
 

 

 

 

 

 

Optimale omvang en inrichting 

kennisbasisfunctie Agro-natuur 
 

 

 
In opdracht van: 

Ministerie van Economische Zaken 

 

Publicatienummer: 

2014.132-1521 

 

Datum: 

Utrecht, oktober 2015 

 

Auteurs:  

Pim den Hertog 

Leonique Korlaar 

Robbin te Velde 

Jessica Steur 

Bram Erven 





 

Dialogic innovatie ● interactie 3 

Inhoudsopgave 

Managementsamenvatting ......................................................................... 5 

1 Inleiding ............................................................................................... 9 

1.1 Aanleiding .................................................................................................. 9 

1.2 Doel- en vraagstelling ................................................................................. 10 

1.3 Onderzoeksaanpak ..................................................................................... 11 

1.4 Leeswijzer ................................................................................................. 12 

2 Investeren in een kennisbasis ............................................................ 13 

2.1 Strategisch-funderend onderzoek – een definitie ............................................ 13 

2.2 Legitimatie overheidsfinanciering onderzoek .................................................. 18 

2.3 Conclusies: rationale voor strategisch-funderend onderzoek ............................ 25 

3 Inrichting kennisbasis agro-natuur in Nederland ................................ 27 

3.1 Het belang van agro- en natuur: enkele kernindicatoren ................................. 27 

3.2 Huidige inrichting kennislandschap agro-natuur ............................................. 33 

3.3 Functioneren van de huidige kennisbasis ....................................................... 39 

3.4 Conclusies inrichting kennisbasis agro-natuur ................................................ 44 

4 Internationale benchmark .................................................................. 47 

4.1 Algemene trends in overheidsfinanciering van onderzoek ................................ 47 

4.2 Kernindicatoren kennisbasisfunctie agro-natuur (internationaal)....................... 52 

4.3 Internationale vergelijking benchmarklanden ................................................. 60 

4.4 Conclusies kernindicatoren en vergelijking benchmarklanden ........................... 68 

5 Varianten en bandbreedtes strategisch-funderend onderzoek ............ 71 

5.1 Varianten voor inrichting strategisch-funderend onderzoek .............................. 71 

5.2 Diverse bandbreedtes omvang strategisch-funderend onderzoek ...................... 74 

5.3 Conclusies varianten en bandbreedte ............................................................ 78 

6 Conclusies & aanbevelingen ................................................................ 81 

6.1 Huidig functioneren van de Nederlandse kennisbasis agro-natuur ..................... 81 

6.2 Aanbevelingen ........................................................................................... 82 

Bijlage 1: Leden begeleidingscommissie ................................................... 85 

Bijlage 2: Interviewpartners ..................................................................... 87 

Bijlage 3: Deelnemers workshops ............................................................. 89 

Bijlage 4. Algemene inrichting wetenschaps- en innovatielandschap ....... 91 

Bijlage 5: Internationale benchmark ........................................................ 96 

Frankrijk ............................................................................................................... 96 

Ierland ................................................................................................................ 107 

Denemarken ........................................................................................................ 119 

Australië .............................................................................................................. 130 

Duitsland ............................................................................................................. 140 

Bijlage 6: Ranking universiteiten ............................................................ 152 



 

Dialogic innovatie ● interactie 4 

 



 

Dialogic innovatie ● interactie 5 

Managementsamenvatting 

De OESO pleit in haar in 2014 uitgevoerde review van het Nederlandse innovatie- en 

wetenschapsbeleid voor het overeind houden van gezonde financieringsstromen in zowel 

het fundamentele als toegepaste onderzoek. Meer specifiek over de TO2 instituten 

waarschuwt OECD expliciet voor het te ver wegsnijden van basisfinanciering richting TO2 

instituten. In de recent uitgevoerde evaluatie van de Regeling Subsidie DLO werd 

bovendien vastgesteld dat de effectiviteit van het kennisbasisonderzoek (ofwel strategisch-

funderend onderzoek) van DLO onder druk staat door bezuinigingen en verschuivingen van 

middelen naar de Topsectoren. Dit was mede aanleiding voor het ministerie van EZ om in 

het agro-natuur domein na te laten gaan welke omvang van publieke financiering er bij 

een gezonde strategische kennisbasis hoort en wat een optimale inrichting is.   

Doelstelling & aanpak 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verschillende karakteristieken die 

bepalen of de strategische kennisbasisfunctie voor agro-natuur optimaal is ingericht, goed 

van omvang is en optimaal functioneert. Daarbij is in dit onderzoek ook gekeken naar de 

legitimatie voor publieke financiering van deze kennisbasis in zijn algemeenheid. Wat zijn 

argumenten om als overheid te investeren in het instandhouden van een kennisbasis en dit 

niet geheel over te laten aan de markt? 

Strategisch-funderend onderzoek wordt in deze studie gedefinieerd als onderzoek met een 

strategisch, (middel)lange termijn karakter, gericht op een specifiek maatschappelijk 

vraagstuk. Het onderzoek legt de basis voor kennis die over drie tot vijf jaar zijn 

toepassing vindt in de maatschappij en beleid. 

Rationale voor publieke financiering strategisch-funderend onderzoek 

Overheidsfinanciering van onderzoek kan gelegitimeerd worden op basis van verschillende 

typen argumenten: marktfalen (marktperspectief); systeemfalen (systeemperspectief) en 

politieke argumenten.  

 Eén van de belangrijkste redenen voor de overheid om in de ontwikkeling van 

bepaalde nieuwe kennis te investeren – vanuit marktperspectief - is dat er 

maatschappelijk vraag is naar bepaalde kennis terwijl er (nog) geen commerciële 

markt bestaat die deze vraag kan sturen naar richting en omvang (bepaalde kennis 

heeft het karakter van een publiek goed). Daarnaast kunnen er andere soorten 

marktfalen optreden zoals toetredingsbarrières en het achterwege blijven van 

bredere kennisspillovers naar de maatschappij en allerhande typen systeemfalen 

(zoals coördinatieproblemen waardoor geen of minder sterke netwerken tot stand 

komen). Deze argumentatie voor publieke financiering van onderzoek betreft 

primair het fundamentele onderzoek.  

 Specifiek vanuit systeemperspectief zijn er twee belangrijke argumenten om 

publieke financiering van onderzoek te legitimeren: het stimuleren van 

verbindingen en strategische allianties (waarbij de overheid een actieve rol kan 

spelen) en het aansluiten bij maatschappelijke doelstellingen. Door middel van 

onderzoeksfinanciering kan de overheid bijvoorbeeld (mede) richting geven aan 

zoekprocessen van kennisinstellingen en bedrijven en zo voor een betere 

aansluiting op maatschappelijke doelstellingen kan zorgen. Deze argumentatie voor 

publieke financiering van onderzoek geldt primair voor het toegepaste onderzoek. 
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 Politieke argumenten om als overheid te investeren in onderzoek zijn het bewaken 

van ‘vrij’ onderzoek dat zo onafhankelijk mogelijk is van de markt, het opbouwen 

en aanhouden van strategische kennis in eigen land (om politiek strategische 

redenen) en het versterken van de internationale reputatie en profilering als 

kenniseconomie. Om aan te kunnen sluiten bij internationale kennisstromen en 

kennisnetwerken, dient een land geloofwaardig te maken dat het zelf ‘voldoende’ 

bijdraagt aan de internationale kennisvoorraad. Vooral dit laatste argument – ook 

aan te merken als het ‘entry ticket argument’ – is aan te merken als argument om 

als overheid te investeren in strategisch-funderend onderzoek. Politieke 

argumenten die tevens voor strategisch-funderend onderzoek van belang lijken te 

zijn is dat dit type onderzoek tevens moet dienen als basis voor 

beleidsondersteunend onderzoek en het kunnen voldoen aan wettelijke taken die 

zijn belegd bij de overheid. 

Inrichting & functioneren huidige kennisbasis 

De agrosector blijkt in Nederland een relatief klein aandeel van het BBP in te nemen. Waar 

het gemiddelde voor OECD-landen rond de 2,2% ligt, wordt de 2% in Nederland niet 

gehaald. Wel is de Nederlandse agrosector bijzonder actief op internationaal niveau: de 

agro sector is een belangrijke sector voor Nederland als we kijken naar de handelsstromen 

(import en export). Daarnaast stellen we vast dat Nederland efficiënt omgaat met de 

middelen die beschikbaar zijn op het gebied van agro- en natuuronderzoek: zowel de 

kwantiteit als de kwaliteit van de output is hoger dan de input (in termen van R&D-

investeringen) doet vermoeden. 

Zoomen we in op de rol en positie van het strategisch-funderend onderzoek binnen het 

agro-natuur domein dan is dit momenteel vooral belegd bij DLO in de vorm van het 

programma Kennisbasisonderzoek (KB). Met het KB-onderzoek ontwikkelt DLO kennis die 

op een middellange termijn door moet werken in toepassingen voor het bedrijfsleven, 

uitvoering van wettelijke taken en beantwoording van beleidsvragen. Het voornaamste 

voordeel van het beleggen van de kennisbasisfunctie bij een apart onderzoeksinstituut is 

focus en massa. Een ander argument voor het inrichten van een apart publiek 

kennisinstituut is om kennis te absorberen en te verspreiden (richting economie en 

maatschappij). Publieke kennisinstituten vormen daarmee een schakel tussen 

fundamenteel en toegepast onderzoek. De inrichting van één of meerdere publieke 

onderzoeksinstituten geeft de overheid ook (meer) ruimte om invloed uit te oefenen op de 

definitie van onderzoeksagenda’s, de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, en 

de manier waarop de resultaten worden verspreid. Op deze manier kan de overheid dubbel 

onderzoek voorkomen, hiaten vullen en cross-overs bevorderen. Uniek aan DLO is dat het 

onderzoeksinstituut een formele relatie heeft met Wageningen Universiteit. Hierdoor is 

direct contact tussen fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek (inclusief funderend 

onderzoek), valorisatie en universitair onderwijs geborgd.  

