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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond  

De Technologiestichting STW heeft als voornaamste taak het stimuleren en coördineren 
van het technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het bevorderen van de 
overdracht van die kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven. Vanuit die missie 
financiert STW jaarlijks ongeveer 600 onderzoeksprojecten. Deze projecten worden veelal 
door promovendi en postdocs aan Nederlandse kennisinstellingen uitgevoerd. Potentiële 
gebruikers van buiten die instellingen worden in een zo vroeg mogelijk stadium bij de 
uitvoering betrokken. De projecten worden zowel op basis van hun wetenschappelijke 
kwaliteit als hun kans op toepassing (utilisatie) beoordeeld. 

In 2006 is de werkwijze van STW over de periode 2001-2004 door Dialogic en Technopolis 
geëvalueerd. Daaruit kwam het beeld naar voren van STW als een efficiënte en effectieve 
uitvoeringsorganisatie voor onderzoeksfinanciering. Zo was de gemiddelde beoordeling van 
alle gehonoreerde projecten in 2001-2004 volgens het oordeel van de jurykamers op zowel 
de wetenschappelijke kwaliteit als utilisatie “zeer goed”. De wisselwerking tussen de 
wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven bleek echter niet eenduidig vast te stellen. 
Weliswaar bleek dat onderzoeksprojecten regelmatig leiden tot concrete en waardevolle 
opbrengsten voor de gebruikerscommissie (uit het bedrijfsleven) maar het verband tussen 
wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie is nog niet goed onderzocht. Zo is het onduidelijk 
of utilisatie ten koste gaat van wetenschappelijke kwaliteit (onderzoekers moeten immers 
twee goden dienen en dat loopt meestal slecht af) of dat wetenschappelijke kwaliteit juist 
de beste garantie is voor utilisatie (excellentie wordt vanzelf [h]erkend door het 
bedrijfsleven).1 

Voor de evaluatie zijn verschillende onderzoeksmethodes ingezet, zoals desk research, 
(diepte)interviews en webenquêtes. De drie groots opgezette enquêtes (gericht op 
respectievelijk de onderzoekers, de projectleiders en de leden van de gebruikerscommis
sie) leverden een schat aan informatie op die in principe ook inzicht zou kunnen geven in 
de gewraakte relatie tussen wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie. STW heeft Dialogic 
daarom gevraagd om de gegevens afkomstig uit de evaluatie nader te analyseren op dit 
specifieke punt. In een later stadium zijn de data uit de webenquêtes gekoppeld aan eigen 
datasets van STW die ook een aantal variabelen bevatten met betrekking tot wetenschap
pelijke kwaliteit en utilisatie. 

1 Zie bijvoorbeeld de studie van Van Giessel et al. (2006) voor naar focus en massa in wetenschapsbe
leid in acht Europese landen, en met name de landenstudie over Zwitserland; 
http://www.awt.nl/uploads/files///werkdocarchief///werkdoc_070301_ppps.pdf 

http://www.awt.nl/uploads/files///werkdocarchief///werkdoc_070301_ppps.pdf


1.2 Vraagstelling 

Om de vraag naar het verband tussen wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie te kunnen 
onderzoeken, is ze in de volgende centrale vraagstelling omgezet: 

Wat is de relatie tussen wetenschappelijke onderzoeksoutput en het 
succes in utilisatie? 

Wetenschappelijke kwaliteit wordt hier geoperationaliseerd door het (engere) concept 
‘wetenschappelijke onderzoeksoutput’. Indicatoren voor deze variabele zijn bijvoorbeeld 
het aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, (hoofdstukken in) boeken en 
presentaties op wetenschappelijke congressen. Het succes in utilisatie van wetenschappe
lijke resultaten meten we af aan de aanwezigheid van ‘tussenproducten’, zoals patenten en 
octrooien, nieuwe producten of diensten, of nieuwe bedrijfsactiviteiten (spin-offs). 

De centrale vraagstelling is verder opgebroken in een tweetal subvragen: 

a)	 Wat is het verband tussen de verschillende aspecten (indicatoren) van weten
schappelijke onderzoeksoutput en van succes op utilisatie? 

b)	 Welke verschillen bestaan er tussen de verschillende wetenschapsgebieden met 
betrekking tot de relatie tussen wetenschappelijke onderzoeksoutput en succes op 
utilisatie? 

Deelvraag b) onderzoekt in hoeverre de specifieke eigenschappen van de wetenschapper 
de relatie tussen wetenschappelijke output en succes op utilisatie (a) beïnvloeden. Wij 
hebben daarbij gekozen voor de opsplitsing in wetenschappelijke velden (bijvoorbeeld 
‘mathematics’, ‘technology and engineering’ en ‘life sciences’). In principe zijn op basis van 
de beschikbare data ook opsplitsingen te maken naar andere soorten specifieke 
eigenschappen.2 

1.3 Leeswijzer 

De opbouw van het verslag volgt de chronologische volgorde waarin het onderzoek is 
uitgevoerd. In hoofdstuk 2 wordt de eerste deelvraag beantwoord aan de hand van de data 
die afkomstig zijn uit de Dialogic evaluatie (dataset I). De twee kernbegrippen uit 
deelvraag (a) – ‘wetenschappelijke output’ en ‘succes in utilisatie’ – worden verder 
uitgediept. Vervolgens worden de onderlinge verschillen tussen wetenschappelijke velden 
geanalyseerd (deelvraag b). In hoofdstuk 3 staat de eerste deelvraag opnieuw centraal 
maar nu op basis van de gekoppelde dataset van STW en Dialogic (dataset II). Conclusies 
zijn integraal in de tekst opgenomen als de interpretatie van de tabellen. 

