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1 Inleiding 

Het behoeft weinig uitleg dat informatie en communicatietechnologie (ICT) een 
steeds belangrijker rol speelt in veel economische en maatschappelijke sectoren. ICT 
wordt in steeds meer processen, apparaten en diensten toegepast. Soms zichtbaar, 
maar vaak ook minder zichtbaar. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door 
belangrijke vorderingen in ICT (en aanpalende domeinen) in publieke 
kennisinstellingen en in het bedrijfsleven. Gezien het belang van ICT-onderzoek en 
de kennis en innovaties die uit dit onderzoek voortkomen, is de vraag gerechtvaardigd 
wat de aard en omvang van het ICT-onderzoek aan Nederlandse kennisinstellingen 
(universiteiten en publieke kennisinstituten) is. Dit inzicht helpt ons beter te duiden of 
de omvang van het ICT-onderzoek toe- of afneemt en welke effecten deze 
veranderingen op (middel)lange termijn kunnen hebben op de kwaliteit en omvang 
van het Nederlandse ICT-onderzoek. De achterliggende gedachte is dat wanneer 
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen onvoldoende investeren in fundamenteel 
en toegepast ICT-onderzoek de kans groot is dat Nederland de aansluiting op het 
internationale ICT-onderzoek gaat missen, maar ook dat nieuwe ICT-kennis en 
toepassingen niet hun weg zullen vinden in maatschappelijke en economische 
innovaties. Deze vraag speelt extra nu enkele belangrijke financieringsstromen voor 
ICT-onderzoek op dreigen te drogen, zoals bijvoorbeeld de BSIK-programma’s.  

Eén van de wegen om dat te doen, is inzichtelijk te maken wat de huidige stand van 
zaken is in het ICT-onderzoek. In opdracht van ICTRegie, met steun van NWO EW, 
STW en SenterNovem, hebben de adviesbureaus Technopolis BV en Dialogic BV dit 
onderzoek uitgevoerd. Het hoofddoel van de ICT-scan 2008 is om een actueel 
overzicht te geven van het totale ICT-onderzoek aan de Nederlandse universiteiten en 
kennisinstituten, en de financiering daarvan. Hierbij is wat betreft methode en 
afbakening zo veel mogelijk aangesloten bij eerdere overzichten die zijn gemaakt in 
2005 ten behoeve van de NOAG-ict 2005-2010, de ICT-scan van TNO in 2003 en het 
rapport Le Pair uit 2001 om de cijfers zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. 

Naast de publieke investeringen in ICT onderzoek wordt een inschatting gemaakt van 
de private R&D-inspanningen op het gebied van ICT in Nederland. Tevens worden 
deze cijfers in een internationaal perspectief geplaatst door een vergelijking te maken 
met naburige landen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beschikbare gegevens van 
SenterNovem, CBS, OECD en Eurostat.  

Tenslotte is een belangrijk doel van de ICT-scan 2008 om inzicht te krijgen in de 
toepassing van ICT-onderzoek voor het oplossen van een aantal maatschappelijke 
problemen en het creëren van nieuwe economische kansen (innovaties) voor het 
bedrijfsleven. Hierbij staan begrippen als kennisvalorisatie en vraagsturing centraal. 
Middels achttien interviews met vertegenwoordigers van grote en kleine bedrijven en 
maatschappelijke organisaties op verschillende domeinen wordt een indruk gegeven 
van de economische en maatschappelijke behoefte aan ICT-onderzoek. Aanvullend 
heeft een tiental vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijven in een 
interactieve sessie gereflecteerd op (tussentijdse) resultaten van dit onderzoek.  

De onderzoeksvragen waar de ICT-scan 2008 antwoord op geeft zijn als volgt 
ingedeeld over de verschillende hoofdstukken van dit rapport:  
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•	 Hoofdstuk 2: Hoeveel bedraagt de omvang van het publieke ICT-onderzoek bij de 
Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten? 

•	 Hoofdstuk 3: Hoeveel geld geeft de private sector uit aan ICT-gerelateerd R&D in 
Nederland en hoeveel onderzoekers zijn hierin werkzaam? 

•	 Hoofdstuk 4: Hoeveel geld wordt in naburige landen besteed aan ICT onderzoek 
en hoeveel onderzoekers zijn hierin werkzaam, genormaliseerd naar BNP? 

•	 Hoofdstuk 5: Hoe kan ICT-onderzoek bijdragen aan het oplossen van een aantal 
maatschappelijke problemen en het innovatievermogen van Nederlandse 
bedrijven versterken?  

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies van dit onderzoek per 
onderzoeksvraag weergegeven.  
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2 Omvang van het publieke ICT-onderzoek in Nederland 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de omvang van het ICT-onderzoek aan 
Nederlandse universiteiten en publieke kennisinstellingen. Paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 
gaan in op de afbakening, de werkwijze van dit onderzoek en hoe de verzamelde 
gegevens gebruikt kunnen worden. Paragraaf 2.5 gaat in op de historische trend aan 
de hand van vier meetpunten (Commissie Le Pair 2001, ICT-scan 2003 door TNO, 
NOAG-ict in 2005 en deze meting in 2008). Vervolgens zal in paragraaf 2.5 expliciet 
worden ingegaan op de omvang van het ICT-onderzoek op basis van de meest recente 
gegevens uit 2007. Hierbij worden zowel de “traditionele” ICT-disciplines in kaart 
gebracht als de “aanpalende” ICT-gebieden. 

2.1 Afbakening van het ICT-domein  
Er zijn verschillende definities in omloop over wat tot het ICT-domein wordt 
gerekend. Er is met name discussie over de vraag of micro-elektronica en computer 
hardware vallen onder ICT. Daarnaast is er discussie over hoe breed de definitie ICT- 
onderzoek moet worden opgevat en in hoeverre ICT-gerelateerd onderzoek bij 
bijvoorbeeld gedrags- en maatschappijwetenschappen onder ICT-onderzoek valt. Ook 
omtrent bijvoorbeeld een domein als  bioinformatica is er veel discussie over de vraag 
in hoeverre dit echt ICT-onderzoek is. 

Met de ICT-scan 2008 sluiten we aan bij de definities van ICT-onderzoek zoals die 
zijn gehanteerd bij vorige ICT-scans en zoals gebruikt door de Europese Commissie. 
ICT is hierbij ruim gedefinieerd en onderverdeeld in informatica en TMH 
(telecommunicatie, micro-elektronica, hardware).  

Wetenschappelijk informatica- en ICT-onderzoek, als volgt gedefinieerd: 

•	 Wetenschappelijk informaticaonderzoek is het onderzoek in de wetenschapsdiscipline 
informatica dat zich bezighoudt met de concepten, modellen, generieke methoden, 
technieken en hulpmiddelen voor het geautomatiseerd verwerken (zoeken, verzamelen, 
analyseren, ordenen, archiveren, synthetiseren, presenteren en verspreiden) van 
informatie. 

•	 Wetenschappelijk ICT-onderzoek is het wetenschappelijke informaticaonderzoek plus al 
het onverbrekelijk aan informatica gerelateerde wetenschappelijke en technologische 
onderzoek in telecommunicatie, micro-elektronica en hardware. 

(Bron: NOAG-ict 2005-2010) 

De ICT-scan 2008 heeft zich in eerste instantie gericht op dezelfde universitaire 
onderzoeksgroepen als de NOAG-ict1. Dit betreft met name informatica en 
elektrotechniek faculteiten, maar ook het CWI, een aantal medische groepen bij 
verschillende UMC’s en bijvoorbeeld ook specifieke afdelingen van de faculteit 
Technologie Management en de faculteit Biomedische Technologie van de TU/e.  

Naast deze faculteiten en afdelingen zoals opgenomen in de NOAG-ict is nu ook 
systematisch gekeken naar “aanpalende” ICT-departementen bij faculteiten zoals 

1 Zie Tabel H, pagina 142 van de NOAG-ict 
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Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Psychologie en Economie. De reden is 
dat ICT in toenemende mate verspreid raakt onder allerlei sectoren; ook de niet
technische sectoren. Een gevolg is dat ICT- onderzoek zich ook verbreedt naar 
bijvoorbeeld gammadisciplines. Zeker als het gaat over toepassingsvormen en 
eigenschappen van ICT, staan onderwerpen als gebruikersvriendelijkheid en 
innovatieadoptie (sociale wetenschappen), organisatie- en implementatievraagstukken 
van ICT-innovaties (organisatiewetenschappen, bedrijfskunde, bestuurlijke 
informatiekunde) of privacy (rechten), centraal. 

Uitgangspunt bij de afbakening van het ICT-gerelateerde onderzoek bij “aanpalende 
departementen” is dat ICT het onderwerp van onderzoek is. Om die reden is niet 
expliciet gekeken naar biologie en farmacie faculteiten, omdat ICT daar veelal wordt 
gebruikt als middel voor onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen of het 
begrijpen van het ontstaan van kanker. Wel is bij ICT-scan 2008 gekeken naar 
disciplines als bioinformatica en ICT-gerelateerd onderzoek bij diverse Universitair 
Medische Centra op het gebied van imaging. 

Tevens is bij de ICT-scan 2008 gekeken naar het ICT-onderzoek bij het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica (CWI), Telematica Instituut, Holst Centre, het Embedded 
Systems Institute (ESI) en TNO, voorzover dit geen overlap vertoont met 
universiteiten. Bij TNO is niet alleen gekeken naar TNO-ICT, maar ook naar andere 
domeinen waarin TNO actief is. Met name binnen TNO Defensie en Veiligheid wordt 
veel ICT-gerelateerd onderzoek gedaan. 

2.2 Werkwijze 
Uitgangspunt voor de afbakening van ICT-onderzoek bij de universiteiten en het CWI 
is de lijst met universitaire ICT- leerstoelen zoals die is opgesteld door NWO en 
STW. Deze lijst is ook als basis gebruikt bij het vorige overzicht van de omvang van 
ICT-onderzoek ten behoeve van de NOAG-ict. In totaal gaat het nu om ongeveer 220 
leerstoelen (inclusief deeltijdhoogleraren) bij de Nederlandse universiteiten en het 
CWI. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de faculteiten, afdelingen en 
onderzoeksgroepen die zijn meegenomen in deze studie. 

De afbakening van de leerstoelen, onderzoeksgroepen, afdelingen en faculteiten is 
verder aangescherpt door middel van internet search en documentenanalyse 
(jaarverslagen universiteiten en instituten). Nadat een overzicht is gekregen van de 
organisatiestructuur bij de verschillende universiteiten en faculteiten is elke faculteit 
(en in sommige gevallen afdeling of departement) per e-mail en telefoon gevraagd om 
een overzicht te geven van de omvang van het ICT-onderzoek (in termen van aantal 
medewerkers (fte) en budgetten). Hierbij is telkens uitgegaan van de leerstoelen. 
Vanuit de leerstoelen is vervolgens “omhoog gewerkt” naar onderzoeksgroepen, 
afdelingen of faculteiten. Bij breed georiënteerde faculteiten (bijv. FEL bij TU/e) en 
onderzoeksgroepen (bijv. CTIT bij de UT) is dus in principe alleen dat deel 
meegenomen dat echt betrekking heeft op ICT-onderzoek en niet de hele faculteit of 
onderzoeksgroep. Hierdoor is de nauwkeurigheid van de gegevens vergroot. In vorige 
meting is dit wellicht minder nauwkeurig gebeurd.  
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De ontvangen gegevens zijn vervolgens vergeleken met de cijfers uit publieke 
bronnen en voorgaande ICT-scans. In een aantal gevallen zijn de cijfers in onderling 
overleg met de betrokken faculteiten/afdelingen bijgesteld.   

Sommige onderzoekers hebben een aanstelling aan verschillende universiteiten of zijn 
als deeltijdhoogleraar aangesteld. Hiermee is rekening gehouden door het aantal 
onderzoekers uit te drukken in fte2. Dit betekent dus dat een onderzoeker die voor 
twee dagen in de week is verbonden aan kennisinstelling X voor 0,4 fte meetelt bij die 
kennisinstelling en voor 0,6 fte bij een andere kennisinstelling (als deze onderzoeker 
fulltime werkt). Ondersteunend personeel (secretariaat, etc) en studenten die 
afstudeeronderzoek doen zijn buiten beschouwing gelaten. Eventuele vacatures zijn 
wel meegenomen in het overzicht, omdat we er vanuit gaan dat deze op korte termijn 
worden opgevuld.  

Er is gekeken naar de ICT-gerelateerde onderzoeksscholen en organisaties als 
NIRICT (Netherlands Institute for Research on ICT), maar deze organisaties zijn niet 
gebruikt bij het in kaart brengen van de omvang van het ICT onderzoek om het risico 
van dubbeltelling te verkleinen. Het NIRICT heeft bijvoorbeeld geen onderzoekers in 
dienst, maar alle onderzoekers die zijn verbonden aan NIRICT zijn aangesteld vanuit 
één van de drie TU’s. Ook bij instituten als TNO, het Telematica Instituut, het 
Embedded Systems Institute (dat veel personeel in dienst heeft dat is gedetacheerd 
vanuit een universiteit) en het Holst Centre is gewaakt voor dubbeltelling.  

De meeste gegevens hebben allemaal betrekking op het jaar 2007; soms ook op 2008. 
Een aantal faculteiten heeft aangegeven dat er binnen een jaar niet veel verandert in 
het aantal aanstellingen dus de cijfers lijken daarmee representatief te zijn voor heel 
2007 en 2008.  

2.3 Hoe de gegevens uit de ICT-scan 2008 te gebruiken 
Hoewel zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van dezelfde methode en afbakening als 
bij eerdere analyses van de omvang van het ICT-onderzoek in Nederland, is het toch 
lastig om de cijfers uit de ICT-scan 2008 te vergelijken met de cijfers uit voorgaande 
jaren. Hier is een aantal redenen voor, die hieronder zullen worden toegelicht.  