Of de huidige kennisbasis wel of niet goed functioneert, zal pas over een aantal jaar 

blijken. Indien bepaalde kennisgebieden nu onvoldoende worden onderhouden, zal dat er 

in de toekomst toe kunnen leiden dat bepaalde kennisvragen mogelijk niet meer door 

Nederlandse kennisinstituten (in welke vorm dan ook) kunnen worden beantwoord. Een 

oordeel over het wel of niet goed functioneren van de kennisbasis is daarnaast afhankelijk 

van het doel dat met de kennisbasis wordt beoogd. Op basis van dit onderzoek stellen we 

echter vast dat er geen breed gedragen visie is op de vraag waar we in Nederland naar toe 

willen met het agro-natuur domein. Welke gebieden van de kennisbasis gaan we wel of 

niet instandhouden met publieke financiering? Ook stellen we vast dat de huidige 

kennisbasis financieel onder druk is komen te staan.  
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Varianten en omvang strategisch-funderend onderzoek 

Op basis van een internationale vergelijking onderscheiden we vijf varianten of 

hoofdmodellen voor het onderbrengen van strategisch-funderend onderzoek: het 

‘departementale lab’ (geïntegreerd, op afstand en zelfstandig); het Universiteitsmodel (een 

of meerdere universiteiten); de publieke onderzoeksorganisatie (fundamenteel, funderend, 

toegepast); het private onderzoekslab en ten slotte het PPP-programma (publiek-private of 

publiek-publieke programma’s). Vanuit het perspectief van absorptievermogen is een 

combi van strategisch-funderend onderzoek in universiteiten en publieke 

onderzoeksorganisaties (of een combi van beide) alsook PPP-en te prefereren. Daarmee 

vlagt een land het meest nadrukkelijk dat het bereid is te investeren in opbouw van de 

internationale kennisvoorraad. 

De benchmark studies illustreren dat er maar weinig landen zijn waar sprake is van pure 

configuraties zoals hierboven beschreven. Ook in Nederland is niet gekozen voor één 

dominante variant. Er is weliswaar gekozen voor een structuur van aparte 

onderzoeksinstituten (waarvan een groot aantal DLO-instituten) met een belangrijk deel 

overheidsfinanciering, maar deze zijn weer sterk gekoppeld aan een sterke universiteit in 

de vorm van Wageningen UR en een aanvullende laag van PPP-en (Topsectoren/TKI’s).  

Indien we het KB-onderzoek als het enige strategisch-funderend onderzoek beschouwen in 

het agro-natuur domein dan is de omvang en het aandeel van dat KB-onderzoek van DLO 

relatief laag. Dit geldt dan zowel ten opzichte van Nederlandse kennisinstituten in andere 

domeinen als van buitenlandse kennisinstituten in hetzelfde domein (agro-natuur). 

Aanbevelingen 

Op basis van dit onderzoek komen wij tot de volgende aanbevelingen met betrekking tot 

de inrichting en omvang van de Nederlandse kennisbasis binnen het agro-natuur domein.  

 Het lijkt verstandig om een duidelijke visie te ontwikkelen met betrekking de 

gewenste positie van het agro-natuur domein. De keuze voor en de omvang van 

strategisch funderend onderzoek is mede afhankelijk van de ambities. Hoe 

belangrijk vindt de overheid kennisinvesteringen in het agro-natuur domein in 

vergelijking tot andere domeinen? Ook binnen het agro-natuur domein is het van 

belang om een duidelijke (beleids)visie te ontwikkelen en een duidelijke koers uit 

te zetten. 

 Zorg voor stabiliteit in de financiering van strategisch-funderend onderzoek. 

Strategisch-funderend onderzoek, dat zich richt op de middellange termijn (eerder 

10 dan 5 jaar), kan niet zondermeer telkens worden bijgestuurd en verlegd.  

 Bepaal per instituut de optimale omvang van middelen voor strategisch-funderend 

onderzoek. Het is denkbaar dat de verschillende kennisspelers in een domein 

verschillende takenpakketten hebben die maken dat ze meer of minder aanspraak 

kunnen maken op publieke financiering en daarbinnen financiering voor 

strategisch-funderend onderzoek. De omvang van de financiering hangt ook af van 

de totale verdeling van middelen op nationaal niveau. Het is daarnaast mogelijk 

dat het absolute niveau van strategisch-funderend onderzoek tussen landen 

vergelijkbaar is maar de verdeling tussen departementale labs, publieke 

kennisinstituten en universiteiten en eventuele PPP’s totaal verschillend is. 

 Hoewel de noodzaak voor matching van internationale onderzoeksprogramma’s en 

–projecten per (sub)domein kan verschillen, is het van belang om voldoende 
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ruimte te creëren om de kennisbasismiddelen internationaal in te kunnen inzetten. 

Voorwaarde is dat de matching noodzakelijk is voor het binnenhalen van ander 

publiek gefinancierd onderzoek dat een (strategische) meerwaarde heeft voor 

Nederland. 

 Het valt te overwegen om de huidige middelen voor strategisch-funderend 

onderzoek (de KB-middelen die worden verstrekt aan DLO) onderdeel uit te laten 

maken van de diverse andere financieringsstromen, zoals de financiering voor 

beleidsondersteunend onderzoek, WOT en Topsectoren. Op dit moment gebeurt dit 

deels door een deel van de kennisbasismiddelen te oormerken als KB-WOT. Het 

valt echter te overwegen of dit niet mogelijk zou zijn voor alle financieringsstromen 

(beleidsondersteunend onderzoek en Topsectorenonderzoek). 

 Overweeg een portfolio-managementaanpak van het strategisch-funderend 

onderzoek. DLO (en eventueel andere kennisspelers) zou samen met de directe 

Agrokennis een portefeuille kunnen samenstellen van prioritaire thema’s voor 

strategisch-funderend onderzoek. Vervolgens zou DLO moeten aangeven hoeveel 

KB-middelen dit zou vereisen. Als de KB-middelen achterblijven bij de 

investeringen die nodig zijn om al deze kennisgebieden te kunnen onderhouden, 

zullen er keuzes gemaakt moeten worden om bepaalde gebieden af te bouwen. 

 Zorg voor voldoende vrijheid in de programmering van het strategisch-funderend 

onderzoek. Publieke kennisinstituten moeten voldoende vrijheid hebben in de 

programmering van het strategisch-funderende onderzoek om bijvoorbeeld te 

kunnen investeren in thema’s die over een aantal jaren weer belangrijk worden (en 

waarop momenteel niet direct kennisvragen spelen). Uiteraard is het wel van 

belang om daarbij aansluiting te zoeken bij maatschappelijke vraagstukken en 

beleidsvraagstukken. Er moet echter voldoende ruimte blijven voor serendipiteit; 

voor ‘onverwacht’ onderzoek. 
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1 Inleiding 

Een adequate kennisbasis is noodzakelijk voor de instandhouding en ontwikkeling van de 

agrofoodsector en de groene ruimte in Nederland. In opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken (hierna EZ) heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar de optimale 

omvang en inrichting van de kennisbasisfunctie binnen het beleidsdomein agro-natuur. 

Hieronder gaan we kort in op de aanleiding (paragraaf 1.1) en doelstelling (paragraaf 1.2) 

alsook de onderzoeksaanpak (paragraaf1.3). Tot slot bevat dit hoofdstuk een leeswijzer 

(paragraaf1.4). 

1.1 Aanleiding 

De instandhouding en ontwikkeling van de agrofoodsector en de groene ruimte worden 

gezien als een zaak van publiek belang. Zaken als voedselzekerheid, voedselveiligheid, 

duurzaam ondernemen en een vitale natuur en platteland zijn van belang voor de gehele 

samenleving. Een belangrijke uitdaging voor de sector is het behouden van de 

economische concurrentiepositie en het antwoord geven op sociaal-economische en 

maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor is onder andere een adequaat kennissysteem 

noodzakelijk. Vanwege het publieke belang dat hiermee gemoeid is, ligt hier een 

belangrijke rol voor de overheid. Deze overheidsverantwoordelijkheid overstijgt het niveau 

van provincies en gemeenten. Het betreft een verantwoordelijkheid op nationaal (en soms 

zelf Europees) niveau.  

Met de taakstellingen van Rutte I en II is echter een heroriëntatie nodig op de omvang van 

het publiek gefinancierde onderzoek. Het kabinet zet in op het maken van duidelijke 

keuzes in het wetenschapsbeleid zoals geformuleerd is in de nota “Wetenschaps-visie 

2025. Keuzes voor de toekomst” 1 . Daarmee zou de maatschappelijke impact van 

wetenschap vergroot worden. Daarnaast stelt de Rijksoverheid dat er zal worden toegezien 

dat de instituten die in Nederland onderzoek ten behoeve van de kennisbasis uitvoeren, 

voldoende ruimte houden voor lange termijn onderzoek om deze kennisbasis te 

onderhouden.  

Hiermee wordt gehoor gegeven aan de waarschuwingen van de OECD om te veel te 

snijden in de basisfinanciering van de TO2-instituten.2De OECD heeft op verzoek van de 

ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een 

review uitgevoerd van het Nederlandse innovatie- en in belangrijke mate ook 

wetenschapsbeleid.3 De review plaatst kritische kanttekeningen bij zowel de financiering 

van het fundamentele als het meer toegepaste onderzoek. Zij noemt daarbij expliciet de 

positie van de TO2-instituten. Over de vraagsturing voor TO2-instituten en de 

(gedeeltelijke) financiering door bedrijfsleven van TO2-onderzoek wordt het volgende 

opgemerkt: “First, it is important to recall the purpose of block grant funding: to provide a 

sound knowledge base that can be used to address immediate questions and to anticipate 

future questions and that allows the TO2 institutes to support the government in its policy 

and statutory tasks. While this type of research is inspired by questions from the field, the 

immediate aim is not always to find solutions to today’s questions. So this sort of long-

                                                

1ministerie van OCW (2014), Wetenschapsvisie 2025, Keuzes voor de Toekomst, Den Haag. 

2 Toepassingsgerichte onderzoeksorganisaties: TNO, DLO, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlabora-

torium (NLR), ECN, Deltares en Marin. 