Voorbeelden zijn naast andere eigenschappen van de wetenschapper (nationaliteit, geslacht) 
eigenschappen van de universiteit die bij het project betrokken was (grootte, internationale ranking, 
enzovoort), idem voor bedrijven in de gebruikerscommissie (grootte, R&D-intensiteit). 
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2 Wetenschappelijke output versus 
succes op utilisatie (dataset I) 

2.1 Kenmerken datasets 

Bij dit deelonderzoek is gebruik gemaakt van data afkomstig uit een evaluatieonderzoek 
van STW dat Dialogic uitvoerde voor het Ministerie van Economische Zaken en NWO.3 

Hierbij werd een grootschalige webenquête uitgezet bij een aantal groepen, waaronder de 
onderzoekers die bij STW betrokken waren. Een aantal van de vragen uit deze survey is 
gebruikt als indicator voor het meten van wetenschappelijke output en succes op utilisatie. 
Een overzicht van de vragen en de bijbehorende codering is opgenomen in Annex I. De 
vragenlijst is ingevuld door 603 onderzoekers. 50 enquêtes zijn niet volledig ingevuld. Er 
resten dus 553 valide waarnemingen (N=553). 

2.2 Interne validiteit 

Om de interne validiteit van de twee variabelen ‘wetenschappelijke onderzoeksoutput’ en 
‘succes op utilisatie’ te testen, is de onderlinge samenhang tussen de indicatoren 
geanalyseerd. De veronderstelling is dat de indicatoren binnen elke set daadwerkelijk 
hetzelfde fenomeen meten. Dat is hier gecontroleerd door een correlatieanalyse uit te 
voeren. Bij een sterke onderlinge samenhang is er sprake van een significante correlatie en 
is de richting van de verbanden (positief of negatief) bovendien hetzelfde. 

Ter verhoging van de leesbaarheid zijn in de onderstaande correlatiematrices alle cellen 
met significante positieve verbanden groen gekleurd, en alle cellen met significante 
negatieve verbanden oranje. De indicatoren hebben grofweg de volgende betekenis:4 

• Thesis: De onderzoeker heeft zijn of haar proefschrift over het onderzoek afgerond 

• Journals: Aantal peer-refereed artikelen over het onderzoek 

• Papers: Aantal papers over het onderzoek 

• Books: Aantal boek(bijdragen) over het onderzoek 

• Nat_Pres: Aantal presentaties over het onderzoek op nationale conferenties  

• Int_Pres: Aantal presentaties over het onderzoek op internationale conferenties 

• Workshop: Aantal presentaties over het onderzoek bij bedrijven  

• Uni_Pres: Aantal presentaties over het onderzoek bij universiteiten 

Tabel 1 laat zien dat alle wetenschappelijke indicatoren inderdaad significant met elkaar 
samenhangen en dezelfde richting hebben. In alle gevallen is de betrouwbaarheid 
bovendien erg hoog (P<0,01). 

3 Bodewes et al. (2006). 
4 De exacte vraagstelling is te vinden in Bijlage 1. 
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Tabel 1. Correlatiematrix van de indicatoren van wetenschappelijke output (dataset I) 

THESIS JOURNALS PAPERS BOOKS NAT_PRES INT_PRES WORKSHOP UNI_PRES 
THESIS 1 
JOURNALS ,454(**) 1 
PAPERS ,358(**) ,348(**) 1 
BOOKS ,235(**) ,348(**) ,244(**) 1 
NAT_PRES ,356(**) ,344(**) ,307(**) ,258(**) 1 
INT_PRES ,355(**) ,415(**) ,530(**) ,309(**) ,466(**) 1 
WORKSHOP ,216(**) ,190(**) ,300(**) ,184(**) ,277(**) ,282(**) 1 
UNI_PRES ,146(**) ,221(**) ,137(**) ,183(**) ,291(**) ,303(**) ,266(**) 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Om succes in utilisatie te operationaliseren, maken we gebruik van de volgende 
variabelen.5 

• Prototype: Resultaat van onderzoek is prototype 

• New_prod: Resultaat van onderzoek is nieuw product, proces of dienst 

• Improvement: Resultaat van onderzoek is verbetering van product,proces of dienst 

• Patent: Resultaat van onderzoek is patent 

• Spinoff: Resultaat van onderzoek is spin-off 

• New_resrch: Resultaat van onderzoek is nieuw onderzoeksproject 

• Fin_revs: Resultaat van onderzoek zijn financiële opbrengster 

• No_result Onderzoek heeft geen van de bovenstaande opbrengsten 

Ook alle indicatoren voor succes in utilisatie blijken significant positief samen te hangen, al 
zijn de verbanden iets minder sterk dan in het geval van de indicatoren voor wetenschap
pelijke onderzoeksoutput. De controlevariabele NO_RESULT laat keurig een significant 
negatief verband zien voor alle kruisrelaties6. 

Tabel 2: Correlatiematrix van de indicatoren van succes in utilisatie (dataset I) 

PROTOTYPE NEW PROD IMPROVEMENT PATENT SPINOFF NEW RESRCH FIN_REVS NO RESULT 
PROTOTYPE 1 
NEW PROD 0,057 1 
IMPROVEMENT ,141(**) ,179(**) 1 
PATENT ,131(**) ,105(*) -0,056 1 
SPINOFF ,136(**) ,144(**) -0,007 ,131(**) 1 
NEW RESRCH ,127(**) 0,058 ,133(**) ,207(**) ,186(**) 1 
FIN_REVS 0,071 ,119(**) ,097(*) ,156(**) ,170(**) ,142(**) 1 
NO RESULT -,463(**) -,312(**) -,484(**) -,342(**) -,142(**) -,417(**) -,142(**) 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Samenvattend kunnen we stellen dat beide variabelen een hoge mate van interne 
consistentie laten zien en dat de interne validiteit van de meetinstrumenten hoog is. 

