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1 Introductie: PPS voor kennis en 
innovatie 

1.1 Beleidscontext en achtergrond 

Het kabinet Balkenende IV zet zwaar in op betere benutting van kennis en innovatie om 
maatschappelijke vraagstukken beter op te kunnen lossen. In het verlengde van de 
sleutelgebieden aanpak en de achterliggende innovatieprogramma’s worden maatschappe
lijke innovatieprogramma’s voorbereid waarin samenwerking tussen publieke en private 
partijen centraal staat. De Minister President heeft recentelijk1 innovatie omschreven als 
een interactief spel waarbij diverse spelers (inclusief de overheid) betrokken zijn en 
waarbij in gezamenlijkheid aan het innovatief vermogen van ons land gewerkt zal moeten 
worden. 

Het ministerie van LNV heeft recentelijk richting de Tweede Kamer gecommuniceerd dat 
het meer wil inzetten op publiekprivate samenwerkingsconstructies (PPS) in het domein 
van kennis en innovatie 2 . PPS in het domein van fysieke projecten en regionale 
ontwikkeling (bouw van scholen, infrastructuurprojecten, Meerstad Groningen) kennen we 
al langere tijd. Maar ook voor een relatief onzeker eindproduct (innovatie), waarbij het 
proces om te komen tot dit eindproduct complex en onvoorspelbaar is, zal PPS nu als 
beoogd instrument vaker worden ingezet. Croqué en Bok3 benadrukken de achterliggende 
rationale: behalve dat PPS bijdraagt aan een betere kennisuitwisseling tussen kennisinstel
lingen en het bedrijfsleven, resulteert het ondersteunen van gemeenschappelijk onderzoek 
in eco-efficiënte innovaties. PPS op het gebied van kennis en innovatie biedt zodoende veel 
mogelijkheden, waarbij de effecten méér kunnen opleveren dan enkel het verbeteren van 
sectorale en/of nationale concurrentieposities. 

De specifieke beleidscontext van het ministerie van LNV vraagt om een nadere invulling 
van het gebruik van PPS binnen het eigen kennis- en innovatiebeleid. In die specifieke 
beleidscontext zijn de volgende vier aspecten te onderkennen: 

1.	 Sectoren worden gekenmerkt door een hoge concentratie van MKB. Cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Statline Databank, 2007) laten zien dat 
het aandeel van middelgrote en kleine bedrijven, uitgedrukt in het aantal werkne
mers per bedrijf, zeer groot is. In de onderstaande tabel zijn zowel absolute als 
relatieve (percentages) weergegeven4. Maar liefst 78,7% van de bedrijven in de 
sector landbouw en jacht, bestaat uit zelfstandigen. Dit sectorspecifieke kenmerk 
heeft grote gevolgen voor kennis- en innovatievraagstukken in het domein van 

1 Speech bij de opening van het Academisch Jaar in Wageningen, 4 september 2007. 

Ministerie van LNV (2007). Beleidsdoorlichting artikel 26 LNV-begroting ‘Kennis & Innovatie’. 
Eindrapport van een pilotproject. Rapport DK nr. 2007/075.Ede: Ministerie van LNV – Directie 
Kennis.  

3 Croqué, S. & R. Bok (2007). Handelingsperspectief voor LNV in PPS-constructies voor kennis en 
innovatie. Ede: Ministerie van LNV – Directie Kennis. 

4	 Het uitgangspunt is de CBS Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93). Een uitsplitsing naar de 
sectoren ‘Landbouw en Jacht’, ‘Bosbouw, dienstverlening voor Bosbouw’  en ‘Visserij’ is daar op 
gebaseerd. 
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LNV. Denk bijvoorbeeld aan de investeringsmogelijkheden (financieel en non
financieel) van ondernemers met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe pro
ducten/diensten en mogelijkheden voor kennisuitwisseling binnen en buiten de 
organisatie (restricties in tijd en dus minder mogelijkheden om contacten te leg
gen). 

Tabel 1 Spreiding organisaties naar bedrijfsgrootte (bron: CBS, 2007) 

Bedrijfsgrootte (aantal werknemers) 
0 
zelfst. 1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 >500 Totaal 

A Landbouw, 
jacht en 
bosbouw 

73375 
(78,6%) 

16190 
(17,3%) 

2160 
(2,3%) 

1090 
(1,2%) 

450 
(0,5%) 

65 
(0,1%) 

25 
(0%) 

5 
(0%) 

0 
(0%) 

93360 
(100%) 

01 Landbouw 73020 16055 2140 1080 445 65 25 5 0 92835 
en jacht (78,7%) (17,3%) (2,3%) (1,2%) (0,5%) (0,1%) (0%) (0%) (0%) (100%) 

02 Bosbouw; 
dienstverlening 
voor bosbouw 

360 
(67,9%) 

135 
(25,5%) 

20 
(3,8%) 

10 
(1,9%) 

5 
(0,9%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

530 
(100%) 

B Visserij 330 
(45,8%) 

315 
(43,8%) 

45 
(6,3%) 

20 
(2,8%) 

10 
(1,4%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

720 
(100%) 

2. Centrale kennispositie van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. De 
land- en tuinbouwsector in Nederland is grotendeels geconcentreerd rondom het complex 
van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Deze positie is gegroeid door 
jarenlange wettelijke taken op het gebied van onderzoek, voorlichting, onderwijs, maar 
ook inspectie, controle en statistiek5. De drieluik Onderzoek-Voorlichting-Onderwijs heeft 
lange tijd centraal gestaan binnen het onderwijs- wetenschapsbeleid van het ministerie. 
Een fusie van een verzelfstandigd DLO met de LUW heeft geleid tot het ontstaan van de 
WUR. De centrale positie van Wageningen als kenniscentrum binnen de LNV domeinen 
zorgt enerzijds voor een herkenbare ingang en kennisbundeling op het gebied van 
landbouwkundig onderzoek, anderzijds kan gebrek aan concurrentie binnen de 
kennisinfrastructuur nadelig zijn voor innovatie. 

3. Hoge mate van regulering binnen de sectoren. De invloed van de overheid op het 
agrarische bedrijfsleven, en de wederzijdse afhankelijkheid tussen overheid en private 
partijen, is onder andere het resultaat van de sterke mate van regulering in de sector. Ten 
eerste speelt marktregulering (ook in internationale context) een rol. Ten tweede op het 
gebied van voedselveiligheid en exportcontroles (VWA). Denk hierbij ook aan grenscontro
les op landbouwgoederen en afgifte van exportcertificaten. 

4. Invloed van lokale en regionale overheden. Wat betreft gebiedsontwikkeling, 
milieu- en bouwvergunningen speelt in toenemende mate de invloed van gemeenten of 
provincies een rol. Zo is per 1 januari 2007 de Wet investeringsbudget Landelijk Gebied 
(WILG) van kracht gegaan. Provincies krijgen een grotere rol in de beleidsuitvoering op het 
onderwerp landelijk gebied. 

De bovenstaande sectoreigenschappen hebben invloed op de manier waarop publiekprivate 
samenwerking kansen kent en vormgegeven kan worden. Mede om die reden heeft het 

Via de Landbouw Universiteit (LUW), de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Dienst 
Landbouwkundige Voorlichting (DLV), en de instellingen voor praktijkonderzoek. 
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ministerie van LNV behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden van PPS als 
beleidsinstrument. De volgende sectie gaat nader  in op de onderzoeksvraag en de wijze  
waarop de vraag beantwoord wordt. 

1.2 Onderzoeksvraag en -aanpak 

In dit onderzoek staan enerzijds een typologie van PPS constructies in het LNV domein 
centraal en anderzijds een handelingsperspectief voor LNV beleidsmakers. Het ministerie is 
zodoende gebaat bij een antwoord op de volgende vragen: 

1.	 Op welke wijze kunnen we de complexiteit en diversiteit van PPS casussen gericht 
op kennis en innovatie vangen in een typologie? [Typologie – Hoofdstuk 2] 

2.	 Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden met betrekking tot de positie van het 
ministerie in de aansturing van PPS en het gebruik van PPS als beleidsinstrument 
binnen kennis- en innovatiebeleid? [Handelingsperspectief – Hoofdstuk 3] 

Uitgangspunt is om eerst zicht te krijgen op de bandbreedte van PPS’en, maar wel te 
komen tot een overzicht waarmee te werken valt, om vervolgens te komen tot actiepunten 
voor het ministerie: welke rol kan de overheid innemen met betrekking tot PPS als 
innovatiebevorderend instrument? Bij het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek 
gelden een aantal uitgangspunten: 

1.	 Om niet op voorhand een aantal opties en mogelijkheden uit te sluiten gaan we 
niet uit van de enge (juridische) definitie van het centrale begrip PPS maar hante
ren we in plaats daarvan de ruimere opvatting zoals bijvoorbeeld het Ministerie van 
Financiën 6  hanteert: “[PPS is] een samenwerkingsverband waarbij overheid en 
bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, een project 
realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling”. De twee minimale 
eisen waaraan een samenwerkingsverband moet voldoen om als PPS beschouwd te 
worden zijn: a) er is sprake van een publieke taak b) de private partner draagt 
(een deel van) het risico. Daarbij moet echter benadrukt worden dat risico niet 
louter geïnterpreteerd dient te worden als financieel risico. Binnen PPS constructies 
die gericht zijn op kennis en innovatie, zijn ook zachte risico’s aan de orde. Voor
beelden zijn ‘gezichtsverlies’ voor private partijen of politiek gevoelige situaties 
voor publieke partijen. 

2.	 We gaan uit van een kritische benadering van PPS. PPS is een middel om een 
bepaalde meerwaarde te bereiken: een kwalitatief beter product voor hetzelfde 
geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. PPS is dus nadrukkelijk geen doel op 
zich. Soms zijn er bovendien andere middelen voorhanden die beter geschikt zijn 
om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen en/of een efficiëntieslag te slaan. 
Tenslotte geldt dat de meerwaarde van een samenwerking middels PPS staat en 
valt met de feitelijke invulling van de PPS constructie. De veronderstelde win-win 
situatie die uit de publiekprivate samenwerking kan voortkomen, ontstaat niet au
tomatisch maar vereist een zorgvuldige regie van de samenwerking en de juiste 
inzet van procesinhoudelijke mensen. Met andere woorden, het succes van een PPS 

6 Ministerie van Financiën/Kenniscentrum PPS (2007). Publiek private samenwerking. Den Haag: 
ministerie van Financiën. Elektronisch te benaderen op 
http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,publiek-private-samenwerking 
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is niet een vanzelfsprekendheid die samenhangt met de vorm (PPS)7. De uitvoering 
blijft van elementair belang. 

3.	 Het onderzoek is nadrukkelijk gericht op de toepassing van PPS in het kennis- en 
innovatiedomein. Dit is een belangrijke notie omdat het gebruik PPS tot nu toe met 
name is gericht op fysieke infrastructuurprojecten (Verkeer en Waterstaat) of op 
regionale ontwikkeling. 

4.	 Voor het specifieke domein van kennis en innovatie is met name de rijksoverheid 
van belang. We sluiten de lagere bestuursniveaus niet uit maar zullen het onder
werp wel vanuit het perspectief van de rijksoverheid benaderen. 

In onze zoektocht hebben we gekozen voor een werkwijze waarbij we optimaal gebruik 
maken van kennis die reeds binnen LNV beschikbaar is. Resultaten van onderzoek (desk 
research en case-studies) worden in de vorm van workshops en gesprekken met LNV 
medewerkers verrijkt en gevalideerd. Daarmee wordt een intern proces in gang gezet dat 
gericht is op bewustwording: hoe gaan we PPS als beleidsinstrument gebruiken? 

