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Management Summary 


Achtergrond  

Van 2001 tot en met 2005 heeft het landelijke experiment Kenniswijk gelopen. Dit 
experiment betrof een testomgeving in de regio Eindhoven waar verschillende partijen 
(overheden, bedrijven en consumenten) gezamenlijk ervaring opdeden met innovatieve 
breedbandinfrastructuren en –diensten in een aantal woonwijken. In Kenniswijk konden 
bovendien de effecten van deze innovaties op huishoudens en bedrijven worden onderzocht, 
bijvoorbeeld ten aanzien van werk, zorg en mobiliteit. Kenniswijk had als ambitie om binnen 
twee jaar een consumentenmarkt van de toekomst te creëren met een innovatief karakter en 
internationale uitstraling, waarbinnen op basis van hoogwaardige infrastructuren de 
ontwikkeling en toepassing van interactieve en elektronische dienstverlening voor de 
consument op een open wijze zouden plaatsvinden. 

Met Kenniswijk wilde de overheid verder ervaringen opdoen om haar ICT- en innovatiebeleid 
te verbeteren, terwijl bedrijven met Kenniswijk producten en diensten voor een toekomstige 
hoogwaardige markt konden testen. Kenniswijk moest uiteindelijk een impuls geven aan de 
ontwikkeling, toepassing en het gebruik van breedbandinfrastructuren en -diensten in 
Nederland, bijvoorbeeld door landelijke opschaling van diensten die in het kader van 
Kenniswijk zijn ontwikkeld. Ten slotte bood Kenniswijk de overheid ook de gelegenheid om 
uit te proberen of een experiment als Kenniswijk een geschikt beleidsinstrument vormt om 
innovatie te stimuleren. In die zin vormde Kenniswijk dus niet alleen een 
experimenteeromgeving voor ICT- en breedbandinnovaties, maar tevens een bestuurlijke 
experimenteeromgeving.  

Deze eindevaluatie richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Kenniswijk
experiment. Naast doeltreffendheid en doelmatigheid staan dan ook leereffecten centraal in 
deze evaluatie. De evaluatie richt zich verder op de aanpassingen en koerswijzigingen die 
gedurende de looptijd van Kenniswijk zijn opgetreden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
tussentijdse evaluatie uit 2004. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om belangrijke lessen van 
het experiment opnieuw te waarderen en in haar context te begrijpen. Het is dit 
voortschrijdende inzicht dat bijdraagt om toekomstige brede en maatschappelijke ICT- en 
andere projecten te behoeden voor valkuilen, maar ook om de opgedane ervaring en 
expertise te benutten voor technologische en sociale innovatie zonder opnieuw het wiel te 
hoeven uitvinden.  

Het evaluatieonderzoek is door Dialogic van medio juni tot medio oktober 2006 uitgevoerd. 
Het onderzoek bestond uit deskresearch, ongeveer vijftig interviews (bij diensten- en 
infrastructuuraanbieders, landelijke en regionale beleidsmakers, experts en medewerkers 
van Kenniswijk BV), een vragenlijst over breedbandinternet en diensten onder bewoners van 
Kenniswijk (en een controlegroep buiten Kenniswijk), een media-analyse en een interactieve 
bijeenkomst waar een aantal betrokkenen reageerde op de conceptconclusies en 
aanbevelingen van het onderzoek. 

Het is volgens ons belangrijk om de resultaten van het evaluatieonderzoek te plaatsen in het 
tijdsbeeld waarbinnen het Kenniswijk plaatsvond. De plannen voor het experiment werden 
uitgewerkt rond de eeuwwisseling. Die plannen en de uiteindelijke start van Kenniswijk 
vielen, niet helemaal onlogisch, samen met de internethype. Het bedrijfsleven toonde 
bereidheid te willen investeren in ICT-infrastructuren en –diensten. Bovendien maakte de 
rijksoverheid steeds vaker gebruik van publiekprivate samenwerking. Beide ontwikkelingen 
vonden elkaar in het experiment. Vrij snel na aanvang van het experiment stortte de 
internethype volledig in elkaar. Bedrijven in de ICT-sector kwamen in moeilijkheden en de 
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(geplande) investeringen in infrastructuur en diensten werden teruggeschroefd. Dit gold ook 
voor een aantal marktpartijen dat deelnam aan Kenniswijk. Kenniswijk had bovendien te 
maken met risicovolle factoren. Kenniswijk was immers een tweeledig experiment dat zich 
richtte op ICT-innovaties en op een experiment als beleidsinstrument. Het experiment was 
bovendien onderhevig aan strategisch gedrag van deelnemers, dynamische 
marktontwikkelingen, de groei van mid-band internet en complexiteit van inrichting en 
aansturing. De rijksoverheid wist bij aanvang dat het een risicovol project was en dat het 
inbouwen van allerlei veiligheidskleppen nog geen garantie voor succes betekende. In deze 
context werd het behalen van een aantal oorspronkelijke doelstelling lastig. Dit maakt dat de 
eindevaluatie ook een kritische toonzetting heeft. Ondanks deze toonzetting vinden wij het 
belangrijk om toch enkele wapenfeiten uit de looptijd van Kenniswijk te presenteren. Daarna 
komen conclusies en aanbevelingen aan de orde. 

Wapenfeiten Kenniswijk 

- 15.430 Kenniswijk-huishoudens hebben binnen de looptijd van Kenniswijk een 
glasvezelaansluiting verkregen. Dit aantal neemt nog steeds toe. 

- Er zijn 141 diensten ontwikkeld/getest in het kader van Kenniswijk. 

- Diensten- en infrastructuuraanbieders zijn gemiddeld genomen tevreden over de 
subsidieregelingen. 

- Ongeveer 12.000 belangstellenden hebben de Breedbanddemonstratiecentra en de 
Kenniswijk-hoeken bezocht. Honderden deelnemers hebben computercursussen gevolgd. 

- Inwoners van Kenniswijk met een glasvezelaansluiting zijn trotser op het experiment 
Kenniswijk dan inwoners van Kenniswijk zonder een glasvezelaansluiting. 

- Meer dan 50% van de investeringen in Kenniswijk is door marktpartijen gepleegd. 

- Kenniswijk heeft een aantal andere stedelijke breedbandinitiatieven versneld. 

- Kenniswijk heeft het onderwerp breedband hoger op de agenda van landelijke en lokale 
bestuurders geplaatst. 

- Kenniswijk heeft sterk bijgedragen aan nationale en internationale netwerkvorming 
rondom het thema breedband (INEC, Stedenlink, etc.). 

Conclusies 

Uit het bovenstaande kader blijkt dat het experiment Kenniswijk een aantal relevante 
wapenfeiten heeft opgeleverd. Desondanks is een aantal doelstellingen niet of te laat gehaald 
en hebben sommige activiteiten, bijvoorbeeld dienstenontwikkeling, onvoldoende 
bijgedragen aan het behalen van deze doelstellingen. Kenniswijk heeft, zoals 
hieronder verder zal blijken, dus niet helemaal opgeleverd wat oorspronkelijk beoogd 
werd. Wij vinden toch dat Kenniswijk een waardevol experiment was voor de overheid en het 
bedrijfsleven. Het niet behalen van doelstellingen doet volgens ons niets af aan de relevante 
wapenfeiten en het leereffect dat optreedt als gevolg van het experiment, bijvoorbeeld hoe 
een eventueel volgend experiment beter kan worden opgezet. Bovendien wordt in een 
experiment getest of een aanpak werkt. Wanneer vervolgens blijkt dat de aanpak niet werkt, 
is dat geen reden om het experiment ook als een mislukking te beschouwen. Er zijn immers 
lessen geleerd over de (on)mogelijkheden van een experiment als beleidsinstrument; zowel 
in de opzet als in de uitvoering. 
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1.	 De overkoepelende doelstelling (consumentenmarkt van de toekomst) is niet gehaald 
omdat tussenliggende doelstellingen (aansluitingen infrastructuur, ontwikkeling diensten) 
te laat werden gerealiseerd en Kenniswijk daardoor eigenlijk niet toegekomen is aan de 
experimentele fase. 

2.	 De overkoepelende doelstelling was gezien het toenmalige gunstige economische 
tijdsgewricht niet te ambitieus, maar in de uitvoering zijn deze ambitieuze doelstellingen 
en effecten onvoldoende vertaald in concrete, meetbare en haalbare uitkomsten. Wel is 
een beperkt aantal doelstellingen in de loop van het experiment naar meer haalbare 
waarden bijgesteld. Het gebruik, het effect en de voortzetting van diensten werden niet 
systematisch geregistreerd. 

3.	 De prestatieafhankelijke opzet van de subsidieregelingen was effectief en heeft geleid tot 
voldoende investeringen (dat wil zeggen minimaal 50 procent) vanuit marktpartijen. 

4.	 De inrichting van Kenniswijk was te ingewikkeld en kende te veel partijen met 
tegengestelde belangen. 

5.	 Kenniswijk is vertrokken vanuit een technologieneutraal kader. Er werden op basis van 
de gestelde criteria geen technologieën uitgesloten, maar de nadruk kwam wel snel op 
glasvezel te liggen. Dit laatste werd nog eens versterkt doordat in enkele plannen en 
persberichten expliciet gesproken is over glasvezel als doelstelling. De formele 
uitwerking heeft echter wel een technologieneutraal karakter meegekregen. Zowel de 
rijks- als de regionale overheid hebben onvoldoende aandacht besteed aan een duidelijke 
en zorgvuldige communicatie over technologieneutraliteit van het Kenniswijk
experiment. 

6.	 De rijksoverheid moest binnen Kenniswijk op drie fronten balanceren, namelijk tussen 
innovatie (loslaten) en grip houden (controle), tussen een actieve en passieve rol in de 
markt, en tussen het in de markt zetten van een experiment en het tegelijkertijd toezien 
op spelregels voor marktwerking. Uiteindelijk hebben binnen dit voortdurende 
spanningsveld marktwerking en controle de overhand gehad op innovatie en 
experimenteren. 

7.	 Mede als gevolg van een gebrekkig management van verwachtingen aan zowel de kant 
van de overheid als van de marktpartijen toonden voornamelijk marktpartijen 
onvoldoende betrokkenheid bij het experiment en enkele bedrijven toonden strategisch 
gedrag. 

8.	 De tussentijdse evaluatie leidde tot een aantal additionele en effectieve maatregelen om 
Kenniswijk een duw in de goede richting te geven waardoor ondanks de opgelopen 
vertraging doelstellingen werden bereikt met betrekking tot infrastructuur en diensten. 

9.	 Kenniswijk BV heeft zich niet ontwikkeld tot de beoogde motororganisatie, terwijl dit wel 
de verwachting was vanuit marktpartijen, maar het ontbrak Kenniswijk BV aan invloed in 
de besluitvorming. 

10. Kenniswijk had een positief effect op andere breedbandagenda’s en –initiatieven. 

Beleidsaanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de conclusies komen wij tot een aantal 
beleidsaanbevelingen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de randvoorwaarden voor 
experimenten zoals Kenniswijk. De aanbevelingen zijn in grote mate het spiegelbeeld van de 
conclusies. De aanbevelingen zijn vooral gericht op de rijksoverheid en zijn in grote mate 
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toepasbaar in experimenten op andere beleidsterreinen. Een toelichting bij deze 
aanbevelingen staat in hoofdstuk 5.  

1.	 Er moet ruimte blijven bestaan voor grootschalige en ambitieuze (beleids)experimenten 
als Kenniswijk, maar er zijn criteria noodzakelijk om te bepalen of een onderwerp 
geschikt is voor een grootschalig beleidsexperiment, zoals: 

- Het experiment gaat over een ontwikkeling waarvan de rijksoverheid vaststelt dat 
deze mogelijk een belangrijke bijdrage levert aan de economie of leefkwaliteit van 
Nederland, maar marktpartijen, maatschappelijke instellingen en consumenten zijn 
zich daar onvoldoende bewust van of zij zijn (nog) niet bereid te investeren 
(systeem- of marktfalen). Het systeemfalen kan bijvoorbeeld betrekking hebben op 
het vastlopen (bijvoorbeeld in de waardeketen) van gemeenschappelijke innovaties. 
Marktfalen kan ontstaan bij het uitblijven van voldoende economische prikkels voor 
bedrijven om te investeren in nieuwe product/marktcombinaties vanwege 
bijvoorbeeld bestaande externe productie- of consumptie-effecten, kennis-spillovers, 
marktmacht of gebrek aan transparantie. Door dergelijk markt- of systeemfalen 
kunnen gewenste investeringen uitblijven die op middellange termijn belangrijke 
economische en maatschappelijke voordelen kunnen bieden.  

- De keuze voor een experiment waarbinnen de overheid samenwerkt met het 
bedrijfsleven is gebaseerd op het afwegen van enkele alternatieve instrumenten, 
bijvoorbeeld volledige uitvoering door de markt of volledige uitvoering door de 
overheid. Bij deze keuze worden belangrijke spelers buiten de overheid 
geconsulteerd. 

- Het experiment heeft voor en tijdens de looptijd voldoende draagvlak bij de partijen 
die grote invloed hebben op het welslagen van het experiment. Dit draagvlak 
impliceert ook dat partijen accepteren dat een experiment kan mislukken. Het 
draagvlak wordt gestimuleerd door een bestuurder/politicus die zich actief verbindt 
aan het experiment.  

- De doelstellingen en de opzet van het experiment zijn haalbaar en uitvoerbaar, dat 
wil zeggen niet te ambitieus (zowel inhoudelijk als procesmatig, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de looptijd), flexibel (inspelen op nieuwe ontwikkelingen) en een 
transparante en simpele uitvoeringsstructuur (bijvoorbeeld korte lijnen, eenvoudige 
subsidieregelingen, beperkt aantal overheidsinstellingen en bedrijven). 

- De overheids- en marktpartijen moeten vooraf duidelijk uitspreken met welke 
verwachtingen zij deelnemen aan het experiment. Op deze wijze moet deelname van 
partijen vermeden worden die met oneigenlijke verwachtingen toe willen treden. 

- Het experiment kan pas plaatsvinden wanneer de rijksoverheid de garantie kan 
afgeven dat alle randvoorwaarden bij aanvang gerealiseerd zijn (in Kenniswijk 
startten de subsidieregelingen bijvoorbeeld pas toen het experiment al een tijd liep). 

2.	 Een experiment als Kenniswijk moet gebaseerd zijn op een helder en eenduidig plan. Het 
ontwerp en de definitie van wat het experiment is moeten zo SMART mogelijk worden 
neergezet met een duidelijke afbakening van rol, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zonder dat dit ten koste gaat van de voor een experiment 
benodigde flexibiliteit. Ook al zijn onzekerheden en risico’s niet altijd even goed te 
vertalen naar SMART principes, toch dienen deze zo helder mogelijk te worden 
gearticuleerd juist om beter te kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen in het 
experiment. 

3.	 Bij de keuze voor publiekprivate samenwerking en een besloten vennootschap om 
uitvoering te geven aan een experiment als Kenniswijk moeten: 

Dialogic innovatie & interactie 8 



- Beoogde partners (ook buiten de overheid) in een zo vroeg mogelijk stadium worden 
geconsulteerd.  

-	 Alternatieve constructies worden afgewogen. 

-	 Risico’s voor betrokken partijen worden geschat.  

- De verwachtingen over de beoogde opbrengst, samenwerking en cofinanciering 
vooraf duidelijk uitgesproken worden door alle beoogde deelnemers. 

4.	 De rijksoverheid moet door voldoende communicatie streven naar realistische 
verwachtingen van deelnemers. 

5.	 Richt het experiment relatief eenvoudig in door beperking van het aantal deelnemers 
met zo veel als mogelijk gelijkgestemde belangen. 

6.	 Creëer voldoende ruimte voor een experiment, geef aan wat de rijksoverheid (niet) 
toestaat en welke rol zij zelf zal spelen in het experiment. 

7.	 Laat de publieke belangen in publiekprivate samenwerking ook doorklinken in een 
besloten vennootschap en denk vooraf na over diverse experimenteer scenario’s en een 
mogelijke exit strategie. 

8.	 Benut als rijksoverheid de agenderende functie van een landelijke competitie om 
ontwikkelingen te versnellen. 

9.	 Introduceer systematische gegevensverzameling over de effecten van het experiment en 
ontwikkel als rijksoverheid kennismanagement door systematisch kennis op te bouwen 
en te leren uit eerdere experimenten. 

10. Neem als bedrijf alleen deel wanneer de doelstellingen van het experiment worden 
onderschreven en er voldoende capaciteit bestaat om een actieve rol in het experiment 
te spelen. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Van 2001 tot en met 2005 heeft het landelijke experiment Kenniswijk gelopen. Dit 
experiment betrof een geografisch afgebakende omgeving in de regio Eindhoven waar 
verschillende partijen (overheden, bedrijven en consumenten) gezamenlijk ervaring opdeden 
met innovatieve breedbandinfrastructuren en –diensten in een aantal woonwijken. In 
Kenniswijk konden bovendien de effecten van deze innovaties op huishoudens en bedrijven 
worden onderzocht, bijvoorbeeld ten aanzien van werk, zorg en mobiliteit. 

Innoveren is een weerbarstig leerproces van vallen en opstaan. Dit is ook van toepassing op 
het experiment Kenniswijk en haar deelprojecten. Het experimentele karakter van dit project 
betekent dan ook dat er fouten gemaakt kunnen worden en dat er onverwachte effecten 
kunnen optreden. Na de tussentijdse evaluatie van Kenniswijk1 volgt er nu een eindevaluatie 
die gericht is op het verzamelen van de belangrijkste lessen voor de toekomst. 

Met Kenniswijk wilde de overheid verder ervaringen opdoen om haar ICT- en innovatiebeleid 
te verbeteren, terwijl bedrijven middels Kenniswijk producten en diensten voor een 
toekomstige hoogwaardige markt konden testen. Kenniswijk moest uiteindelijk een impuls 
geven aan de ontwikkeling, toepassing en het gebruik van breedbandinfrastructuren en 
diensten in Nederland, bijvoorbeeld door landelijke opschaling van diensten die in het kader 
van Kenniswijk zijn ontwikkeld. Ten slotte bood Kenniswijk de overheid ook de gelegenheid 
om uit te proberen of een experiment als Kenniswijk een geschikt beleidsinstrument vormt 
om innovatie te stimuleren. In die zin vormde Kenniswijk dus niet alleen een 
experimenteeromgeving voor ICT- en breedbandinnovaties, maar tevens een bestuurlijke 
experimenteeromgeving. 

Deze eindevaluatie richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Kenniswijk
experiment. Daarnaast richt deze evaluatie zich op de aanpassingen en koerswijzigingen die 
gedurende de looptijd van Kenniswijk zijn opgetreden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
tussentijdse evaluatie uit 2004. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om belangrijke lessen van 
het project opnieuw te waarderen en in haar context te begrijpen. Het is dit voortschrijdende 
inzicht dat bijdraagt om toekomstige brede en maatschappelijke ICT- en andere projecten te 
behoeden voor valkuilen, maar ook om de opgedane ervaring en expertise te benutten voor 
technologische en sociale innovatie zonder opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. Naast 
doeltreffendheid en doelmatigheid staan dan ook leereffecten centraal in deze evaluatie. 

Het is volgens ons belangrijk om de resultaten van het evaluatieonderzoek te plaatsen in het 
tijdsbeeld waarbinnen het Kenniswijk plaatsvond. De plannen voor het experiment werden 
uitgewerkt rond de eeuwwisseling. Die plannen en de uiteindelijke start van Kenniswijk 
vielen, niet helemaal onlogisch, samen met de internethype. Het bedrijfsleven toonde 
bereidheid te willen investeren in ICT-infrastructuren en –diensten. Bovendien maakte de 
rijksoverheid steeds vaker gebruik van publiekprivate samenwerking. Beide ontwikkelingen 
vonden elkaar in het experiment. Vrij snel na aanvang van het experiment stortte de 
internethype volledig in elkaar. Bedrijven in de ICT-sector kwamen in moeilijkheden en de 
(geplande) investeringen in infrastructuur en diensten werden teruggeschroefd. Dit gold ook 
voor een aantal marktpartijen dat deelnam aan Kenniswijk. Kenniswijk had bovendien te 
maken met risicovolle factoren. Kenniswijk was immers een tweeledig experiment dat zich 
richtte op ICT-innovaties en op een experiment als beleidsinstrument. Het experiment was 

1 Berenschot (2004), Mid-term review Kenniswijk, Utrecht. 
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bovendien onderhevig aan strategisch gedrag van deelnemers, dynamische 
marktontwikkelingen, de groei van mid-band internet en complexiteit van inrichting en 
aansturing. De rijksoverheid wist bij aanvang dat het een risicovol project was en dat het 
inbouwen van allerlei veiligheidskleppen nog geen garantie voor succes betekende. In deze 
context werd het behalen van een aantal oorspronkelijke doelstelling lastig. Dit maakt dat de 
eindevaluatie ook een kritische toonzetting heeft. 

1.2 Wat is Kenniswijk? 

Het bijzondere van Kenniswijk is niet alleen de experimentele status. Kenniswijk begaf zich 
ook in de wereld en het tijdsgewricht van snelle en dynamische technologische 
ontwikkelingen. Dat vereiste een open en flexibele aanpak zodat optimaal ingespeeld kon 
worden op nieuwe ontwikkelingen. Een strak, vast omlijnd plan is daarbij niet altijd de eerst 
aangewezen weg. Voorts was Kenniswijk bijzonder omdat in een specifieke regio (Eindhoven, 
Helmond en later ook Nuenen) en daarbuiten relevante partijen zijn uitgenodigd om mee te 
doen, dat wil zeggen lokale en regionale overheden, het bedrijfsleven (aanbieders van 
diensten en infrastructuur), maatschappelijke organisaties en consumenten. Dit werd 
vormgegeven in een constructie voor publiekprivate samenwerking (PPS) en een Kenniswijk 
BV. Ondanks de regionale inbedding had Kenniswijk nadrukkelijk ook een landelijke 
invalshoek en uitstraling, omdat nieuwe diensten landelijk opgeschaald kunnen worden. 

Kenniswijk heeft haar ambitie als volgt omschreven: “het binnen twee jaar creëren van een 
consumentenmarkt van de toekomst met een innovatief karakter en internationale 
uitstraling, waarbinnen op basis van hoogwaardige infrastructuren de ontwikkeling en 
toepassing van interactieve en elektronische dienstverlening voor de consument op een open 
wijze plaatsvinden”.2 Uit deze ambitie volgden drie doelstellingen: 

1.	 Het – vooruitlopend op de verwachte marktontwikkeling – tot stand brengen van 
kritische massa voor ontwikkeling van interactieve consumentendiensten, infrastructuur 
en gebruik. 

2.	 Het realiseren van concrete voordelen voor burgers, bedrijven, publieke instellingen en 
overheden. 

3.	 Binnen twee jaar bewerkstelligen van een internationaal vooraanstaande positie van 
Nederland voor het ontwikkelen van interactieve diensten en als vestigingsplaats. 

Naast deze doelstellingen werd een aantal gewenste effecten nagestreefd, zoals: 

- Doorbreken van de patstelling tussen infrastructuur- en dienstenaanbieders, zodat ICT-
innovaties (in infrastructuur en diensten) gericht op de consument worden gestimuleerd 
(innovatieaspect). 

- Versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland als vestigingsplaats 
voor ICT-bedrijven (concurrentieaspect). 

- Faciliteren van toegang voor burgers tot elektronische diensten zoals telewerken, 
teleleren en e-diensten (consumentenaspect). 

- Bieden van een unieke mogelijkheid voor bedrijven en instellingen om elektronische 
diensten voor consumenten op grote schaal te testen en het inzicht in de effecten van 
ICT op sociale, ruimtelijke en mobiliteitspatronen te vergroten (experimentaspect). 

2 Staten-Generaal, vergaderjaar 2000-2001, Oprichting Stichting Kenniswijk.nl, Kamerstuk 27 502, nrs. 
106 en 1. 
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Ook zijn enkele kwantitatieve doelstellingen vastgesteld, zoals 140 innovatieve diensten in 
2003 (resp. 75 en 110 innovatieve diensten in 2001 en 2002) en 100% infrastructurele 
dekking in 2003 (50% resp. 75% in 2001 en 2002).3 Deze laatste doelstelling is tussentijds 
aangepast. 

De beleidsdoelstellingen ten aanzien van Kenniswijk zijn zes jaar geleden vastgelegd. Een 
formele beleidsevaluatie vereist dat na afloop van het project getoetst wordt of deze 
doelstellingen gerealiseerd zijn. De ontwikkelingen rondom ICT voltrekken zich echter in een 
snel tempo. Wij doen daarom geen recht aan het experiment Kenniswijk wanneer wij ons 
alleen toeleggen op de doelstellingen van zes jaar geleden. Uiteraard zullen wij nagaan in 
hoeverre deze gerealiseerd zijn (als aanvulling op de tussentijdse evaluatie), maar wij zullen 
bij het al dan niet behalen van deze doelstellingen rekening houden met voortschrijdend 
inzicht als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent enerzijds dat veranderende 
omstandigheden (bijvoorbeeld nieuwe technische mogelijkheden, prijsdalingen, economische 
teruggang) doelbereiking kunnen beïnvloeden en een aanpassing van het beleid en 
doeleinden kunnen vergen. Anderzijds kunnen tussentijdse evaluaties vragen om bijsturing 
van het beleid. Het niet behalen van de oorspronkelijke doeleinden hoeft dan niet 
noodzakelijk een negatieve beoordeling te krijgen, omdat het beleid (en dus de doeleinden) 
tussentijds bijgestuurd is op basis van voortschrijdend inzicht4. Het oordeel wordt dan meer 
gestoeld op de vraag of de aanpassing relevant was. 

Vanaf het najaar 2001 is de uitvoeringsfase vorm gegeven door oprichting van de 
publiekprivate samenwerking (PPS) en de Kenniswijk BV. Deze organisatievorm met een 
vertegenwoordiging van verschillende betrokken partijen vervulde een centrale rol in het 
experiment. Naast oprichting van deze organisatie is een aantal subsidieregelingen voor 
dienstenontwikkeling en abonnementen op breedbandinfrastructuren in het leven geroepen. 
Er zijn op internationaal niveau contacten gelegd met gelijksoortige projecten. Tijdens de 
looptijd is tevens een impulsplan uitgevoerd om het experiment te stimuleren (begin 2003). 
In dit plan is de makel- en schakelrol van de Kenniswijk BV versterkt. Kenniswijk is formeel 
per 1 oktober 2005 beëindigd. De meeste zaken zoals toegekende subsidies zijn 
afgehandeld, maar een aantal initiatieven en effecten hebben ook na 2005 nog een beperkt 
vervolg gekregen. 

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De beleidsevaluatie heeft als doelstelling: 

Het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het project Kenniswijk en van 
het instrumentarium, waarbij aandacht moet zijn voor de context van het Kenniswijk 
initiatief. Hiernaast moet de evaluatie een lerend karakter hebben met als doel de ervaringen 
te kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van gelijksoortige beleidsinstrumenten.  

De onderzoeksvragen van de beleidsevaluatie kunnen in de categorieën doeltreffendheid, 
doelmatigheid en leereffecten worden ingedeeld. Hieronder worden de relevante deelvragen 
per categorie geformuleerd: 

3 Er zijn ook kwantitatieve doelen geformuleerd ten aanzien van Kenniswijk-hoeken, bezoekerscentra en 
cursisten digitaal diploma. 

 Overigens geldt vanuit het experimentele perspectief dan ook dat het behalen van gestelde 
doelstellingen niet noodzakelijk een positieve beoordeling hoeven mee te krijgen. 
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Doeltreffendheid 

1.	 In hoeverre zijn de drie hoofddoelstellingen en de gewenste effecten van het project 
gerealiseerd?5 

2.	 Was het project doeltreffend ingericht? 

3.	 Zijn de maatregelen naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie doeltreffend geweest? 

4.	 Wat zijn de belangrijkste exogene factoren die van invloed zijn geweest op de 
doeltreffendheid van de stimuleringsmaatregelen en het uiteindelijke resultaat? 

5.	 Zijn er veranderingen te constateren ten opzichte van de uitgevoerde nulmetingen bij 
bewoners die aan het experiment hebben deelgenomen? Zo ja, welke zijn dat? 

6.	 Zijn er andere, onverwachte effecten gerealiseerd? Hebben deze effecten een positieve 
of negatieve bijdrage geleverd aan de beleidsdoelstellingen van Kenniswijk? 

Doelmatigheid 

7.	 Is het project Kenniswijk doelmatig ingericht en uitgevoerd ten aanzien van de bijsturing 
van het project naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie? 

8.	 Is het project Kenniswijk doelmatig ingericht en uitgevoerd ten aanzien van de betrokken 
partijen (overheidsinstellingen, Kenniswijk BV, participanten in de BV, bewoners en 
bedrijven)? 

9.	 Is het project Kenniswijk doelmatig ingericht en uitgevoerd ten aanzien van de keuze 
voor een PPS-constructie en de keuze voor de BV vorm voor de motororganisatie? 

10. Is het project Kenniswijk doelmatig ingericht en uitgevoerd ten aanzien van de gekozen 
subsidie instrumenten en uitvoeringsorganisaties? 

11. Wat zijn de ervaringen van betrokken partijen (zie hiervoor) bij de wijze waarop het 
experiment Kenniswijk is verlopen? 

Leereffecten 

12. Wat zijn de leereffecten met betrekking tot de uitgangspunten c.q. aannames van EZ bij 
een experiment als beleidsinstrument? Welke ‘do’s en dont’s’ zijn er te formuleren vanuit 
Kenniswijk ten aanzien van een experiment als beleidsinstrument? 

13. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot het huidige beleid, vooral in het licht 
van de gewenste effecten die met het experiment werden nagestreefd? 

14. Wat is de relatieve bijdrage van Kenniswijk aan de algemene doelstelling ten aanzien van 
‘elektronische communicatie en post’ en de operationele doelstelling ‘stimuleren dat de 
markt voorzieningen, producten en diensten ontwikkelt en dat deze worden benut’?6 

5 De drie hoofddoelstellingen en gewenste effecten staan in paragraaf 1.2. 

 Volgens de Rijksbegroting 2006 is de minister verantwoordelijk voor een efficiënt werkende 
communicatie- en postmarkt en het waarborgen van publieke belangen (veilig, betrouwbaar, 
toegankelijk en transparant). Daarnaast stimuleert hij innovatie in de ICT- en postsector. (hoofdstuk 
VIII, Economische Zaken). De genoemde operationele doelstelling wordt nagestreefd met o.a. Nationaal 
Actieplan Elektronische Snelwegen, Maatschappelijke Sectoren en ICT, ICT-flankerend beleid en 
administratieve lasten en demonstraties/pilots (waaronder Kenniswijk valt). 
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1.4 Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek is van medio juni tot medio oktober 2006 uitgevoerd. De aanpak bestaat uit 
drie fasen, namelijk (1) voorbereiding, (2) uitvoering en (3) analyse, toetsing en rapportage. 
Deze stappen lichten wij hier kort toe. 

Voorbereiding 

Deze fase heeft bestaan uit een bondig vooronderzoek waarin centrale documenten over 
Kenniswijk zijn verzameld en geanalyseerd. Voorts is met een aantal sleutelpersonen 
gesproken dat tussen 2001 en 2005 betrokken was bij Kenniswijk. Een ander onderdeel van 
het vooronderzoek betrof het samenstellen van een toetsingskader. Dit kader is bedoeld om 
te bepalen in hoeverre het project Kenniswijk doeltreffend en doelmatig is geweest. Het 
kader is te beschouwen als de meetlat om te bepalen of er grote afwijkingen zijn tussen 
gewenst en gerealiseerd beleid. Wij hebben het toetsingskader gebaseerd – in navolging van 
de tussentijdse evaluatie7 – op de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen en de 
gewenste effecten uit de oorspronkelijke opzet van Kenniswijk (zie paragraaf 1.2). In deze 
eindevaluatie wordt de beoordeling van het bereiken van deze doelen en effecten 
geactualiseerd. Het toetsingskader is verder uitgebreid met bijstellingen die bijvoorbeeld 
naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie zijn aangebracht in het project Kenniswijk. Het 
toetsingskader staat in Bijlage 1. 

Uitvoering 

Deze fase heeft bestaan uit vier onderdelen: desk research, een interviewronde, een 
vervolgmeting maatschappelijke effecten en een interactieve sessie. De desk research 
bestond – als aanvulling op het vooronderzoek – uit het verzamelen en analyseren van 
relevante documenten over Kenniswijk (inclusief een media-analyse). Voorts omvatte de 
desk research (als resultaat van de documentanalyse) een tijdlijn met een reconstructie van 
beslissingen en gebeurtenissen in en rond Kenniswijk, een overzicht van betrokken partijen 
en een internationale benchmark. In de benchmark is een aantal ICT-indicatoren voor 
Nederland over de periode 2001 tot 2005 vergeleken met België, Canada, Denemarken, 
Estland, Oostenrijk, Singapore, Zuid-Korea en Zweden. Dit geeft vooral contextinformatie 
over de ontwikkeling van ICT (en breedband) in de periode dat Kenniswijk liep. De resultaten 
van de desk research staan in Bijlage 2. 

In de interviewronde zijn ruim dertig betrokken partijen face-to-face geïnterviewd over 
Kenniswijk. Deze gesprekspartners zijn in te delen in de categorieën beleidsmakers (lokaal 
en nationaal), aanbieders van diensten, aanbieders van infrastructuur, experts en direct 
betrokkenen bij het projectbureau Kenniswijk BV. Aanvullend zijn ongeveer 15 
dienstenaanbieders telefonisch gesproken om informatie te achterhalen over diensten die zij 
in het kader van Kenniswijk hebben ontwikkeld (o.a. vragen over de subsidieprocedure, de 
voorzetting na beëindiging van Kenniswijk en innovatief karakter en gebruik van de dienst). 
In Bijlage 4 staat een overzicht van de gesprekspartners. 

De vervolgmeting (in samenwerking met TNS NIPO) geeft inzicht in de effecten van ICT op 
sociale, ruimtelijke en mobiliteitspatronen onder Kenniswijk-huishoudens. De vervolgmeting 
is gebaseerd op de nulmeting van het IVA, zowel wat betreft steekproef en respons 

7 Berenschot (2004), Mid-term Review Kenniswijk, Utrecht, bijvoorbeeld blz. 96 – 102. 
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(Kenniswijk en niet-Kenniswijk) als de vragenlijst.8 Dit maakt een vergelijking in de tijd 
tussen Kenniswijk-huishoudens en een vergelijkbare controlegroep mogelijk. 

De laatste stap in de uitvoering betreft een interactieve sessie waarin de voornaamste 
conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn gepresenteerd aan een aantal partijen 
dat betrokkenen was bij het experiment. Zij hebben deze conclusies en aanbevelingen 
aangevuld (een validatie) en met elkaar gesproken over de lessen die uit deze resultaten 
kunnen worden getrokken. In Bijlage 6 staat de deelnemerslijst van deze sessie.  

Analyse, toetsing en rapportage 

De verzamelde gegevens uit de uitvoeringsfase zijn geanalyseerd en geïnterpreteerd aan de 
hand van de onderzoeksvragen en het toetsingskader. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt de doeltreffendheid aan de orde. Hoofdstuk 3 richt zich op de 
vervolgmeting maatschappelijke effecten. De doelmatigheid staat in hoofdstuk 4 centraal. In 
het laatste hoofdstuk staan conclusies en aanbevelingen. De lezer met weinig tijd kan zich 
beperken tot de managementsamenvatting. 

8 IVA (2003), Een onderzoek naar ICT in het dagelijks leven van bewoners in Kenniswijk anno 2003, 
Tilburg. 
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2 Doeltreffendheid Kenniswijk 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beantwoordt de onderzoeksvragen over de doeltreffendheid van Kenniswijk 
(zie paragraaf 1.3). De antwoorden zijn enerzijds een actualisatie van de antwoorden op 
vragen over doeltreffendheid uit de tussentijdse evaluatie. Anderzijds komen nieuwe 
inzichten over doeltreffendheid van Kenniswijk aan de orde die bijvoorbeeld betrekking 
hebben op de periode na de tussentijdse evaluatie van Kenniswijk. Voor een aantal 
doelstellingen kan de doelbereiking relatief nauwkeurig, kwantitatief en objectief worden 
gemeten, terwijl het meten van het realiseren van andere doelstellingen meer afhangt van 
kwalitatieve opvattingen en percepties van betrokken partijen. In dit hoofdstuk komen met 
betrekking tot doeltreffendheid de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Realisatie van beleidsdoelstellingen (paragraaf 2.2) 

- Doeltreffendheid van de inrichting van Kenniswijk (2.3) 

- Doorwerking van de tussentijdse evaluatie (2.4) 

- Exogene factoren die doelbereiking van Kenniswijk beïnvloeden en neveneffecten (2.5) 

- Rol van de overheid (2.7) 

- Relatieve bijdrage Kenniswijk aan algemene doelstelling (2.7) 

2.2 Beleidsdoelstellingen Kenniswijk 

In deze paragraaf wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord: In hoeverre zijn de drie  
hoofddoelstellingen en de gewenste effecten van het project gerealiseerd?. Achtereenvolgens 
komen de overkoepelende doelstelling, de drie hoofddoelstellingen, de gewenste effecten en 
de doelstellingen ten aanzien van dienstenontwikkeling aan de orde. 

2.2.1 Realisatie overkoepelende en hoofddoelstellingen 

De drie hoofddoelstellingen zijn gebaseerd op een overkoepelende doelstelling van 
Kenniswijk. Deze staat in het volgende kader. Alvorens het behalen van de drie 
hoofddoelstellingen te behandelen, wordt stilgestaan bij deze overkoepelende doelstelling. 

Overkoepelende doelstelling 

“Het binnen twee jaar creëren van een consumentenmarkt van de toekomst met een 
innovatief karakter en internationale uitstraling, waarbinnen op basis van hoogwaardige 
infrastructuren de ontwikkeling en toepassing van interactieve en elektronische 
dienstverlening voor de consument op een open wijze plaatsvinden”.9 

9 Staten-Generaal, vergaderjaar 2000-2001, Oprichting Stichting Kenniswijk.nl, Kamerstuk 27 502, nrs. 
106 en 1. 
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De overkoepelende doelstelling is niet gehaald 

Geconcludeerd kan worden dat de overkoepelende doelstelling niet binnen twee jaar en 
evenmin binnen de gehele looptijd van Kenniswijk is gehaald. Dit wordt ook door de meeste 
partijen bevestigd. Tegelijkertijd concluderen wij dat in het laatste jaar van Kenniswijk wel 
de basis voor de ontwikkeling van een dergelijke consumentenmarkt is gerealiseerd. Een 
(breedband) consumentenmarkt veronderstelt volgens ons een wisselwerking tussen vraag 
naar en aanbod van consumentgerichte diensten en producten. Bovendien moet er sprake 
zijn van een daadwerkelijke uitruil van of handel in diensten/producten waarvoor 
vergoedingen worden betaald door consumenten. De aanwezigheid van een breedbandige 
infrastructuur is hierbij een essentiële voorwaarde. In het geval van Kenniswijk is de 
ontwikkeling en vooral de beschikbaarheid van consumentgerichte diensten relatief traag op 
gang gekomen. Uiteindelijk is vanuit Kenniswijk wel de ontwikkeling van een 140-tal 
diensten ondersteund maar de introductie van de diensten was eigenlijk te laat om te 
kunnen spreken van een echte consumentenmarkt; het kost immers ook nog tijd om de 
consument daadwerkelijk te bereiken en te overtuigen van de meerwaarde van de dienst. 
Bovendien blijkt uit de interviews dat de meerwaarde en vooral de innovativiteit van de 
diensten als relatief laag wordt beoordeeld (de doelstelling ten aanzien van diensten is 
daarom kwantitatief wel gehaald, maar kwalitatief niet). Vanzelfsprekend heeft de vertraging 
in de realisatie van de breedbandinfrastructuur in Kenniswijk een belangrijke rol gespeeld in 
de trage ontwikkeling van een consumentenmarkt en testomgeving. Uiteindelijk was er 
binnen Kenniswijk wel sprake van de totstandkoming van ruim 15.000 
glasvezelaansluitingen, maar dat was pas in de allerlaatste fase van het experiment. Er trad 
dus een domino-effect op. Door het laat realiseren van diensten en infrastructuur kwam de 
beoogde consumentenmarkt ook niet tot stand en was er geen tijd meer voor experimenten. 

Overkoepelende doelstelling was niet te ambitieus, maar wel onvoldoende concreet en snel 
achterhaald 

Vanuit het bedrijfsleven wordt gewezen op het vage en ambtelijke karakter van de 
overkoepelende doelstelling. Dit wordt bevestigd door medewerkers van zowel de 
rijksoverheid als regionale overheden die wijzen op het lage SMART-gehalte10 van de 
overkoepelende en de hoofddoelstellingen. De overkoepelende doelstelling was volgens velen 
erg ambitieus, vooral ten aanzien van de grootschalige aanleg van breedbandinfrastructuren 
binnen twee jaar. Volgens de gesproken overheidspartijen hebben de private partijen binnen 
Kenniswijk echter nooit waarschuwingen gegeven over de problemen die zij hebben ervaren 
met dit ambitieniveau. Bovendien hadden diverse marktpartijen in de beginperiode van 
Kenniswijk al plannen voorgelegd voor de grootschalige aanleg van breedband binnen 
Kenniswijk. 

Het ambitieuze karakter van de overkoepelende doelstelling wordt door verschillende 
partijen echter ook als positief ervaren. Deze ambitie was noodzakelijk om bestuurlijke 
aandacht, mensen en middelen te mobiliseren. Een minder ambitieuze doelstelling had het 
risico dat deze niet tot de verbeelding sprak en politieke besluitvorming over toewijzing van 
middelen aan een experiment als Kenniswijk moeizamer maakte.  