5 De exacte vraagstelling is te vinden in Bijlage 1. 
6 De variabele NO_RESULT is tegengesteld aan de andere indicatoren voor ‘succes in utilisatie’. Zodra 

een van deze indicatoren een positieve waarde heeft, is er immers sprake van (enig) resultaat en 
zou de waarde van NO_RESULT dus {0} moeten zijn. Andersom geldt dat voor een positieve waarde 
{1} voor NO_RESULT alle andere variabelen {0} zouden moeten scoren. 
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2.3 Wetenschappelijke onderzoeksoutput versus utilisatie 

Nu de interne validiteit van de instrumenten getoetst is, kunnen de twee variabelen tegen 
elkaar uit worden gezet. Dat gebeurt op dezelfde wijze als in de voorgaande paragraaf. De 
resultaten van de correlatieanalyse zijn in tabel 3 weergegeven. Met uitzondering van de 
controlevariabele NO_RESULT worden er louter positieve verbanden aangetroffen tussen de 
twee variabelen. Met andere woorden: onderzoekers die bij projecten betrokken zijn die tot 
een nieuw prototype (PROTOTYPE) hebben geleid, schrijven relatief veel papers (PAPERS), 
geven relatief veel presentaties op nationale (NAT_PRES) en internationale congressen 
(INT_PRES) en geven relatief veel workshops (WORKSHOP), enzovoort. 

Ook de betrouwbaarheid van de relaties is in bijna alle gevallen zeer hoog. Dit betekent dat 
(veel) wetenschappelijke output en (succes in) utilisatie duidelijk met elkaar samenhangen. 
Dit ontkracht de hypothese uit de inleiding dat utilisatie ten koste gaat van wetenschappe
lijke kwaliteit. 

Tabel 3. Correlatiematrix van de indicatoren van wetenschappelijke output en succes in utilisatie 
(dataset I) 

THESIS JOURNALS PAPERS BOOKS NAT_PRES INT_PRES WORKSHOP UNI_PRES 
PROTOTYPE 0,07 0,057 ,170(**) 0,021 ,100(*) ,157(**) ,159(**) -0,011 
NEW PROD ,131(**) ,147(**) ,095(*) ,177(**) ,116(**) ,164(**) ,100(*) ,095(*) 
IMPROVEMENT 0,034 0,047 0,075 0,047 0,016 0,01 ,104(*) 0,07 
PATENT ,101(*) ,181(**) 0,081 ,164(**) ,121(**) ,117(**) ,095(*) ,112(**) 
SPINOFF 0,033 ,099(*) 0,02 0,059 ,136(**) ,110(**) ,154(**) 0,018 
NEW RESRCH ,186(**) ,286(**) ,292(**) ,189(**) ,252(**) ,231(**) ,201(**) ,144(**) 
FIN_REVS 0,054 ,099(*) 0,065 ,154(**) ,089(*) 0,058 ,169(**) 0,068 
NO RESULT -,172(**) -,206(**) -,249(**) -,123(**) -,171(**) -,185(**) -,131(**) -0,064 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

2.4 Factor analyse van de indicatoren 

In het eerste deelonderzoek is simpelweg verondersteld dat de vragen die wij onder de 
kopjes ‘wetenschappelijke output’ en ‘succes in utilisatie’ hebben geschaard, ook 
daadwerkelijk die twee benoemde fenomenen meten. Hoewel uit de correlatieanalyse naar 
voren kwam dat de indicatoren binnen de twee sets nauw met elkaar samenhangen – en 
dus hetzelfde fenomeen meten – zegt dat nog niets over de relatie tussen de indicatoren 
en het te meten fenomeen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een variabele uiteen valt in 
verschillende deelvariabelen. 

In plaats van de indicatoren vooraf ‘top-down’ toe te wijzen is het ook mogelijk om ze 
‘bottom-up’ te clusteren en uit deze clusters dan achteraf (nieuwe) variabelen te 
construeren – de zogenaamde factor analyse.7 Op deze manier is het mogelijk om de 
interpretatie van de antwoorden op de survey naar een hoger niveau te tillen. Zo is het 
mogelijk dat de factoren patronen naar voren brengen die we anders over het hoofd 
hadden gezien.8 

7 Er is gebruik gemaakt van een principal components extractie methode en een varimax rotatie. Het 
aantal factoren is bepaald door een eigenwaarde van maximaal 1 in te stellen. De Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy – een veelgebruikte maat voor de onafhankelijkheid van de 
indicatoren – is 0,81 (moet minimaal 0,5 zijn dus deze analyse voldoet in ruime mate aan de eis). 
De cases krijgen een waarde toegekend door gebruik te maken van de regressiemethode. 

8 Een voorbeeld is het uitvoeren van een factoranalyse op de uitkomsten van een IQ test van een 
groot aantal respondenten. De factoranalyse zal de honderden vragen reduceren tot enkele factoren. 
Als de IQ test goed is opgezet, geven deze factoren elk een bepaald type intelligentie aan: ruimtelijk 



_
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Uit de factoranalyse van de 15 afzonderlijke indicatoren uit de twee sets (de controlevaria
bele NO_CONTROL is hier niet meegenomen) blijkt dat er vier clusters van indicatoren 
voorkomen. Het eerste cluster komt 1:1 overeen met de indicatoren die wij vooraf onder 
de variabele ‘wetenschappelijke onderzoeksoutput’ hebben geplaatst. Met andere woorden: 
deze factor (SCIENCE) krijgt sterke ladingen van alle indicatoren die een wetenschappelijk 
karakter hebben. 

De variabele ‘succes in utilisatie’ blijkt in drie clusters uiteen te vallen. De eerste factor 
[REVENUES] wordt getypeerd door concrete economische opbrengsten, zoals spin-offs, 
patenten en directe financiële opbrengsten. De tweede factor [INNOVATIE] bestaat uit 
nieuwe producten, processen of diensten (NEW_PROD) of verbeteringen hiervan (CURR
PROD). De laatst factor [PROTOTYPE] krijgt zijn lading vooral van de indicator PROTOTYPE. 
Deze uitkomst is enigszins verrassend omdat men zou verwachten dat deze indicator onder 
de generieke factor [INNOVATIE] zou vallen. Maar blijkbaar is het ontwikkelen van een 
prototype wezenlijk anders dan het (door)ontwikkelen van een nieuw of het verbeteren van 
een bestaand product. 

Een andere interessante observatie is dat de indicator NEW_RESRCH aan geen van de vier 
factoren is toe te kennen. Blijkbaar hoort die indicator een beetje bij alle factoren, maar bij 
geen enkele factor in het bijzonder. 