1.3 Begrippen kennis & innovatie 

Het onderzoek richt zich op het gebruik van PPS binnen het eigen kennis- en innovatiebe
leid van LNV. Voor het Ministerie zijn kennisbeleid en innovatiebeleid twee te 
onderscheiden zaken. Om de verschillende begrippen te duiden is onderstaand plaatje 
wellicht bruikbaar. 

Figuur 1 Centrale begrippen en hun onderlinge relaties 

Terugkoppeling & vraagarticulatie 

Valorisatie 

UtilisatieInnovatie 

Onderzoek Kennis 

Processen 

Diensten 

Producten 

Economische 
benutting 

Maatschappelijke 
benutting 

Terugkoppeling & vraagarticulatie

Kennisbeleid heeft in onze ogen te maken met het gehele traject van onderzoek tot en met 
kennisbenutting. Onderzoek leidt in alle gevallen tot kennis. Zelfs als het onderzoek is 
mislukt levert het nog bruikbare kennis op (je weet waar je de volgende keer niet meer 

7 PPS als vorm kan wel de kans op succes vergroten (delen van kennis en middelen, draagvlak creatie, 
etc.), maar de uitvoering is bepalend. 
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hoeft te zoeken). Kennis kan op de plank blijven liggen (gecodificeerde kennis), in de 
hoofden van mensen blijven zitten (tacit knowledge), of het kan worden toegepast in 
(nieuwe) producten, diensten of processen. Dit toepassen van (nieuwe) kennis is innovatie. 
Echter, innovatie zegt ons nog niks over daadwerkelijk gebruik. Pas als er sprake is van 
een meerwaarde die wordt gerealiseerd (economisch dan wel maatschappelijk) door het 
gebruik – zijn we aan het einde van de kennisketen beland. En de benutting in de markt of 
maatschappij (utilisatie) kan weer het beginpunt vormen van nieuwe onderzoeksvragen 
(nieuwe behoeftes, nieuwe problemen, etc.). Het kennisbeleid valt in onze visie samen met 
het recent in zwang geraakte begrip valorisatie – en slaat dus op het lichtblauwe 
rechthoekige vlak in het plaatje hierboven. Innovatie en innovatiebeleid zijn hierin een 
deelverzameling. 

1.4 Motieven achter PPS voor kennis & innovatie 

Voordat we een typologie formuleren van PPS constructies in het LNV domein, en naar een 
handelingsperspectief voor LNV gaan, bespreken we hieronder in het kort de kansen en 
risico’s van PPS’en. Wat kun je bereiken met PPS constructies en wat wordt doorgaans als 
valkuil gezien?   

Kouwenhoven 8 noemt twee typen motieven, met name vanuit het perspectief van de 
overheid, om te komen tot een PPS: bestuurlijk-strategische en financieel-economische 
motieven. Bij het financieel-economische motief speelt een beperking in de overheidsfinan
ciering een rol. Door matching met private gelden, ontstaat een betere basis voor 
financiering van de activiteiten. Voor het bedrijfsleven resulteert PPS (vanuit dit motief) 
doorgaans in een hogere mate van rentabiliteit en risicospreiding. Het bestuurlijk
strategische motief daarentegen is gericht op doelmatig en effectief werken bij de 
overheid. Vraagsturing, marktgerichtheid en klantgerichtheid staan in dat motief centraal. 
Voor het bedrijfsleven zijn er commerciële kansen. In tegenstelling tot de tweedeling van 
Kouwenhoven, noemt de Amerikaanse organisatiesociologe Oliver 9 zes redenen om te 
komen tot inter-organisatorische samenwerking, waaronder ook PPS behoort: Noodzaak 
(regulatieve of juridische push), Asymmetrie (macht over van kennis, middelen van 
anderen), Reciprociteit (gezamenlijke doelen bereiken), Efficiëntie (betere input-output 
ratio), Stabiliteit (voorspelbaarheid van de toekomst) en Legitimiteit (verantwoorden van 
keuzes/activiteiten). In de onderstaande tabel is een combinatie van de motieven 
weergegeven10. De tabel biedt een handvat voor de onderbouwing van PPS constructies. 
Veel punten die genoemd worden, gelden zowel voor private als publieke partijen. Zo 
maakt de overheid gebruik van kennis die beschikbaar is in het private domein, en private 
partijen op hun beurt van kennis uit het publieke domein.  

8 Kouwenhoven, V.P. (1991). Publiek-private samenwerking; mode of model. Delft: Eburon. 

9 Oliver, C. (1990). Determinants of interorganisational relationships: Integration and future 
directions. Academy of Management Review, 15 (2), 241-265. 

10 De eerste reden die genoemd is door Oliver, noodzaak, is buiten beschouwing gelaten. Noodzaak 
heeft namelijk betrekking op inter-organisatorische samenwerkingsverbanden die juridisch opgelegd 
zijn (verplichting).    
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Tabel 2 Motieven voor PPS 

Asymmetrie Reciprociteit Efficiëntie Stabiliteit Legitimiteit 
Financieel
economisch 

Versterken 
financiele ruimte 
(hefboom) 

Onderzoeksgelden 
eenmaal uitgeven 

Verruimen 
financiële 
mogelijkheden 

Spreiding van 
financiele risico's 

Financiering delen 
(niet 100% eigen 
middelen) 

Bestuurlijk
strategisch 

Bundeling expertise 
- Aanboren 
specifieke expertise 

Voorkomen 
dubbelingen in 
onderzoek (delen 
van resultaten) 

Versnelling van 
innovaties 
Vraagsturing/markt
gerichtheid - Sturing 
op 
maatschappelijke 
thema's 

Spreiding van non
financiele risico's - 
Versterking NL 
kennisinfrastructuur 
- Versterking van 
draagvlak 

Verbinden van 
publieke doelen met 
(privaat) 
maatschappelijke 
doelen - Betrokken 
bedrijven die 
innovatie op de 
markt moeten 
brengen zijn direct 
betrokken - Civic 
Culture 

Tabel 2 laat zien dat PPS meer is dan een “financieringshefboom”: ook op andere fronten 
kunnen grote stappen worden gezet door de juiste publieke en private partijen aan tafel te 
krijgen. Soms is dat al een resultaat op zich: partijen met tegengestelde belangen samen 
laten werken met een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindproduct (partners in 
crime). Ook het versnellen van innovaties of het vergroten van het draagvlak voor 
innovaties kan als motief aan de basis liggen van een PPS.   

Naast motieven voor PPS zijn er ook valkuilen; dit kunnen redenen zijn om niet te komen 
tot PPS. Naast de complexiteit van aansturing (‘meerdere kapiteins op een schip’, 
conflicterende belangen) en aanpalende hoge transactiekosten, spelen met name risico en 
aansprakelijkheid van partijen (wie wordt aangesproken indien iets misloopt?) en 
intellectueel eigendomsrecht (wie heeft de rechten op het uitbaten van nieuw ontwikkelde 
kennis? Hier spelen vragen als: mag een private partij überhaupt voordeel hebben van 
eigendomsrechten op producten waarvan de ontwikkeling mede is betaald door een 
publieke partij? Een ander dilemma ligt in de sfeer van de aanbestedingsproblematiek: in 
welke mate ontstaan concurrentievoordelen van participerende private partijen? Andere 
lastige vragen die met grote regelmaat aan de orde komen zijn: In hoeverre is 
transparantie van overheidsuitgaven gewaarborgd? Wat zijn de risico’s van het financieren 
van mogelijk onrendabele projecten?  

Ondanks dergelijke valkuilen en dilemma’s zien we PPS primair als een kans. De valkuilen 
zijn echter wel aandachtspunten, zowel bij de keuze tot PPS als beleidsinstrument als bij 
de daadwerkelijke uitvoering en aansturing van activiteiten binnen de PPS. In Bijlage 1 
wordt in meer detail ingegaan op motieven en risico’s voor PPS – zoals deze naar voren 
zijn gekomen in een van de gehouden workshops.   
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2 Analyse: naar een typologie van PPS 
constructies 
De verkenning is gestart met ruim 60 PPS constructies die door het ministerie van LNV zijn 
geïdentificeerd. Van deze groslijst zijn 12 cases aan een nadere studie onderworpen. De 
complete uitwerkingen van de cases, waarbij onder andere is gekeken naar algemene 
kenmerken van de PPS, actoren en rollen, organisatorische kenmerken, financiering, de 
focus binnen het innovatietraject en (voorlopige) resultaten, staan in een apart document 
met de naam ‘Case beschrijvingen. Deel II’. Het is ons gebleken dat PPS een complex 
begrip is. Het kent vele verschijningsvormen, van innovatieagenda’s, via onderzoekspro
gramma’s tot gezamenlijke instituten, en het raakt aan verwante begrippen als 
vraagsturing, valorisatie, interactieve beleidsvorming etc. Daarnaast doet PPS zich in erg 
veel verschillende vormen voor: zo zijn er PPS constructies waar een beperkt aantal 
actoren betrokken is (een onderzoeksconsortium van één universiteit met drie private 
partijen) en uitgebreide technologische instituten waarin zowel bedrijfsleven, publieke 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties als de overheid participeren. Diversiteit 
van PPS toepassingen zien we terug op de breedte van meerdere dimensies: van zeer 
formele samenwerking tot informele samenwerking, van PPS’en met een strategische focus 
tot een operationele focus, samenwerkingsverbanden met gelijksoortige organisaties 
(horizontaal) tot ketensamenwerking (vertikaal), van PPS’en die door bedrijven zijn 
geïnitieerd tot PPS toepassingen die door de overheid zijn ontwerpen. Daarnaast speelt de 
mate waarin fundamentele of toegepaste kennis ontwikkeld wordt een rol, of er vraag 
gestuurd of aanbod gestuurd kennis ontwikkeld wordt en de mate waarin het voor 
geïnteresseerde partijen mogelijk is toe te treden (open versus gesloten model voor 
toetreding). De rijkheid van PPS toepassingen die er momenteel is, vraagt om een 
typologie, een classificatie voor PPS structuren om de complexiteit behapbaar te maken.  
Die behoefte wordt verder versterkt door het specifieke karakter van PPS in het domein 
van kennis en innovatie: de mate van onzekerheid is erg hoog. Processen zijn complex en 
uitkomsten zijn lastig te voorspellen. Tegen deze achtergrond is het gewenst om de 
rijkheid van PPS voorbeelden terug te brengen in een werkbare typologie: welke 
verschillende types van PPS komen we tegen in dit specifieke domein van kennis en 
innovatie? Wat zijn de eigenschappen per type?  

Om te komen tot een typologie is zowel een top down proces ingezet (desk research: 
gebruik van typologieën uit de literatuur) als een bottom up proces op basis van 12 case 
beschrijvingen. Deze twee benaderingen zijn hieronder kort uitgewerkt. 

2.1 Typologie uit de literatuur 

Een veelgebruikt model om PPS constructies te typeren, is ontworpen door het PPP 
Council11. Het rapport van UNECE, waarin verwezen wordt naar dit model (zie voetnoot 11) 
is recent opgesteld door een expertteam. Zowel door dit rapport als allerlei aanpalende 
activiteiten wordt ruchtbaarheid gegeven aan good governance aspecten van pps 
constructies. Het PPP Council Canada model is uitgangspunt van dit expertrapport van 

11 United Nations Economic Commission for Europe (2007). A guide to promoting good governance 

in public private partnerships. Final draft.  
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UNECE. Tien vormen van PPS, van Design-Build tot Concession, vullen het spectrum tussen 
een pure overheidsorganisatie en een pure private organisatie. Vervolgens zijn de types 
uitgezet in een figuur, waarbij de dimensies worden bepaald door (i) de mate waarin 
private partijen risico lopen en (ii) de mate waarin private partijen betrokken zijn (zie 
Figuur 1).  