De overkoepelende doelstelling werd geformuleerd in de hoogtijdagen van economische groei 
en internet waar het hoge ambitieniveau grotendeels door ingegeven is. Een ambitieuze 
doelstelling vraagt volgens ons echter wel om een vertaling naar concrete doelen en 
werkplannen en om een goede communicatie/dialoog met alle betrokkenen. Het gevaar was 

10 SMART = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. 
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dat er onvoldoende aandacht bestond voor het ‘management van verwachtingen’ waardoor 
onterechte beelden en uiteenlopende visies ontstonden over het gewenste verloop en de 
uitkomsten van het project, zowel bij politici, aandeelhouders, dienstenaanbieders als 
inwoners van Kenniswijk. Dit is volgens ons uiteindelijk onvoldoende gebeurd waardoor het 
experiment onnodige vertraging heeft opgelopen. Een fase waarin dit zich duidelijk 
gemanifesteerd heeft, is de periode na de voorlopige toekenning van Kenniswijk aan de regio 
Eindhoven waarin de projectgroep de taak had om de plannen en ideeën te vertalen in een 
businessplan. Door de onduidelijkheid over de doelstellingen en ambities van Kenniswijk 
bleken de projectgroep en de vertegenwoordigers van de rijksoverheid regelmatig 
verschillende opvattingen te hebben over de gewenste inrichting van Kenniswijk waardoor de 
opgestelde plannen herhaaldelijk moesten worden bijgesteld. 

De overkoepelende doelstelling lijkt tegenstrijdig 

Verschillende partijen wijzen op een tegenstrijdigheid in de overkoepelende doelstelling waar 
het gaat om het realiseren van een consumentenmarkt enerzijds en het introduceren van 
innovatieve infrastructuren en diensten anderzijds. Gesteld wordt dat het bij het ontwikkelen 
van een consumentenmarkt vooral gaat om het realiseren van voldoende massa, in de zin 
van het aantal consumenten/klanten, dat het economisch aantrekkelijk maakt om diensten 
en producten te vervaardigen en aan te bieden. Dit zou op korte termijn niet of nauwelijks te 
bereiken zijn door volledig in te zetten op hoogwaardige, hightech en innovatieve diensten 
en infrastructuren, waarbij er tot op zekere hoogte sprake is van technology push. Het 
nastreven van ‘massa’ blijkt ook enigszins uit de lijst met ontwikkelde diensten: een groot 
aantal diensten is juist ontwikkeld met het oog op smallere internetverbindingen zodat een 
grotere markt bediend kon worden. Het uitblijven van breedbandige infrastructuren op grote 
schaal, of de vertraging hierin, maakt de ontwikkeling van diensten specifiek voor dergelijke 
infrastructuren economisch veel minder aantrekkelijk. 

Dit kan ook gezien worden als het kip/ei probleem of de patstelling tussen diensten en 
infrastructuur, maar deze patstelling wilde Kenniswijk juist oplossen. De Kenniswijk 
doelstelling oversteeg deze patstelling, maar omdat deze patstelling nog bestond tijdens het 
begin van Kenniswijk ervoeren deelnemers de doelstelling dan toch nog als tegenstrijdig. 

Psychologisch effect op bedrijven die deelnemen 

Uit de interviews blijkt dat het realiteitsgehalte en mogelijke succes van Kenniswijk voor 
sommige bedrijven niet de primaire redenen waren om aan Kenniswijk deel te nemen. Voor 
deze bedrijven zou deelname vooral zijn ingegeven door de wens om van de technologische 
en marktontwikkelingen op de hoogte te blijven en eventueel om de eigen belangen te 
bewaken (die in sommige gevallen afweken van de Kenniswijk doelstellingen11) zonder 
noodzakelijkerwijs een actieve bijdrage aan Kenniswijk te hoeven leveren. Tegelijkertijd is 
tijdens de interviews door enkele bedrijven gewezen op de vraag in hoeverre (grote) 
bedrijven het zich kunnen veroorloven om niet deel te nemen aan een grootschalig 
overheidsinitiatief als Kenniswijk of om hierop belangrijke kritiek te uiten. Welke gevolgen 
zijn er wanneer deze bedrijven afstand nemen van een dergelijk initiatief, zeker op het 
moment wanneer de voornaamste inhoudelijke keuzen al gemaakt zijn? Bovendien wijzen 
enkele respondenten op het belang die de overheid had om de toezegging van zoveel 
mogelijk marktpartijen in een zo vroeg mogelijk stadium te realiseren en dat er daardoor ook 

11 Bijvoorbeeld conflicterende belangen tussen aandeelhouders van de Kenniswijk BV die elk een andere 
infrastructuur vertegenwoordigden (kabel, xDSL en glasvezel). 

Dialogic innovatie & interactie 19 



druk op de bedrijven werd gelegd door te wijzen op de, soms concurrerende, bedrijven die al 
wel deelname hebben toegezegd. Er gaat van een grootschalig initiatief als Kenniswijk een 
belangrijk dwingend psychologisch effect uit richting de beoogde deelnemers. 

Samenvattend 

- De overkoepelende doelstelling is niet gehaald, waarbij het achterblijven van de 
infrastructuur een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Door het niet behalen van deze 
doelstelling konden andere doelstellingen (experimenteren, patstelling doorbreken) ook 
niet meer volledig behaald worden (domino-effect). 

- De doelstelling was niet te ambitieus gezien de tijdgeest en de oorspronkelijke concrete 
voorstellen bij bedrijven voor de aanleg van de infrastructuur. Bovendien was het hoge 
ambitieniveau geen verkeerde keuze bezien vanuit de noodzaak om middelen te 
mobiliseren. De doelstelling raakte echter wel snel achterhaald in verband met 
veranderende (economische) omstandigheden. 

- Het aantal diensten is kwantitatief wel gehaald, maar kwalitatief niet. Het aantal 
breedbandaansluitingen bleef achter bij de oorspronkelijke doelstelling en ook de 
bijgestelde doelstelling werd laat gerealiseerd (een toelichting volgt hierna bij de 
hoofddoelstellingen). 

- De overkoepelende doelstelling bevatte twee tegenstrijdigheden. De eerste 
tegenstrijdigheid betrof het realiseren van een consumentenmarkt, waarbij uitgegaan 
dient te worden van ‘massa’, en tegelijkertijd het ontwikkelen en introduceren van 
innovatieve diensten voor diezelfde consumentenmarkt. Deze zijn niet in eerste instantie 
met elkaar te verenigen. Kenniswijk wilde vooruitlopen op de markt en de patstelling 
tussen diensten en infrastructuur verminderen. Deze tweede op te lossen 
tegenstrijdigheid was opgenomen in de doelstelling, waardoor de doelstelling op dat punt 
ook tegenstrijdig leek.  

- Grootschalige en ambitieuze overheidsinitiatieven als Kenniswijk, waarbij het 
bedrijfsleven gevraagd wordt om deel te nemen, kunnen een dwingend effect uitoefenen 
op bedrijven en leiden tot een verandering van de vraag die de bedrijven zich zouden 
moeten stellen van ‘is het voor ons interessant om deel te nemen’ naar ‘kunnen wij het 
ons veroorloven om niet deel te nemen?’. Volgens ons is deze druk ongewenst, omdat 
deelnemers dan met oneigenlijke redenen en verwachtingen in een experiment kunnen 
stappen. 

Hoofddoelstellingen 

Hoofddoelstelling 1: Het – vooruitlopend op de verwachte marktontwikkeling – tot stand 
brengen van kritische massa voor ontwikkeling van interactieve consumentendiensten, 
infrastructuur en gebruik. 

Bijgestelde doelstellingen infrastructuur dankzij inhaalslag gerealiseerd 

De infrastructuur voor breedband, voornamelijk glasvezel, is zoals gezegd traag 
gerealiseerd. In de volgende figuur staat het verloop van de beoogde en gerealiseerde 
aansluitingen. 
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Figuur 2-1. Geplande en gerealiseerde aansluitingen in Kenniswijk12 

Volgens het oorspronkelijke plan van aanpak Kenniswijk (juli 2001) zouden in 2001, 2002 en 
2003 resp. 50, 75 en 100% van de 40.000 Kenniswijk-huishoudens een 
breedbandaansluiting krijgen. Omdat Kenniswijk al enige vertraging opliep (o.a. vanwege 
verslechterende marktcondities) werd deze planning in een brief van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer een jaar opgeschoven. Deze ambitie bleek 
echter nog steeds te hoog, omdat de aanleg van de infrastructuur erg moeizaam van de 
grond kwam. Een gevolg was dat de ambitie van 100% (ofwel 40.000) aansluitingen spoedig 
werd verlaten. Kenniswijk BV kondigde vrij snel na haar oprichting aan dat de doelstelling  
voor infrastructuur (40.000 aansluitingen) naar beneden werd bijgesteld (naar 15.000 
aansluitingen). Het ministerie ging akkoord en de subsidieregeling voor infrastructuur werd 
afgestemd op het aansluiten van 15.000 huishoudens. 

In de tussentijdse evaluatie bleek dat in 2003 1.200 van de 40.000 huishoudens een 
glasvezelaansluiting hadden (=3%). Daarvan hadden 175 huishoudens een abonnement. De 
tussentijdse evaluatie - gepubliceerd in 2004 - hield echter geen rekening met de 

12 De cijfers in de figuur en de onderstaande passage zijn gebaseerd op: Staten-Generaal, vergaderjaar 
2001-2002, 27 502, nrs. 8 en 2. (brief van de minister van VenW, getiteld “Oprichting Stichting 
Kenniswijk.nl), Kenniswijk BV (2005), Kenniswijk-project. Facts & Figures, geraadpleegd via 
www.kenniswijk.nl. Berenschot (2004), Mid Term Review Kenniswijk, Utrecht. Kenniswijk BV (2002), 
Jaarplan 2002, Eindhoven. Kenniswijk BV (2002), Jaarplan 2003, Eindhoven. Gemeente Eindhoven 
(2002), Kenniswijk. Historisch overzicht t.b.v. Commissie Economische Pijler, Eindhoven. 
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neerwaartse bijstelling die in 2002 al was gemaakt. Het percentage aansluitingen in 2003 
betrof dus 8 procent in plaats van 3 procent (1.200 aansluitingen op 15.000 huishoudens). 

Na de tussentijdse evaluatie werd het postcodegebied Nuenen (zonder Gerwen en 
Nederwetten) toegevoegd aan Kenniswijk, waardoor Kenniswijk groeide tot 47.500 
huishoudens. Alle huishoudens van het aangewezen postcodegebied voor Nuenen zijn 
uiteindelijk aangesloten. Ook nam het aantal aangesloten huishoudens in het oorspronkelijke 
Kenniswijkgebied toe. Uiteindelijk zijn 15.430 huishoudens echt aangesloten (ongeveer 
32,5% van het totale aantal huishoudens in Kenniswijk). Ongeveer 90 procent van deze 
huishoudens is daadwerkelijk abonnee geworden door een breedbandsubsidie aan te vragen 
(n=14.438). In de tweede helft van de looptijd van Kenniswijk is dus een aanzienlijke 
inhaalslag gemaakt waardoor de bijgestelde doelstelling ten aanzien van de infrastructuur is 
gehaald. Na afloop van het experiment is het aansluiten van huishoudens in de regio 
Eindhoven gecontinueerd.  

Tegelijkertijd geldt dat deze inhaalslag te laat tot stand is gekomen om er in de termijn van 
Kenniswijk ook daadwerkelijk een testomgeving of een consumentenmarkt met enige 
omvang van te maken.  

Samenvattend 

- De bijgestelde doelstelling voor het aantal aansluitingen voor breedband is gehaald 
dankzij een inhaalslag in de laatste anderhalf jaar van Kenniswijk. Voor het ontwikkelen 
van een testomgeving en consumentenmarkt binnen de termijn van Kenniswijk kwam dit 
echter te laat. 

- De inhaalslag in infrastructuur is gerealiseerd mede dankzij de bijsturing door de 
betrokken overheden waarbij besloten is het Kenniswijk gebied uit te breiden met (delen 
van) Nuenen. De toevoeging van Nuenen heeft voor 50% bijgedragen aan het behalen 
van deze bijgestelde doelstelling. 

Hoofddoelstelling 2: Het realiseren van concrete voordelen voor burgers, bedrijven, publieke 
instellingen en overheden. 

Gedurende de looptijd van Kenniswijk is een aantal initiatieven genomen om concrete 
voordelen voor burgers, bedrijven en publieke instellingen te realiseren. Vooraf is echter 
nooit duidelijk vastgesteld wat deze concrete voordelen zijn. In navolging van de 
tussentijdse evaluatie beschouwen wij de subsidies, diensten en gebruikersvoorzieningen als 
concrete voordelen. 

Bedrijven en instellingen 

Wat betreft concrete voordelen voor bedrijven stellen wij vast dat de subsidies voor 
infrastructuur en diensten vaak als een hefboom hebben gewerkt. Zonder subsidies zou een 
aantal diensten nooit gerealiseerd zijn, aldus een aantal dienstenaanbieders. Dat geldt in 
mindere mate voor de aanleg van de infrastructuur (subsidies verliepen via consumenten). 
De subsidieregelingen zijn echter veel later dan de start van Kenniswijk in gebruik 
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genomen.13 Volgens dienstenaanbieders slaagde Kenniswijk BV er maar moeizaam in om 
consumenten te werven voor panels waar bedrijven nieuwe producten en diensten konden 
testen. 

Consumenten 

Consumenten profiteren van een subsidie om een abonnement op breedband te nemen, 
maar zoals hiervoor bleek, is deze infrastructuur traag aangelegd. Daarnaast werden wel 
andere voorzieningen gerealiseerd, zoals cursussen om ICT-vaardigheden te bevorderen 
(met enkele honderden deelnemers) en Kenniswijk-hoeken en een Kenniswijk
bezoekerscentrum (bijna 12.000 bezoekers tussen 2003 en 2005). De vervolgmeting onder 
Kenniswijk-bewoners komt in het volgende hoofdstuk aan bod. 

Concrete voordelen werden gerealiseerd via de diensten die in het kader van Kenniswijk 
worden ontwikkeld voor consumenten. De tussentijdse evaluatie stelde vast dat in 2003 14 
diensten online waren (oorspronkelijke doelstelling was 140). Deze achterstand is in de 
tweede helft van het experiment volledig ingelopen. In de onderstaande figuur staat de 
ontwikkeling van de geplande en gerealiseerde diensten in Kenniswijk. Het wegwerken van 
de achterstand blijkt uit de groene lijn. 
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Figuur 2-2. Geplande en gerealiseerde diensten in Kenniswijk14 

13 De Subsidieregeling breedband Kenniswijk ging per 15 mei 2002 van start (het experiment was al in 
oktober 2001 gestart). 
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Uit de grafiek blijkt dat de formele einddoelstelling (140 diensten) nooit is verlaten, maar 
Kenniswijk BV heeft haar ambities ten aanzien van diensten wel naar beneden bijgesteld 
naar 50 diensten in 2005 (planning 2003) en 105 diensten in 2005 (planning 2004).15 Ook 
de minister heeft naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie (zie paragraaf 2.4) 
tussentijdse doelen (bijvoorbeeld 100 diensten in 2004; zie de figuur) aangepast, maar het 
einddoel van 140 diensten is nooit verlaten. Achteraf gesproken was deze neerwaartse 
bijstelling van Kenniswijk BV niet nodig, zoals blijkt uit de bovenstaande figuur. 

Over de hele periode zijn ongeveer 300 projectvoorstellen ingediend, waarvan 141 diensten 
een Kenniswijk status hebben gekregen. Momenteel lopen nog 40 tot 50 projecten, waarvan 
in 2006 30 afgerond worden. De overige diensten worden tot en met 2009 afgerond. 

De volgende figuur geeft een verdeling over de soort diensten. 
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Figuur 2-3. Kenniswijk-diensten uitgesplitst naar sector16 

Ondanks dat de doelstelling van 140 online diensten is gehaald, plaatsen betrokkenen 
kanttekeningen bij een aantal diensten:  

- De diensten zijn ondanks de versnelling halverwege het experiment te traag tot stand 
gekomen waardoor consumenten relatief laat de voordelen konden ervaren. 

- De innovativiteit van de diensten wordt als discutabel ervaren, omdat betrokkenen 
verschillende criteria hanteren om te bepalen of een dienst innovatief is. Hierbij speelt de 
vraag wat de mate van innovativiteit bepaalt en voor wie de dienst innovatief moet zijn: 
innovativiteit ‘in the eye of the beholder’. Consumenten en potentiële dienstenaanbieders 
kunnen sommige diensten wel degelijk als innovatief ervaren, terwijl die innovativiteit in 
de ogen van bijvoorbeeld de beoordelende partijen (SenterNovem en OTC) maar zeer 
beperkt aanwezig is omdat zij op grond van hun ervaring bekend zijn met soortgelijke 
diensten of initiatieven. 

- Ook zouden de ontwikkelde diensten slechts een beperkte toegevoegde waarde hebben 
voor de consument, op enkele uitzonderingen na. Hier past volgens ons echter een 
nuancering, omdat weinig mensen een compleet overzicht lijken te hebben van alle 

14 De cijfers in de figuur en de onderstaande passage zijn gebaseerd op: Staten-Generaal, vergaderjaar 
2001-2002, 27 502, nrs. 8 en 2. (brief van de minister van VenW, getiteld “Oprichting Stichting 
Kenniswijk.nl), Kenniswijk BV (2005), Kenniswijk-project. Facts & Figures, geraadpleegd via 
www.kenniswijk.nl. Berenschot (2004), Mid Term Review Kenniswijk, Utrecht. Ministerie van EZ (2004), 
Tussenevaluatie Kenniswijk, Brief van de minister van EZ aan de Tweede Kamer, Den Haag. 

15 Kenniswijk BV (2002), Jaarplan 2003, Eindhoven. Kenniswijk BV (2003), Jaarplan 2004, Eindhoven. 

16 www.kenniswijk.nl. 
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diensten en hun functionaliteiten. Verder geeft Kenniswijk BV aan dat veel van de 
ontwikkelde diensten nichediensten zijn. 

- Veel Kenniswijk-diensten hebben geen breedband nodig en zijn ook geschikt voor 
smallere bandbreedtes, zoals xDSL en kabel. Dit is in onze ogen een logisch gevolg van 
het beperkte aantal glasvezelaansluitingen in Kenniswijk maar ook in de rest van 
Nederland waardoor dienstenaanbieders geen sluitend business model zouden kunnen 
ontwikkelen wanneer enkel wordt uitgegaan van glasvezel. 

- Consumenten hebben maar beperkt inspraak gehad bij de beoordeling van de 
subsidieaanvragen en zijn verder beperkt betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 
diensten. 

- Een aantal Kenniswijk-diensten is verder ontwikkeld, opgeschaald of een commercieel 
succes gebleken. Van een aantal diensten is nog onduidelijk of er enige commerciële 
perspectieven voor bestaan. Volgens de oud-medewerkers van Kenniswijk BV is het 
aantal gestopte diensten beperkt tot hoogstens een stuk of tien. Het beëindigen van 
diensten kan overigens het resultaat zijn van een experiment waaruit blijkt dat de dienst 
niet levensvatbaar is. Uit deze evaluatie blijkt echter dat niemand een actueel zicht heeft 
op de status van de door Kenniswijk gesteunde projecten en het gebruik en de effecten 
van de diensten die deze projecten opleverden.17 Wel is bekend dat SenterNovem op 
projectniveau contacten onderhield met dienstenaanbieders die een subsidie ontvingen. 
Na afloop van het project verwaterde de contacten tussen SenterNovem en de 
dienstenaanbieders. 

Samenvattend 

- Voor bedrijven en consumenten hebben de subsidies geleid tot concrete voordelen. 
Zonder subsidies zouden enkele diensten niet ontwikkeld zijn, maar het einde van deze 
subsidies betekent vaak ook het einde van een aantal diensten. Consumenten hebben 
beperkt deelgenomen aan testpanels en zij hebben ook kunnen profiteren van de 
subsidies voor het nemen van een breedbandabonnement. 

- Consumenten hebben uiteindelijk diensten, cursussen en gebruikershoeken gekregen. De 
diensten waren echter beperkt innovatief, beperkt opgeschaald en hadden niet altijd 
breedband nodig. 

- Het gebruik en effect van de ontwikkelde diensten zijn tot dusverre nauwelijks gemeten. 
Hierdoor zijn wij niet in staat zijn om hierover harde uitspraken te doen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van meerwaarde voor de consument en klanttevredenheid. 

Hoofddoelstelling 3: Binnen twee jaar bewerkstelligen van een internationaal 
vooraanstaande positie van Nederland voor het ontwikkelen van interactieve diensten en als 
vestigingsplaats. 

 Een aantal dienstenaanbieders is telefonisch gevraagd naar gebruik, effecten, voortzetting en 
opschaling van hun diensten (14 van de 24 gebelde dienstenaanbieders werkte mee). Het aantal 
gebruikers per dienst varieert sterk (van 0 tot 250.000 unieke gebruikers per maand). Een aanzienlijk 
aantal aanbieders ervaart tegelijkertijd een groei in het gebruik van de diensten. De meeste 
dienstenaanbieders zeggen overigens helemaal geen hoge bandbreedtes nodig te hebben om hun 
diensten te kunnen aanbieden. 
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Het vaststellen van de internationale positie van Nederland voor het ontwikkelen van 
interactieve diensten en als vestigingsplaats is lastig. Het is nog lastiger om te bepalen of 
deze positie verbeterd (of verslechterd) is ten gevolge van Kenniswijk. Het experiment paste 
wel bij het nationale en internationale imago van Eindhoven (“leading in technology”). 

Uit de internationale vergelijking (zie Bijlage 3) blijkt dat Nederland in 2005 tot één van de 
koplopers behoort wat betreft breedbandabonnementen. Dat is een gunstig gegeven voor de 
ontwikkeling van interactieve diensten, maar het voert te ver om Kenniswijk daar voor 
verantwoordelijk te maken. Betrokken partijen zeggen dat Kenniswijk wel haar bijdrage 
heeft geleverd, maar deze bijdrage is niet kwantificeerbaar. Hetzelfde geldt voor de vestiging 
van nieuwe bedrijven. Geen van de gesprekspartners kende een voorbeeld van een bedrijf 
dat zich dankzij Kenniswijk in de regio Eindhoven heeft gevestigd.  

Wel heeft Kenniswijk bijgedragen aan internationale uitstraling van Eindhoven in vooral 
bestuurlijke kringen. Hiertoe is het mede door Kenniswijk geïnitieerde Smart Communities 
International Network (SCIN) een belangrijk instrument geweest18. Toch bleef het aantal 
artikelen over Kenniswijk in de buitenlandse vakbladen tussen 2000 en 2006 beperkt tot 16 
(o.a. in Business Wire, Total Telecom, Financial Times Information, Broadband Media en The 
Ottawa Citizen). 

Samenvattend 

- De Nederlandse positie als vestigingsplaats voor het ontwikkelen van interactieve 
diensten is voor zover ons bekend niet veranderd dankzij Kenniswijk. Er hebben zich 
geen nieuwe buitenlandse bedrijven gevestigd en het aantal artikelen in buitenlandse 
vakbladen is beperkt gebleven, maar Kenniswijk droeg wel bij aan de uitstraling van 
Eindhoven. Kenniswijk heeft bijgedragen aan internationale netwerkvorming (INEC). 

2.2.2 Gewenste effecten 

Naast deze doelstellingen is een aantal gewenste effecten benoemd. Deze gewenste effecten 
overlappen met de hoofddoelstellingen uit de vorige paragraaf. Daar wordt dan ook 
regelmatig naar verwezen. Vooraf stellen wij vast dat de conclusies niet wezenlijk afwijken 
van de conclusies uit de tussentijdse evaluatie.  

Effect 1: Doorbreking van de patstelling tussen infrastructuur- en dienstenaanbieders, zodat 
ICT-innovaties (in infrastructuur en diensten) gericht op de consument worden gestimuleerd 
(innovatieaspect) 

Over het doorbreken van patstelling bestaat bij de betrokken partijen geen 
overeenstemming. Uitspraken variëren van ‘er was nooit sprake van een patstelling’, ‘er was 
een patstelling en die is er nog steeds’, ‘de patstelling is doorbroken, maar niet door 
Kenniswijk’ tot ‘de patstelling is doorbroken, mede door Kenniswijk’.  

Volgens ons heeft Kenniswijk de patstelling tussen diensten en infrastructuur niet 
doorbroken, maar het experiment heeft wel bijgedragen aan het beter inzichtelijk maken van 
deze patstelling en de patstelling enigszins verminderd door het verstrekken van subsidies 
voor een breedbandabonnement aan huishoudens. Ook heeft Kenniswijk bijgedragen aan het 

18 SCIN heet inmiddels INEC (International Network of e-Communities) en is een internationaal 
samenwerkingsverband van breedbandprojecten. 
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debat over en de visievorming op de vraag in hoeverre (lokale) overheden of lokale publieke 
instanties (bijvoorbeeld woningbouwverenigingen) zelf een investerende partij kunnen zijn 
bij de aanleg van breedbandinfrastructuur.19 Het experiment heeft immers duidelijk gemaakt 
dat ontwikkeling van diensten nauwelijks van de grond komt wanneer er onvoldoende 
consumenten aangesloten zijn op breedband. 

Momenteel blijkt dat steeds meer vergelijkbare stedelijke initiatieven zich eerst richten op de 
aanleg van een infrastructuur – bijvoorbeeld via vraagbundeling - om daar vervolgens 
diensten voor te ontwikkelen. Dit inzicht is niet alleen dankzij Kenniswijk ontstaan, maar de 
ervaringen in Kenniswijk hebben daar wel bij geholpen. Een grote aanbieder van diensten en 
infrastructuur heeft bijvoorbeeld gemeld eerst dekking van glasvezel na te streven en in het 
kielzog (via een open model) diensten over deze infrastructuur aan te willen bieden. Een van 
de argumenten voor deze strategie is gebaseerd op ervaringen in Kenniswijk. 

Effect 2: Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland als 
vestigingsplaats voor ICT-bedrijven (concurrentieaspect). 

Voor zover bekend hebben zich geen buitenlandse bedrijven in regio Eindhoven of Nederland 
gevestigd vanwege Kenniswijk. Zie ook de derde hoofddoelstelling in de vorige paragraaf. 

De onderstaande tabel toont de concurrentiekracht van Nederland op het gebied van ICT aan 
de hand van vijf indicatoren (die tabel is afgeleid van Bijlage 3). Het laat zien dat er alleen 
op het gebied van het gebruik van diensten een groeiende concurrentiekracht lijkt te zijn. 
Het is niet mogelijk om de effecten van Kenniswijk op de concurrentiekracht af te leiden uit 
deze data. 

Tabel 1. De concurrentiekracht van Nederland tussen 2000 en 2005 

Indicator Concurrentiekracht Toelichting 

Toegang tot ICT Hoog en constant Met betrekking tot toegang en gebruik is Nederland 
door een aantal landen voorbij gestreefd. Nederland 
scoort zeer hoog als het gaat om het aantal 
breedbandlijnen. Hier is een duidelijke sprong 
gemaakt in deze periode. 

Investeringen in ICT Middel en constant Nederland investeert gemiddeld in ICT. Alle landen 
tonen ongeveer dezelfde dalende trend. 

Gebruik van diensten Hoog en groeiend Nederland scoort op het gebruik van bijna alle 
diensten zeer hoog. Vooral in 2005 is hier een grote 
sprong gemaakt. Opvallend is wel dat e-government 
laag scoort. 

Beschikbare 
bandbreedte 

Hoog en constant Nederland scoort hoog als het gaat om de 
beschikbare bandbreedte. Alleen Denemarken is 
Nederland voorbij gestreefd op dit gebied. 

Prijzen Middel en constant De prijzen voor internet lijken sterk uiteen te lopen, 
Nederland scoort hier gemiddeld. Er zijn weinig 
veranderingen waar te nemen, maar er zijn dan ook 
niet veel data beschikbaar. 

19 De visie en planvorming van de gemeente Eindhoven ten aanzien van de verglazing van de stad was 
een direct gevolg van Kenniswijk en de ontwikkelingen daarin. Gemeente Eindhoven (2003), Glasrijk 
Eindhoven. Visie en strategie breedbandinfrastructuur, Eindhoven. 
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Effect 3: Het faciliteren van toegang voor burgers tot elektronische diensten zoals 
telewerken, teleleren en e-diensten (consumentenaspect). 

Dit effect is beperkt opgetreden, omdat het aantal diensten en aansluitingen lange tijd 
achterliep op de planning. Bij de afloop van het experiment waren er voldoende 
aansluitingen en was ook een groot aantal diensten online (zie de tweede hoofddoelstelling in 
de vorige paragraaf). Een jaar later blijkt een aanzienlijk aantal diensten niet meer online te 
zijn (een aantal diensten is op basis van het experiment niet voortgezet), terwijl een beperkt 
aantal diensten succesvol is voortgezet. 

Effect 4: Het bieden van een unieke mogelijkheid voor bedrijven en instellingen om 
elektronische diensten voor consumenten op grote schaal te testen en het inzicht in de 
effecten van ICT op sociale, ruimtelijke en mobiliteitspatronen te vergroten 
(experimentaspect). 

Het gaat hierbij om twee gewenste effecten: het bieden van een testomgeving voor nieuwe 
producten/diensten en een soort van maatschappelijk laboratorium waar de effecten van ICT 
op maatschappelijke processen worden onderzocht.  

Met betrekking tot de testomgeving voor ontwikkelings- en marketingdoeleinden geldt 
eigenlijk hetzelfde als wat eerder is gesteld: door de late realisatie van de infrastructuur is 
de testomgeving (te) laat tot stand gekomen. Volgens sommige respondenten was de 
omvang van deze testomgeving in termen van aantal consumenten/burgers te klein om 
producten en diensten echt goed te kunnen testen. Dit speelde vooral bij grote bedrijven. 
Sommige gesprekspartners nuanceren deze kritiek omdat producten en diensten ook in 
kleine(re) groepen kunnen worden getest (maar dat laatste kwam moeizaam van de grond, 
zoals aangetoond bij de tweede hoofddoelstelling in de vorige paragraaf). Problematisch was 
dat men slechts kon beschikken over een klein aantal consumenten dat bereid was deel te 
nemen aan dergelijke onderzoeken; het gevolg was dat voortdurend in dezelfde ‘vijver’ met 
bewoners ‘gevist’ diende te worden, waardoor deze overvraagd werden en er 
‘onderzoekmoeheid’ optrad. De late totstandkoming van een grote populatie Kenniswijk
huishoudens met een breedbandaansluiting maakt het lastig om effecten van hoogwaardige 
ICT (-diensten) op maatschappelijke patronen te onderzoeken. Dat wordt extra bemoeilijkt 
omdat Kenniswijk nooit in een volledig isolement plaatsvond waardoor andere invloeden op 
mobiliteitspatronen niet kunnen worden uitgeschakeld. Kenniswijk is immers gewoon 
onderdeel van een stad/regio. Verschillende onderzoeken onder Kenniswijk-bewoners (en 
controlegroepen) hebben wel de mogelijkheid geboden om de effecten van ICT op sociale, 
ruimtelijke en mobiliteitspatronen zo veel mogelijk te isoleren en verschillen tussen 
deelnemers en niet-deelnemers te meten (zie hoofdstuk 3). 

Samenvattend 

- Innovatieaspect: De patstelling is op nationaal niveau niet dankzij Kenniswijk 
doorbroken, maar het experiment heeft wel bijgedragen aan het nog een keer inzichtelijk 
maken van deze patstelling en een mogelijke uitweg om deze patstelling te verminderen 
(bijvoorbeeld door subsidies voor een breedbandabonnement aan huishoudens te 
verstrekken). Op lokaal niveau (niveau Nuenen en Tongelre) is de patstelling wel 
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doorbroken, omdat 
infrastructuurontwikkeling. 

dienstenontwikkeling daar toeneemt dankzij 

- Concurrentieaspect: Er zijn geen gegevens beschikbaar die ons in staat stellen om 
uitspraken te doen over een mogelijke bijdrage van Kenniswijk aan de verbetering van 
de internationale concurrentiepositie van Nederland. Op basis van een beperkte 
internationale vergelijking stellen wij wel vast dat Nederland een relatief goede 
concurrentiepositie heeft. 

- Consumentenaspect: Diensten en infrastructuur zijn te laat gerealiseerd en bovendien 
voldoet een aantal grote diensten niet aan alle eisen die gesteld werden vanuit 
Kenniswijk.20 

- Experimentaspect: De testomgeving kwam te laat tot stand om bedrijven daadwerkelijk 
onderzoek op grote schaal te kunnen laten plegen. Er moest vanwege het lage aantal 
Kenniswijk-huishoudens met breedband lange tijd in dezelfde vijver worden gevist. Ook 
het uitvoeren van effectstudies van ICT op maatschappelijke patronen was lastig 
vanwege het lage aantal breedbandgebruikers, maar dat is later bijgetrokken. 

2.3 Inrichting Kenniswijk 

In deze paragraaf staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Was het project doeltreffend 
ingericht? Voor het beantwoorden van deze vraag wordt eerst een globale inrichting van 
Kenniswijk geschetst. Vervolgens komt een aantal aandachtspunten aan bod dat de 
doeltreffendheid van deze inrichting positief of negatief heeft beïnvloed. 

2.3.1 Inrichting Kenniswijk 

Twee belangrijke onderdelen van de inrichting, namelijk de publiekprivate samenwerking 
(PPS) en de keuze voor van een besloten vennootschap (BV) voor het projectbureau 
Kenniswijk komen in deze paragraaf beperkt aan bod. Zij komen in hoofdstuk 4 uitgebreider 
aan de orde. 

Hieronder staat een schematisch overzicht van Kenniswijk. Dit schema is geen organigram, 
maar het geeft aan welke partijen betrokken zijn bij Kenniswijk. Het experiment Kenniswijk 
werd gesubsidieerd door een aantal ministeries, de provincie Noord-Brabant, de gemeenten 
Eindhoven en Helmond en het SRE. Daarnaast was een aantal diensten- en 
infrastructuuraanbieders betrokken, waarvan een aantal ook aandeelhouder van de BV was. 
Overheden waren ook betrokken als dienstenleveranciers. De subsidieregelingen voor 
diensten en infrastructuur werden uitgevoerd door NV Rede, Laser (tegenwoordig Dienst 
Regelingen genoemd) en SenterNovem. De uitvoering van veel taken lag bij Kenniswijk BV. 
Dit bureau was gevestigd in Eindhoven. 

20 Kleine diensten hoeven aan minder eisen te voldoen dan grote diensten om in aanmerking te komen 
voor een subsidie (bijvoorbeeld ten aanzien van breedband).  
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Figuur 2-4. Inrichting Kenniswijk op hoofdlijnen 

2.3.2 Doeltreffendheid inrichting Kenniswijk 

Geografische keuze was goed 

De keuze voor de regio Eindhoven was niet verkeerd. Het verloop en de uitkomsten van het 
experiment Kenniswijk zijn volgens ons niet sterk bepaald door de locatiekeuze. Hier en daar 
werd in interviews geopperd dat deze keuze als nadeel had dat deze regio te veel nadruk op 
technologie zou leggen (aanwezigheid van TU/e, Philips, etc.) en te weinig nadruk zou leggen 
op gebruikers en diensten; ofwel de creatieve en innovatieve kant. De problemen waarmee 
Kenniswijk echter werd geconfronteerd, bijvoorbeeld economische teruggang, zouden 
volgens ons in elke regio opgetreden zijn. De regio Eindhoven had als voordeel dat ze 
representatief was voor Nederland, voldoende inwoners had en bovendien over veel 
relevante internationale en nationale (ICT) bedrijven beschikte, evenals een universiteit en 
andere kennisinstellingen.  

Veel overheden betrokken met niet altijd optimale bestuurlijke verhoudingen 

Het rijk, de provincie, het regionale samenwerkingsverband SRE en enkele gemeenten waren 
betrokken bij (de inrichting van) Kenniswijk. Deze overheden vertegenwoordigden 
verschillende belangen en deze kunnen conflicteren. Dat is niet uniek aan Kenniswijk; het 
speelt in meer beleidsdossiers. Deze belangen en conflicten kunnen wij niet altijd hard 
maken, maar ze kunnen een experiment op de achtergrond wel negatief beïnvloeden. Enkele 
voorbeelden zijn: 

- Interdepartementaal: Kenniswijk is een VenW- en later EZ-project waarbij andere 
departementen zich minder betrokken voelen. Binnen andere departementen zijn echter 
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ook ICT-initiatieven gestart die tot op zekere hoogte overlap vertoonden met het 
Kenniswijk instrumentarium. Maar omdat het veelal projecten met uiteenlopende 
doelstellingen waren deze ook niet goed op elkaar af te stemmen op Kenniswijk. Zo zijn 
bijvoorbeeld in Helmond zowel een Breedbanddemonstratiecentrum (vanuit Kenniswijk) 
als een Digitaal Trapveldje (vanuit het ministerie van BZK) geopend. Binnen de 
superpilot (gefinancierd door BZK) waren sommige lokale diensten niet innovatief 
genoeg voor Kenniswijk. 

- Rijksoverheid – regionale/lokale overheid: Kenniswijk was formeel een landelijk project, 
maar de regio Eindhoven heeft Kenniswijk ook als een regionaal project beschouwd waar 
het regionale bedrijfsleven en bevolking van moesten profiteren. Dit stond op gespannen 
voet met de invulling die EZ voor ogen had. EZ kon relatief sturend optreden, omdat zij 
zeggenschap had over het grootste deel van het Kenniswijk budget. Het lokaal profiteren 
is volgens ons echter een logisch gevolg van het uitvoeren van een geografisch 
gebonden experiment. 

- Lokale overheid – Kenniswijk BV. De verhouding tussen Kenniswijk BV en de regio 
Eindhoven is lange tijd moeizaam geweest. De samenwerking verliep soms stroef en er 
waren uiteenlopende doeleinden.21 

Aantal partners en belangen vanuit de overheid en het bedrijfsleven was groot  

Vanaf het begin was het aantal partners en belangen vanuit de overheid en het bedrijfsleven 
in Kenniswijk volgens ons groot. Er waren veel overheidsinstellingen betrokken: minimaal 
het ministerie van Economische Zaken, drie uitvoeringsinstellingen (SenterNovem, NV Rede 
en Laser (thans onderdeel van Dienst regelingen)), de provincie Noord-Brabant, de 
gemeenten Eindhoven en Helmond en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Dit 
grote aantal overheden en bedrijven kon als een succes in de beleidsvoorbereiding worden 
beschouwd, maar in de beleidsuitvoering was dit grote aantal minder handig. Zeker wanneer 
blijkt dat de betrokkenheid en verwachtingen van deelnemende partijen (vooral bedrijven) 
sterk varieerden, er conflicterende belangen ontstonden (sommige partners waren 
concurrenten) en veel tijd verloren ging aan afstemming en dubbel werk. 

Kenniswijk had een top-down aanpak en een push-strategie. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van een testomgeving om de effecten van ICT op 
maatschappelijke patronen te onderzoeken, is in de gesprekken gesteld dat dit binnen 
Kenniswijk eigenlijk niet is verwezenlijkt vooral vanwege de trage totstandkoming van 
diensten en infrastructuur, maar ook vanwege de inrichting van Kenniswijk. Kenniswijk is 
opgezet rond de idee van de driesporen aanpak gebruikers-diensten-infrastructuur. In de 
praktijk heeft Kenniswijk zich echter niet zozeer gericht op gebruikers met een specifieke 
vraag of behoefte als wel bewoners die mogelijkerwijs gebruikers zouden kunnen worden. 
Hierbij was vooral sprake van een push-strategie waarbij de nadruk lag op het realiseren van 
de infrastructuur en diensten.22 Verder werd het experimentele karakter van Kenniswijk 
begrijpelijkerwijs van bovenaf door de rijksoverheid door allerlei voorwaarden, 

21 Gemeente Eindhoven (2002), Kenniswijk: historisch overzicht t.b.v. de Commissie Economische Pijler, 
Eindhoven. Weening, H. (2001), Het vliegwiel vervlogen: een evaluatie van het verloop en de aanpak 
van het proces rondom de Kenniswijk, In opdracht van het ministerie van V&W/DGTP, TU Delft, Delft. 

22 Zie ook Weening, H. (2006), Smart Cities, omgaan met onzekerheid, Delft, blz. 108. 
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doelstellingen, technologie en procedures omkleed waardoor de experimenteerruimte van 
onderaf (vanuit consumenten en bedrijven) werd beperkt.  

Ondanks de aanwezigheid van enkele ‘bottom-up’ elementen in met name de voorbereidende 
fase van Kenniswijk (competitie, uitwerking op lokaal niveau), is het beeld dat Kenniswijk te 
veel gekenmerkt is door een top-down en een aanbod- en technologiegedreven benadering 
met te veel regie en te weinig ruimte voor diversiteit om daadwerkelijk een maatschappelijke 
proeftuin voor innovatie te laten ontstaan. De aanpak staat daarmee in contrast met de 
beoogde doelstellingen. Een alternatief had kunnen zijn een meer “grassroots”-achtige 
benadering waarbij ruimte bestaat voor kleinschalige initiatieven en experimenten die 
aansluiten bij de lokale gemeenschap. 

Kenniswijk BV had een lastige positie 

Vanaf het begin van het experiment was er een centrale rol toebedeeld voor de nog op te 
zetten ‘motororganisatie’. Deze organisatie moest een spilfunctie vervullen in de ontwikkeling 
van Kenniswijk door het aantrekken van diensten- en infrastructuuraanbieders, het 
betrekken van de Kenniswijk-bewoners, en het nationaal en internationaal uitdragen van het 
Kenniswijk-imago, waarbij de motororganisatie bovendien moet toewerken naar een volledig 
zelfstandig en commercieel georiënteerde organisatievorm op het moment van beëindiging 
van Kenniswijk. 

Deze ambities waren eigenlijk achterhaald op het moment van de officiële oprichting van de 
Kenniswijk BV (februari 2002) door de conjuncturele ontwikkeling en de hierop volgende 
terughoudendheid in de gehele ICT-sector ten aanzien van investeringen in innovatie en 
infrastructuur. De verwachtingen ten aanzien van de Kenniswijk BV bleven echter 
grotendeels ongewijzigd. Bovendien is in enkele gesprekken gesteld dat het een nadeel was 
voor de slagkracht en effectiviteit van de Kenniswijk BV dat het nauwelijks zeggenschap of 
invloed had op de besteding van de 45,4 miljoen euro van het Kenniswijk-experiment.  