Ten eerste hanteren universiteiten verschillende bekostigingsmodellen om het totale 
onderzoeksbudget in kaart te brengen. Sommige universiteiten rapporteren op basis 
van integrale tarieven, terwijl andere universiteiten alleen de loon gerelateerde kosten 
meenemen. In de ICT-scan 2008 is, net als in voorgaande metingen, alleen gekeken 
naar de directe inkomsten van universiteiten zonder overhead (dus alleen de loon 
gerelateerde kosten). Daarnaast geeft een aantal faculteiten/afdelingen aan dat ze geen 
onderscheid kunnen maken in eerste, tweede of derde geldstroom of zelfs helemaal 
geen financieel overzicht hebben. In dat geval zijn we uitgegaan van het gemiddelde 
budget per onderzoekers, dit is ongeveer €73.600 per onderzoeker (fte), om zo toch 
een inschatting te kunnen maken van het onderzoeksbudget. Wanneer faculteiten/ 
afdelingen niet goed kunnen inschatten hoe de verdeling onderzoek/ onderwijs is, 
hebben we de vuistregel gehanteerd dat een onderzoeker die uit de eerste geldstroom 
wordt betaald 40% van zijn tijd kwijt is aan onderwijs en 60% aan onderzoek. 

1 full time equivalent (fte) werkt 40 uur per week. 
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Onderzoekers die worden betaald uit tweede en derde geldstroom hebben over het 
algemeen geen onderwijs verplichting. Dit alles maakt dat de inkomsten (eerste, 
tweede en derde) en uitgaven (aan onderzoek en onderwijs) van universiteiten moeten 
worden beschouwd als een indicatie. 

Ten tweede hebben wij de indruk dat universiteiten in vergelijking met voorgaande 
meting nauwkeuriger hebben gekeken naar het ICT-gerelateerde onderzoek binnen 
hun faculteit/afdeling en niet zomaar de hele faculteit/afdeling hebben meegenomen 
als ICT-onderzoek. Dit speelt minder bij informatica afdelingen, aangezien hun 
onderzoek volledig binnen de definitie van ICT zoals gehanteerd voor deze ICT-scan 
2008 valt, maar wel voor afdelingen die breder zijn dan ICT alleen. De faculteit 
Elektrotechniek van de TU/e heeft bijvoorbeeld aangegeven dat er nu nauwkeuriger is 
gekeken naar het ICT-onderzoek binnen de faculteit, op basis van de leerstoelen die 
wij hebben gedefinieerd, en dat daardoor het aantal ICT-onderzoekers wellicht lager 
uitkomt dan bij de vorige inventarisatie.  

Ten derde is nu ook specifiek gekeken naar zogenoemde “aanpalende ICT-gebieden” 
bij medische, juridische, economische en sociale faculteiten. Ook bij deze faculteiten 
is gelet op leerstoelen en vakgroepen die zich expliciet richten op ICT. Dit om te 
voorkomen dat ICT-gerelateerd onderzoek té breed wordt opgevat. Deze “aanpalende 
ICT-gebieden” zijn zo veel mogelijk in een apart overzicht weergeven. Het CTIT van 
de UT vormt hierop een uitzondering, omdat CTIT er juist expliciet voor heeft 
gekozen om gedrags- en maatschappijwetenschappen te betrekken bij ICT-onderzoek. 
Daar zit de kracht van CTIT. Het organisatie model van CTIT maakt dat dit niet zo 
maar uit elkaar te vlechten is, waardoor het onmogelijk is om een overzicht te geven 
van het “harde” ICT-onderzoek in CTIT alleen. Aangezien een eerste systematische 
inventarisatie is gemaakt van “aanpalende ICT-gebieden”, is de kans groot dat hier 
nog geen uitputtend overzicht is verkregen. 

Ten vierde heeft een klein aantal onderzoeksgroepen/afdelingen uiteindelijk niet 
meegewerkt aan ons onderzoek. Dit betreft met name een aantal kleinere 
onderzoeksgroepen, vooral bij de “aanpalende ICT-gebieden”. Dit heeft echter geen 
significante invloed op de cijfers.  

2.4 Trendmatige ontwikkeling van het universitaire ICT-onderzoek  
Het aantal onderzoekers (in fte) geeft het meest betrouwbare beeld van de 
onderzoekscapaciteit in Nederland op het gebied van ICT. Dit maakt ook een 
vergelijking met voorgaande overzichten mogelijk, omdat de definitie van het aantal 
onderzoekers (in fte) duidelijk is. Dit in tegenstelling tot de onderzoeksbudgetten 
(inkomsten/ uitgaven) van de kennisinstellingen, het aantal medewerkers (in 
personen) of de beschikbare onderzoekscapaciteit van deze medewerkers (naast 
onderwijs en management taken).  

Figuur 1 geeft het totale aantal ICT-onderzoekers weer (in fulltime equivalenten) bij 
Nederlandse universiteiten en het CWI, waarbij voor de verschillende meetmomenten 
dezelfde afbakening en definitie van ICT-onderzoek is gebruikt (volgens de definitie 
in de NOAG-ict) om de cijfers goed te kunnen vergelijken. Uit de figuur valt op te 
maken dat het totale aantal universitaire onderzoekers, toeneemt van ongeveer 1.490 
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fte in 2000 naar 1.823 fte in 2007. Het aantal universitaire onderzoekers (inclusief 
CWI) groeit vooral van 2000 tot 2002, maar daarna vlakt deze groei af tot een paar 
procent per jaar.  

Figuur 1 	 Totaal aantal ICT-onderzoekers (in fte) bij universiteiten en het 
CWI (2000-2007) 
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Bron: ICT-scan 2003 (TNO), NOAG-ict (2005), ICT-scan 2008 (Technopolis/Dialogic). 

Tabel 2 geeft een overzicht van de omvang van het universitaire ICT-onderzoek 
(+CWI) in 2004 en 2007 volgens dezelfde meetmethode en afbakening. Duidelijk 
blijkt dat het aantal onderzoekers (fte) vrijwel constant is gebleven in deze periode. 
Van 1.764 in 2004 naar 1.823 in 2007 is een niet-significante verandering van 
ongeveer 3% en ook is er weinig verandering opgetreden in het type onderzoeker 
(aio’s, u(h)d’s hoogleraren) dat wordt ingezet. 
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Tabel 2 Omvang universitair ICT-onderzoek (+CWI) in 2004 en 2007 
2004 2007 

Aantal onderzoekers (fte) 
Totaal % Totaal % 

Aio / postdoc 
U(h)d / hoogleraar 
Overig 
Totaal

1.036 
547 
181 

 1.764 

59 % 
31 % 
10 % 

-

1.099 
504 
220 

1.823 

60 % 
28 % 
12 % 

-
Inkomsten (M€) 

Totaal % Totaal % 
1e geldstroom 
2e geldstroom 
3e geldstroom 
Totaal 

70 
20 
24 

114 

61 % 
18 % 
21 % 

-

73 
26 
36 

135 

54 % 
19 % 
27 % 

-
Uitgaven (M€) 

Totaal % Totaal % 
Onderzoek 
Onderwijs 
Totaal

66 
43 

 109 

61 % 
39 % 

-

95 
36 
131 

73 % 
27 % 

-
Bron: NOAG-ict (2005) en ICT-scan 2007 (Technopolis/Dialogic) 

Het budget van de universiteiten (en CWI) voor ICT-onderzoek is wel toegenomen in 
de periode, van 114 M€ naar 135 M€, maar gecorrigeerd voor inflatie en loonstijging 
(van met name aio’s) over een periode van 3 jaar is de stijging in reële termen 
beperkt.  

De verdeling van de inkomsten naar eerste, tweede en derde geldstroom laat ziet dat 
de tweede en met name de derde geldstroom inkomsten van universiteiten in absolute 
zin zijn toegenomen. De eerste geldstroom is vrijwel constant gebleven waardoor de 
stijging van het budget te verklaren valt uit een toename van de tweede en derde 
geldstroom (waarvan een groot deel waarschijnlijk is terug te leiden naar BSIK). 
Relatief gezien is het aandeel eerste geldstroom ten opzicht van de totale inkomsten 
licht gedaald in de periode 2004-2007 (daling van 7%) en het aandeel tweede en 
derde geldstroom licht gestegen met 1% respectievelijk 6%.  

Tenslotte blijkt dat van de totale uitgaven van de universiteiten (en CWI) het deel dat 
wordt besteed aan onderzoek is toegenomen van 61% naar 73%, naar een totaal van 
95 €M. Dit is een indicatie dat een groter deel van het totale beschikbare universitaire 
budget voor ICT-onderzoek en onderwijs wordt besteed aan onderzoek. Dit wordt 
mede verklaard uit de toename van het tweede en derde geldstroom onderzoek waar 
geen onderwijsverplichting mee gemoeid is, dit in tegenstelling tot het eerste 
geldstroom onderzoek. 

2.5 Omvang van het ICT-onderzoek bij Nederlandse kennisinstellingen  
In de vorige paragraaf is vooral gekeken naar de ontwikkeling van het aantal 
universitaire ICT-onderzoekers in de tijd. In deze paragraaf volgt een gedetailleerd 
overzicht van de omvang van het publiek gefinancierde ICT-onderzoek in Nederland 
per kennisinstelling in 2007. In tegenstelling tot de cijfers zoals gepresenteerd in de 
voorgaande paragraaf wordt een andere verdeling gemaakt van het ICT-onderzoek 
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dan is gehanteerd bij de meting in 2004 ten behoeve van de NOAG-ict3. We maken 
hierbij een duidelijk onderscheid tussen “hard” ICT en “aanpalend” ICT-onderzoek 
bij universiteiten. Daarnaast hebben we de omvang van het ICT-onderzoek bij de 
publieke onderzoeksinstituten in een apart overzicht opgenomen. De cijfers in deze 
paragraaf zijn daarom niet zo maar te vergelijken met cijfers uit voorgaande 
overzichten uit 2005 en 2003, omdat “aanpalend” ICT-onderzoek bij universiteiten 
toen niet systematisch in kaart is gebracht en maar ten dele is meegenomen bij de 
afbakening.  

2.5.1 Omvang van het “harde” ICT-onderzoek 
Onder “hard” ICT-onderzoek wordt de informatica en elektrotechniek disciplines 
verstaan. Daarnaast hebben we er voor gekozen om de afdelingen kunstmatige 
intelligentie van de universiteiten Groningen, Maastricht en Nijmegen ook op te 
nemen in dit overzicht. De omvang van het “harde” ICT-onderzoek bij Nederlandse 
universiteiten is weergegeven in onderstaande Tabel 3. In totaal gaat het om ongeveer 
1.562 onderzoekers (in fte) met een totaal budget van 118 M€ waarvan naar schatting 
81 M€ beschikbaar is voor onderzoek. 

3 In de NOAG-ict wordt een overzicht gegeven (Tabel H op pagina 142) van het universitaire 
ICT- onderzoek in Nederland. Naast de “harde” ICT-disciplines zijn hierbij ook verschillende 
medische faculteiten en andere “aanpalende” ICT-disciplines opgenomen. Ook is het CWI 
opgenomen in dit overzicht, maar de andere onderzoeksinstituten niet. In deze paragraaf wordt 
het ICT-onderzoek weergegeven in drie categorieën, “hard” en “aanpalend” universitair 
onderzoek en ICT bij onderzoeksinstituten.  
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Tabel 3 Omvang “hard” ICT-onderzoek universiteiten (2007) 

Instelling – Faculteit Aantal onderzoekers (FTE) Inkomsten (in M€) Uitgaven (M€) 

Aio  
Postdoc 

U(h)D 
Hl 

Overig Totaal 1e G 2e G 3e G Totaal Onder
zoek 

Onder
wijs 

Totaal 

TU/e FEL 85 41 46 171 5,8 1,6 4,3 11,7 6,7 4,5 11,2 
FWI 55 42 4 102 4,1 1,1 1,3 6,5 4,2 2,8 7,0 

UL LIACS 28 16 9 53 3,1 0,8 0,5 4,3 3,7 0,6 4,3 
UvA FNWI – IvI 49 36 49 134 4,7 0,8 2,3 7,8 5,8 2,0 7,8 

FNWI –ILLC 20 8 11 39 0,9 0,8 0,6 2,3 1,8 0,5 2,3 
VU FEW 83 34 10 127 5,7 1,1 4,0 10,9 6,3 2,0 8,3 
UM IKAT 15 14 1 30 0,7 0,4 0,7 1,8 1,3 0,4 1,8 
RUG FWN 45 22 8 74 4,2 1,7 0,3 6,2 3,4 1,9 5,3 
RUN FSW (NICI) 9 7 0 16 0,6 0,2 0,3 1,2 0,9 0,3 1,2 

NWI 41 30 11 82 3,0 0,9 0,6 4,4 2,7 1,4 4,1 
TUD EWI 259 97 20 376 14,3 5,8 4,6 24,7 16,6 8,0 24,7 
UT CTIT 206 65 21 292 12,3 3,6 8,6 24,5 19,6 4,9 24,5 

MESA+ 15 4 0 19 1,0 0,8 0,2 1,9 1,7 0,1 1,8 
UU Informatica 63 19 19 101 6,9 1,0 1,7 9,6 6,2 3,4 9,6 
Totaal 945 417 200 1.562 67 21 30 118 81 33 114 

Duidelijk is te zien dat drie technische universiteiten (TU/e, UT, TUD) veruit de 
meeste ICT-onderzoekers in dienst hebben. Zij hebben samen bijna 950 ICT- 
onderzoekers in dienst (in fte) en zijn daarmee verantwoordelijk voor bijna twee
derde van het totaal aantal ICT-onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. In 
vergelijking met 2005 is de omvang van het ICT-onderzoek bij deze drie technische 
universiteiten gemiddeld constant gebleven. Dit komt omdat het aantal onderzoekers 
bij EWI (TUD) gelijk is gebleven, het aantal onderzoekers bij zowel de faculteit 
Elektrotechniek als de faculteit Informatica van de TU/e gedaald is, maar 
tegelijkertijd het aantal onderzoekers van het CTIT (UT) met 19% is gestegen sinds 
de vorige meting in 2004 ten behoeve van de NOAG-ict. 

Ook voor de meeste andere universiteiten geldt dat de ICT-onderzoekspopulatie niet 
veel veranderd is in de periode 2004-2007. Een uitzondering vormt het LIACS (UL) 
dat sterk is gegroeid met bijna 20 fte. Ook de afdelingen kunstmatige intelligentie van 
de RUG, RUN (NICI) en UM (IKAT) laten een sterke groei zien, maar aangezien het 
om relatief kleine afdelingen gaat, is de impact op het totaal aantal ICT-onderzoekers 
beperkt. 