De typologie is sterk gericht op PPS toepassingen in het infrastructurele (aanleg en 
onderhoud) domein. In die mate zelfs, dat bruikbaarheid voor het domein kennis en 
innovatie als zeer klein kan worden beschouwd. Zo wordt het PPS type Operation & 
Maintenance Contract (O&M) op de website van het Canadese PPP Council als volgt 
gedefinieerd: “A private operator, under contract, operates a publicly-owned asset for a 
specified term. Ownership of the asset remains with the public entity” (PPP Council 
website, 2007). De nadruk ligt op onderhoud van een overheidsbezit, zoals het wegennet. 
Anders gezegd, de samenwerking is een opdracht-achtige afspraak waarbij het onderwerp 
(infrastructuur) in het bezit blijft van de publieke partij, maar het onderhoud wordt gedaan 
door een private partij. Uit de bovenstaande definitie blijkt dat resultaten vooraf uit te 
tekenen zijn alsook de (werk)processen om te komen tot de beoogde resultaten. Deze 
constructie is niet snel denkbaar voor het domein van kennis en innovatie.  

Figuur 2 Typologie van PPS (PPP Council Canada, 2007) 
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Gezien deze afwijking in definitie en focus, is er behoefte aan een typologie gericht op 
kennis en innovatie. Om daartoe te komen, is gebruikt gemaakt van een tweetal modellen 
uit de literatuur. Ten eerste het onderzoeksrapport van het consortium Coopers & Lybrand 
– Consultium12, ten tweede een onderzoeksrapport van TNO STB in opdracht van het 
NRLO 13 . Het eerste rapport beschrijft een uitgebreide typologie in opdracht van het 
Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). Het tweede rapport geeft een generieke en korte beschrijving; veelal 
overlappend met het C&L en Consultium rapport uit 1994. Deze typologieën zijn nader 
uitgewerkt in de bijlagen. 

2.2 Cases, zowel binnen als buiten het LNV domein 

Naast de verkenning van de literatuur, zijn 12 cases onderzocht: CLIENT, CO2 Afvang, 
Transport en Opslag, European Technology Platform Global Animal Health, Kennis op de 
Akker, Melkvee Academie, Visserij Innovatieplatform, Wageningen Centre for Food 
Sciences14, STW, Agro Kennis Keten, Kenniswijk, Kas als Energiebron en Transforum In 
Tabel 3 is een overzicht gegeven van de verschillende cases. De cases zijn hieronder kort 
beschreven op een aantal kenmerken15: (i) centrale doelstelling, (ii) de betrokken actoren 
en (iii) de totale financiering.  

Tabel 3 Beschrijving van de cases: doelstelling, actoren en financiering 

Doelstelling 

Vitalisering van de agro
sectoren middels 
systeeminnovaties door 
de ontwikkeling en inzet 
van kennis en de 
vorming van 
samenwerkingsverban
den in keten en 
netwerken. 

Verbeteren van 
administratieve en 
logistieke processen bij 
in- en export van 
landbouwgoederen. 

Agro Kennis 
Keten 

CLIENT 

Actoren 

Kern: 3 overheidsinstellingen, 10 
bedrijven en 4 kennisinstellingen en de 
(virtuele) organisatie AKK die 
verantwoordelijk zijn voor de 
visieontwikkeling, programmamanage
ment, ondersteuning, besluitvorming 
(bestuur AKK) etc. Schil: 20 bedrijven, 
30 kennisinstellingen en 15 
overheidsinstellingen (m.n. fase 2, de 
co-innovatieperiode). Voorts zijn er 300 
à 400 bedrijven die inmiddels aan 
projecten hebben meegedaan. 
LNV, Douane, VWA-RVV, PD, ICTU, 
bedrijven via koepelorganisaties Frugi 
Venta, HB voor de Groothandel in 
Agrarische Goederen, PS voor Vee, 
Vlees en Eieren, Agrarisch Import 
Platform, PZ, Nederlandse Aardappel 
Organisatie, Plantum, COV. ACN, 
Schiphol, Rotterdamse Haven16. 

Financiering 

Fase 1: 40M euro voor 4 
jaar. Overheid (1/3), 
bedrijfsleven (1/3) en 
kennisinstellingen (1/3). 
Fase 2: 53M euro voor 
programma's. Daarnaast 
nog een adviserende rol in 
besteding van 
financierings-stromen. 
Fase 3: in ontwikkeling. 
Meer gebaseerd op inzet 
van uren/kosten. 
Totale ontwikkelkosten 
van 15,2M euro (Import: 
3,7M, Export: 11,5M) zijn 
gedekt door LNV. Private 
organisaties onderhouden 
het systeem. De 
geschatte verdeling is 
50%-50%. 

12 Schuyt, A. van der, Vasbinder, J.W., Groen, Th., Holland, C. & J.B. Odenthal (1994). Publiek-private 
samenwerking in onderzoek. Den Haag/Driebergen: Coopers & Lybrand/Consultium. 

13 Enzing, C., Holland, C. & H. Schaffers (1998). Samenwerking bij innovatie. Organisatorische 
concepten. Den Haag: Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek. 

14 Inmiddels voortgezet onder de naam Top Institute Food & Nutrition (TIFN).  
15 In een aparte bijlage zijn alle cases uitgebreid beschreven; het betreft echter een totaalbestand van 

ruim 50 pagina’s. Om die reden is besloten om een selectie van kenmerken te presenteren. 
16 Het aantal bedrijven via productschappen en koepelorganisaties neemt toe, aangezien meerdere 

toepassingsgebieden worden gedefinieerd. 
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CO2 Afvang, 
Transport en 
Opslag 

ETP Global 
Animal 
Health 

Kas als 
Energiebron 

Kennis op de 
Akker 

Kenniswijk 

Melkvee 
Academie  

STW 

Transforum 

Beantwoorden van 
fundamentele vragen 
over Afvang, Transport 
en Opslag van CO2.  

Agendavorming en 
aansturing op 
(financiering van) 
onderzoek op het gebied 
van tools om uitbraak 
van dierziekten  te 
voorkomen en 
controleren.   

Minimalisering van de 
totale energiebehoefte 
van glastuinbouwbedrij
ven in 2020. 

Kennisuitwisseling 
(resulterend in 
realisatie) om te komen 
tot duurzame 
bedrijfsvoering in de 
akkerbouw, waarbij ICT 
een belangrijk 
hulpmiddel is. 
Creëren van een 
‘consumentenmarkt van 
de toekomst’, 
waarbinnen op basis van 
hoogwaardige 
infrastructuren de 
ontwikkeling en 
toepassing van digitale 
diensten op een open 
wijze plaatsvinden. 
Bevorderen van 
onderne-merschap, 
gevestigde 
denkpatronen 
doorbreken en 
kennisbenutting 
vergroten: ‘ondernemers 
leren van ondernemers’.  

Bevorderen van 
technisch wetenschap
pelijk onderzoek met 
een gebruikersperspec
tief en het stimuleren 
van de toepassing van 
de resultaten ervan.  

Nederlandse agro-sector 
en groene ruimte een 
meer duurzaam 
perspectief bieden, door 
te werken aan nieuwe 
kennis, competenties en 
condities. 

ECN, Ecofys, GasUnie, Shell, KEMA, 
TNO, TU Delft, Utrecht Centrum voor 
Energie-onderzoek (UCE) - Universiteit 
van Utrecht, Wereld Natuur Fonds, 
Greenpeace, Universiteit Twente, 
Geochem Research, NAM, Natuur & 
Milieu, EBN, Leiden Universiteit, 
ministerie van EZ. 

Board = 9 leden uit industrie, 
kennisinstellingen en overheid. Steering 
Council = 29 partijen (14 uit de 
industrie, 7 publieke overheidsorganisa
ties, 3 internationale partijen, 5 
kennisinstellingen), EC is betrokken als 
‘observant’ (input agenda van FP7).  

Ministerie van LNV, ministerie van EZ, 
ministerie van VROM, Productschap 
Tuinbouw, Bedrijfsleven (ondernemers 
moeten de ontwikkelde kennis 
oppikken). 
Avebe, Koninklijke Maatschap de 
Wilhelminapolder, IRS, CSM Suiker & 
Suiker Unie, CSV, Nedato, Meneba, 
Agrifirm, CZAV, HPA, LTO. Naast de 
WUR zijn ruim 250 akkerbouwers 
betrokken (o.a. via ZLTO). Het 
ministerie van LNV is een financierende 
partij.  

Kenniswijk BV had 27 aandeelhouders 
waaronder bedrijven (17), een regionaal 
samenwerkingsverband (1) ministeries 
(4), gemeenten (2) en kennisinstellin
gen (3). Kenniswijk BV (ongeveer 10-15 
fte werd aangestuurd door een Raad 
van Commissarissen en een directie. 

Private organisaties (zelfstandige 
boeren: ruim 900, via ondernemersor
ganisatie), ministerie van LNV, 
Wageningen UR (ASG, LEI)  

NL universiteiten, de drie TU’s nemen 
50% van de projecten voor hun 
rekening. TNO en GTI’s zijn soms 
betrokken in de vorm van deelname aan 
projecten of deelname aan 
gebruikerscommissies. Van de 
commissies komt 2/3e uit het 
bedrijfsleven. Vrijwel alle R&D 
intensieve bedrijven in Nederland zijn zo 
betrokken. Het ministerie van EZ en 
NWO financieren. 

Universiteiten (WUR, TUE, UVT), TNO en 
circa 100 private partijen. Ook 
overheden doen mee (o.a. gemeenten 
en provincies) en NGO’s (Staatsbosbe
heer)17. 

25,4M euro, waarvan het 
ministerie van EZ de helft 
financiert (BSIK). 

0,3M euro voor de start 
up. De Europese 
Commissie is financier. 
Inbreng van private 
partijen is (vooralsnog) 
beperkt tot natura 
(personele en materiële 
inbreng). 

2007: 5,8M euro; 
financiering door het 
ministerie van LNV en 
Productschap Tuinbouw. 

Totale financiering van 8M 
euro verdeeld over 4 jaar. 
De betrokken bedrijven 
financieren 50%. 

Totale financiering van 
71,4M. Publiek = 32%. 
Privaat = 68%    

1,5M euro per jaar. 2/3 = 
publiek (LNV), 1/3 is 
privaat (Productschap + 
deelnemersbijdrage ) 

46M per jaar. EZ draagt 
40% bij en NWO 60%. 
Behalve dit budget is er 
rond de 7M euro 
beschikbaar voor speciale 
programma's die worden 
uitgevoerd voor 
verschillende ministeries 
en voor NWO. 

60M euro, waarvan het 
ministerie van EZ de helft 
financiert (BSIK). 

17 Het aantal deelnemers groeit sterk, terwijl de achtergrond ook verbreedt. 
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Advisering aan LNV wat 
betreft besteding van 	

VIP leden uit: Ministerie van LNV, 
Productschap Vis, Seafood Parlevliet, 0,3M euro voor 3 jaar 

innovatie- en 
Visserij 

investerings-gelden (o.a. 
Stichting Nederland Maritiem Land, (start up volledig betaald 

Innovatie-
Europees Visserijfonds) 

Wageningen IMARES, Stichting De door LNV), daarna zal 
platform Noordzee, Innovatienetwerk Groene inbreng van bedrijven aan 

en ondernemers bewust 
maken van het belang 	

Ruimte en Agrocluster, Schuttelaar & de orde zijn.   
Partners (interim secretaris) 

van innoveren. 