3OECD (2014), Reviews of Innovation Policy: Netherlands, OECD, Paris. 
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term knowledge base is essential to the TO2 institutes, but the extent to which business 

support will be forthcoming is unclear. Second, independence is an important aspect of 

TO2 institute research that supports the public interest or the implements public tasks. Yet, 

there is a risk that involving the business community in this aspect of TO2 institutes 

research activities will compromise their independence.”4Ook wijst OECD erop dat juist een 

te lage basisfinanciering van TO2 instituten hen in de richting van (mogelijk te veel) 

andere financiers drijft wat de instituten weer moeilijker te managen maakt. Hierover 

merkt OECD het volgende op: “Too much diversity can, however, make strategic 

management of institutes difficult, and there is a genuine risk of developing a fragmented 

and sub-critical knowledge base. Indeed, such phenomena are not uncommon in systems 

whose block funding has been scaled back (too far) and institutes have felt the need to 

chase multiple sources of (often small-scale) funding to fill the gaps. This risk would seem 

to apply especially to TNO, which is by far the largest recipient of EU funds among the TO2 

institutes and already pursues the broadest set of research activities.”5[….]” In sum, it will 

be important to monitor closely the impacts of the top sectors on the TO2 institutes, 

bearing in mind that, like their fundamental science counterparts, they require a certain 

level of stability and continuity, as well as a long-term perspective, to invest in core 

competences and infrastructure”6 

Gegeven bovenstaande constateringen hoeft het geen verbazing te wekken dat ook de 

(sets van) aanbevelingen in de review ingaan op het bevorderen van kritische massa, 

excellentie en relevantie in het publieke onderzoek. Hier wijst OECD er op dat publiek 

onderzoek ook te veel kan zijn afgestemd op de belangen van het bedrijfsleven. Meer 

specifiek over de TO2-instituten waarschuwt OECD expliciet voor het te ver wegsnijden van 

basisfinanciering richting TO2 instituten: “Cutbacks in block grant funding could 

compromise the long-term knowledge base of the TO2 institutes and their independence. 

Whether business will fund the core knowledge base of the TO2 institutes is doubtful and in 

some instances, where independence is required, may be undesirable.”7OECD houdt een 

pleidooi om zowel in het fundamentele als toegepaste onderzoek gezonde 

financieringsstromen overeind te houden. Een belangrijke vraag die open blijft staan, is 

wat ‘te ver wegsnijden’ is? Welke omvang hoort er bij een gezonde kennisbasis en is er een 

ondergrens waarbij de kennisbasis als zodanig niet meer functioneert? 

1.2 Doel- en vraagstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verschillende karakteristieken die 

bepalen of de strategisch-funderende kennisbasisfunctie voor agro-natuur optimaal is 

ingericht, goed van omvang is en optimaal functioneert. Daarbij wordt onder andere 

gekeken naar de huidige organisatie en functioneren van het kennissysteem in het agro-

natuur domein alsook naar de expertises waarop Nederland (ook internationaal gezien) 

sterk is. Tabel 1 geeft een overzicht van de onderzoeksvragen die de basis vormen van dit 

onderzoek. 

 

 

 

                                                

4 Ibid, p. 241.   

5 Ibid, p. 242.   

6 Ibid, p. 247.   

7 Ibid, p. 40.   
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Tabel 1. Onderzoeksvragen optimale omvang en inrichting kennisbasisfunctie Agro-natuur 

Centrale vraag  

Wat is de optimale omvang en inrichting van de kennisbasisfunctie voor agro-natuur? 

Deelvragen 

1. Legitimatie voor publieke financiering van deze kennisbasis in zijn algemeenheid. Wat zijn 

argumenten om als overheid te investeren in het instandhouden van een kennisbasis en dit niet 

(deels) over te laten aan de markt? 

2. Welke definitie van kennisbasis is in dit kader de meest relevante en welke karakteristieken, 

criteria en perspectieven (bijvoorbeeld vanuit economische theorie, beleid, institutionele setting, 

wetenschap) hangen daar mee samen? 

3. Hoe is de huidige kennisbasisfunctie voor agro-natuur in Nederland ingevuld en institutioneel 

belegd (bijvoorbeeld bij de diverse wetenschappelijke partijen, private kennisaanbieders, 

samenwerkingsverbanden in consortia)? Welke karakteristieken/criteria kent deze? 

4. Welke input / output / outcome indicatoren zijn relevant om het welslagen van de 

kennisbasisfunctie voor agro-natuur aan af te meten? Welke input / output / outcome indicatoren 

worden momenteel gescoord? 

5. Wat leert een (internationale) benchmark (gecorrigeerd voor Nederlandse sectorstructuur en 

institutionele setting) over hoe andere kennisbases, specifiek die voor agro-natuur, zijn ingericht 

en met welke omvang? Vergelijk op basis van criteria en indicatoren en genereer inzichten over 

mogelijkheden om een optimale kennisbasis agro-natuur in te richten. 

6. Hoe verhoudt zich dat tot de Nederlandse kennisbasisfunctie en de publieke financiering in het 

kader van het Strategisch-funderend onderzoek bij DLO? 

7. Wat is de bandbreedte in verschillende varianten of opties voor de omvang en inrichting van een 

optimale kennisbasis; en wat is een minimale omvang (vanuit verschillende perspectieven 

bezien)? 

1.3 Onderzoeksaanpak 

Dit onderzoek heeft zowel een kwantitatief als kwalitatief karakter. De volgende 

onderzoeksmethoden zijn ingezet: 

 Deskstudie: Een analyse van de (internationale) literatuur is gebruikt om inzicht te 

krijgen in de legitimatie voor publieke financiering van (strategisch-

funderend)onderzoek, de algemene trends in publieke financiering van onderzoek 

alsook de argumentatie voor het inrichten van aparte publieke 

onderzoeksinstituten. Hiervoor was het noodzakelijk om eerst helder te krijgen wat 

verstaan wordt onder strategisch-funderend onderzoek en hoe dit type onderzoek 

zich onderscheidt van basisonderzoek en toegepast onderzoek. De deskstudie 

leverde ook een eerste overzicht op van de huidige inrichting van de 

kennisbasisfunctie binnen het agro-natuur domein in Nederland. Om snel inzicht te 

krijgen in de huidige (internationale) ontwikkelingen omtrent de publieke 

financiering van (kennisbasis)onderzoek zijn voorafgaand en parallel aan de 

literatuurstudie ook enkele gesprekken gevoerd met internationale experts (zie 

bijlage 2). 

 

 Internationale benchmark: Om inzicht te krijgen in hoe andere landen hun 

kennisbasis voor agro-natuur hebben ingericht en met welke omvang, is een 

internationale benchmark uitgevoerd. Allereerst is een quick scan uitgevoerd onder 

een brede set van landen, waarna voor enkele landen een verdiepende analyse is 

uitgevoerd. Deze landen zijn aan de hand van een vast format geanalyseerd, zodat 

vergelijking tussen de landen mogelijk was. Naast beschikbare data en 

documenten zijn ook enkele experts per land geraadpleegd (zowel telefonisch als 
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per mail) om een goed overzicht te krijgen van de inrichting van de 

kennisbasisfunctie. De belangrijkste resultaten van deze benchmark zijn 

opgenomen in hoofdstuk 4 van dit rapport. Voor de volledige benchmark verwijzen 

we naar bijlage 5. 

 

 Interviews: Bevindingen uit de literatuurstudie en internationale benchmark zijn 

getoetst in het veld door middel van interviews. In totaal zijn tien interviews met 

stakeholders afgenomen. De helft van deze interviews had een algemene insteek 

en was vooral gericht op het bespreken van de argumentatie voor publieke 

financiering van een kennisbasis en de afwegingen voor de inrichting van een 

dergelijke kennisbasis. De andere helft van de interviews was specifiek gericht op 

het agro-natuurdomein. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de interviewpartners. 

 

 Interactieve workshops: Er zijn twee gesprekstafels georganiseerd met als doel het 

toetsen van de bevindingen en het bediscussieren van diverse varianten voor de 

inrichting van de kennisbasis: één specifiek gericht op het agro-natuur domein en 

één met een bredere insteek. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de bevindingen van 

het onderzoek besproken en is met name gekeken naar de bandbreedtes in 

verschillende varianten of opties voor de omvang en inrichting van de 

kennisbasisfunctie (voor agro-natuur). Zie bijlage 3 voor een overzicht van de 

deelnemers aan deze gesprekstafels. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 bespreken we eerst in algemene termen wat bedoeld wordt met het begrip 

kennisbasis en welke definitie we hanteren in dit onderzoek. Daarnaast zetten we ook de 

argumenten op een rij om als overheid te investeren in deze kennisbasis. Het gaat 

daarmee om de kennisbasis in brede zin. De huidige inrichting van de kennisbasisfunctie 

voor agro-natuur in Nederland wordt in hoofdstuk 3 bescrheven. In hoofdstuk 4 bekijken 

we vervolgens wat we van een internationale benchmark kunnen leren over hoe andere 

landen hun kennisbasis voor agro-natuur hebben ingericht en hoe zich dit verhoudt tot de 

huidige Nederlandse situatie. In hoofdstuk 5 bespreken we de voor- en nadelen van 

mogelijke varianten voor het inrichten van de kennisbasis voor agro-natuur en de 

belangrijkste afwegingen die daarbij een rol spelen. Ook kijken we in dit hoofdstuk naar de 

verschillende bandbreedtes en mogelijke varianten die we zien in de financiering van 

funderend onderzoek. Tot slot sluiten we in hoofdstuk 6 af met een overzicht van de 

belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 
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2 Investeren in een kennisbasis 

In dit hoofdstuk bespreken we wat er precies bedoeld wordt met het begrip kennisbasis en 

welke definitie we hanteren (paragraaf2.1). Daarnaast zetten we ook de argumenten op 

een rij om als overheid te investeren in deze kennisbasis (paragraaf 2.2). We geven 

daarmee in dit hoofdstuk antwoord op de eerste onderzoeksvraag: welke definitie van 

kennisbasis is in dit kader de meest relevante en welke karakteristieken, criteria en 

perspectieven hangen daar mee samen? Het gaat daarmee om (legitimatie van 

investeringen in) de kennisbasis in brede zin. Pas in het volgende hoofdstuk kijken we 

specifiek naar de kennisbasis binnen het agro-natuur domein.  