Kenniswijk BV werd verder in haar handelen beperkt doordat bij de start de subsidie
instrumenten nog in ontwikkeling waren. Kenniswijk BV kreeg enkel een ondersteunende rol 
richting aanvragers. De Kenniswijk BV was vooral een uitvoeringsorganisatie van elders 
ontwikkelde programma’s en projecten dan dat het daadwerkelijk een motororganisatie was 
(zo is er meermaals gesproken over de ‘motororganisatie zonder motor’). Tegelijkertijd werd 
Kenniswijk BV door de buitenwereld wel beschouwd als aanspreekpunt en beslisser in 
Kenniswijk. Deze kloof tussen verwachtingen bij de buitenwereld en de werkelijkheid over 
het mandaat van Kenniswijk BV heeft volgens ons geleid tot een stelselmatige afname van 
het aanzien van en vertrouwen in Kenniswijk BV.  

Verder stond de BV midden in het krachtenveld tussen de rijksoverheid en de lokale 
overheden. De rijksoverheid wenste zoveel mogelijk invulling van het nationale karakter van 
het Kenniswijk-experiment waarbij bovendien zo min mogelijk marktverstorend opgetreden 
diende te worden. De lokale belanghebbenden zagen het juist als een noodzaak om de 
nadruk te leggen op aansluiting bij de lokale gemeenschap en aanzienlijke netwerken van 
bedrijven, die de basis zouden moeten vormen voor de verdere uitstraling naar het 
(inter)nationale niveau. Dit laatste heeft van begin af aan onderdeel uitgemaakt van het 
Kenniswijk-voorstel zoals dat door de regio Eindhoven is ingediend. Daarbij komt nog eens 
dat Kenniswijk BV van diverse kanten is verweten niet of onvoldoende te beschikken over 
het vermogen om met de bestuurlijke en politieke dimensies van Kenniswijk om te gaan. 
Vanuit Kenniswijk BV werd geredeneerd dat zij de opdracht hadden om een commercieel 
gerichte en levensvatbare organisatie te ontwikkelen. Het blijft volgens ons echter een 
gegeven dat Kenniswijk een belangrijke publieke en ook lokale dimensie kende die niet 
zomaar genegeerd kon worden. 
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Kenniswijk was niet als een echt experiment ingericht 

Kenniswijk werd door de overheid voorgesteld als een (meervoudig) experiment. Er werd 
geëxperimenteerd met een experiment als beleidsinstrument, met een PPS-constructie in ICT 
(diensten-)sector en met interactieve en innovatieve diensten in een toekomstige 
breedbandmarkt. Kenniswijk kan als experiment slagen, omdat het voldoende testfaciliteiten 
bood, maar de geteste producten en diensten kunnen mislukken. Aangezien Kenniswijk zelf 
ook een experiment was, bestond ook de mogelijkheid dat Kenniswijk zou mislukken. 
Experimenten gaan gepaard met onzekere uitkomsten. Daar trad spanning op. 

Experimenten als Kenniswijk vergen ruimte voor innovatie en creativiteit, maar tegelijkertijd 
wilde de politiek en het ambtelijke management zekerheid over de uitkomsten van het 
experiment (zie ook de eerdere bespreking van de top-down en bottom-up benadering). Er 
ging immers veel geld om in het experiment en de politieke en maatschappelijke aandacht 
was groot. De inrichting van Kenniswijk was gericht op een voortzetting van het experiment. 
Voorbeelden zijn de oprichting van een BV die na afloop van het experiment zelfstandig en 
commercieel verder zou gaan. Deze benadering is politiek en ambtelijk verdedigbaar, maar 
het inbouwen van zekerheden en de nadruk op uitkomsten waarin testen in het kader van 
Kenniswijk moesten slagen, stond op gespannen voet met een experiment.  

Op strategisch niveau werden bedrijven bij Kenniswijk pas betrokken op het moment dat de 
rijksoverheid fundamentele beslissingen over het experiment had genomen. De overheid had 
ook geen exit-strategie ontwikkeld. Dat is in bedrijven wel gebruikelijk wanneer blijkt dat 
experimenten niet opleveren wat men beoogt.  

Kenniswijk was in naam dus wel een experiment, maar in de uitvoering leek Kenniswijk 
eerder op een pilot of project. Experimenten hebben als doel om te leren en kunnen best 
geslaagd zijn hoewel de dienst of het product er niet komt. Pilots hebben een sterker 
element van opschaling in zich en mogen ook minder snel mislukken. 

Kenniswijk had technologieneutraliteit als uitgangspunt maar de nadruk lag op glasvezel 

De beelden bij de betrokkenen ten aanzien van de infrastructurele technologieneutraliteit 
binnen Kenniswijk en de wenselijkheid hiervan variëren sterk. Zo stellen sommigen dat 
Kenniswijk van meet af aan een glasvezelproject was en anderen dat Kenniswijk juist vanaf 
het begin technologieneutraal is geformuleerd en geen enkele infrastructuurtechnologie 
uitsloot. Op basis van de Kenniswijk-documenten stellen wij vast dat Kenniswijk vanuit een 
technologieneutraal kader is gestart. Zo werd bij de locatieselectie als selectiecriterium 
gehanteerd dat ‘…de aanwezige infrastructuur bovengemiddeld is en uitzicht biedt op het 
realiseren van een capaciteit van tenminste 2 Mb/s per aansluiting in een periode van twee 
jaar’.23 Gedurende de uitwerking van het Kenniswijk-bedrijfsplan door de Stichting 
Kenniswijk.nl en het daaronder ressorterende Projectbureau Kenniswijk Regio Eindhoven 
werd op basis van de verrichte verkenningsactiviteiten besloten het ambitieniveau voor de 
infrastructuur te verhogen tot 10 Mb/s symmetrisch in plaats van de oorspronkelijke 2Mb/s. 
Dit is nog steeds technologieneutraal aangezien hier door verschillende technologieën aan 
kon worden voldaan. Zo hebben ook verschillende infrastructuuraanbieders, waaronder KPN 
en UPC, in de beginfase van Kenniswijk aangegeven met hun bestaande infrastructuren 
zeker te kunnen voldoen aan de gestelde capaciteitseisen.24 Tegelijkertijd met de verhoging 

23 Rapport Adviescommissie ‘Locatiekeuze Kenniswijk’, 11 juli 2000. 

 Dit blijkt uit Robertson Associates Benelux, ‘Breedbandige Infrastructuur voor Kenniswijk Regio 
Eindhoven; Rapport van bevindingen op basis van verkenningen bij potentiële aanbieders’, 12 april 
2001. Bovendien wordt dit beeld bevestigd door ambtenaren vanuit het toenmalige DGTP (thans DGET). 
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van de ambitie ten opzichte van de capaciteit sprak de stichting Kenniswijk.nl zich expliciet 
uit over glasvezel om de vaste aansluitingen mee te realiseren.25 Ook in de latere uitwerking 
en operationalisering van het inmiddels goedgekeurde Kenniswijk-bedrijfsplan werd 
uitgegaan van glasvezel als meest geschikte technologie voor de eis van 10Mb/s 
symmetrisch.26 De uitwerking van de Subsidieregeling Breedband Kenniswijk, waarbij 
huishoudens subsidie ontvingen voor de aanleg van ‘een breedbandaansluiting’ en het 
abonnement hierop, kende nadrukkelijk geen technologievoorkeur maar enkel het criterium 
van 10Mb/s symmetrisch. 

Op basis van deze gegevens stellen wij vast dat Kenniswijk inderdaad is vertrokken vanuit 
een technologieneutrale positie waarbij vooral de rijksoverheid waakte voor een expliciete 
technologiekeuze. Tegelijkertijd constateren wij dat relatief snel in het verloop van het 
experiment de nadruk is komen te liggen op glasvezel. Er zijn binnen Kenniswijk wel enkele 
projecten geweest die zich richtten op WiFi Hotzones en UMTS maar dit is relatief beperkt 
gebleven. Ook stellen wij vast dat de gestelde Kenniswijk-criteria infrastructuren anders dan 
glasvezel niet op voorhand uitsloten maar dat er bijvoorbeeld vanuit de kabelsector geen 
enkel voorstel voor Kenniswijk ingediend is terwijl hier wel de ruimte voor leek te zijn. 

Samenvattend 

Het is niet eenvoudig te bepalen of weeffouten in de inrichting van Kenniswijk BV geleid 
hebben tot een verminderde effectiviteit. De exacte bijdrage van afzonderlijke onderdelen 
aan doelbereiking is immers moeilijk te bepalen. Bovendien wordt de effectiviteit ook 
beïnvloed door geheel andere factoren, zoals ambitieuze doelstellingen, externe factoren 
(een economische teruggang) en het commitment van partijen om van Kenniswijk een 
succes te maken. Achteraf kunnen wij stellen dat de inrichting enkele aspecten bevatten die 
een bedreiging vormden voor het succes van Kenniswijk, namelijk: 

- De bestuurlijke verhoudingen waren niet altijd optimaal, zowel tussen landelijke als 
lokale overheid als lokale en landelijke overheden onderling. 

- Het aantal partners en belangen vanuit de overheid en het bedrijfsleven was erg groot, 
vooral het aantal overheidspartners was groot (met slechts één subsidieloket en één 
gemeente was het aantal betrokken overheden al met vier partijen gereduceerd). 

- Kenniswijk BV was te zwak ten opzichte van andere partners, terwijl het door de 
buitenwereld wel als centraal aanspreekpunt werd gezien. 

- De benadering in het experiment was, ondanks enkele bottom-up elementen, te veel top 
down en technologie- en aanbodgedreven. 

- Kenniswijk was te weinig als experiment ingericht. 

- Kenniswijk is vertrokken vanuit een technologieneutraal kader, er werden op basis van 
de gestelde criteria geen technologieën uitgesloten, maar de nadruk kwam wel snel op 
glasvezel te liggen. In het kader van management van verwachtingen is volgens ons 
door zowel de rijks- als de regionale overheid niet altijd helder gecommuniceerd over 
technologieneutraliteit en een impliciete voorkeur voor glasvezel. 

 Projectbureau Kenniswijk Regio Eindhoven, ‘Concept Bedrijfsplan’, versie 14-12-2000, en ook 
Gemeente Eindhoven, ‘Kenniswijk – Historisch overzicht t.b.v. Commissie Economische Pijler’, augustus 
2002. 

26 Projectbureau Kenniswijk Regio Eindhoven, ‘Notitie KWRE Infrastructuurstrategie’, 19 februari 2001 en 
Robertson Associates Benelux, ‘Breedbandige Infrastructuur voor Kenniswijk Regio Eindhoven; Rapport 
van bevindingen op basis van verkenningen bij potentiele aanbieders’, 12 april 2001. 
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2.4 Tussentijdse evaluatie Kenniswijk 

In deze paragraaf staat de onderzoeksvraag over de doorwerking van de tussentijdse 
evaluatie van Kenniswijk centraal.27 Deze paragraaf bestaat uit drie delen. Eerst worden 
enkele resultaten van deze evaluatie behandeld. Vervolgens worden maatregelen behandeld 
die naar aanleiding van deze evaluatie zijn getroffen door EZ en Kenniswijk BV. Tot slot 
wordt bekeken of deze maatregelen effectief waren. 

2.4.1 Uitkomsten tussentijdse evaluatie 

De tussentijdse evaluatie van Kenniswijk kenmerkte zich door een kritische toonzetting. De 
centrale conclusie van deze evaluatie luidde dat de resultaten en effecten zoals geformuleerd 
bij aanvang van het project Kenniswijk (zie ook paragraaf 2.2) slechts voor een beperkt 
gedeelte of niet waren bereikt. Enkele meer gedetailleerde resultaten zijn: 

Kwantitatieve doeleinden: 

- In 2003 had ongeveer 3% van de Kenniswijk-huishoudens een glasvezelaansluiting (doel 
was 75% in 2003).28 

- In 2003 waren 14 nieuwe diensten online (doel was 140 in 2003). 

Kwalitatieve doeleinden: 

- Er was nog geen kritische massa bereikt voor de ontwikkeling van interactieve 
consumentendiensten, infrastructuur en gebruik. 

- Het instrumentarium in Kenniswijk (bijvoorbeeld subsidies, ondersteuning, nieuwe 
diensten en gebruikersvoorzieningen) bood voordelen, maar door het niet halen van 
kwantitatieve doelstellingen zijn deze voordelen beperkt. 

- De internationaal vooraanstaande positie is van Nederland niet bereikt. 

Gewenste effecten: 

- De patstelling tussen diensten en infrastructuur was niet doorbroken. 

- De internationale concurrentiepositie was niet versterkt. 

- Toegang van burgers tot elektronische diensten was in mindere mate bereikt dan 
gewenst vanwege het beperkte aantal diensten. 

- Er was geen sprake van een grootschalige testomgeving en vergroting van inzicht in 
patronen. 

Ondanks de kritische toonzetting noemden de onderzoekers enkele concrete resultaten, zoals 
nieuwe gebruikersvoorzieningen, glasvezelaansluitingen, diensten, 
samenwerkingsverbanden, aanvullende experimenten en debatten over breedband. Voorts 
wijst de tussentijdse evaluatie op de economische teruggang in vooral de ICT-sector 

27 Berenschot (2004), Mid term review Kenniswijk, Den Haag. 

28 Zoals in paragraaf 2.2.1 is aangetoond, gaat het om acht procent, omdat eerder aansluiting van 
40.000 huishoudens was aangepast naar de aansluiting van 15.000 huishoudens. 
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waardoor een aantal private partijen niet in staat was de bijdrage te leveren die men wenste 
te leveren. Voor een uitgebreide omschrijving van conclusies wordt verwezen naar de 
tussentijdse evaluatie.29 

2.4.2 Maatregelen naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie 

De tussentijdse evaluatie ontvouwde drie alternatieve scenario’s over de toekomst van 
Kenniswijk. Het eerste scenario richtte zich op het verwezenlijken van een echte breedband 
experimenteeromgeving. In dit scenario werd een keuze gemaakt voor een daadwerkelijk 
toekomstgericht grootschalig experiment met diensten voor de consument die worden 
aangeboden via een echte breedbandige infrastructuur. Het tweede scenario richtte zich op 
het creëren van een consumentenmarkt die voorloopt op de rest van Nederland. De 
grootschalige aanleg van breedband werd verlaten en innovatieve diensten werden getest bij 
consumenten die gebruik maken van een snelle aansluiting (bijvoorbeeld xDSL). Het derde 
scenario betrof het beëindigen van het experiment Kenniswijk. Elk scenario impliceerde een 
fundamentele ingreep in het experiment Kenniswijk. 

Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie heeft de minister van Economische Zaken een 
brief gestuurd naar de Tweede Kamer.30 Deze brief kondigde een aantal maatregelen aan 
voor de toekomst van Kenniswijk (het project continueert dus). Deze maatregelen (later ook 
uitgewerkt in andere documenten) betroffen: 

- De ambitie voor de aanleg van breedbandinfrastructuur in de regio werd bijgesteld. Het 
budget voor de ontwikkeling van infrastructuur bleef 12 miljoen euro en de focus bleef 
regio Eindhoven. De nieuwe doelstellingen werden opgenomen in de begroting van het 
Ministerie van Economische Zaken.31 Deze nieuwe doelstellingen luidden 5.000 actieve 
breedbandaansluitingen in Kenniswijk en 100 nieuwe diensten in 2004 (stand in 2003: 
130 actieve breedbandaansluitingen (minimaal 10 Mb/s) en 3 diensten in Kenniswijk op 
01-01-2003).32 

- De wijze van publiekprivate samenwerking werd heroverwogen. Samenwerking werd 
vormgegeven op basis van concrete diensten en producten waardoor voor deelnemende 
organisaties de resultaten beter zichtbaar werden. 

-	 De subsidieregelingen voor diensten en infrastructuur werden aangepast33: 

o	 De focus van de dienstenstimulering op het Kenniswijkgebied Eindhoven, 
Helmond en Nuenen werd vergroot tot heel Nederland (opschaling). 

o	 De subsidies voor dienstenstimulering werden vereenvoudigd door het aantal 
categorieën te reduceren tot twee (kleine en grote diensten). 

29 Zie voetnoot 27, blz. 96-102. 

30 Ministerie van EZ (2004), Tussenevaluatie Kenniswijk, Brief van de minister van EZ aan de Tweede 
Kamer, Den Haag. Zie ook paragraaf 4.4 voor een uitgebreide beschrijving van de subsidieregelingen. 

31 De Kamerbrief van de minister van EZ naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie stipt ook het 
initiatief in Nuenen aan waar aan de hand van een coöperatief eigendomsmodel 7.500 huishoudens een 
glasvezelaansluiting krijgen. Later zou het postcodegebied van Kenniswijk worden uitgebreid met 
postcodes van Nuenen. 

32 Rijksbegroting 2005, Hoofdstuk XIII, Economische Zaken. Deze begroting is geraadpleegd via 
rijksbegroting.minfin.nl. 

33 Deze wijzigingen zijn afgeleid uit: Regeling subsidies diensten Kenniswijk 2004 (Staatscourant 17 
september 2004). Wijziging Subsidieregeling breedband Kenniswijk en Regeling subsidies diensten 
Kenniswijk 2003. (Staatscourant 9 december 2003). Wijziging Subsidieregeling breedband Kenniswijk 
(Staatscourant 24 november 2004). 
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o	 Het maximale subsidiebedrag voor kleine diensten werd met 5.000 euro 
verhoogd tot 35.000 euro. De aanvraagperiode voor kleine diensten werd 
verlengd tot 31 december 2005. 

o	 Het onderscheid tussen subsidies voor dienstenstimulering voor ondernemingen 
en non-profit instellingen kwam te vervallen.  

o	 De subsidieregeling voor de infrastructuur werd aangepast door de postcodes 
van Nuenen (zonder Gerwen en Nederwetten) toe te voegen aan het 
oorspronkelijke postcodegebied van Kenniswijk en de looptijd van de subsidie te 
verlengen van 31 december 2004 tot en met 30 juni 2005. Ook werden de 
aanvraagformulieren voor de subsidieverlening en –vaststelling vereenvoudigd. 

- De ontwikkeling van diensten en producten zou zich conform de concept breedbandnota 
en de Rijksbrede ICT agenda meer richten op diensten van maatschappelijk belang zoals 
zorg, onderwijs, verkeer en veiligheid. Van het budget van 22,5 miljoen euro voor 
dienstenontwikkeling werd 10 miljoen euro gereserveerd voor de maatschappelijke 
thema’s. 

2.4.3 Effect van de maatregelen naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie 

De tussentijdse evaluatie kent eerste orde effecten (naar aanleiding van de evaluatie) en 
tweede orde effecten (naar aanleiding van overheidsmaatregelen vanwege de tussentijdse 
evaluatie). Deze paragraaf doet een uitspraak over de doeltreffendheid van een aantal van 
deze effecten. 

Eerste orde effecten 

De tussentijdse evaluatie had een kritische toonzetting en dat kwam niet helemaal 
onverwacht aan bij de betrokken partijen. De kritische geluiden over de trage voortgang van 
het project en het niet behalen van (tussentijdse) doelstellingen waren langer bekend 
volgens sommige betrokkenen. Dit werd ook in de media vastgesteld. De tussentijdse 
evaluatie was daarom volgens hen niet meer dan een bevestiging. Het tijdstip van de 
tussentijdse evaluatie was volgens oud-medewerkers Kenniswijk BV ongelukkig gekozen, 
omdat een aantal nieuwe diensten in de pijplijn zat ten tijde van de telling door de 
evaluatieonderzoekers.34 Verschillende betrokkenen zeggen dat de evaluatie een “sense of 
urgency” creëerde en dat leidde tot acties bij vooral de rijksoverheid en de lokale overheden. 
De gevolgen waren dat het ministerie van EZ en de gemeenten Eindhoven/Helmond 
gedwongen werden om na te denken over de afronding van Kenniswijk en meer regie naar 
zich toetrokken, blijkend uit de maatregelen die in de Kamerbrief werden aangekondigd en 
dat naar aanleiding van bestuurlijk overleg tussen EZ, Eindhoven en Helmond besloten werd 
om een werkgroep te vormen om van Kenniswijk toch nog een succes te maken.  

Tweede orde effecten 

Aan het einde van de looptijd van Kenniswijk bleek dat de aangepaste doelstellingen voor 
infrastructuur en diensten werden gehaald. De infrastructuurdoelstelling werd mede gehaald 
door de bijsturing die de rijksoverheid en lokale overheden hebben verricht door het 
oorspronkelijke Kenniswijk-gebied uit te breiden met een postcodegebied voor Nuenen. 

34 Dit lijkt bevestigd te worden in de Kamerbrief van de minister van EZ (zie voetnoot 30). Hierin wordt 
al gesproken over 60 subsidieaanvragen en 20 operationele diensten. Dat aantal is hoger dan in de 
tussentijdse evaluatie wordt genoemd.  
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Hoewel deze maatregel niet in de Kamerbrief van de minister genoemd werd, is het wel als 
een maatregel te beschouwen naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie. Het aantal 
aansluitingen voor breedband is in het oorspronkelijke Kenniswijk gebied ook toegenomen 
door de aanleg van breedband in de Eindhovense wijk Tongelre waar een variant van het 
Nuenense coöperatieve model werd toegepast. Zie ook Figuur 2-1. 

De heroverweging van publiekprivate samenwerking waarbij meer nadruk moest komen 
liggen op concrete diensten is beperkt van de grond gekomen. Overigens is het lastig om de 
publiekprivate samenwerking te heroverwegen op het moment dat het experiment nog 
gaande is. Zoals elders in dit rapport aangegeven, hebben veel private aandeelhouders een 
passieve houding ingenomen tot het einde van Kenniswijk.  

De wijzigingen in de subsidieregelingen zijn niet allemaal op hun effectiviteit te beoordelen, 
maar het aantal gerealiseerde diensten is in de tweede helft fors toegenomen: 

- Dienstenaanbieders en consumenten hebben een langere periode van de 
subsidieregelingen gebruik kunnen maken en dat is ook gebeurd. Dit leidde tot meer 
diensten en meer aansluitingen.35 Zie paragraaf 2.2 voor cijfers over 
dienstenontwikkeling.36 

- De opschaling van de subsidie voor dienstenstimulering heeft geleid tot enkele nieuwe 
diensten die buiten Kenniswijk zijn ontwikkeld. 

- De vereenvoudiging van de subsidie voor dienstenstimulering (minder categorieën, 
eenvoudige formulieren) is tot stand gekomen. Dienstenaanbieders zijn doorgaans 
tevreden. 

Samenvattend 

Uit bovenstaande valt te concluderen dat na de tussentijdse evaluatie een aantal 
aanpassingen is doorgevoerd, maar het is achteraf moeilijk te bepalen of dat alleen dankzij 
de evaluatie is gebeurd. Een aantal activiteiten, bijvoorbeeld dienstenontwikkeling, was al 
gestart en werd niet expliciet meegenomen in de tussentijdse evaluatie. De tussentijdse 
evaluatie was echter kritisch genoeg om betrokkenen te doen realiseren dat een eindspurt 
nodig was om doelstellingen van Kenniswijk alsnog te halen, maar daar was het eigenlijk al 
te laat voor. Door het bijstellen van de ambities, het uitbreiden van het postcodegebied en 
het wijzigen van de subsidieregelingen zijn uiteindelijk zowel de kwantitatieve doelstellingen 
voor het aantal diensten en breedbandaansluitingen gerealiseerd. 

2.5 Exogene factoren en neveneffecten 

In deze paragraaf staan twee onderzoeksvragen centraal, namelijk: Wat zijn de belangrijkste 
exogene factoren die van invloed zijn geweest op de doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen en het uiteindelijke resultaat? Exogene factoren zijn niet door 
Kenniswijk te beïnvloeden. En: Zijn er andere, onverwachte effecten gerealiseerd? Hebben 

35 Het dienstenaanbod nam toe, maar niet specifiek in de domeinen die de minister in zijn brief  
aankondigde. Een belangrijke reden daarvoor is dat deze diensten nu worden gerealiseerd via het 
programma Maatschappelijke sectoren en ICT waarvoor 10 miljoen euro uit het Kenniswijk budget werd 
gereserveerd. Desondanks is ongeveer de helft van de diensten gerealiseerd in de sectoren telewerken 
en mobiliteit, educatie en zorg (zie figuur 1.2). 

36 Er wordt ook gesuggereerd dat het aantal diensten toenam door minder stringente toepassing van 
criteria door de OTC en een meer gerichte inzet van Kenniswijk BV. 
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deze effecten een positieve of negatieve bijdrage geleverd aan de beleidsdoelstellingen van 
Kenniswijk? 

2.5.1 Exogene factoren 

Bij het inventariseren van exogene factoren is een onderscheid gemaakt tussen 
economische, politiek-bestuurlijke, juridische, maatschappelijke en technologische factoren. 

Economische factoren 

In de tussentijdse evaluatie werd gewezen op teruggang in de economische groei (vooral in 
de ICT-sector) waarmee Kenniswijk bij aanvang werd geconfronteerd. Pas tegen het einde 
van de looptijd van Kenniswijk werd herstel van de ICT-sector zichtbaar, maar dit herstel 
was te laat voor het experiment. De beperkte inbreng van enkele private partijen in 
Kenniswijk-infrastructuur en -diensten wordt in belangrijke mate toegeschreven aan de 
neergaande conjunctuur en enkele belangrijke financiële terugslagen in de ICT-sector37, 
leidend tot de terughoudendheid bij infrastructuuraanbieders om te investeren in nieuwe 
infrastructuurprojecten en vooral tot grotere druk om de bestaande kabel- en xDSL
infrastructuren maximaal te exploiteren. Hierdoor werden bestaande plannen voor de 
grootschalige aanleg van breedband in Kenniswijk van enkele infrastructuuraanbieders 
teruggetrokken. Dit heeft zeker een negatief effect gehad op de vraag bij Kenniswijk
bewoners naar breedbandaansluitingen. Dat effect werd nog eens versterkt doordat een 
aanzienlijk aantal Kenniswijk-diensten zeker geen breedband nodig hadden. Overigens 
bestaan er geen volledige gegevens over mogelijke substitutie-effecten. 

Politiek-bestuurlijke factoren 

Innovaties worden soms tegengewerkt door institutionele barrières. Een voorbeeld was een 
Kenniswijk-dienst in de zorg die moeilijk landelijk opgeschaald kon worden, omdat de 
bestaande tariefstructuren in de zorg dat niet toelieten. De rijksoverheid was onvoldoende in 
staat om lessen uit eerdere experimenten (bijvoorbeeld Videotext Zuid-Limburg) te 
verdisconteren in Kenniswijk. Het institutionele geheugen (ondermeer als gevolg van 
personeelswisselingen) is betrekkelijk kort bij de rijksoverheid. Wij gaan hier niet verder op 
in, maar het eindrapport van de Impulscommissie Breedband staat stil bij institutionele 
barrières bij de ontwikkeling van breedbanddiensten in verschillende maatschappelijke 
sectoren.38 

Vanaf het begin was er veel landelijke en regionale politieke steun voor het experiment, 
maar gaandeweg het experiment nam de (landelijke) politieke belangstelling af. Paragraaf 
2.3.2 doet al een uitspraak over de bestuurlijke verhoudingen in en rond Kenniswijk en de 
problemen die daaruit kunnen voortvloeien. Wij stellen vast dat deze verhoudingen niet 
uniek zijn voor dit experiment. Ook in andere dossiers werken departementen wel eens langs 
elkaar heen en treedt er spanning tussen de landelijke en lokale overheid op. Overigens gaat 
de samenwerking tussen overheden vaak ook wel goed; ook in Kenniswijk. Verder ontbrak 
bij Kenniswijk een gezichtbepalende bestuurder (op hoog niveau) die bijvoorbeeld minder 
actieve aandeelhouders alsnog kon enthousiasmeren actiever te worden. 

37 Ten gevolge van o.a. kostbare overname- en fusieprocessen en de in verschillende landen gehouden 
strijd om UMTS-licenties.  

38 Impulscommissie Breedband (2004), Naar een nationale strategie voor breedband, Den Haag. 
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Juridische factoren 

Er hadden uiteindelijk weinig juridische factoren invloed op het succes van Kenniswijk. De 
Europese wetgeving legde vanuit het oogpunt van vrije mededinging beperkingen op waar 
het gaat om de rol van overheden die rechtstreeks investeren in een bepaalde ICT-
infrastructuur. Daarover werd continu gedebatteerd. Verder speelden er enkele andere 
punten zoals de onduidelijkheid of woningbouwcoöperaties middelen mochten reserveren 
voor projecten als Kenniswijk en de wet bescherming persoonsgegevens die niet toestond 
dat Kenniswijk-huishoudens direct benaderd werden. Er moesten daardoor andere minder 
effectieve communicatiestrategieën worden ingezet. 

Maatschappelijke factoren 

De samenleving digitaliseert; met of zonder Kenniswijk. Steeds meer huishoudens 
beschikten over computers en (breedbandige) infrastructuren, ook in Kenniswijk. Dit maakte 
dat steeds meer mensen ervaring met ICT opdeden en de meerwaarde van ICT 
onderkenden. Op termijn kan dat ook leiden tot een groeiende behoefte aan meer 
bandbreedte die via breedband kon worden gerealiseerd. Dat maakte de stap om een 
abonnement op breedband te nemen gemakkelijker. 

Technologische factoren 

In ICT-kringen is vijf jaar bij wijze van spreken een eeuwigheid. ICT ontwikkelt zich in een 
rap tempo. De prijs / kwaliteit verhouding van met glasvezel concurrerende infrastructuren 
zoals kabel en ADSL is verbeterd tijdens de looptijd van het experiment. De mogelijkheden 
die ICT biedt zijn tijdens de looptijd van Kenniswijk ook alsmaar toegenomen. 

Breedband werd door vrijwel iedereen binnen Kenniswijk vertaald als glasvezel. Dit was 
tegen de zin van concurrerende aanbieders van infrastructuren, omdat zij stelden met 
technologische aanpassingen in staat te zijn om de snelheid van hun verbindingen ook op te 
voeren en daarmee concurrerend te zijn met glasvezel (zie ook de passage over 
technologieneutraliteit). 

Samenvattend 

- Als positieve exogene factoren noemen wij politieke 
voortschrijdende digitalisering van de samenleving. 

en ambtelijke steun en 

- Als negatieve exogene factoren noemen wij de economische neergang, de prijs/kwaliteit 
verhouding van concurrerende infrastructuren, institutionele belemmeringen, 
conflicterende belangen en verkokering bij de overheid en het ontbreken van een 
gezichtsbepalende bestuurder voor Kenniswijk. 

2.5.2 Neveneffecten 

Kenniswijk heeft tot een aantal onverwachte neveneffecten geleid. In deze paragraaf worden 
enkele belangrijke neveneffecten belicht en beoordeeld of deze neveneffecten een bijdrage 
hebben geleverd aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van Kenniswijk. 
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In elke stad een Kenniswijk 

Vrijwel alle betrokken partijen wijzen op de positieve impuls die vanuit (de aanloop van) 
Kenniswijk is uitgegaan naar allerlei steden die vergelijkbare initiatieven zijn gestart om 
breedbandinfrastructuren en –diensten te ontwikkelen. Veertien steden en één regio hebben 
meegedongen naar het binnenhalen van Kenniswijk. De regio Eindhoven werd uiteindelijk 
geselecteerd. Dit betekende niet dat de overige steden die een voorstel indienden plannen 
voor breedband in de koelkast stopten. Een aantal steden (bijvoorbeeld Almere, Amsterdam, 
Deventer en Enschede) heeft plannen voor breedband uitgewerkt en ingevoerd. Daarbij 
spiegelde men zich vaak aan de ontwikkelingen in Kenniswijk. De rijksoverheid heeft hier 
verder een stimulerende rol in gehad door het initiëren van Stedenlink en het financieren van 
breedbandproeven. 

Een ander neveneffect in deze context is dat breedband een betere plek heeft verworven op 
de politieke en bestuurlijke agenda. Landelijke en lokale bestuurders erkenden dat 
breedband en de daarmee gepaard gaande innovatie een bijdrage kunnen leveren aan 
economische groei en het verminderen van maatschappelijke problemen. Op de achtergrond 
speelde daarbij wel regelmatig de vraag of (lokale) overheden vanuit mededingingsoogpunt 
direct mogen investeren in de aanleg van breedband. 

Het gaat te ver om op basis van deze ontwikkelingen te concluderen dat Kenniswijk geleid 
heeft tot allerlei breedbandinitiatieven in Nederland. In sommige steden, bijvoorbeeld 
Enschede, werd voor het experiment Kenniswijk al gesproken over (snel) internet voor 
huishoudens. Kenniswijk heeft wel gezorgd dat meer steden initiatieven ontplooiden of dat 
lopende initiatieven in een stroomversnelling raakten. Daarmee heeft Kenniswijk ook een 
bijdrage geleverd aan een betere internationale (bestuurlijke) positie van Nederland wat 
betreft breedband. 

Het coöperatieve model 

Kenniswijk heeft bijgedragen om het elders ontwikkelde coöperatieve model voor het 
realiseren van breedbandinfrastructuur en diensten in praktijk te brengen. Het idee van dit 
model is dat gebruikers inspraak krijgen in het beheer en het gebruik van de infrastructuur 
door middel van een coöperatieve vereniging die mede-eigenaar is van de infrastructuur. 
Verder is de betrokkenheid van de lokale gemeenschap een belangrijk kenmerk van het 
coöperatieve model. Het coöperatieve model is weliswaar niet binnen of ten gevolge van 
Kenniswijk ontwikkeld maar er zijn door de uitbreiding van het postcodegebied wel subsidies 
vanuit de infrastructuurregeling van Kenniswijk verstrekt voor 7.500 Nuenense 
aansluitingen. Verder is ook subsidie verstrekt voor (een deel van) de aansluitingen in de 
wijk Tongelre waar ook een coöperatief model is toegepast. 

Netwerkvorming 

Kenniswijk heeft tot meer netwerkvorming in de regio Eindhoven en daarbuiten geleid. In de 
regio Eindhoven zijn meer netwerken ontstaan tussen bedrijven en overheden. Dit wordt 
gecontinueerd in nieuwe initiatieven als Be_Linked, Breedband Regio Eindhoven BV en 
Eindhoven Fiber eXchange (EFX). Kenniswijk heeft niet geleid tot meer netwerkvorming 
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tussen regionaal MKB en kennisinstellingen. Kenniswijk gaf wel een impuls aan bestuurlijke 
samenwerking tussen Eindhoven en Helmond.39 

Verder zijn er nationale en internationale netwerken ontstaan van steden met vergelijkbare 
initiatieven. Kenniswijk heeft zowel nationaal – via Stedenlink – als internationaal een 
centrale rol gespeeld in deze netwerkvorming. In 2003 heeft Kenniswijk samen met andere 
partijen SCIN opgericht (Smart Communities International Network). SCIN was 
oorspronkelijk is een samenwerkingsverband tussen Kenniswijk en Kenniswijk-achtige 
projecten in het buitenland. Inmiddels wordt SCIN voortgezet onder de naam International 
Network of E-Communities (INEC).  

Deze netwerken hebben beperkt bijgedragen aan het behalen van beleidsdoelstellingen van 
Kenniswijk. Op het gebied van kennisuitwisseling en (inter)nationale uitstraling van 
Nederland als ICT land leveren deze netwerken een bijdrage. 

Negatieve beeldvorming door kritische berichten in de geschreven (vak)pers 

Op regionaal niveau had Kenniswijk volgens de meeste betrokken partijen last van negatieve 
berichten in de lokale pers. Dit heeft er toe geleid dat de inwoners van Eindhoven en 
Helmond, maar ook lokale bestuurders een toenemende negatieve houding over Kenniswijk 
kregen. Dit heeft er zeker niet toe bijgedragen om van de beleidsdoelstellingen van 
Kenniswijk een succes te maken.  

Op basis van een media-analyse van landelijke en regionale bladen blijkt dat het Eindhovens 
Dagblad het grootste aantal artikelen over Kenniswijk publiceerde (58 van de 74 in de 
landelijke en regionale kranten). Het aantal artikelen over Kenniswijk vertoonde een piek in 
2001 bij de start van het project. Er volgde een mediastilte in 2002. Van 2003 nam het 
aantal artikelen gelijkmatig toe met 2004 als hoogtepunt. De artikelen in 2004 en 2005 zijn 
afwisselend positief en negatief. Het aantal artikelen over nieuwe initiatieven omtrent 
Kenniswijk is meestal positief van aard en groter in getal; dit zorgt ervoor dat de negatieve 
berichten in de minderheid blijven. 

Op basis van een media-analyse van de vakpers (Automatiseringsgids, Computable) blijkt 
dat 48 artikelen echt over Kenniswijk gaan. In het begin hadden de bladen veel aandacht, 
waarna een relatieve stilte rond 2001 volgde en vanaf 2002 is er doorlopende aandacht. Veel 
nieuws- en wapenfeiten zijn neutraal of positief getint, maar er zijn ook relatief veel 
(redactionele) kritische commentaren. De verhouding tussen positieve en negatieve 
berichten is bij deze twee vakbladen evenwichtiger dan bij de dagbladen. Per saldo zijn de 
Automatiseringsgids en Computable kritischer en negatiever in hun berichtgeving geweest, 
vooral bij de start in 2001-2002 (scepsis en de langzame start worden benadrukt). De 
tussentijdse evaluatie in het voorjaar van 2004 bevestigde het ‘mislukken’, nadien volgde 
ruime spreektijd voor politici en critici in beide bladen. De gedetailleerde resultaten van de 
media-analyse staan in Bijlage 5. 

Samenvattend 

- Positieve neveneffecten van Kenniswijk zijn het opstarten en versnellen van andere 
stedelijke breedbandinitiatieven, de politieke en bestuurlijke aandacht voor breedband, 

Dankzij Kenniswijk hebben Eindhoven en Helmond de status en de daarbij behorende middelen van 
Superpilot gekregen (ministerie van BZK) en heeft Eindhoven met subsidies een digitale broedplaats 
kunnen opzetten. 
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het ‘testen’ van het coöperatieve model, en de netwerkvorming tussen overheden en 
bedrijven. 

- Negatieve neveneffecten zijn beperkt: Negatieve beeldvorming onder de regionale 
bevolking over Kenniswijk als gevolg van berichten in de lokale pers en een kritische 
houding van de vakpers. 

2.6 Rol van de overheid 

In deze paragraaf staan wij stil bij de gerealiseerde en gewenste rollen van de overheid bij 
een experiment als Kenniswijk. Wij onderscheiden acht overheidsrollen, namelijk (1) wet- en 
regelgever, (2) bestuurder, (3) eigenaar / aanbieder, (4) aanbesteder / vrager, (5) financier, 
(6) facilitator van leeromgeving / experimenten, (7) kennismakelaar / regisseur en (8) 
systeem- en netwerkbewaker. Deze rollen en beleidsinstrumenten worden achtereenvolgens 
kort behandeld. Telkens wordt aangegeven of deze rol in Kenniswijk aan de orde was en of 
deze rol gewenst was. De nadruk ligt op de rijksoverheid. 

2.6.1 Wet- en regelgever 

Als wet- en regelgever is vooral de rijksoverheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 
uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving. Het instrumentarium van wet- en 
regelgeving gaat van gemeentelijke verordeningen, landelijke wetgeving tot Europese 
richtlijnen. Hieronder vallen ook inspecties die toezicht houden op de naleving van wet- en 
regelgeving. In het domein van Kenniswijk heeft wet- en regelgeving bijvoorbeeld betrekking 
op de bevordering van concurrentie tussen infrastructuren (landelijk) of plaatselijke 
verordeningen voor de aanleg van infrastructuren (lokaal). 

De overheidsrol van wet- en regelgever was relatief beperkt in Kenniswijk. Uiteraard zijn 
subsidieregelingen en de oprichting van het projectbureau formeel bekrachtigd, maar er is 
geen aparte wet- en regelgeving gemaakt ten behoeve van Kenniswijk. Op sommige 
momenten heeft wet- en regelgeving het experiment wel enigszins belemmerd. Vanwege 
privacywetgeving was het niet mogelijk om alle huishoudens in Kenniswijk rechtstreeks aan 
te schrijven en hen te vragen deel te nemen aan het experiment. Kenniswijk BV moest 
hierdoor terugvallen op minder effectieve communicatiestrategieën. Verder bestond er 
wettelijke onduidelijkheid over de vraag of woningbouwcorporaties rechtstreeks kunnen 
investeren in breedband. Op de achtergrond speelden continu discussies over de legitimiteit 
van directe overheidsinvesteringen in een specifieke breedbandtechnologie (glasvezel in 
Kenniswijk). 

Aangezien de rol van de (rijks)overheid op het gebied van wet- en regelgeving in Kenniswijk 
relatief beperkt was, stellen wij vast dat deze rol goed uit de voeten is gekomen. Hier en 
daar leidde wet- en regelgeving wel tot extra administratieve lasten, bijvoorbeeld de 
aanvraagprocedure voor subsidies en voortgangsrapportages ten behoeve van 
verantwoordingsverplichtingen.  

2.6.2 Bestuurder 

Bij de rol als bestuurder toont de overheid leiderschap en visie, bijvoorbeeld doordat 
bestuurders en politici het belang van geavanceerde ICT-infrastructuren en diensten voor 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen en diensten benadrukken en andere 
partijen (bedrijven, maatschappelijke instellingen en burgers) stimuleren innovaties op dit 
terrein (gezamenlijk) te ontwikkelen en te gebruiken. 
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De rijksoverheid heeft ondermeer via Kenniswijk het belang van hoogwaardige ICT (
diensten) onderstreept en doet dat via ander beleid (bijvoorbeeld het programma 
Maatschappelijke sectoren en ICT) nog steeds. Lokale bestuurders hebben hetzelfde gedaan, 
hetgeen ondermeer blijkt uit het groot aantal steden dat streed om Kenniswijk binnen te 
halen en de talloze lokale en regionale breedbandinitiatieven. 

Landelijke en lokale bestuurders hebben zich ook ingezet gedurende het experiment, 
bijvoorbeeld om bedrijven en instellingen te enthousiasmeren te investeren in diensten en 
infrastructuur. Desondanks is dat niet altijd succesvol gebleken. Zeker toen bleek dat een 
aantal (private) deelnemers in Kenniswijk BV een relatief passieve houding aannam, waren 
de (beperkte) inspanningen van bestuurders nauwelijks effectief om deze partijen alsnog te 
motiveren meer te investeren in het experiment. 