Tabel 4. De factormatrix9 

SCIENCE REVENUES INNOVATION PROTOTYPE 
THESIS 0,66  
JOURNALS 0,69  
PAPERS 0,66  
BOOKS 0,51  
NAT_PRES 0,66  
INT_PRES 0,75  
WORKSHOP 0,40  

O
n
d
er

zo
ek

so
u
tp

u
t

UNI_PRES 0,46  
PROTOTYPE 0,77 
NEW PROD 0,64  
IMPROVEMENT 0,76  
PATENT 0,66  
SPINOFF 0,63  
NEW RESRCH 

S
u
cc

es
 i
n

u
ti
lis

at
ie

FIN_REVS 0,55  

2.5 De relatie tussen wetenschappelijk velden en output 

In de webenquête is, naast de vragen die ten grondslag liggen aan de indicatoren voor 
wetenschappelijke onderzoeksoutput en succes in utilisatie, nog een aantal achtergrond
vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen kunnen als onafhankelijke variabele 
worden gebruikt om de outputvariabelen op te splitsen. 

In deze paragraaf hebben we gekozen voor de variabele ‘wetenschappelijk veld’ 
(WETEN_VELD) omdat we vermoeden dat er significante verschillen bestaan tussen de 
verschillende velden. Met andere woorden: het sterke verband tussen wetenschappelijke 
onderzoeksoutput en succes in utiliteit mag dan weliswaar in het algemeen voor STW-

inzicht, taalgevoel, logische redeneren, enzovoort. De respondenten krijgen als feedback hun score 
op de verschillende factoren en niet de scores die zij hadden gegeven op de honderden afzonderlijke 
vragen. 

9 Vanwege de interpretatie zijn alleen absolute waarden gelijk of hoger dan 0.40 afgebeeld. 
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onderzoekers gelden, voor een specifiek wetenschappelijk veld zou het verband sterker of 
zwakker kunnen zijn, of zelfs een tegengestelde richting kunnen hebben. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de verdeling van de respondenten over de wetenschappe
lijke velden. Nota bene: de respondent kon bij deze vraag uit meerdere antwoorden kiezen 
(maximaal 3) waardoor het aantal valide waarnemingen groter is dan 553. 

Tabel 5. Verdeling over wetenschappelijke velden (dataset I) 

WETEN VELD N % 

Mathematics 79 7,6% 

Physics 181 17,4% 


Chemistry 106 10,2% 


Technology and Engineering 336 32,2% 

Earth sciences 23 2,2% 


Computer sciences 106 10,2% 

Life sciences, medicine 209 20,0% 

(human and animal) and biology 

Social and Socio-cultural sciences 3 0,3%

Valid N 1043 100,0% 


De variabele WETEN_VELD is vervolgens uitgezet tegen de vier factoren die we in de 
vorige paragraaf hebben gevonden. Hierbij maken we gebruik van een t-toets. Hier wordt 
getest of de gemiddelde scores van respondenten significant afwijken van 0. Uit deze 
analyse komt naar voren dat er inderdaad significante verschillen zijn tussen de 
verschillende wetenschappelijke velden, met name bij de factoren REVENUES en 
PROTOTYPE. 

Tabel 6. Gemiddelde scores van respondenten met een bepaald vakgebied 

SCIENCE REVENUES INNOVATION PROTOTYPE 
Mathematics 0,14 -0,41 ** 

-0,21 * 
0,06 -0,11 

Physics -0,01 -0,04 0,20 
Chemistry -0,21 0,14 0,07 

Technology and Engineering 0,01 -0,13 0,00 
Earth sciences 0,20 

0,41 ** 

0,68 ** 

-0,45 ** 

-0,53 ** 

-0,31 ** 
0,50 ** 

0,23 0,09 
Computer sciences 0,13 -0,16 0,13 

Life sciences, medicine (human and 
animal) and biology 0,17 0,08 

Social and Socio-cultural sciences10 1,72 -0,52 0,23 0,83 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

De patronen liggen redelijk in de lijn der verwachting. Zo scoren wiskundigen laag op 
REVENUES, ingenieurs en informatici hoog op PROTOTYPE, en biomedici hoog op 
REVENUES en juist laag op PROTOTYPE.  

10 Het aantal sociale wetenschappers in de populatie is zo beperkt (N=3) dat geen van de relaties – 
ondanks de ogenschijnlijk hoge scores – een significant verband oplevert. 



3 Wetenschappelijke output versus 
succes op utilisatie (dataset II) 

3.1 Kenmerken dataset 

STW beschikt ook zelf over een aantal databases waaruit gegevens zijn te distilleren die 
betrekking hebben op wetenschappelijke output en utilisatie. Voor elk van de twee 
variabelen zijn drie indicatoren beschikbaar. De onderliggende vragen en codering zijn in 
Bijlage 1 opgenomen. Desondanks geven we een kort overzicht van de variabelen: 

Wetenschappelijke kwaliteit: 

• Pub_items: Aantal gepubliceerde artikelen van een onderzoeker 

• Sum_cited:  Aantal citaties van een onderzoeker 

• Impact: Som van de impact van publicaties van een onderzoeker 

Utilisatie: 

• Betrokken: Beoordeling van de betrokkenheid van de gebruikerscommissie 

• Product Beoordeling van het product van het onderzoek 

• Inkomsten Beoordeling van de (mogelijke) inkomsten  

De vragen zijn van een ander type dan die van de webenquête van Dialogic. In het laatste 
geval zijn alle scores afkomstig van de respondenten zelf. In de dataset van STW zijn de 
scores toegekend door externe partijen. De indicatoren voor wetenschappelijke 
onderzoeksoutput zijn gebaseerd op tellingen die door STW zelf zijn gedaan op basis van 
overzichten van derde partijen. De scores voor de drie vragen die betrekking hebben op 
utilisatie, hebben echter als nadeel dat ze zijn gebaseerd op het oordeel van een panel van 
deskundigen, en dat de (ordinale) schalen die zijn gebruikt minder eenduidig zijn dan die 
van de vragen uit de Dialogic webenquête. 