2.1 Strategisch-funderend onderzoek– een definitie 

Als we de inrichting van de kennisbasisfunctie willen onderzoeken, is het van groot belang 

om eerst helder te hebben wat we verstaan onder kennisbasisonderzoek ofwel strategisch-

funderend onderzoek8. De internationale literatuur geeft hierop geen eenduidig antwoord. 

Een veel gebruikte indeling van type onderzoek – onder andere gebruikt door de Europese 

Commissie en de OECD - is de indeling naar ‘basic research’, ‘applied research’ en 

‘experimental development’ (zie ook onderstaande tekstbox). 

Bij basic research (ofwel fundamenteel onderzoek) gaat het om theoretische 

onderzoeksactiviteiten die voornamelijk verricht worden om nieuwe kennis te ontwikkelen, 

zonder dat hiermee een bepaalde toepassing of gebruik wordt beoogd. Deze vorm van 

onderzoek wordt doorgaans verricht door universiteiten en richt zich vooral op de ‘waarom-

vraag’. Bij toegepast onderzoek gaat het daarentegen vooral om onderzoek dat direct 

bijdraagt aan het oplossen van een vooraf vastgesteld praktisch vraagstuk. Het draait 

daarbij veel meer om het uitproberen van (bewezen) principes in nieuwe contexten ofwel 

om het ontwikkelen van nieuwe technieken en technologieën (in de brede zin van het 

woord). Dit onderzoek is vaak multidisciplinair en wordt in Nederland vooral verricht door 

de toegepaste onderzoeksinstituten(TO2-instituten)9. Dit type onderzoek richt zich niet zo 

zeer op de ‘waarom-vraag’, maar eerder op de ‘hoe-vraag’. Tot slot gaat het bij 

experimentele ontwikkeling om het verwerven en gebruiken van kennis en vaardigheden 

voor het opstellen van plannen voor of het ontwerpen van nieuwe of verbeterde producten, 

processen of diensten. Het gaat hier om de ‘wat- en wie-vraag’.10 

                                                

8  De term kennisbasisonderzoek wordt specifiek gebruikt in het agro-natuur domein (en zodanig 

gehanteerd door het ministerie van EZ en ook DLO). In meer algemene termen wordt gesproken 

over strategisch-funderend onderzoek.  

9TNO, DLO en de Grote Technologische Instituten (GTI’s): Deltares, Marin, ECN en ECN. 

10 Europese Commissie (2006). Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie, Publicatieblad van de Europese Unie, 30 december 2006. 
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Zolang bestaande producten en processen goed werken, is er geen directe noodzaak aan 

toegepast onderzoek gericht op het ontwikkelen van nieuwe technieken en technologieën. 

Dit geldt ook voor toegepastonderzoek: zo lang bestaande vuistregels en heuristieken goed 

werken is het niet noodzakelijk om te weten waarom ze werken. Op het moment dat er 

een aantal kritische anomalieën steeds terug blijven komen, zal echter onderzocht moeten 

worden waarom voor deze gevallen de algemene regels niet werken (zie Figuur 1).11 

 

Figuur 1. Typen onderzoek: basic research, applied research en experimental development 

Het klassieke (lineaire) onderscheid tussen fundamenteel onderzoek en toegepast 

onderzoek staat echter al lange tijd ter discussie. Zo komen veel fundamentele 

ontdekkingen immers voort uit onderzoek dat primair bedoeld is om een specifiek 

probleem op te lossen (ofwel toegepast onderzoek).Verschillende academici hebben dan 

ook geprobeerd aan dit inzicht tegemoet te komen door de toevoeging van een nieuwe 

(tussen-) categorie onderzoek, dat als het ware de verbinding vormt tussen fundamenteel 

                                                

11 Kuhn, T.S. (1962). The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press: Chicago 

Verschillende typen onderzoek 

• Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new 

knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any 

particular application or use in view.  

o Pure basic research: is carried out for the advancement of knowledge without 

working for long-term economic or social benefits and with no positive efforts 

being made to apply the results to practical problems or to transfer the results to 

sectors responsible for its application (intentional). 

o Oriented basic research is carried out with the expectation that it will produce a 

broad base of knowledge likely to form the basis of the solution to recognized or 

expected, current or future problems or possibilities.  

• Applied research is also original investigation undertaken in order to acquire new 

knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific practical aim or objective. 

• Experimental development is systematic work, drawing on knowledge gained from 

research and practical experience, which is directed to producing new materials, products 

and devices; to installing new processes, systems and services; or to improving 

substantially those already produced or installed. 

Bron: OECD (2002). Frascati Manual  
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onderzoek en toegepast onderzoek 12 . Twee belangrijke alternatieve categorieën zijn 

strategisch onderzoek en ‘use-inspired basic research’ (ook wel naar gerefereerd als 

Pasteur-type onderzoek).  

 Strategisch onderzoek: Irvine en Martin (1984) onderscheiden ‘strategic 

research’ van ‘pure or curiosity oriented basic research’. Het gaat om lange termijn 

onderzoek waarvan de verwachting is dat het op termijn tot een concreet resultaat 

leidt. Het is dus meer gestuurd in verhouding tot ‘puur’ fundamenteel onderzoek 

dat louter gedreven wordt door nieuwsgierigheid.13 Ook in latere studies wordt de 

term strategisch onderzoek gebruikt voor het type onderzoek dat als het ware de 

basis vormt voor latere toepassing. Zo beargumenteert Rip (1997) dat het voordeel 

van strategisch onderzoek is dat het onderzoekers in staat stelt om een 

strategische onderzoeksagenda op te stellen, waarbij men onafhankelijk onderzoek 

kan verrichten, maar tevens de verbinding wordt gelegd tussen de wetenschap en 

de maatschappij14.  

 Use-inspired basic research:Stokes (1997) maakt onderscheid tussen ‘pure 

basic research’,‘use-inspired basic research’ en ‘pure applied research’, waarmee 

hij met name kritiek levert op de ééndimensionaliteit van het standaard 

onderscheid tussen basisonderzoek en toegepast onderzoek15. Naar het tweede 

type onderzoek verwijst hij als het Pasteur’s kwadrant, waarbij het gaat om 

wetenschappelijk onderzoek dat naast wetenschappelijke kennis ook waardevolle 

kennis voor de maatschappij oplevert. Hij ziet het onderzoek van de microbioloog 

Louis Pasteur als een typisch voorbeeld van onderzoek dat bijdraagt aan de 

ontwikkeling van fundamentele kennis (namelijk het begrip van de bacteriologische 

processen die hij bestudeerde) als ook gebruik van de kennis (namelijk beheersing 

van de effecten van die processen bij mensen en dieren). 

 

Figuur 2. Typen onderzoek: strategisch-funderend onderzoek als verbindende schakel 

tussen fundamenteel en toegepast onderzoek 

                                                

12Calvert, J., Martin, B.R (2001). Changing conceptions of basis research?, SPRU: Brighton  

13Irvine, J. M., & Martin, B. R. (1984). Foresight in science: Picking the winners. Pinter.  

14Rip, A. (1997). A cognitive approach to relevance of science. Social Science Information Sur les 

Sciences Sociales, 36 (4), p. 615-640 

15Stokes, D.E. (1997). Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington 

DC: Brookings Institution Press.  
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Naast deze twee alternatieven wordt ook wel gesproken over georiënteerd 

basisonderzoek 16 of early research (o.a. een term die door TNO wordt gehanteerd). 

Specifiek in het agro-natuur domein wordt naar dit type onderzoek verwezen als 

strategisch-funderend onderzoek. Een belangrijk gemeenschappelijk element in al deze 

definities is de aandacht voor de verbinding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. 

Ook kennen de onderzoekers bij strategisch-funderend onderzoek enige vrijheid bij de 

uitvoering van het onderzoek, maar is het onderzoek wel meer gerichtop een specifiek 

vraagstuk dan fundamenteel onderzoek.  

Definitie strategisch-funderend onderzoek (of kennisbasisonderzoek) 

Onderzoek met een strategisch, (middel)lange termijn karakter, maar gericht op een specifiek 

maatschappelijk vraagstuk. Funderend onderzoek legt de basis voor kennis die over drie tot vijf 

jaar zijn toepassing vindt in de maatschappij. 

Knowledge spillovers en absorptive capacity 

Twee belangrijke begrippen in het bespreken van typen onderzoek en de onderlinge 

relaties tussen deze typen onderzoek zijn ‘knowledge spillovers’ en ‘absorptive capacity’. In 

deze sectie bespreken we beide begrippen kort.  

We spreken van kennisspillovers als ontwikkelde kennis, bedoeld of onbedoeld, 

beschikbaar komt voor anderen die daar vervolgens op kunnen voortbouwen. Bedrijven 

kunnen bijvoorbeeld van elkaars innovaties en ideeën profiteren. Op die manier spelen 

kennisspillovers een belangrijke rol bij innovatie en economische groei en vormen een 

belangrijke maatschappelijke bate (positieve externaliteiten).  

Knowledge spillovers genereren positieve maatschappelijke baten, maar ze liggen ook aan 

de basis van marktfalen: bedrijven zullen onderinvesteren in de productie van kennis 

(R&D) omdat een deel van de kennis weg zal vloeien. Dat gebeurt op twee manieren: [1] 

rechtstreeks van kennis naar kennis of [2] indirect, embodied in nieuwe producten of 

diensten die op de kennis zijn gebaseerd. Dit onderscheid is van belang omdat het 

tegengestelde rollen van de overheid verlangt. 

 

Figuur 3. Twee typen knowledge spillovers (bron: Jaffe, 1996).17 

Bij spoor [1] gaat het om het verder helpen verspreiden van kennis die anders bij Firm 1 

“op de plank” was blijven liggen. Dit suggereert een meer ‘open data’-aanpak van de 

overheid, en investeringen in een systeem/infrastructuur om dit soort kennis te ontsluiten. 

                                                

16  Deze categorie is bijvoorbeeld toegevoegd aan de Frascati Manual om dit type onderzoek te 

onderscheiden van puur basisonderzoek, strategisch onderzoek of funderend onderzoek. 