2.6.3 Eigenaar / aanbieder 

In deze rol is de overheid (gedeeltelijk) eigenaar en aanbieder van ICT-infrastructuren en 
diensten. Deze rol is meestal weggelegd voor lokale overheden. De lokale overheid is dan 
bijvoorbeeld (mede-)eigenaar van een breedbandnetwerk of biedt net als de rijksoverheid 
ICT-diensten aan, bijvoorbeeld in het kader van publieke dienstverlening aan burgers en 
bedrijven. 

Binnen Kenniswijk was de rijksoverheid nooit (mede-)eigenaar van breedbandnetwerken. 
Daar staat tegenover dat de rijksoverheid consumenten een subsidie verstrekte, zodat deze 
consumenten sneller een abonnement op een breedbandaansluiting zouden nemen. Voorts 
heeft vooral de rijksoverheid de ontwikkeling van breedbandige overheidsdiensten 
gestimuleerd, maar dat is niet altijd via Kenniswijk verlopen. Eerder is gewezen op de  
gebrekkige interdepartementale samenwerking. Andere ministeries hebben buiten Kenniswijk 
om geavanceerde ICT-diensten ontwikkeld. Dat is volgens ons vanuit het perspectief van 
Kenniswijk een gemiste kans. Voorts hebben aanbieders van concurrerende infrastructuren 
vanaf het begin problemen gehad met de subsidies van de rijksoverheid voor het nemen van 
een abonnement op een breedbandaansluiting, omdat dit volgens hun glasvezel impliceerde. 
Hiertegenover stelt de rijksoverheid echter dat concurrerende infrastructuuraanbieders zoals 
kabelmaatschappijen van begin af aan hebben gemeld dat hun infrastructuur met enkele 
aanpassingen ook zouden kunnen voldoen aan de gestelde criteria (10 Mb/s symmetrisch) 
maar dat zij nooit van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om hun voorstellen binnen 
Kenniswijk in te dienen.  

Vooral wat betreft het aanbod van geavanceerde ICT-diensten had zowel de rijksoverheid als 
de lokale overheid volgens ons een meer actieve rol op zich moeten nemen. Door zelf het 
voorbeeld te geven, had de overheid andere dienstenaanbieders beter kunnen motiveren. 

2.6.4 Aanbesteder / vrager 

De overheid nodigt in de rol als aanbestedende of vragende partij commerciële partijen uit 
voor het aanleggen van een breedbandinfrastructuur en het ontwikkelen van 
breedbanddiensten die via de breedbandinfrastructuur worden aangeboden. Hierbij wordt 
marktconformiteit nagestreefd. 

De rijksoverheid heeft in Kenniswijk inderdaad de vraag gestimuleerd door andere partijen 
met subsidies innovatieve diensten te laten ontwikkelen. De infrastructuur is indirect 
gestimuleerd door de consument een subsidie te geven om een abonnement op een 
aansluiting te nemen. Vooral door deze laatste constructie heeft de overheid een relatief 
beperkte greep op de snelheid en kwaliteit van de ontwikkeling van de infrastructuur. Dit 
heeft er mede toe geleid dat de infrastructuur traag is gerealiseerd. De subsidies voor de 
ontwikkeling van diensten hebben als een hefboom gewerkt. 
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2.6.5 Financier 

In de rol van financier stelt de overheid subsidies ter beschikking voor de aanleg van ICT-
infrastructuren en ontwikkeling van ICT-diensten (subsidies). Naast subsidies voor diensten 
en infrastructuur bestaan er ook andere financiële stromen van de overheid richting 
Kenniswijk, bijvoorbeeld de aanloopkosten die de overheid maakt bij de oprichting van 
Kenniswijk (inhuur adviseurs, haalbaarheids- en vooronderzoeken, aandeelhoudersbijdrage 
BV, etc.) en andere vormen van steun, zoals het beschikbaar stellen van mensen. Hier heeft 
vooral de rijksoverheid een rol gespeeld maar ook de lokale overheden door de Kenniswijk 
BV mede te financieren. 

Om diensten en infrastructuren aan te jagen waren de subsidies volgens ons op korte termijn 
gewenst, maar op lange termijn bestaat er onduidelijkheid over de voortzetting en 
opschaling van de diensten. 

Verder heeft vooral de rijksoverheid een belangrijke rol gehad als aanjager van de 
uiteindelijke financiering door de markt. Doordat de overheid zelf haar commitment toonde 
in Kenniswijk door het beschikbaar stellen van publieke middelen en daarbij de voorwaarde 
te stellen dat hier minstens even zoveel private middelen tegenover dienden te staan heeft 
de markt uiteindelijk het grootste financiële deel van Kenniswijk voor haar rekening 
genomen (zie ook hoofdstuk 4).  

2.6.6 Facilitator leeromgeving / experimenten 

Als facilitator creëert de overheid leeromgevingen waar geëxperimenteerd kan worden met 
hoogwaardige ICT-infrastructuren en -diensten. In Kenniswijk is de rijksoverheid redelijk 
goed geslaagd in deze rol, maar er zijn wel twijfels gerezen over de vraag of Kenniswijk wel 
een echt experiment was. In paragraaf 2.3 concludeerden wij dat Kenniswijk in naam een 
experiment was, maar de uitvoering eerder het karakter had van een pilot of een project dat 
later opgeschaald werd naar de rest van het land. Experimenten hebben als doel om te leren 
en kunnen best geslaagd zijn hoewel de dienst of het product er niet komt. Pilots echter 
hebben een veel sterker element van opschaling in zich en pilots mogen ook minder snel  
mislukken. Dit onderscheid is in Kenniswijk onvoldoende gemaakt. 

2.6.7 Kennismakelaar / regisseur 

De overheid is in deze rol een regisseur van een landelijk of regionaal netwerk van 
aanbieders en vragers van geavanceerde ICT-infrastructuren en -diensten brengt deze 
partijen via verschillende manieren bij elkaar (onderzoeken, conferentie, nieuwsbrieven, 
experimenten, etc.) en stimuleert op deze wijze innovatie in deze sector. 

Binnen Kenniswijk heeft de rijksoverheid volgens ons deze rol met wisselend succes 
uitgeoefend. Kennisuitwisseling is vooral via Kenniswijk BV tot stand gekomen. Dat heeft ook 
wel gewerkt, bijvoorbeeld via aansluiting op internationale netwerken (SCIN/INEC), 
bijeenkomsten en de website. De rol van regisseur is minder uit de verf gekomen. De 
rijksoverheid had in het begin een regisserende rol, maar heeft deze rol verminderd nadat 
Kenniswijk gestart was. Pas na de kritische tussentijdse evaluatie heeft EZ weer meer regie 
naar zich toegetrokken, maar dat was voor sommige ontwikkelingen eigenlijk te laat. Toen 
de experimenteerruimte er eindelijk was, eindige Kenniswijk. In overleg tussen de 
rijksoverheid en de regio is afgesproken dat ervaringen met Kenniswijk vooral bij de regio en 
de spin-offs (Be_Linked, Simpact, SCIN/INEC, Conneting the Dots, etc) geborgd zouden 
worden. 
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2.6.8 Systeem- en netwerkbewaker 

De overheid stimuleert dat er een landelijk of regionaal (innovatie) systeem/netwerk van 
aanbieders en vragers rond hoogwaardige ICT-infrastructuren en -diensten, maar ook 
kennisinstellingen en vragende partijen actief is en stimuleert dat eventuele hiaten in dit 
systeem worden opgevuld en dat (gezamenlijke) innovatie in het domein van diensten en 
infrastructuur wordt bevorderd. De overheid en marktpartijen constateerden immers dat de 
aanleg van breedband niet automatisch leidt tot de ontwikkeling van nieuwe diensten (en 
andersom). In dit opzicht schoot het innovatiesysteem rondom hoogwaardige infrastructuren 
en diensten tekort. Kenniswijk heeft daar door koppeling van infrastructuur, diensten en 
gebruikers op ingespeeld, maar is daar zoals in eerdere paragrafen blijkt, beperkt in 
geslaagd. Kenniswijk is uiteindelijk onvoldoende gekoppeld met het diensten- en ICT-
innovatiesysteem, zowel landelijk als internationaal. Verder heeft Kenniswijk de 
consumenten niet altijd kunnen betrekken bij diensteninnovatie (ondanks de pogingen 
daartoe) en zijn de verbanden tussen de kennisinfrastructuur en het MKB niet echt steviger 
geworden. Wij stellen vooral vast dat Kenniswijk onvoldoende vanuit een systeembenadering 
is ingericht. Dat blijkt uit geringe koppeling met ICT-onderzoek en innovatie elders. 

Tabel 2. Gerealiseerde en gewenste overheidsrollen in Kenniswijk 

IST Rollen SOLL 

+/- Wet- en regelgever +/-

+/- Bestuurder ++ 

-- Eigenaar / aanbieder --

+ Aanbesteder / vrager + 

++ Financier + 

+/- Facilitator leeromgeving / ++ 
experimenten 

+ Kennismakelaar / regisseur ++ 

- Systeem-/netwerkbewaker + 

Samenvattend 

De (rijks)overheid heeft de rollen van wet- en regelgever, financier, eigenaar en aanbieder 
en aanbesteder/vrager in Kenniswijk ingevuld zoals gewenst (hoewel meer nadruk op echte 
innovatieve diensten had mogen liggen). In de rollen van bestuurder en 
kennismakelaar/regisseur en facilitator leeromgeving en experimenten is de overheid 
enigszins in gebreke gebleven (bijvoorbeeld lange tijd gebrekkige regie, geen bestuurders 
die inactieve aandeelhouders BV enthousiasmeren, Kenniswijk niet als een echt experiment 
ingericht, onvoldoende kennisopbouw), terwijl de rol van financier relatief sterk is ingezet 
(bijvoorbeeld subsidies voor diensten en breedbandabonnementen). 

2.7 Bijdrage Kenniswijk aan algemene doelstellingen EZ 

Deze paragraaf beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: Wat is de relatieve bijdrage van 
Kenniswijk aan de algemene doelstelling ten aanzien van ‘elektronische communicatie en 
post’ en de operationele doelstelling ‘stimuleren dat de markt voorzieningen, producten en 
diensten ontwikkelt en dat deze worden benut’? Een belangrijke voorwaarde voor het 
beantwoorden van de laatste onderzoeksvraag is het verwerven van inzicht in de relatieve 
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bijdrage van ander beleid naast Kenniswijk. Er kan immers geen relatief belang van het 
beleidsinitiatief worden vastgesteld wanneer ijkpunten of controleniveaus ontbreken. 

Volgens de Rijksbegroting 2006 is de minister verantwoordelijk voor een efficiënt werkende 
communicatie- en postmarkt en het waarborgen van publieke belangen (veilig, betrouwbaar, 
toegankelijk en transparant). Daarnaast stimuleert hij innovatie in de ICT- en postsector. 
(hoofdstuk VIII, Economische Zaken). De genoemde operationele doelstelling wordt 
nagestreefd met Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen, Maatschappelijke Sectoren en 
ICT, ICT-flankerend beleid en administratieve lasten en demonstraties/pilots (waaronder 
Kenniswijk valt).  

Kenniswijk was vooral een experiment in een relatief afgeschermde omgeving waarin 
publieke belangen als veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en transparantie minder 
prominent aandacht kregen. Het experiment richtte zich vooral op de tweede doelstelling, 
namelijk het stimuleren van innovatie in de ICT-sector. Bij de uitbreiding en opschaling van 
infrastructuur en diensten zoals ontwikkeld in Kenniswijk spelen de genoemde belangen weer 
een meer prominente rol, maar dat valt buiten het bestek van deze evaluatie. Ten aanzien 
van innovatie stellen wij vast dat door de trage realisatie van de testomgeving er een 
kettingreactie ontstond waardoor andere doeleinden ook niet gehaald werden (testen van 
diensten, doorbreken patstelling, etc.). 

Op het punt van ICT-innovatie heeft Kenniswijk een bijdrage geleverd, maar deze bijdrage is 
uiteindelijk geringer dan oorspronkelijk gepland (zie daarvoor de voorgaande paragrafen). 
Over de duurzaamheid van de innovatie wordt verschillend gedacht. Een aantal nieuwe 
Kenniswijk-diensten is inmiddels gestopt. Daar staat tegenover dat een aantal diensten is 
opgeschaald. Voorts hebben partijen lessen getrokken naar aanleiding van hun deelname 
aan Kenniswijk, bijvoorbeeld ten aanzien van de aanleg van infrastructuren. De verzamelde 
gegevens laten niet toe om de bijdrage af te zetten tegen de bijdrage andere 
beleidsprogramma’s. Wel is gebleken dat andere EZ beleidsprogramma’s aansluiting zoeken 
bij de kennis die Kenniswijk heeft opgeleverd, bijvoorbeeld het programma Maatschappelijke 
sectoren en ICT. 
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3 Maatschappelijke effecten 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan wij stil bij de effectmeting onder bewoners en niet-bewoners van 
Kenniswijk. Daarmee beantwoorden wij de vijfde onderzoeksvraag die als volgt luidt: Zijn er 
veranderingen te constateren ten opzichte van de uitgevoerde nulmetingen bij bewoners die 
aan het experiment hebben deelgenomen? Zo ja, welke zijn dat? Deze meting van  
maatschappelijke effecten bouwt voort op een nulmeting van het IVA.40 In dit hoofdstuk 
komen achtereenvolgens aan de orde: 

- Aanpak van de vervolgmeting (paragraaf 3.2) 

- Vergelijking vervolgmeting met de nulmeting (3.3) 

- Vergelijking inwoners en niet-inwoners Kenniswijk (3.4) 

- Oordeel inwoners over Kenniswijk (3.5) 

3.2 Aanpak van de vervolgmeting 

Voor de enquête onder inwoners en niet-inwoners van Kenniswijk is uitgegaan van een zo 
goed mogelijke herhaling van de nulmeting uit 2003. De nulmeting richtte zich op een 
steekproef van 7.500 inwoners uit Kenniswijk (destijds alleen Eindhoven en Helmond) en een 
controlegroep van 1.200 inwoners uit Enschede. Voor deze controlegroep is destijds gekozen 
om de Kenniswijk-inwoners te vergelijken met inwoners elders in Nederland om na te gaan 
of de lancering van Kenniswijk tot een verhoogde belangstelling of gebruik van ICT en 
breedband(diensten) heeft geleid. 

Het IVA behaalde met een uitgebreide schriftelijke vragenlijst (85 vragen) die per post werd 
verstuurd maar ook online kon worden ingevuld, een netto respons van 17% binnen 
Kenniswijk. In Enschede werd een respons van 19% behaald. Uit een non-respons analyse 
bleek dat de respons significant verschilde van de non-respons wat betreft geslacht, leeftijd, 
computerbezit en internetmogelijkheden. Dit werd gedeeltelijk gecorrigeerd door weging 
naar leeftijd. Het IVA meldde in het bijlagenboek bij haar rapport dat in werkelijkheid het 
percentage computerbezit en internetgebruik in Kenniswijk (ondanks de correctie door 
weging naar leeftijd) als geheel waarschijnlijk iets lager zal liggen dan uit hun 
respondentgegevens is gebleken. 

Voor de vervolgmeting is de originele IVA-vragenlijst ingekort tot 66 vragen. Een groot deel 
van de vragen is letterlijk herhaald om vergelijking in de tijd mogelijk te maken. Een aantal 
nieuwe vragen is toegevoegd. Deze nieuwe vragen hebben betrekking op de ervaring en 
evaluatie van Kenniswijk. De opbouw van de enquête is nagenoeg dezelfde als het IVA in 
2003 hanteerde: na een aantal algemene vragen over het huishouden, wordt naar het 
algemene ICT- en internetgebruik gevraagd, daarna gespecificeerd voor vrijetijdsbesteding, 
werk, opleiding en gezondheid. De vragenlijst sluit af met een aantal vragen en stellingen 
over het experiment Kenniswijk en de daarbinnen ontwikkelde breedbanddiensten. 

40 IVA (2003), Een onderzoek naar ICT in het dagelijks leven van bewoners in Kenniswijk anno 2003, 
Tilburg. 
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De enquête is door TNS NIPO uitgezet onder een steekproef van inwoners van Eindhoven, 
Helmond en Nuenen die deelnemen aan een TNS NIPO panel. Dit panel wordt door TNS NIPO 
onderhouden en bestaat uit respondenten die via hun eigen computer op regelmatige basis 
meedoen aan allerlei soorten onderzoek. Het landelijke panel bestaat in totaal uit 200.000 
respondenten die voldoende variëren naar socio-economische, demografische, gedrags- en 
bezitskenmerken waardoor voor veel doeleinden een omvangrijke en representatieve 
steekproef samengesteld kan worden. Het TNS NIPO-panel omvatte in september van dit 
jaar 937 inwoners van Eindhoven, Helmond en Nuenen, waarvan er 318 in Kenniswijk 
woonachtig zijn. Hierbij is uitgegaan van de Kenniswijk-postcodes voor Eindhoven en 
Helmond zoals die gepubliceerd zijn in de Staatscourant van 24 november 2004 en van de 
veronderstelling dat alle inwoners van Nuenen tot Kenniswijk behoren. 

Rekening houdend met standaard betrouwbaarheidsintervallen, meetfouten en een door TNS 
NIPO voorspelde respons van 75% (de gemiddelde respons in hun panel), is in september 
2006 een steekproef van in totaal 726 personen benaderd. Binnen tien dagen was een 
voldoende netto respons van 566 bereikt. Deze overall respons van 78% verschilde niet of 
nauwelijks per gemeente; in Eindhoven was de respons 81%, in Helmond 74% en in Nuenen 
72%. De omvang en samenstelling van de responsgroep zijn daarmee volgens planning 
gerealiseerd: voldoende aantallen om naar gemeente uit te splitsen, maar vooral ook een 
voldoende verdeling tussen inwoners en niet-inwoners van Kenniswijk om binnen Eindhoven 
en Helmond deze vergelijking goed te kunnen maken. Tabel 3 geeft een overzicht van de 
aantallen in de responsgroep, steekproef en populatie. 

Tabel 3. Aantallen inwoners, TNS/NIPO-panelleden en respondenten naar gemeente 

 Eindhoven 

Totaal 

176.396 

Waarvan 
woonachtig 

in 
Kenniswijk 

29.600 

Helmond 

Totaal

68.805 

Waarvan 
woonachtig 

in 
Kenniswijk 

10.400 

Nuenen 

Totaal

18.542 

Waarvan 
woonachtig 

in 
Kenniswijk 

18.542 

420 113 259 87 50 50 

339 

81% 

92 

81% 

192 

74% 

70 

80% 

36 

72% 

36 

72% 

Populatie: aantal 
inwoners van 15 
jaar en ouder 
volgens het CBS op 
1/1/2006 

Steekproef: aantal 
personen uit het 
TNS NIPO-panel 
benaderd 

Respons: aantal 
volledige ingevulde 
vragenlijsten 

De enquête is online verstuurd, ingevuld en ook online weer naar TNS NIPO teruggestuurd. 
Er deden zich geen noemenswaardige problemen bij het invullen of het verwerken van de 
gegevens voor. Het invullen van de vragenlijst duurde gemiddeld 9,3 minuten. 
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3.3 Vergelijking vervolgmeting met de nulmeting 

Een vergelijking van de verzamelde resultaten met de resultaten van de nulmeting is niet 
sluitend en volledig uitvoerbaar. Een aantal verschillen tussen beiden onderzoeken ligt 
daaraan ten grondslag. 

Ten eerste dienen de gegevens uit de vervolgmeting te worden gewogen naar leeftijd en 
dienen de inwoners van Nuenen buiten beschouwing te worden gelaten (Inwoners van 
Nuenen waren niet in de nulmeting vertegenwoordigd). De wegingsfactoren naar leeftijd zijn 
daartoe op een vergelijkbare wijze berekend op basis van populatiecijfers van het CBS (d.d. 
1 januari 2006) voor Eindhoven en Helmond. De wegingsfactoren variëren daarbij tussen de 
0,81 voor de jongeren tot 17 jaar en 1,18 voor de 55-plussers (leeftijdsklassen conform TNS 
NIPO-indeling). Daarmee blijven de effecten van de weging relatief beperkt. Is weging 
noodzakelijk voor de vergelijking met de IVA-uitkomsten, in de paragrafen hierna zullen wij 
de ongewogen cijfers presenteren aangezien onze responsgroep als voldoende representatief 
naar leeftijd, geslacht en woonplaats kan worden beschouwd. 

Ten tweede hebben TNS NIPO-respondenten een relatief snelle online enquête verwerkt, 
terwijl de respondenten uit de nulmeting een lange, in de meeste gevallen schriftelijke 
enquête hebben ingevuld. Zoals eerder aangegeven, is bij de respons in de nulmeting 
mogelijk vertekening opgetreden doordat vooral de ICT-geïnteresseerden de vragenlijst 
hebben afgemaakt en teruggestuurd. 

Dit in gedachten houdend, vergelijken wij hieronder eerst de algemene kenmerken van de in 
Kenniswijk woonachtige responsgroep met die van de deelnemers aan de nulmeting. Dit 
betreft het bezit van PC’s, laptops en internetverbinding. 

Tabel 4. ICT-bezit responsgroep vervolgmeting versus nulmeting (%)41

 Vervolgmeting Nulmeting 

(september 2006, (maart 2003, N=1.259) 
N=199) 

Er zijn 2 of meer PC’s/laptops in 54 37 
huishouden aanwezig 

Heeft internet thuis via kabel 35 30 

Heeft internet thuis via breedband via 24 2 
glasvezel 

Heeft internet thuis via andere 37 6 
breedband zoals ADSL, MXStream 

Heeft meer dan 5 jaar de mogelijkheid 57 19 
om thuis te internetten 

Zoals verwacht zijn de huidige inwoners van Kenniswijk meer uitgerust met kabel-, 
breedband- en vooral glasvezelinternet dan de groep uit de nulmeting. Dit laatste is ook te 
verwachten, omdat de aansluiting van Kenniswijk-huishoudens op glasvezel een cruciaal 
onderdeel van het experiment was. Deze cijfers bevestigen ook de groei dit er is gemaakt in 
de aanleg van glasvezel (zie paragraaf 2.2). Wij gaan hier in de volgende paragraaf nog 
specifieker op in. 

41 In alle tabellen staan afgeronde percentages. 
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De inwoners van Kenniswijk in Eindhoven en Helmond hebben in 2006 meer ICT-
vaardigheden dan in 2003 zoals blijkt uit de onderstaande tabel. Op vele fronten is het 
percentage burgers dat bepaalde handelingen niet kan verrichten meer dan gehalveerd. 
Uitzonderingen zijn de meer gespecialiseerde vaardigheden zoals het bouwen van websites 
en het formatteren van een harde schijf. 

Tabel 5. ‘Digibetisme’ responsgroep vervolgmeting versus nulmeting (%) 

 Vervolgmeting Nulmeting 

(september 2006, (maart 2003, N=1.259) 
N=199) 

Kan geen: 

- documenten openen en opslaan 3 8 

- documenten verplaatsen en kopiëren 4 10 

- plaatsjes toevoegen in tekst 7 18 

- software installeren 10 24 

- harde schijf formatteren 24 37 

- e-mail openen en versturen 2 9 

- attachment toevoegen aan bericht 6 16 

Kan niet gewenste website en 1 9 
informatie vinden 

Kan niet zien of informatie op website 4 17 
actueel is 

- website bouwen 49 67 

- software downloaden 6 25 

Is ook het gebruik en toepassing van internet tussen het tijdstip van de nulmeting en de 
huidige meting veranderd? Wij kijken daartoe eerst naar het gebruik van internet voor privé
doeleinden. Dit sluit immers het meest aan bij de directe en ‘vrijwillige’ stimulans die burgers 
door ICT en internet kunnen ondervinden om vanuit huis digitaal informatie te verwerven en 
online communiceren. Wanneer wij eerst het gebruik van internet voor 
consumptiedoeleinden onder de loep nemen, dan zien wij voor de metingen in 2003 en 2006 
het volgende patroon. 
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Tabel 6. Online consumptiegedrag responsgroep vervolgmeting versus nulmeting (%) 

 Vervolgmeting Nulmeting 

(september 2006, (maart 2003, N=1.259) 
N=567) 

Kocht de afgelopen 12 maanden via internet: 

- Dagelijkse benodigdheden 6 7 

- Kleding 34 13 

- Video, cd’s, dvd’s 38 32 

- Vakantiereizen 46 38 

- TV, radio, videoapparatuur 3 5 

- Witgoed 4 2 

- Software 23 6 

- Computerapparatuur 18 3 

- Financiële diensten 23 34 

Heeft producten/diensten via internet 33 14 
gekocht/besteld die men anders niet in 
de winkel zou kopen 

Heeft via internet ook voor 82 61 
producten/diensten betaald 

Voor de meeste categorieën geldt dat de frequentie van online consumptie in 2006 hoger ligt 
maar de verschillen zijn niet erg groot. Dagelijkse benodigdheden, audio-apparatuur en 
financiële diensten worden zelfs anno 2006 door een kleiner percentage Kenniswijkers 
digitaal aangeschaft. Daar staat tegenover dat de online aanschaf van hard- en software snel 
is toegenomen, een trend die overigens landelijk te onderkennen is. Duidelijk is ook de 
toename in het online betalen van de inwoners van Kenniswijk en de additionele consumptie 
via internet. 

Een verdere stap in het gebruik van internet voor privé-doeleinden betreft die voor sociale, 
communicatieve en gezondheidsdoeleinden. De volgende tabel toont ook hierin de 
verschuivingen binnen de groep Kenniswijkers. 
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Tabel 7. Gebruik van e-mail en internet voor privé- en sociale doeleinden naar responsgroep 
vervolgmeting versus nulmeting (%) 

 Vervolgmeting Nulmeting 

(september 2006, (maart 2003, N=1.259) 
N=567) 

Heeft contact gekregen met mensen die men nog niet eerder kende door: 

- E-mailen 9 21 

- Chatten 13 15 

- Nieuwsgroepen 2 7 

E-mailt met personen buiten de eigen 76 54 
gemeente in Nederland of buitenland 

Zoekt informatie via internet over 75 80 
eigen gezondheid/ziekte of die van 
anderen 

Uit Tabel 7 blijkt dat ten tijde van de nulmeting in 2003 de inwoners van Kenniswijk juist 
vaker dan nu door e-mailen, chatten en nieuwsgroepen nieuwe contacten opdeden. Hier lijkt 
het effect op te treden dat de nieuwigheid van deze internettoepassingen in de afgelopen 
jaren verdwenen is, in die zin dat e-mailen, chatten en het bezoeken van nieuwsgroepen 
meer ingeburgerd zijn en kennelijk niet meer direct tot nieuwe contacten leiden. Wel zegt in 
2006 een groter percentage met personen buiten de gemeente te e-mailen. Opvallend en 
tegengesteld aan de verwachting is dat men in 2003 iets vaker aangaf via internet 
gezondheidsinformatie te zoeken dan in 2006. 

Vervolgens bezien wij hoe internet samenhangt met het zoeken naar werk, het thuiswerken 
en/of het thuis-studeren van de Kenniswijk-inwoners in 2003 en 2006. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met het feit dat deze vragen aan slechts een deel van de respondenten 
zijn gesteld. 
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Tabel 8. Internetgebruik voor vrijetijdsbesteding naar responsgroep vervolgmeting versus 
nulmeting (%) 

 Vervolgmeting Nulmeting 

(september 2006, 
N=56) 

(maart 2003, N=220) 

Heeft gebruik gemaakt van internet 
wanneer hij/zij zocht naar ander werk 

85 69 

 Vervolgmeting Nulmeting 

(september 2006, 
N=32) 

(maart 2003, N=173) 

Maakt gebruik van internet wanneer 
thuis wordt gewerkt 

93 79 

 Vervolgmeting Nulmeting 

(september 2006, 
N=34) 

(maart 2003, N=239) 

Maakt gebruik van internet voor het 
volgen van de opleiding 

83 68 

Maakt gebruik van internet voor de 
opleiding om met docenten te e-mailen 

75 76 

De inwoners van Kenniswijk die in 2003 internet voor hun werk of studie gebruikten waren al 
in 2003 tijdens de IVA nulmeting sterk in de meerderheid. In 2006 is dit nog meer gestegen 
maar lijkt nu een verzadigingspunt te bereiken. Internet is een vanzelfsprekend onderdeel 
van de dagelijkse bezigheden van de inwoners van Kenniswijk geworden. 

Samenvattend 

Tussen de nulmeting en de vervolgmeting hebben zich onder inwoners van Kenniswijk 
verschillende veranderingen plaatsgevonden. Het aantal huishoudens met een 
glasvezelaansluiting is fors toegenomen. Hetzelfde geldt voor het aantal huishoudens met 
minimaal twee computers. Inwoners van Kenniswijk hebben ook meer ICT-vaardigheden 
ontwikkeld. De online consumptie is ook toegenomen, maar deze toename is beperkt en past 
in de landelijke trend. Inwoners van Kenniswijk gebruiken e-mail, chatten en nieuwsgroepen 
minder, maar dat komt waarschijnlijk omdat de nieuwigheid van deze toepassingen slijt. Wel 
worden er meer e-mails uitgewisseld met personen buiten de gemeente. Internet wordt 
vaker gebruikt voor werk en opleiding. 

3.4 Vergelijking inwoners en niet-inwoners van Kenniswijk  

In de vorige paragraaf hebben wij voor de bepaling van Kenniswijk-inwoners de originele 
postcodedefinitie gehanteerd, analoog aan de opzet van de nulmeting uit 2003. Wanneer wij 
echter de maatschappelijke effecten van Kenniswijk zo specifiek mogelijk willen meten, is het 
zinvol ook een engere definitie voor ‘de Kenniswijker’ te hanteren. Dit doen wij door de 
groep te selecteren die in de enquête aangaf in het kader van Kenniswijk een 
glasvezelaansluiting te hebben genomen; dit zijn er 64 in totaal. Zoals wij later zullen laten 
zien heeft het merendeel van deze groep ook diensten via de glasvezelaansluiting afgenomen 
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die binnen Kenniswijk zijn ontwikkeld. Daarmee kunnen wij deze groep beschouwen als de 
‘echte Kenniswijkers’, maar in de volgende analyses vergelijken wij ze wel met de 135 
inwoners van het Kenniswijkgebied zonder glasvezelaansluiting. De niet-inwoners van 
Kenniswijk volgens de postcodedefinitie, 368 in de responsgroep, vormt dan de 
controlegroep. Onder deze respondenten zijn overigens enkelen (2) die wel een 
glasvezelaansluiting hebben. 

De volgende tabel geeft eerst een aantal andere achtergrondkenmerken van de drie 
onderscheiden groepen respondenten. 
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Tabel 9. Achtergrond van niet-inwoners en inwoners Kenniswijk in enge en brede zin (%) 

Geen inwoner van Inwoner van Inwoner van 
Kenniswijk Kenniswijk zonder Kenniswijk met 
(N=368) glasvezelaansluiting glasvezelaansluiting 

(N=135) (N=64) 

Inwoner van Eindhoven 68 48 42 

Inwoner van Helmond 32 48 9 

Inwoner van Nuenen 0 4 48 

Woont in huurwoning van 27 32 19 
een woningcorporatie 

Woont in huurwoning van 3 3 2 
een makelaar/particulier 

Woont in een koopwoning 67 60 71 

Woont in een studentenhuis 1 4 3 

Woont in een ander type 2 2 5 
woning 

Verdient netto minder dan 5 6 6 
870 euro per maand 

Verdient netto tussen de 12 7 8 
870 en 1.225 euro per 
maand 

Verdient netto tussen de 19 23 6 
1.226 en 1.790 euro per 
maand 

Verdient netto tussen de 39 39 36 
1.791 en 3.115 euro per 
maand 

Verdient netto meer dan 11 17 25 
3.116 euro per maand 

Is man 48 55 59 

Is vrouw 52 45 41 

Is tussen de 15 en 17 jaar 4 5 6 

Is tussen de 18 en 34 jaar 30 32 28 

Is tussen de 35 en 54 jaar 35 39 27 

Is 55 jaar of ouder 31 24 39 
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Inwoners van Nuenen behoren per definitie toe aan het Kenniswijk postcodegebied en 
vormen tevens een belangrijke groep onder de glasvezelbezitters. Uit de tabel kan afgeleid 
worden dat onder de Eindhovense inwoners van Kenniswijk het glasvezelbezit hoger is dan 
onder de inwoners van Helmond. Wat voorts opvalt, is dat de inwoners van Kenniswijk over 
het algemeen meer in de hoogste inkomensklasse te vinden zijn, en wat vaker man zijn. 
Voor de op glasvezel aansloten Kenniswijkers geldt dit nog sterker. Daarnaast onderscheidt 
deze groep zich doordat zij vaker in een koopwoning wonen. Hier werkt zeer waarschijnlijk 
het effect door dat veel respondenten met glasvezelaansluitingen in de relatief welvarende 
gemeente Nuenen wonen. Hier tegenover staat echter dat de glasvezelbezitters ook een 
relatief grote groep jongeren tot 17 jaar en personen in de laagste inkomensgroep kent, zeer 
waarschijnlijk de scholieren en studenten uit Eindhoven. De verschillen tussen de drie 
groepen zijn overigens niet significant met uitzondering van groepsverschillen in 
inkomensklassen (Pearson’s Chi-kwadraat tweezijdige toets). 

We analyseren vervolgens hoe de ICT-vaardigheden van de drie onderscheiden groepen van 
elkaar verschillen. 

Tabel 10. ICT-bezit en ICT-vaardigheden van niet-inwoners en inwoners van Kenniswijk in 
enge en brede zin (%) 

Geen inwoner van Inwoner van Inwoner van 
Kenniswijk Kenniswijk zonder Kenniswijk met 
(N=368) glasvezelaansluiting glasvezelaansluiting 

(N=135) (N=64) 

Kan goed: 

- documenten openen en 
opslaan 

- documenten verplaatsen 
en kopiëren 

- plaatjes toevoegen in 
tekst 

- software installeren 

- harde schijf formatteren 

- e-mail openen en 
versturen 

- attachments toevoegen 
aan bericht 

- gewenste website en 
informatie vinden 

- zien of informatie op 
website actueel is 

- website bouwen 

- software downloaden 

69 75 69 

60 65 59 

49 54 49 

37 44 44 

31 33 31 

77 82 78 

61 71 69 

56 64 58 

36 42 38 

40 45 50 

7 9 16 

De Kenniswijk-inwoners scoren systematisch hoger op de voorgelegde ICT-vaardigheden. 
Verwacht zou kunnen worden dat de glasvezelbezitters het vaakst aangeven dat zij de 
vaardigheden goed beheersen, maar dat is niet het geval. Geen van de verschillen is echter 
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significant. Dit betekent dus dat de verschillen tussen Kenniswijkers en de niet-Kenniswijkers 
in feite te klein zijn voor betrouwbare (vervolg)interpretaties. 

Analoog aan de vorige paragraaf bezien wij vervolgens het online consumptiegedrag van de 
niet-Kenniswijkers en de twee groepen Kenniswijkers. 

Tabel 11. Online consumptie van niet-inwoners en inwoners van Kenniswijk in enge en brede 
zin (%) 

Geen inwoner van Inwoner van Inwoner van 
Kenniswijk Kenniswijk zonder Kenniswijk met 
(N=368) glasvezelaansluiting glasvezelaansluiting 

(N=135) (N=64) 

Kocht de afgelopen 12 maanden via internet: 

- Dagelijkse benodigdheden 6 6 5 

- Kleding 33 36 29 

- Video, cd’s, dvd’s 35 42 27 

- Vakantiereizen 46 48 43 

- TV, radio, 8 4 2 
videoapparatuur 

- Witgoed 4 3 5 

- Software 15 22 26 

- Computerapparatuur 23 19 14 

- Financiële diensten 18 18 34 

- Boeken 41 47 36 

Heeft producten/diensten 30 34 31 
via internet 
gekocht/besteld die men 
anders niet in de winkel zou 
kopen 

Heeft via internet ook voor 78 79 88 
producten/diensten betaald 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de niet-inwoners in een groot aantal gevallen wat 
frequenter via internet inkopen dan de inwoners van Kenniswijk die over een 
glasvezelaansluiting beschikken. De onderlinge verschillen tussen de drie groepen zijn echter 
niet significant. 

De volgende tabel laat zien hoe actief de drie groepen gebruik maken van ICT voor 
verschillende privé-doeleinden. 
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Tabel 12. Internetgebruik voor privé-doeleinden van niet-inwoners en inwoners van 
Kenniswijk in enge en brede zin (%) 

Geen inwoner van Inwoner van Inwoner van 
Kenniswijk Kenniswijk zonder Kenniswijk met 
(N=368) glasvezelaansluiting glasvezelaansluiting 

(N=135) (N=64) 

Heeft contact gekregen met mensen die men nog niet eerder kende door: 

- E-mailen 27 31 33 

- Chatten 45 40 56 

- Nieuwsgroepen 14 8 6 

- Websites voor 28 15 24 
tweedehands-spullen 

- MSN of Skype 36 39 44 

- Datingsites 18 26 24 

E-mailt met personen 76 76 80 
buiten de eigen gemeente 
in Nederland 

E-mailt met personen in 30 30 30 
het buitenland 

Hier zien wij dat de Kenniswijk-inwoners meestal wel vaker via internet hun sociale netwerk 
hebben uitgebreid en met personen over langere afstanden via e-mail contact houden. 
Uitzonderingen hierop zijn er echter ook: zo hebben niet-inwoners van Kenniswijk wat vaker 
nieuwe contacten opgedaan via veilingsites voor tweedehands spullen en via nieuwsgroepen. 
Ook gezien het feit dat de onderlinge verschillen wederom niet statistisch significant zijn, 
kunnen wij constateren dat Kenniswijkers niet heel duidelijk vaker internet en email 
benutten voor hun sociale en privé-activiteiten. 

In vergelijking met de vorige paragraaf presenteren wij ook meer details omtrent het 
internetgebruik voor gezondheidszorginformatie. 
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Tabel 13. Internetgebruik met betrekking tot gezondheidszorg van niet-inwoners en 
inwoners van Kenniswijk in enge en brede zin (%) 

Geen inwoner van 
Kenniswijk 
(N=368) 

Inwoner van 
Kenniswijk zonder 

glasvezelaansluiting 
(N=135) 

Inwoner van 
Kenniswijk met 

glasvezelaansluiting 
(N=64) 

Heeft wel eens informatie 
op internet gezocht over de 
eigen gezondheid of die 
van anderen 

70 78 70 

… en dan specifiek met 
zorginstellingen via: 

- Website-bezoek 24 19 28 

- E-mail 12 14 20 

- Web-formulieren 5 7 13 

- Webcam of 
internettelefoon 

1 0 0 

- Internet-afspraaksysteem 1 0 2 

- Internet-uitwisseling van 
gegevens 

5 5 6 

Uit de tabel blijkt dat respondenten in grote getale het internet raadplegen voor 
gezondheidszorginformatie, de niet-inwoners wat minder vaak dan de inwoners van 
Kenniswijk. De verdergaande toepassingen van online diensten staan echter nog in de 
kinderschoenen staat; dit zegt uiteraard ook iets over het aanbod van dergelijke digitale 
diensten door de zorginstellingen zelf. In ieder geval zijn de ook hier de inwoners en niet
inwoners wat dit onderwerp betreft wat meer online actief, met name de glasvezelbezitters. 

Verschuiven wij de aandacht naar de meer verplichte bezigheden. In de vorige paragraaf 
zagen wij al dat internet anno 2006 onder de werkzoekende, werkende en studerende 
Kenniswijkers bijna volledig ingeburgerd was. Of dat ook voor de respondenten uit het niet-
Kenniswijk-gebied geldt, toont de onderstaande tabel. 
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Tabel 14. Internetgebruik door werkzoekenden, werkenden en studenten van niet-inwoners 
en inwoners van Kenniswijk in enge en brede zin (%) 

Heeft gebruik gemaakt van 
internet wanneer hij/zij 
zocht naar ander werk 

… en gebruikt internet dan 
voor: 

- Websitebezoek van 
overheidsinstanties 

- Websitebezoek van 
betaalde vacaturesite 

- Websitebezoek van 
werving- en 
selectiebureaus 

- Favoriete/beoogde 
werkgevers 

Geen inwoner van 
Kenniswijk 

(N=90) 

77 

Inwoner van 
Kenniswijk zonder 

glasvezelaansluiting 
(N=39) 

87 

Inwoner van 
Kenniswijk met 

glasvezelaansluiting 
(N=17) 

82 

54 29 14 

7 0 7 

61 43 50 

77 80 67 

Geen inwoner van 
Kenniswijk 

(N=44) 

Inwoner van 
Kenniswijk zonder 

glasvezelaansluiting 
(N=20) 

Inwoner van 
Kenniswijk met 

glasvezelaansluiting 
(N=10) 

Maakt gebruik van internet 91 100 80 
waneer thuis wordt gewerkt 

… en gebruikt internet dan 
voor: 

- E-mailen 88 90,0 100 

- Versturen van bestanden 60 70,0 100 

- Raadplegen intranet 45 75,0 63 

- Raadplegen bestanden 48 55,0 88 
binnen de werklocatie  

- Gebruik bedrijfsspecifieke 28 40,0 63 
software 

- Raadplegen bestanden 25 45,0 75 
buiten de werklocatie 

Geen inwoner van Inwoner van Inwoner van 
Kenniswijk Kenniswijk zonder Kenniswijk met 

(N=61) glasvezelaansluiting glasvezelaansluiting 
(N=21) (N=10) 

Maakt gebruik van internet 84 86 80 
voor het volgen van de 
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opleiding 

.. en gebruikt internet dan 
voor: 

- Zoeken van informatie 
voor de opleiding 

85 61 88 

- E-mailen met docenten 65 72 88 

- E-mailen met 
medestudenten 

71 83 75 

Ten opzichte van de vergelijking met de nulmeting geeft een aantal aanvullende vragen 
nader inzicht in de toepassing van internet door werkzoekenden, werkenden en studenten. 
Zo zijn de werkzoekenden in de niet-Kenniswijk gebieden wat meer actief op verschillende 
sites dan de werkzoekende Kennisinwoners. Voor thuiswerkers geldt echter dat de inwoners 
van Kenniswijk, en dan met name de glasvezelbezitters, meer internettoepassingen in relatie 
tot hun werk gebruiken. Dat geldt ook voor studenten en studerenden. Bij deze 
constateringen moet rekening worden gehouden met kleinere aantallen en gemiddelden 
waarover geen betrouwbare significantietoetsen op toegepast kunnen worden. 