2.5.2 Omvang “aanpalend” ICT-onderzoek universiteiten 
Naast het traditionele ICT-onderzoek bij informatica en elektrotechniek faculteiten is 
ook het ICT-gerelateerde onderzoek bij andere disciplines in kaart gebracht. Bij 
vorige metingen, zoals in 2005 ten behoeve van de NOAG-ict, is hier minder 
uitgebreid naar gekeken. Naast de specifieke afdelingen van medische faculteiten en 
de faculteiten technologie management en biomedische technologie van de TU/e is nu 
ook gekeken naar specifieke afdelingen die zich bezig houden met ICT-onderzoek bij 
de faculteiten Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Economie aan de 
verschillende universiteiten. De omvang van het “aanpalende” ICT-onderzoek bij 
Nederlandse universiteiten is weergegeven in Tabel 4.  
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In totaal gaat het om ongeveer 370 ICT-onderzoekers (in fte) bij verschillende 
“aanpalende” ICT-disciplines met een budget van ongeveer 26 M€. Hiervan is naar 
schatting 19 M€ beschikbaar voor onderzoek. Van een aantal afdelingen hebben we 
geen goed overzicht kunnen krijgen van de onderzoeks-budgetten en is uitgegaan van 
schattingen. Uitgaande van een gemiddelde personeelslast van 73.600 euro hebben we 
het totaal budget voor ICT-onderzoek en onderwijs kunnen inschatten, maar voor 
deze afdelingen hebben we geen onderscheid kunnen maken naar type geldstromen.  

Tabel 4 Omvang “aanpalend” ICT-onderzoek bij universiteiten (2007) 

Instelling - Faculteit Aantal onderzoekers (FTE) Inkomsten (in M€) Uitgaven (M€) 

Aio  
Postdoc 

U(h)D 
Hl 

Overig Totaal 1e G 2e G 3e G Totaal Onder
zoek 

Onder
wijs 

Totaal 

EUR EMC 11 8 2 21 0,9 0,7 0,7 2,2 1,8 0,3 2,2 
FEW 6 11 0 17 - - - 1,2 - - 1,2 

TU/e FMB 18 9 5 32 1,0 0,5 0,9 2,4 1,0 0,9 1,9 
FTM 14 10 0 24 0,9 0,3 0,2 1,4 0,8 0,6 1,4 

UMCL Radiologie 17 9 6 32 0,4 0,8 1,0 2,1 2,1 0,0 2,1 
AMC KIK 5 4 0 9 0,2 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5 
UvA FEB 4 10 0 14 - - - 1,0 - - 1,0 
VU FEWB 5 11 0 16 0,9 0,0 0,6 1,5 0,9 0,6 1,5 

Recht 3 2,5 0,5 6 0,4 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,4 
UvT FEB 10 14 0 24 1,4 0,1 0,4 1,9 1,4 0,6 1,9 

FGW 14 6 5 25 1,1 0,6 0,1 1,9 1,4 0,5 1,8 
TILT 5 9 6 20 0,8 0,2 0,2 1,2 0,3 0,9 1,2 

RUG LET 17,5 3,5 0 22 0,6 0,4 0,3 1,3 0,9 0,4 1,3 
FEB 12 13 1 26 0,9 0,1 0,4 1,4 - - 1,4 
Recht 3 2 0 5 - - - 0,4 - - 0,4 

RUN RUN-MC 29 11 0 40 - - - 2,9 - - 2,9 
UMC ISI 18 4 1 23 0,8 0,3 0,3 1,3 0,6 0,6 1,2 
TUD TBM 7 4 4 15 0,5 0,0 0,7 1,2 0,8 0,5 1,2 
Totaal 199 140 31 370 - - - 26 19* 7* 26 

*schatting 

Grote afdelingen zijn het departement informatiekunde van de Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen en de afdeling Computational Linguistics (Faculteit Letteren) 
van de UvT, de afdeling Business & ICT (Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen) van de RUG en de verschillende ICT-gerelateerde afdelingen 
van de faculteiten technologie management (FTM) en biomedische technologie 
(FMB) van de TU/e. Ook de academisch medische ziekenhuizen van Amsterdam, 
Leiden, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam hebben gespecialiseerde afdelingen waar 
ICT-onderzoek een centrale rol speelt.  

Hoewel een vergelijking met de vorige inventarisatie nauwelijks mogelijk is (de 
cijfers voor aanpalende gebieden worden voor het eerst systematisch verzameld), 
bestaat de indruk dat de budgetten en personeelsomvang voor ICT-onderzoek bij deze 
disciplines toenemen. Belangrijkste reden is dat ook ICT-onderzoek een meer 
multidisciplinair karakter krijgt en bovendien een stimulans krijgt vanuit niet
technische sectoren. 
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2.5.3 Omvang ICT-onderzoek bij (publieke) onderzoeksinstituten 
Tenslotte is ook het ICT-onderzoek bij de publieke onderzoeksinstituten in kaart 
gebracht. De belangrijkste instituten op dit onderwerp zijn het CWI, TNO, ESI, Holst 
Centre en het Telematica Instituut. Aangezien deze instituten over het algemeen meer 
onderzoeken dan ICT, waarbij ICT-onderzoek vaak plaatsvindt in combinatie met 
andere disciplines, is het niet eenvoudig een eenduidige afbakening te geven van het 
ICT-onderzoek binnen deze instituten. Daarom is de afbakening gebaseerd op het 
oordeel van de instituutsdirecteuren over wat zij beschouwen als ICT-onderzoek.  

Een overzicht van het ICT-gerelateerde onderzoek bij deze (publieke) 
onderzoeksinstellingen staat in onderstaande Tabel 5. In totaal zijn er bij deze 
instituten naar schatting 993 onderzoekers (in fte) werkzaam. Het totale onderzoeks
budget bij deze onderzoeksinstituten wordt geschat op ongeveer 68 M€. De 
verschillende instituten worden in de paragrafen hieronder toegelicht. 

Tabel 5 	 Omvang ICT-gerelateerd onderzoek bij (publieke) 

onderzoeksinstellingen (2007) 


Kennisinstituut Aantal onderzoekers (FTE) 
Aio 

postdoc 
U(h)D /HL Overig Totaal 

CWI 60 29 7 97 
TNO - - - 763 
ESI 0 6 12 18 
Holst Centre 40 9 0 49 
Telematica Instituut - - - 68 
Totaal - - - 993 

In vergelijking met gegevens uit de ICT-scan 2003 blijkt dat met name het aantal 
onderzoekers bij TNO sterk is toegenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de 
overname van het vroegere KPN Research door TNO in 2001 en anderzijds omdat 
ICT-onderzoek in de ICT-scan 2008 ruimer is gedefinieerd dan bij de meting in 2003. 
Het aantal “ICT-onderzoekers” bij TNO is in die zin niet sterk gegroeid. Deze 
ruimere definitie is echter wel rechtvaardig, omdat het belang van ICT bij veel 
toepassingsgebieden (zoals veiligheid, bouw, mobiliteit, etc) is toegenomen en nu als 
zodanig wordt erkend, terwijl dit in het verleden niet zo snel als ICT-onderzoek werd 
aangemerkt. Wel moet worden opgemerkt dat “ICT-onderzoekers” bij TNO niet puur 
met ICT alleen bezig zijn, maar vaak gekoppeld aan andere disciplines (ICT als 
enabler). 

2.5.3.1 CWI – Centrum voor Wiskunde en Informatica 
Binnen het CWI is alleen gekeken naar het informatica onderzoek en hierbij is zoveel 
mogelijk uitgegaan van de lijst met ICT-hoogleraren (zie bijlage 2). Dit betekent dat 
de afdelingen Software Engineering en Information Systems en een deel van 
Probability, Networks and Algorithms PNA zijn afgebakend als ICT-onderzoek. De 
rest van het onderzoek is meer gericht op de wiskunde dan informatica. 
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CWI is the National research institute for mathematics and computer science in the 
Netherlands. CWI is funded for 70 percent by NWO, the Netherlands Organisation for 
Scientific Research. The remaining 30 percent is obtained through national and international 
programmes and contract research commissioned by industry. 

www.cwi.nl 

2.5.3.2 TNO 
Het zwaartepunt van ICT-onderzoek binnen TNO ligt bij het kerngebied Informatie- 
en Communicatietechnologie. Binnen de vier andere kerngebieden vindt er ook ICT-
onderzoek plaats bij: Defensie & Veiligheid (D&V) en Industrie en Techniek (I&T). 
Bij Bouw & Ondergrond (B&O) is ICT enabling in verschillende domeinen. Binnen 
Kwaliteit van Leven (K&L) vindt geen ICT-onderzoek plaats en wordt ICT beperkter 
ingezet als enabling technology toegepast. De afbakening van het ICT-gerelateerd 
onderzoek is aan TNO-ICT overgelaten. 

Het aantal ICT-onderzoekers (in totaal 763) van TNO is als volgt verdeeld over de 
kerngebieden: 

1.	 het kerngebied Informatie- en Communicatie technologie : circa 276 fte. Met 
nadruk op telecommunicatie en ICT-diensten; geen micro-electronica en 
hardware. 

2.	 het kerngebied Defensie & Veiligheid : circa 321 fte. Dit is gericht op 
defensie-toepassingen, met gebruik van micro-elektronica en hardware. 

3.	 het kerngebied Industrie & Techniek : circa 47 fte. Dit is gericht op industriële 
toepassingen, met gebruik van micro-elektronica en hardware.  

4.	 het kerngebied Bouw & Ondergrond: circa 119 fte. Aardobservatie, geo-data, 
leefomgeving, mobiliteit en logistiek. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze personen niet altijd alleen met ICT-
onderzoek bezig zijn. ICT is binnen de expertisegebieden veelal gekoppeld aan 
andere disciplines. Gegeven de multidisciplinariteit van het onderzoek is het niet 
mogelijk de “pure” ICT-componenten te scheiden.  

Daarnaast is het jaarlijkse budget (in M€) voor ICT-onderzoeksprogramma’s 
onderzocht. Personen die onderzoek doen binnen TNO werken een deel van hun tijd 
aan korte termijn marktopdrachten (“kennistoepassing en exploitatie”) en besteden 
een deel van hun tijd aan midden- en langetermijn onderzoeksprogramma’s (binnen 
TNO wordt dit “kennisontwikkeling” genoemd). Alleen dit laatste is meegenomen bij 
het in kaart brengen van het ICT-onderzoeksbudget. De budgetten in 2007 zijn: 

1.	 het kerngebied Informatie- en Communicatie technologie : circa 16 M€ 
2.	 het kerngebied Defensie & Veiligheid. : circa 10 M€ 
3.	 het kerngebied Industrie & Techniek : circa 4 M€ 

2.5.3.3 Embedded Systems Institute ESI 
Volgens ESI zelf bedraagt de eigen ICT-onderzoekscapaciteit van het instituut 17,3 
fte. Bij deze berekening zijn onderzoekers die vanuit de technische universiteiten zijn 
gedetacheerd, weggelaten om dubbeltelling te voorkomen. Het betreft dus alleen 
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personeel dat is dienst is van ESI. In totaal heeft ESI in 2006 3,3 miljoen euro aan 
inkomsten. Van deze inkomsten wordt 2,5 miljoen euro uitgegeven aan onderzoek. 

The ESI focuses on industrial embedded systems, systems that occupy volumes of cubic 
decimeters to cubic meters. This is the application/market domain of wafer steppers, printing 
systems, medical imaging equipment, televisions, automobiles, electronic microscopes, 
manufacturing machines, etc. 

www.esi.nl 

2.5.3.4 Telematica Instituut 
Het Telematica Instituut is een publiek-privaat onderzoeksinstituut en beschikt over 
een eigen onderzoeksteam. Daarnaast werkt het Telematica Instituut ook d.m.v. 
detachering vanuit universiteiten en het CWI. Volgens opgave van het Telematica 
Instituut is de ICT-onderzoekscapaciteit 67,6 fte. De gehanteerde functie indeling 
(AiO’s/Postdocs, UD/UHD/Hoogleraar) past niet goed bij het Telematica Instituut, 
zodat alleen het totaal aantal onderzoekers is gegeven. Uit de begroting valt op te 
maken dat het totale jaarlijkse budget van het Telematica Instituut bijna 20 M€ is, 
maar hiervan wordt ook ICT-onderzoek betaald dat wordt uitgevoerd door 
bijvoorbeeld het CWI. 

The Telematica Instituut - in international collaboration with companies, social institutions 
and knowledge organisations - is conducting research into ways of simplifying, and even 
more relevant, improving interaction. The research will result in concrete solutions both for 
companies and for society at large. The consortium will achieve its results through utilising 
the latest technological developments in the domain of information and communication 
technology. Since its foundation in 1997, the Technological Top Institute has proven that its 
formula works. Whether this involves the latest mobile services, digital service windows, 
broadband applications in healthcare or cultural heritage, smart security cameras or remote 
collaboration, in each case there has been a significant increase in productivity and ease of 
use. 

www.telin.nl 

2.5.3.5 Holst Centre 
Uit de opgave van het Holst Centre blijkt dat de ICT-onderzoekscapaciteit uit 49 fte 
bestaat, waarvan 40 fte in de categorie “AiO’s/Postdocs: en negen fte in de categorie 
UD/UHD/Hoogleraar.  Het Holst Centre merkt op dat het exacte aantal fte moeilijk 
vast te stellen is, omdat niet alle activiteiten ICT gerelateerd zijn. Het totaal aantal 
Holst onderzoekers is ruim twee keer zo groot.  

Met betrekking tot de financiële gegevens merkt Holst op dat de uitgaven worden 
gedekt door privaat-publieke inkomsten, en dat de categorisering in eerste, tweede en 
derde geldstroom niet opgaat voor Holst. De uitgaven zijn een schatting. In 2006 
bedroegen de uitgaven aan ICT-onderzoek ca. 8,5 miljoen euro. 