17  A.B. Jaffe (1996). Economic analysis of research spillovers. Implications for the Advanced 

Technology program. Washington DC: NBER. 
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Bij spoor [2] gaat het juist om het ‘afschermen’ van de kennis waardoor Firm 1 eerder 

geneigd zal zijn om de kennis te vercommercialiseren. Via de producten komt de kennis 

dan alsnog (deels) bij Firm 2 terecht. Dit suggereert juist een meer ‘closed data’-aanpak 

van de overheid, met investeringen in een systeem om intellectueel eigendom af te 

schermen. Welk type knowledge spillover het meest zal optreden zal voornamelijk 

afhangen van de aard van de kennis – voor resultaten van fundamenteel onderzoek zal 

type [1] de overhand hebben, voor meer toegepast onderzoek type [2] (Jaffe, 1996). 

Fundamenteel onderzoek wordt gekenmerkt door een lange-termijn horizon(typisch >5 

jaar) met een relatief hoge mate van kennisspillovers: fundamentele kennis is eenvoudiger 

toegankelijk voor partijen dan bijvoorbeeld experimentele ontwikkeling. De fundamentele 

kennis die wordt ontwikkeld is immers min of meer ‘footloose’ in de zin dat de 

fundamentele principes en wetmatigheden overal van toepassing zijn. Bovendien is het 

lastig om de ontwikkelde kennis exclusief toe te eigenen. Aan de andere kant van het 

spectrum wordt experimentele ontwikkeling daarentegen gekenmerkt door een veel 

kortere tijdshorizon en een relatief geringemate van spillovers, aangezien deze kennis met 

een veel specifieker doel wordt ingezet. Expertimental development vindt ook vaak op veel 

kleinere schaal plaats en is veel meer gebonden aan de specifieke lokale context (zie 

Figuur 4).  

 

Figuur 4. Hiërarchie van verschillende typen onderzoek 

In de wisselwerking tussen de verschillende typen onderzoek speelt ‘absorptive capacity’ 

(absorptievermogen) een belangrijke rol. Dit begrip wordt voor het eerst gedefinieerd in de 

literatuur door Cohen & Levinthal (1989 en 1990) als “a firm's ability to recognize the value 

of new information, assimilate it, and apply it to commercial ends".1819Kortgezegd gaat het 

om het minimale vermogen dat nodig is om nieuw ontwikkelde kennis te begrijpen en te 

benutten. Cohen & Levinthal beargumenteren dat het absorptievermogen cumulatief is. 

Met andere woorden: het is eenvoudiger om op continue basis te investeren in je 

absorptievermogen dan af en toe een intensieve impuls te geven. Bovendien kan je er ook 

voor kiezen om niet alle kennis zelf te ontwikkelen, maar te investeren in je 

absorptievermogen zodat je kennis die elders wordt ontwikkeld weet te identificeren en toe 

te passen. 

                                                

18Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1989). Innovation and learning: The two faces of R&D, The Economic 

Journal, 99, p. 569-596 

19 Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and 

innovation,Administrative Science Quarterly, 35 (1), p. 128-152 
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Hierbij kan je in de breedte of diepte investeren. Ofwel, zorg je dat je op veel verschillende 

thema’s een bepaalde mate van absorptievermogen hebt of zorg je dat je op een aantal 

thema’s uitblinkt? Deze keuze blijkt in de praktijk vaak echter niet zo zwart-wit te zijn. Je 

hebt vaak kennis over de breedte nodig om op bepaalde onderwerpen te kunnen 

excelleren. Met andere woorden, een brede kennisbasis kan dienen voor hyperspecialisatie.  

Zahra & George (2002) maken in hun latere studie onderscheid tussen potentieel 

absorptievermogen en gerealiseerd absorptievermogen. In het eerste geval gaat het om 

het vermogen om nieuwe externe kennis te kunnen identificeren, te acquireren en te 

verwerken (‘knowledge acquisition’). Hiervoor moet men beschikken over bepaalde 

routines en processen om de kennis te kunnen analyseren, te interpreteren en te begrijpen 

(‘assimilation capability’). Het gerealiseerde absorptievermogen bestaat uit de mate waarin 

men in staat is om bestaande kennis te verbinden aan nieuwe kennis (‘transformation 

capability) en ook weet toe te passen (‘exploitation capability’).20 

2.2 Legitimatie overheidsfinanciering onderzoek 

In deze paragraaf bespreken we de legitimatie van publieke financiering van onderzoek 

vanuit marktperspectief en systeemperspectief21. De twee perspectieven hanteren elk hun 

eigen kaders en veronderstellingen, leggen eigen accenten en gebruiken eigen 

terminologie. Zo heeft het marktperspectief meer oog voor de werking van 

prijsmechanismen, terwijl het systeemperspectief meer geschikt lijkt om verschillende 

vormen van coördinatieproblemen uit te werken (zie onderstaande tekstbox). Toch zijn de 

verschillen tussen de perspectieven niet zo fundamenteel als ze misschien op het eerste 

gezicht lijken.Ze zijn eerder complementair aan elkaar. 

Markperspectief versus systeemperspectief  

In het marktperspectief moet overheidsinterventie altijd gebaseerd zijn op de aanwezigheid van 

marktfalen, waardoor de markt niet weet te komen tot een maatschappelijk optimale of wenselijke 

oplossing. Het markperspectief hecht veel waarde aan het prijsmechanisme. Prijzen bundelen in één getal 

de waarde van de wensen van kennisvragers en kennisontwikkelaars. Het feit dat prijzen zoveel 

informatie bundelen, wordt gezien als een rechtvaardiging voor de aanname dat aanbieders en vragers 

maatschappelijk optimale beslissingen kunnen nemen, ook al nemen ze hun beslissingen uit eigen belang. 

Echter, in het marktperspectief is het ook algemeen geaccepteerd dat markten om verschillende redenen 

kunnen falen en minder kennis genereren dan maatschappelijk optimaal of wenselijk is. Dit kan aanleiding 

zijn tot allerhande vormen van overheidsingrijpen om marktfalen te bestrijden. Doorgaans gebeurt dat 

door de kosten van de producenten zodanig aan te passen dat ze de maatschappelijke waarde beter 

weergeven. Voorwaarde hierbij is dat de kosten van het overheidsingrijpen (bijvoorbeeld in de vorm van 

uitvoeringskosten en kosten van bijvoorbeeld subsidie) niet groter zijn dan de baten die gegenereerd 

worden door middel van de extra gegenereerde kennisproductie. Ook mag overheidsinterventie niet 

leiden tot overheidsfalen, bijvoorbeeld in de vorm van bevoordeling van partijen of maatregelen die juist 

het onderzoeksklimaat verminderen. Een belangrijk voordeel van het marktperspectief is dat het om 

theoretisch en empirisch onderbouwde concepten gaat die in kringen van beleidsmakers jarenlang een 

veelgebruikt kader zijn geweest voor de afweging of overheidsinterventie wenselijk is. Belangrijke 

nadelen zijn dat het marktperspectief uitgaat van perfect rationele actoren (terwijl het waarschijnlijk is 

dat actoren niet altijd rationeel handelen), het marktfalen en de omvang ervan in de praktijk moeilijk zijn 

aan te tonen, en dat dit perspectief andersoortige motieven voor overheidsinterventie lijkt uit te sluiten 

                                                

20Zahra, S.A, George, G. (2002). Absorptive Capacity: A Review – Reconceptualization and Extension, 

Academy of Management Review, 27 (2),p.185-203 

21 Hertog, den, P., Janssen, M., Minne, B., Veldkamp, J., Korlaar, L., Brongers, F., Erven, B. (2015). 

Innoveren en ondernemen met beleid. Doorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 

(ondernemingsklimaat) ministerie van Economische Zaken. Utrecht: Dialogic 
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(bijv. politieke overwegingen).  

We kijken daarom ook vanuit een systeemperspectief naar de legitimering van publieke financiering 

van onderzoek. Het systeemperspectief stelt dat kennisontwikkeling (fundamenteel- en toegepast 

onderzoek) voortkomt uit interacties in een samenhangend geheel van actoren, systeemfuncties en 

interventies. Kennisontwikkeling wordt gezien als het resultaat van een interactief (en onzeker) zoek-, 

experimenteer- en leerproces waarbij een groot aantal verschillende actoren is betrokken en waarbij 

diffusie en het gebruik van impliciete en gecodificeerde kennis ook een rol spelen. Ook hetinstitutionele 

arrangement (het geheel van instituties en actoren en hun aanpassingsvermogen) is van invloed op het 

verloop van kennisontwikkeling. Dit arrangement is bovendien vaak sterk historisch bepaald en 

systeemspecifiek. Het systeemperspectief heeft als belangrijk voordeel dat het een herkenbare 

beschrijving van de economisch en bestuurlijke werkelijkheid oplevert, dat het inzichtelijk maakt dat een 

overheid in verschillende rollen en met de inzet van verschillende financiële en ook niet-financiële 

instrumenten kan bijdragen aan een beter functioneren van ‘het kennissysteem’. Een nadeel is dat dit 

perspectief de aandacht vestigt op knelpunten in een specifiek systeem, waardoor het lastig is om 

generieke uitspraken te doen. Het feit dat in een economisch systeem vele afhankelijkheden bestaan, 

betekent ook dat het perspectief soms de deur lijkt open te zetten naar allerlei interventies: omdat alles 

met alles samenhangt, is er altijd wel een reden tot ingrijpen. Met andere woorden: alles is geoorloofd. 

De uitdaging is dan ook om vast te stellen welke knelpunten daadwerkelijk de grootste bottleneck 

vormen.  

 

Tenslotte bespreken we ook enkele andere (politieke) redenen om als overheid te 

investeren in onderzoek. Alle argumenten bundelen we ten slotte in een overzichtstabel, 

waarbij we onderscheid maken naar argumenten die respectievelijk gelden voor 

fundamenteel onderzoek, strategisch-funderend onderzoek en toegepast onderzoek. We 

geven daarmee nog geen antwoord op de vraag hoe de overheid deze investeringen 

kan/moet vormgeven. Pas in de volgende hoofdstukken kijken we naar de inrichting van de 

kennisbasisfunctie. 