Samenvattend 

Tussen de nulmeting in 2003 en onze vervolgmeting in 2006 hebben zich onder inwoners en 
niet-inwoners van Kenniswijk verschillende veranderingen voorgedaan. Inwoners van 
Kenniswijk zijn vaker man, bezitten een koopwoning en genieten een gemiddeld hoger 
inkomen dan niet-inwoners. Hier speelt de integrale ‘toetreding’ van Nuenen tot het 
Kenniswijk-gebied zeer waarschijnlijk een belangrijke rol. Inwoners van Nuenen zijn 
gemiddeld welvarender dan inwoners van Helmond en Eindhoven. 

Ten aanzien van ICT-vaardigheden, online consumptie en het opbouwen van een sociaal 
netwerk bestaan er geen significante verschillen tussen inwoners en niet-inwoners van 
Kenniswijk. Kenniswijk-inwoners zoeken wel meer zorginformatie dan niet-inwoners. 
Werkzoekenden buiten Kenniswijk zijn meer actief op verschillende sites dan de 
werkzoekende Kennisinwoners. Voor thuiswerkers geldt echter dat de inwoners van 
Kenniswijk - vooral glasvezelbezitters - meer internettoepassingen in relatie tot hun werk 
gebruiken. Dat geldt ook voor studenten en studerenden. 

3.5 Oordeel inwoners over Kenniswijk 

De laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandelt het oordeel van de Kenniswijk-inwoners 
over de breedbanddiensten die ontwikkeld zijn binnen Kenniswijk en hun mening over het 
gehele experiment over de periode 2000 tot 2005. 

In de onderstaande tabel is een aantal diensten opgesomd dat aan de geselecteerde 
Kenniswijk is voorgelegd. Het betreft diensten die thans nog actief zijn en als een 
substantiële investering binnen Kenniswijk beschouwd kunnen worden. Per dienst werden de 
volgende vragen gesteld: 

- Kent u deze dienst al is het alleen maar van naam? 

- Heeft u wel eens gebruik gemaakt van deze dienst? 

- Wilt u ook in de toekomst van deze dienst gebruik maken? 
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Aangezien op deze laatste twee vragen in bijna alle gevallen één of soms helemaal géén van 
de respondenten een positief antwoord gaf, worden hieronder alleen de antwoorden op de 
eerste vraag gepresenteerd. Het spreekt vanzelf dat dit resultaat op zichzelf al een tamelijk 
hard oordeel geeft over de ontwikkelde diensten. 

Tabel 15. Percentage inwoners Kenniswijk in enge en brede zin dat deze dienst kent al is het 
alleen maar van naam 

 Inwoner van Kenniswijk Inwoner van Kenniswijk 
zonder met glasvezelaansluiting 

glasvezelaansluiting (N=64) 
(N=135) 

Ontdeknet Breedband 2 2 

Pientere Peuter 2 0 

WotsjDis! 1 0 

Reflector 0 0 

Leefstijl TV 2 2 

Kleurjeleven.nl 1 0 

Villa Neuzenrode 2 2 

3D Helmond 24 6 

HCChulp 7 13 

CareFreePC 2 2 

Pilotus 0 0 

Premedic 0 0 

Het is duidelijk dat ook de naamsbekendheid van de diensten tot weinig respons heeft geleid. 
Uitzonderingen zijn 3DHelmond en HCChulp. Hierbij treedt een in eerste instantie opvallend 
verschil op tussen Kenniswijkers met en zonder glasvezel. Op zich zou te verwachten zijn dat 
glasvezelbezitters de technisch complexere dienst 3D Helmond meer zouden kennen. Maar 
gezien het relatief lage glasvezelbezit in Helmond (zie Tabel 7) kan dit effect teniet zijn 
gedaan. Al met al blijken de aangeboden breedbanddiensten maar in zeer geringe mate te 
zijn aangeslagen bij de Kenniswijkbewoners. Dit bevestigt enigszins het beeld dat een aantal 
dienstenaanbieders schetste in de telefonische interviews (zie paragraaf 2.2): Gebruikscijfers 
zijn laag of onbekend. 

Tenslotte is met een aantal stellingen een meer algemene mening van de inwoners gepeild 
omtrent de invloed en ‘toegevoegde waarde’ van de verschillende Kenniswijk initiatieven. De 
volgende tabel toont de uitkomsten. 
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Tabel 16. Oordeel van inwoners Kenniswijk in enge en brede zin (%) 

 Inwoner van Kenniswijk, Inwoner van Kenniswijk, 
zonder met glasvezelaansluiting 

glasvezelaansluiting (N=64) 
(N=135) 

Is het (helemaal) eens met de stelling: 

“Ik ben er trots op om ‘inwoner’ van 11 56 
Kenniswijk te zijn (geweest)” 

“Al met al vind ik dat Kenniswijk is 33 11 
gefaald” 

“Ook zonder Kenniswijk had ik de 44 54 
behoefte gehad aan een 
glasvezelaansluiting” 

“Kenniswijk moet in meer plaatsen in 40 67 
Nederland worden ingevoerd” 

“Kenniswijk is alle investeringen 11 48 
waard geweest” 

“De Kenniswijk BV heeft het hele 10 47 
Kenniswijk- project zeer 
professioneel uitgevoerd” 

“Kenniswijk is vooral een project 
geweest van: 

–	 “het Ministerie van EZ” 30 44 

–	 “de gemeenten” 26 22 

–	 “de breedband 4 18 
dienstenaanbieders” 

–	 “de Kenniswijk BV” 18 16 

–	 “de ‘inwoners’ van Kenniswijk” 2 17 

De verschillen tussen beide groepen met en zonder glasvezelverbinding zijn groot en in veel 
gevallen ook statistisch significant. Dat geldt voor de positieve stellingen: of men trots is 
‘inwoner’ van Kenniswijk te zijn (geweest), dat Kenniswijk (niet) is gefaald, in meer plaatsen 
moet worden ingevoerd, de moeite waard is geweest en professioneel door de BV is 
uitgevoerd. Interessant is echter ook dat de glasvezelbezitters het significant vaker eens zijn 
met de stelling dat zij ook zonder Kenniswijk behoefte zouden hebben gehad aan glasvezel. 
Dit indiceert dat het hier een groep betreft die toch al ICT-minded was en als voorloper 
sneller over de drempel van glasvezelaanschaf is geholpen. Tenslotte is het ook van belang 
te constateren dat glasvezelbezitters meer van mening zijn dat Kenniswijk vooral een project 
is geweest van de ‘inwoners’, maar ook van EZ en de dienstenaanbieders. Dit is in 
tegenstelling tot resultaten uit de interviews waaruit blijkt dat betrokken partijen Kenniswijk 
BV vaak als de spil in het experiment zagen. 
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Samenvattend 

Het blijkt dat bewoners van Kenniswijk nauwelijks (meer) herinnering hebben aan een 
twaalftal breedbanddiensten dat speciaal binnen het experiment is ontwikkeld, laat staan dat 
zij daar een (positief) oordeel over hebben. Uitzonderingen op kleine schaal zijn de diensten 
3D Helmond en HCChulp. Alle diensten zijn alleen vluchtig beleefd, aangezien geen van deze 
door de respondenten echt zijn gebruikt en ook niet in een gebruikersbehoefte voorzien. 

De meningen over Kenniswijk als experiment of project zijn wel positiever. Daarbij oordelen 
bewoners met een glasvezelaansluiting systematisch positiever dan Kenniswijkbewoners 
zonder glasvezelaansluiting. De eerste groep is trotser deelgenomen te hebben aan 
Kenniswijk, vindt minder vaak dat het experiment gefaald heeft, vindt dat Kenniswijk op 
meer plaatsen moet worden ingevoerd en is vaker tevreden over Kenniswijk BV. Ook zou 
men vaker een glasvezelaansluiting genomen hebben zonder Kenniswijk. Voor beide groepen 
geldt dat Kenniswijk vooral een project van het ministerie van Economische Zaken en de 
gemeente was. Opvallend, en bepaald niet positief, is dat de bewoners (c.q. respondenten 
zelf) zichzelf niet als speerpunt van Kenniswijk zien. 
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4  Doelmatigheid Kenniswijk 

4.1 Inleiding 

Bij de oprichting en uitvoering van het experiment Kenniswijk is een aantal organisatorische 
en financiële keuzes gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot de samenwerking tussen de 
overheid en het bedrijfsleven, de definitieve rechtsvorm van het projectbureau Kenniswijk, 
de financiële en personele middelen die voor Kenniswijk landelijk en regionaal werden 
ingezet en de hoogte van de subsidies voor bedrijven en consumenten (inclusief 
procedureaanvraag). In dit hoofdstuk komt de doelmatigheid van (de inrichting van) 
Kenniswijk aan bod. Daartoe worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Financieel en personeel overzicht Kenniswijk (paragraaf 4.2) 

- Doelmatigheid inrichting Kenniswijk (4.3) 

- Doelmatigheid van subsidie-instrumenten en uitvoeringsorganisaties (4.4) 

In de afzonderlijke paragrafen wordt bovendien stilgestaan bij het effect van de tussentijdse 
evaluatie op deze onderdelen van doelmatigheid. 

4.2 Financieel en personeel overzicht Kenniswijk 

In deze paragraaf schetsen wij een beknopt overzicht van de financiële en personele 
middelen die beschikbaar waren – en deels nog zijn – voor Kenniswijk. 

4.2.1 Financieel overzicht42 

De rijksoverheid heeft Kenniswijk met 45,4 miljoen euro uit het Fonds Economische 
Structuurversterking gefinancierd. Hierbij is in 2001 de volgende verdeling vastgesteld: 

- 13,6 miljoen euro voor de aanleg van de infrastructuur. 

- 22,7 miljoen euro voor de ontwikkeling van diensten. 

- 4,1 miljoen euro voor de nationale en internationale opschaling. 

- 5 miljoen euro voor het bureau Kenniswijk.43 

In dit rijksbedrag zijn geen uitgaven opgenomen voor de aanloop naar Kenniswijk, 
bijvoorbeeld kosten voor haalbaarheidsstudies, juridische adviezen en externe adviseurs. 
Deze kwamen ten laste van de algemene middelen van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (DGTP).44 

Naast de rijksbijdrage investeerden de volgende partijen in het experiment Kenniswijk: 

42 Deze paragraaf gebruikt gegevens uit: PriceWaterhouseCoopers (2006), Eindonderzoek private 
investeringen Kenniswijk, Den Haag. Kenniswijk (2002 – 2005), Jaarplannen 2002 – 2005, Eindhoven. 
Rijksbegrotingen 2002 – 2005. (geraadpleegd via rijksbegroting.minfin.nl). 

43 Staten-Generaal, vergaderjaar 2001-2002, Oprichting Stichting Kenniswijk.nl, 27 502, nrs. 48 en 2. 

44 De tussentijdse evaluatie vermeldt dat DGTP ongeveer 2,3 miljoen euro heeft uitgegeven aan 
voorbereidende activiteiten. 
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- Gemeente Eindhoven en Helmond en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (5,3 
miljoen euro)45 

- Provincie Noord-Brabant (0,4 miljoen euro)46 

- Aandeelhouders/partners Kenniswijk BV (1,0 miljoen euro)47 

- Inkomsten uit activiteiten met marktpartijen (niet gespecificeerd) 

De publieke financiering van Kenniswijk bedroeg in totaal dus 51,1 miljoen euro. Ongeveer 
89% kwam ten laste van het rijk en ongeveer 11% kwam ten laste van andere overheden. 
Kenniswijk BV had ruim 11,7 miljoen euro aan financiële middelen, waarvan iets meer dan 
de helft door de regio, de provincie en de aandeelhouders is opgebracht. Het rijk betaalde 
het overige deel. Per 1 januari 2005 was ongeveer 7,5 miljoen euro van deze 
basisfinanciering verbruikt. 

Inkomsten uit activiteiten met marktpartijen zijn bij aanvang van het experiment niet 
gespecificeerd. Uit verschillende gesprekken met betrokkenen is gebleken dat hierover 
weinig duidelijkheid en zekerheid bestond. Kenniswijk BV heeft echter wel eigen inkomsten 
gegenereerd op basis van verhuurfaciliteiten, commercieel onderzoek, Kenniswijk 
Breedbandkenniscentrum en eigen diensten, demo- en testvoorzieningen. Tot en met 2003 
bedroegen de eigen inkomsten ongeveer 1,4 miljoen euro. Voor 2004 en 2005 werden de 
eigen inkomsten van Kenniswijk BV begroot op bijna 0,2 miljoen euro. De realisatie hiervan 
is ons niet bekend. 

In het voorjaar van 2006 is door PriceWaterhouseCoopers onderzoek gedaan naar de 
omvang van de publieke en private financiële investeringen in Kenniswijk. Op dat moment 
was van de 45,4 miljoen euro aan rijksbijdrage voor ongeveer 32 miljoen een verplichting 
aangegaan (peildatum 1 april 2006). Van dit bedrag is 23 miljoen euro daadwerkelijk 
besteed. De afwikkelingen van de openstaande verplichtingen, die vooral betrekking hebben 
op de dienstenregeling, zullen naar verwachting in 2008/2009 zijn afgerond. Overigens zal 
de uiteindelijke omvang van publieke investeringen mede bepaald worden door de nog 
daadwerkelijk te maken projectkosten (ten gevolge van de prestatieafhankelijke 
subsidiëring). 

Op basis van de daadwerkelijk gepleegde investeringen kan gesteld worden dat er per april 
2006 sprake is van 20 miljoen euro dat (nog) niet is besteed ten opzichte van de 
oorspronkelijke raming. Dit doet zich vooral voor bij de subsidies voor dienstenprojecten. 
Hierbij dient vermeld te worden dat conform de kabinetsreactie op de tussentijdse evaluatie 
10 miljoen euro van het oorspronkelijke Kenniswijk-budget is gereserveerd voor het 
actieprogramma Maatschappelijke sectoren en ICT. In de volgende grafiek staat een 
overzicht van de gerealiseerde en begrote rijksuitgaven in het kader van Kenniswijk. 

45 Dit is inclusief 0,6 miljoen euro voor het kwartier maken. 

46 Dit bedrag is besteed aan de ontwikkeling van enkele diensten. 

47 Zie paragraaf 2.3 voor een overzicht van de aandeelhouders van Kenniswijk BV. De financiële inbreng 
per aandeelhouder is 45.400 euro. De overheidsaandeelhouders leveren geen financiële bijdrage aan de 
BV aangezien deze al subsidie verstrekken. De Staat der Nederlanden is één aandeelhouder en 
vertegenwoordigt zeven ministeries. 
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Figuur 4-1. Gebruikte Kenniswijk gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking 

Een belangrijke voorwaarde van de publiekprivate samenwerking in Kenniswijk was dat ten 
opzichte van de rijksuitgaven private partijen minimaal eenzelfde bedrag zouden investeren 
(cofinancieringeis van minimaal 50%).48 Uitgangspunt was verder dat subsidie pas dan 
verstrekt wordt wanneer de begunstigde partij zelf activiteiten ondernam 
(prestatieafhankelijke subsidiëring). Uit het onderzoek van PriceWaterhouseCoopers is 
gebleken dat per april 2006 door private partijen ruim 48 miljoen euro is geïnvesteerd in 
Kenniswijk (zie de onderstaande tabel). De omvang van de private investeringen is vooral in 
de tweede helft van de looptijd sterk toegenomen mede door de investeringen in de 
infrastructuur (aanleg van glasvezel in Nuenen en Tongelre) en de dienstenregeling 
(grootschalige subsidieprojecten die aanbesteed werden). PriceWaterhouseCoopers 
concludeerde dat per april 2006 ruim voldaan is aan de eis van 50% cofinanciering. De 
prestatieafhankelijke subsidiëring heeft hierin hoogstwaarschijnlijk als een 
‘garantiemechanisme’ gewerkt waardoor het niet alleen de overheid zou zijn die in het 
experiment Kenniswijk zou investeren en het heeft hierdoor als een ‘trigger’ kunnen werken 
voor de private investeringen. Tegelijkertijd kleeft aan een dergelijk mechanisme het risico 
dat in tijden van bijvoorbeeld tegenvallende economische omstandigheden bedrijven, 
voornamelijk die uit het midden- en kleinbedrijf, niet bereid zijn of het zich niet kunnen 
veroorloven om als eerste te investeren. 

Verder blijkt uit de tabel dat ongeveer de helft van het begrote bedrag voor vraagstimulering 
tot dan toe is uitgegeven (post vraagstimulering). Alleen de uitgaven voor internationale 
opschaling en Kenniswijk BV komen in de buurt van de begroting uit 2001, want ook 

 Staten-Generaal (2001), vergaderjaar 2001-2002, 27 502, nr. 2, brief van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer, Oprichting Kenniswijk.nl. 
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uitgaven aan diensten zijn fors lager dan gepland. Tot en met 2008 zal er echter zoals 
gezegd nog een inhaalslag plaatsvinden in verband met de afwikkeling en het programma 
Maatschappelijke sectoren en ICT. 

Tabel 17. Publieke en private financiering Kenniswijk (peildatum 1 april 2006)

 Publieke financiering Private financiering Totale financiering 

(* 1.000 €) (* 1.000 €) (* 1.000 €) 

Kenniswijk BV 5.362 1.620 6.982 

Vraagstimuleringsregeling 6.577 6.577 

Infrastructuurontwikkeling - 32.796 32.796 

Dienstenregeling: 6.151 11.933 18.084 
Subsidies diensten 
Kenniswijk 
(SenterNovem)  

Dienstenregeling: 164 412 576 
Stimulus Kenniswijk 
regeling (NV Rede) 

Dienstenprojecten zonder - 1.100 1.100 
subsidie 

(inter)nationale 4.428 - 4.428 
opschaling 

Subtotaal t.b.v. FES 22.682 47.861 70.543 
verantwoording 

Dienstenregeling Stimulus 424 412 836 
Kenniswijk regeling (NV 
Rede) 

Totaal 23.106 48.273 71.379 

Over de verhouding tussen directe en indirecte uitgaven binnen Kenniswijk stellen wij vast 
dat deze verhouding tot aan de tussentijdse evaluatie bijzonder ongunstig was, omdat de 
bureaukosten en overhead (indirecte uitgaven) volop werden gemaakt, terwijl de uitgaven 
aan diensten en infrastructuur achterbleven. Deze verhouding is bijgetrokken nadat de 
directe uitgaven stegen als gevolg van investeringen in infrastructuur en diensten. Het 
aandeel indirecte kosten bleef, vooral ten opzichte van de directe uitgaven van het rijk, 
relatief hoog, maar zal naar verwachting nog licht afnemen door de doorlopende uitgaven 
voor dienstensubsidiëring (tot 2009). Als wij dit toepassen op de verhouding tussen directe 
en indirecte uitgaven van het rijk, blijkt dat de uitgaven aan Kenniswijk BV (indirecte 
uitgaven) 23% bedroegen. Dit percentage zakt naar 17 wanneer alle toegezegde 
verplichtingen (32 miljoen euro) zijn nagekomen.  

4.2.2 Inzet van personeel 

Gedurende de looptijd van het experiment is bij diverse organisaties personeel aangesteld of 
vrijgemaakt om uitvoering te geven aan de ideeën en activiteiten van Kenniswijk. 

De personeelsinzet bij de Kenniswijk BV was relatief het grootst. Afgezien van het jaar 2001, 
waarin de BV ‘officieus’ van start ging met drie werknemers, heeft het personeelsbestand tot 
en met 2005 tussen de 10 en de 15 werknemers bedragen. In haar relatief korte bestaan 
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(bijna vier jaar) heeft de Kenniswijk BV relatief veel last ondervonden van 
personeelwisselingen, vooral op directieniveau was sprake van negatieve dynamiek. De 
oorspronkelijke directeur werd na meningsverschillen met de Raad van Commissarissen over 
de toekomst en uitvoering van Kenniswijk en de BV op non-actief gesteld. Zijn contract werd 
niet verlengd. Hiervoor was de directeur door ziekte enige tijd niet in staat leiding te geven 
aan de BV en zijn functie werd sinds de zomer van 2003 en voor een periode van circa zes 
maanden waargenomen door vertegenwoordigers uit de Raad van Commissarissen. In 
januari 2005 werd een definitieve opvolger aangesteld. 

Naast de Kenniswijk BV zijn ook op rijksniveau (DGTP49), bij uitvoerende instanties 
(SenterNovem, Laser, NV Rede), bij de lokale overheden en bij de betrokken bedrijven 
mensen specifiek vrijgemaakt om aan Kenniswijk te werken. Op rijksniveau was de inzet van 
personeel het grootst ten tijde van de opstartfase van Kenniswijk en van de fase na de 
tussentijdse evaluatie. Bij SenterNovem waren aanvankelijk ongeveer tien medewerkers 
verantwoordelijk voor het verwerken van de verwachte stroom. Naar aanleiding van het 
beperkte aantal aanvragen werd dit teruggebracht tot een groep van vier à vijf 
medewerkers. Hieronder vallen overigens ook de secretariaatswerkzaamheden voor de OTC. 
Bij NV Rede werden twee tot drie medewerkers ingezet ten behoeve van de Stimulus 
Kenniswijk Regeling (zie paragraaf 4.4.3 voor de SKR). Bij de lokale/regionale overheden 
had minimaal één beleidsmedewerker Kenniswijk in zijn/haar portefeuille. De inzet varieerde 
per jaar. De totale personeelsinzet voor Kenniswijk bij overheden schatten wij op ongeveer 
25 medewerkers die geheel of gedeeltelijk bij het experiment betrokken waren. De 
uiteindelijke inzet van personeel bij de bedrijven en instellingen die als aandeelhouder 
participeerden is niet bekend. Wel valt te verwachten dat dit sterk heeft gevarieerd per 
aandeelhouder naar gelang de getoonde betrokkenheid in Kenniswijk.  

In de gesprekken is vaak gewezen op de grote stroom aan verschillende personen die in de 
loop der jaren bij Kenniswijk betrokken was. Vooral in de eerste twee jaar van Kenniswijk 
hebben zich vele personeelswisselingen voorgedaan, sterk ingegeven door het relatief grote 
aantal externe adviseurs dat in deze fase werd ingehuurd. Later hebben zich zoals hierboven 
is aangegeven belangrijke personeelswisselingen voorgedaan op directieniveau bij de 
Kenniswijk BV, die zowel naar buiten toe als binnen de eigen organisatie in nadelige effecten 
resulteerden. Voorts hebben zich bij de rijksoverheid en bij een aantal aandeelhouders 
regelmatig personeelwisselingen voorgedaan. Dit is de continuïteit in de activiteiten en 
relaties alsook het ‘het collectieve leervermogen en geheugen’ (en dus ook de doelmatigheid 
en doeltreffendheid) van Kenniswijk niet ten goede gekomen. 

Samenvattend 

- De publieke financiering van Kenniswijk bedroeg in totaal ruim 52 miljoen euro. 
Ongeveer 89% (45,4 miljoen euro) kwam ten laste van het rijk en ongeveer 11% (5,7 
miljoen euro) kwam ten laste van andere overheden. 

- Inkomsten uit activiteiten met marktpartijen zijn bij aanvang van het experiment niet 
gespecificeerd. Achteraf blijkt dat deze inkomsten nooit substantieel zijn geweest in 
verhouding tot het totale Kenniswijk budget (zowel in jaarlijkse begrotingen als 
realisaties). Met het oog op een zelfstandige voortzetting van Kenniswijk BV was dit geen 
gunstige ontwikkeling. 

- De prestatieafhankelijke opzet van de subsidieregelingen was effectief. De private 
investeringen, ruim 48 miljoen euro per april 2006, overtroffen de rijksuitgaven in 

49 DGTP is opgegaan in het nieuwe DG Energie en Telecom (DGET). 
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Kenniswijk. Er is dus voldaan aan de doelstelling van cofinanciering. De eisen van 
cofinanciering en prestatieafhankelijke subsidiëring hebben er voor gezorgd dat publieke 
middelen alleen uitgegeven zijn op het moment dat daar een private financiering of 
inspanning tegenover stond.  

- De prestatieafhankelijke subsidiëring heeft gezorgd voor een garantiemechanisme 
waardoor Kenniswijk niet is verworden tot een subsidieproject waarbij de overheid als 
enige partij de investeringslasten zou dragen. Tegelijkertijd heeft een dergelijk 
mechanisme het nadeel dat vooral in tijden van economische tegenspoed bedrijven, 
vooral MKB-ers, niet altijd in staat zullen zijn om aan deze financieringseis te voldoen.  
Dit is een gegeven waar ook Kenniswijk last van heeft gehad bij de ontwikkeling van 
nieuwe diensten. 

- Het aandeel indirecte uitgaven op de totale uitgaven is relatief ongunstig, vooral in het 
begin. Als wij dit toepassen op de verhouding tussen directe en indirecte uitgaven van 
het rijk, blijkt dat de uitgaven aan Kenniswijk BV (indirecte uitgaven) 23% bedroegen. 
Dit percentage zakt naar 17 wanneer alle toegezegde verplichtingen (32 miljoen euro) 
zijn nagekomen.  

- Over het algemeen constateren betrokken partijen dat de omvang van de beschikbare 
middelen (budget en personeel) afgestemd was op het takenpakket van Kenniswijk BV. 
Voor wat betreft de personeelsinzet bij de totale overheid, exclusief de BV, wordt geschat 
dat gedurende Kenniswijk ongeveer 25 medewerkers geheel of gedeeltelijk betrokken 
waren bij Kenniswijk.  

- De personeelswisselingen, vooral op directieniveau, binnen de Kenniswijk BV hebben 
belangrijke nadelige effecten gehad op de interne organisatie alsook naar buiten toe. 
Verder is gesteld dat de vele personeelswisselingen alsook de inzet van externe partijen 
in de beginperiode de uitwerking van Kenniswijk niet ten goede zijn gekomen. 

4.3 Doelmatigheid inrichting Kenniswijk 

Bij het beoordelen van de doelmatigheid van de inrichting van Kenniswijk richten wij ons 
voornamelijk op twee strategische keuzes die bij aanvang van het experiment zijn gemaakt 
(PPS-constructie en een BV). Daarmee beantwoorden wij de volgende onderzoeksvraag: Is 
het project Kenniswijk doelmatig ingericht en uitgevoerd ten aanzien van de keuze voor een 
PPS-constructie en de keuze voor de BV vorm voor de motororganisatie? De eerste keuze, de 
opzet van een publiekprivate samenwerking, komt in paragraaf 4.3.1 aan bod. De tweede 
keuze, de oprichting van een besloten vennootschap, behandelen wij in paragraaf 4.3.2. 

In deze paragraaf staan wij ook kort stil bij het effect van de tussentijdse evaluatie op de 
doelmatigheid betreffende de PPS-constructie en de BV vorm. Daarmee wordt de volgende 
onderzoeksvraag beantwoord: Is het project Kenniswijk doelmatig ingericht en uitgevoerd 
ten aanzien van de bijsturing van het project naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie? 
Deze onderzoeksvraag komt ook aan de orde in paragraaf 4.4 bij de behandeling van 
subsidie-instrumenten en uitvoeringsinstellingen. 

4.3.1 Keuze voor publiekprivate samenwerking (PPS) 

Voor de uitvoering van Kenniswijk is door het initiatiefnemende ministerie van Verkeer en 
Waterstaat gekozen voor een PPS-constructie. Het ministerie van Financiën omschrijft een 
PPS als een “samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van 
eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een 
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heldere taak- en risicoverdeling. Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde: een 
kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld.”50 

De participerende bedrijven legden hun te leveren aandeel vast in een 
samenwerkingsovereenkomst (en bedrijfsplan). Dit betekent dat dit volgens het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat een “zuivere” constructie was, omdat de rol van de overheid en 
bedrijven volstrekt gelijkwaardig was.51 Op 21 september 2001 hebben ongeveer dertig 
bedrijven en instellingen in het kader van Kenniswijk een intentieverklaring getekend. 

De redenen voor een PPS-constructie bij Kenniswijk zijn gedeeltelijk af te leiden uit de 
doelstellingen en uitgangspunten van het experiment. De doelstelling richt zich op het 
creëren van een consumentenmarkt voor de toekomst en de ontwikkeling van innovatieve en 
interactieve breedbanddiensten. Uitgangspunten hadden betrekking op de uitdrukkelijke 
focus op de consument, het bieden van een experimenteerruimte voor ICT-innovaties in 
diensten en infrastructuur, de nadruk op opschaling van innovaties en het feit dat 
investeringslasten in principe door private partijen worden gedragen. De keuze voor een PPS 
moet volgens enkele respondenten ook in zijn tijd worden geplaatst. Het aangaan van een 
PPS-constructie was deels onderdeel van een hype/trend waarin de overheid terugtreedt en 
meer initiatief aan de markt overlaat. 

De uitgangspunten worden minder snel gerealiseerd zonder hulp van het bedrijfsleven en zij 
kunnen dus een PPS vergen. Wij leggen de nadruk op kunnen omdat de keuze van een PPS-
constructie ook economisch moet worden onderbouwd. De kosten en baten van een PPS-
constructie worden dan vergeleken met andere business cases, zoals geheel publieke 
financiering of geheel private financiering. De business case met de beste prijs / kwaliteit 
verhouding (dus de meeste meerwaarde) geniet dan de voorkeur. 

Voor de kosten die verband houden met de PPS-constructie voor Kenniswijk (8,2 miljoen 
euro) heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een aanvraag ingediend bij de PPS-
faciliteit van het Fonds Economische Structuurversterking (FES).52 Deze aanvraag is 
gehonoreerd en ging vergezeld van een aantal randvoorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien 
van voortgangsrapportages en cofinanciering. 

Ten aanzien van doelmatigheid van de PPS-constructie in Kenniswijk stellen wij het volgende 
vast: 

- De keuze voor een PPS binnen Kenniswijk was volgens een aantal betrokkenen uit de 
private en publieke sector terecht, omdat de overheid expliciet koos om met de markt 
samen te werken bij het realiseren van de doelstellingen van Kenniswijk. De overheid gaf 
daarmee aan dat zij bedrijven nodig had om van het experiment een succes te maken. 
Kenniswijk moest volgens de overheid immers werken als een vliegwiel. Een beperkte 
overheidsinvestering in diensten en infrastructuur moest bedrijven over de streep 
trekken om zich op deze markt te storten en wanneer deze markt eenmaal tot stand zou 
zijn gekomen, zou de overheid zich terugtrekken. 

- Een PPS-constructie is gebruikelijk bij de aanleg van harde infrastructuur, zoals bruggen, 
wegen en gebouwen (ook om risico’s te spreiden). ICT-netwerken kunnen tot op zekere 
hoogte ook als een harde infrastructuur worden beschouwd. Aangezien het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat ervaring had met dit soort PPS-constructies is deze keuze dus 

50 www.minfin.nl. 

51 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999), ICES aanvraag Kenniswijk, Den Haag. 

52 Dit fonds wordt beheerd door het Ministerie van Financiën. Maximaal 50% van de PPS-kosten komen 
in aanmerking voor een vergoeding. 
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niet helemaal vreemd. Desondanks verwachtten enkele partijen dat een rechtstreekse 
aanbesteding voor de aanleg van infrastructuur effectiever zou zijn geweest: minder 
partijen, minder belangen en dus minder complexiteit. Dat kan echter botsen met 
wetgeving, omdat de overheid niet zo maar rechtstreeks mag investeren in een ICT-
infrastructuur. Een PPS-constructie voor de realisatie van diensten is minder gebruikelijk 
en is ook binnen Kenniswijk minder effectief gebleken. Uitkomsten daarvoor waren 
omgeven met onzekerheden. 

- Kenniswijk was vanuit het perspectief van de overheid ook een tijdelijk experiment dat 
na afloop op zelfstandige (commerciële) benen moest staan. Een PPS-constructie past bij 
dit tijdelijke karakter. 

- Het ministerie van Financiën liet in 2001 weten ongelukkig te zijn met de uitwerking van 
de PPS-constructie in Kenniswijk (de middelen uit de PPS-faciliteit waren toen echter al 
verstrekt). De constructie had volgens dit ministerie meer weg van een 
overheidsinitiatief plus subsidieregeling: publieke financiering in plaats van publiek 
private samenwerking. Uit de vorige paragraaf blijkt echter wel dat bedrijven hun 
financiële bijdrage hebben geleverd, mede door de prestatieafhankelijke regeling. 

- Diverse deelnemende bedrijven hebben aangegeven dat in hun ogen al min of meer door 
de rijksoverheid was gekozen voor een PPS-constructie voordat werd gesproken over de 
doelen en middelen van Kenniswijk en welke rol bedrijven en overheid in het experiment 
c.q. de PPS-constructie zouden vervullen. Hiertegenover staat wel dat de bedrijven van 
meet af aan inspraak hebben gehad in de daadwerkelijke invulling van de PPS-
constructie, inclusief de keuze voor een BV als motororganisatie. 

- Een PPS-constructie is per definitie complex in vergelijking met andere alternatieven 
(alleen overheid of alleen bedrijven). De PPS-constructie voor Kenniswijk was in onze 
ogen te complex door het grote aantal deelnemers en de diametrale strategische 
belangen die sommige van deze deelnemers hadden. Door enkele betrokkenen wordt 
gesteld dat de PPS-constructie vooral gecompliceerd raakte door de tegengestelde 
belangen en geheime agenda’s die sommige deelnemende bedrijven er op na hielden en 
niet door het grote aantal deelnemers. Wij stellen echter dat de aanwezigheid van 
tegengestelde belangen mede een gevolg is van het grote aantal spelers dat gevraagd is 
deel te nemen aan Kenniswijk. Hoe meer spelers, hoe moeilijker het wordt om effectief 
om te gaan met belangen en verwachtingen. Bovendien was er sprake van enkele 
deelnemende bedrijven die reeds voor aanvang van Kenniswijk tot op zekere hoogte 
concurrenten van elkaar waren. Het risico op tegengestelde belangen en strategisch 
handelen is hiermee van begin af aan een aspect geweest waar rekening mee gehouden 
had moeten worden. 

- De betrokkenheid varieerde sterk per deelnemer. Dit dient mede beschouwd te worden 
van wat er in het vorige punt is gesteld. De betrokkenheid van bedrijven varieerde van 
er bij willen zijn (concurrenten doen ook mee, meeliften) tot actieve betrokkenheid bij 
dienstenontwikkeling en aanleg van infrastructuur. De relatief afwachtende houding van 
bedrijven in de PPS-constructie53 heeft ertoe geleid dat de overheid – voornamelijk de 
rijksoverheid – een dominante rol heeft vervuld. De samenwerking tussen de overheid en 
het bedrijfsleven kwam dus onvoldoende van de grond (er was volgens ons eerder 
sprake van publiekprivate financiering dan van publiekprivate samenwerking). 

 Het gaat hier niet om bedrijven die een subsidie hebben aangevraagd voor de ontwikkeling van 
innovatie en interactieve diensten of de aanleg van infrastructuur. Er is wel enige overlap: Sommige 
PPS-partners waren betrokken bij ontwikkeling van diensten en infrastructuur. 
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- Sommige (grote) bedrijven hebben aangegeven dat de investering (‘entrance fee’) voor 
deelname aan de PPS-constructie relatief beperkt was en bovendien binnen een vrij korte 
termijn werd afgeschreven. Met andere woorden: de entrance fee was geenszins een 
garantie voor een sterke betrokkenheid. Verder is gesteld dat in de Nederlandse 
verhoudingen tussen de overheid en het (grote) bedrijfsleven het ook minder 
gebruikelijk is om “nee” te verkopen wanneer de overheid vraagt deel te nemen aan een 
experiment of PPS-constructie (een “goodwill” argument). 

- Verder is het opvallend dat men zich voor de opzet van Kenniswijk vooral gericht lijkt te 
hebben op het betrekken van middelgrote tot zeer grote ondernemingen. Wanneer 
bijvoorbeeld de lijst met aandeelhouders beschouwd wordt dan is het opvallend dat hier 
geen MKB tussen zit. Het belang van het (midden- en) kleinbedrijf in het aandragen van 
nieuwe ideeën en het vertalen ervan naar innovatieve toepassingen wordt echter al lange 
tijd onderkend, en niet in de laatste plaats door beleidsmakers. In dit verband was de 
gestelde entrance fee bovendien een extra drempel voor innovatieve MKB-ers om 
eventueel als aandeelhouder bij Kenniswijk betrokken te raken. Weinig kleinere 
ondernemingen zijn bereid om een bedrag van ruim 45 duizend euro te investeren. 

- De PPS-constructie heeft te maken met verschillende culturen en stijlen van overheden 
en marktpartijen. Dit gold overigens niet alleen voor de PPS in Kenniswijk. Bedrijven 
beslissen en handelen over het algemeen met het oog op rendabiliteit van investeringen 
(ROI) en kennen een andere interne dynamiek. Hoewel andere argumenten ook een rol 
spelen, komen bedrijven minder snel in beweging wanneer er geen sluitende 
(winstgevende) business case is. Dat laatste is altijd lastig geweest binnen de 
experimentele context van Kenniswijk. Deze onzekerheid heeft bedrijven terughoudend 
gemaakt, terwijl overheden het geld na FES-toekenning “op de plank” hebben liggen. 

- Bedrijven hebben ook een kortere tijdshorizon. Een (klein) bedrijf kan/wil bijvoorbeeld 
geen vijf jaar wachten om te bepalen of een nieuwe dienst een succes is. De tijdshorizon 
van een bedrijf is doorgaans korter, doelen zijn concreter en bedrijven hanteren een exit 
strategie wanneer een project geen succes blijkt te zijn. Dat laatste ontbrak bij de 
overheid voor wat betreft Kenniswijk; ook de concrete doelformulering in Kenniswijk was 
voor verbetering vatbaar (dat maakt bedrijven dan weer afwachtend). 

Samenvattend hebben de volgende onderdelen van de PPS-constructie de doelmatigheid (en 
doeltreffendheid) van Kenniswijk vanuit overheidsperspectief bevorderd: cofinanciering, 
risicospreiding, tijdelijke karakter en de aandacht voor harde infrastructuur.  

Onderdelen die de doelmatigheid (en doeltreffendheid) van de PPS-constructie hebben 
verminderd zijn het beperkt consulteren van bedrijven  in de aanloopfase van de PPS, de  
oriëntatie op het middelgroot- en grootbedrijf, het grote aantal deelnemers in de PPS (met 
resulterende belangenconflicten en strategisch gedrag), onzekerheid van uitkomsten (vooral 
ten aanzien van nieuwe diensten), het ontbreken van een exit strategie bij de overheid, 
gebrekkige management van verwachtingen (en communicatie daarover), het niet 
doorrekenen van alternatieve business cases (bijvoorbeeld volledige aanbesteding) en 
verschillen in stijl, tempo en werkprocessen tussen overheid en bedrijfsleven. 

4.3.2 Keuze voor een Besloten Vennootschap (BV) 

De publiekprivate samenwerking werd uiteindelijk definitief geformaliseerd door het 
projectbureau en de motororganisatie Kenniswijk om te zetten in de Kenniswijk BV. De  
Kenniswijk BV is formeel opgericht op 8 februari 2002 maar per oktober 2001 werd door de 
BV in oprichting de voorbereiding gestart. De personele bezetting van de BV zou ongeveer 
12 tot 15 fte bedragen. Kenniswijk BV was verder voorzien van een Raad van 
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Commissarissen die de taak had om toezicht te houden op het beleid van de BV-directie en 
om advies aan de directie te leveren. Voorts had de BV uiteindelijk 27 aandeelhouders. Van 
de oorspronkelijke groep partners in Kenniswijk is de meerderheid ook aandeelhouder 
geworden. Een beperkt aantal partners heeft zich teruggetrokken en er hebben zich enkele 
nieuwe aangemeld.  

De (lokale) overheid had altijd een tweeledige rol richting Kenniswijk BV: als aandeelhouder 
en als subsidiënt. Deze rol is gedurende het experiment inhoudelijk verschoven. In het begin 
waren de gemeenten Eindhoven en Helmond medebepalers van de opzet en de koers van 
Kenniswijk BV. Daarna zijn beide gemeenten op meer afstand gaan staan, passend bij beide 
rollen.  

In het jaar dat het projectbureau Kenniswijk Regio Eindhoven heeft gewerkt aan het 
opstellen van het business plan voor Kenniswijk is een aantal juridische vormen overwogen. 
In eerste instantie werd door het projectbureau de voorkeur gegeven aan een stichtingsvorm 
met daaronder een aparte BV. Uiteindelijk is door zowel de betrokken overheden als private 
partijen voor de BV-vorm gekozen. Deze keuze lijkt vooral te zijn ingegeven door een drietal 
overwegingen54. Allereerst werd aangenomen dat de BV vorm het beste zou passen bij het 
karakter van het Kenniswijk-experiment wat zou vragen om een kleine, daadkrachtige en 
praktisch ingerichte organisatie. Ten tweede werd aangenomen dat de BV-vorm het beste 
tegemoet kwam aan de vereisten van transparantie bijvoorbeeld waar het gaat om financiële 
belangen, zeggenschap, beslissingsbevoegdheid en aansprakelijkheid. Ten slotte ging men er 
van uit dat een BV vorm het beste zou ‘aanslaan’ bij de markt en een BV eerder als partner 
zou worden geaccepteerd. 