The Holst Centre is an independent R&D institute that develops generic technologies and 
technology platforms for autonomous wireless transducer solutions and systems-in-foil. A key 
feature of the Centre is interaction and cooperation with industry and academia. It is this 
kind of cross-fertilization that will enable the Holst Centre to tune its scientific strategy to 
industrial needs. 

http://www.holstcentre.com/ 
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2.6 Conclusie 
In totaal wordt in 2007 de onderzoekspopulatie bij Nederlandse universiteiten en 
(publieke) onderzoeksinstituten geschat op 2.925 fte. Dit is inclusief “aanpalende” 
ICT-onderzoeksgebieden en dus breder dan bij vorige overzichten van het ICT- 
onderzoek. Het totale budget bedraagt ruim 212 M€, waarvan ongeveer 168 M€ wordt 
besteed aan ICT-onderzoek.  

De omvang van de ICT-onderzoekspopulatie (in fte) is bij de meeste universiteiten 
min of meer gelijk gebleven in de afgelopen jaren. De drie technische universiteiten 
(TU/e, UT, TUD) hebben veruit de meeste ICT-onderzoekers in dienst (950 fte). In 
vergelijking met 2005 is de omvang van het ICT-onderzoek bij deze drie technische 
universiteiten gemiddeld constant gebleven. 

Er zijn indicaties dat het ICT-onderzoek in “aanpalende” disciplines groeit, maar 
omdat deze omvang voor het eerst echt systematisch in kaart is gebracht, kunnen we 
dit vermoeden nog niet hard maken. De toename van het “aanpalende” ICT-
onderzoek blijkt wel uit cijfers van instituten die zich met dit onderzoek bezighouden. 
Universitaire Medische Centra in Leiden (UMCL), Rotterdam (EMC) en Utrecht 
(UMC) hebben hun ICT-onderzoekscapaciteit zien verdubbelen in de afgelopen jaren. 
Ook het Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie (RUN) en de Faculteit 
Technologie Management (TU/e) laten een duidelijk toename van de ICT- 
onderzoekscapaciteit zien. Voor een deel is hier ook de toename van de omvang van 
het CTIT (UT) uit te verklaren. Het CTIT betrekt immers nadrukkelijk ook de 
gedrags- en maatschappijwetenschappen die ICT-gerelateerd onderzoek verrichten bij 
het haar onderzoek. Dit alles geeft duidelijk aan dat ICT-onderzoek in combinatie met 
“aanpalende disciplines” zoals medische technologie, informatiekunde en 
gedragswetenschappen aan belang wint.  

Bij de onderzoeksinstituten speelt TNO de belangrijkste rol, omdat TNO het grootste 
deel van de niet-universitaire ICT-onderzoekers in dienst heeft. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat veel van deze onderzoekers ICT-onderzoek koppelen aan 
andere disciplines en dus niet puur bezig zijn met ICT-onderzoek. Dit geeft duidelijk 
aan dat het belang van ICT bij veel toepassingsgebieden (zoals veiligheid, bouw, 
mobiliteit, etc) is toegenomen en als zodanig wordt erkend als ICT-onderzoek.  
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3 Omvang ICT-gerelateerd R&D in de private sector 

Op basis van bestaande gegevens wordt in dit hoofdstuk een inschatting gemaakt van 
de private R&D inspanningen op het gebied van ICT. In paragraaf 3.1 worden 
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt om inzicht te 
geven in de R&D-uitgaven van de ICT-sector alleen. In paragraaf 3.2 wordt op basis 
van publieke WBSO gegevens van SenterNovem een inschatting gemaakt van de 
ICT-gerelateerde uitgaven aan R&D van alle bedrijven in Nederland (dus breder dan 
de ICT-sector alleen).  

3.1 R&D-uitgaven in Nederland 
Om de ICT-gerelateerde R&D-uitgaven in een kader te plaatsten is het noodzakelijk 
om eerst inzicht te hebben in de totale R&D-uitgaven in Nederland. De recente CBS-
publicatie Kennis en Economie 20074 geeft hiervan een goede analyse. De totale 
R&D-uitgaven in Nederland vertonen al jaren een dalende trend. De R&D- 
uitgaven, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), bedraagt 
1,72% (2005), wat lager is dan het percentage in 1995 (1,97%). Ook internationaal 
gezien is de Nederlandse R&D-intensiteit laag en net op het gemiddelde van de EU
27 (maar onder het gemiddelde van de EU-15). Terwijl veel Europese landen hun 
R&D-uitgaven zien stijgen, is in Nederland een licht dalende trend waar te nemen. In 
de EU is Zweden koploper in termen van R&D-uitgaven en geeft, als percentage van 
het bbp in 2005, ruim twee keer zoveel uit als Nederland.  

Alhoewel de R&D-uitgaven van bedrijven de afgelopen jaren licht zijn gestegen, is 
een belangrijke oorzaak van de lage R&D-intensiteit van Nederland het achterblijven 
van R&D-uitgaven door bedrijven. In Nederland wordt “slechts" 58% van de R&D
uitgaven gedaan door bedrijven, terwijl in veel andere Europese en OECD landen dit 
percentage hoger ligt op tweederde of meer. Samen met landen als Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk bevindt Nederland zich in een positie van bovengemiddeld hoge 
R&D-uitgaven van de publieke sector.  

De lage R&D-intensiteit van Nederland en het relatief kleine aandeel van R&D
uitgaven door bedrijven maakt dat het voor Nederland lastig is om de zogenoemde 
Barcelona-doelstelling te realiseren zoals die is geformuleerd door de Europese 
regeringsleiders om de ontwikkeling van de kenniseconomie te stimuleren. Dit houdt 
in dat in 2010 de R&D-uitgaven in de EU-lidstaten drie procent van het bbp moeten 
bedragen, waarvan twee derde gefinancierd dient te worden door de private sector. 
Het CBS schat de totale R&D-uitgaven in 2005 op 8.817 M€, waarvan 5.144 M€ 
wordt uitgegeven door het bedrijfsleven. Het aantal R&D-arbeidsjaren wordt geschat 
op 89.529 fte, waarvan 48.415 fte in dienst van bedrijven.  

4 CBS. 2007. Kennis en Economie 2007. Te downloaden op http://www.cbs.nl 
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3.2 R&D-uitgaven van de ICT-sector 
De ICT-sector bestaat uit de ICT-industrie en de ICT-diensten. De exacte afbakening 
van beide samenstellende onderdelen is in internationaal verband vastgesteld en in 
onderstaande Tabel 6 weergegeven. 

Tabel 6 Afbakening van de ICT-sector (SBI code) 
ICT-industriesector 
Vervaardiging van kantoormachines en computers (3000) 
Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad (3130) 
Vervaardiging van elektrische componenten (3210) 
Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en apparatuur voor lijntelefonie en – 
telegrafie (3220) 
Vervaardiging van audio en videoapparatuur (3230) 
Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur (3320) 
Vervaardiging van apparatuur voor de bewaking van industriële processen (3330) 

ICT-dienstensector 
Post en telecommunicatie (6400) 
Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. (7200) 
Bron: CBS. 2006 

De ICT-sector heeft relatief groot aandeel in de totale R&D-uitgaven van het 
Nederlandse bedrijfsleven. Het aandeel van de ICT-sector in de 
toegevoegde waarde van het Nederlandse bedrijfsleven in 2005 is 5 procent, 
terwijl het aandeel van de ICT-sector in de totale R&D-uitgaven van bedrijven 
ongeveer 36% procent bedraagt5. 

Volgens het CBS is sinds 1995 het aandeel van de ICT-sector in de totale R&D
uitgaven van de bedrijvensector toegenomen. Het CBS geeft hier een aantal redenen 
voor. Ten eerste is de ICT-sector duidelijk R&D intensiever dan de rest van het 
bedrijfsleven.Ten tweede is met het groeien van de ICT-sector ook het aandeel in de 
totale R&D-uitgaven van het bedrijfsleven gegroeid. Hierdoor is het belang van ICT-
gerelateerd R&D toegenomen.  

Bedrijven in de ICT-sector geven jaarlijks ongeveer 1.850 M€ (2005) uit aan R&D 
(dit komt overeen met ongeveer 17.429 fte aan R&D arbeidsjaren). Dit betekent 
overigens niet dat alle R&D-inspanningen van de bedrijven in de ICT-sector 
noodzakelijkerwijs volledig op het gebied van ICT liggen. Daarnaast kunnen 
bedrijven buiten de ICT-sector ook R&D-inspanningen doen op het terrein van ICT. 

Een zeer groot deel (ruim 81 procent) van de R&D-uitgaven van de ICT-sector komt 
voor rekening van de ICT-industrie. Het aandeel van de ICT-dienstensector in de 
Nederlandse R&D-uitgaven is de laatste jaren toegenomen, maar het aandeel is nog 
steeds relatief laag met ongeveer 20%. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op deze 
cijfers en worden de R&D-uitgaven van de ICT-sector in Nederland vergeleken met 
een aantal Europese referentielanden. 

5 CBS. 2006. De digitale economie in 2006. Te downloaden op www.cbs.nl 
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3.3 ICT-gerelateerde uitgaven aan R&D 
Een andere manier om een inschatting te maken van de private R&D-uitgaven op het 
gebied van ICT is door gebruik te maken van de publiek beschikbare WBSO-
gegevens van SenterNovem. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling die een 
deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) compenseert6. Met 
de WBSO kunnen ondernemers en zelfstandigen een tegemoetkoming krijgen voor de 
kosten van medewerkers die S&O verrichten. In de praktijk betekent dit dat 
ondernemingen minder loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen hoeven 
af te dragen en zelfstandigen een aftrek krijgen voor S&O7. 

Bij de interpretatie van de WBSO-cijfers moet er wel rekening mee worden gehouden 
dat niet alle bedrijven gebruik maken van de WBSO bij hun R&D projecten en dat 
een tweetal grote bedrijven die veel aan R&D doen in Nederland (met name ook op 
het gebied van ICT) in beperkte mate gebruik mogen maken van de WBSO. De 
WBSO-gegevens geven dus een indicatie van de private R&D inspanningen op het 
gebied van ICT.   

3.3.1 ICT-gerelateerd R&D in sectoren 
De sector waar ICT-gerelateerd R&D het meest evident is, is de sector 
computerservice en IT bureaus, maar ook in andere sectoren vinden veel R&D
activiteiten plaats die betrekking hebben op ICT. 

Grafiek 7 toont het aantal toegekende R&D-arbeidsjaren (één R&D-arbeidsjaar is 
gelijk aan 1.400 uur speur- en ontwikkelingswerk) per bedrijfssector. In onderstaande 
grafiek zijn alleen de grootste sectoren (in termen van R&D arbeidsjaren) die relevant 
zijn voor ICT-gerelateerd R&D weergegeven. We gaan er van uit dat de R&D
activiteiten binnen ICT-sector (de computerservice en IT bureaus) volledig ICT- 
gerelateerd is, maar binnen de andere sectoren zijn de R&D-activiteiten breder dan 
ICT alleen. Op basis van onze interviews met grote technologiebedrijven schatten we 
in dat ruim 60% van het R&D in de sectoren vervaardiging van (elektrische) 
machines en apparaten (SBI 29-33) te maken heeft met ICT. Dit betekent dat het 
aantal toegekende R&D-arbeidsjaren op het domein van ICT ruim 15.000 
arbeidsjaren bedraagt, waarvan 4.254 in de ICT-sector zelf en 10.078 in andere 
sectoren.  

6 Meer informatie over de wbso op: http://www.senternovem.nl/wbso/index.asp 
7 Er zit verschil in de definitie van S&O die wordt gebruikt binnen de WBSO en de definitie van 

R&D die het CBS gebruikt (op basis van internationale definities zoals vastgelegd in de Frascati 
Manual van de OECD). S&O is over het algemeen breder gedefinieerd dan R&D. Voor het 
gemak spreken we in dit rapport verder van R&D en niet van S&O. 
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Grafiek 7 ICT-relevante sectoren op basis van toegekende arbeidsjaren 
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3.3.2 ICT-gerelateerd R&D in relevante technologiegebieden 
SenterNovem heeft ook een analyse gemaakt van de R&D-activiteiten ingedeeld naar 
technologiegebied. Grafiek 8 geeft de ontwikkeling weer op de grootste (in termen 
van R&D arbeidsjaren) ICT-relevante technologiegebieden. Werktuigbouwkunde is 
het grootste technologiegebied gevolgd door elektrotechniek, regel- en 
computertechniek en communicatie. Duidelijk is te zien dat de laatste twee gebieden 
na enkele jaren van daling in 2006 weer fors zijn toegenomen. Dit is direct te 
relateren aan de groei van de Nederlandse economie en de ICT-industrie in het 
bijzonder in deze periode. Volgens de laatste cijfers van brancheorganisatie ICT~ 
Office heeft deze groei zich in 2007 voortgezet.  

We gaan er vanuit dat de R&D activiteiten binnen de technologievelden regel- en 
computertechniek en communicatie volledig vallen binnen de definitie ICT, maar dat 
bij elektrotechniek en werktuigbouwkunde de R&D-activiteiten breder zijn dan ICT 
alleen. Als we weer uitgaan dat 60% van de R&D activiteiten bij deze domeinen ICT- 
gerelateerd is, dan komen weer op een totaal van 15.480 R&D arbeidsjaren (2006) in 
het domein van ICT, waarvan 9.211 op het technologiedomein regel- en computer 
techniek en communicatie en de rest bij de andere technologiegebieden. 
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Grafiek 8 ICT-relevante technologiegebieden op basis aantal R&D 
arbeidsjaren 
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Beide schattingen komen dus uit op ongeveer 15.000 R&D-arbeidsjaren (2006) op het 
domein van ICT. Het totaal aantal toegekende R&D-arbeidsjaren voor alle sectoren in 
2006 is 57.803. Ruim een kwart van de totale R&D-activiteiten van het Nederlandse 
bedrijfsleven is dus gericht op ICT. Als “rule of thumb” kan worden gezegd dat een 
mensjaar R&D ruim 100keuro kost voor een bedrijf. Dit is exclusief materialen, 
machines, apparatuur, investeringen, etc die nodig zijn om R&D uit te voeren. 
Aangezien loonkosten de grootste kostenpost zijn bij R&D, geeft het aantal mensjaren 
een redelijke indicatie voor de totale R&D-uitgaven. Dit betekent dat de totale 
uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling door Nederlandse bedrijven op het domein 
ICT ruim 1.500 M€ per jaar bedraagt (in 2006).  