Ontwikkeling en 
benutting van kennis Overheid (ministerie van EZ), 
over de kwaliteit en kennisinstellingen (UM, WUR, NIZO, 

Wageningen veiligheid van voedsel, TNO en UMCG/RuG), Private Financiering 2006: 
Centre for voedselintegriteit en organisaties (Unilever, DSM, CSM, 22,75M euro. Overheid = 
Food consumenten- VION, NZO => vertegenwoordigt 53%, kennisinstellingen = 
Sciences (sensorisch) onderzoek, Coöperatieve Zuivelonderneming CONO, 22%, industrie = 25% 
(WCFS/TIFN) teneinde de DOC Kaas, Campina, Coöperatieve van de financiering. 

concurrentiepositie van Zuivelfabriek “Rouveen”, Friesland 
de Nederlandse Food Foods, Leerdammer Company) 
industrie te versterken.  

De diversiteit van de cases, zo blijkt uit Tabel 3, is groot. Dat geldt zowel voor de centrale 
doelstelling van de PPS, het aantal betrokken actoren, het type betrokken actoren, alsook 
de financiering.  
De mate waarin een PPS beoogt (maatschappelijke) vraagstukken door middel van 
academische kennis en inzichten op te lossen, blijkt uit de doelstelling. Academische 
kennisontwikkeling zien we met name terug bij CATO, WCFS, STW, AKK en Transforum. 
Ter illustratie: bij CATO is een 5-jarig onderzoeksprogramma opgezet vanuit een pps 
consortium, mede gefinancierd door het Ministerie van EZ, om fundamentele vragen over 
CO2 Afvang, Transport en Opslag te beantwoorden. Zodoende wordt de Nederlandse 
kennis gebundeld en is er een gezamenlijke onderzoeksagenda (met het bedrijfsleven). Er 
is een algemene doelstelling (omschreven in het Kyoto protocol, 1997) om CO2 emissies in 
de wereld te doen afnemen. De verminderingen kunnen worden gerealiseerd door energie 
efficiency en –besparing, gebruik van duurzame energie (wind- en zonne-energie), afvang 
en opslag van CO2. De derde actie is noodzakelijk, aangezien de eerste twee niet 
voldoende resultaat genereren om te voldoen aan de Kyoto doelstelling. CATO richt zich op 
deze actie. Academische kennis over CO2 afvang is noodzakelijk. Het ETP Global Animal 
Health daarentegen heeft agendering als doelstelling. Het Agenda Setting type bestaat dan 
ook voornamelijk uit georganiseerd bedrijfsleven. De Europese Commissie heeft verder 
geen aansturende rol en is louter toehoorder: wat speelt er in het Europees bedrijfsleven? 
Aan welke kennis is duidelijk behoefte? EC gebruikt de agenda die voortkomt uit de 
werkzaamheden van ETP Global Animal Health voor de onderzoeksagenda van de 
kaderprogramma’s.  

Een voorbeeld uit de cases waar de rol van de overheid heel anders is, is CLIENT. CLIENT 
betreft een ketendigitalisering van een proces waar de overheid een evidente rol heeft: 
CLIENT is er op gericht om de administratieve en logistieke processen bij in- en export van 
landbouwgoederen te verbeteren. Aangiftes bij de douane, Plantenziektenkundige Dienst 
(PD) en VWA worden elektronisch mogelijk gemaakt, waardoor de efficiëntie en snelheid 
van grenscontroles op landbouwgoederen en afgifte van exportcertificaten toenemen. 
Kortere doorlooptijden van dergelijke inspecties betekenen lagere kosten voor het 
bedrijfsleven (in deze sector betekent een langere doorlooptijd ook vaak een afname van 
kwaliteit van de producten: dierlijke en plantaardige producten). Aangezien de overheid 
een elementaire rol kent in het primaire proces van in- en exportadministratie en 
certificering, neemt de overheid alle ontwikkelkosten van de ketendigitalisering op haar 
rekening. Bij benadering gaat het om 15,2 miljoen euro. De betrokken private organisaties 
onderhouden het systeem en zorgen ervoor dat het systeem operationeel blijft. Als een 
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van de weinige cases lijkt CLIENT zodoende op een van de types uit het PPP model van de 
Canadezen, namelijk het Build & Maintain type. De overheid in de rol van financier van de 
ontwikkeling, private partijen als onderhouders van een systeem. 

Naast de genoemde algemene verschillen is het evident dat er grote organisatorische 
verschillen zijn. Denk aan de mate waarin geïnteresseerde partijen direct kunnen 
deelnemen (open versus gesloten model voor toetreding), formele versus informele 
samenwerking, de focus van de PPS activiteiten met betrekking tot de fase in het 
innovatieproces (gaat het om pure kennisontwikkeling, kennisdiffusie of toepassing?), en 
de mate waarin kennisbescherming formeel is vastgelegd. Deze organisatorische 
kenmerken zijn nader uitgewerkt in Tabel 4.    

Tabel 4 Beschrijving van de cases: organisatorische aspecten 

Organisatiemodel 
voor toetreding 

(In)formele 
samenwer
king 

Fase innovatie
proces 

Kennisbescherming 

Formele 
structuur, 
informele 
uitvoering. 

Formele 
samenwerking 

Formele 
samenwerking 

Informele 
samenwerking 

Formele 
structuur, 
informele 
uitvoering. 

Formele 
structuur, 
informele 
uitvoering. 

Agro Kennis 
Keten 

CLIENT 

CO2 Afvang, 
Transport en 
Opslag 

ETP Global 
Animal 
Health 

Kas als 
Energiebron 

Kennis op de 
Akker 

Open model op 
projectniveau18. 

Het betreft een 
ketenproces, waardoor 
alle relevante partijen 
moeten participeren. 

Open model, ook al 
beperkt de inleg 
nieuwe toetreders. 

Gesloten model voor 
stakeholders in de 
stuurgroep (direct 
invloed op 
programmering). 
Geïnteresseerde 
partijen worden op de 
hoogte gehouden. 

Open model (beroep 
op subsidie).  

Het model voor de 
partners is gesloten, 
maar voor boeren 
wordt een open model 
gehanteerd.  

Kennisontwikkeling 
met een sterke focus 
op diffusie en 
toepassing. 

Procesinnovatie 
waarbij de nadruk ligt 
op toepassing en 
realisatie. 

Primair kennisontwik
keling, secundair 
kennisdiffusie. 

Hoofdzakelijk de fase 
voorafgaand aan 
kennisontwikkeling: 
agenda setting. Op 
welke thema's moet 
kennis ontwikkeld 
worden? Hoe kan dit 
onderzoek 
gefinancierd worden? 

Binnen het 
programma: 
kennisontwikkeling en 
diffusie. Private 
partijen worden 
daarnaast gesteund 
als er besloten wordt 
tot toepassing. 

Met name kennis 
diffusie en toepassing 
(realisa
tie/implementatie).  

Kennis is beschermd in een 
IPR model. 

Kennis is niet beschermd: 
de eerste systemen van 
Import (EVPD) zijn inclusief 
rechten overgedragen aan 
het Hoofdbedrijfschap voor 
de Groothandel in 
Agrarische Goederen. 

Kennis is beschermd in een 
IPR model. 

De activiteiten zijn niet 
direct gericht op 
kennisontwikkeling, maar 
agendering. 

Kennis, ontwikkeld door de 
kennisinstellingen, blijft 
eigendom van de 
instellingen maar wordt 
gedeeld met Kas als 
Energiebron. 

Kennis ontwikkeld vanuit 
publieke gelden is 
openbaar. De kennis die 
ontwikkeld wordt door de 
partners blijft binnen de 
KodA groep. 

18 AKK zit momenteel in de omschakeling naar virtuele netwerkstructuren en wellicht ook een andere 
inrichting van de stichting en het bestuur. Het gevolg van deze herinrichting kan zijn dat volledig 
nieuwe partijen toetreden op bestuurlijk niveau (naast het programma- en projectniveau). 
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Kennis ontwikkeld vanuit 
publieke gelden is 

Kenniswijk 
Open model (zowel 
inschrijving BV als 
subsidie)  

Formele 
samenwerking 

Kennisdiffusie en 
toepassing van 
breedbanddiensten 
en –infrastructuren. 

openbaar. Er was een 
gesloten deel voor 
aandeelhouders en 
providers (o.a. testen van 
diensten onder Kenniswijk
huishoudens). 

Melkvee 
Academie  

Open model (lerend 
netwerk van boeren).  

Informele 
samenwerking 

Kennisdiffusie 
Kennis is niet beschermd: 
diffusie van kennis staat 
juist centraal. 

STW 
Open model op 
projectniveau. (o.a. 
gebruikerscommissies) 

Formele 
samenwerking 

Kennisontwikkeling 
en utilisatie. 

Kennis is beschermd in een 
IPR model. 

Formeel wat 

Transforum 
Open model op 
projectniveau. 

betreft structuur 
en vormgeving, 
informeel wat 
betreft 

Kennisontwikkeling, 
diffusie en 
toepassing. 

Kennis is niet beschermd: 
diffusie van kennis staat 
juist centraal. 

uitvoering. 
Hoofdzakelijk de fase 

Visserij 
Innovatie
platform 

Gesloten model voor 
VIP-leden (advisering 
subsidiegelden). De 
uitvoering van 
projecten worden via 
een LNV regeling 
openbaar gemaakt 
(open model). 

Informele 
samenwerking 

voorafgaand aan 
kennisontwikkeling: 
agenda setting. Het 
proces daarna, de 
innovatieprojecten 
(subsidieregeling), 
leggen de nadruk op 
kennisdiffusie, 
realisatie en 

De activiteiten zijn niet 
direct gericht op 
kennisontwikkeling, maar 
agende
ring/advisering/bewustwordi 
ng. 

implementatie. 
Wageningen Primair Kennisont-
Centre for 
Food 
Sciences 

Open model, ook al 
kan de inleg nieuwe 
toetreders beperken. 

Formele 
samenwerking 

wikkeling en diffusie.  
Toepassing en 
implementatie is aan 

Kennis is beschermd in een 
IPR model. 

(WCFS/TIFN) de bedrijven zelf. 

Ook wat betreft de organisatorische aspecten verschillen de 12 cases sterk. De 
formalisering van Technologische Topinstituten, zoals het TIFN, zie je bijvoorbeeld terug in 
de manier waarop kennis wordt beschermd. Zo is sinds 2004 een octrooireglement 
ingevoerd. De stichting Top Technologisch Instituut Voeding TTIV streeft naar het 
uitvoeren van onderzoek dat voor alle partners kan leiden tot commercieel toepasbare 
resultaten. Deze resultaten zullen waar mogelijk en wenselijk in een octrooi worden 
ondergebracht. Dit ter bescherming van de kennispositie van de Stichting TTIV en haar 
deelnemers. De procedure tot een octrooi is als volgt: een voorstel kan aangedragen 
worden door betrokkenen (denk aan onderzoekers, projectleiders, programmadirecteur, 
focal points, maar ook de algemeen directeur). Het voorstel wordt ingediend bij de 
programmadirecteur die de octrooiaanvraag toetst op haalbaarheid (is er bijvoorbeeld 
overlap met bestaande octrooien?). Vervolgens is het als WCFS deelnemer mogelijk om 
belangstelling voor het octrooi kenbaar te maken. Bij interesse, dat ook in consortium kan 
plaatsvinden, wordt een octrooi aangevraagd. Als één van de WCFS participanten het 
alleenrecht van een patent wil, dan is dat mogelijk. Echter, het WCFS en alle participanten 
ontvangen dan een wereldwijd, royalty vrije en niet-exclusieve licentie. Deze sterke mate 
van formalisering van kennisbescherming is typerend voor het institutionele KIS type. Bij 
types waar kennisdiffusie en toepassing centraal staat, bijvoorbeeld de Melkvee Academie, 
zien we een andere manier van omgaan met kennis: kennisdeling, dat is waar het om  
gaat. Een beschermingsmodel is zodoende helemaal niet aan de orde. Ondernemers die 
vooroplopen in hun sector brengen anderen kennis bij. Een dergelijk open model komt in 
dit geval de sector ten goede. 
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Het model voor kennisbescherming hangt samen met het model voor toetreding van 
geïnteresseerde actoren: de mate waarin de PPS formeel is opgetuigd heeft invloed op de 
gemakkelijkheid waarmee nieuwe partijen toetreden. Dat zien we terug bij WCFS, maar 
bijvoorbeeld ook bij Kenniswijk. De BV van Kenniswijk stond feitelijk wel open voor meer 
en toetredende aandeelhouders, terwijl de subsidieregeling geldig was voor bedrijven die 
diensten wilden ontwikkelen en huishoudens uit het Kenniswijk-gebied die een glasvezel
aansluiting wilde nemen. In de praktijk zijn er echter geen nieuwe vennoten bij gekomen. 
Volgens enkele partijen was Kenniswijk meer gesloten dan bedoeld, omdat impliciet een 
keuze werd gemaakt voor glasvezel, waardoor technologie-neutraliteit onder druk kwam en 
dat maakte Kenniswijk voor sommige partijen minder interessant. 