Net als bij de behandeling van de PPS volgt hieronder een reflectie op de voor- en nadelen 
van de keuze om een BV als rechtsvorm te nemen en zoals dat heeft gewerkt in de praktijk. 
Vooraf stellen wij vast dat de keuze voor een BV minder reacties losmaakt in het veld dan de 
keuze voor de PPS-constructie. De oprichting van een BV was voor velen niet meer dan een 
formalisering van de PPS-constructie. De volgende opmerkingen zijn te maken: 

- De BV-rechtsvorm was tot op zekere hoogte vertrouwd voor de meeste private partijen 
en het heeft een goede juridische basis geboden om in Kenniswijk mee te doen. De BV 
heeft het experiment gedeeltelijk uit de publieke sfeer gehaald. Een BV is transparant, 
maar niet te transparant waardoor bedrijven afgeschrikt worden. Ook kent de BV 
belangrijke voordelen voor wat betreft de overdracht van bestaande aandelen en het 
toetreden van nieuwe aandeelhouders; dit is in de praktijk van Kenniswijk echter niet of 
nauwelijks voorgekomen. 

- De BV is volgens ons niet de gewenste slagvaardige en daadkrachtige organisatie 
geworden waar eerder over gesproken was. Volgens ons komt dit voor een belangrijk 
deel door de meningsverschillen tussen de BV-directie, de Raad van Commissarissen, en 
aandeelhouders over de koers van de BV. Voorts waren de participatie en het 
commitment van aandeelhouders van zeer wisselend niveau. Bovendien moest de BV 
niet alleen verantwoording afleggen aan de aandeelhouders maar feitelijk ook nog eens 
aan het ministerie. 

- Het commerciële karakter van een BV stond op gespannen voet met het eindige en 
experimentele karakter van Kenniswijk. Ook kan dat met de publieke doelstellingen van 
Kenniswijk botsen. Een PPS-constructie wordt opgericht om publieke doeleinden te 
realiseren (bijvoorbeeld “100 treinen laten rijden”), maar aandeelhouders van een BV 

54 Zie ook de Lijst van vragen en antwoorden van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat aan 
de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 5 december 2001 (Staten-Generaal, vergaderjaar 
2001-2002, 27 502, nrs. 48a en 3). 
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moeten het belang van een BV dienen en dat belang kan afwijken van een publiek 
belang (bijvoorbeeld “90 treinen laten rijden, is winstgevend, 100 niet meer”). Als een 
BV onder een PPS-constructie hangt, ontstaat het risico dat aandeelhouders van de BV 
een andere koers volgen dan vanuit het publieke belang gewenst is. Een BV onder een 
PPS-constructie wordt daarom meestal uitgebreid met clausules waarin marktpartijen 
zich extra committeren aan de publieke doeleinden. Voor zover bekend is dat niet in 
Kenniswijk gebeurd. 

- Door verschillende partijen is gesteld dat het aanstellen van de BV-directie en de leden 
van de RvC binnen Kenniswijk op een verkeerde wijze heeft plaats gevonden. Zo vindt 
men het opmerkelijk dat de RvC geen inspraak heeft gehad in de benoeming van de 
eerste directeur. Verder hebben aandeelhouders het vreemd gevonden dat zij weinig 
invloed hebben gehad in de benoeming van de RvC en dat er geen van de 
aandeelhouders in de RvC was vertegenwoordigd. Het gevoel heerste dat er weliswaar 
gesproken werd over een BV-vorm, maar dat de wijze waarop de BV invulling kreeg niet 
overeenkwam met de wijze waarop dit in de markt zou gebeuren. 

4.3.3 Effect tussentijdse evaluatie op doelmatigheid PPS en BV 

Het effect van de tussentijdse evaluatie op doelmatigheid van de PPS-constructie en de BV is 
niet groot. De verklaring daarvoor is dat het een tussentijdse evaluatie betreft van een 
lopend experiment. Ook al waren er redenen om de PPS en de BV aan te passen – en die 
waren er blijkens de uitkomsten van de evaluatie (zie paragraaf 2.4) – dan waren de 
mogelijkheden daartoe toch beperkt. De partners en afspraken lagen immers vast.  

4.4 Doelmatigheid subsidie-instrumenten en uitvoeringsorganisaties 

Deze paragraaf beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: Is het project Kenniswijk 
doelmatig ingericht en uitgevoerd ten aanzien van de gekozen subsidie instrumenten en 
uitvoeringsorganisaties? 

In het kader van Kenniswijk zijn drie subsidieregelingen ontwikkeld: de Regeling subsidies 
diensten Kenniswijk, de Subsidieregeling breedband Kenniswijk en de Stimulus Kenniswijk 
Regeling (SKR). Deze regelingen zijn verschillend in opzet en uitvoering. In het vervolg zal 
voorafgaand aan de beoordeling eveneens een korte schets van de instrumenten worden 
gegeven. 

4.4.1 Regeling subsidies diensten Kenniswijk 

Beschrijving regeling 

Op 18 maart 2002 is in de Staatscourant de Regeling subsidies diensten Kenniswijk 
bekendgemaakt door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In het kader van deze 
regeling werd subsidie verstrekt voor drie categorieën van projecten die tot doel moesten 
hebben ‘het bijdragen aan het creëren van een consumentenmarkt van de toekomst in 
Kenniswijk, waarbij elektronische dienstverlening centraal staat en waarvoor gebruik 
gemaakt wordt van elektronische infrastructuur’. De drie categorieën waren: 

- Kleine dienstenprojecten: projecten die zich richten op het uitbreiden van een bestaande 
elektronische dienst of op het realiseren van een nieuwe elektronische dienst die nog niet 
eerder geïntroduceerd was in Nederland, gericht is op gebruikers, opschaalbaar en 
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kopieerbaar is. Voor deze projecten werd een maximumsubsidiebedrag verleend van 
30.000 euro (non-profit instellingen) of 24.000 euro (bedrijven), waarbij het verleende 
subsidiebedrag maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten mocht bedragen. De 
overige 50% kwam voor rekening van de aanvrager. 

- Projecten met betrekking tot interactieve breedbanddiensten: projecten gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe breedbanddiensten of applicaties door bedrijven, instellingen of 
gebruikers waarbij gebruik gemaakt moest worden van ‘hoogwaardige’ elektronische 
infrastructuur, dat wil zeggen minimaal 10Mb/s symmetrisch. 

- Sleutelprojecten: projecten die zich specifiek richten op maatschappelijke actuele en 
relevante onderwerpen die een grote invloed hebben of kunnen hebben op het dagelijks 
leven van de gebruiker. 

Bij projecten met betrekking tot interactieve breedbanddiensten en sleutelprojecten werd 
verder onderscheid gemaakt naar de volgende typen projecten: demonstratie- en 
pilotprojecten, haalbaarheids- en marktonderzoekprojecten, kennisontwikkelings- en 
overdrachtsprojecten, en ten slotte ontwikkelprojecten van de vraagkant (enkel voor 
interactieve breedbanddienst projecten). Voor deze projecten werd maximaal 100.000 euro 
aan subsidie verleend per aanvrager over een periode van ten hoogste drie jaar. In het geval 
van sleutelprojecten was er bovendien een maximum per project gesteld van 400.000 euro 
Verder bedroeg het percentage van de subsidiabele projectkosten 50%, behalve voor de 
ontwikkelprojecten vanuit de vraagkant (80%).  

Een belangrijk aspect van de regeling was dat de verstrekking van de subsidiebedragen 
prestatieafhankelijk werden gemaakt, dat wil zeggen dat uitbetaling van de subsidiebedragen 
pas werden verricht op het moment dat daadwerkelijk initiatieven werden/waren ontplooid. 

Aanvragen voor ieder type project werden ter beoordeling ingediend bij SenterNovem. De 
subsidieaanvragen voor de interactieve breedbanddiensten en sleutelprojecten waren 
gekoppeld aan van te voren vastgestelde beoordelingsronden. 

De uitvoering en beoordeling van de aanvragen geschiedde door SenterNovem zelf in het 
geval van de kleine diensten en gezamenlijk door SenterNovem en een Onafhankelijke 
Toetsingscommissie (OTC) in het geval van de ‘grote’ diensten. De Kenniswijk BV had binnen 
de regeling een belangrijke rol gekregen: het diende potentiële aanvragers te 
enthousiasmeren, kritische reflectie op de haalbaarheid van de ideeën te bieden, te 
ondersteunen bij het uitwerken van het idee en bij de eventuele aanvraagprocedure. 

Uitvoering van de regeling 

Het ontwerp en de daadwerkelijke uitvoering van de regeling hebben gedurende de looptijd 
van Kenniswijk een aantal veranderingen ondergaan, zowel met het oog op de efficiency als 
effectiviteit van de regeling. Zo is in het eerste jaar van de regeling een betere 
procesdefinitie en rolverdeling ontwikkeld tussen Kenniswijk BV en SenterNovem en zijn de 
beoordelingscriteria verhelderd. Hierbij werd SenterNovem intensiever en eerder in het 
proces betrokken. Bovendien werd besloten de vergaderfrequentie van het OTC te verhogen.  

Er zijn echter vooral wijzigingen tot stand gekomen naar aanleiding van het sterk bij de 
verwachtingen achterblijvende aantal subsidieaanvragen. Naast de economische tegenspoed 
werd dit veroorzaakt doordat zowel de subsidieverstrekkers als de uitvoerende organisaties 
en Kenniswijk BV een sterk afwachtende houding aannamen richting potentiële aanvragers. 
Men ging er (ten onrechte) vanuit dat de beschikbaarheid van de regeling niet of nauwelijks 
onder de aandacht gebracht diende te worden en dat aanvragen vanzelf zouden volgen. Naar 
aanleiding hiervan is ondermeer besloten om de gehanteerde subsidieplafonds en -bedragen 
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aan te passen, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot een verhoging van het maximale 
subsidiebedrag voor kleine diensten tot 35.000 euro. Hiernaast is met de Kenniswijk BV 
afgesproken dat zij veel actiever dan voorheen potentiële aanvragers zouden gaan 
benaderen. Dit heeft er toe geleid dat de BV een deel van haar middelen gerichter is gaan 
inzetten op dit aspect. Bovendien is in september 2004 de regeling zodanig aangepast dat de 
te subsidiëren diensten niet meer noodzakelijkerwijs in Kenniswijk alleen geïntroduceerd 
dienden te worden maar de mogelijkheid bood om dit waar dan ook in Nederland te doen 
(zgn. opschaling). Voorts werd een vereenvoudiging van de regeling ingevoerd door nog 
maar te spreken over twee soorten projecten: kleine en grote dienstenprojecten. Ook is het 
onderscheid naar onderneming en non-profit instelling komen te vervallen. Dit is volgens 
vertegenwoordigers van de Kenniswijk BV de werkbaarheid van de regeling ten goede 
gekomen. Zie ook paragraaf 2.2 voor het aantal diensten dat in het kader van Kenniswijk 
werd ontwikkeld. 

Bij het beoordelen van de uitvoering van de regeling dient zeker rekening te worden 
gehouden met de aanloopproblemen maar ook met de effecten van de ingevoerde 
wijzigingen. Volgens ons hebben deze zeker geleid tot verbeteringen in de uitvoering. Zo 
heeft het geleid tot een transparantere structuur van de regeling en aantrekkelijkere 
voorwaarden. Uiterst belangrijk is dat, mede ten gevolge van de tussentijdse evaluatie, 
vooral de Kenniswijk BV veel actiever aan de slag is gegaan met het werven van 
projectideeën en aanvragen. Hierdoor nam het aantal aanvragen aanzienlijk toe. 
Dienstverleners geven aan dat men uiterst tevreden is voor wat betreft de ondersteuning in 
het aanvraagproces door Kenniswijk BV. Verder dient bij de beoordeling van de uitvoering 
rekening te worden gehouden met het gegeven dat het voor SenterNovem nieuw was om 
samen te werken met een partij als de Kenniswijk BV die de belangrijke rol van ‘frontoffice’ 
vervulde. Zowel vanuit SenterNovem als Kenniswijk BV is aangegeven dat de 
verstandhouding en samenwerking na de eerste maanden van ‘kennismaking’ zeker goed en 
doelmatig te noemen was. Ook voor wat betreft de interactie tussen SenterNovem en het 
OTC zijn de betrokken partijen uitermate tevreden. 

Tegelijkertijd wijzen wij op de volgende aspecten die uit de gesprekken naar voren zijn 
gekomen. Ten eerste is door zowel het OTC als SenterNovem gewezen op het relatief 
gemiddelde lage kwaliteitsniveau van de ingediende projectvoorstellen waardoor veel 
voorstellen uiteindelijk werden afgewezen. Dit had vooral betrekking op de gebrekkige 
innovativiteit en de omvang van de projecten in combinatie met wat de aanvragers zelf 
bereid waren te investeren. Dit heeft er toe geleid dat de beoordelingsprocedure in de laatste 
twee jaar van Kenniswijk zodanig aangepast werd dat aanvragen niet meer op individuele 
wijze beoordeeld werden maar vooral hoe de aanvragen scoorden ten opzichte van de 
overige aanvragen in de desbetreffende ronde. Dit was feitelijk geen verbetering omdat het 
volgens deze systematiek kon voor komen dat een aanvraag gehonoreerd werd omdat het 
hoog scoorde ten opzichte van de overige aanvragen in die ronde maar waarvan de overall 
kwaliteit relatief laag was, terwijl in een eerdere ronde projecten van goede kwaliteit 
afgewezen werden omdat de overige aanvragen in die ronde ook van hoge kwaliteit waren. 
Deze kritiek op de kwaliteit van de aanvragen c.q. dienstenprojecten lijkt in lijn te liggen met 
de eerder genoemde kritiek op de kwaliteit van de Kenniswijk-diensten (zie paragraaf 2.2). 
Wat dit fenomeen verder versterkt heeft in de ogen van sommige respondenten is de 
toegenomen druk in de laatste fase van Kenniswijk om zoveel mogelijk dienstenprojecten 
binnen te krijgen goed te keuren.  

Ten tweede mocht de onderlinge rolverdeling voor SenterNovem en de Kenniswijk BV 
weliswaar duidelijk zijn geweest maar voor een aantal dienstverleners was dit minder het 
geval. Diverse dienstverleners hebben aangegeven verward te zijn geweest over de taken en 
bevoegdheden van de BV in relatie tot SenterNovem. Men was regelmatig in de 
veronderstelling dat indien de Kenniswijk BV de aanvraag ‘goedkeurde’ de verdere 
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verstrekking van de subsidie een formaliteit zou zijn. Dat het echter ook zou kunnen leiden 
tot afwijzing of sterke aanpassingen van het voorstel kwam voor hen als een verrassing. Wij 
trekken hieruit de conclusie dat de communicatie over het aanvraag- en beoordelingsproces 
richting de aanvragers zeker voor verbetering was. 

Ten derde is door verschillende partijen gewezen op de tegenstrijdigheid in enerzijds de 
ambitie van Kenniswijk om innovatieve diensten te ontwikkelen en anderzijds de behoefte 
van EZ en SenterNovem om zoveel mogelijk de risico’s te willen uitsluiten. De nieuwheid van 
diensten houdt echter in dat per definitie allerlei onzekerheden bestaan en dat vooraf niet 
alles vastgesteld of geschat kan worden, zeker niet waar het gaat om markten en 
ontwikkelingen daarin. Wij onderschrijven deze spanning tussen innovativiteit en het willen 
uitsluiten van risico’s. Tegelijkertijd kan het werken volgens een dergelijk format aanvragers 
wel dwingen om na te denken over onzekerheden en zaken waarmee de aanvrager weinig 
affiniteit heeft. 

Dienstverleners, vooral vanuit het midden- en kleinbedrijf, geven ten slotte aan dat de 
inspanningen die bij de aanvraag en na honorering geleverd moesten worden aanzienlijk 
waren. Vooral waar het gaat om de kleine diensten is gesteld dat deze inspanningen zeker 
niet in proportie waren met de omvang van het subsidiebedrag.  

4.4.2 Subsidieregeling Breedband Kenniswijk 

Beschrijving van de regeling 

De subsidieregeling breedband Kenniswijk werd op 15 mei 2002 aangekondigd in de 
Staatscourant en had tot doel de totstandkoming van een breedbandige infrastructuur (ten 
minste 10Mbit/s symmetrisch) te stimuleren door het subsidiëren van de aansluiting van 
woningen in Kenniswijk, van het gebruik van die aansluitingen en van de levering van ten 
minste een elektronische dienst die met behulp van die aansluitingen geleverd werd. Voor de 
ingebruikname van de aansluiting werd per woning een eenmalig subsidiebedrag verstrekt 
van ten hoogste 500 euro en voor het gebruik van aansluiting en dienst(en) ten hoogste 300 
euro voor een periode van 12 maanden. Hierbij werden de aanvragen ingediend door 
bewoners en werden subsidiebedragen aan hen verleend. Het totale subsidiebedrag van de 
regeling bedroeg 12 miljoen euro (subsidie voor 15.000 huishoudens). Aanvragen konden 
worden ingediend vanaf 1 september 2002 bij Laser (inmiddels Dienst Regelingen). De 
beoordeling vond binnen 12 weken na ontvangstdatum plaats. De toekenning van de 
subsidie gebeurde op basis van de vaststelling van de daadwerkelijke aansluiting, gestelde 
technische criteria en het al dan niet behoren tot het Kenniswijk postcodegebied. 

Uitvoering van de regeling 

Door het achterblijven van de aanleg van de infrastructuur ten opzichte van de 
oorspronkelijke raming was ten tijde van de tussentijdse evaluatie nog nauwelijks gebruik 
gemaakt van de subsidieregeling: per 1 november 2003 was er 34.000 euro van de subsidie 
besteed (0,3%). Naar aanleiding hiervan is door de rijksoverheid besloten om een tweetal 
belangrijke wijzigingen in de regeling door te voeren. Met het oog op het versnellen van de 
realisatie van een grootschalige infrastructuur en met de naderende (oorspronkelijke) 
sluitingsdatum van de regeling op 31 december 2004 werd het Kenniswijk gebied in 
november 2003 uitgebreid met de postcodes van Nuenen55. Op dat moment is Nuenen 
formeel onderdeel gaan uitmaken van de Kenniswijk-regio. Hierdoor kwamen ineens 7.500 

55 Aankondiging in Staatscourant 9 december 2003, nr. 238, blz. 17. 
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extra huishoudens in aanmerking voor een Kenniswijksubsidie. Vervolgens is in november 
2004 de looptijd van de regeling verlengd tot en met 30 juni 2005. 

In totaal zijn 15.430 aansluitingen gerealiseerd (zie paragraaf 2.2) en is het complete budget 
van de regeling benut. Met betrekking tot de doelmatigheid van de regeling is uit de 
evaluatie weinig informatie verkregen. Zo is gemeld dat de regeling van oorsprong helder 
was maar op onderdelen voor verbetering vatbaar was bijvoorbeeld waar het gaat om de 
doorlooptijd van het beoordelingsproces (circa drie maanden). Het onderbrengen van Laser 
bij de Dienst Regelingen LNV per 1 januari 2005 heeft verder niet of nauwelijks tot 
problemen geleid volgens de respondenten. 

4.4.3 Stimulus Kenniswijk Regeling 

Beschrijving van de regeling 

De Stimulus Kenniswijk Regeling (SKR), geïntroduceerd in het eerste kwartaal van 2002, is 
op hoofdlijnen vergelijkbaar met de regeling voor kleine diensten en specifiek bedoeld voor 
het midden- en kleinbedrijf uit de regio Eindhoven. De SKR richtte zich op de ontwikkeling 
van innovatieve elektronische diensten initieel gericht op de Kenniswijkbewoners. Aan 
individuele bedrijven werd een maximum subsidiebedrag verstrekt van 40.000 euro per 
aanvraag en gedurende de totale looptijd van de SKR niet meer dan 50.000 euro. Het totale 
budget voor de SKR bedroeg 4,5 miljoen euro. De verantwoordelijkheid van de uitvoering lag 
bij NV Rede als het ging om de beoordeling, toekenning en afhandeling van de subsidie. 
Vergelijkbaar met de Regeling subsidies diensten Kenniswijk had de Kenniswijk BV ook bij de 
SKR een belangrijke rol in het werven/aanjagen van ideeën en aanvragen en het 
doorverwijzen naar NV Rede. 

De ontwikkeling van de SKR is geïnitieerd door NV Rede om een aantal redenen. Allereerst 
liet de ‘nationale’ regeling nog op zich wachten en het was onduidelijk welke vorm die 
uiteindelijk zou aannemen. Maar de belangrijkste reden om de SKR te beginnen was dat de 
nationale regeling vooral een regeling ‘op afstand’ leek te gaan worden: te weinig aansluiting 
met de context van de ondernemer en bovendien te ver af van het regionale midden- en 
kleinbedrijf. NV Rede had de overtuiging dat juist een directe benadering van de ondernemer 
nodig was om deze daadwerkelijk te overtuigen. 

Uitvoering van de regeling 

Onder de SKR zijn in totaal 28 aanvragen ingediend waarvan er twee niet zijn gehonoreerd. 
In totaal is voor 700.000 euro aan subsidie verstrekt. Een aanzienlijk deel van het 
oorspronkelijke gereserveerde budget is niet benut. Dit heeft grotendeels te maken met de 
nadelige conjunctuur. Volgens NV Rede heeft het echter zeker ook te maken gehad met de 
wijze waarop de Kenniswijk BV de markt heeft benaderd: veel te afwachtend en met veel te 
weinig aandacht voor het lokale bedrijfsleven. In de laatste fase van Kenniswijk is hier wel 
meer aandacht voor gekomen maar dat heeft nauwelijks tot veranderingen in het aantal 
aanvragen geresulteerd. De overtuiging van NV Rede is dat de SKR veel meer resultaat had 
kunnen hebben wanneer de ‘acquisitiefase’ op een andere manier was ingezet. Tegelijkertijd 
stelt NV Rede dat zij mede aan de wieg heeft gestaan van de gehanteerde rolverdeling 
tussen NV Rede en de BV en daarmee het recht feitelijk verloren heeft om destijds de 
uitvoering door Kenniswijk BV te bekritiseren. Wel beoordeelt NV Rede de samenwerking met 
de BV als ‘professioneel’. 

De beoordeling van de aanvragen wordt zowel door NV Rede zelf als door de dienstverleners 
positief beoordeeld: relatief snel (circa drie weken) en bovendien flexibel en direct. Bij ieder 
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idee of aanvraag werd door NV Rede een bezoek gebracht aan het indienende bedrijf voor 
nadere toelichting. Bij de beoordeling werd vooral uitgegaan van het oordeel van de 
Kenniswijk BV medewerkers: de BV fungeerde feitelijk als het voorportaal en hier leunde NV 
Rede zwaar op. Hierna werd door medewerkers van NV Rede zelf een inschatting gemaakt 
van o.a. de innovativiteit, waarbij nieuw voor Nederland als uitgangspunt werd genomen 
maar het niet erg was wanneer er reeds een of twee van dergelijke diensten bestonden. 

Samenvattend (drie subsidieregelingen samen) 

- De regelingen zijn met het oog op de looptijd van het Kenniswijk-experiment op een 
relatief laat tijdstip tot stand gekomen, mede ingegeven door de tussentijdse 
economische ontwikkelingen.  

- Er was vertraging in de uitwerking en er waren aanloopproblemen in de uitvoering van 
vooral de Regeling subsidies diensten Kenniswijk (bijvoorbeeld complexe structuur, 
afstemming SenterNovem-Kenniswijk BV, afwachtende houding ten opzichte van de 
markt, frequentie van bijeenkomen OTC), maar hiervoor is actie ondernomen en hiermee 
zijn de problemen voor een belangrijk deel verholpen. 

- Er waren ernstige twijfels, mede vanuit de beoordelende instanties, over de kwaliteit van 
de uiteindelijk gehonoreerde aanvragen. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de 
gehanteerde beoordelingsmethode, maar wellicht versterkt door de nadruk in de laatste 
fase van Kenniswijk op het behalen van grotere aantallen diensten. 

- Dienstenaanbieders zijn over het algemeen erg te spreken over de inzet en steun die de 
Kenniswijk BV in het proces heeft aangeboden.  

- De rolverdeling tussen SenterNovem-Kenniswijk BV en NV Rede–Kenniswijk BV was voor 
deze partijen tamelijk duidelijk en is volgens betrokkenen goed en professioneel 
geweest. Tegelijkertijd was het voor dienstenaanbieders niet altijd duidelijk wat deze 
rolverdeling was en wat de redenen hiervoor waren. 

- De afwachtende houding binnen Kenniswijk, en vooral door de Kenniswijk BV, wordt, 
naast de economische malaise, als een belangrijke verklaring gezien voor het 
achterblijven van het aantal subsidieaanvragen met betrekking tot subsidies. 

- De SKR en de ‘nationale’ regeling voor kleine diensten vertonen overeenkomsten zowel 
in opzet als uitvoering waardoor volgens ons de vraag gerechtvaardigd is of de twee 
regelingen niet beter samengevoegd hadden kunnen worden of ondergebracht bij slechts 
een uitvoerende partij. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk formuleren wij conclusies bij de onderzoeksvragen over 
doeltreffendheid (paragraaf 5.3), maatschappelijke effecten (5.4) en doelmatigheid (5.5). 
Daarna volgt een aantal beleidsaanbevelingen voor eventuele vergelijkbare experimenten in 
de toekomst (paragraaf 5.6). Wij beginnen eerst met het benoemen van belangrijke 
conclusies van de evaluatie van Kenniswijk (paragraaf 5.2). Vooraf stellen wij vast dat deze 
conclusies geplaatst moeten worden in de context van de economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals deze zich voltrokken tijdens de uitvoering van het experiment. 
Kenniswijk had vanaf het begin te maken met risicovolle factoren. Kenniswijk was immers 
een tweeledig experiment dat zich richtte op ICT-innovaties en op een experiment als 
beleidsinstrument. Het experiment was bovendien onderhevig aan strategisch gedrag van 
deelnemers, dynamische marktontwikkelingen – waaronder een economische crisis in de 
ICT-sector – en complexiteit van inrichting en aansturing. De rijksoverheid wist bij aanvang 
dat het een risicovol project was en dat het inbouwen van allerlei veiligheidskleppen nog 
geen garantie voor succes betekende. Ondanks dat Kenniswijk niet helemaal heeft 
opgeleverd wat beoogd werd, vinden wij dat het toch een waardevol experiment was. 

5.2 Belangrijke conclusies 

Hieronder volgen (in willekeurige volgorde) belangrijke conclusies van de evaluatie van 
Kenniswijk. 

1.	 De overkoepelende doelstelling (consumentenmarkt van de toekomst) is niet gehaald 
omdat tussenliggende doelstellingen (aansluitingen infrastructuur, ontwikkeling diensten) 
te laat werden gerealiseerd en Kenniswijk daardoor eigenlijk niet toegekomen is aan de 
experimentele fase. 

Het streefaantal van 15 duizend breedbandaansluitingen is, na een neerwaartse bijstelling 
van 100% naar 30% penetratie onder de Kenniswijk-huishoudens, wel degelijk binnen de 
looptijd van Kenniswijk gerealiseerd. Het merendeel van deze aansluitingen is echter pas in 
de periode 2004-2005 gerealiseerd en er mag dan gesteld worden dat dit voor het 
experiment Kenniswijk te laat was. Ook de dienstendoelstelling is in kwantitatieve zin 
behaald maar ook hier geldt dat dit pas in de laatste fase van Kenniswijk gerealiseerd werd. 
Bovendien kunnen vraagtekens geplaatst worden bij het innovatieve en breedband karakter 
van deze diensten. De overkoepelende doelstelling (consumentenmarkt van de toekomst) is 
daardoor binnen de looptijd van Kenniswijk niet gehaald. De vertragingen in de realisatie van 
diensten en vooral infrastructuur in de eerste jaren van Kenniswijk veroorzaakten een 
kettingreactie waardoor andere (afgeleide) doelstellingen, bijvoorbeeld experimenteren, 
voordelen voor consumenten en het opheffen van de patstelling tussen diensten en 
infrastructuur, ook nauwelijks gerealiseerd konden worden. Om echt gebruik te kunnen 
maken van de experimenteerruimte had het experiment wellicht verlengd moeten worden. 
Overigens is ook na het einde van Kenniswijk een aantal ontwikkelingen voortgezet. Het 
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einde van het experiment was immers geen einde van de infrastructuur en een aantal 
diensten. 

2.	 De overkoepelende doelstelling was gezien het toenmalige gunstige economische 
tijdsgewricht niet te ambitieus, maar in de uitvoering zijn deze ambitieuze doelstellingen 
en effecten onvoldoende vertaald in concrete, meetbare en haalbare uitkomsten. Wel is 
een beperkt aantal doelstellingen in de loop van het experiment naar meer haalbare 
waarden bijgesteld. Het gebruik, het effect en de voortzetting van diensten werden niet 
systematisch geregistreerd. 

Ondanks een zorgvuldige procedure voor de afhandeling van subsidieaanvragen voor 
diensten werd niet systematisch bijgehouden of deze diensten door Kenniswijk-inwoners 
gebruikt werden en welke effecten het gebruik opleverde. SenterNovem hield de status van 
een dienst wel bij, maar na de afsluiting van een dienstenproject verdween het contact met 
de dienstenaanbieder (terugkoppeling bleef achterwege). Relevante stuurinformatie bleef 
daardoor achterwege. Na beëindiging van Kenniswijk (en de subsidierelatie) beklijfde een 
groot aantal diensten niet. Dat laatste is overigens voor een deel verklaarbaar, want 
diensten werden immers getest op levensvatbaarheid. Uit de vervolgmeting blijkt echter ook 
dat inwoners van Kenniswijk nauwelijks bekend zijn met een aantal diensten dat in het kader 
van het experiment is ontwikkeld. 

Wapenfeiten Kenniswijk 

- 15.430 Kenniswijk-huishoudens hebben binnen de looptijd van Kenniswijk een 
glasvezelaansluiting verkregen. Dit aantal neemt nog steeds toe. 

- Er zijn 141 diensten ontwikkeld/getest in het kader van Kenniswijk. 

- Diensten- en infrastructuuraanbieders zijn gemiddeld genomen tevreden over de 
subsidieregelingen. 

- Ongeveer 12.000 belangstellenden hebben de Breedbanddemonstratiecentra en de 
Kenniswijk-hoeken bezocht. Honderden deelnemers hebben computercursussen gevolgd. 

- Inwoners van Kenniswijk met een glasvezelaansluiting zijn trotser op het experiment 
Kenniswijk dan inwoners van Kenniswijk zonder een glasvezelaansluiting. 

- Meer dan 50% van de investeringen in Kenniswijk is door marktpartijen gepleegd. 

- Kenniswijk heeft een aantal andere stedelijke breedbandinitiatieven versneld. 

- Kenniswijk heeft het onderwerp breedband hoger op de agenda van landelijke en lokale 
bestuurders geplaatst. 

- Kenniswijk heeft sterk bijgedragen aan nationale en internationale netwerkvorming 
rondom het thema breedband (INEC, Stedenlink, etc.). 

3. De prestatieafhankelijke opzet van de subsidieregelingen was effectief en heeft geleid tot 
voldoende investeringen (dat wil zeggen minimaal 50 procent) vanuit marktpartijen. 

De bedrijven hebben gezamenlijk meer dan 50 procent van de investeringslasten gedragen, 
vooral ten aanzien van infrastructuren. De doelstelling van minimaal 50 procent 
cofinanciering door marktpartijen is dus gehaald. Hieraan heeft de prestatieafhankelijke 
opzet van de subsidieregelingen een sterke bijdrage geleverd. Overigens heeft de overheid 
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voor zover ons bekend geen alternatieven voor de PPS laten doorrekenen (bijvoorbeeld 
alleen publieke of private financiering). 

4.	 De inrichting van Kenniswijk was te ingewikkeld en kende te veel partijen met 
tegengestelde belangen. 

Het aantal deelnemers aan de PPS-constructie en aandeelhouders in Kenniswijk BV was 
groot; zowel vanuit de overheid (rijk, provincie, regio en enkele gemeenten) als het 
bedrijfsleven (waaronder concurrerende infrastructuur- en dienstenaanbieders). Zolang 
samenwerking en sturing binnen en tussen de overheid en het bedrijfsleven goed verlopen, 
hoeft een groot aantal partijen geen probleem te zijn. Met veel partijen (die ook nog eens 
tegengestelde belangen vertegenwoordigen) neemt echter de kans op veel 
verantwoordingslijnen, geldstromen, belangenconflicten en strategisch gedrag wel toe. Dat is 
ook gebleken in Kenniswijk. Dit topzware model met veel bestuurlijke drukte maakte de 
aansturing van Kenniswijk complex en tijdrovend en leidde tot onvoldoende beweeglijkheid 
om snel op kansrijke ontwikkelingen in te kunnen spelen. 

5.	 Kenniswijk is vertrokken vanuit een technologieneutraal kader. Er werden op basis van 
de gestelde criteria geen technologieën uitgesloten, maar de nadruk kwam wel snel op 
glasvezel te liggen. Dit laatste werd nog eens versterkt doordat in enkele plannen en 
persberichten expliciet gesproken is over glasvezel als doelstelling. De formele 
uitwerking heeft echter wel een technologieneutraal karakter meegekregen. Zowel de 
rijks- als de regionale overheid hebben onvoldoende aandacht besteed aan een duidelijke 
en zorgvuldige communicatie over technologieneutraliteit van het Kenniswijk
experiment. 

Op basis van deze gegevens stellen wij vast dat Kenniswijk inderdaad is vertrokken vanuit 
een technologieneutrale positie waarbij vooral de rijksoverheid waakte voor een expliciete 
technologiekeuze. Tegelijkertijd constateren wij dat relatief snel in het verloop van het 
experiment de nadruk is komen te liggen op glasvezel. Er zijn binnen Kenniswijk wel enkele 
projecten geweest die zich richtten op WiFi Hotzones en UMTS maar dit is relatief beperkt 
gebleven. Ook stellen wij vast dat de gestelde Kenniswijk-criteria infrastructuren anders dan 
glasvezel niet op voorhand uitsloten maar dat er bijvoorbeeld vanuit de kabelsector geen 
enkel voorstel voor Kenniswijk ingediend is terwijl hier wel de ruimte voor leek te zijn. 

6.	 De rijksoverheid moest binnen Kenniswijk op drie fronten balanceren, namelijk tussen 
innovatie (loslaten) en grip houden (controle), tussen een actieve en passieve rol in de 
markt en tussen het gelijktijdig stimuleren van marktwerking en experimenteren. 
Uiteindelijk hebben binnen dit voortdurende spanningsveld marktwerking en controle de 
overhand gehad op innovatie en experimenteren. 

Kenniswijk moest als experiment ruimte creëren voor creativiteit en innovatieprocessen, 
maar het politieke en ambtelijke management beperkte ondanks elementen van een bottum
up invulling de ruimte met de instelling van (bureaucratische) subsidieprocedures, 
rapportages, sturing, verantwoording en een top-down aanpak en een push-strategie. 
Hoewel de behoefte aan sturing en verantwoording verdedigbaar is vanwege de belangen en 
de publieke middelen, lijkt Kenniswijk hierdoor veel minder als een echt experiment (waar 
mislukkingen ook mogelijk zijn) ingericht te zijn geweest. Uiteindelijk werd de 
experimenteerruimte beperkt door de “boekhouders” (ten koste van de “vernieuwers”). Dit 
laatste is vooral waar te nemen in de periode na de tussentijdse evaluatie. Ook stond de 
overheid permanent voor de vraag wat haar rol moest zijn wanneer bleek dat de markt 
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onvoldoende bewoog, dat wil zeggen onvoldoende investeerde in innovatieve diensten en 
infrastructuren. De angst bestond dat de overheid dan op de stoel ging zitten van 
marktpartijen.  

7.	 Mede als gevolg van een gebrekkig management van verwachtingen aan zowel de kant 
van de overheid als van de marktpartijen toonden voornamelijk marktpartijen 
onvoldoende betrokkenheid bij het experiment en enkele bedrijven toonden strategisch 
gedrag. 

De rijksoverheid heeft zich vergist in de motieven van een aantal bedrijven om mee te doen, 
maar een aantal bedrijven heeft ook verzuimd vooraf duidelijk aan te geven waarom men 
(niet) in het experiment stapte. Eenmaal aan boord bleken enkele bedrijven uit puur 
strategische overwegingen mee te doen, bijvoorbeeld om activiteiten van concurrenten bij te 
houden, zonder zelf een echte bijdrage aan het experiment te leveren. Zowel overheid als 
bedrijven spraken motieven en verwachtingen dus onvoldoende uit. Bedrijven ervoeren een 
grote druk om mee te doen, terwijl zij pas laat werden geconsulteerd bij strategische 
beslissingen, bijvoorbeeld over doelstellingen en inrichting van Kenniswijk. Na de 
economische dip werd de aanvankelijke betrokkenheid van bedrijven verder uitgehold (dat 
lag buiten de macht van Kenniswijk). De rijksoverheid stond binnen Kenniswijk voor het 
dilemma om enerzijds activiteiten van marktpartijen uit te lokken en de markt tot activiteiten 
te stimuleren die niet vanzelf van de grond komen (zie ook de vorige conclusie). Anderzijds 
nam de rijksoverheid het initiatief in het veld om tot groot commitment van marktpartijen te 
komen. Dat betekent dat de rijksoverheid in de eerste fase het voortouw had, maar daarna 
moest zorgen dat marktpartijen het initiatief overnamen om te komen tot vraagsturing en 
commitment. Dat is uiteindelijk onvoldoende van de grond gekomen. Dit had ook te maken 
met het feit dat het rondom Kenniswijk ontbrak aan een krachtige bestuurder/politicus die 
bedrijven op strategisch niveau aansprak op hun (geringe) bijdrage. 

8.	 De tussentijdse evaluatie leidde tot een aantal additionele en effectieve maatregelen om 
Kenniswijk een duw in de goede richting te geven waardoor ondanks de opgelopen 
vertraging toch doelstellingen werden bereikt met betrekking tot infrastructuur en 
diensten. 

De kritische tussentijdse evaluatie bevestigde het beeld dat bij de meeste betrokkenen al 
bestond over het verloop van Kenniswijk. De evaluatie hield echter onvoldoende rekening 
met relevante ontwikkelingen en aanpassingen die Kenniswijk een impuls gaven. De 
evaluatie leidde bij betrokken partijen tot een urgent gevoel dat via een inhaalslag het 
experiment alsnog tot een goed eind gebracht moest worden, maar de achterstand was 
inmiddels te groot om helemaal goed te maken. Er werden enkele maatregelen genomen  
waarvan de uitbreiding van het postcodegebied (toevoeging van Nuenen) en de 
aanpassingen van de subsidieregelingen (opschaling, grotere bedragen, vereenvoudiging en 
langere looptijd) het meest effectief waren. 

9.	 Kenniswijk BV heeft zich niet ontwikkeld tot de beoogde motororganisatie, terwijl dit wel 
de verwachting was vanuit marktpartijen, maar het ontbrak Kenniswijk BV aan invloed in 
de besluitvorming. 

Kenniswijk BV werd door betrokken partijen in tegenstelling tot inwoners van Kenniswijk als 
de spil van het experiment beschouwd. Het ontbrak Kenniswijk BV echter aan slagkracht 
omdat zij bijvoorbeeld nauwelijks invloed had op strategische besluitvorming en weinig 
zeggenschap had over de besteding van de subsidies van 45 miljoen euro voor het 
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experiment, terwijl eigen inkomsten – bijvoorbeeld vanwege marktactiviteiten - beperkt 
waren. Bovendien kwamen subsidieregelingen laat tot stand en ondervond het experiment 
de effecten van de economische teruggang. De beperkte slagkracht is mede ingegeven door 
de doelstelling van de BV om op korte termijn tot een commerciële en zelfstandige 
onderneming uit te groeien en de hierop gerichte personele samenstelling van de Kenniswijk 
BV (nadruk op operationele competenties). Tegelijkertijd bleven de verwachtingen ten 
aanzien van Kenniswijk BV ongewijzigd. 

10. Kenniswijk had een positief effect op andere breedbandagenda’s en -initiatieven  

Veertien steden en een regio hebben in een competitie meegedongen naar het binnenhalen 
van Kenniswijk. Ondanks dat alleen de regio Eindhoven zijn inspanningen verzilverd zag, 
hebben veel andere steden deze kans aangegrepen om stedelijke breedbandinitiatieven te 
starten of een impuls te geven. Dit heeft geleid tot een hogere plek van breedband op de 
bestuurlijke agenda, meer kennisopbouw en -diffusie, nieuwe producten en diensten en 
netwerkvorming. De procedure om een stad of regio te selecteren voor de uitvoering van 
Kenniswijk was dus een krachtig vliegwiel. Verder hebben de (tegenvallende) ontwikkelingen 
binnen Kenniswijk geleid tot een intensivering van (lokale) beleidsvorming rondom 
breedband en van de discussie welke rollen overheden dienen te spelen bij de realisatie van 
breedbandige infrastructuren. 

Ondanks dat Kenniswijk niet helemaal heeft opgeleverd wat beoogd werd, vinden wij toch 
dat het toch een waardevol experiment was voor de overheid en het bedrijfsleven. Dat komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de lessen die uit het experiment kunnen worden getrokken en 
de beleidsaanbevelingen die dat oplevert. 

5.3 Conclusies doeltreffendheid 

In deze paragraaf en de volgende twee paragrafen presenteren wij meer gedetailleerde 
conclusies als terugkoppeling op de onderzoeksvragen over doeltreffendheid en 
doelmatigheid (zie paragraaf 1.3). 

5.3.1 Overkoepelende doelstelling (onderzoeksvraag 1) 

De overkoepelende doelstelling is niet binnen twee jaar en evenmin binnen de gehele 
looptijd van Kenniswijk gehaald. Met de aanleg van ongeveer 15.000 breedbandaansluitingen 
(realisatie van bijgestelde doelstelling) en ongeveer 140 diensten (kwantitatieve 
doelbereiking) is een basis gelegd voor de ontwikkeling van een consumentenmarkt, maar 
dat was te laat om nog uitgebreid te experimenteren. De late realisatie (toch nog dankzij een 
inhaalslag in de tweede helft van de looptijd) veroorzaakte bovendien een kettingreactie, 
omdat andere (afgeleide) doelstellingen, bijvoorbeeld experimenteren, voordelen voor 
consumenten en het opheffen van de patstelling tussen diensten en infrastructuur, ook 
nauwelijks werden gerealiseerd. 