De oorspronkelijke dataset van STW, waarvan het aantal records rond de 200 ligt, heeft 
grotendeels betrekking op dezelfde onderzoekers die ook in de dataset van Dialogic 
voorkomen. Omdat de overlap zo groot is, was het mogelijk om de twee datasets te 
koppelen. Zo ontstond er een nieuwe, integrale dataset met 130 cases (onderzoekers). De 
kenmerken van de gekoppelde dataset zijn in detail beschreven in Bijlage 2. 

We hebben de twee datasets gekoppeld omdat we vermoeden dat het zo mogelijk zou zijn 
om nog meer gegevens boven tafel te krijgen. Een nadeel van de koppeling is dat het 
aantal waarnemingen beduidend minder is dan bij de oorspronkelijke dataset. Hierdoor is 
het moeilijker om relatief kleine verschillen met statistisch significantie te detecteren.  

3.2 Interne validiteit 

Ook voor de gekoppelde dataset zijn eerst de onderlinge verbanden tussen de indicatoren 
voor wetenschappelijke onderzoeksoutput en utilisatie in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat 
alle significante correlaties op de verwachte manier samenhangen: er zijn slechts positieve 
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verbanden te ontdekken. Tabel 7 toont de correlatiematrix van de indicatoren van 
wetenschappelijke output.  

Tabel 7. Correlatiematrix van de indicatoren van wetenschappelijke output (dataset II) 
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PUB_ITEMS 
SUM_CITED 
IMPACT 
THESIS 
JOURNALS 
PAPERS 
BOOKS 
NAT_PRES 
INT_PRES 
WORKSHOP 
UNI_PRES 

1,000 


1,000 


0,794** 1,000 


0,163 0,156 1,000 


0,493** 0,497** 
 1,000 


0,130 -0,013 0,009 
 0,145 1,000 


0,141 
 0,176 1,000 


0,191* 


0,688** 

0,686** 

0,253** 

0,484** 0,321** 

0,248** 

0,326** 0,235* 0,134 0,256** 

0,191* 0,267** 0,203* 0,213* 0,249** 

0,486** 

0,162 1,000 

0,157 0,094 0,062 0,140 0,229* 0,372** 

0,351** 0,247** 0,259** 

0,225* 0,232* 0,242** 

0,257** 1,000 

0,062 -0,028 -0,052 0,068 0,049 0,097 1,000 

0,066 0,160 0,133 -0,108 0,092 0,127 0,198* 1,000 

** Correlation is significant at 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

In het geval van de utilisatieparameters wijzen de significante verbanden weliswaar in de 
verwachte richting, maar is het totale aantal significante verbanden dat wordt gevonden 
beperkter. De controlevariabele NO_RESULT scoort weer negatief op alle cellen maar niet 
alle gevonden verbanden zijn nu statistisch significant. 

Tabel 8.  Correlatiematrix van indicatoren van utilisatie (dataset II) 
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BETROKKEN 
PRODUCT 
INKOMSTEN 
PROTOTYPE 
NEW PROD 
IMPROVEMENT 
PATENT 
SPINOFF 
NEW RESRCH 
FIN_REVS 
NO RESULT 

1


0,171 1 


0,223* 0,432** 1 

0,057 0,068 0,117 1 

-0,061 0,252* 0,126 0,021 1 

0,035 0,185 -0,093 -0,046 0,189* 1 

-0,046 0,345** 0,245* 0,148 0,104 -0,088 1 

-0,053 0,184 0,151 0,09 0,044 -0,099 0,06 1 

-0,042 0,145 0,115 

0,221* 

-0,304** 

0,164 -0,03 0,139 -0,028 0,307** 1 

0,092 0,064 0,151 0,09 0,138 -0,032 -0,053 0,148 1 

-0,002 -0,256* -0,11 -0,358** -0,407** -0,283** -0,121 -0,393** -0,121 1 

** Correlation is significant at 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

Al met al kan worden gesteld dat uitkomsten voor de gekoppelde dataset II een beduidend 
grotere betrouwbaarheidsinterval kennen dan de oorspronkelijke dataset I. Dit wordt 
veroorzaakt door de aanzienlijk lagere N. De relatief kleine verschillen leiden daarom niet 
tot statistisch significante correlaties. 



_

3.3 Wetenschappelijke onderzoeksoutput versus utilisatie, part II 

Nu de onderlinge verbanden tussen de gelijksoortige variabelen zijn getest, komen de 
verbanden tussen wetenschappelijke onderzoeksoutput en utilisatie opnieuw aan bod. De 
methode die is gebruikt is dezelfde als de methode die in paragraaf 2.3 is toegepast. 

De resultaten van de correlatieanalyse zijn in tabel 9 weergegeven. Een vergelijking met 
Tabel 3 leert al snel dat de relatie tussen wetenschappelijke onderzoeksoutput en succes in 
utilisatie in het geval van dataset II veel minder sterk is dan in het geval van dataset I. 
Opvallend is het feit dat onderzoekers die als resultaat een concrete verbetering aan een 
product, proces of dienst realiseren (IMPROVEMENT) minder wetenschappelijke output 
bewerkstelligen op het gebied van publicaties, citaties en impact van publicaties. Dit in 
tegenstelling tot de onderzoekers die een patent of een prototype als uitkomst hebben. Zij 
hebben een hogere impactscore en een hogere score op respectievelijk citaties en 
publicaties. Een ander opvallend element is de sterke relatie tussen het realiseren van 
nieuw onderzoek en (a) het hebben van veel papers en (b) het houden van veel 
presentaties op nationale conferenties. Verder kennen onderzoekers die een nieuw 
product, proces of dienst weten te bewerkstelligen, geen hogere of lagere score aangaande 
wetenschappelijke output.  