3.4 Conclusie 
Op basis van bovenstaande analyses van gegevens van het CBS en de WBSO worden 
de ICT-gerelateerde uitgaven aan R&D van bedrijven in Nederland geschat op 
tenminste 1.500 tot 1.850 M€ per jaar. De totale ICT-gerelateerde R&D-inspanningen 
van bedrijven bedraagt naar schatting 15.000 tot 17.500 fte (R&D-arbeidsjaren). Naar 
schatting bedragen de ICT-gerelateerde R&D-uitgaven een kwart tot een derde van de 
totale R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland en is dit aandeel in de afgelopen tien 
jaar toegenomen. In vergelijking met de publieke ICT-gerelateerde R&D-uitgaven 
van 168 M€ per jaar (of 288 M€ wanneer het ICT deel van de WBSO regeling ook 
meegerekend wordt8), dan valt op dat de private R&D-inspanningen op het gebied 
van ICT de publieke inspanningen ver overtreffen. 

De uitgaven uit de fiscale stimuleringsregeling (WBSO) zouden ook tot de publieke uitgaven 
gerekend kunnen worden. Het totale bedrag hiervoor bedroeg in 2006 480M€ waarvan naar 
schatting 25% ICT-onderzoek omvat. Bij de uitgaven aan publiek onderzoek zou dus nog 120M€ 
uit deze regeling bijgeteld kunnen worden. 
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4 Internationale vergelijking R&D-uitgaven ICT-sector  

Voor het duiden van de relatieve omvang van ICT-onderzoek in Nederland is het 
gewenst om enkele referentielanden op te nemen waarmee de ICT-uitgaven 
vergeleken kunnen worden. De volgende landen zijn als referentieland geselecteerd: 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Finland, Frankrijk 
en Ierland. Deze lijst bevat enkele grote buurlanden en enkele landen die wat betreft 
omvang vergelijkbaar zijn met Nederland. Een bijkomend voordeel is dat deze landen 
op het terrein van ICT-gebruik en toepassing enigszins vergelijkbaar zijn. 

Dat betekent echter niet dat het louter benoemen en vergelijken van ICT-uitgaven 
afgezet tegen bijvoorbeeld het BNP in verschillende landen voldoende is. Elk land 
kent immers een afzonderlijke onderzoeksinfrastructuur en publieke ICT-budgetten 
kunnen via verschillende overheidslagen worden verdeeld waardoor totale budgetten 
soms lastig te geven zijn. Ook kan de omvang en samenstelling van de ICT-sector 
sterk bepalend zijn voor de omvang en richting van het private ICT-onderzoek. In 
sommige landen kunnen enkele grote bedrijven domineren, terwijl andere landen een 
meer diffuse ICT-markt kennen. Ook zijn er landen waar de overheid traditioneel een 
grotere rol speelt in wetenschappelijk onderzoek. Het zijn dit soort omgevingfactoren 
die meegenomen moeten worden bij de duiding van cijfers.  

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod. In paragraaf 4.1 wordt een 
internationale vergelijking van R&D-bedrijfsuitgaven in de ICT-sector gemaakt, 
afgezet tegen het bruto nationaal product (BNP) en de totale bedrijfsuitgaven aan 
R&D9. Aanvullend wordt ook gekeken naar de totale publiek en private R&D
uitgaven van een land om te komen tot een nuancering: klopt het dat R&D- uitgaven 
in de ICT- sector hoog zijn als de totale R&D op nationaal niveau ook hoog zijn? In 
paragraaf 4.2 wordt gekeken naar de patent positie van de landen, als benadering voor 
innovatie en output van R&D inspanningen. Enerzijds wordt de vergelijking gemaakt 
naar het aandeel per land van alle ICT-gerelateerde patenten die onder het Patent Co
operation Treaty (PCT) zijn opgenomen. Anderzijds wordt gekeken naar ICT-
gerelateerde patenten als percentage van het totaal aantal patenten binnen een land. 
Tenslotte wordt in paragraaf 4.3 gekeken naar de samenstelling van de landelijke 
ICT-markten10. 

4.1 Bedrijfsuitgaven aan R&D in de ICT-sector 
Een gangbare bron voor R&D bedrijfsuitgaven in de ICT-sector is de OECD 
ANBERD database; dat staat voor analytical business enterprise R&D expenditure. 
Twee kanttekeningen zijn te plaatsen bij de ANBERD data: ten eerste wordt in 
sommige landen de dienstensector niet meegenomen bij de metingen. Ten tweede is 
ANBERD gericht op R&D in de ICT-sector alleen en niet op ICT-gerelateerde R&D 

9 OECD (2007). Science, Technology and Industry Scoreboard 2007. Elektronisch beschikbaar op 
www.oecd.org/sti/scoreboard 

10 EITO (2007). European Information Technology Observatory 2007. Berlin: EITO-EEIG.  
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in alle andere (industriële) sectoren, waardoor een onderwaardering van R&D
uitgaven niet uit te sluiten is11. 

Figuur 9 geeft de R&D-uitgaven van bedrijven in de ICT-sector weer als percentage 
voor het BNP. Wat betreft de ICT-dienstensector lijkt Nederland achter te lopen ten 
opzichte van de referentielanden in termen van R&D-uitgaven (zeker Ierland), hoewel 
cijfers van Denemarken, Duitsland en Frankrijk niet beschikbaar zijn.  

Figuur 9 R&D-uitgaven bedrijven in de ICT-sector (% BNP, 2004)      
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Bron: Science and Engineering Indicators 2006, ANBERD database, OECD 

De ICT-maakindustrie in Nederland scoort met uitgaven aan R&D van 0,29% van het 
BNP gemiddeld, en is vergelijkbaar met landen als Duitsland en Frankrijk. Finland 
(1,27% van BNP) en Zweden (0,84% van BNP) springen er met kop en schouders 
boven uit. De R&D-uitgaven van de ICT-dienstensector in Nederland scoort met 
0,04% van het BNP het laagst ten opzichte van alle referentielanden. Opvallend is dat 
in het Verenigd Koningrijk en Ierland de ICT-dienstensector meer uitgeeft aan R&D 
dan de maakindustrie.  

Komt dit zelfde patroon terug als de sectorale R&D-uitgaven niet gerelateerd worden 
aan BNP, maar aan de totale bedrijfsuitgaven aan R&D? De vergelijking is in 
onderstaande Figuur 10 gepresenteerd.    

 Denk bijvoorbeeld aan bedrijven uit de biotechnologische industrie die investeren in bio
informatica. Aangezien de bedrijven op basis van hun sectorindeling (NACE) niet binnen de 
ICT- sector vallen, worden de R&D inspanningen en uitgaven niet meegenomen in de ANBERD 
meting. 
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Figuur 10 R&D-uitgaven bedrijven in de ICT-sector (% totaal R&D
uitgaven bedrijven) 
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Een zelfde patroon is herkenbaar: op het gebied van R&D-uitgaven in de ICT- 
dienstensector, ten opzichte van de totale bedrijfsuitgaven aan R&D, loopt Nederland 
achter ten opzichte van de referentielanden. Alleen de Belgische en Zweedse ICT- 
dienstensectoren besteden relatief minder middelen aan R&D. Wat betreft de 
Nederlandse maakindustrie, wordt 29,5% van de totale Nederlandse R&D
bedrijfsuitgaven gemaakt door bedrijven uit de ICT-sector. Ierland en Finland scoren 
met 42,8% en 53,1% erg hoog. In totaal zijn bedrijven in de ICT-sector in Nederland 
verantwoordelijk voor 36% van de totale private R&D-uitgaven. 

Dat de R&D-uitgaven in Finland niet louter hoog zijn binnen de ICT-sector maar ook 
in brede zin, wijst Figuur 11 uit. Het beeld dat in dit figuur geschetst wordt, nuanceert 
het sectorspecifieke beeld dat in de twee voorgaande figuren is benadrukt. Zoals ook 
al beschreven in paragraaf 3.2 blijkt uit deze figuur duidelijk dat het nationale R&D- 
uitgavenpatroon van Nederland achterblijft bij dat van de Scandinavische landen en 
Duitsland. De totale R&D-uitgaven van bedrijven en de publieke sector in Nederland 
zijn 1,72% van het BNP (2005). Hiervan wordt 58% uitgegeven door bedrijven en de 
overige 42% door de publieke sector. 

Als we uitgaan van de Barcelona-doelstelling halen enkel Zweden en Finland het 
streefcijfer van 3% van het BNP dat aan R&D besteed dient te worden (waarvan 1/3 
door de overheid en 2/3 door het bedrijfsleven).  
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Figuur 11 Nationale uitgaven aan R&D (% BNP, 2005) 
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Als de R&D-uitgaven van bedrijven in de ICT-sector worden gedeeld door de totale 
publieke en private R&D-uitgaven van een land krijgen we een inschatting van de 
bijdrage van de ICT-sector aan de totale nationale R&D-uitgaven. Dit toont aan dat in 
Nederland 18,5% van de totale R&D opgebracht wordt door de ICT-sector. In 
Zweden (24,9%), Ierland (35,2%) en Finland (45,1%) ligt die bijdrage stukken hoger, 
terwijl dit in de andere benchmarklanden een stuk lager ligt dan in Nederland. Dit is 
weergegeven in de laatste kolom van onderstaande Tabel 12. 

Tabel 12 Bijdrage van de ICT-sector aan de totale nationale R&D uitgaven 
Totaal R&D % R&D ICT-sector % R&D ICT-sector % totaal


BNP BNP R&D uitgaven 

Finland 3,48 1,57 45,11% 
Ierland 1,25 0,44 35,20% 
Zweden 3,86 0,96 24,87% 
Nederland 1,78 0,33 18,54% 
België 1,82 0,30 16,48% 
Verenigd Koninkrijk 1,73 0,25 14,45% 
Frankrijk 2,13 0,28 13,15% 
Duitsland 2,51 0,31 12,35% 
Denemarken 2,44 0,23 9,43% 

Bron: Science and Engineering Indicators 2006, ANBERD database, OECD en Eurostat. 

4.2 ICT-gerelateerde patenten 
Deze paragraaf behandelt ICT-gerelateerde patenten, waarbij wederom de 
vergelijking wordt gemaakt met de acht referentielanden. Om zicht te krijgen op hoe 
goed Nederland presteert op het gebied van ICT-patenten, zijn in Figuur 13 twee 
cijfers opgenomen: het eerste cijfer benadrukt het aandeel ICT-patenten van alle 
patenten in dat land. Een hoog cijfer betekent dus, dat van alle patenten die worden 
geregistreerd, een groot aandeel gericht is op ICT. Als tweede geeft het figuur het 
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nationale aandeel van alle patenten weer die geregistreerd zijn in het kader van het 
octrooisamenwerkingsverdrag (PCT)12. Wanneer alle PCT-deelnemende landen 
worden meegerekend, waaronder de Verenigde Staten en Japan (niet meegenomen in 
deze scan), komt het totaal uit op 100%.  

Figuur 13 	 Nationaal deel van ICT-gerelateerde patenten onder PCT 2004    
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Van alle Nederlandse patenten is 3,3% gericht op ICT; landen als België, 
Denemarken en Ierland scoren beduidend lager. Een opvallend hoge score is die van 
Duitsland. Van alle patenten is ruim 9% gerelateerd aan ICT. Het Duitse aandeel van 
alle patenten onder de PTC is daarnaast met 12,2% ook hoog. Hier speelt echter de 
omvang van het land een rol (grootste economie van de EU) en het feit dat Duitsland 
een sterke industriële basis heeft. Er is immers niet gecorrigeerd voor omvang van 
sectoren of het BNP. Nederland als klein land neemt 2,4% van de patenten voor haar 
rekening, wat voor een deel te verklaren is door de dominante technologische positie 
van Philips. Ook op dit vlak scoren België, Denemarken en Ierland laag met 
respectievelijk 0,7%, 0,8% en 0,2%.  

Een mogelijke verklaring voor de verschillen is de samenstelling van de markt. Zo 
kan grofweg de indeling tussen de ICT- maakindustrie en ICT-dienstensector gemaakt 
worden. De maakindustrie, onder andere verantwoordelijk voor ontwikkeling en 
productie van onder andere hardware, end-user communicatiemiddelen, 
datacommunicatieproducten en netwerkmiddelen, kunnen nieuwe producten of 
technologieën gemakkelijker patenteren. Diensten, denk bijvoorbeeld aan IT-
adviestrajecten, zijn niet te patenteren en ook software is lastig te patenteren. De 
samenstelling van de ICT-markt heeft zodoende invloed op het ICT- patenten 

Patent Co-operation Treaty (PCT). 
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potentieel: markten met een grote diensten- of softwarecomponent hebben minder 
kansen op een groot aandeel ICT-patenten. In de volgende paragraaf worden de ICT-
markten dan ook uiteengezet.  

4.3 ICT-markt: samenstelling en uitgaven 
De jaarlijkse uitgave van European Information Technology Observatory (EITO) 
geeft een overzicht van de samenstelling van nationale ICT-markten (Tabel 14). Naast 
de totale omvang, weergegeven in de kolom rechts van de figuur (in M€), is de 
verdeling over subdomeinen binnen de ICT- markt gepresenteerd. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt tussen: hardware, end-user communicatiemiddelen, ICT-
bureaumiddelen, datacommunicatie en netwerkmiddelen, software, IT-dienstverlening 
en carrier/traffic dienstverlening.  

Tabel 14 Omvang ICT-markt 2007 (M€)  
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De omvang van de Nederlandse ICT-markt bedraagt 34.757 M€ en daarmee zijn 
alleen landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk groter. 40% 
daarvan komt uit de carrier/traffic dienstverlening. Ook de IT-dienstverlening is met 
21,5% relatief groot ten opzichte van de andere subdomeinen.  

Vergeleken met de referentielanden springt Nederland echter uit op het gebied van 
software ontwikkeling en -productie. De OECD Information Technology Outlook 
2006 bevestigt dit beeld. Zo bedraagt de omvang van de Nederlandse software export 

28




1.663 miljoen dollar; de import is ‘slechts’ 837 miljoen dollar. Als we kijken naar de 
absolute exportwaarden van software, doet Nederland het met een vierde plaats 
binnen de benchmark13 goed. Alleen Ierland, de Verenigde Staten en Duitsland gaan 
Nederland voor.  

