 

Het model is vertaald naar een softwaremodule waarvan STW de gebruikersrechten heeft 

overgedragen aan Medis medical imaging systems. Dit bedrijf heeft de module 

geïntegreerd in een softwarepakket (AutoQLV) dat sinds 2005 op de markt is. Dit pakket 

stelt cardiologen in staat om de functie van de linkerhartkamer nauwkeuriger en 

reproduceerbaar vast te stellen op basis van rontgenbeelden die tijdens een hartcatheteri-

satie worden opgenomen. Ook verwacht men dat door de automatisering deze analyse in 

de praktijk meer zal plaatsvinden (eenvoudiger worden van het proces). Uiteindelijk 

betekent dit besparingen in de zorg (economische opbrengsten door tijdsbesparing van 

analisten) en een snellere en betere behandeling van patiënten (maatschappelijke impact). 

De afzet van het softwarepakket in 2005 was ⁄ 225,570. De groeiverwachting van de 

omzet van dit product ligt voor de komende jaren tussen de 10 en 15% (tot ⁄ 420.000 in 

2008). 

Medis werd in 1989 opgericht en heeft nu ongeveer 50 medewerkers. Medis is bij veel van 

de STW-projecten van de afdeling beeldverwerking betrokken geweest. Nauwe 

samenwerking en de betrokkenheid van de afdelingen Marketing & Sales en R&D vergroten 

de utilisatiekansen van onderzoeksresultaten. Als lid van de gebruikerscommissie had 

Medis in het betreffende project een sturende rol. De komende jaren wordt ook utilisatie 

van 3 tot 4 andere STW-projecten via Medis verwacht. De ervaring is dat het dikwijls nog 

enkele jaren duurt voordat de technologie zodanig uitontwikkeld is dat het tot commerciele 

exploitatie kan leiden. De afdeling beeldverwerking financiert dit vervolgonderzoek via een 

vervolgaanvraag bij STW, danwel ondersteund door het bedrijfsleven. 

Reiber geeft aan dat STW in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het opleiden van 

beeldverwerkers, die gericht zijn op de research en ontwikkeling van praktische 

oplossingen die interessant zijn voor de industrie. Deze onderzoekers komen na afloop 

van een project meestal bij het LKEB danwel bij andere beeldverwerkingsgroepen in 

Nederland terecht. 

STW input 

Promotieproject Elco Oost œ LGN 4508 

134 



  

        

         

          

              

            

          

          

           

           

          

          

 

            

          

           

         

              

          

              

             

    

           

                

             

              

               

                

             

             

          

             

              

                 

                

               

        

               

          

         

            

             

             

                

         

       

         

      

D. De Scintillometer œ een wereldwijd verkocht product 

Tijdens zijn door STW gefinancierde promotieonderzoek heeft Wouter Meijninger 

(Wageningen Universiteit en Research Centrum) een meetinstrument ontwikkeld dat de 

voelbare warmte stroom en verdamping kan meten in gebieden op een schaal van enkele 

vierkante kilometers. De warmtestroom en verdamping spelen een belangrijke rol in allerlei 

atmosferische processen. De Large Aperture Scintillometer (LAS) levert niet alleen 

betrouwbare meetresultaten, maar vergt ook weinig onderhoud. Het belangrijkste voordeel 

ten opzichte van de traditionele puntmeettechnieken is dat dit systeem gebiedsgemiddelde 

informatie oplevert. De scintillometer maakt het mogelijk om op eenvoudige manier 

representatieve metingen te kunnen verrichten in natuurlijke landschappen (opgebouwd uit 

meerdere typen begroeiing), waardoor het gebruik van meerdere puntsystemen overbodig 

wordt. 

De nieuwe meettechniek kan onder andere worden gebruikt voor het verbeteren van 

meteorologische (klimatologische) en hydrologische modellen welke worden gebruikt in de 

meteorologie (zoals het KNMI en Meteo Consult), hydrologie, water beheer (zoals 

waterschappen). Onderzoeksinstituten vormen een belangrijke afnemer van de LAS. 

Daarnaast wordt de LAS gebruikt binnen de Remote Sensing industrie. Zij maakt 

verdampingskaarten op basis van satellietwaarnemingen van gebieden met een resolutie 

van enkele vierkante kilometers. LAS stelt hen in staat hun bevindingen te valideren. Op 

termijn kan de LAS bijdragen aan het verbeteren van de weersverwachtingen, door het 

gebruik ervan op weerstations. 