Tabel 9. Correlatiematrix van indicatoren van wetenschappelijke onderzoeksoutput en succes in 
utilisatie (dataset II) 
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BETROKKEN 0,062 0,085 0,024 0,019 0,165 

PRODUCT 0,055 0,151 0,162 0,015 0,189 

INKOMSTEN 0,036 0,189 0,052 0,114 -0,037 

PROTOTYPE 0,189* 0,139 0,181* 0,003 -0,108 

NEW_PROD 0,115 0,152 0,076 0,074 

IMPROVEMENT -0,183* -0,191* -0,222* -0,071 -0,007 

PATENT 0,107 0,206* 0,223* 0,038 0,055 

SPINOFF 0,129 0,105 0,132 -0,021 -0,084 

NEW_RESRCH 0,14 0,062 0,074 0,097 0,015 

FIN_REVS 0,089 0,053 0,03 -0,021 0,045 

NO_RESULT -0,006 -0,001 -0,015 -0,152 -0,067 
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0,087 0,262* 0,092 0,115 0,005 0,083 

0,034 0,12 0,022 0,007 -0,14 -0,049 

0,223* 0,022 0,103 0,1 0,089 0,04 

0,211* 

0,187* -0,099 -0,025 0,085 0,107 -0,043 

-0,068 0,125 -0,016 0,051 0,003 -0,028 

0,096 0,042 -0,112 -0,023 0,183* 0,105 

-0,007 0,127 -0,012 -0,048 0,003 -0,05 

0,185* 

-0,279** 

-0,035 -0,05 0,045 0,027 

0,31** 0,031 0,348* 0,102 

0,187* 

0,265** 0,098 

0,089 0,199* 0,009 0,014 0,16 0,027 

0,04 0,002 -0,05 -0,104 0,024 

** Correlation is significant at 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

In het algemeen kunnen we stellen dat wetenschappelijke output veelal positief correleert 
met utilisatie. Alle indicatoren van utilisatie correleren positief met minimaal één indicator 
van wetenschappelijke kwaliteit. Opvallende uitzonderingen zijn de wetenschappers die 
een dienst-, proces- of productverbetering (IMPROVEMENT) realiseerden. Die scoren op de 
eerste drie wetenschappelijke variabelen negatief. 
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3.4 Onafhankelijke T-Toetsen 

Een laatste methode die we zullen toepassen om verschillen te detecteren, is de 
onafhankelijke t-toets.11 Op deze wijze kunnen we controleren of de score op een bepaalde 
indicator significant verschilt tussen twee groepen. Hiertoe delen we de populatie op in 
twee groepen. De eerste groep scoort 0 op een bepaalde indicator van utilisatie, de tweede 
groep 1. In concreto zien we dus in de eerste rij van Tabel 10 dat de groep die geen 
prototype als uitkomst heeft, gemiddeld 4,66 gepubliceerde artikelen heeft. De groep die 
wel een prototype als uitkomst van zijn project heeft, kent een gemiddelde van 6,24 
artikelen. 

Tabel 10. Overzicht van de gemiddelde scores op indicatoren van wetenschappelijke kwaliteit, 
gedifferentieerd naar groepen die wel en niet een bepaalde indicator van utilisatie kenden 
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PROTOTYPE 

NEW_PROD 

IMPROVEMENT 

PATENT 

SPINOFF 

NEW_RESRCH 

FIN_REVS 

0 17,76 0,71 2,52* 

2,31* 

2,43 1,34 3,13 3,85 2,22 4,21 

1 
4,66* 

6,24* 26,37 

1,78* 

2,37* 0,71 2,29 2,89* 1,21 3,05 4,08 2,55 4,08 

0 4,9 17,96 1,9 0,69 2,68 1,26 3,12 3,89 2,32 4,19 

1 5,93 28,07 2,17 0,77 2,6* 2,53 1,43 3,07 4,03 2,33 4,1 

0 0,73 2,39 2,57 1,28 3,24 3,95 4,05 

1 
5,71* 24,74* 2,23* 

1,53* 

1,78* 

4,24* 13,4* 0,67 2,38 2,76 1,33 2,89 3,89 

2,12* 

2,67* 4,36 

0 4,94 17,29 0,7 2,37 2,65 1,26 3,12 3,96 2,32 4,2 

1 5,93 31,5 2,59* 0,74 2,44 2,63 1,44 3,07 3,81 2,33 4,04 

0 5,04 19,79 1,92 0,71 2,39 2,65 1,31 3,91 2,26 4,16 

1 7,33 33,67 2,83 0,67 2,17 2,5 1,17 4,17 3,5 4,33 

0 4,75 19,16 1,88 0,68 2,38 1,29 3,83 4,06 

1 5,88 22,86 2,12 0,77 2,4 

2,43** 

3,02** 1,33 

3,04* 

4,33* 

2,71** 

3,81** 4,09 

2,04* 

2,84* 4,35 

0 5,08 20,14 1,96 0,71 2,38 2,62 1,27 3,11 3,92 2,27 4,16 

1 6,67 27,17 2,17 0,67 2,5 3 1,83 3,17 4 3,33 4,33 

** Difference is significant at 0.01 level (2-tailed) * Difference is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

3.5 Conclusies en aanbevelingen 

De resultaten van de analyse bevestigen grotendeels de resultaten uit het vorige 
hoofdstuk. We kunnen nu ook een aantal nuances aanbrengen. 

Wetenschappers die positief scoren (1) op de indicatoren voor utilisatie (dus die 
prototypes, patenten, financiële inkomsten, enzovoort genereren) scoren over bijna de 
hele linie hoger dan de controlegroep (0) op de indicatoren voor wetenschappelijke 
kwaliteit – het absolute aantal publicaties, het aantal citaties en de impact van de 
publicaties. Dit is een sterke bevestiging van het beeld dat wetenschappelijke kwaliteit 
samenhangt met utiliteit, en een weerlegging van de hypothese dat goed en nuttig 
onderzoek niet goed samengaan. De enige uitzondering is het onderzoek van wetenschap
pers dat is gericht op het bereiken van concrete verbeteringen in producten en diensten. 
Blijkbaar is dit type onderzoek relatief sterk intern gericht op de bedrijfsprocessen en veel 
minder extern gericht op wetenschappelijke gremia. Hoewel we op basis van de 
afzonderlijke scores geen uitspraak kunnen doen over de causale richting tussen 

Er is gebruik gemaakt van een independent T-Test. Om te bepalen of er verschillen waren in 
variantie is er gebruik gemaakt van een Levene’s test.  
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wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie, suggereert het contrast tussen IMPROVEMENT en 
de overige indicatoren van utilisatie dat onderzoek dat in de eerste plaats is gericht op 
wetenschappelijke excellentie als bijeffect relatief veel utiliteit met zich meebrengt maar 
dat het omgekeerde niet het geval is. Kortom, de meest effectieve manier om utiliteit te 
verhogen is door wetenschappelijke excellentie na te streven. Het bereiken van concrete 
verbeteringen in producten en processen is een vak op zich en vraagt om een specifiek 
beleid. 