Ook wat betreft de fase binnen de kenniscyclus zijn duidelijke verschillen zichtbaar: bij 
WCFS wordt bijvoorbeeld zeer sterk ingezet op kennisontwikkeling, de toepassing daarvan 
is feitelijk onderdeel van het R&D proces van de deelnemende partijen. Dat in tegenstelling 
tot het ‘ondernemers leren van ondernemers’ model van de Melkvee Academie. Daar staat 
juist kennisverspreiding centraal, waardoor het gemakkelijk is om aan te haken. Kennis 
wordt dan ook optimaal gedeeld. Het PPS-type Agenda Setting wijkt daar van af: 
agendering van onderzoeksonderwerpen is de kernactiviteit van het PPS consortium. 

2.3 Synthese: totale typologie van PPS constructies 

De uiteindelijke typologie wordt gevormd door gebruik te maken van (i) de eerdere 
typologieën uit de literatuur (zie Bijlage 1) en (ii) de empirische cases die zojuist zijn 
beschreven. Een kanttekening daarbij: de synthese leidt niet tot ‘de enige juiste’ typologie 
van PPS’en in het domein van kennis en innovatie. Immers, een typologie is een 
versimpeling van de (complexe) werkelijkheid. Daarbij wordt gezocht naar een balans 
tussen abstractie en modellering enerzijds en complexiteit en diversiteit van de 
werkelijkheid anderzijds. De door ons geformuleerde typologie is voorgelegd aan een 
gezelschap LNV beleidsmakers in een workshop en aldaar verder aangevuld en 
gepreciseerd. Ook in deze workshop bleek dat we vooral moeten spreken van ideaaltypes, 
omdat verschillende van de onderzochte cases kenmerken van meer dan een type hebben. 

1. Agenda Setting type 

Omschrijving 

Een type PPS waarbij private partijen een belangrijke rol innemen, meestal op een 
lobbyachtige manier. Op strategisch niveau worden strategische speerpunten geformuleerd 
voor onderzoek dat op middellange termijn uitgevoerd moet worden. Een sectorale, 
industriële behoefte ligt vaak ten grondslag aan dit type PPS (b.v. VIP). In sommige 
gevallen kan dat ook een maatschappelijk vraagstuk zijn (gezondheid, energie, milieu). 
Kenmerkend voor het Agenda Setting type is bovendien de fase in het kennis- en 
innovatiesysteem: helemaal aan het begin. Het is feitelijk een invulling van vraagsturing, 
waarbij de vraag niet perse tot (nieuw) onderzoek hoeft te leiden, maar er ook directe 
beïnvloeding kan zijn van lopende implementatie of realisatietrajecten. 

Voorbeeld(en) uit de cases 

Het European Technology Platform for Global Animal Health is een voorbeeld van het 
Agenda Setting type. Er is in toenemende mate behoefte aan het ontwikkelen van tools om 
uitbraak van dierziekten (denk aan vogelgroep, mond- en klauwzeer) te voorkomen en 
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controleren. Het ETPGAH stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van deze tools 
(doorgaans vaccins en diagnostische tests) en verspreiding van kennis. De strategische 
onderzoeksagenda van het ETP heeft invloed op het 7e Kaderprogramma (onderzoekspro
grammering EC). Ook het VIP is een voorbeeld van agenda setting. 

Rol overheid 

De rol van de overheid is op de eerste plaats om ontvankelijk  te zijn (opnemen van de  
prikkels die afgegeven worden, open staan voor de aangedragen strategische punten). De 
overheid kan daarnaast een meer actieve rol spelen. Dat kan door zelf een actieve rol te 
spelen in de relevante netwerken (vaak is de overheid de enige partij die in staat is alle 
relevante spelers aan tafel te krijgen en/of de partij die door kennisvoorsprong goed zicht 
heeft op relevante ontwikkelingen – denk aan eigen monitoring systemen). Actief is ook 
het vertalen van de kennis die in een strategische onderzoeksagenda is gebundeld in 
speerpunten in het eigen beleid. Tot slot is de overheid actief als financier van het 
onderzoek. 

2. Makelaar type 

Omschrijving 

Een PPS type met een of meer kennisleveranciers, met een specifieke focus op een 
kennisgebied, en een relatief groot aantal afnemers (veelal MKB). Een intermediaire partij 
speelt een grote rol bij het verbinden van de kennisleveranciers en kennisafnemers; de 
afnemers hebben weinig ervaring met R&D en kunnen vanuit het eigen netwerk lastig 
verbindingen leggen met de kennisinstellingen (hoge drempels). Er kan ook sprake zijn van 
ondoorzichtigheid van de kennisinfrastructuur. Nadruk ligt op toegepast onderzoek en op 
diffusie van reeds ontwikkelde kennis en toepassingen. Incrementele innovatie. 

Voorbeeld(en) uit de cases 
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Een voorbeeld van het Makelaar type is Kennis op de Akker. De doelstelling van Kennis op 
de Akker (website, 2007): “KodA streeft naar de ontwikkeling van toepasbare kennis die 
bijdraagt aan duurzame bedrijfsvoering in de akkerbouw. Moderne ICT-technologie vormt 
hierbij een belangrijk hulpmiddel, dat een vaste plaats moet krijgen in de agrarische 
bedrijfsvoering. De teler kan zo kennis, informatie en gegevens efficiënt inzetten.” 

Rol overheid 

De rol van de overheid betreft veelal het aanwijzen en financieren van een intermediaire 
partij wanneer uit een analyse van het innovatiesysteem blijkt dat vraag en aanbod van 
kennis niet vanzelf bij elkaar komen. Wanneer er geen geschikte intermediaire partij 
bestaat of gevonden wordt, kan deze mede met ondersteuning van de overheid worden 
opgericht. De overheid stimuleert (via subsidies, via taakomschrijvingen van intermediairs 
en kennisinstellingen, etc.) kennisuitwisseling. 

3. Lerend Netwerk type 

Omschrijving 

Een PPS met veel private partijen, overwegend vanuit het MKB en met weinig R&D 
ervaring een beperkt aantal reguliere kennisleveranciers. “Ondernemers leren van 
Ondernemers” staat centraal. Dit is meteen het grote verschil met het vorige type. Een 
publieke partij, dat kan een overheidsorganisatie zijn maar ook een kennisinstelling met 
een sectorale focus en -kennis (bijvoorbeeld de WUR), stimuleert de kennisuitwisseling 
tussen de betrokken private partijen. De kennisleverancier is zodoende een soortgelijke 
actor als de kennisafnemers, maar wel met speciale ervaring, kennis en kunde 
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(voorloperprincipe). Nadruk ligt op informele samenwerking en kennisdiffusie. Incremente
le innovatie. 

Voorbeeld(en) uit de cases 

Een voorbeeld is de Melkvee Academie. Het doel van de Melkvee Academie is toekomst 
bieden aan melkveehouders in Nederland door ondernemerschap te bevorderen, 
gevestigde denkpatronen te doorbreken en kennisbenutting in het kennissysteem te 
vergroten. De Melkvee Academie organiseert daartoe bijeenkomsten (studieclub-achtig) 
waar kennisuitwisseling centraal staat: ondernemers leren van elkaar. Naast een 
kennisnetwerk, het uitwisselingsprincipe van kennis en ervaring van melkveehouders, 
wordt ingezet op een interactieve kennisbank. Ruim 900 boeren zijn via een lidmaatschap 
betrokken. 

Rol overheid 

De rol van de overheid betreft (co-)financiering van de kennisuitwisseling. Er moet op 
voorhand goed worden nagedacht over de verhouding tussen publieke financiering en de 
bijdrage die vanuit de sector gevraagd kan worden. Een publieke kennisinstelling kan 

daarnaast procesmatig betrokken zijn. 
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4. Programmagestuurde (bedrijven) KIS type 

Omschrijving 

Een PPS type met als doelstelling het versterken van de kennisinfrastructuur (KIS) in 
Nederland en het verbeteren van de interactie tussen praktijk (bedrijven) en kennisinstel
lingen (stimuleren van vraagsturing en vraagarticulatie). Er is tevens een economisch 
effect (op meso of macroniveau) als expliciete doelstelling geformuleerd. Een sectorale of 
industriële insteek komt dan ook vaak voor (“het versterken van de Nederlandse (…) sector 
in de Europese of mondiale context”). Bedrijven hebben daarvoor de overheid en de 
kennisinstellingen nodig. Er is in de regel sprake van meerdere kennisinstellingen en er 
kunnen zowel grote als kleine bedrijven (met ervaring met eigen R&D) betrokken zijn. Er is 
sprake van een sterke programmatische aansturing van het onderzoek. De overkoepelende 
aansturing is vaak lange termijn georiënteerd, met kort tot middellang lopende projecten. 
Zowel kennisleveranciers als bedrijven nemen in aantal toe gedurende de totale looptijd en 
de mogelijkheid bestaat dat er een verbreding optreedt in achtergronden van betrokken 
actoren (ook: olievlekwerking). De focus is breed: kennisontwikkeling + diffusie + 
toepassing. Zowel radicale als incrementele innovatie. 

Voorbeeld(en) uit de cases 

Voorbeelden binnen de besproken cases zijn Transforum en AKK (fase 2, zie casebeschrij
ving). Zo kent AKK een kernteam van ongeveer drie overheden, tien bedrijven en vier 
kennisinstellingen en de (virtuele) organisatie AKK die verantwoordelijk zijn voor de 
visieontwikkeling, programmamanagement, ondersteuning, besluitvorming (bestuur AKK) 
etc. Daaromheen hangt een schil van ongeveer 20 bedrijven, 30 kennisinstellingen en 15 
overheidsinstellingen. In totaal zijn er 300 à 400 bedrijven die inmiddels aan AKK 
projecten hebben meegedaan. 

Rol overheid 

De overheid is actief op vele fronten. Ze is mede verantwoordelijk voor de aansturing 
(vaststelling van onderzoeksplannen) en organisatorische vormgeving, ze is betrokken bij 
de werving van partijen en de consortiumvorming, ze is mede bepalend voor het 
innovatieklimaat in een bepaalde sector en tot slot is de overheid mede financier van het 
programma en de projecten. 
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5. Institutionele KIS type 

Omschrijving 

Het institutionele KIS type is een PPS die qua doelstelling lijkt op het Programmagestuurde 
KIS type, maar in mindere mate vanuit programmering met projecten werkt. Het 
Institutionele KIS type is eerst en vooral georganiseerd als institutie (dat hoeft overigens 
niet vanaf dag 1 het geval te zijn: het is ook mogelijk dat een Institutionele KIS ontstaat of 
in een later stadium die status krijgt). Typerend is dat een aparte entiteit is opgezet als 
organisatorische huls voor de PPS. (Apart instituut, aparte BV etc.). Ten opzichte van de 
eerder genoemde types kent het Institutionele KIS type zodoende een sterker formeel
juridisch karakter (de mate van openheid tot toetreding is zodoende overwegend lager dan 
het programmatische KIS type). Daarnaast leidt formalisering doorgaans tot een 
beschrijving van allerlei processen die te maken hebben met kennisontwikkeling en 
benutting. Denk aan management van IPR. Zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. 