2.2.1 Markperspectief 

Een van de belangrijkste redenen voor de overheid om in de ontwikkeling van bepaalde 

nieuwe kennis te investeren – vanuit marktperspectief - is dat er maatschappelijk vraag is 

naar nieuwe kennis terwijl er tegelijk (nog) geen commerciële markt voor bestaat die deze 

vraag kan sturen naar richting en omvang.  

 Publiek karakter kennis: Eén van de oorzaken van het ontbreken van een 

commerciële markt is dat bepaalde kennis als ‘publiek goed’ gekenmerkt kan 

worden. Het gaat in dit geval om kennis die (met name op de lange termijn) niet 

eenvoudig ‘af te schermen is’ en daardoor ook eenvoudig door anderen gebruikt 

kan worden. Deze kennis wordt getypeerd door twee kenmerkende eigenschappen: 

het is volledig niet-rivaal én het is volledig niet-exclusief. Niet-rivaliserend betekent 

dat meerdere personen tegelijk dezelfde bestaande kennis kunnen gebruiken 

zonder dat die hoeveelheid kennis daardoor afneemt. Met andere woorden: een 

extra gebruiker hoeft niets te betalen om ook van die bestaande kennis gebruik te 

maken. Niet-exclusief betekent dat niemand van het gebruik van bestaande kennis 

kan worden uitgesloten.De combinatie van deze twee eigenschappen van kennis 

zorgt er voor dat ondernemers winstprikkels missen om te investeren in de 

ontwikkeling van nieuwe kennis. Ondernemers weten namelijk dat als zij 

geïnvesteerd hebben in deze kennis, zij daar geen prijs voor kunnen berekenen 

aan de gebruikers van die kennis nadat zij die kennis eenmaal hebben ontwikkeld. 

Dat betekent dat iedereen er eigenbelangbij heeft om zich als free rider te 

gedragen, terwijl iedereen ook behoefte heeft aan de nieuwe kennis. Uiteindelijk 

investeert niemand en treden de veronderstelde baten dus voor niemand op. 
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De suggestie dat kennis, wanneer deze eenmaal is geproduceerd kosteloos door 

derden gebruikt kan worden (dat wil zeggen een zuiver publiek goed is) moet 

overigens genuanceerd worden. Je moet immers de kennis op waarde kunnen 

schatten om haar te kunnen benutten: “scientific knowledge is not a public good 

because publication alone is not sufficient for the transfer and appropriation of 

knowledge” 22 . Absorptievermogen speelt hierbij een cruciale rol (zie paragraaf 

2.1).Je hoeft als organisatie of als land niet alle kennis zelf te ontwikkelen, maar je 

moet wel in staat zijn om de relevante kennis te herkennen, naar je toe te halen en 

te vertalen naar voor jou relevante toepassingen.23 Het is dan ook gevaarlijk als 

land of als individuele organisatie om je als ‘freerider’ op te stellen en er op te 

vertrouwen dat kennis elders wel wordt ontwikkeld die jij kan benutten. Met andere 

woorden, je moet wel over een zeker absorptievermogen beschikken. Bovendien 

wordt deze kennis zeer waarschijnlijk pas gedeeld met jou als je een bepaalde 

bijdrage levert aan de (internationale) kennisvoorraad.  

Overheidsinterventie is in dit geval gelegitimeerd omdat de overheid als enige kan 

organiseren dat aan de maatschappelijke vraag naar nieuwe fundamentele en strategische 

kennis wordt voldaan. Daarnaast zijn er een aantal andere argumentendenkbaar die 

publieke investeringen in onderzoek vanuit marktperspectief legitimeren:  

 Externe effecten of spillover-effecten: De onderzoeksinspanningen van een 

organisatie of groep van organisaties hebben soms voor- of nadelen voor anderen. 

Er is sprake van negatieve externe effecten wanneer de acties van organisaties 

leiden tot maatschappelijke kosten waar de organisatie niet zelf voor opdraait. 

Positieve externaliteiten doen zich voor wanneer andere bedrijven profiteren van 

de kennis die een ander genereert (kennisspillovers). Indien een organisatie niet 

wordt gecompenseerd voor haar investeringen en risico’s kan dit op 

maatschappelijk niveau leiden tot een onderinvestering in onderzoek, en dus 

minder onderzoek dan maatschappelijk wenselijk is. Dit is inherent aan de publieke 

goed karakter van (fundamenteel) onderzoek. 

 Hoge toetredingsbarrières: Een belangrijke taak van de overheid is om het 

karakter van het publieke goed te waarborgen, dat wil zeggen dat bepaalde nieuwe 

kennis volledig niet-rivaal en volledig niet-exclusief blijft. Die volledigheid is niet 

gegarandeerd, want er kunnen toetredingsbelemmeringen tot nieuwe 

fundamentele kennis ontstaan. Onderzoekers kunnen er bijvoorbeeld eigen belang 

bij hebben om door hun ontwikkelde nieuwe fundamentele kennis voor zich te 

houden. Dit geeft hen‘marktmacht’ die zij in hun eigenbelang kunnen aanwenden 

ten koste van het maatschappelijk rendement. De kennisspilloversnaar andere 

wetenschappers zijn immers in dat geval geringer, zodat die op hun beurt minder 

op de nieuwe kennis kunnen voortbouwen. Dit is een probleem dat zich in de 

praktijk vooral voordoet in zeer competitieve onderzoeksgebieden, zoals medisch 

                                                

22Salter, A.J& Martin, B.R (2001). The Economic Benefits of publicly funded basic research: a critical 

review, Research Policy,Vol. 30, p. 509–532. 

23  Overigens speelt schaalgrootte hier ook een rol. Voor absorptievermogen is een zekere 

schaalgrootte vereist. Dit is een beperking voor sectoren – zoals agro – waar heel veel kleine 

bedrijven opereren. Die hebben stuk voor stuk niet de omvang om hun kennisfunctie intern goed in 

te kunnen vullen. Door de grote aantallen bedrijven is het bovendien vaak moeilijk voor een sector 

om deze kennisfunctie dan collectief te borgen. Dit is van oudsher een argument geweest voor de 

overheid om zowel in termen van de ontwikkeling als in de verspreiding van kennis deze functie te 

organiseren. 
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onderzoek. De druk om als eerste een nieuwe (be)vinding naar buiten te brengen 

zorgt er voor dat onderzoekers de vorderingen in hun eigenonderzoek zo lang 

mogelijk verborgen houden voor hun peers. Tegelijk kunnen 

toetredingsbelemmeringen zorgen voor duplicatie van onderzoek, wat het 

maatschappelijk rendement ook remt.Die belemmeringen worden bestreden met 

regelingen, die de onderzoekers verplichten tot spoedige valorisatie. Ditzelfde geldt 

in het geval van hoge uittredingskosten (bijvoorbeeld indien er sprake is van erosie 

van cumulatief opgebouwde sterktes in het verleden).  

 Coördinatiegebreken: Dit marktfalen verwijst naar situaties waarbij potentiële 

onderzoeksactiviteiten niet van de grond komen vanwege te hoge transactie- of 

zoekkosten. Partijen weten elkaar niet te vinden of kunnen elkaar alleen vinden 

tegen (te) hoge kosten waardoor mogelijk wenselijke onderzoeksactiviteiten niet 

tot stand komen. Dit marktfalen wordt in het I&O-domein vaak bestreden door 

middel van makel- en schakel- en netwerkactiviteiten en/of door het nadrukkelijk 

aansturen op samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven (PPS-en).Ook 

het onderbrengen van bepaalde onderzoeksactiviteiten binnen één (vaak 

thematisch) onderzoeksinstituutkan coördinatiefalens beperken. 

Door kenmerken van kennis als publiek goed, het bestaan van kennisspillovers, 

toetredingsbarrières en coördinatiegebreken is er een reëel gevaar dat maatschappelijk 

gezien onderinvestering in nieuwe kennis plaats heeft. Die kennis is wel noodzakelijk voor 

het tot stand brengen voor in ultimo macro-economische productiviteit en dus welvaart (en 

bij een ruimer welvaartsbegrip ook welzijn). Om die kennis alsnog beschikbaar te krijgen 

en dus deze marktfalens te bestrijden,heeft de overheid verschillende instrumenten tot 

haar beschikking. Denk hierbij aan intellectuele eigendomsrechten, subsidies, publiek-

private samenwerking (de overheid als co-financier), overheidsbestedingen (de overheid 

als opdrachtgever) of overheidsinvesteringen (volledige financier van het onderzoek).  

In de onderstaande tekstbox zijn de vier typen instrumenten verder uitgewerkt. Merk op 

dat overheidsingrijpen om marktfalen te voorkomen op haar beurt ook weer met falen 

gepaard gaat, namelijk overheidsfalen. Overheidsfalen treedt op als het ingrijpen van de 

overheid leidt tot een minder efficiënte allocatie van goederen en diensten. De winst die, in 

welvaartstermen, kan worden behaald door het marktfalen (deels) op te heffen kan op 

deze manier grotendeels teniet worden gedaan door het verlies vanwege overheidsfalen. 

Soms is het medicijn zelfs erger dan de kwaal. Er zal dus altijd een zorgvuldige afweging 

moeten worden gemaakt tussen de nadelen van het niet-ingrijpen (marktfalen) en de 

nadelen van het wel-ingrijpen (overheidsfalen). De instrumenten in de lijst staan in de 

volgorde van lichte naar zwaardere ingrepen in termen van overheidsfalen. Het ligt voor de 

hand dat eerst de mogelijkheden van de instrumenten hogerop de lijst worden uitgeput 

voordat deinstrumenten lager op de lijst in stelling worden gebracht. 

Beleidsinstrumenten om investeringen in nieuwe kennis te prikkelen 

1. Intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten maken de nieuwe kennis exclusief voor de 

oorspronkelijke ontwikkelaars van de kennis. Het niet-rivaliteitskenmerk wordt doorbroken 

omdat gebruikers nu (via licenties en fees) een prijs moeten betalen voor de toegang tot 

de kennis die ze willen hebben. De intellectuele eigendomsrechten geven onderzoekers 

hiermee meer (adem)ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe kennis. Tegelijkertijd komt 

de kennis nu tenminste deels vrij voor anderen om op voort te bouwen (‘spillovers’). Deels 

omdat de meeste overeenkomsten een zekere mate van exclusiviteit hebben (anders wil 

de gebruiker niet zoveel betalen voor de licentie).  