Een vergelijking tussen de relatieve waarden van export/import quotes brengt aan het 
licht dat Oostenrijk, de Verenigde Staten en Ierland hoger scoren met respectievelijk 
2,16, 2,66 en 8,24 tegen de Nederlandse quote van 1,9914. Die quote geeft aan in 
hoeverre een land exportgeoriënteerd (waarde > 1) of importgeoriënteerd (waarde < 
1) is. Dat er sprake is van groei, wijst de IT Outlook eveneens uit: in 1996 bedroeg de 
Nederlandse software export 600 miljoen dollar en in 2000 was die 1.100 miljoen 
dollar. Daarnaast maakt volgens de laatste OECD meting (2004) ICT 20% uit van de 
totale Nederlandse export. In 1996 was dat nog 15%.  

In de Figuur 15 is import en export van software tegen elkaar uitgezet; zowel voor 
Nederland als de acht referentielanden. De landen linksboven de stippellijn zijn 
sterker importgeoriënteerd wat betreft software, de landen rechtsonder van de 
stippellijn voeren meer software uit dan dat zij invoeren.  

Figuur 15 Import en export van software 
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Bron: gebaseerd op OECD, 2006. Bewerking: Technopolis/Dialogic 2008 

Frankrijk en België hebben de laagste scores voor de export/importquote (0,58). Dat 
betekent dat beide landen ongeveer 1,7 keer zoveel software importeren (uitgedrukt in 

13 De IT Outlook benchmark houdt niet alleen rekening met de referentielanden die wij hebben

gekozen, maar ook met andere Europese landen, Verenigde Staten, Canada, Mexico, Korea,

Nieuw-Zeeland en Australië.


14 In Nederland wordt dus twee maal zoveel software geëxporteerd dan geïmporteerd. 
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dollars) dan dat zij exporteren. Dit kunnen we gedeeltelijk verklaren aan de opbouw 
van de ICT-markten: zowel België als Frankrijk hebben een relatief kleine 
softwarecomponent binnen de interne ICT-markt.  

4.4 Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen dat: 
•	 Wat betreft bedrijfsuitgaven aan R&D als percentage van het BNP (2005), de 

Nederlandse ICT- dienstensector achter loopt ten opzichte van de 
referentielanden. Het R&D uitgavenpatroon van de maakindustrie is 
gemiddeld en vergelijkbaar met landen als Duitsland en Frankrijk. De ICT-
maakindustrieën van Finland en Zweden scoren hoger.  

•	 R&D-uitgaven door de Nederlandse ICT-dienstensector, ten opzichte van de 
totale bedrijfsuitgaven aan R&D, eveneens achter blijven; alleen de Belgische 
en Zweedse ICT-dienstensectoren besteden relatief minder middelen aan 
R&D. In Nederland worden 29,5% van de totale R&D bedrijfsuitgaven 
besteed aan de ICT-maakindustrie.  

•	 Naast het sectorspecifieke beeld, ook de totale nationale R&D- uitgaven van 
Nederland (%BNP) achter te blijven op uitgaven van de Scandinavische 
landen en Duitsland met 1,72% van het BNP (2005).  

•	 De bijdrage van de ICT-sector aan de totale (publieke en private) R&D
uitgaven in Nederland 18,5% is. Nederland loopt hierbij achter op landen als 
Finland en Ierland, maar voor op landen als Engeland en Duitsland.  

•	 Van alle Nederlandse patenten 3,3% is gericht op ICT; landen als België, 
Denemarken en Ierland score beduidend lager. Het Duitse aandeel van alle 
patenten onder de PTC is met 12,2% het hoogste van de referentielanden. Als 
relatief klein land neemt Nederland met 2,4% van alle patenten onder PTC een 
relatief groot deel voor haar rekening.   

•	 De omvang van de Nederlandse ICT-markt 34.757 M€ bedraagt. 40% daarvan 
komt uit de carrier/traffic dienstverlening. Ook de IT dienstverlening is met 
21,5% relatief groot ten opzichte van de andere subdomeinen. Vergeleken met 
de referentielanden springt Nederland er duidelijk uit op het gebied van 
software ontwikkeling en -productie. 

•	 De relatief grote softwaretak, binnen de Nederlandse ICT-markt vergeleken 
met de referentiemarkten, zorgt voor een serieuze groei van software-export in 
de afgelopen jaren. Momenteel wordt tweemaal zoveel software geëxporteerd 
dan geïmporteerd. Alleen de referentielanden Duitsland en Ierland gaan 
Nederland voor.  

30




5 Behoefte aan ICT-onderzoek en kennis in Nederland  

De voorgaande hoofdstukken zijn met name gericht op cijfers die de omvang van het 
publieke ICT-onderzoek in Nederland beschrijven. In aanvulling op de inventarisatie 
van deze cijfers zijn gesprekken gevoerd met het veld: interviews met bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden en een interactieve sessie. Op basis hiervan worden 
in dit hoofdstuk de opvattingen over ICT-onderzoek en kennis in Nederland 
gerapporteerd. Verschillende onderwerpen passeren de revue zoals de interactie 
tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, zwaartepunten in het ICT-onderzoek en 
economische en maatschappelijke kansen die ICT kan bieden. Aangezien er achttien 
gesprekken zijn gevoerd en de interactieve sessie door ongeveer tien deelnemers werd 
bijgewoond, gaat het te ver om de resultaten die hieruit voortvloeien te 
veralgemeniseren naar ‘het bedrijfsleven’ en ‘de kennisinstellingen’.  

In de gespreksronde is vooral gesproken met vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven (met name de toonaangevende multinationals van Nederland, maar ook 
een aantal MKB’ers) en enkele vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke 
sectoren en kennisinstellingen. We hebben ons met name gericht op branches en 
sectoren die een hoge ICT-intensiteit kennen. Dit zijn: de creatieve industrie (o.a. 
VSTEP, Waag Society), elektrotechnische industrie (o.a. Philips Medical Systems, 
Océ, ASML), financiële dienstverlening (o.a. Rabobank), ICT-dienstensector (o.a. 
LogicaCMG, KPN, IBM), mobiliteit en logistiek (o.a. TomTom, ITS Netherlands, 
Ministerie V&W) en veiligheid (TNO Defense, Security and Safety).  

Bij veel van deze organisaties is gesproken met personen op directieniveau die directe 
verantwoordelijkheid dragen voor ICT, onderzoek en innovatie binnen hun 
organisatie of met personen die verantwoordelijk zijn voor de contacten met 
kennisinstellingen. De geïnterviewden spreken dus veelal vanuit hun persoonlijke 
ervaring. Een aantal geïnterviewden heeft ook een deeltijd aanstelling als hoogleraar 
bij een universiteit. Een overzicht van de geïnterviewde personen en de deelnemers 
van de interactieve sessie staat in bijlage 1.   

1. 	  ICT speelt een zeer dominante rol in veel economische en maatschappelijke 
sectoren en deze rol wordt groter en vooral complexer, maar er is vanuit 
deze sectoren lang niet altijd behoefte aan nieuw “hard” ICT-onderzoek 

Alle gesprekspartners bevestigen dat informatie en communicatietechnologie (ICT) 
een belangrijke en groeiende rol speelt in vrijwel alle maatschappelijke en 
economische sectoren. Naast de “high-tech” sectoren die ontstaan zijn rondom de 
mogelijkheden die ICT biedt, vindt ICT ook steeds meer zijn toepassing in sectoren 
als zorg, water, mobiliteit, veiligheid, bouw, etc. De goed ontwikkelde ICT-
infrastructuur (breedband) in Nederland draagt daar extra aan bij. Daarnaast is ICT 
een belangrijke driver voor innovatie, met name diensteninnovatie. Dit belang heeft 
ook een keerzijde: Hoewel ICT alomtegenwoordig is, lijkt het daarmee soms 
onzichtbaar te worden. Door het Innovatieplatform wordt ICT bijvoorbeeld gezien als 
een innovatie-as die een rol speelt in alle sleutelgebieden, maar niet als een apart 
aandachtsgebied.  
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Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat ICT-vraagstukken steeds complexer worden. 
Niet alleen technisch (bijvoorbeeld ten aanzien van standaarden en integratie van 
software in uiteenlopende apparatuur), maar zeker ook organisatorisch. Het succes 
van een ICT-innovatieproject wordt namelijk in toenemende mate bepaald door de 
vraag in hoeverre men in staat is om allerlei disciplines en aandachtsgebieden aan 
elkaar te koppelen. Naast techniek spelen ook werkprocessen, de acceptatie door 
gebruikers, financiering en regelgeving, een belangrijke rol. Het is belangrijk om bij 
het ICT-onderzoek ook aan deze aspecten aandacht te besteden en ICT-gerelateerd 
onderzoek bij “aanpalende” disciplines als sociale- en gedragswetenschappen te 
koppelen aan de “harde” ICT-disciplines zoals informatica en elektrotechniek. Het 
CTIT van de UT is een voorbeeld waarbij gedrags- en maatschappijwetenschappen 
direct zijn betrokken bij het meer “harde” ICT-onderzoek. 

Dit neemt overigens niet weg dat de ontwikkeling van “harde” ICT-kennis natuurlijk 
wel een belangrijke rol blijft spelen, want de behoefte aan deze kennis kent geen 
eindstation en vormt een drijvende kracht voor veel nieuwe toepassingen. Bovendien 
is het universitaire ICT-onderzoek onlosmakelijk verbonden met onderwijs en speelt 
het een belangrijk rol bij de opleiden van toekomstig personeel voor bedrijven en 
kennisinstellingen. Wel wijst een aantal gesprekspartners erop dat er voor het 
oplossen van maatschappelijke problemen in de zorg, het onderwijs en de mobiliteit 
al veel bruikbare ICT-kennis aanwezig is. De techniek is vaak al beschikbaar en de 
nuttige toepassing daarvan heeft zich veelal bewezen in uiteenlopende sectoren.  

2. 	 De valorisatie van het ICT-onderzoek in Nederland is beperkt en dit wordt 
mede veroorzaakt doordat de kennisuitwisseling en interactie tussen het 
bedrijfsleven en de kennisinstellingen onvoldoende ontwikkeld is. 

Vanuit de overheid is in de afgelopen 10 jaar via organisaties als NWO, SenterNovem 
en STW sterk geïnvesteerd in het verbeteren van de kennisuitwisseling en interactie 
tussen kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van onderzoek en innovatie. 
Hieruit zijn succesvolle voorbeelden van samenwerking naar voren gekomen zoals 
het nieuwe spoorboekje van de NS dat is ontwikkeld in samenwerking met het CWI, 
ORTEC en de NS. Een ander voorbeeld is de ontsluiting van het culturele erfgoed in 
samenwerking met het Rijksmuseum of de identificatie van het SARS virus via 
Kolmogorov-complexiteit. Bovendien wordt de kennisuitwisseling tussen kennis
instellingen en bedrijven vorm gegeven door contractonderzoek, gezamenlijke 
onderzoeksprojecten, betaling en aanstelling van promovendi door bedrijven of TNO, 
netwerkvorming, deeltijdhoogleraarschappen, etc. 

Toch blijkt uit de interviews dat de kennisuitwisseling en interactie tussen bedrijven 
en kennisinstellingen, en dan met name universiteiten, nog niet voldoende is 
ontwikkeld. De gesprekspartners noemen de volgende ‘knelpunten’ die hieraan ten 
grondslag liggen: 

- Academisch onderzoek heeft een veel langere tijdshorizon dan de concrete 
kennisvraag van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit komt omdat 
academisch onderzoek vaak wordt uitgevoerd door promovendi, wat over het 
algemeen vier jaar onderzoek betekent. De tijdshorizon van veel bedrijven is 
korter. 
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- Universiteiten zijn hoofdzakelijk monodisciplinair georganiseerd, terwijl de ICT-
vraagstukken waar bedrijven en maatschappelijke organisaties mee worstelen 
vaak een multidisciplinair karakter hebben. Binnen de Nederlandse universiteiten 
vindt het grootste gedeelte van het ICT-onderzoek plaats binnen de ‘harde’ ICT- 
onderzoeksgebieden zoals informatica en elektrotechniek (zie paragraaf 2.5.1). 
Hierdoor vindt de kruisbestuiving met andere disciplines als economie, recht en 
bestuurskunde niet vanzelf plaats, terwijl dit voor bedrijven vaak juist wel 
belangrijk is voor de succesvolle toepassing van ICT in een bepaald product of 
dienst. Er is hierdoor een mismatch tussen het soort ICT-onderzoek en kennis 
waar bedrijven behoefte aan hebben en het soort ICT-onderzoek dat wordt 
uitgevoerd door kennisinstellingen. De gesprekspartners geven bovendien aan dat 
(academische) ICT-onderzoekers zich onvoldoende bezig houden met 
onderwerpen die voor hen interessant zijn. 

- Het lineaire model waarin kennisinstellingen kennis aanbieden en bedrijven 
kennis vragen wordt niet (h)erkend door een aantal gesprekspartners. Juist bij 
bedrijven vindt veel innovatief ICT-onderzoek plaats en is er zelfs een voorsprong 
ten opzichte van kennisinstellingen, bijvoorbeeld wat betreft diensteninnovatie, 
maar ook op het gebied van embedded software. Er is wat betreft 
kennisuitwisseling dus sprake van tweerichtingsverkeer in plaats van 
eenrichtingsverkeer. De vraag is dus niet alleen hoe wetenschappelijke ICT-
kennis vertaald moet worden naar concrete toepassingen, maar hoe een 
permanente dialoog tussen bedrijven en kennisinstellingen vormgegeven moet 
worden, zodat kennis (ongeacht waar het ontwikkeld is) zijn weg vindt. Een 
voorbeeld van zo’n nieuwe manier van samenwerking zijn zogenaamde “living 
labs” (zie box 1). 