In tegenstelling tot de kernindicatoren voor wetenschappelijke kwaliteit is er niet of 
nauwelijks een verschil tussen de twee groepen voor de wetenschappelijke indicatoren 
THESIS en JOURNALS. Onderzoekers die hun promotie nog niet hebben afgerond scoren 
dus niet veel minder dan onderzoekers die dat al wel hebben gedaan. Ze scoren uiteraard 
wel significant lager op wetenschappelijke productie (aantal publicaties) en wetenschappe
lijke status (impact). De uitkomst voor JOURNALS is enigszins verrassend. Het ligt in de 
lijn der verwachting dat die variabele een vergelijkbaar beeld zou geven als de drie 
kernindicatoren voor wetenschappelijke kwaliteit (in casu de drie variabelen die door STW 
aan de dataset zijn toegevoegd). De uitkomsten zijn waarschijnlijk voor een belangrijk deel 
terug te voeren op de wijze waarop deze variabele is geoperationaliseerd.12 

Elke vorm van toegepast onderzoek kent een eigen specifieke wetenschappelijke 
verschijningsvorm. Met andere woorden: elk type toegepast onderzoek is op een specifieke 
wijze met wetenschappelijk onderzoek verbonden. Daarbinnen is telkens een dominant 
kanaal te onderkennen waarlangs de resultaten van het toegepast onderzoek naar buiten 
worden gebracht. De resultaten van onderzoek dat een prototype (PROTOTYPE) of een 
nieuw product of dienst (NEW_PROD) heeft voortgebracht, worden vooral in publicaties 
naar buiten gebracht, respectievelijk via (non-reviewed) papers en (reviewed) journals. 

De resultaten van de overige soorten van toegepast onderzoek – met uitzondering van 
FIN_REVS waar geen duidelijk beeld valt te herkennen – worden vooral via presentaties en 
workshops verspreid. De resultaten van onderzoek die spin-offs (SPINOFF) hebben 
voortgebracht, worden vooral op bijeenkomsten binnen Nederland gepresenteerd, 
resultaten van onderzoek dat is gericht op het aanbrengen van concrete verbeteringen in 
bestaande producten en diensten (IMPROVEMENT) vooral via workshops. Voor het 
bekendmaken van nieuwe onderzoeksprojecten (NEW_RESRCH) spelen beide kanalen een 
belangrijke rol. 

Op grond van het voorafgaande kunnen we concluderen dat er niet op voorhand een 
rangorde in het belang van kanalen kan worden aangebracht. Het hangt van het type 
toegepast onderzoek af welk kanaal of welke mix van kanalen prevaleert. In vrijwel alle 
gevallen geldt wel dat het ‘klassieke kanaal’ van peer-reviewed publicaties een belangrijke 
rol speelt. 13 Dus ook voor de diffusie van wetenschappelijke kennis voor praktische 

12 In tegenstelling tot de variabele PUB_ITEMS, die is gebaseerd op rechte tellingen van het aantal 
publicaties, is voor de variabele JOURNALS een vijfpunts Likertschaal gebruikt (0 artikelen; <4 
artikelen; 4-10 artikelen; >10 artikelen). De variantie van de antwoorden op JOURNALS is daardoor 
beduidend kleiner dan die op PUB_ITEMS en daardoor kunnen de scores en significantieniveaus 
anders uitvallen. 

13 Zie ook Freitas en Bekkers (2007) voor een generieke analyse van kanalen van kennisuitwisseling 
tussen universiteiten en bedrijfsleven. Ook zij vinden een grote mate van variatie in het voorkomen 
van typen kanalen met daarbinnen een belangrijke rol voor peer-reviewed publicaties. Opvallende 
uitkomst is dat de rangorde van de kanalen voor onderzoekers uit de wetenschap en uit het 
bedrijfsleven nagenoeg hetzelfde is. Overigens komt de variatie met name voort uit de aard van de 
kennis (tacitness, systemicness, enzovoort) en uit de tradities van de wetenschappelijke disciplines 
waaruit de betrokken wetenschappers oorspronkelijk afkomstig zijn. Dat laatste speelt in ons geval 
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toepassing blijft dit kanaal van cruciaal belang – een beduidend belangrijkere rol dan 
concepten waaraan in het moderne innovatiebeleid veel belang aan wordt gehecht, zoals 
patenten, octrooien en spin-offs. Er wordt relatief veel gewicht toegekend aan de 
‘halffabrikaten’ voor utiliteit, maar de kwaliteit van de grondstoffen (veelgelezen 
publicaties) lijkt minstens zo belangrijk te zijn als determinant voor een succesvol 
innovatiebeleid. 

waarschijnlijk ook een rol: binnen bepaalde disciplines domineren bepaalde typen toegepast 
onderzoek (patenten, prototypes, financiële opbrengsten, enzovoort) en die hangen op hun beurt 
samen met een voorkeur voor bepaalde wetenschappelijke kanalen (journals, papers, workshops, 
enzovoort) 
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Bijlage 1 Variabelendeclaraties 


Dataset I (Dialogic webenquête) 

Wetenschappelijke onderzoeksoutput 

label vraagstelling 
THESIS 

JOURNALS 

Did you already realise a PhD-thesis based on this 
research project? 
How many peer reviewed articles in scientific 
journals did you (already) realise based on this 
research project? 

PAPERS 

BOOKS 

How many papers and other written contributions did 
you (already) realise based on this research project? 
[Not including scientific journal contributions, books 
or book contributions] 
How many books or book contributions did you 
(already) realise based on this research project? 