2. Subsidies. Omdat intellectuele eigendomsrechten het risico op kennisspillovers niet volledig 

wegnemen, kunnen subsidies ter grootte van de geschatte omvang van de kennisspillovers 

waardevol zijn om investeringen in nieuwe kennis te stimuleren. In dit geval is het Rijk dus 
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co-financier van onderzoek.  

3. Publiek-private samenwerking. Ook hierbij is sprake van cofinanciering door het Rijk, met 

het verschil dat het Rijk tot op zekere hoogte inspraak eist in de richting en de omvang 

van het onderzoek. Dit instrument is geschikt als het Rijk overtuigend kan 

beargumenteren dat zij beter dan de kennisontwikkelaars zelf weet wat de goede 

onderzoeksrichtingen zijn voor Nederland als geheel of als zij een ander doel wil inbrengen 

(defensie, openbare orde & veiligheid, culturele argumenten enzovoort). 

4. Overheidsinvesteringen. Dit instrument kan worden ingezet als het Rijk geen 

beleidsinstrumenten kan ontwikkelen die de niet-rivaliteit en niet-exclusiviteit van nieuwe 

kennis voldoende opheffen en als het Rijk er voor kiest volledig als opdrachtgever op te 

treden. In dat laatste geval is er geen reden om de niet-rivaliteit en niet-exclusiviteit van 

kennis op te heffen. In beide gevallen is kennis een ‘publiek goed’. Het Rijk moet zelf aan 

de samenleving uitleggen dat die samenleving behoefte heeft aan die nieuwe kennis die de 

markt niet voortbrengt, en dat de verwachte maatschappelijke opbrengsten er van de 

kosten voor de belastingbetalers waarschijnlijk overtreffen.  

2.2.2 Systeemperspectief 

Vanuit systeemperspectief zijn er twee belangrijke argumenten om publieke financiering 

van onderzoek te legitimeren: 

 Stimuleren verbindingen & strategische allianties: de huidige samenleving is 

in toenemende mate een internationale netwerk- en kenniseconomie waarin 

innovatie en permanent leren van mensen en organisaties belangrijke voorwaarden 

zijn. Kennis komt steeds vaker tot stand in een complex interactief proces tussen 

bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties 

(systeemperspectief). Kennis wordt gezien als het resultaat van een interactief (en 

onzeker) zoek-, experimenteer- en leerproces waarbij een groot aantal 

verschillende actoren is betrokken. In dat geval zijn deze actoren vaak zowel 

kennisproducent als kennisverspreider en kennisgebruiker. De effectiviteit van 

onderzoek wordt binnen die context vooral bepaald door het kunnen aanhaken bij 

dergelijke netwerken. De overheid kan het aangaan van verbindingen en 

strategische allianties op verschillende manieren stimuleren24, bijvoorbeeld door 

PPS-verbanden te stimuleren. Deze verbindingen kunnen ook fysiek worden 

vormgegeven, bijvoorbeeld door verschillende actoren samen te brengen in één 

organisatie of één fysieke locatie. 

 Aansluiting maatschappelijke doelstellingen: een ander argument vanuit 

systeemperspectief voor publieke financiering van onderzoek is het richting kunnen 

geven aan zoekprocessen van kennisinstellingen en bedrijven. Op deze manier kan 

de overheid proberen te bewerkstelligen dat toekomstige economische en 

maatschappelijke activiteiten vanaf het begin beter aansluiten bij maatschappelijke 

doelstellingen. Hierdoor hoeven er later geen (of minder) negatieve effecten meer 

in de economie geïnternaliseerd te worden en/of bekostigd te worden uit middelen 

die voortkomen uit economische prestaties. Vanuit dit perspectief is het dus 

gerechtvaardigd dat een overheid onderzoek financiert op gebieden als 

volksgezondheid, de groen-blauwe ruimte en duurzaamheid25. Padafhankelijkheid 

                                                

24Verkaik (2001). Landbouwkennisinstituties op hun taak berekend? Rapport nr. 01.3.003, Den Haag, 

april 2001 

25 Hertog, den, P., Janssen, M., Minne, B., Veldkamp, J., Korlaar, L., Brongers, F., Erven, B. (2015). 

Innoveren en ondernemen met beleid. Doorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 

(ondernemingsklimaat) ministerie van Economische Zaken.Utrecht: Dialogic 
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speelt hierbij een belangrijke rol26. Het feit dat sommige sectoren bouwen op een 

lange traditie van kennisaccumulatie en ervaringen maakt dat overheden hun 

innovatie- en industriebeleid soms speciaal richten op het versterken en benutten 

van de competitiviteit van zwaartepuntsectoren. Dergelijk specifiek (of ‘verticaal’) 

industriebeleid zien we bijvoorbeeld terug in de programmatische aanpak en 

Topsectorenaanpak. 

 Breedte van de kennisbasis: Het is ook denkbaar om als overheid juist in te 

zetten op de bestaande zwaktes (zoals bepaalde lacunes in het kennis- en 

innovatielandschap). Door in te zetten op dezelacunes ontstaat er immers een 

brede kennisbasis. Een dergelijke brede kennisbasis is van groot belang voor de 

concurrentiepositie van een land omdat het aantal nieuwe combinaties dat kan 

ontstaan exponentieel toeneemt met het aantal sterktes. 27Zwaartepuntsectoren 

produceren ‘hoogwaardige’ kennis en dus potentieel ook waardevolle spillovers. De 

vraag is echter waar deze kennis naartoe vloeit. Vaak blijft circulatie/disseminatie 

beperkt tot in de sector zelf; in dat geval is het twijfelachtig of overheid moet 

vallen voor lobby van goed georganiseerde zwaartepuntsector. Om ook buiten de 

sector te landen moet er voldoende absorptievermogen zijn in andere sectoren. 

Indien de potentieel aanverwante sectoren onvoldoende ontwikkeld zijn (lacunes), 

en dus niet genoeg absorptievermogen hebben, zullen zij geen voordeel kunnen 

halen uit de spillovers. Daar komt bij dat ook de zwaartepuntsector zelf zich zal 

moeten blijven vernieuwen; dat een sector sterk geworden is wil niet zeggen dat 

ze dat zal blijven. De zwaartepuntsector heeft dus ook behoefte aan 

kennisspillovers van buiten. Wanneer de lacunes samenvallen met sectoren die 

verwant zijn aan de zwaartepuntsector (en dus bruikbare kennis zouden kunnen 

leveren) neemt de kans af dat de zwaartepuntsector zich effectief kan blijven 

versterken. 

2.2.3 Politieke argumenten 

Naast argumenten vanuit het markt- en systeemperspectief zijn er tenslotte ook politieke 

argumenten denkbaar om als overheid te investeren in onderzoek. Twee veelgenoemde 

argumenten zijn: 

 Bewaken van ‘vrij onderzoek’: publieke financiering van (met name 

fundamenteel) onderzoek dient er bijvoorbeeld ook voor om ‘vrij’ onderzoek te 

bewaken ofwel onderzoek dat zo onafhankelijk mogelijk is van de markt28.  

 Versterken internationale reputatie& opbouwen kennis in eigen land: Het 

kan een strategische (politieke) keuze zijn om bepaalde kennis in eigen land te 

willen opbouwen (denk bijvoorbeeld aan nucleaire technologie, dierziekten of 

voedselveiligheid) of om de internationale reputatie (als wetenschappelijke 

koploper) te versterken en daarmee een impuls te geven aan het 

investeringsklimaat. De aanwezigheid van internationaal erkende 

onderzoeksinstituten draagt bij aan de internationale profilering van een land en 

vormt een belangrijke factor in het vestigingsklimaat voor (clusters van) 

                                                

26 Borras, S., Edquist, C. (2013). The choice of innovation policy instruments, in: Technological 

Forecasting & Social Change, vol. 80, pp. 1513-1522 

27  Hidalgo, C.A., B. Klinger, A.-L. Barabási, R. Hausmann (2007). The Product Space Conditions 

theDevelopment of Nations, Science 317. 

28 Schinkel, W. (2015). Wat zijn de publieke taken van de universiteit? Beleid en Maatschappij 2015 

(42) 1, Den Haag: Rijksdoc Journals 
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kennisintensieve bedrijven. Daarbij wordt vaak ingezet op enkele zichtbare en 

herkenbare zwaartepunten (zie ook hierboven)29. Zoals eerder beschreven, is het 

ook denkbaar om als overheid juist in te zetten op bepaalde lacunes in het kennis- 

en innovatielandschap en in de breedte te investeren en zo een brede kennisbasis 

te creëren, die vervolgens juist kan dienen om op bepaalde thema’s te excelleren.  

Daarnaast zijn er ook nog twee argumenten denkbaar die vooral gelden voor strategisch-

funderend onderzoek (en in mindere mate ook voor toegepast onderzoek). Strategisch-

funderend onderzoek en toegepast onderzoek kan een overheid ondersteunen om 

geïnformeerd beleidskeuzes te maken of er toe bijdragen dat de overheid kan voldoen aan 

haar wettelijke taken. Deze argumenten komen weliswaar het laatste aan bod, maar zijn 

zeker voor financiering van strategisch-funderend onderzoek cruciaal. 

 Uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek (BO): strategische 

kennisopbouw vormt de basis voor beleidsondersteunend onderzoek; onderzoek 

dat moet bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke taak van de 

ministeries. In het specifieke geval van het ministerie van Economische Zaken is 

het agro-natuur onderzoek momenteel ondergebracht in twee programma’s: 

Natuur & Biodiversiteit en Agro. Door het opbouwen van een kennisbasis kan het 

ministerie teruggrijpen op kennis bij vragen over bijvoorbeeld dierenwelzijn, 

biodiversiteit, natuurnetwerk etc. Het ministerie kan die functie op de langere 

termijn alleen vervullen indien er geïnvesteerd wordt in opbouwen van strategische 

kennis in een aantal kennisgebieden – ook als er even geen acute vragen zijn. Voor 

het beleidsondersteunend onderzoek zelf is vooral toegepast onderzoek van 

belang. Een voorbeeld daarvan is de kennis en kunde die nodig is om trends in het 

domein te monitoren, of om de effecten van overheidsbeleid te evalueren. 