Box 1: Living Labs 
Een van de genoemde werkvormen om diensteninnovaties in het domein van ICT te volgen, testen en 
door te ontwikkelen zijn living labs. Living Labs zijn levende laboratoria: echte mensen worden in 
echte situaties bestudeerd. Vaak gaat het om specifieke rollen, zoals de mens als burger, als werkende, 
als zorgbehoevende, als gebruikers van overheidsdiensten, als internetgebruiker, enzovoort. Ook een 
internetcommunity kan zodoende als living lab gebruikt worden. Voordelen van living labs zijn onder 
andere de interactie met gebruikers, en daardoor het dynamisch en efficiënt inrichten van 
innovatieprocessen. Daarnaast, aangezien living labs natuurlijke omgevingen zijn, gaat het om 
locatiegebonden R&D. Nederland kan zich zodoende door middel van living labs profileren op 
onderwerpen waar Nederland goed op scoort. Denk aan de zeer sterke breedbandinfrastructuur en 
kennis op het gebied van watermanagement. Juist door deze kernwaarden het uitgangspunt te laten zijn 
van living labs, wordt de R&D positie van Nederland versterkt in internationale context. Een voorbeeld 
is het nationaal onderzoeksprogramma Freeband Communication (BSIK programma), dat gericht is op 
intelligente communicatie. Het Freeband consortium bestaat zowel uit publieke kennisinstellingen 
(Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, 
Telematica Instituut , TNO-ICT, Universiteit Twente, Vrije Universiteit) als bedrijven (onder andere 
LogicaCMG, KPN, Ericsson en Philips). Freeband onderzoekt door middel van living labs de wijze 
waarop consumenten en burgers omgaan met continue informatievoorziening en “intelligente” 
elektronische apparatuur, die informatie aanbiedt op basis van de persoonlijke behoefte.  
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- Volgens de gesprekspartners moeten de kennisinstellingen zich nog meer open 
stellen voor vraagsturing. Dit gebeurt nu onvoldoende mede omdat op het niveau 
van de individuele wetenschapper prikkels ontbreken om vraagsturing te 
realiseren. Universitaire onderzoekers worden met name afgerekend op het aantal 
wetenschappelijke publicaties en de wetenschappelijke impact van die publicaties. 
Dit stimuleert onderzoekers in het algemeen niet om samen te werken met 
bedrijven of andere maatschappelijke gebruikers van ICT-onderzoek. Overigens is 
de geringe vraagsturing niet alleen te wijten aan de kennisinstellingen zelf. De 
industrie weet zichzelf ook niet altijd goed te presenteren richting de 
kennisinfrastructuur of, met andere woorden, haar kennisvraag niet goed te 
articuleren. Bovendien lijken uitgerekend ICT-bedrijven in vergelijking met 
bedrijven in andere sectoren weinig belangstelling te tonen voor wetenschappelijk 
ICT-onderzoek; laat staan dat ze daar in investeren.  

Tevens geven de gesprekspartners uit het bedrijfsleven duidelijk aan dat primair 
de verantwoordelijkheid voor de toepassing van wetenschappelijke ICT-kennis bij 
hen zelf ligt. Bedrijven moeten accepteren dat de impact van fundamenteel 
onderzoek op de wat langere termijn ligt en bedrijven moeten zelf ook intern 
structuren opbouwen die er voor zorgen dat de opgedane kennis wordt verspreid 
binnen de organisatie en terecht komt bij een afdeling die de ontwikkelde kennis 
kan toepassen in een nieuw product of dienst (absorptievermogen). Dit heeft alles 
te maken met (interne) communicatie en commitment van het management dat 
wetenschappelijke kennis op termijn een bedrage levert aan de bedrijfs
doelstellingen. 

3. 	 Het Nederlandse ICT-onderzoek aan kennisinstellingen moet zich op enkele 
inhoudelijke zwaartepunten richten die aansluiten bij de wetenschappelijke 
en economische sterktes van Nederland 

Internationaal gesproken levert Nederland – ondanks een aantal uitstekende ICT- 
onderzoeksgroepen die in de wereldtop meedraaien – een bescheiden bijdrage aan de 
ontwikkeling van fundamentele ICT-kennis. Nederlandse kennisinstellingen zijn 
gezien hun gezamenlijke omvang ook niet in staat om zich op alle ICT-onderwerpen 
te richten. In dit kader past het beleid van de overheid om middels programmatische 
instrumenten, zoals bijvoorbeeld BSIK (Besluit Subsidies Investeringen 
Kennisinfrastructuur, voorheen ICES/KIS) en de thematische programma’s van 
NWO, zwaartepunten of “focus en massa” in het ICT-onderzoek te stimuleren. Ook 
het 3TU initiatief NIRICT speelt hier op in en wordt door de gesprekspartners 
bestempeld als een goed initiatief.  

Desalniettemin worden deze inspanningen van de overheid om meer “focus en 
massa” in het ICT-onderzoek aan te brengen maar ten dele herkend door de 
gesprekspartners. Zij geven aan dat er van zwaartepuntvorming nog onvoldoende 
sprake is en dat (een deel van) het ICT-onderzoek gericht moet worden op 
onderwerpen die aansluiten bij de huidige wetenschappelijke en economische sterktes 
van Nederland. De onderwerpen uit de NOAG-ict ervaren gesprekspartners als te veel 
en te breed; en voor een aantal gesprekspartners zijn deze onderwerpen te abstract of 
zelfs onbekend. Een eventuele nieuwe ICT-onderzoeksagenda zou beter moeten 
aansluiten op de behoefte aan ICT-onderzoek en -kennis en bovendien vertaald 
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moeten worden naar verschillende niveaus (van fundamenteel naar toepassing, maar 
ook van ontwikkelaar naar gebruikers). 

Overigens betekent dit volgens de gesprekspartners niet dat de balans door moet slaan 
naar alleen toegepast ICT-onderzoek. Ook zij geven aan dat fundamenteel onderzoek 
noodzakelijk is om een kennisbasis op te bouwen die op de langere termijn kan leiden 
tot innovatieve toepassingen. Wel geven gesprekspartners uit het bedrijfsleven aan dat 
universiteiten zich daarnaast ook moeten richten op onderzoek dat op middellange 
termijn kan leiden tot innovaties en toepassing. Nu ervaren gesprekspartners het 
universitaire ICT-onderzoek als te fundamenteel met te weinig uitzicht op 
uiteindelijke toepassing van het onderzoek. Bij onderzoeksinstituten als TNO, TI, ESI 
en Holst Centre speelt dit probleem minder en veel gesprekspartners geven aan 
succesvol samen te werken met deze instituten.  

Een voorbeeld dat illustreert dat het opbouwen van een fundamentele kennispositie en 
uiteindelijke toepassing hand in hand kan gaan vormt radartechnologie (zie box 2). 
Door een jarenlange succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en 
overheid heeft Nederland een hoogwaardige technologische kennispositie opgebouwd 
op het gebied van radartechnologie. De technologie is state-of-the-art en vindt, mede 
door toepassing van elektronica, steeds meer toepassingen op andere niet-militaire 
domeinen zoals veiligheid, mobiliteit en in de toekomst zelfs zorg.  

Box 2: Radartechnologie 
De afdeling Integrated Front End Solutions (voorheen radartechnologie) van het Fysisch en 
Elektronisch Laboratorium van TNO (TNO-FEL) in Den Haag heeft in langdurige strategische 
samenwerking met TU Delft (IRCTR), signaal in Hengelo (nu onderdeel van Thales Group) en met de 
marine als launching customer, in ruim 50 jaar tijd een internationale toppositie opgebouwd op het 
gebied van radartechnologie. Na de tweede wereld oorlog nam de ontwikkeling van radartechnologie 
een grote vlucht en TNO speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de radartechnologie. De 
Actieve Phased Array Radar (APAR), die sinds 2002 op de vier Nederlandse luchtverdedigings- en 
commandofregatten functioneert, is zeer geavanceerd en uniek in de wereld. 

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT komen er nu veel nieuwe militaire en civiele 
toepassingsmogelijkheden voor radar. De sleutel ligt daarbij in de ontwikkeling van slimme chips, die 
moeten leiden tot miniaturisering, beperking van het stroomverbruik en kostenverlaging. TNO richtte 
zich met de monolithic microwave integrated circuits (MMIC’s), chips met een zender en ontvanger 
voor radiogolven tussen 1 en 100 gigahertz, in eerste instantie alleen voor militaire radar doeleinden, 
maar nu in toenemende mate voor consumententoepassingen. Een interessante spin-off is bijvoorbeeld 
het gebruik van radar als vervanger van de detectielussen in de weg. In samenwerking met Vialis heeft 
TNO een “roadside radar” ontwikkeld die de doorstromingssnelheid en de verkeers-intensiteit' meet op 
de A4. Een andere spin-off is een draagbare radar om door de muur te kijken. Uit reflecties die de radar 
van mensen achter een muur ontvangt, kunnen arrestatieteams van de politie en brandweerlieden het 
aantal aanwezigen in een pand afleiden. De TNO onderzoekers willen het systeem nog verder 
verfijnen, zodat ook de geringe beweging van hartslag en ademhaling zijn te registreren en weer te 
geven. Dit opent nieuwe perspectieven, zoals contactloze hartslagmeting. Ook moet het mogelijk zijn 
nog meer medische informatie te achterhalen zoals de locatie van gezwellen. 

(Bron: Interview Peter Werkhoven, TNO defensie en veiligheid  en Het blad 'De Ingenieur' nr. 7, 4 mei 2007) 
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6 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit de ICT-scan 2008 
weergegeven. Hierbij wordt een antwoord gegeven op de vier onderzoeksvragen zoals 
die in hoofdstuk 1 zijn opgesteld. Daartoe wordt eerst een antwoord gegeven op de 
vraag wat de omvang is van het ICT-onderzoek in Nederland, zowel bij de publieke 
kennisinstellingen als het bedrijfsleven. Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 antwoord 
gegeven op de vraag in hoeverre ICT-onderzoek en kennis bijdraagt aan het oplossen 
van een aantal maatschappelijke problemen en het versterken van het 
innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. 

6.1 Omvang van het publieke ICT-onderzoek 

Het publieke ICT-onderzoek in Nederland vindt zowel plaats aan de universiteiten als 
aan enkele publieke onderzoeksinstituten. In het type onderzoek kan verder 
onderscheid gemaakt worden tussen de “harde” ICT, die de kern van het onderzoek 
vormt, en het ICT onderzoek in “aanpalende” disciplines.  

Bij de Nederlandse universiteiten bedraagt de omvang van het harde ICT-onderzoek 
ongeveer 1.562 onderzoekers (in fte) met een totaal budget van 118 M€ waarvan naar 
schatting 81 M€ beschikbaar is voor onderzoek. Hiervan hebben de drie technische 
universiteiten (TU/e, UT, TUD) met 950 fte veruit de meeste ICT-onderzoekers in 
dienst.  

De belangrijkste publieke onderzoeksinstituten op het gebied van ICT zijn het TNO, 
CWI, Telematica Instituut, Holst Centre en het ESI. In totaal zijn er bij deze instituten 
naar schatting 993 onderzoekers (in fte) werkzaam. Het totale publieke onderzoeks
budget bij deze instituten bedraagt ongeveer 68 M€. TNO is het grootste 
onderzoeksinstituut op het gebied van ICT en speelt een belangrijke rol. 

Daarnaast vindt ICT-gerelateerd onderzoek ook bij “aanpalende”disciplines plaats 
zoals bijvoorbeeld informatiekunde, gedragswetenschappen en universitair medische 
centra. In totaal gaat het om ongeveer 370 ICT-onderzoekers (in fte) bij verschillende 
aanpalende disciplines met een budget van ongeveer 26 M€, waarvan ongeveer 19 
M€ voor onderzoek. Er zijn indicaties dat dit “aanpalende” onderzoek aan belang 
wint. De belangrijkste reden is dat ICT-onderzoek een meer multidisciplinair karakter 
krijgt en bovendien een stimulans krijgt vanuit niet-technische sectoren. Omdat dit 
“aanpalend” ICT-onderzoek voor het eerst in zijn volle omvang gemeten wordt, 
kunnen we slechts voor bepaalde onderzoeksgroepen, zoals die op het medische 
gebied, met zekerheid stellen dat zij gegroeid zijn, omdat deze groepen in voorgaande 
tellingen wel al werden meegenomen.  

Als de nieuwe cijfers worden vergeleken met de cijfers uit 2004 dan blijkt dat het 
aantal onderzoekers (fte) vrijwel constant is gebleven in de laatste jaren. Om 
vergelijking in de tijd mogelijk te maken wordt dezelfde afbakening en definitie van 
ICT-onderzoek gebruikt als bij voorgaande studies en kan alleen worden gekeken 
naar het aantal ICT-onderzoekers bij de universiteiten en het CWI. In 2004 werkten 
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bij de universiteiten en het CWI 1.764 ICT-onderzoekers (fte) en in 2007 is dit aantal 
met 59 fte toegenomen tot 1.823 ICT-onderzoekers (fte). Wanneer we verder 
terugkijken in de tijd, naar het jaar 2000, dan was het aantal onderzoekers 1.490 (fte) 
bij de universiteiten en het CWI en dus 11% lager dan het huidige aantal. 

Daarnaast is er weinig verandering opgetreden in het type onderzoeker (aio’s, u(h)d’s 
hoogleraren) dat wordt ingezet. Het budget van de universiteiten (en CWI) voor ICT-
onderzoek is wel toegenomen, van 114 M€ in 2004 naar 135 M€ in 2007, maar 
gecorrigeerd voor inflatie en loonstijging (van met name aio’s) over een periode van 3 
jaar is de stijging in reële termen beperkt.  

De verdeling van de inkomsten naar eerste, tweede en derde geldstroom laat ziet dat 
de tweede en met name de derde geldstroom inkomsten van universiteiten in absolute, 
maar ook in relatieve zin zijn toegenomen. In 2007 bedraagt het percentage van de 
financiering dat uit de tweede en derde geldstroom komt 19% respectievelijk 27%. De 
afhankelijkheid van tijdelijk geld is dus aanzienlijk. Mede door deze toename is het 
deel van het universitaire budget dat wordt besteed aan ICT-onderzoek toegenomen 
van 61% naar 73%, naar een totaal van 95 €M.  