NAT_PRES How many presentations based on the STW (funded) 
project did you (already) deliver? [Not including the 
user committee meetings] - National conference 
presentations 

INT_PRES How many presentations based on the STW (funded) 
project did you (already) deliver? [Not including the 
user committee meetings] - International 
conference presentations 

WORKSHOP How many presentations based on the STW (funded) 
project did you (already) deliver? [Not including the 
user committee meetings] - Company presentati
ons/workshops 

UNI_PRES How many presentations based on the STW (funded) 
project did you (already) deliver? [Not including the 
user committee meetings] - Internal presenta
tions/ workshops at the university/institute 

waarden 
{0,No}

{1,Yes} 

{1,None}

{2,Less than 4 articles} 

{3,5 to 10 articles} 

{4,More than 10 articles} 

{1,None}

{2,Less than 4 contributions}

{3,5 to 10 contributions} 

{4,More than 10 contributions}

{1,None}

{2,One} 

{3,Two} 

{4,Three or more} 

{1,None}

{2,One} 

{3,Two} 

{4,Three} 

{5,Four or more}

{1,None}

{2,One} 

{3,Two} 

{4,Three} 

{5,Four or more}

{1,None}

{2,One} 

{3,Two} 

{4,Three} 

{5,Four or more}

{1,None}

{2,One} 

{3,Two} 

{4,Three} 

{5,Four or more}




Utilisatieparameters 

label vraagstelling waarden 
PROTOTYPE Did the research project (already) result in any of the following outcomes ? {1,Ja} 

- A new (operational) prototype {0,Nee} 
NEW_PROD Did the research project (already) result in any of the following outcomes ? {1,Ja} 

- A new product, process or service {0,Nee} 
IMPROVE- Did the research project (already) result in any of the following outcomes ? {1,Ja} 
MENT - A concrete improvement of an existing product, process or {0,Nee} 

service 
PATENT Did the research project (already) result in any of the following outcomes ? {1,Ja} 

- A patent or other forms of intellectual property rights {0,Nee} 
SPINOFF Did the research project (already) result in any of the following outcomes ? {1,Ja} 

- A new company (spinoff) {0,Nee} 
NEW_RESRCH Did the research project (already) result in any of the following outcomes ? {1,Ja} 

- A new research project {0,Nee} 
FIN_REVS Did the research project (already) result in any of the following outcomes ? {1,Ja} 

- Financial revenues {0,Nee} 
NO_RESULT* Did the research project (already) result in any of the following outcomes ? {1,Ja} 

- No results (yet) {0,Nee} 
* Controlevariabele 

Wetenschappelijk veld 

label vraagstelling waarden 
WETEN_VELD How would you classify your 

research project in terms of main 
scientific fields (with a maximum 
of three fields) ? – Scientific 
field 

{1,Mathematics} 
{2,Physics} 
{3,Chemistry} 
{4,Technology & Engineering} 
{5,Earth sciences} 
{6,Computer sciences} 
{7,Life sciences, medicine (human and animal), biology} 
{8,Social and socio-cultural sciences} 

Dataset II (STW database) 

Wetenschappelijke onderzoeksoutput 

label omschrijving waarden 
PUB_ITEMS Number of published items 2000-2007 (promovendus) Geheel getal ≥0 

SUM_CITED Sum of the times cited 2000-2007 Geheel getal ≥0 

IMPACT Impact score (Hirsch-index), 2000-2007 Geheel getal ≥0 

Utilisatieparameters 

label omschrijving waarden 
BETROKKEN Betrokkenheid {0,Uitkomsten irrelevant voor gebruikers} 

{1.Er is minimaal een GC aanwezig} 
{2,(tussenvorm) Een GC die actief participeert, maar klein} 
{3,Substantiële steun, participatie op niet mis te verstane wijze} 

PRODUCT Product {0,In onderzoeksstadium mislukt of voortijdig afgebroken} 
{1,Geen concreet product, dus basic technology} 
{2,Een concept methode, principe of een voorlopig model} 
{3,Een aanwijsbaar product, werkend prototype of een afgerond} 

INKOMSTEN Inkomsten {0,Er zijn geen inkomsten (te verwachten)} 
{1,Wel gebruik, geen geld -of bescheiden inkomsten- } 
{2,Wel gebruik, 'waardevol' voor de samenleving, incidenteel} 
{3,Klappers, concreet gebruik door een bedrijf plus inkomsten} 
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Bijlage 2: Kenmerken van datasets 

Dataset II (gekoppelde datasets) 

Mean 
Std. 
Deviation N Indicator van 

PUB_ITEMS 5,169 3,886 130 Wetenschappelijke kwaliteit 
SUM_CITED 21,965 33,047 130 Wetenschappelijke kwaliteit 
IMPACT 1,985 1,565 130 Wetenschappelijke kwaliteit 
THESIS 0,708 0,456 120 Wetenschappelijke kwaliteit 
JOURNALS 2,383 0,597 120 Wetenschappelijke kwaliteit 
PAPERS 2,642 0,924 120 Wetenschappelijke kwaliteit 
BOOKS 1,300 0,616 120 Wetenschappelijke kwaliteit 
NAT_PRES 3,108 1,522 120 Wetenschappelijke kwaliteit 
INT_PRES 3,925 1,231 120 Wetenschappelijke kwaliteit 
WORKSHOP 2,325 1,450 120 Wetenschappelijke kwaliteit 
UNI_PRES 4,167 1,398 120 Wetenschappelijke kwaliteit 
BETROKKEN 2,143 0,657 105 Mate van utilisatie 
PRODUCT 2,181 0,794 105 Mate van utilisatie 
INKOMSTEN 1,423 0,618 104 Mate van utilisatie 
PROTOTYPE 0,317 0,467 120 Mate van utilisatie 
NEW_PROD 0,250 0,435 120 Mate van utilisatie 
IMPROVEMENT 0,375 0,486 120 Mate van utilisatie 
PATENT 0,225 0,419 120 Mate van utilisatie 
SPINOFF 0,050 0,219 120 Mate van utilisatie 
NEW_RESRCH 0,358 0,482 120 Mate van utilisatie 
FIN_REVS 0,050 0,219 120 Mate van utilisatie 
NO_RESULT 0,217 0,414 120 Mate van utilisatie 
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