Voorbeeld(en) uit de cases 

Voorbeelden van het Institutionele KIS type zijn onder andere Technologiestichting STW, 
het technologisch topinstituut (TTI) WCFS (inmiddels Top Institute Food & Nutrition – TIFN) 
en Kenniswijk. Zo richt STW zich als stichting al 25 jaar op het bevorderen van technisch 
wetenschappelijk onderzoek met een gebruikersperspectief en het stimuleren van de 
toepassing van de resultaten ervan. Om dit te bereiken richt STW zich op het beter laten 
samenwerken van wetenschap en bedrijfsleven.  
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Rol overheid 

De overheid is uiteraard betrokken als financier, maar daarnaast is ze veelal ontwerper van 
de formeel-juridische constructie die aan een dergelijke PPS ten grondslag ligt. Alle 
relevante spelregels moeten zoveel mogelijk op voorhand (ten tijde van het vastleggen van 
een rechtsvorm) zijn uitgetekend en uitonderhandeld. Er wordt veelal voor langere tijd 
commitment afgegeven en dat betekent dat ook voor de langere termijn financiering en 
politieke steun verworven moet worden. 

6. Programmagestuurde (maatschappelijke) KIS 

Omschrijving 

Dit type lijkt qua vormgeving op het Programmagestuurde (bedrijven) KIS type, maar in 
termen van doelstellingen is er wel een verschil. Hier ligt de nadruk op een maatschappe
lijk probleem. Het gaat om vraagstukken die primair op het bordje van de overheid liggen 
(zaken als milieu, energie, gezondheid) en waarbij de inbreng van alle relevante partijen 
(bedrijven en kennisinstellingen, maar ook maatschappelijke organisaties) nodig is om het 
probleem op te lossen. De sense of urgency is hoog en de aansturing is daarom meer top
down / hiërarchisch vormgegeven. De ambitie is om te komen tot radicale innovaties. 
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Voorbeeld(en) uit de cases 

Een voorbeeld is het CATO: CO2 Afvang, Transport en Opslag. Er is een algemene 
doelstelling (omschreven in het Kyoto protocol) om CO2 emissies in de wereld terug te 
dringen. De verminderingen kunnen worden gerealiseerd door energie efficiency en – 
besparing, gebruik van duurzame energie (wind- en zonne-energie), afvang en opslag van 
CO2. De derde actie is noodzakelijk, aangezien de eerste twee niet voldoende resultaat 
genereren om te voldoen aan de doelstelling.  CATO richt  zich op deze actie. Met 6  
kennisinstellingen is het aandeel kennisleveranciers groot; het UCE is bovendien trekker 
van het project (onderdeel Universiteit Utrecht). 

Rol overheid 

De rol van de overheid is die van financier van het onderzoek en van spelverdeler. De 
overheid moet bedrijven en kennisinstellingen meekrijgen in een urgentie om tot (niet 
vrijblijvende) samenwerking te komen. Meerdere overheidsrollen kunnen bijdragen aan 
innovatie: niet alleen de rol van financier en kennismakelaar, maar juist ook de rollen van 
wet- en regelgever en van eindverantwoordelijke voor het gehele innovatiesysteem. Lange 
termijn commitment van alle partijen realiseren is cruciaal. 
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7. Procesoptimalisatie type 

Omschrijving 

Dit PPS type is gericht op een keten van actoren waarbij de overheid een dominante 
(regulerende of controlerende) rol heeft. De beoogde innovatie is een procesinnovatie 
(efficiënter inrichten van bestaande werkprocessen) en heeft betrekking op de rol van de 
overheid zelf in het ketenproces. Kennisinstellingen zijn in mindere mate betrokken. Het 
bedrijfsleven is veelal betrokken vanuit de branche- en sectororganisaties, niet in de 
laatste plaats om een breed draagvlak te creëren. De PPS richt zich niet op nieuwe kennis, 
maar veeleer op een grootschalig verandertraject (organisatorische innovatie) waarin de 
wederzijdse afhankelijkheid van partijen in een verticale keten bepalend is voor de aard 
van de samenwerking (partijen zijn veelal tot elkaar veroordeeld). 

Voorbeeld(en) uit de cases 

Een voorbeeld is CLIENT. CLIENT is er op gericht om de administratieve en logistieke 
processen bij in- en export van landbouwgoederen te verbeteren. Grenscontroles op 
landbouwgoederen en afgifte van exportcertificaten kunnen zodoende sneller en effectiever 
worden. Aangiftes bij de douane, Plantenziektenkundige Dienst (PD) en VWA (onderdeel 
dat verantwoordelijk is voor de keuring van vee, voorheen: Rijksdienst voor de Keuring 
van Vee –RVV-) worden mogelijk gemaakt. 

Rol overheid 

De rol van de overheid is om zowel kennis, als financiering, als (herontwerp van) eigen 
werkprocessen in te brengen. De overheid moet verder zorgen voor het meekrijgen van 
alle relevante partijen. Ook is zij zelf verantwoordelijk voor het innovatiemanagement. 
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Typologieën in een overzichtsfiguur 

In de onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van de bovenstaande types. R&D 
uitbesteding en R&D Joint Venture zijn we wel in de literatuur tegengekomen (zie bijlage 
2), maar niet in de onderzochte cases. Beide types zijn links van de stippellijn geplaatst. 
Het is namelijk de vraag of hier sprake is van PPS: er is geen rol weggelegd voor de 
overheid. In de figuur zijn de ideaaltypes geordend op twee dimensies. De eerste dimensie 
is de mate waarin de overheid een rol speelt. Het gaat dan specifiek om de aansturing van 
de PPS constructie (uitvoering). De oprichting van een PPS, of de aanleiding daartoe, kan 
zowel komen van een overheidspartij als van een private partij (of meerdere private 
partijen, bijvoorbeeld via brancheorganisaties). De tweede dimensie is de mate waarin een 
maatschappelijk belang meespeelt. Immers, zoals in het eerste hoofdstuk is gebleken 
legitimeert een maatschappelijk of publiek belang de betrokkenheid van de overheid; zeker 
als het gaat om co-financiering. Het maatschappelijk belang hoeft niet per se betrekking te 
hebben op onderwerpen als ‘milieu’, ‘gezondheid’, ‘duurzaamheid’, ‘veiligheid’, etcetera. 
Ook het verbeteren van de Nederlandse concurrentiepositie in de internationale 
economische context heeft een evident maatschappelijke belang.   

Figuur 3 Overzicht typologieën binnen het domein van kennis en innovatie 

De ideaaltypes zijn oplopend geplaatst. Een toenemende mate van de overheidsbetrokken
heid gaat vaak samen met een toenemend maatschappelijk belang. Zo staat bij agenda 
setting doorgaans het economisch sectorbelang centraal: georganiseerd bedrijfsleven 
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draagt zorg voor het leeuwendeel van de activiteiten. De overheid is vaak toehoorder, 
waardoor de overheidsrol gekenmerkt kan worden als een minimale. Het andere uiterste is 
proces optimalisatie. Immers, dit PPS type is er op gericht op processen te verbeteren 
waar de overheid, los van de PPS, al een rol in speelt. De mate van overheidsbetrokken
heid is zodoende erg groot. Veelal gaat het hier om de controlerende taak van de overheid, 
zoals bij de case van CLIENT het geval is. Een verbetering in het betreffende proces, heeft 
direct resultaat voor de overheid. Lerend netwerk is boven het makelaarstype geplaatst, 
aangezien de rol van de sector (private partijen) bij het makelaarsprincipe groter is: 
ondernemers leren van ondernemers. In de aansturing heeft de overheid een geringe rol; 
vaak wordt louter een intermediaire partij aangewezen of opgetuigd. Bij het lerend netwerk 
is de publieke kant vertegenwoordigd in de co-financiering en doorgaans ook via publieke 
kennisinstellingen. De 3 KIS types lijken wat betreft doelstelling erg op elkaar. Bij het 
institutionele KIS type wordt echter een aparte entiteit opgericht (denk aan een BV of 
stichting), waardoor besluitvorming in toenemende mate binnen de nieuwe organisatie 
plaatsvindt. Aansturing van de PPS door de overheid is om die reden minder aan de orde 
dan bij de programmagestuurde KIS types. Ten slotte is ervoor gekozen om het 
maatschappelijk programmagestuurde KIS boven het bedrijfsgeoriënteerde programmage
stuurde KIS type te zetten. Immers, bij maatschappelijk probleemgestuurde KIS PPS’en 
gaat het vooral om vraagstukken die primair op het bordje van de overheid liggen (zaken 
als milieu, energie, gezondheid) en waarbij de inbreng van alle relevante partijen 
(bedrijven en kennisinstellingen, maar ook maatschappelijke organisaties) nodig is om het 
probleem op te lossen.     

In het volgende hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op de (actieve) rol die het Ministerie 
van LNV kan hebben binnen PPS constructies de komende jaren. Er wordt een zogenaamd 
handelingsperspectief beschreven, waarbij naast kritische succesfactoren ook beleidsdi
lemma’s en geleerde lessen worden opgenomen. 
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3 Naar een handelingsperspectief 

In dit hoofdstuk staat een mogelijk handelingsperspectief voor LNV centraal: Welke rol kan 
het Ministerie spelen binnen de diverse PPS constructies? Welke organisatorische en 
beleidsmatige vraagstukken zijn aan de orde? Welke kritische succesfactoren zijn te 
definiëren?  

In termen van een handelingsperspectief  is de onderstaande figuur bruikbaar. Het 
beschrijft vier te onderscheiden proces- en denkstappen: uitgangspunten, analyse, 
instrumentatie en rol van de overheid. De 18 aanbevelingen, die we verder in dit hoofdstuk 
presenteren, hebben betrekking op de rol van de overheid. Dit wordt in het laatste blokje 
beschreven. Denk daarbij aan het belang dat PPS projecten op het gebied van innovatie en 
kennis voor de betrokkenheid van de overheid een lange termijn commitment betekenen 
en dus een lange adem (ook in financiële termen) vereisen. De PPS-vorm, en dus ook de 
financiering daarvan, moet daarop ingericht zijn (financieringstructuur, meerjaren 
begroting, maar ook monitoring van processen, etc.)19. Daaraan vooraf gaat de vraag naar 
de instrumentatie: welk PPS type is geschikt en welke spelregels horen daarbij? Het gaat 
hierbij om de how to vraag. Voordat deze vraag aan de orde komt is het zaak om het 
gewenst resultaat te definiëren; dit volgt uit een analysestap. De analysestap volgt op haar 
beurt uit de uitgangssituatie: voor welke opgave ben ik gesteld, met welk initiatief word ik 
geconfronteerd en in welk kennisdomein speelt dit alles zich af? De groene blokken geven 
het mechanisme aan waarmee door de overheid in de verschillende processtappen van een 
PPS gestuurd kan worden. Dit zijn de belangrijkste vormen van houvast in een uiterst 
complexe (want multi-actor, multi-disciplinair, verschillende belangen, etc.) problematiek 
en op het dynamische speelveld dat publiekprivate samenwerking heet. 