Gedurende het promotieproject werd duidelijk dat er geen patent aangevraagd kon 

worden, omdat de theorie rond het apparaat in de jaren ‘60 al was ontwikkeld in Rusland 

(hoewel nooit op de markt gebracht). Bovendien was al veel kennis openbaar door 

publicaties in de jaren 80 (USA). De gebruikerscommissie wordt tegen het einde van het 

project uitgebreid met het bedrijf Kipp en Zonen B.V. (Delft), dat interesse toonde voor het 

op de markt brengen van de LAS. Na afloop van het project zijn de gebruikersrechten door 

STW aan Kipp en Zonen overgedragen. Kipp en Zonen maakt van oudsher stralingsmeters 

en (papier)recorders. Het bedrijf wil de huidige markt verbreden, onder andere richting de 

waterkant. Daarom zijn een aantal wetenschappelijke instrumenten opgenomen in het 

productassortiment onder de naam ”Atmospheric Science‘. In dit kader vormt de LAS een 

strategisch belangrijk product voor het bedrijf. De LAS wordt sinds 2003 door Kipp en 

Zonen op de markt gebracht. De jaarlijkse afzet van de LAS bedraagt nu zo‘n 15 tot 20 

stuks (verkoopprijs LAS: 20 k⁄ en XLAS 27 k⁄) die over de hele wereld verkocht worden 

(USA, Europa, Azië). Meijninger geeft aan dat hij verwacht dat de markt de komende jaren 

zal groeien tot ongeveer 30 stuks per jaar. 

De succesvolle afronding van dit STW-project en de vermarkting van de LAS door Kipp en 

Zonen heeft geresulteerd in een aantal (vervolg)projecten bij de leerstoelgroep 

Meteorologie en Luchtkwaliteit (WUR). In verschillende promotieonderzoeken is verder 

onderzoek gedaan aan de scintillatie methode, gericht op het theoretische en technische 

verbeteringen en op het verbreden van de toepasbaarheid van de LAS in andere 

vakgebieden (bv in de irrigatie en water beheer). Een ander resultaat van het promotietra-

ject is de deeltijd aanstelling van Meijninger bij Kipp en Zonen, waar hij zich bezig houdt 

met marketingactiviteiten, klantondersteuning en implementatie van de LAS. 

STW input (april 1997 t/m maart 2003) 

Salaris promovendus (4 jaar), Salaris postdoc (2 jaar) 

Materieel krediet en reiskosten (f 222.500,-) 

135 



  

 

         

                

              

        

         

            

              

           

            

         

               

             

               

          

  

            

            

              

       

            

        

 

E. LioniXœ STW als opleider van goede medewerkers 

LioniXwordt in 2001 opgericht als joint venture van de Micro System Technology Group 

(van 3T BV) en Lion Photonix Technologies. LioniXis gevestigd in Enschede en ontwerpt, 

ontwikkelt en produceert microsystemen gebaseerd op micro/nanotechnologie. De 

kerntechnologieen zijn geintegreerde optica en microfluidesystemen. Men levert producten 

op specificatie van klanten, voor de halfgeleiderindustrie, de biomedische industrie etc. 

Een van de mede-oprichters van LioniXis Dhr. Heideman. Hij deed als post-doc onderzoek 

naar sensortechnologie en electro-optics en werd gefinancierd vanuit het IOP. De 

betrokkenheid van LioniX bij STW wordt gecontiniueerd door de veelvuldige deelname in 

gebruikerscommissies (momenteel ongeveer 10). Dikwijls doet LioniX een financiele 

bijdrage (10-20K⁄), welke zij probeert terug te verdienen door de inzet van hun technici in 

projecten (uren verkopen). Verder denkt LioniXmee met onderzoekers bij het schrijven en 

indienen van hun voorstel. In een geval heeft LioniXdaarbij een veel grotere rol gespeeld, 

omdat een van haar medewerkers daarop ging promoveren (gecombineerde aanstelling 

met UT). 

De voornaamste beweegredenen via de gebruikerscommissies bij STW betrokken te zijn is 

dat STW goede onderzoekers financiert die voor LioniXrelevant onderzoek (kunnen) doen. 

Inmiddels werken er 20 mensen bij LioniX, waarvan er 10 een STW-project deden voordat 

zij bij LioniXin dienst kwamen. 

In 2004 kreeg LioniX de Van den Kroonenbergprijs voor jong ondernemerschap. Onder 

Lionix vallen nu vijf nieuwe bedrijfjes. 
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F. Impact van onderzoek 

De beschreven voorbeelden van door STW gesubsidieerd onderzoek laten zien hoe breed 

de impact van dit onderzoek kan zijn. Het kent toepassingen in zeer uiteenlopende 

sectoren zoals de zorg, microelectronica, meteorologie, landbouw en voeding. 

Economische impact wordt gerealiseerd op verschillende manieren. In het geval van 

Medimate vormen de onderzoeksresultaten aanleiding tot verder onderzoek binnen een 

spin-off. Naar verwachting zal dit leiden tot een octrooiaanvraag. Het onderzoek naar de 

dioxinemeter leidde na afloop van het project eveneens tot een patent. In deze gevallen 

wordt economisch rendement gerealiseerd door exploitatie van patenten. Echter, de 

voorbeelden van de scintillometer en de software voor het tekenen van hartcontouren laat 

zien dat ook niet gepatenteerde resultaten geexploiteerd kunnen worden door de 

overdracht van gebruikersrechten aan bedrijven. 