De overkoepelende doelstelling is niet te ambitieus en tegenstrijdig, maar wel onvoldoende 
concreet en snel achterhaald geraakt. Het ambitiegehalte was gezien de tijd waarin 
Kenniswijk startte en de noodzaak om middelen en bestuurlijke aandacht te mobiliseren 
geen verkeerde keuze, maar deze ambities zijn vervolgens onvoldoende concreet (lees 
SMART) uitgewerkt. De overkoepelende doelstelling bevatte een tegenstrijdigheid omdat het 
realiseren van een consumentenmarkt, waarbij uitgegaan dient te worden van ‘massa’, en 
tegelijkertijd het ontwikkelen en introduceren van innovatieve diensten voor diezelfde 
consumentenmarkt lastig met elkaar te verenigen zijn. Kenniswijk wilde vooruitlopen op de 
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markt en de patstelling tussen diensten en infrastructuur verminderen. De opname van deze 
tegenstrijdigheid in de doelstelling was dus terecht, maar maakte de doelstelling minder 
haalbaar. Verder raakte de overkoepelende doelstelling snel achterhaald vanwege 
verslechterde (economische) omstandigheden. 

5.3.2 Drie hoofddoelstellingen (onderzoeksvraag 1) 

De eerste twee hoofddoelstellingen zijn beperkt en te laat gerealiseerd, terwijl over de derde 
hoofddoelstelling nauwelijks een uitspraak mogelijk is. 

Hoofddoelstelling 1: De kritische massa voor de ontwikkeling van interactieve 
consumentendiensten, infrastructuur en gebruik is dankzij tussentijdse aanpassingen en een 
inhaalslag gehaald, maar te laat voor het experiment Kenniswijk. Sinds aanvang van 
Kenniswijk zijn het tempo en de ambities voor het aantal te realiseren 
breedbandaansluitingen enkele keren naar beneden bijgesteld (100% van 40.000 
huishoudens in 2003 naar 30% van 47.500 huishoudens in 2005). Het tempo van het 
realiseren van aansluitingen is in de tweede helft van de Kenniswijk periode opgevoerd, 
mede dankzij de uitbreiding van het postcodegebied van Kenniswijk (ofwel 7.500 
huishoudens uit Nuenen). 

Hoofddoelstelling 2: Het realiseren van concrete voordelen voor burgers, bedrijven, publieke 
instellingen en overheden is gedeeltelijk gehaald. Door het uitblijven van de grootschalige 
experimenteeromgeving heeft Kenniswijk nooit de beloofde voordelen geboden voor het 
ontwikkelen en testen van nieuwe infrastructuren en diensten. Zonder subsidies zouden 
enkele diensten niet ontwikkeld zijn, maar het einde van deze subsidies betekende vaak ook 
het einde van een aantal diensten. De meeste ontwikkelde diensten zijn beperkt innovatief, 
beperkt opgeschaald en hebben niet altijd breedband nodig. Verder is het gebruik en effect 
van de ontwikkelde diensten nauwelijks gemeten. Consumenten hebben beperkt 
deelgenomen aan testpanels. Consumenten hebben geprofiteerd van de subsidies voor het 
nemen van een breedbandabonnement. Consumenten hebben ook diensten, cursussen en 
gebruikershoeken gekregen. 

Hoofddoelstelling 3: Het binnen twee jaar realiseren van een internationaal vooraanstaande 
positie van Nederland voor het ontwikkelen van interactieve diensten en als vestigingsplaats 
is niet binnen twee jaar en ook niet binnen vijf jaar gehaald. Nederland is – zeker wat betreft 
breedbandpenetratie - wel een internationale koploper, maar het voert te ver Kenniswijk 
daar verantwoordelijk voor te maken. Wel heeft Kenniswijk bijgedragen aan internationale 
netwerkvorming (INEC). Er zijn geen voorbeelden bekend van bedrijven die zich dankzij 
Kenniswijk in de regio Eindhoven hebben gevestigd. 

5.3.3 Vier gewenste effecten (onderzoeksvraag 1) 

De meeste gewenste effecten zijn gedeeltelijk en te laat opgetreden (ten gevolge van het 
domino-effect van de late realisatie van de hoofddoelstelling). 

Innovatieaspect: De patstelling is op nationaal niveau niet dankzij Kenniswijk doorbroken, 
maar het experiment heeft wel bijgedragen aan het nog een keer inzichtelijk maken van 
deze patstelling en een mogelijke uitweg om deze patstelling te verminderen (bijvoorbeeld 
door subsidies voor een breedbandabonnement aan huishoudens te verstrekken). Op lokaal 
niveau (niveau Nuenen en Tongelre) is de patstelling wel doorbroken, omdat 
dienstenontwikkeling toeneemt dankzij infrastructuurontwikkeling. 

Concurrentie-effect: Het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland 
als vestigingsplaats voor ICT-bedrijven is – zoals hierboven al aangegeven - niet gebleken. 
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Consumenteneffect: Het mogelijk maken van toegang voor burgers tot elektronische 
diensten zoals telewerken, teleleren en e-diensten is beperkt gerealiseerd, vooral omdat de 
beoogde Kenniswijk-omgeving (15.000 aansluitingen en 140 diensten) pas gerealiseerd werd 
toen het experiment ten einde liep. 

Experimenteffect: De mogelijkheid voor bedrijven en instellingen elektronische diensten voor 
consumenten op grote schaal te testen en het inzicht in de effecten van ICT op sociale, 
ruimtelijke en mobiliteitspatronen te vergroten is ook komen te vervallen. Er moest 
bovendien vanwege het lage aantal Kenniswijk-huishoudens met breedband lange tijd in 
dezelfde vijver worden gevist. Ook het uitvoeren van effectstudies van ICT op 
maatschappelijke patronen was lastig vanwege het lage aantal breedbandgebruikers, maar 
dat is later bijgetrokken (zoals ook blijkt in dit onderzoek). 

5.3.4 Doeltreffendheid inrichting Kenniswijk (onderzoeksvraag 2) 

De volgende onderdelen van de inrichting van Kenniswijk hebben het experiment minder 
doeltreffend gemaakt: 

- De bestuurlijke verhoudingen waren niet altijd optimaal, zowel binnen de landelijke en 
lokale overheid als tussen lokale en landelijke overheden. 

- Het aantal partners en belangen in Kenniswijk vanuit de overheid en het bedrijfsleven 
was groot. Een groot aantal partners was een succes in de beleidsvoorbereiding, maar in 
de beleidsuitvoering bleek dat de betrokkenheid en verwachtingen van deelnemende 
partijen (vooral bedrijven) sterk varieerden, er conflicterende belangen ontstonden 
(sommige partners waren concurrenten) en veel tijd verloren ging aan afstemming en 
dubbel werk. Zolang samenwerking en sturing binnen en tussen de overheid en het 
bedrijfsleven goed verliep, hoefde een groot aantal betrokkenen dat geen probleem te 
zijn, maar dat werd het uiteindelijk wel. 

- Kenniswijk BV was te zwak ten opzichte van andere partners, want het had weinig 
invloed op strategische besluitvorming binnen Kenniswijk en te weinig ervaring met de 
politiek-bestuurlijke dimensie. Tegelijkertijd werk Kenniswijk BV door de buitenwereld 
wel als centraal aanspreekpunt gezien. 

- De benadering in het experiment was, ondanks enkele bottom-up elementen, te veel top 
down en technologie- en aanbodgedreven. 

- Kenniswijk was te weinig als experiment ingericht. Experimenten als Kenniswijk vergen 
ruimte voor innovatie en creativiteit, maar tegelijkertijd wilde de politiek en het 
ambtelijke management zekerheid over de uitkomsten van het experiment. De inrichting 
van Kenniswijk was gericht op een voortzetting van het experiment. Deze benadering is 
politiek en ambtelijk verdedigbaar, maar het inbouwen van zekerheden en de nadruk op 
uitkomsten waarin testen in het kader van Kenniswijk moeten slagen, staat op 
gespannen voet met een experiment 

- Kenniswijk is vertrokken vanuit een technologieneutraal kader, er werden op basis van 
de gestelde criteria geen technologieën uitgesloten, maar de nadruk kwam wel snel op 
glasvezel te liggen. In het kader van management van verwachtingen is volgens ons 
door de overheid niet altijd helder gecommuniceerd over technologieneutraliteit en een 
impliciete voorkeur voor glasvezel. 

5.3.5 Tussentijdse evaluatie Kenniswijk (onderzoeksvraag 3) 

De tussentijdse evaluatie bevestigde het bestaande beeld en resulteerde in een 
aanpassingen die voor een groot deel ook uitgevoerd zou zijn zonder deze evaluatie. Het is 
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achteraf moeilijk te bepalen of dat alleen dankzij de evaluatie is gebeurd. Een aantal 
activiteiten, bijvoorbeeld dienstenontwikkeling, was al gestart en werd niet expliciet 
meegenomen in de tussentijdse evaluatie. De tussentijdse evaluatie was echter kritisch 
genoeg om betrokkenen te doen realiseren dat een eindspurt nodig was om doelstellingen 
van Kenniswijk alsnog te halen, maar daar was het eigenlijk al te laat voor. Door het 
bijstellen van de ambities, het uitbreiden van het postcodegebied en het wijzigen van de 
subsidieregelingen zijn uiteindelijk zowel de kwantitatieve doelstellingen voor het aantal 
diensten en breedbandaansluitingen gerealiseerd. 

5.3.6 Exogene factoren (onderzoeksvraag 4) 

De volgende exogene (niet door Kenniswijk te beïnvloeden) factoren hadden een positieve 
invloed op het verloop van Kenniswijk: politieke en ambtelijke steun en voortschrijdende 
digitalisering van de samenleving. Factoren met een negatieve invloed betreffen de 
economische neergang, de prijs/kwaliteit verhouding van concurrerende infrastructuren, 
institutionele belemmeringen, conflicterende belangen en verkokering bij de overheid en het 
ontbreken van een gezichtsbepalende bestuurder voor Kenniswijk die bijvoorbeeld op 
bestuurdersniveau passieve deelnemers motiveert om alsnog te bewegen tot een meer 
actieve deelname. 

5.3.7 Neveneffecten (onderzoeksvraag 6) 

Positieve neveneffecten van Kenniswijk zijn het opstarten en versnellen van andere 
stedelijke breedbandinitiatieven, de politieke en bestuurlijke aandacht voor breedband, het 
‘testen’ van het coöperatieve model, en de netwerkvorming tussen overheden en bedrijven. 
Negatieve neveneffecten zijn beperkt: Negatieve beeldvorming onder de regionale bevolking 
over Kenniswijk als gevolg van berichten in de lokale pers en een kritische houding van de 
vakpers. 

5.3.8 Overheidsrollen 

De (rijks)overheid heeft de rollen van wet- en regelgever, financier, eigenaar en aanbieder 
en aanbesteder/vrager in Kenniswijk ingevuld zoals gewenst (hoewel meer nadruk op echte 
innovatieve diensten had mogen liggen). In de rollen van bestuurder en 
kennismakelaar/regisseur en facilitator voor leeromgeving en experimenten is de overheid 
enigszins in gebreke gebleven (bijvoorbeeld een lange tijd gebrekkige regie, geen 
bestuurders die inactieve aandeelhouders enthousiasmeren, Kenniswijk niet als een echt 
experiment ingericht, onvoldoende kennisopbouw), terwijl de rol van financier relatief sterk 
is ingezet (bijvoorbeeld subsidies voor diensten en breedbandabonnementen). 

5.3.9 Relatieve bijdrage Kenniswijk aan DGTP beleidsdoelstellingen (onderzoeksvraag 14) 

De minister van EZ stimuleert innovatie in de ICT- en postsector. Kenniswijk richtte zich ook 
op het stimuleren van innovatie in de ICT-sector. Op het punt van ICT-innovatie heeft 
Kenniswijk een bijdrage geleverd, maar deze bijdrage is uiteindelijk geringer dan 
oorspronkelijk gepland, omdat het vernieuwende en duurzame karakter van nieuwe diensten 
minder groot zijn dan de oorspronkelijke bedoeling. De verzamelde gegevens laten niet toe 
om de bijdrage af te zetten tegen de bijdrage van andere beleidsprogramma’s. Wel is 
gebleken dat andere EZ beleidsprogramma’s aansluiting zoeken bij de kennis die Kenniswijk 
heeft opgeleverd, bijvoorbeeld het programma Maatschappelijke sectoren en ICT. 
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5.4 Conclusies maatschappelijke effecten 

5.4.1 Vergelijking vervolgmeting – nulmeting in Kenniswijk (onderzoeksvraag 5) 

Het aantal huishoudens met een glasvezelaansluiting is fors toegenomen. Hetzelfde geldt 
voor het aantal huishoudens met minimaal twee computers. Inwoners van Kenniswijk 
hebben ook meer ICT-vaardigheden ontwikkeld. De online consumptie is ook toegenomen, 
maar deze toename is beperkt en past in de landelijke trend. Inwoners van Kenniswijk 
gebruiken e-mail, chatten en nieuwsgroepen minder, maar dat komt waarschijnlijk omdat de 
nieuwigheid van deze toepassingen slijt. Wel worden er meer e-mails uitgewisseld met 
personen buiten de gemeente. Internet wordt vaker gebruikt voor werk en opleiding. 

5.4.2 Vergelijking inwoners en niet-inwoners Kenniswijk (onderzoeksvraag 5) 

Inwoners van Kenniswijk zijn vaker man, bezitten een koopwoning en genieten een 
gemiddeld hoger inkomen dan niet-inwoners (waarschijnlijk het effect van de toevoeging van 
het relatief welvarende Nuenen aan Kenniswijk). Ook hebben Kenniswijk-inwoners gemiddeld 
genomen iets meer ICT-vaardigheden dan niet-inwoners. Ten aanzien van ICT-vaardigheden, 
online consumptie en het opbouwen van een sociaal netwerk bestaan er geen significante 
verschillen tussen inwoners en niet-inwoners van Kenniswijk. Kenniswijk-inwoners zoeken 
wel meer zorginformatie dan niet-inwoners. Werkzoekenden buiten Kenniswijk zijn meer 
actief op verschillende sites dan de werkzoekende Kenniswijk-inwoners. Voor thuiswerkers 
geldt echter dat de inwoners van Kenniswijk - vooral glasvezelbezitters - meer 
internettoepassingen in relatie tot hun werk gebruiken. Dat geldt ook voor studenten en 
studerenden. 

5.4.3 Oordeel inwoners over Kenniswijk 

Het blijkt dat bewoners van Kenniswijk nauwelijks (meer) herinnering hebben aan een 
twaalftal breedbanddiensten dat speciaal binnen het experiment is ontwikkeld, laat staan dat 
zij daar een (positief) oordeel over hebben. Uitzonderingen op kleine schaal zijn de diensten 
3D Helmond en HCChulp. Alle diensten zijn alleen vluchtig beleefd, aangezien geen van deze 
door de respondenten echt zijn gebruikt en ook niet in een gebruikersbehoefte voorzien. 

Bewoners van Kenniswijk met een glasvezelaansluiting zijn systematisch positiever dan 
Kenniswijkbewoners zonder glasvezelaansluiting. De eerste groep is trotser deelgenomen te 
hebben aan Kenniswijk, vindt minder vaak dat het experiment gefaald heeft, vindt dat 
Kenniswijk op meer plaatsen moet worden ingevoerd en is vaker tevreden over Kenniswijk 
BV. Ook zou men vaker een glasvezelaansluiting genomen hebben zonder Kenniswijk. Voor 
beide groepen geldt dat Kenniswijk vooral een project van het ministerie van Economische 
Zaken en de gemeente was. Opvallend, en bepaald niet positief, is dat de bewoners (c.q. 
respondenten zelf) zichzelf niet als speerpunt van Kenniswijk zien. 

5.5 Conclusies doelmatigheid 

5.5.1 Financieel en personeel overzicht Kenniswijk 

De publieke financiering van Kenniswijk bedroeg in totaal ruim 52 miljoen euro. Ongeveer 
89% (45,4 miljoen euro) kwam ten laste van het rijk en ongeveer 11% (5,7 miljoen euro) 
kwam ten laste van andere overheden. 

Inkomsten uit activiteiten met marktpartijen zijn bij aanvang van het experiment niet 
gespecificeerd. Achteraf blijkt dat deze inkomsten nooit substantieel zijn geweest in 
verhouding tot het totale Kenniswijk budget (zowel in jaarlijkse begrotingen als realisaties). 
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Met het oog op een zelfstandige voortzetting van Kenniswijk BV was dit geen gunstige 
ontwikkeling. 

De prestatieafhankelijke opzet van de subsidieregelingen was effectief. De private 
investeringen, ruim 48 miljoen euro per april 2006, overtroffen de rijksuitgaven in 
Kenniswijk. Er is dus voldaan aan de doelstelling van cofinanciering. De eisen van 
cofinanciering en prestatieafhankelijke subsidiering hebben er voor gezorgd dat publieke 
middelen alleen uitgegeven zijn op het moment dat daar een private financiering of 
inspanning tegenover stond. De prestatieafhankelijke subsidiëring heeft gezorgd voor een 
garantiemechanisme waardoor Kenniswijk niet is verworden tot een subsidieproject waarbij 
de overheid als enige partij de investeringslasten zou dragen. Tegelijkertijd heeft een 
dergelijk mechanisme het nadeel dat in tijden van economische tegenspoed bedrijven, vooral 
MKB-ers, niet altijd  in staat zullen zijn om aan deze financieringseis te voldoen. Dit  is een 
gegeven waar ook Kenniswijk last van heeft gehad bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. 

Het aandeel indirecte uitgaven op de totale uitgaven is relatief ongunstig, vooral in het 
begin. Als wij dit toepassen op de verhouding tussen directe en indirecte uitgaven van het 
rijk, blijkt dat de uitgaven aan Kenniswijk BV (indirecte uitgaven) 23% bedroegen. Dit 
percentage zakt naar 17 wanneer alle toegezegde verplichtingen (32 miljoen euro) zijn 
nagekomen. 

Over het algemeen constateren betrokken partijen dat de omvang van de beschikbare 
middelen (budget en personeel) afgestemd was op het takenpakket van Kenniswijk BV. Voor 
wat betreft de personeelsinzet bij de totale overheid, exclusief de BV, wordt geschat dat 
gedurende Kenniswijk ongeveer 25 medewerkers geheel of gedeeltelijk betrokken waren bij 
Kenniswijk. 

De personeelswisselingen, vooral op directieniveau, binnen de Kenniswijk BV hebben 
belangrijke nadelige effecten gehad op de interne organisatie alsook naar buiten toe. Verder 
is gesteld dat de vele personeelswisselingen alsook de inzet van externe partijen in de 
beginperiode de uitwerking van Kenniswijk niet ten goede zijn gekomen. 

5.5.2 PPS Kenniswijk (onderzoeksvragen 8, 9 en 11) 

De volgende onderdelen van de PPS-constructie hebben de doelmatigheid (en 
doeltreffendheid) van Kenniswijk vanuit overheidsperspectief bevorderd: cofinanciering, 
risicospreiding, tijdelijke karakter en de aandacht voor harde infrastructuur.  

Onderdelen die de doelmatigheid (en doeltreffendheid) van de PPS-constructie hebben 
verminderd, zijn het beperkt consulteren van bedrijven in de aanloopfase van de PPS, de 
oriëntatie op het middelgroot- en grootbedrijf, het grote aantal deelnemers in de PPS (met 
resulterende belangenconflicten en strategisch gedrag), onzekerheid van uitkomsten (vooral 
ten aanzien van nieuwe diensten), het ontbreken van een exit strategie bij de overheid, 
gebrekkige management van verwachtingen (en communicatie daarover), het niet 
doorrekenen van alternatieve business cases (bijvoorbeeld volledige aanbesteding) en 
verschillen in stijl, tempo en werkprocessen tussen overheid en bedrijfsleven. 

5.5.3 BV (onderzoeksvragen 7, 8, 9 en 11) 

De BV-rechtsvorm was vertrouwd voor de meeste marktpartijen en het gaf een goede 
juridische basis om in Kenniswijk mee te doen. Een BV is transparant, maar niet te 
transparant waardoor bedrijven afgeschrikt worden. Ook kent de BV belangrijke voordelen 
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voor wat betreft de overdracht van bestaande aandelen en het toetreden van nieuwe 
aandeelhouders; dit is in de praktijk van Kenniswijk echter niet of nauwelijks voorgekomen. 

De BV is door eerder in dit hoofdstuk genoemde redenen echter niet de gewenste 
slagvaardige en daadkrachtige organisatie geworden waar eerder over gesproken was.  

Het commerciële karakter van een BV stond op gespannen voet met het eindige en 
experimentele karakter van Kenniswijk. Ook kan dat met de publieke doelstellingen van 
Kenniswijk botsen. Een PPS-constructie wordt opgericht om publieke doeleinden te realiseren 
(bijvoorbeeld “100 treinen laten rijden”), maar aandeelhouders van een BV moeten het 
belang van een BV dienen en dat belang kan afwijken van een publiek belang (bijvoorbeeld 
“90 treinen laten rijden, is winstgevend, 100 niet meer”). Als een BV onder een PPS-
constructie hangt, ontstaat het risico dat aandeelhouders van de BV een andere koers volgen 
dan vanuit het publieke belang gewenst is. Een BV onder een PPS-constructie wordt daarom 
meestal uitgebreid met clausules waarin marktpartijen zich extra committeren aan de 
publieke doeleinden. Voor zover bekend is dat niet in Kenniswijk gebeurd. 

5.5.4 Subsidie-instrumenten en uitvoeringsorganisaties (onderzoeksvragen 10 en 11) 

De regelingen zijn met het oog op de looptijd van het Kenniswijk-experiment op een relatief 
laat tijdstip tot stand gekomen, mede ingegeven door de tussentijdse economische 
ontwikkelingen. Er was vertraging in de uitwerking en aanloopproblemen in de uitvoering van 
vooral de Regeling subsidies diensten Kenniswijk (bijvoorbeeld complexe structuur, 
afstemming SenterNovem-Kenniswijk BV, afwachtende houding ten opzichte van de markt, 
frequentie van bijeenkomen OTC), maar hiervoor is actie ondernomen en hiermee zijn de 
problemen voor een belangrijk deel verholpen.  

Er zijn ernstige twijfels, mede vanuit de beoordelende instanties, over de kwaliteit van de 
uiteindelijk gehonoreerde aanvragen. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de 
gehanteerde beoordelingsmethode, maar wellicht versterkt door de nadruk in de laatste fase 
van Kenniswijk op het behalen van grotere aantallen diensten. 

De rolverdeling tussen SenterNovem-Kenniswijk BV en NV Rede–Kenniswijk BV was voor 
deze partijen tamelijk duidelijk en is volgens betrokkenen goed en professioneel geweest. 
Tegelijkertijd was het voor dienstenaanbieders niet altijd duidelijk wat deze rolverdeling was 
en wat de redenen hiervoor waren. Dienstenaanbieders zijn over het algemeen erg te 
spreken over de inzet en steun die de Kenniswijk BV in het proces heeft aangeboden. 

De afwachtende houding binnen Kenniswijk, en vooral door de Kenniswijk BV, wordt, naast 
de economische malaise, als een belangrijke verklaring gezien voor het achterblijven van het 
aantal subsidieaanvragen met betrekking tot subsidies. 

De SKR en de ‘nationale’ regeling voor kleine diensten vertonen overeenkomsten zowel in 
opzet als uitvoering waardoor volgens ons de vraag gerechtvaardigd is of de twee regelingen 
niet beter samengevoegd hadden kunnen worden of ondergebracht bij slechts een 
uitvoerende partij. 

5.6 Beleidsaanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de conclusies komen wij tot een aantal 
beleidsaanbevelingen dat de initiatiefnemer van het experiment, zoals de rijksoverheid, kan 
opvolgen zodat een aantal randvoorwaarden bij een volgend experiment binnen of buiten het 
Kenniswijk domein beter wordt ingevuld. Daarmee neemt de kans op succes van een 
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experiment toe. De aanbevelingen zijn vooral gericht op de rijksoverheid en zijn in grote 
mate toepasbaar in experimenten op andere beleidsterreinen. De beleidsaanbevelingen zijn 
in grote mate het spiegelbeeld van de conclusies uit paragraaf 5.2. 

1.	 Er moet ruimte blijven bestaan voor grootschalige en ambitieuze (beleids)experimenten 
als Kenniswijk, maar er zijn criteria noodzakelijk om te bepalen of een onderwerp 
geschikt is voor een grootschalig beleidsexperiment. 

Ten eerste betrof Kenniswijk een bestuurlijk experiment waar de rijksoverheid een ander 
soort beleidsinstrument uitprobeert. Ten tweede betrof Kenniswijk een ICT-experiment, 
omdat aanbieders van infrastructuur en diensten in een relatief veilige omgeving nieuwe 
diensten en infrastructuren kunnen testen op levensvatbaarheid. Wanneer de rijksoverheid 
wederom kiest samen met marktpartijen en andere overheden een experiment te 
organiseren, spelen volgens ons bijvoorbeeld de volgende criteria een rol bij de beslissing 
daarover: 

- Het experiment gaat over een ontwikkeling waarvan de rijksoverheid vaststelt dat 
deze mogelijk een belangrijke bijdrage levert aan de economie of leefkwaliteit van 
Nederland, maar marktpartijen, maatschappelijke instellingen en consumenten zijn 
zich daar onvoldoende bewust van of zij zijn (nog) niet bereid te investeren 
(systeem- of marktfalen). Het systeemfalen kan bijvoorbeeld betrekking hebben op 
het vastlopen (bijvoorbeeld in de waardeketen) van gemeenschappelijke innovaties, 
terwijl marktfalen kan ontstaan bij het uitblijven van voldoende economische prikkels 
voor bedrijven om te investeren in nieuwe product/marktcombinaties vanwege 
bijvoorbeeld bestaande externe productie- of consumptie-effecten, kennis-spillovers, 
marktmacht of gebrek aan transparantie. Door dergelijk markt- of systeemfalen 
kunnen gewenste investeringen uitblijven die op middellange termijn belangrijke 
economische en maatschappelijke voordelen kunnen bieden. 

- De keuze voor een experiment waarbinnen de overheid samenwerkt met het 
bedrijfsleven is gebaseerd op het afwegen van enkele alternatieve instrumenten, 
bijvoorbeeld volledige uitvoering door de markt of volledige uitvoering door de 
overheid. Bij deze keuze worden belangrijke spelers buiten de overheid 
geconsulteerd. 

- Het experiment heeft voor en tijdens de looptijd voldoende draagvlak bij de partijen 
die grote invloed hebben op het welslagen van het experiment. Dit draagvlak 
impliceert ook dat partijen accepteren dat een experiment kan mislukken. Het 
draagvlak wordt gestimuleerd door een bestuurder/politicus die zich actief verbindt 
aan het experiment. 

- De doelstellingen en de opzet van het experiment zijn haalbaar en uitvoerbaar, dat 
wil zeggen niet te ambitieus (zowel inhoudelijk als procesmatig, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de looptijd), flexibel (inspelen op nieuwe ontwikkelingen) en een 
transparante en simpele uitvoeringsstructuur (bijvoorbeeld korte lijnen, eenvoudige 
subsidieregelingen, beperkt aantal overheidsinstellingen en bedrijven). 

- De overheids- en marktpartijen moeten vooraf duidelijk uitspreken met welke 
verwachtingen zij deelnemen aan het experiment. Op deze wijze moet deelname van 
partijen vermeden worden die met oneigenlijke verwachtingen toe willen treden. 

- Het experiment kan pas plaatsvinden wanneer de rijksoverheid de garantie kan 
afgeven dat alle randvoorwaarden bij aanvang gerealiseerd zijn (in Kenniswijk 
startten de subsidieregelingen bijvoorbeeld pas toen het experiment al een tijd liep). 
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2.	 Een experiment als Kenniswijk moet gebaseerd zijn op een helder en eenduidig plan. Het 
ontwerp en de definitie van wat het experiment is moeten zo SMART mogelijk worden 
neergezet met een duidelijke afbakening van rol, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Ook onzekerheden en risico’s dienen zo helder mogelijk te 
worden gearticuleerd juist om beter te kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen in 
het experiment. 

Een helder plan (en communicatie daarover) geeft overheden en bedrijven beter inzicht over 
wat de bedoeling is en welke inspanning van hen verwacht wordt. Bovendien is dan achteraf 
beter te bepalen of het experiment geslaagd is (een experiment dat alleen mislukkingen 
voortbrengt kan ook geslaagd zijn, als er maar geleerd wordt van deze mislukkingen). 
SMART is overigens geen zaligmakende sturingsfilosofie voor een experiment als Kenniswijk. 
De kwaliteit van het plan is ook gebaat wanneer het voldoende flexibiliteit en ruimte inbouwt 
om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en om te voorkomen dat innovatie “platgeslagen” 
wordt door procedures, regelingen, formulieren en (te) veel verantwoording. Bovendien is 
onzekerheid van uitkomsten inherent aan een experiment. Dat kan SMART ook niet 
voorkomen. Wel is het noodzakelijk om onzekerheden en risico’s zo helder mogelijk te 
maken om vooraf al rekening te kunnen houden met mogelijke veranderende 
omstandigheden. Let verder op met het opnemen van holle frasen als “twee jaar 
vooruitlopen op de markt” en “de consumentenmarkt van de toekomst” (verkenningsfase 
van een experiment) zonder daar een (SMART) uitwerking van te geven en wees transparant 
over hoe technologieneutraal een experiment is (binnen de wetgeving) (ontwikkelingsfase 
van een experiment). Enige ambitie is overigens wel gewenst, zeker wanneer het plan moet 
concurreren om middelen die ook voor andere beleidsprogramma’s aangewend kunnen 
worden. De nadruk op SMART kan dan als een te strak stramien uitwerken. 

3.	 Bij de keuze voor publiekprivate samenwerking en een besloten vennootschap om 
uitvoering te geven aan een experiment als Kenniswijk moeten: 

- Beoogde partners (ook buiten de overheid) in een zo vroeg mogelijk stadium worden 
geconsulteerd.  

-	 Alternatieve constructies worden afgewogen. 

-	 Risico’s voor betrokken partijen worden geschat.  

- De verwachtingen over de beoogde opbrengst, samenwerking en cofinanciering vooraf duidelijk 
uitgesproken worden door alle beoogde deelnemers. 

Publiekprivate samenwerking is de afgelopen jaren ingeburgerd in de publieke sector om 
door het gezamenlijk optrekken van de overheid en het bedrijfsleven meerwaarde te 
creëren. Deze vorm van samenwerking was enkele jaren ook echt in de mode, ondermeer als 
onderdeel van de terugtrekkende overheid. Publiekprivate samenwerking wordt echter vooral 
ingezet bij tastbare goederen, zoals infrastructuur (wegen, bruggen). De publiekprivate 
samenwerking in het experiment Kenniswijk richtte zich ook op minder tastbare goederen 
zoals diensten. Daardoor zijn verwachtingen ten aanzien van resultaten en effecten van 
minder duidelijk. Dat maakt private aanbieders ook meer onzeker en minder beweeglijk, 
omdat risico’s niet helemaal geschat kunnen worden. 

Een consultatieronde door de rijksoverheid in een vroeg stadium onder beoogde partners in 
de PPS en de BV schept duidelijkheid over de steun voor de opzet en doelen van het 
experiment, maar ook over de verwachtingen ten aanzien van deelname aan het experiment 
(en dus de PPS en de BV). Door een strengere selectie voor deelname te hanteren, wordt 
daarmee later voorkomen dat relatief veel externe partijen zich passief opstellen, zoals 
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gebeurde in Kenniswijk. Hiermee verwerd de PPS-constructie in Kenniswijk eerder tot een 
publiekprivate financiering waar van samenwerking weinig sprake was. Deelname bij een  
volgend experiment op basis van goodwill, kunnen meeliften of concurrenten in de gaten 
kunnen houden of dwarsbomen, is niet gewenst. Het is niet erg wanneer agenda’s 
verschillen, zolang ze maar niet met elkaar conflicteren of tegenovergesteld zijn aan de 
algemene doelstellingen van het experiment. Mocht dat alsnog gebeuren, moet een 
bestuurder/politicus op strategisch niveau partners bewegen beter mee te werken aan het 
experiment. 

4.	 De rijksoverheid moet door voldoende communicatie streven naar realistische 
verwachtingen van deelnemers. 

Het is al vaker gezegd, maar de verwachtingen van de verschillende deelnemers ten aanzien 
van het experiment sloten niet altijd goed op elkaar aan. Ook de bekendheid van sommige 
activiteiten, bijvoorbeeld subsidies en nieuwe diensten bleef relatief onbekend bij enkele 
doelgroepen. Dit kan de rijksoverheid voorkomen door vanaf het begin duidelijk te 
communiceren wat zij met het experiment wil bewerkstelligen en te inventariseren welke 
verwachtingen verschillende partijen koesteren ten aanzien van het experiment. 
Management van verwachtingen en communicatie kunnen teleurstellingen achteraf helpen te 
voorkomen. 

5.	 Richt het experiment relatief eenvoudig in door beperking van het aantal deelnemers. 

Wanneer de rijksoverheid met de markt samenwerkt, is het aantal marktpartijen dat 
meedoet als partner in publiekprivate samenwerking of als aandeelhouder in een BV al snel 
een maat voor succes. De inrichting van de overheid zorgt al snel dat ook veel 
overheidspartijen, zowel in de beleidsvoorbereiding en de uitvoering als op landelijk en 
regionaal niveau betrokken zijn. Zeker waar het een landelijk experiment in een regionale 
omgeving betreft. Deze bestuurlijke drukte heeft uiteindelijk niet veel te maken met een 
experiment of de inbedding daarvan in een rechtsvorm. Deze bestuurlijke context is een 
gegeven. 

Op zich is een groot aantal partijen uit de overheid en de markt geen groot probleem, zolang 
de neuzen dezelfde kant uitstaan, maar een groot aantal belangen kan dan wel een 
probleem gaan vormen. Een groot aantal partijen vergroot echter de kans op 
belangenconflicten, strategisch gedrag en vertraging. Dat wreekt zich in de beleidsuitvoering. 
Dit vergt dan ook aan het begin van het experiment harde afspraken waarin overheid en 
bedrijfsleven zich verbinden aan de doelstellingen van het experiment en de bijdrage die zij 
zullen leveren. De beleidsuitvoering wordt bovendien belemmerd wanneer de plicht tot 
verantwoording de subsidieregelingen al snel ingewikkeld en tijdrovend maakt voor 
marktpartijen. 

6.	 Creëer voldoende ruimte voor een experiment, geef aan wat de rijksoverheid (niet) 
toestaat en welke rol zij zelf zal spelen in het experiment. 

Een experiment moet zo worden opgezet dat het ook echt wordt ingericht en beleefd als een 
experiment. Dat betekent dat de overheid ruimte biedt om echt te kunnen experimenteren 
door bedrijven, overheden en mogelijk ook burgers. Dit betekent dat regie, regels en 
controlemechanismen vanuit de overheid tot het minimum beperkt worden. Dit levert vrijwel 
zeker een permanent spanningsveld op, want de overheid wil uitgaven kunnen 
verantwoorden en wil tegelijk succes kunnen claimen. In het gunstige geval gaat dat samen, 

Dialogic innovatie & interactie 96 



maar bij een experiment is succes altijd onzeker. Het experiment moet dan ook 
mogelijkheden tot koerswijzigingen hebben voor het geval de omstandigheden er naar 
vragen, eventueel in de vorm van een exit strategie. Ook moeten mislukkingen mogelijk zijn, 
zolang er maar van geleerd wordt. 

De ruimte hangt ook samen met spanning tussen technologie- en aanbodgedreven 
mechanismen enerzijds en vraaggedreven mechanismen anderzijds. Kenniswijk stelde in 
naam de gebruiker centraal, maar de inwoners van Eindhoven en Helmond overkwam 
Kenniswijk. In volgende experimenten zouden gebruikers een meer centrale rol moeten 
krijgen, bijvoorbeeld als lid van de Raad van Commissarissen van een Kenniswijk-achtige BV 
of als co-ontwerper van het experiment. De overheid moet zorgen dat de gebruiker vroeg en 
permanent aan tafel zit. Ruimte geven betekent ook dat een experiment niet eindigt 
wanneer de experimenteerruimte (eindelijk) gereed is. 

7.	 Laat de publieke belangen in publiekprivate samenwerking ook doorklinken in een 
besloten vennootschap. 

Wanneer een BV opgericht wordt om doelstellingen uit publiekprivate samenwerking te 
realiseren, ontstaat een risico dat publieke belangen op de achtergrond raken. De 
aandeelhouders en de directie van een BV kunnen immers een andere koers kiezen dan 
vanuit de publiekprivate samenwerking gewenst is; Simpelweg omdat zij in de eerste plaats 
de (commerciële) belangen van de BV dienen (zie het voorbeeld over de treinen hiervoor). 
Een BV onder een PPS-constructie moet daarom uitgebreid worden met clausules waarin 
marktpartijen zich extra committeren aan de publieke doeleinden van de samenwerking; ook 
in de BV. 

8.	 Benut als rijksoverheid de agenderende functie van een landelijke competitie om 
ontwikkelingen te versnellen. 

Alleen al door aandacht te geven aan het belang van breedbandinfrastructuren en –diensten 
door het uitschrijven van een competitie voor steden om een voorstel voor een Kenniswijk
experiment te maken, heeft in het hele land mensen en middelen gemobiliseerd en geleid tot 
(versnelling van bestaande) breedbandinitiatieven. Het staat in veel steden op de 
bestuurlijke en politieke agenda. Dit was dus een effectief vliegwiel binnen Kenniswijk, maar 
de overheid moet het spaarzaam inzetten. Ten eerste zal “competitiemoeheid” optreden. 
Zeker wanneer blijkt welke redenen de overheid echt heeft om competities te organiseren. 
Ten tweede hebben straks alle steden wel breedbandnetwerken en –diensten. Het 
“concurrentievoordeel” vanwege breedband zal afnemen en daarmee ook de politieke en 
bestuurlijke belangstelling. 

9.	 Introduceer systematische gegevensverzameling over de effecten van het experiment en 
ontwikkel als rijksoverheid kennismanagement door systematisch kennis op te bouwen 
en te leren uit eerdere experimenten. 

In Kenniswijk werden volop gegevens verzameld over bijvoorbeeld het aantal 
breedbandaansluitingen en nieuwe diensten en financiële investeringen van de overheid en 
marktpartijen (output). Deze gegevens bleken niet altijd de gewenste informatie op te  
leveren, omdat ze bijvoorbeeld te weinig zeggen over de maatschappelijke en economische 
effecten van het experiment (outcome). Experimenten zijn net bedoeld om economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen een duw in de gewenste richting te geven (zie ook de 
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eerdergenoemde criteria voor de keuze voor een experiment). Informatie over effecten kan 
helpen om het experiment bij te sturen (ten gunste van effectieve instrumenten).  

Experimenten leveren waardevolle informatie op over wat wel en wat niet goed werkt. Dat 
geldt ook voor het experiment Kenniswijk. Ga dus bij een volgend experiment na wat er al 
over experimenteren bekend is bij de overheid (en elders). Het institutionele geheugen van 
de overheid is vanwege personeelswisselingen, vervliegende aandacht als gevolg van nieuwe 
dossiers en problemen en de tijd tussen experimenten beperkt. Goed kennismanagement 
moet voorkomen dat geleerde lessen niet in toekomstig beleid verdisconteerd worden. Dit 
betekent ook dat in het experiment kennis opgebouwd en geborgd moeten worden. 

10. Neem als bedrijf alleen deel wanneer de doelstellingen van het experiment worden 
onderschreven en er voldoende capaciteit bestaat om een actieve rol in het experiment 
te spelen. 

We willen in deze evaluatie niet alleen de overheid als deelnemer aanspreken. Daarom volgt 
er ook een aanbeveling voor bedrijven. Een aantal bedrijven heeft een te passieve rol 
gespeeld in het experiment, ondanks dat men optrad als aandeelhouder. Voor de bedrijven 
die gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling geldt dat minder. Bedrijven kunnen 
echter profijt hebben van de experimenteerruimte omdat men met behulp van een subsidie 
producten en diensten kan testen in een relatief veilige omgeving. Ondanks dat de 
experimenteerruimte laat tot stand kwam, heeft Kenniswijk wel mogelijkheden geboden te 
leren van nieuwe ICT-ontwikkelingen; zowel bij aandeelhouders als bij dienstenaanbieders 
die een subsidie ontvingen. Dit soort lessen kan geabsorbeerd worden in het eigen bedrijf. 
Dat is echter afhankelijk van de bereidheid mee te werken en er capaciteit voor te 
reserveren. De rijksoverheid moet daarbij rekening houden met de werkwijze en tijdshorizon 
van (kleine) bedrijven (die horizon is korter dan de looptijd van een beleidsexperiment). 
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Bijlage 1. Toetsingskader 


Het toetsingskader bevat normen (criteria) die een vergelijking tussen het formele en 
vastgestelde beleid en de beleidspraktijk mogelijk maken. Het startpunt van dit 
toetsingskader bestaat uit de overkoepelende doelstelling van Kenniswijk, evenals afgeleide 
doeleinden en beoogde effecten (zowel kwalitatief en kwantitatief). Deze zijn al een keer 
geëvalueerd in een tussentijdse evaluatie. 

Dit is slechts één kant van het verhaal. De oorspronkelijke doelstellingen, afgeleide doelen 
en beoogde effecten zijn immers ruim vijf jaar geleden vastgesteld. In die tijd is er veel 
gebeurd. Kenniswijk mag dan wel een experiment zijn; het is zeker geen geïsoleerd 
experiment. Kenniswijk staat bloot aan allerlei economische, technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen die oorspronkelijke doelstellingen (kunnen) doorkruisen of 
achterhaald maken en bovendien tot verschillende neveneffecten kunnen leiden. Het 
experiment is dus een leerproces waarin ook fouten gemaakt kunnen worden en waar 
continue bijstellingen mogelijk zijn. 

Dit betekent dat het toetsingskader niet alleen normen bevat die op vooraf vastgestelde 
doelen en tussentijdse bijstellingen zijn gebaseerd (we doelen hierbij op de bijstellingen naar 
aanleiding van de tussentijdse evaluatie). Het toetsingskader bevat ook normen die het 
mogelijk maken om een uitspraak te doen over het handelen van de betrokkenen bij 
Kenniswijk (inclusief ontwikkelingen in beleid, producten en diensten) in een dynamische 
omgeving. Is er sprake van een echt leerproces? Worden ontwikkelingen in Kenniswijk 
opgepikt door andere steden? Zijn de juiste beslissingen genomen in de context van 
veranderingen die zich in de omgeving van Kenniswijk hebben voorgedaan, bijvoorbeeld ten 
aanzien van technologie en bestuur? 