Bij de onderzoeksinstellingen lijkt het aantal ICT-onderzoekers op het eerste gezicht 
sterk toegenomen te zijn ten opzichte van voorgaande metingen. Dit verschil ligt 
voornamelijk in een toename bij het TNO. Dit wordt echter voor een groot deel 
verklaard door een ruimere definitie van ICT-onderzoek bij TNO. Deze ruimere 
definitie is echter wel gerechtvaardigd, omdat het belang van ICT bij veel 
toepassingsgebieden (zoals veiligheid, bouw, mobiliteit, etc) is toegenomen en nu als 
zodanig wordt erkend, terwijl dit in het verleden niet zo snel als ICT-onderzoek werd 
aangemerkt. Bovendien is in 2002 het vroegere KPN Research door TNO 
overgenomen en is in 2005 de afdeling TNO-ICT ontstaan.  

De ICT-onderzoekscapaciteit bij Nederlandse universiteiten en (publieke) 
onderzoeksinstituten, inclusief de “aanpalende” ICT-onderzoeksgebieden, wordt 
geschat op 2.925 fte in 2007. Het totale budget bedraagt ruim 212 M€, waarvan 
ongeveer 168 M€ wordt besteed aan onderzoek.  

6.2 Bedrijfsuitgaven aan ICT-gerelateerd R&D 
De totale uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling door Nederlandse bedrijven op het 
domein van ICT worden geschat op tenminste 1.500 tot 1.850 M€ per jaar. Dit is ruim 
een kwart tot een derde van de totale R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland.  

Als dit wordt vergeleken met de publieke uitgaven aan ICT-onderzoek van 168 M€ 
per jaar (of 288 M€ wanneer het ICT-deel van de WBSO regeling ook meegerekend 
wordt), dan valt op dat de private R&D-inspanningen op het gebied van ICT de 
publieke inspanningen ver overtreffen. In andere sectoren is het aandeel van publieke 
R&D-uitgaven relatief hoger. Zo geldt voor de gehele nationale R&D-uitgaven dat 
42% publiekelijk gefinancierd wordt. Op het gebied van ICT ligt deze verhouding dus 
heel anders en is de omvang van het private ICT-gerelateerde R&D vele malen groter 
dan de publieke R&D-uitgaven op het gebied van ICT. 
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Internationaal gezien blijven de R&D-uitgaven door bedrijven in de ICT-sector (als 
percentage van het BNP) achter ten opzichte van de referentielanden zoals Finland, 
Zweden en Ierland. Dit is echter niet specifiek voor de ICT-sector in Nederland. In 
het algemeen geldt dat de totale nationale R&D-uitgaven van Nederland (1,72% van 
BNP, 2005), en met name de R&D-inspanningen van bedrijven, al jaren achter 
blijven bij veel Europese landen.  

Met name de R&D uitgaven in de Nederlandse ICT-dienstensector blijven met 6,8% 
van de totale R&D-uitgaven van bedrijven achter bij de meeste referentie landen . 
Alleen de Belgische en Zweedse ICT- dienstensectoren besteden relatief minder 
middelen aan R&D. 

Het R&D-uitgavenpatroon van de Nederlandse ICT-maakindustrie is gemiddeld en is 
vergelijkbaar met landen als Duitsland en Frankrijk. De ICT-maakindustrie in 
Nederland is verantwoordelijk voor 29,5% van de totale R&D-uitgaven door 
bedrijven. Ierland en Finland scoren met 42,8% en 53,1% erg hoog, de andere 
referentie landen scoren lager. 

Toch neemt Nederland als klein land 2,4% van alle patenten gericht op ICT voor haar 
rekening en scoort daarbij relatief hoog ten opzichte van de referentielanden. 
Daarnaast springt Nederland er vergeleken met de referentielanden uit op het gebied 
van softwareontwikkeling en –productie en valt op dat Nederland een grote exporteur 
van software is. 

6.3	 Maatschappelijke en economische behoefte aan ICT-onderzoek en 
kennis  

Het is duidelijk dat ICT een belangrijke en groeiende rol speelt in veel 
maatschappelijke en economische sectoren. Hierdoor is er ook duidelijk behoefte aan 
ICT-onderzoek voor het oplossen van een aantal maatschappelijke problemen en het 
versterken van het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven. Daarnaast blijkt uit 
de gesprekken met experts uit het bedrijfsleven en uit maatschappelijke sectoren dat 
ICT-vraagstukken steeds complexer worden. Niet alleen technisch (bijvoorbeeld ten 
aanzien van standaarden en integratie van software in uiteenlopende apparatuur), 
maar zeker ook organisatorisch. Daarom is het belangrijk om bij het ICT-onderzoek 
aandacht te besteden aan de koppeling van technische en niet-technische 
kennisdomeinen. 

De publieke kennisinfrastructuur lijkt op deze trend in te spelen, aangezien juist 
afdelingen die zich richten op ICT-onderzoek in combinatie met andere disciplines, 
zijn gegroeid de afgelopen jaren zoals bijvoorbeeld het CTIT aan de UT. Opvallend is 
echter dat dit nog onvoldoende erkend wordt door de bedrijven en maatschappelijke 
organisaties die geïnterviewd zijn voor deze studie. De gesprekspartners geven aan 
dat het (universitaire) ICT-onderzoek onvoldoende aansluit bij hun kennisbehoefte en 
dat balans te veel bij het fundamentele ICT-onderzoek ligt. Zij zijn van mening dat 
een deel van het ICT-onderzoek gericht moet worden op onderwerpen die aansluiten 
bij de huidige wetenschappelijke en economische sterktes van Nederland.  
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In de afgelopen 10 jaar heeft de overheid beleid gevoerd om samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen bedrijven en kennisinstellingen bij onderzoek en innovatie 
te stimuleren door het opzetten van netwerken en nieuwe (publiek-private) 
stimuleringsprogramma’s. Hieruit zijn verschillende succesvolle voorbeelden van 
goede samenwerking gekomen, variërend van het nieuwe spoorboekje van de NS, tot 
ontsluiting van het culturele erfgoed van het Rijksmuseum en de oprichting van ICT-
regie. Desondanks blijkt uit de interviews dat de kennisuitwisseling en interactie 
tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog niet 
voldoende is ontwikkeld. Er blijven verschillende knelpunten bestaan die succesvolle 
kennisuitwisseling belemmeren. De oorzaak hiervan ligt zowel bij de bedrijven zelf 
als bij de kennisinstellingen, maar het gevolg is dat ICT-onderzoek en kennis 
onvoldoende zijn weg vindt naar toepassing in economische of maatschappelijke 
context.  
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Bijlage 1 	 Geïnterviewde personen & deelnemers 
interactieve sessie 

Geïnterviewden: 
•	 TomTom: Lucas Wildervanck (Vice President Road Charging) 
•	 Philips Medical Systems, Cooperate Technology Office: Frank van der Linde 

(International project leader) en Casper Garos (Senior Director External 
Partnerships) 

•	 ASML Netherlands: John Koster (Directeur Software Development) 
•	 Océ: Harold van Garderen (Senior Researcher Document Services Valley) 
•	 KPN: Prof dr ir Nico Baken (Corporate Strategy & Innovation) 
•	 IBM: Johan van Staalduinen 
•	 LogicaCMG: Geleyn Meijer 
•	 Rabobank: Ruud Smeulders (Innovatie Manager Technologie Rabobank Groep) 
•	 Shell: Jan van der Eijk (Group Chief Technology Officer)  
•	 VSTEP: Pjotr van Schothorst (Technisch directeur; Vstep ontwikkeld serious 

games voor training) 
•	 Waag Society – Instituut voor Technologie en Cultuur: Marleen Stikker 

(Directeur) 
•	 ITS Netherlands (Connekt): Paul Potters (Manager; ITS is een publiek-private 

samenwerking gericht op innovatieve toepassingen van ICT in het domein van 
verkeer en vervoer) 

•	 Organisatie ICT Belangen in de Zorg (OIZ): Gerrit Krediet (Directeur Uzorg BV) 
•	 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Informatie en Innovatie Openbare 

Sector (DIIOS), afdeling strategie en innovatie: Herman Scholten en Tanja 
Timmermans 

•	 Ministerie Verkeer & Waterstaat, Kennis en Innovatie: Fred Heuer (Directeur) 
•	 TNO Defense, Security and Safety: Prof. dr. Peter Werkhoven (Director 

Research) 
•	 Brancheorganisatie FME-CWM Geert Huizinga 
•	 ICT~Office: Dirk van Roode (Senior Adviseur Public Affairs) 

Deelnemers interactieve sessie, 31 januari 2008 
•	 Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI): Prof.dr. Jan Karel Lenstra  

(algemeen directeur) 
•	 Telematica Instituut: Hermen van der Lugt (Senior Vice President) 
•	 TNO-ICT: Jan Burgmeijer 
•	 Universiteit Maastricht: Prof. dr. Jaap van den Herik, 
•	 KPN / TU Delft: Prof dr. ir. Nico Baken (Corporate Strategy & Innovation 

KPN) 
•	 VSTEP: Sebastiaan Otten 
•	 Rabobank Nederland: Ruud Smeulders (Innovatie Manager Technologie) 
•	 Philips Applied Technologies: Keith Baker (Open Innovation Manager) 
•	 Nederlands Water Partnership NWP / Fugro: Christiene Reimers 
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Bijlage 2 Overzicht ICT-groepen 


Universiteiten 
Universiteit Faculteit Afdeling/capaciteitsgroep/sectie/... 

Technische 
Universiteit Delft 
TUD 

Faculteit Elektrotechniek, 
Wiskunde en Informatica 
(EWI) 

Telecommunicatie; 
Software Technology; 
Micro-elektronica & Computer Engineering; 
Mediamatica. 

Faculteit Techniek, Bestuur en 
Management (TBM) 

Infrastructure Systems & Services (sectie 
Informatie en Communicatie Technologie) 

Technische 
Universiteit 
Eindhoven  
TU/e 

Faculteit biomedische 
technologie (FMBT) 

Biomedical Imaging & Modeling (BIOMIM) 

Faculteit Elektrotechniek 
(FEL) 

Informatie en communicatiesystemen; 
Meet- en besturingssystemen; 
Telecommunicatie en elektro-magnetisme. 

Faculteit Wiskunde en 
informatica (FWI) 

Informatica  

Faculteit Technologie 
Management (FMT) 

Information Systems (secties Business Process 
Management (BPM) en ICT Architectures for 
Enterprise Information Systems (ICTA)) 

Universiteit Twente 
UT 

Centre for Telematics and 
Information Technology 
(CTIT) 

In CTIT participeren onderzoeksgroepen uit 
vier verschillende faculteiten (faculteit 
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 
(EWI), faculteit Management & Bestuur 
(MB), faculteit Construerende Technische 
Wetenschappen (CTW), faculteit 
Gedragswetenschappen (GW) 

MESA+ - Institute for 
Nanotechnology 

BIOS - the Lab-on-a-Chip group 
Semiconductor Components  

Universiteit Utrecht 
UU 

Faculteit Bètawetenschappen Departement Informatica (voorheen Instituut 
voor Informatica en Informatiekunde van de 
Faculteit Wiskunde & Informatica).  

Universitair Medisch 
Centrum Utrecht 
UMC 

Departement Radiologie Image Science Institute (ISI) 

Universiteit Leiden 
UL 

Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen 

Leiden Institute of Advanced Computer 
Science (LIACS) 

Leids Universitair 
Medisch Centrum 
LUMC 

Departement Radiologie Laboratorium voor Klinische en 
Experimentele Beeldverwerking (LKEB) 

Universiteit van 
Amsterdam  
UvA 

Faculteit der 
Natuurwetenschappen, 
wiskunde en informatica 
(FNWI) 

Institute for Logic, Language and 
Computation (ILLC); 
Instituut voor Informatica (IvI)) 

Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde (FEB) 

Amsterdam Business School-Research 
Institute (ABS-RI), afdeling Information 
Management (PrimaVera) 

Faculteit Rechtsgeleerdheid Algemene rechtsleer, leerstoel 
rechtsinformatica 

Academisch Medisch 
Centrum Amsterdam 

Afdeling Klinische Informatiekunde 
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Vrij Universiteit 
Amsterdam VU 

Faculteit der Exacte 
Wetenschappen (FEW) 

Afdeling Informatica 

Faculteit de Economische 
Wetenschap en Bedrijfskunde 
(FEWB) 

Afdeling Informatiekunde en Logistiek 
(onderzoeksgroep informatiekunde) 

Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid 

Afdeling IT en Recht 

Universiteit van 
Tilburg UvT 

Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen (FEB) 

Departement Informatiekunde 

Faculteit 
Geesteswetenschappen (FGW) 

Departement Communicatie- en 
Informatiewetenschappen (DCI) 

Faculteit Rechtsgeleerdheid Tilburg Institute for Law, Technology and 
Society (TILT) 

Universiteit 
Maastricht UM 

Faculty of Humanities & 
Sciences 

Maastricht ICT Competence Centre (Institute 
for Knowledge and Agent Technology 
(MICC-IKAT)) 

Erasmus Universiteit 
Rotterdam EUR 

Faculteit der Economische 
Wetenschappen (FEW) 

Econometrie (Computer Science) 

Erasmus Medisch Centrum 
(EMC) 

Medische Informatica  
BioInformatics

 Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen (FWN) 

Instituut voor Wiskunde en Informatica (IWI); 
Biomoleculaire Wetenschappen en 
Biotechnologie; 
Artificial Intelligence and Cognitive 
Engineering ALICE. 

Rijksuniversiteit Faculteit der Letteren (LET) Center for Language and Cognition 
Groningen 
RUG 

Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde  (FEB) 

Business & ICT 

Faculteit Rechten Centre for Law & ICT 
Radboud Universiteit 
Nijmegen 
RUN 

Faculteit der 
Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica  
(NWI) 

Institute for Computing and Information 
Sciences 

Faculteit der Sociale 
Wetenschappen (FSW) 

Nijmeegs Instituut voor Cognitie en 
Informatie (NICI) 

RUN Medical Centre Centrum voor Moleculaire en Biomoleculaire 
Informatica 

Onderzoeksinstituten 
Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) 
TNO 
Embedded Systems Institute (ESI) 
Telematica Institute (TI) 
Holst Centre 
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