De toepassing van de verschillende technologieeen draagt bovendien bij aan aanmerkelijke 

besparingen in betreffende sectoren: de kosten van de oude meettechnieken (die 

vervangen worden door de dioxinemeter, lithiumchip en de software voor hartkamercon-

touren) waren aanmerkelijk hoger. 

Naast het economisch rendement kan maatschappelijke impact onderscheiden worden. De 

nieuwe dioxinemeetmethode, CALUX®, draagt bij aan een schoner milieu en voedselveilig-

heid. De software voor het meten van de hartkamercontour maakt het mogelijk sneller en 

adequater te diagnostiseren. Door het gebruik van het lab-on-a-chip kunnen meer 

patienten lithium gebruiken en hoeven zij niet steeds voor controle naar het ziekenhuis. 

Bovendien kunnen zij bovendien de juiste dosis lithium innemen. 

Calux-dioxine Medimate Medis-

hartcontour 

LAS LioniX 

patent BDS Medimate 

(toekomst) 

Neen neen nvt 

gebruikersrechten Brouwer, BDS nvt Medis Kipp en Zonen n/a 

spin-off BDS Medimate Neen neen n/a 

omzet 1,6 m⁄ nvt +/- 0,25 m⁄ +/- 0,4 m⁄ nvt 

besparing tov oude 

technieken 

Ja ja Ja nvt nvt 

onderzoekers naar 

bedrijven 

Brouwer richt 

BDS op (+4 

medewerkers) 

Promovendus 

naar Micronit 

bv 

Neen Promovendus 

naar Kipp en 

Zonen 

10 STW-

onderzoekers 
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Bijlage I:Kengetallen STW


STW kenmerken 

Totaal door STW ontvangen baten (60% van NWO en 

40% van EZ) 

⁄ 58.8 mln (2004) 

Waarvan bestemd voor OTP (NWO+EZ) ⁄ 50.9 mln (2004) 

Totale lasten ⁄ 64.7 mln (2004) 

Gemiddeld aantal jaarlijks lopende OTP projecten in 

2001-2004 

Ca. 588 

Gemiddeld aantal jaarlijkse ingediende projectvoorstel-

len in 2001-2004 

Ca. 195 

Betrokkenheid technische universiteiten Van gemiddeld 50% (2001-2004) van de 

OTP projecten is 1 van de 3 technische 

universiteiten projectleider 

Aantal betrokken formatieplaatsen voor promovendi en 

postdocs over geheel 2001-2004 

1086 promovendi, 638 postdocs 

Totaal aantal Speciale Programma‘s 26 (2004) 

Totaal aantal opgerichte bedrijven n.a.v. STW 

onderzoek in 2001-2004 

20 

Totaal aantal octrooiaanvragen in 2001-2004 113 

Totaal aantal octrooioverdrachten en licenties aan 

derden over 2001-2004 

25 octrooien overgedragen en 40 licenties 

Totale omvang ontvangen royalties en lumpsum 

vergoedingen o.b.v. octrooien en licenties in 2001-2004 

⁄ 3.8 mln 

Aantal organisaties (bedrijven, universiteiten, enz) 

betrokken als lid van een gebruikerscommissie in 2001-

2004 

1116 

Gemiddelde verhouding bureaukosten (incl. kosten 

kennishandel) / totale kosten over 2001-2004 

5.8% 

Aantal bureaumedewerkers 51, waarvan 30 voltijds (per 31-12-2004) 

138 



  

 

              

        

      

   

               

            

   

             

     

          

     

           

    

                   

       

 

 

Literatuur


- Bongers, F., P. den Hertog & R. Vandenberg (2003), ”Naar een meetlat voor 

wisselwerking. Verkenning van de mogelijkheden voormeting van kennisuitwisseling 

tussen publieke kennisinstellingen en bedrijven/maatschappelijke organisaties‘, 

Utrecht: Dialogic. 

- Brouwer, E., P. den Hertog, T. Poot & J. Segers (2002), ”WBSO nader beschouwd: 

Onderzoek naar de effectiviteit van de WBSO‘, rapport verschenen in de EZ onderzoek-

reeks, Den Haag. 

- Mintzberg, H. (1987), ”The strategy concept I: Five Ps for strategy‘, California 

Management Review, Volume 30, Nr.1. 

- Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (2005), ”Wetenschaps- en 

Technologie Indicatoren 2005, Den Haag. 

- Stokes, D. (1997), ”Pasteurs quadrant: basic science and technological innovation‘, 

Washington: Brookings Institution Press. 

- Van der Veen, G., E. Arnold, P. Boekholt, J. Deuten, J. van Giessel, M. de Heide & W. 

Vullings (2005), ”Evaluation Leading Technological Institutes‘, Amsterdam/Brighton: 

Technopolis. 

139 



 140 

 

 

 

 