Het toetsingskader bestaat dus uit twee belangrijke componenten. De eerste component 
betreft de formele doeleinden (overkoepelende beleidsdoelstelling, afgeleide doelstellingen, 
beoogde effecten, kwantitatieve doelstellingen en aannames) zoals in het verleden 
vastgelegd. De tweede component bestaat uit criteria die een uitspraak mogelijk maken over 
de flexibiliteit (omgang met relevante ontwikkelingen) en de leerervaringen die tijdens het 
experiment van toepassing waren. 

De volgende twee figuren geven het toetsingskader schematisch weer, inclusief de 
benoeming van een aantal indicatoren, afkomstig uit verschillende bronnen. 
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Bijlage 2. Tijdlijn Kenniswijk 

Voor een goed begrip van de ontwikkelingen rond Kenniswijk in het kader van de 
beleidsevaluatie is het noodzakelijk om een reconstructie te maken van het beleidsproces 
tussen 2000 en 2005. De reconstructie bestaat uit een tijdlijn waarin de belangrijke 
gebeurtenissen rond Kenniswijk in chronologische volgorde worden gepresenteerd. Dit zijn 
ijkpunten of mijlpalen in het beleid, bijvoorbeeld: 

- Publicatie van beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten. 

- Ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur of diensten 

- Veranderingen in de organisaties  

- Besluiten en regelingen van overheden 

1999 

11.10.1999 Het rapport Nederland let op uw Saeck van de Raad voor Verkeer en Waterstaat verschijnt. 
De kern van het advies is dat Nederland beter moet inspelen op de kansen die ICT biedt. 
Binnen afzienbare termijn dient Nederland te beschikken over de modernste ICT-
infrastructuur. Dit moet gestimuleerd worden door middel van een grootschalig experiment. 

2000 

Begin 2000 In het verslag Plan van aanpak haalbaarheidsstudie “Kenniswijk” of “CommunICTy”maakt 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGTP) bekend dat er een initiatief komt met de 
(mogelijke) naam Kenniswijk. Hoewel het plan nog vrij abstract is, komt duidelijk naar voren 
dat private betrokkenheid zeer belangrijk wordt.  

Maart 2000 Op 10 maart piekt de NASDAQ, de Amerikaanse technologie-index, op 5048,62 en deze dag 
wordt dan ook gezien als het hoogtepunt van de ICT-bubble. Na deze datum zal deze index 
een zeer sterke daling inzetten. Deze malaise heeft sterke invloed op ICT-bedrijven, zowel 
op het gebied van infrastructuur als het gebied van diensten.  

17.03.2000 Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kondigt aan dat ze een regio zoekt waar het 
Kenniswijk-experiment kan worden uitgevoerd. Alle Nederlandse gemeenten worden 
uitgenodigd om mee te doen aan de beauty contest. In totaal proberen 14 gemeenten en 
een regio zich te kwalificeren als Kenniswijk. 

01.06.2000 De regio Eindhoven dient een bidbook in waarin het beargumenteert de beste keuze te zijn 
als regio waar Kenniswijk kan worden uitgevoerd. 

13.07.2000 De regio Eindhoven wordt voorlopig geselecteerd als de Kenniswijk. Men kiest onder andere 
voor de regio Eindhoven vanwege haar goede positie als ICT-regio. Ook spelen de 
infrastructurele voorzieningen en pilots van de Technische Universiteit Eindhoven een rol.  

21.09.2000 Partijen uit de private en publieke sector, 37 in totaal, ondertekenen een intentieverklaring. 
Hiermee geven ze aan dat zij de intentie hebben om een van de Founding Fathers te worden 
van het project. Het, op dat moment, zeer goede economische klimaat heeft waarschijnlijk 
grote invloed gehad op de zeer snelle reactie van dit grote aantal partijen. Er zijn immers 
pas ruim twee maanden verstreken sinds de regio Eindhoven is gekozen. 

oktober 2000 Het rapport “Kenniswijk, wat mag dat kosten” (M&I partners) verschijnt. 

december 2000 Het eerste concept businessplan van Kenniswijk verschijnt. Er is kritiek op dit plan omdat 
het te veel zou focussen op het inventariseren van vraag en aanbod van private partijen. 
Het plan wordt dan ook afgekeurd.  
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eind 2000 	 KPN schrapt het investeringsbudget dat zou worden ingezet via Kenniswijk. Dit is een zeer 
duidelijke indicator dat de ICT-bubble gebarsten is. Men kiest ervoor om de bestaande 
infrastructuur voorlopig beter te benutten.  

2001 

23.01.2001 De stichting Kenniswijk.nl wordt officieel opgericht. 

23.03.2001 Ondernemers in Nuenen en de gemeente Nuenen geven voor het eerst te kennen graag deel 
uit te willen maken van Kenniswijk. Kenniswijk BV laat echter weten dat er geen 
mogelijkheid hiertoe bestaat op korte termijn. 

april 2001 Het stichtingsbestuur van het projectbureau Kenniswijk Regio Eindhoven keurt het nieuwe 
bedrijfsplan van Kenniswijk wederom af. Men vindt dat men niet voldoende focus legt op 
eerder gedefinieerde uitgangspunten als integraliteit en inspanningen van marktpartijen. 

mei 2001 Een bedrijfsplan van het projectbureau Kenniswijk Regio Eindhoven wordt wederom 
afgekeurd. Een door DGTP ontwikkeld alternatief wordt wel goedgekeurd door het 
stichtingsbestuur. 

juni 2001 De website www.kenniswijk.nl wordt operationeel. Dit maakt deel uit van het ‘kwartier 
maken’. Men wil op deze wijze draagvlak creëren bij burgers, door in ieder geval iets 
concreets te laten zien. Burgers in de Kenniswijk regio krijgen een code waarmee ze op deze 
website gebruik kunnen maken van bepaalde diensten.  

04.07.2001 Ruim 6.000 inwoners van Kenniswijk hebben zich de op website aangemeld om mee te doen 
aan het project Kenniswijk. Ook krijgt het projectbureau per dag veel telefoontjes van 
geïnteresseerde burgers. Het Eindhovens Dagblad schrijft over het enthousiasme bij 
burgers. 

06.07.2001 De ministerraad stemt in met het verzoek om de regio Eindhoven aan te wijzen als locatie 
voor Kenniswijk. Daarnaast stemt het in met de financiële betrokkenheid hierbij. Hiermee 
krijgt de regio Eindhoven definitief de toewijzing voor Kenniswijk. 

oktober 2001 Henk Koning wordt directeur van de Stichting Kenniswijk.nl. Hij geeft aan, in een interview 
met het Eindhovens Dagblad, dat hij twijfelt of er eind 2002 minstens 20.000 huishoudens 
over een glasvezelaansluiting beschikken. 

oktober 2001 Bredband stopt met het aanbieden van breedband in de Vlinderwijk te Eindhoven. De 
oorzaak hiervan ligt in financiële problemen. Bredband trekt zich volledig terug uit 
Nederland, sluit haar kantoor en ontslaat alle 57 werknemers.  

november 2001 KPN Telecom, BAM en Volker Stevin Telecom geven aan de intentie te hebben om via het 
consortium Trilink 30.000 huishoudens in Kenniswijk aan te sluiten op glasvezel. 

december 2001 De expertgroep Breedband wordt in het leven geroepen. 

2002 

januari 2002 Partners uit de private en publieke hoek, 27 in totaal, sluiten een formele 
samenwerkingsovereenkomst. Deze partijen worden de aandeelhouders in Kenniswijk BV. 

08.02.2002 Kenniswijk B.V. wordt formeel opgericht. De oprichters zijn de eerder genoemde 27 partijen. 

21.02.2002 In het Evoluon in Eindhoven vindt een kennismakingsdag plaats voor betrokken bedrijven, 
instellingen en overheden. Hier kondigt Elco Brinkman aan dat nog voor eind 2003 20.000 
huizen moeten zijn aangesloten op breedband.  

15.03.2002 De woningen in de Vlinderwijk krijgen opnieuw breedband. Deze woningen werden in een 
eerder stadium door Bredband voorzien van breedbandinternet. Nu is er sprake van een 
samenwerking van de woningcorporaties met Kenniswijk BV, Volker Stevin Telecom BV, Via 
Net.works, de Technische Universiteit Eindhoven, Simac en GigaPort. 

Maart 2002 De subsidieregeling voor diensten gaat in. Hiermee kunnen partijen die een innovatieve 
dienst willen aanbieden binnen Kenniswijk een subsidie verkrijgen.  
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Maart 2002 Nuenen maakt bekend dat het plannen heeft om glasvezel aan te leggen. 

Mei 2002  In de staatscourant wordt de subsidieregeling voor infrastructuur aangekondigd. Dit is 
gebaseerd op een vraagstimuleringsregeling waardoor huishoudens een eenmalige 
vergoeding kunnen krijgen indien ze een breedbandaansluiting nemen . Per huishouden kan 
men de beschikking krijgen over maximaal €800 en in totaal is er €12.000.000 beschikbaar. 
Subsidieaanvragen kunnen pas vanaf september 2002 ingediend worden. 

Juli 2002 DGTP verhuist van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar het ministerie van 
Economische Zaken.  

08.07.2002 Het breedband demonstratiecentrum wordt geopend in Eindhoven. Hier kunnen 
aandeelhouders en dienstenontwikkelaars hun visies en ideeën tonen aan potentiële 
gebruikers. Tijdens deze opening maakt Trilink bekend dat zij binnen één jaar 1.000 tot 
2.000 woningen willen gaan aansluiten op glasvezel. Ter herinnering: in november 2001 
kondigden zij aan dat zij 30.000 woningen gingen aansluiten. 

01.09.2002 Vanaf heden is het mogelijk om subsidieaanvragen voor infrastructuur in te dienen. 

05.11.2002 Kenniswijk start met een helpdesk: 0800-kenniswijk. In totaal worden hier bijna 11.000 
vragen beantwoord. Nadat in de media is gekomen dat er op zeer korte termijn glas 
aangelegd wordt, krijgt men bijna 100 vragen per dag. 

november 2002 Het wordt duidelijk dat Helmond geen private investeerder kan vinden voor haar plannen. 
Men was van plan om, in het kader van Kenniswijk, in de gehele stad een glasvezelnetwerk 
aan te leggen.  

december 2002 De eerste diensten die ontwikkeld zijn in het kader van Kenniswijk worden operationeel. 

2003 

10.03.2003 Kenniswijk ondertekent een internationale samenwerkingsovereenkomst (SCIN). Met drie 
soortgelijke initiatieven uit Maleisië, Zweden en Canada wil men kennis en ervaringen op het 
gebied van ICT gaan uitwisselen.  

mei 2003 Wireless diensten worden geïntroduceerd. Uiteindelijk is het hiermee mogelijk om in de 
gehele Eindhovense binnenstad de beschikking te hebben over wireless internet.  

22.05.2003 Via VlinderTV, een van de diensten die door Kenniswijk is ondersteund, is het eerste live TV 
programma in Nederland uitgezonden. Het programma was te zien op de website 
www.vlinder.tv die zich voornamelijk richt op bewoners van de Vlinderflats in Eindhoven.  

juni 2003 Het Kenniswijkcentrum wordt geopend op de Technische Universiteit Eindhoven. Dit richt 
zich voornamelijk op ondernemers.  

15.07.2003 De lobby van de gemeente Nuenen om zich aan te sluiten bij Kenniswijk wordt nu gesteund 
door het SRE. Het SRE zegt tot deze beslissing te komen omdat men de plannen van 
Nuenen nu eindelijk haalbaar acht. De Nuenense wethouder van Economische zaken 
verklaart in het Eindhovens Dagblad dat “…Eindhoven en Helmond niet stonden te trappelen 
om een andere gemeente toe te laten en zij liever zelf eerst wilden scoren”. 

18.09.2003 Er wordt een bezoekerscentrum geopend dat zich voornamelijk op consumenten richt. Hier 
kunnen groepen op afspraak een rondleiding krijgen en kunnen mensen kennis maken met 
de mogelijkheden van Kenniswijk.  

02.10.2003 Patrick Morley wordt de nieuwe (interim-)directeur van Kenniswijk BV en vervangt Henk 
Koning. Voor deze tijd was Patrick Morley voorzitter van de raad van commissarissen van 
Kenniswijk. Deze functie wordt nu vervuld door Ben Goossens. 

04.12.2003 Nuenen wordt officieel toegelaten tot Kenniswijk door het ministerie van Economische 
Zaken. Op deze wijze kan Nuenen bij haar verglazingsplannen gebruik maken van de 
mogelijkheden die er bestaan binnen Kenniswijk.  

2004 
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begin 2004 Er zijn nu ruim 1.200 huishoudens aangesloten. Van het budget van €12.000.000 dat 
beschikbaar was gemaakt voor vraagstimulering is op dit moment circa €140.000 gebruikt. 

maart 2004 Berenschot rondt de midterm review naar Kenniswijk af. Deze kritische rapportage heeft als 
conclusie dat de beoogde effecten niet voldoende tot stand zijn gekomen. 

mei 2004 Minister Brinkhorst schrijft in de nota breedband dat Kenniswijk een landelijk experiment 
wordt. Hij wil de plekken in Nederland waar breedbandproeven worden gedaan op deze 
wijze aan elkaar koppelen.  

08.05.2004 Het Regionaal Breedband Consortium Eindhoven lijkt een succes te worden. In dit 
consortium zitten 24 instellingen en bedrijven, waaronder PSV, Philips, ziekenhuizen en 
woningstichtingen. Het heeft als doel om een glasvezelnetwerk aan te leggen, maar het 
staat in principe los van Kenniswijk. 

juni 2004 VolkerWessels Telecom en OnsNet Nuenen tekenen contracten voor het aanleggen van de 
glasvezelinfrastructuur in Nuenen 

augustus 2004 In Nuenen begint de aanleg van glasvezel. 

september 2004 De subsidieregeling voor de diensten wordt aangepast. Nu is het mogelijk om diensten in te 
dienen die niet specifiek gericht zijn op het Kenniswijk gebied maar op heel Nederland. Het 
maximum bedrag voor kleine diensten is verhoogd met €5.000 naar €35.000. 

08.09.2004 Het contract van dhr. H.Koning, directeur van Kenniswijk, wordt niet verlengd. De Raad van 
Commissarissen vond dat hij niet goed functioneerde en de aandeelhouders steunden hen 
hierin. Volgens Koning was de relatie met de Raad van Commissarissen niet meer werkbaar. 

oktober 2004 Er starten gesprekken over het aanleggen van OnsNet in Eindhoven. 

2005 

01.01.2005 Het oorspronkelijke einde van de subsidie voor de infrastructuur. Deze is echter met een half 
jaar verlengd tot juli 2005. 

januari 2005 Hessel Frings wordt benoemd tot de nieuwe directeur van Kenniswijk. Hij is afkomstig van 
KPN.  

februari 2005 In Nuenen worden 7.800 aansluitingen op glasvezel opgeleverd. 

februari 2005  OnsNet Eindhoven begint met het aanleggen van glasvezel. 

23.03.2005 OnsNet Nuenen gaat officieel de lucht in. 

mei 2005 Een mijlpaal in de aangeboden diensten. Op dit moment zijn er 50 diensten online. 
Daarnaast zijn er nog eens 50 diensten in ontwikkeling.  

01.07.05 Het uiteindelijke einde van de subsidie voor de infrastructuur 

juli 2005 OnsNet Eindhoven wordt opgeleverd. In totaal zijn er hier 6.800 glasvezelaansluitingen 
gerealiseerd. 

augustus 2005 Er ontstaat commotie over eventuele fraude bij de subsidieaanvragen voor Tongelre. Aanleg 
van glasvezel en bijbehorende aanvragen van na 31 juni 2005 zouden met opzet 
geantidateerd zijn om alsnog in aanmerking te komen voor de subsidie.  

01.10.2005 Er komt een formeel einde aan Kenniswijk BV. Een doorstart van Kenniswijk BV mislukt. Alle 
dertien werknemers worden ontslagen. Wel wordt later door drie voormalige Kenniswijk BV 
medewerkers het bedrijf Simpact opgericht. 

eind 2005 Er zijn nu ongeveer 15.000 glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Voornamelijk de twee 
initiatieven onder de noemer van OnsNet hebben hier flink aan bijgedragen met circa 14.500 
aansluitingen. Maar het komt niet in de buurt bij de oorspronkelijke doelstellingen die een 
FttH-netwerk voor de hele Kenniswijk-regio inhielden. 

2006 
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19.04.2006 PWC rondt het onderzoek naar de private investeringen in Kenniswijk af. 

oktober 2006 Op deze datum zal de website www.kenniswijk.nl ophouden te bestaan. 
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Bijlage 3. Internationale ICT-vergelijking 

Eén van de drie doelstellingen van Kenniswijk was het vergroten van de Nederlandse 
concurrentiekracht. Indien Nederland koploper wordt (of blijft) op het gebied van ICT dan 
blijft het aantrekkelijk als vestigingsplaats. Deze bijlage zal daarom een internationale 
vergelijking maken op het gebied van ICT. Hiermee wordt zichtbaar hoe Nederland zich 
ontwikkeld heeft op het gebied van ICT tijdens het Kenniswijk-experiment. 

De internationale vergelijking behandelt de volgende landen: Oostenrijk, België, Estland, 
Denemarken, Zuid-Korea, Nederland, Singapore en Zweden. Deze landen zijn gekozen 
omdat ze enigszins lijken op Nederland qua omvang en economische ontwikkeling. Hiermee 
wordt een referentiekader geschapen. Deze internationale vergelijking beslaat de periode 
van 2000 tot 2005. Doordat deze vergelijking over meerdere jaren en verschillende landen 
gaat, is een aantal grafieken niet compleet. Dit komt bijvoorbeeld doordat er geen standaard 
manieren zijn om bepaalde indicatoren te meten. Wij denken echter dat het totaalbeeld dat 
naar voren komt uit de data een goede indicatie geeft van de internationale positie van 
Nederland op het gebied van ICT. 

In deze bijlage worden vijf verschillende parameters bekeken: Toegang tot ICT, 
investeringen in ICT, het gebruik van diensten, beschikbare bandbreedte en prijzen voor 
Internet. Bij een aantal van deze parameters zijn meerdere indicatoren voorhanden.  

Een samenvatting van deze analyse staat in paragraaf 2.2.2 (Tabel 1). 

Dialogic innovatie & interactie 109 



Toegang tot ICT 

Om de toegang tot ICT te bepalen kijken wij om te beginnen naar het gebruik van Internet. 
De onderstaande grafiek toont dat Nederland nog steeds redelijk hoog scoort op dit gebied. 
Nederland is echter gezakt van de tweede plaats in 2000 tot de vijfde plaats in 2004. 
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Figuur 2: De hoeveelheid Internetgebruikers per 1000 personen56 

Bron: Worldbank.org 

56 Internetgebruikers worden hier gedefinieerd als personen die toegang hebben tot het Internet 
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Een goede indicatie voor de toegang tot ICT (en de ontwikkeling van de 
telecommunicatiesector) is het aantal telecommunicatielijnen dat wordt gebruikt. Hiervoor 
tellen wij het aantal vaste en mobiele lijnen op. Wij zien dat Nederland licht is gezakt op de 
ranglijst: van een derde plek in 2000 tot een vierde in 2005. 

Aantal vaste lijnen en mobiele abonnementen (per 1.000 personen) 
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Figuur 3: Gebruik van telecommunicatielijnen 

Bron:Worldbank.org 
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Nederland scoort zeer hoog als het gaat om breedbandabonnementen. Alleen Zuid-Korea 
scoort (iets) hoger. Opvallend hieraan is dat Nederland in 2001 redelijk laag stond in deze 
ranglijst. Voornamelijk de sterke groei in de periode 2003-2005 valt op. 
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Figuur 4: Het aantal abonnementen op breedband57 

Bronnen: OECD.org, ITU.int, STAT.ee (Statistical Office of Estland) 

57 Het gaat hier om lijnen die minimaal de capaciteit hebben van xDSL. 
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Investeringen in ICT 

Als wij de totale uitgaven aan ICT bekijken als deel van het bruto binnenlands product, dan 
lijkt Nederland een hoge positie in te nemen. Opvallend is wel dat bijna alle landen een 
daling in de uitgaven laten zien.  

Totale uitgaven aan ICT 
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Figuur 5: De totale uitgaven aan ICT als deel van het bruto binnenlands product 

Bron: EITO (2005) European Information Technology Observatory 2005 
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We kunnen investeringen in ICT ook bekijken vanuit een ander perspectief. Hieronder wordt 
het aandeel van investeringen in ICT afgezet tegen de totale investeringen. Hier zien wij dat 
Nederland een middenpositie in neemt. 

Aandeel investeringen ICT als deel van totale investeringen 
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Figuur 6: Aandeel ICT-investeringen als deel van totale investeringen58 

Bron: OECD.org 

58 De totale investeringen zijn hier gedefinieerd als: The total non-residential fixed capital formation of 
the total economy 
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Gebruik van diensten 

Het gebruik van diensten is uit te drukken in veel verschillende parameters, maar data laten 
zien dat de parameters duidelijk samenhangen. De onderstaande figuur laat zien dat 
Nederlanders internet veel gebruiken voor het vinden van informatie over producten en 
diensten. In het bijzonder in de periode 2004-2005 is er een grote sprong gemaakt. Data 
met betrekking tot het gebruik van email en het downloaden van spellen en muziek laten 
hetzelfde beeld zien. 

Percentage personen die Internet, in de laatste drie maanden, 
gebruikten voor het vinden van informatie over producten en diensten 
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Figuur 7: Gebruik van Internet voor het vinden van informatie over producten en diensten 

Bron: ec.europa.eu/eurostat/  
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Data met betrekking tot e-government laten zien dat Nederland achterop loopt ten opzichte 
van de referentielanden. Dit geldt zowel voor contact tussen burgers en overheden als 
tussen bedrijven en overheden. Wel is er een sterke groei waar te nemen. De onderstaande 
grafiek toont de online beschikbaarheid van 20 verschillende diensten. 

Online beschikbaarheid van 20 eenvoudige publieke diensten 
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Figuur 8: De online beschikbaarheid van eenvoudige publieke diensten59 

Bron: ec.europa.eu/eurostat/  

 De indicator toont het percentage van de 20 basisdiensten die volledig online beschikbaar zijn. 
Diensten die niet van toepassing zijn op een bepaald land zijn weggelaten. 
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Een laatste manier die wij tonen om het gebruik van diensten te meten heeft betrekking op 
telewerken. In de onderstaande grafiek is zichtbaar dat Nederland een middenpositie 
inneemt op dit gebied. Overigens moet worden opgemerkt dat scores voor het MKB en de 
grote bedrijven hier sterk uiteenlopen, respectievelijk 27% en 78% in 2005. 

Telewerken: Percentage bedrijven met werknemers die een gedeelte 
van hun tijd buiten het bedrijf werken en extern IT toepassingen van 
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Figuur 9: De mate van telewerken 

Bron: ec.europa.eu/eurostat/  
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Beschikbare bandbreedte  

Een goede manier om de intensiteit van het gebruik van internet te meten, is te kijken naar 
de beschikbare bandbreedte. Hier zien wij dat Nederland een hoge positie inneemt. De 
ingekochte capaciteit is enkele malen hoger dan sommige referentielanden.60 

Internationale Internet bandbreedte 
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Figuur 10: De beschikbare bandbreedte  

Bronnen: ITU.int, Worldbank.org 

 De gehanteerde meeteenheid is de ingekochte capaciteit voor internationale internetverbindingen. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat er twee factoren zijn die de score van Nederland positief zouden 
kunnen beïnvloeden. Ten eerste scoren landen die meer internationaal zijn georiënteerd hier hoger, 
aangezien nationaal verkeer in deze parameter niet wordt meegenomen. Ten tweede zou Nederland een 
logistieke functie kunnen vervullen, bijvoorbeeld door verkeer tussen Duitsland en de VS te faciliteren.  
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Prijzen voor internet 

De laatste indicator betreft de prijzen voor Internet. Gezien de vele parameters die gebruikt 
kunnen worden voor het berekenen van een prijs, is dit geen eenvoudige indicator. Ondanks 
deze complexiteit, kiezen wij toch er toch voor om deze indicator af te beelden. In  de  
onderstaande grafiek is het duidelijk dat Nederland gemiddelde prijzen kent voor 
Internetgebruik.  
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Figuur 11: Een vergelijking van de gehanteerde prijzen voor Internet via een analoge lijn61 

Bron: OECD.org 

 De prijzen zijn berekend op basis van de volgende uitgangspunten: Internettoegang voor 40 uur 
(overdag) op het analoge netwerk en inclusief BTW. 
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Bijlage 4. Gesprekspartners 


Interviews 

- Dhr. H. Barentsen, VolkerWessels Telecom 

- Dhr. A. van Boxtel, Ministerie van Financiën 

- Dhr. J. Brouwers, provincie Noord-Brabant 

- Dhr. W. Claassen, oud-wethouder Eindhoven 

- Dhr. J. Davids, KPN 

- Dhr. G. Draaijer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

- Dhr. F. Eggels, gemeente Helmond 

- Dhr. P. van Eijk, Almere Kennisstad 

- Dhr. R. van Esch, Vecai 

- Dhr. R. Elbrink, gemeente Eindhoven 

- Dhr. W. Feron, SRE 

- Dhr. H. Frings 

- Mw. V. Frissen, TNO/EUR 

- Dhr. B. Goossens, RvC Kenniswijk 

- Dhr. H. Grol, Ministerie van Economische Zaken 

- Mw. K. Hartly, KPN 

- Dhr. C. Kox, Trudo / NEMe / OnsNetEindhoven 

- Dhr. A. Leenstra, Ministerie van Economische Zaken 

- Mw. Lemkes, NV Rede 

- Dhr. R.J. Marringa, NV Rede 

- Dhr. C. Molenaar, EUR 

- Dhr. P. Morley, Wolters Kluwer  

- Dhr. F. Nauta, onafhankelijk schrijver/onderzoeker 

- Dhr. B. Nederkoorn, SURFnet 

- Dhr. K. Rovers, Close the Gap / OnsNetNuenen 

- Dhr. S. Royers, R. Krikke en O. Vink, Simpact B.V. 

- Dhr. H. Smeets, Heartspoint 

- Dhr. R. Smeulders, Rabobank 

- Dhr. H. Smits, Woningbouwvereniging Helpt Elkander 

- Dhr. M. Swart, oud-wethouder Welzijn Enschede 

- Dhr. P. Tholen, Brevidius 

- Mw. S. Veereschild, Casema 
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- Dhr. P.T. Versteeve, SenterNovem 

- Dhr. W. Zegveld, oud-voorzitter Impulscommissie Breedband 

Additionele interviews met dienstenaanbieders 

- Begraafplaatsenonline 

- Villa Neuzenrode 

- 2MySpace 

- e-Campus 

- FabChannel 

- I3d / Virtueel Helmond 

- InnoQuip 

- Leren Online 

- Movieplus 

- SuperMemo 

- Teledermatologie 

- Video4All 

- VlinderTV 

- Webtrainer 
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Bijlage 5. Media-analyse Kenniswijk 


1. Analyse op basis van de landelijke dag- en weekbladen 

De uitgangspunten die gehanteerd zijn voor dit onderdeel zijn: 

- ‘Kwaliteitsmedia’ als bron 

- Representatief voor landelijke beeldvorming 

- Betrouwbaar gearchiveerd en eenduidig ontsluitbaar 

- Primaire bron: (inter)nationaal erkende LexisNexis Academic Database 

- Geselecteerde dag- en weekbladen: Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad, Fem 
Business, HP/De Tijd, Het Financieel Dagblad, Haagsche Courant, NRC Handelsblad, Het 
Parool, De Telegraaf, Trouw en de Volkskrant 

Conclusies over de berichtgeving in de kranten en weekbladen 

Het aantal zelfstandige artikelen dat in de landelijke ‘kwaliteitsmedia’ is verschenen en 
specifiek/alleen over Kenniswijk gaan, is beperkt: 74 over de periode 2000-2005 (zie tabel 
18). Gezien de locatie van Kenniswijk is het niet verwonderlijk dat het Eindhovens Dagblad 
het grootste aantal artikelen over Kenniswijk publiceerde. De weekbladen zijn geheel 
afwezig. Het aantal artikelen over kenniswijk vertoont een beginpiek in 2001 als het project 
wordt aangekondigd (zie figuur 16). Er is duidelijk een mediastilte te constateren over geheel 
2002. Na 2003 neemt het aantal artikel gelijkmatig toe, met 2004 als hoogtepunt. De 
artikelen in 2004 en 2005 zijn afwisselend positief en negatief; bewindvoerders en analisten 
spreken over “mislukt”, “niet mislukt”, “leergeld” dan wel “moeizaam” (zie figuren 17 en 18). 
Het aantal artikelen over nieuwe initiatieven omtrent Kenniswijk zijn meestal positief van 
aard en groter in getal; dit zorgt ervoor dat de negatieve berichten in de minderheid blijven. 
Van de meest geciteerde personen in de media zijn de trekkers van Kenniswijk ruim in de 
meerderheid: Claassen, Frings, Royers, Morley en Brinkhorst (zie de lijst met geciteerde 
personen). Alleen Wintzen, Styaert en Huizer zijn kritische buitenstaanders (afgezien van 
een aantal anonieme gebruikers). De negatieve berichten mogen in de minderheid zijn, ze 
zijn niet minder mals (zie het overzicht met kritische uitspraken over Kenniswijk). 

Tabel 18 Bron geselecteerde artikelen 

Naam bron N (%) 

De Telegraaf 1 (1) 

de Volkskrant 3 (4) 

Eindhovens Dagblad 58 (78) 

Het Financieele Dagblad 4 (5) 

Het Parool 3 (4) 

NRC Handelsblad 1 (1) 

Trouw  4 (5) 

Totaal 74 100 
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Figuur 12. Verschijningsdatum artikelen 

Figuur 13. Titelanalyse landelijke dagbladen 
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Figuur 14. Titelanalyse Eindhovens Dagblad 

Geciteerde personen 

Meer dan 1 keer geciteerd zijn: 

R.H. Augusteijn, directeur van De Parasol (3x), S. Royers, Kenniswijk BV (3x), Eckart Wintzen, oprichter 
BSO (2x), Elco Brinkman, landelijke stichting Kenniswijk (2x), H. Frings, directeur Kenniswijk (3x), W. 
Claassen, wethouder Eindhoven (4x), H. Koning, (ex-)directeur van Kenniswijk BV (2x), Q.-Kools, IVA 
(2x), Welschen, burgemeester Eindhoven (2x), Patrick Morley, plv directeur Kenniswijk(2x), Gijs de 
Vries, Staatssecretaris van V&W (2x). 

Eén keer geciteerd zijn: 

Jan Wester, projectsecretaris Kenniswijk, Lemke, projectleider, R. van Boxtel, Minister 
Grotestedenbeleid, E. Lemkes-Straver, P. Mengde, wethouder Veldhoven, E. Frank, gemeente 
Eindhoven, C. Hamans, CDA, E. Huizer, P. van der Wel, Electronic Highway Platform Nederland, Ivo Pinxt 
inloopcentrum, O. Kuipe, manager, R.-Elbrink, RBC projectleider, Martijn van Dam, kamerlid, Ferd 
Crone, kamerlid, W. Renders, Kenniswijk, S. Veereschild, Kenniswijk, Jan Steyaert, lector Fontys 
Hogescholen Eindhoven, H. Smits. Directeur woningbouwvereniging Helpt Elkander, Ben Goossens, 
commissaris, M. Barenbrug, Kenniswijk-woordvoerster, F. Verhallen,wethouder Nuenen, H. Haas, 
burgemeester gemeente Valkenswaard, C. Bethlehem verantwoordelijk wethouder, Oscar Vinck service 
development manager Kenniswijk bv. 
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Tabel 19. Overzicht met kritische uitspraken over Kenniswijk 

2000 

2001 

2003 

2003 

2003 

2004 

2005 

Trouw, 16 maart 2000: Huizer ziet de bui al hangen: straks zijn de huizen van de mooiste 
en moderne applicaties voorzien, maar haken de bewoners niettemin af doordat ze (te) 
moeilijk toegang tot het net kunnen krijgen. 

Het Parool, 6 oktober 2001: De logge organisatiestructuur staat kennelijk een snelle 
besluitvorming in de weg. In totaal vijfendertig bedrijven en instellingen bemoeien zich met 
de aanleg. 'Volslagen krankzinnig en zonde van het overheidsgeld’. 

ED, 3 november 2002: Wethouder W. Claassen hoopt het ministerie van Economische 
Zaken ervan te overtuigen dat geld uit de goeddeels ongebruikte miljoenenpot voor 
Kenniswijk in de aanleg van glasvezel moet worden gestoken. Claassen ziet dit als de 
laatste kans om het project te redden. 

Het Financieel Dagblad, 19 september 2003: De subsidieregeling voor bedrijven die nieuwe 
diensten willen uitproberen in de proeftuin Kenniswijk, is mislukt. Van de euro 25 mln die 
de overheid beschikbaar stelde, is slechts een fractie uitgekeerd. Hoeveel geld er over is, 
wil de woordvoerster niet kwijt. 'Genoeg voor veel projecten', voegt ze toe. 

ED, 6 december 2003: 'Theoretisch geneuzel', 'Ik hoor nooit meer iets van ze', 'Er gebeurt 
niks', zijn opmerkingen die onder de bewoners en in het bedrijfsleven vallen als het om 
Kenniswijk gaat. 

Het ministerie wil zijn miljoenen alleen aan Kenniswijk geven, als het bedrijfsleven 
evenredig investeert. Omdat dit niet gebeurt, blijft het geld op de plank liggen. En door 
Haagse bureaucratie duurde het een jaar voordat er een consumentensubsidie voor 
glasvezel kwam.  

ED, 27 januari 2004: Weggegooid gemeenschapsgeld", zo concludeert een teleurgestelde 
testrijder op de Kenniswijksite. 

ED, 24 april 2004: Er is nog maar een fractie gebruikt van de 45 miljoen euro die drie jaar 
geleden voor Kenniswijk opzij is gezet door het ministerie van Economische Zaken. Het 
prestigieuze project om van grote delen van Eindhoven en Helmond een 'breedband
proeftuin' te maken, kwam tot nu toe echter niet van de grond.  

ED, 8 september, 2004: Raad van Commissarissen concludeert: 'Kenniswijk weet nu niet 
wat gebruikers willen. Van de beoogde 'consumentenmarkt' is maar weinig terecht 
gekomen, concludeerde de opdrachtgever, het ministerie van Economische Zaken eerder 
dit jaar. 

ED, 18 februari 2005: In de uitwerking door rijksambtenaren van zijn idee tot een concreet 
plan ging het fout, vindt Wintzen. Vervolgens werd het project definitief de grond in 
geboord door de aanleg niet alleen niet gratis, maar zelfs nog duurder te maken dan de bij 
de gebruiker bestaande aansluiting.“ 

Uiteindelijk kwamen er met veel trekken en duwen 1800 aansluitingen tot stand. Ja, wie 
wil er voor zo'n kleine klantenkring nou nieuwe diensten ontwikkelen?  

ED, 1 oktober, 2005: Het is dus vooral aan Nuenen te danken dat Kenniswijk na vijf jaar 
toch nog wat succes heeft behaald. 

De gemeente Eindhoven heeft de grenzen met opzet vaag gehouden; mensen moeten 
gewoon maar afwachten of ze een aanbieding krijgen. 

Bij het opzetten van de publiekprivate samenwerking is niet nagedacht over de vraag hoe 
de Kenniswijk bv tot daden moet komen. 

De bewoners begrijpen ondertussen niet dat er niks gebeurt.  
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2. Analyse op basis van vaktijdschriften: Automatiseringsgids en Computable 

Tabel 20. Titelanalyse Automatiseringsgids en Computable 2000-2005 

Er zijn 48 artikelen uit AG en 10 uit Computable die echt over Kenniswijk gaan. Periode 
2000-2005 ongeveer hetzelfde verdeeld: veel aandacht aan het begin, relatieve stilte rond 
2001, vanaf 2002 doorlopende aandacht. Er zijn veel nieuws- en wapenfeiten die neutraal of 
positief getint zijn. Maar ook relatief veel (redactionele) commentaren die zeer kritisch zijn 
(zie citaten per jaar na de grafieken). Verhouding positief-negatief is bij deze twee vakbladen 
evenwichtiger dan bij de dagbladen: per saldo zijn AG en Computable kritischer en 
negatiever in hun berichtgeving geweest, met name: (a) Bij de start 2001-2002: sceptisme 
en langzame start wordt benadrukt. (b) Rond april/mei 2004, het Berenschot-rapport 
bevestigt het ‘mislukken’, nadien ruime spreektijd voor politici en critici 
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3. Analyse op basis van internationale media 

Bron Datum headline about Kenniswijk 

Business Wire 

Business Wire 

Total Telecom 

ARABIA 2000 

Middle East 
Company 
News Wire 

M2 
PRESSWIRE 

HUGIN AS 

PR Newswire 

WorldSources 

Financial 
Times 
Information 

AFX European 
Focus 

Broadband 
Media 

EUROPEMEDIA 

The Ottawa 
Citizen 

Newsbytes

Advertising 
Age 
International 

August 11, 
2006 

June 22, 
2006 

December 
15, 2005  

May 2, 2005  

October 20, 
2004 

July 20, 
2004 

December 2, 
2003 

April 7, 2003  

March 8, 
2003 

March 3, 
2003 

June 27, 
2002 

April 22, 
2002 

February 13, 
2002 

October 16, 
2001 

 May 29, 
2001 

June 1, 2000 

New Market Report Provides an Inventory of 
the State of FTTx Deployments around the 
Globe - The Players Involved, the 
Architecture Utilised and Coverage Targets 

Research and Markets: By 2007 Bandwidth 
Averages in the Netherlands Are Expected to 
Reach 10Mb/s 

VisionAIR claims success with municipal 
broadband trials 

DIC joins international smart community 
network 

Lucent Technologies: Lucent Technologies 
Reports Results for the Fourth Quarter and 
Fiscal Year 2004 

selects Lucent Technologies to provide 
managed services for its advanced fibre to 
the home broadband network 

Nomadix Supplies Universal Subscriber 
Gateway II for Eindhoven City Centre 
HotZone in the Netherlands; Pilot Program in 
Kenniswijk Eindhoven Provides Citywide 
Wireless Broadband Access to Residents and 
Visitors 

Dutch Broadcast Facilitator NOB Launches 
Advanced Video-on-Demand Services On 
Kasenna MediaBase XMP; 

Wireless Internet access for Subang Jaya, 
NEW STRAITS TIMES-MANAGEMENT TIMES 

MSC LINKS UP WITH WORLD LEADING 
SMART COMMUNITIES 

Imtech in network reseller deal with Lucent, 
Alcatel 

Dutch in pole position as DSL keeps MSOs on 
their toes 

Kenniswijk project finally set up 

Reaching out online: Ottawa's SmartCapital 
program aims to bring online services to 
every citizen in the city, Marlene Orton 
reports 

Malaysian IT Firms Accompany Govt On 
European Mission 

Interactivity a big thing in Amsterdam, but 
consumers are not yet buying into it; Thus 
far, hot-orange.com is said to be Holland's 
only successful online retail venture 

Kenniswijk wordt een 'company' genoemd in 
commercieel rapport waarin een (lange) lijst van 
breedbandprojecten uit de gehele wereld 

Kenniswijk wordt genoemd temidden van 10 
andere Nederlandse FttH-projecten 

Kenniswijk wordt een lokaal breedband project als 
onderdeel van het EU VisionAIR project genoemd 

Kenniswijk wordt een 'prestigeous' member van de 
Smart Community International Network (SCIN) 
genoemd 

Kenniswijk wordt als klant van Lucent Technologies 
genoemd 

Kenniswijk wordt relatief breed en positief 
uitgemeten als opdrachtgever voor Lucent om voor 
hen het FttH network mag beheren; Henk Koning 
komt aan het woord in een promoachtige tekst 

Ook hier wordt Kenniswijk gepromoot als klant van 
in dit geval Nomadix, een public access solutions. 
Wim Renders van Kenniswijk is lovend over de pilot 
met het WiFi hotspot network 

Kenniswijk wordt genoemd als onderdeel van het 
digitale TV pilot project van KPN, VW en NOB 

Kenniswijk wordt genoemd als onderdeel van SCIN 

Kenniswijk wordt genoemd i.v.m. Aziatische 
onderdeel van SCIN, MSC (Malaysia's Multimedia 
Super Corridor 

Kenniswijk wordt genoemd als potentiële 
opdrachtgever voor Imtech FttH technologie 

Nederland en Wim Kok worden geprezen voor de 
koploperspositie mbt breedband in Europa; 
Kenniswijk wordt het "flagship" genoemd 

kort bericht wrs vertaald van een Nederlands 
artikel ("finally set up") maar wel positief en 
ambitieus beschreven 

Kenniswijk wordt genoemd al 1 van de Smart 
Communities 

De Malaysian Development Corporation (MDC) 
noemt Kenniswijk als 1 van haar potentiële 
partners 

Aankondiging van het Kenniswijk-project 
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Bijlage 6. Deelnemers interactieve sessie 

De volgende personen/respondenten hebben deelgenomen aan de interactieve sessie: 


- Dhr. H. de Wilt (voormalig lid RvC Kenniswijk BV) 


- Dhr. G. Draaijer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 


- Dhr. J. Wester (Ministerie van Economische Zaken) 


- Dhr. A. Polat (SenterNovem) 


- Dhr. W. Claassen (vrm. wethouder Eindhoven) 


- Dhr. W. Feron (SRE) 


- Dhr. C. Bloemen (GDS4 B.V.) 


- Dhr. K. Rensen (consument Kenniswijk)


Vier andere deelnemers hebben op het laatste moment afgezegd.


Dialogic innovatie & interactie 129 



Dialogic innovatie & interactie 130 