Figuur 4 Naar een handelingsperspectief 

Uitgangspunten 

- Welke  opgave?  
- Welk Kennisdomein? 
- Initiatief (bottom up/ 
top down) 

Analyse 

- Kenmerken omgeving 
- Actoren en stake
holders 
- Type kennis  

Gewenst resultaat 

Instrumentatie 

- PPS type 
- Organisatorische 
vormgeving 
- Spelregels 

how to 

Rol overheid 

- Financiering 
- Bestuurlijk 
- Aansturing en  
Programmering 

Aanbevelingen 

Gezamenlijke visie & 
Onderzoeksagenda 

Consortium agree
ment 

Inhoudelijke sturing 
Financieel beheer 
Monitoring & evaluatie 

Wat stuurt? 

19 De doelstelling van de PPS is echter leidend: zo kan een PPS geïnitieerd door de overheid ook een 
korte impuls zijn. Daarnaast zullen doelstellingen voor de overheid en het bedrijfsleven verenigd 
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De beleidsdilemma’s en lessons learned uit de cases zijn hieronder opgesomd in de vorm 
van 18 suggesties of wenken voor een succesvolle aanpak. Daarbij is een aantal 
aanbevelingen generiek van aard. De overige aanbevelingen kunnen ingedeeld worden 
naar vier fasen in de levenscyclus van  beleidsprocessen: voorbereiding/afbakening, 
beleidsvorming/ontwerp, uitvoering,  en evaluatie. 

Algemeen 

1.	 PPS als beleidsinstrument in het domein van kennis en innovatie is op te vatten als 
een cultuurverandering die past bij het LNV thema ‘anders werken’. Veranderma
nagement (innovatiemanagement) dat aangrijpt op de organisatiecultuur is daarbij 
belangrijker dan een checklist voor de inrichting van individuele PPS constructies. 
De waarde van een checklist is sowieso beperkt: er is geen one size fits all aanpak 
voor succesvolle projecten uit het onderzoek te destilleren. PPS als beleidsstijl, een 
bril die opgezet wordt, kost zodoende tijd en begeleiding. Het is aan te bevelen 
hier een advies- en/of trainingstraject voor in te zetten. 

2.	 Controle (vanuit financiële verantwoording) en innovatie verdragen elkaar slecht. 
Pas op met (te veel) verplichtingen vanuit de administratieve organisatie. Een 
nieuw te ontwikkelen methode, om enerzijds tegemoet te komen aan vereisten ten 
aanzien van publieke verantwoording van de besteding van overheidsgeld en an
derzijds de behoefte om samen met bedrijven en instellingen experimenteerruimte 
te creëren ten behoeve van innovatie, kan bijdragen aan het succes van PPS als 
beleidsinstrument. Bovendien: de crux van een risicovol innovatieproject is dat het 
mag mislukken. 

3.	 Het bundelen en verspreiden van kennis over en ervaringen met PPS constructies 
in het LNV domein (en eventueel daarbuiten) kan bijdragen aan het interne besef 
van PPS als beleidsstijl. Bij voorkeur gecodificeerde kennisbundeling, zodat over
dracht van kennis gemakkelijker wordt gemaakt. Dit zou de vorm kunnen krijgen 
van een databank met best practices. De groslijst met voorbeelden van PPS con
structies die we hebben verzameld kan dienst doen als initiële vulling. 

4.	 Innovatie komt onder andere tot stand op het snijpunt van kennisgebieden en door 
het bij elkaar brengen van heel verschillende actoren. Probeer daarom sector- en 
domeinoverstijgend partijen - ook buiten de usual suspects om - bij elkaar te bren
gen en kijk bij de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken over de 
grenzen van de LNV onderwerpen (en ook ministeries) heen. Hier zit een grote 
meerwaarde van de overheid: het vermogen om allerlei partijen rond de tafel te 
krijgen en daarmee een begin te maken met een gedeelde visie of een gezamenlij
ke (onderzoeks)agenda. 

I. Afbakening/voorbereiding 

5.	 In de typologie is naar voren gekomen dat bijvoorbeeld de agendering en onder
werpkeuze veelal geïnitieerd wordt vanuit het bedrijfsleven (agenda setting). 
Belangrijke thema’s worden daar samengevat in een strategische onderzoeksagen
da. Het is goed als de overheid ruimte biedt aan deze initiatieven. Gebruik deze 

moeten worden. Immers, anders ontstaat wellicht een verschillende tijdshorizon (en dus ook 
verwachtingen). 
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externe signalen om als overheid zelf sturing te geven aan programmering van 
onderzoek. Een evenwicht tussen reactief (voorstel uit het veld) en pro-actief wer
ken (eigen thema’s) is echter wel elementair. Door pro-actief te werken, kunnen 
ook weer nieuwe initiatieven uit het veld worden uitgelokt. 

6.	 Een publiekprivate samenwerking rondom R&D en innovatie wanneer kennis een 
evidente concurrentiefactor tussen samenwerkingspartners is, kan problematisch 
zijn. Competitie mag de doelstellingen van de PPS niet in de weg staan. Samen
werking kan dus wel bij precompetitief onderzoek en op gebieden waar een 
duidelijke maatschappelijke vraag en politieke urgentie bestaat - en er dus afspra
ken tussen concurrerende partijen kunnen worden afgedwongen. Een ander 
aangrijpingspunt is kennisontwikkeling in de keten (horizontale samenwerking). 

7.	 Het is aan te bevelen om aan de publieke kant enthousiastelingen met relevante 
netwerken en vaardigheden (public entrepreneurs) te betrekken. Innovatie is en 
blijft mensenwerk. Sturing van projecten vindt vooral plaats door de juiste mensen 
op de juiste plek te krijgen. Het juiste moment het juiste (politieke of ambtelijke) 
hiërarchische niveau inzetten, hangt daar mee samen. Wanneer wordt gekozen 
voor de inzet van intermediairs (als makelaars, vertalers of bruggenbouwers), dan 
is het zaak dat ze over zowel proces- als inhoudelijke (domein)kennis en vaardig
heden beschikken. 

II. Beleidsvorming/ontwerp 

8.	 Een verkenning vooraf naar de daadwerkelijk behoefte bij beoogde partners om 
deel te nemen aan publiekprivate samenwerking, draagt bij aan het succes van de 
PPS. Een stakeholder analyse of krachtenveldanalyse kan hierbij dienst doen: wel
ke partijen, zowel private als (semi) publieke, zijn van belang in het kennisgebied 
van de PPS en welke partijen kunnen aan welke taken/resultaten worden gekop
peld?  

9.	 Het is aan te bevelen om in de verkenning een onderscheid te maken tussen  
voorlopers en de rest. Het werken met een ‘gemiddelde’ of grootste gemene deler 
van de sector (en daarmee de hele sector proberen in dezelfde aanpak mee te krij
gen) werkt niet altijd goed en is vaak niet uitdagend of inspirerend. 
Gelijkgestemden willen elkaar opzoeken. Om energie en inspiratie te krijgen geniet 
een aanpak van meerdere snelheden de voorkeur. Het betrekken van energieke, 
inspirerende voorlopers die je in je programma wil hebben als uitstraling naar de 
achterblijvers is van groot belang. De voorlopers zullen blijken uit de stakeholder 
analyse (dit kunnen wellicht ook niet ‘usual suspects’ zijn)20. 

10. Het is raadzaam om te zorgen voor werving van voldoende deelnemers (kritische 
massa) buiten de overheid met de bereidheid ofwel financiering in te zetten of zit
ting te nemen in een bestuurlijk gremium. Het formuleren van realistische en 
haalbare doelstellingen draagt daaraan bij. Een groot aantal deelnemers in de 
startfase wordt vaak als een succes beschouwd, maar een groot aantal deelnemers 
– zowel aan de kant van de overheid als vanuit kennisinstellingen en bedrijven - 

20 Opmerking: dit is afhankelijk van het doel van de PPS. Het is ook mogelijk dat een doelstelling van 
de interventie (overheid als initiërende partij van de PPS) om achterblijvers te stimuleren. Het 
zogenaamde duwtje in de rug. In dat geval zullen niet alleen de ‘winnaars’ aan de PPS verbonden 
worden. 
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betekent ook meer transactiekosten en mogelijke belangenconflicten tijdens de 
uitvoering. Van belang is dus een balans tussen draagvlak (veel partijen) en uit
voerbaarheid (overzichtelijk gezelschap). 

11. Een evenwichtige verhouding tussen publieke en private financiering draagt bij aan 
het succes van de PPS. In verschillende cases is gebleken dat de overheid de 
‘hoofdprijs’ betaalt en dat het commitment van private partijen in financiële zin 
marginaal is. Met name wanneer het gaat om de PPS types agenda-setting, make
laar en lerend netwerk, ligt een meer evenwichtige verhouding tussen private en 
publieke financiering voor de hand.  

12. Het expliciteren van verwachtingen over en weer is onlosmakelijk verbonden met 
PPS. Over het algemeen werken publieke en private partijen met een verschillende 
tijdshorizon, waardoor het handig is als vooraf overeenstemming is bereikt over 
verwachtingen. Ook al is het eindresultaat van de samenwerking niet op voorhand 
uit te tekenen, dat betekent niet dat er niet gestuurd kan worden. Een sturingsin
strument op strategisch niveau is de zogenaamde consortium agreement waarin de 
doelen en motieven van de PPS worden geëxpliciteerd en de rollen en taken van de 
verschillende partijen worden beschreven (met daaronder de handtekeningen van 
alle partijen; ook de overheid tekent als participant en dus niet als opdrachtgever). 
Een sturingsmechanisme op operationeel niveau is bijvoorbeeld het werken met 
jaarplannen, openbare onderzoeksagenda’s, Technology Roadmaps, e.d. 

III. Uitvoering 

13. Als kennisdiffusie	 en -toepassing een belangrijke doelstelling zijn, dan hebben 
toekomstige gebruikers van deze kennis bij voorkeur een plek in (aansturing van) 
de publiekprivate samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de rol van de gebruikers
commissies van STW.  

14. Een duidelijk onderscheid tussen deelnemers op strategisch niveau (stuurgroep) en 
operationeel niveau (in projecten) en hun inbreng (geld, kennis, faciliteiten, toe
gang tot netwerken, capaciteit, etc.) is preferabel bij PPS constructies, zeker als 
kennisontwikkeling centraal staat. Afspraken over open of gesloten publiekprivate 
samenwerking is een logisch gevolg hier van: is toetreding mogelijk op strategisch 
of operationeel niveau?  

15. Een beschrijving van de spelregels	 en omgangsvormen binnen het consortium 
draagt bij aan transparantie en consistentie in de samenwerking. Denk daarbij aan: 
(i) processen van overleg en besluitvorming (wie is in de lead?, hoe wordt gecom
municeerd – intern en extern?) en (ii) IPR vraagstukken: wat te doen met 
openbaarheid van (kennis)producten die in het kader van publiekprivate samen
werking worden ontwikkeld (denk aan octrooien, patenten, geheimhouding, wijze 
van kennisdiffusie, gebruikersrecht, etc.). Is ontwikkelde kennis alleen toegankelijk 
voor partners? Of voor iedereen (open innovatie)? Kijk naar bestaande regimes 
voor kennisbescherming zoals deze in gebruik zijn bij universiteiten, bij organisa
ties als STW of de TTI’s of bij programma’s als BSIK, IOP, Smart Mix etc. 

16. Een eenvoudige organisatie en aansturing van publiekprivate samenwerking 
(weinig partijen, korte lijnen, duidelijke taken en verantwoordelijkheden) en flexi
biliteit om in te spelen op nieuwe omstandigheden, draagt bij aan transparantie en 
consistentie. Een aparte entiteit (een BV) met de partners uit de publiekprivate 
samenwerking als aandeelhouder kan daaraan bijdragen. Voordeel van een aparte 
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entiteit of buitenboordmotor (mits voldoende mandaat en middelen) is het organi
seren van slagkracht (los van de achterliggende deelbelangen van partijen, op 
afstand van de overheid – die vaak behoedzamer moet opereren in bepaalde dos
siers) om een project tot de gewenste resultaten te brengen. De oprichting van een 
nieuwe organisatie is enkel prefereabel wanneer dit echt nodig is. De keerzijde is 
namelijk dat een nieuwe organisatie kan leiden tot dubbel werk, grensconflicten 
(zeker wanneer een eigen profiel en positionering ontstaat), een nieuw overlegcir
cuit en de behoefte aan continuïteit of overlevingsdrang (ook na afronding van de 
PPS). 

17. Communicatie is het belangrijkste instrument in het kader van het management 
van verwachtingen. Het communiceren van successen en wapenfeiten van de pu
bliekprivate samenwerking in de richting van de diverse stakeholders is een goede 
zaak: daarmee wordt tevens politiek commitment gecreëerd. Indien de samenwer
king is gericht op de langere termijn, probeer dan in termen van tussenproducten 
en het onderhanden proces te communiceren. Beeldvorming is cruciaal. 

IV. Evaluatie 

18. Het is aan te bevelen om PPS constructies gericht op innovatieve eindproducten
en/of diensten de tijd te geven om te komen tot resultaat. Een flexibele monitoring 
hangt hier mee samen: er kan sprake zijn van verschuivende doelen als gevolg van 
nieuwe omstandigheden. De (tussentijdse) evaluatie kan hierop inspelen door een 
flexibele en interactieve aanpak te bieden waarin ook de verschillende zienswijzen 
van partijen de ruimte krijgen. 
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Bijlage 1. Motieven en risico’s van 
PPS – uit Workshop I 

Waarom PPS? (Kansen) Waarom niet? (Risico's) 
Resource based argumenten: Complexiteit en hoge transactiekosten: 

Bundeling van innovatieve expertise Aansturingproblematiek 

Aanboren specifieke, toegepaste expertise 
Dubbel of driedubbel opdrachtgeverschap, conflicterende 
belangen mogelijk 

Bundeling van R&D middelen (ook niet 
financieel) 

Meerdere kapiteins op een schip 

Verruimen financiële mogelijkheden voor Verantwoording publieke en private investering, 
publieke en private partijen transparantie 

Gebruik speciale faciliteiten 
Voor minder kapitaalkrachtig bedrijfsleven zijn de 
administratieve lasten en de kosten te groot 

Geen dubbelingen in onderzoek Inbreuk op/concessies aan onderzoeksvraag 

Financieel hefboomeffect: extra financiering 
verkrijgen vanuit private partijen 

Aansprakelijkheid en IPR: 

Delen van de risico’s: Aansprakelijkheidsdiscussie 

Spreiding/verdelen van risico (financieel en IPR discussies,  problemen rond eigendom van het 
niet financieel) product/dienst 
Betrokken bedrijven die innovatie op de 
markt moeten brengen, dragen deel van Staatssteun en aanbestedingsproblematiek: 
risico 
Concretiseren van gedeelde verantwoorde
lijkheid (private partijen mede 
verantwoordelijk) 

Aanbestedingsproblematiek bij concurrerende private 
bedrijven 

Versterking van de kennisinfrastruc
tuur: 

Financiering NL kennisinfrastructuur in EU context 

Versterking kennisinfrastructuur 
Mogelijk oneigenlijk gebruik publiek geld (basisfinancie
ring) 

Ook meerdere publieke kennisinstellingen Verantwoording publieke en private investering, 
die binnen een PPS samenwerking transparantie 

Kennisuitwisseling vraag en aanbod Mogelijk onrendabele projecten worden gefinancierd 

Valorisatie: Echte innovaties hebben een groot risico 

Versnelling implementatie innovaties 
Beleidsintensivering (bij PPS) is lastig bij sterk krimpende 
overheid 

Betere benutting van onderzoekskennis 

Betere kennisdeling en -uitwisseling 
Bij innovatie kan onderzoekskennis beter 
worden aangesloten bij de innovatie in het 
bedrijfsleven 
Draagvlak en vraagsturing: 

Verbinden van publieke doelen met 
(privaat)maatschappelijke doelen 

Betrokken bedrijven die innovatie op de 
markt moeten brengen zijn direct betrok-ken 

Intensievere samenwerking 

Brede betrokkenheid 
Maatschappelijke sturing op thema's 
mogelijk 
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Bijlage 2. Typologie uit de literatuur: 
kennis & innovatie als PPS doel 
van der Schuyt et al. (1994) komen met een zevental types van PPS, afgeleid van een 
brede inventarisatie. Een uitgangspunt tot de typologie is de stroom van kennis, geld en 
toepassingen tussen de betrokken actoren. Een korte beschrijving: 

1. Research type 

Een PPS waarbij een enkele private afnemer van kennis betrokken is en vanuit het publieke 
domein een of meerdere kennisleveranciers (bijvoorbeeld universiteiten). De kennisafne
mer heeft ervaring met R&D en innovatie, weet de weg naar kennisinstellingen en heeft 
overwegend een ruim R&D budget. Het belangenniveau is hoog in die zin dat kennis een 
elementaire asset is om te komen tot een concurrerend portfolio van producten en/of 
diensten. De vraagsterkte is hoog; research, en de behoefte daaraan, van de afnemer 
stuurt het onderzoek. 

2. Makelaar type 

Een PPS met weinig kennisleveranciers, met een specifieke focus op een kennisgebied, en 
een relatief groot aantal afnemers. Een intermediaire partij speelt een grote rol bij het 
verbinden van de kennisleveranciers en kennisafnemers; de afnemers hebben weinig 
ervaring met R&D en kunnen vanuit het eigen netwerk lastig verbinding leggen met de 
kennisinstellingen. Het betreft veelal MKB. 

3. KIS type 

Het betreft een grootschalige PPS met veel uiteenlopende kennisleveranciers en -afnemers. 
De ervaring van kennisafnemers met R&D kan sterk variëren. Het kenmerkende doel van 
het KIS type is versterking van de Kennisinfrastructuur (KIS). Daarbij moet benadrukt 
worden dat een bottom up groei, waarbij de PPS spontaan start, nauwelijks voorkomt. 
Betrokkenheid van een sterke intermediaire organisatie, die ook start up financiering kan 
regelen, is noodzakelijk. 

4. Programma type 

Een PPS die lijkt op het KIS type, maar met een sterke programmatische aansturing. Met 
name het karakter van de vraag is verschillend ten opzichte van het KIS type. Zo vloeit die 
sterker voort uit een maatschappelijk probleem/trend. Toepassingen worden gevonden in 
het domein van milieu en energie. Bij het KIS type daarentegen ligt de nadruk meer op het 
belang voor de industrie. In beide gevallen is wel een incentive nodig om de PPS op te 
starten. 
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5. Sector type 

Een PPS met relatief veel kennisleveranciers op uiteenlopende gebieden. De afnemers 
zitten overigens in een sector. Verder kunnen de eigenschappen van het sector type sterk 
verschillen, aangezien sectoren op zich veel van elkaar kunnen verschillen. Denk aan de 
omvang van de sector, regionale clustering van bedrijven en de spreiding van bedrijfs
grootte binnen de sector. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt, is hoofdzakelijk 
toepassingsgericht. Als er een intermediaire partij betrokken is, betreft het een centrale 
actor (bijvoorbeeld een sectoraal kenniscentrum, brancheorganisatie, etc.). 

6. Aanbod type 

Een PPS met eveneens veel kennisleveranciers. De activiteit van de PPS concentreert zich 
vooral op het gezamenlijke fundamentele onderzoek van de verschillende kennisleveran
ciers. Een beperkt aantal private actoren zijn betrokken die gebruik maken van de 
fundamentele kennis. De PPS wordt aangestuurd door het aanbod; een kwalitatief sterk 
onderzoeksprogramma.  

7. Joint research type 

Een PPS waaraan meerdere kennisafnemers en een of meerdere kennisleveranciers 
deelnemen. De kernactiviteit betreft een fase van pre-competitieve kennisontwikkeling in 
de vorm van een joint venture. In tegenstelling tot het eerste type, het research type, zijn 
meerdere kennisafnemers betrokken. 

In tegenstelling tot de concrete bovenstaande uitwerking, presenteren Enzing et al. (1998, 
p.43) een grove driedeling: 

Tabel 5 Generieke modellen voor PPS in het kennis en innovatiedomein (Enzing et al., 1998, 43) 

Type 
Dominanten kenmer
ken/functies 

Voorbeelden 

Uitbesteding R&D door het 
- Afnemer gestuurdheid 

1. Uitbesteding van research bedrijfsleven aan universiteiten 
- Specifieke kennisbehoefte 

en TTI’s 
- Makelaarsfunctie 

2. Intermediairgestuurde LWI, Mibiton, SCOM, Novem, 
- Programmerende functie 

partnerships NIVR, DTO progrmma 
- Vraagarticulatie 
- Afnemer gestuurdheid 

TTI’s (in de VS bijvoorbeeld 
3. Research consortia - Generieke kennisbehoefte 

Sematech, in Frankrijk CRIE) 
- Bundeling kennisaanbod 

Uitbesteding van R&D wordt beschreven als een specifieke inter-organisatorische 
samenwerking tussen een bedrijf en kennisinstelling. De kennisinstelling is de publieke 
partij, een overheidsrol is zodoende niet aanwezig. Dit eerste type is gelijk aan het 
Research type van van der Schuyt et al. (1994). Vervolgens, het tweede type (intermedi
airgestuurde partnerships) zijn PPS’en waarbij een centrale actor een grote rol speelt in het 
‘makelen & schakelen’ . De intermediair verbindt vraag en aanbod van kennis. Als we dit 
type vergelijken met de types eerst genoemde typologie, zijn er overeenkomsten met het 
Makelaar type, het KIS- en Programma type en het Sector type. Ten slotte het research 
consortium. Enzing en collega’s leggen de nadruk op de bundeling van vraag en aanbod 
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naar kennis. Het verschil met het eerste type is de gerichtheid van de samenwerking 
(wederkerigheid speelt een grotere rol) en het aantal actoren. Dit zien we met name terug 
in het Aanbod type en tot op zekere hoogte in het Research type binnen de typologie uit 
1994. 
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Bijlage 3. Informanten: workshops 
en individuele gesprekken 

Workshop deelnemers 
Ger Vos Innovatienetwerk 

Anja Hagendoorn LNV-DK 

Ed van Klink LNV-DK 

Gé Thoen LNV-DK 

Helmy van Erp* LNV-DK 

Peter Besseling LNV-DK 

René Bok LNV-DK 

Sjoerd Croqué LNV-DK 

Theo Janssen LNV-DK 

Frits Germs LNV-DL 

Leane van Weereld LNV-DL 

Roland Thönissen LNV-I&H 

Maarten Voors LNV-TFE 

Albert Meijering LNV-VD 

Harriëtte Bos WUR 

Respondenten met betrekking tot de cases 
Woody Maijers Agro Kennis Keten 

Erik Lysen  CATO 

Frederik Heijink CLIENT 

Hervé Marion ETP Global Animal Health 

Jim Scudamore  ETP Global Animal Health 

Jan Smits Kas als Energiebron 

Peter Paree Kennis op de Akker 

Raymond Nolet Melkvee Akademie 

Astrid van Kleef  Transforum 

Frans Vroegop Visserij Innovatieplatform 

Driek Vergouwen Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS)/TIFN  

Steven Angelino Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS)/TIFN 

* Helmy van Erp heeft niet deelgenomen aan de workshops, maar is individueel gesproken. 
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