 Uitvoeren van wettelijke onderzoekstaken (WOT):De overheid kent een 

aantal wettelijke onderzoekstaken. Voor het ministerie van EZ gaat het 

bijvoorbeeld om het garanderen van veilig voedsel, gezonde dieren en een 

duurzame leefomgeving (zoals vastgelegd in het WDT-statuut). 30  Deze 

onderzoekstaken zijn ondergebracht in WOT-programma’s waarmee de overheid 

wordt voorzien van kennis, expertise, methoden, analyses en faciliteiten, die 

onmisbaar zijn voor de uitvoering van (inter-)nationale wet- en regelgeving en 

andere overheidstaken van nationaal en/of algemeen belang. Voor het agro-

natuurdomein worden deze taken uitgevoerd door speciaal hiervoor ingerichte 

organisaties: het Central Veterinary Institute (CVI), het Rijkskwaliteitsinstituut voor 

Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT) de WOT Natuur en Milieu (WOT N&M), het 

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (GCN), het Centrum voor 

Economische Informatievoorziening (CEI) en het Centrum voor Visserij Onderzoek 

(CVO). Strategische kennisopbouw is essentieel om deze taken ook op de langere 

                                                

29  AWT (2010). Kennis plaatsen – onderzoeksinstituten in een veranderende omgeving. Rijswijk: 

Quantes 

30 Gegeven het publieke belang van de wettelijke onderzoekstaken voor de volks- en diergezondheid 

en de biodiversiteit, stelt de overheid extra eisen aan de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en 

transparantie van de uitvoering van deze taken. Deze eisen zijn in 2001 vastgelegd in het 

zogenaamde Wettelijke en Dienstverlenende Taken (WDT) statuut, een overeenkomst tussen het 

toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Wageningen UR, waarmee de 

WOT-units binnen Wageningen UR formeel erkend zijn als nationale instellingen voor uitvoering van 

publieke taken (bron: Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Voorzitter van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal (nr. 0197) inzake 29 683 Dierziektebeleid, Den Haag, 11 maart 

2015 
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termijn uit te kunnen (blijven) voeren. Een deel van het funderende onderzoek van 

DLO (strategisch-funderend onderzoek) is dan ook specifiek gericht op het 

opbouwen van de benodigde expertise voor het kunnen uitvoeren van de wettelijke 

onderzoekstaken. Voor de meer operationele kennis op de korte termijn is 

toegepast onderzoek van meer belang (bijvoorbeeld om de efficiency van 

processen te verhogen). 

Ook deze argumenten zijn toegevoegd aan de overzichtstabel met argumenten voor 

publieke financiering van verschillende typen onderzoek (zie Tabel 2). De mate waarin de 

verschillende argumenten aannemelijk zijn, verschilt per type onderzoek.Positieve 

externaliteiten – waarbij andere bedrijven profiteren van de kennis die een ander 

genereert (kennisspillovers) – doen zich bijvoorbeeld eerder voor bij fundamenteel 

onderzoek dan bij toegepast onderzoek. Systeemfalenzal zich daarentegen eerder 

voordoen bij toegepast onderzoek, omdat hierbij veel vaker samengewerkt wordt door 

diverse partijen. Daarom hebben we in onderstaande tabel ook aangegeven in welke mate 

de verschillende argumenten gelden voor de drie typen onderzoek.  

Tabel 2. Argumentatie publieke financiering onderzoek  

 

2.3 Conclusies:rationale voor strategisch-funderend onderzoek 

Op basis van hetgeen in voorgaande paragrafen is geconstateerd en betoogd komen we tot 

de volgende conclusies ten aanzien van de best passende definitie van kennisbasis in dit 

kader (incl. karakteristieken, criteria en perspectieven) alsook de legitimatie voor 

overheidsfinanciering van deze kennisbasis: 

 Strategisch-funderend onderzoek wordt in deze studie gedefinieerd als onderzoek 

met een strategisch, (middel)lange termijn karakter, gericht op een specifiek 

maatschappelijk vraagstuk. Strategisch-funderend onderzoek legt de basis voor 

kennis die over drie tot vijf jaar zijn toepassing vindt in de maatschappij en beleid. 

 Overheidsfinanciering van onderzoek kan gelegitimeerd worden op basis van 

verschillende typen argumenten: marktfalen (marktperspectief); systeemfalen 

(systeemperspectief) en politieke argumenten.  
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 Marktperspectief

Kennis als publiek goed ●●● ●● ●

Externe effecten / spill-over effecten ●●● ●● ●

Hoge toetredings- en/of uittredingsbarrieres ('marktmacht') ●●● ●● ●●●

Coördinatiegebreken ● ●● ●●●

 Systeemperspectief

Stimuleren verbindingen en strategische allianties ● ●● ●●●

Aansluiting onderzoek bij maatschappelijke doelstellingen & versterken zwaartepunten ● ●● ●●●

 Politieke argumenten

Bewaken vrij onderzoek  (onafhankelijk van markbelangen) ●●● ●

Versterken internationale reputatie (wetenschappelijke koploper) investeringsklimaat ●● ●●● ●

Strategische keuze om  kennis op te bouwen in eigen land (bv Food, nucleaire kennis) ●● ●●● ●

Ondersteunen beleid (beleidsondersteunend onderzoek) ●●● ●●

Basis voor uitvoering wettelijke taken ●●● ●●
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o Eén van de belangrijkste redenen voor de overheid om in de ontwikkeling van 

bepaalde nieuwe kennis te investeren – vanuit marktperspectief - is dat er 

maatschappelijk vraag is naar bepaalde kennis terwijl er (nog) geen 

commerciële markt bestaat die deze vraag kan sturen naar richting en omvang 

(bepaalde kennis heeft het karakter van een publiek goed). Daarnaast kunnen 

er andere soorten marktfalen optreden zoals toetredingsbarrières en het 

achterwege blijven van bredere kennisspillovers naar de maatschappij en 

allerhande typen systeemfalen (zoals coördinatieproblemen waardoor geen of 

minder sterke netwerken tot stand komen). Al met al kan het zo gebeuren dat 

er maatschappelijk gezien onderinvestering in nieuwe kennis plaatsvindt. 

Overheidsinterventie is in dit geval gelegitimeerd omdat de overheid als enige 

kan organiseren dat aan de maatschappelijke vraag naar nieuwe kennis wordt 

voldaan. Deze argumentatie voor publieke financiering van onderzoek betreft 

primair het fundamentele onderzoek.  

o Politieke argumenten om als overheid te investeren in onderzoek zijn het 

bewaken van ‘vrij’ onderzoek dat zo onafhankelijk mogelijk is van de markt, 

het opbouwen en aanhouden van strategische kennis in eigen land (om politiek 

strategische redenen) en het versterken van de internationale reputatie en 

profilering als kenniseconomie. Om aan te kunnen sluiten bij internationale 

kennisstromen en kennisnetwerken, dient een land geloofwaardig te maken dat 

het zelf ‘voldoende’ bijdraagt aan de internationale kennisvoorraad. Vooral dit 

laatste argument – ook aan te merken als het ‘entry ticket argument’ – is aan 

te merken als argument om als overheid te investeren in strategisch-funderend 

onderzoek. Politieke argumenten die tevens voor strategisch-funderend 

onderzoek van belang zijn (en minder voor fundamenteel en puur toegepast 

onderzoek) is dat dit type onderzoek tevens moet dienen als basis voor 

beleidsondersteunend onderzoek en het kunnen voldoen aan wettelijke taken 

die zijn belegd bij de overheid. 

o Specifiek vanuit systeemperspectief zijn er twee belangrijke argumenten om 

publieke financiering van onderzoek te legitimeren: het stimuleren van 

verbindingen en strategische allianties en het aansluiten bij maatschappelijke 

doelstellingen. Het eerste argument start vanuit de idee dat kennis steeds 

vaker tot stand komt in een complex interactief proces tussen bedrijven, 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en dat de overheid een 

(actieve) rol heeft bij het stimuleren van het tot stand komen van verbindingen 

en strategische allianties. Het tweede argument verwijst naar de idee dat door 

middel van onderzoeksfinanciering de overheid (mede) richting kan geven aan 

zoekprocessen van kennisinstellingen en bedrijven. De overheid probeert zo te 

bewerkstelligen dat toekomstige economische en maatschappelijke activiteiten 

van te voren al beter aansluiten bij maatschappelijke doelstellingen. Deze 

argumentatie voor publieke financiering van onderzoek geldt primair voor het 

toegepaste onderzoek. 
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3 Inrichting kennisbasisagro-natuur in 

Nederland 

In dit hoofdstukkijken we naar de inrichting van de kennisbasisfunctie in het agro-

natuurdomein in Nederland. Eerst presenteren we enkele kernindicatoren met betrekking 

tot het agro-natuurdomein (paragraaf 3.1). Vervolgens geven we een overzicht van de 

inrichting van de kennisbasisfunctiein Nederland (paragraaf 3.2) en tot slot bespreken we 

het oordeel van diverse stakeholders over het functioneren van de huidige 

kennisbasisfunctie in het agro-natuurdomein (paragraaf 3.3). We geven daarmee in dit 

hoofdstuk antwoord op onderzoeksvraag 2: hoe is de huidige kennisbasisfunctie voor agro-

natuur in Nederland ingevuld en institutioneel belegd en onderzoeksvraag 3: welke 

indicatoren zijn relevant om het welslagen van de kennisbasisfunctie aan af te meten? 

3.1 Het belang van agro- en natuur: enkele kernindicatoren 

Om inzicht te krijgen in het belang van de agro-natuur sector voor Nederland, kijken we in 

dit hoofdstuk eerst naar enkele kernindicatoren (zoals het belang van agro- en natuur in de 

handelsstromen, het aandeel in totale R&D uitgaven,en de wetenschappelijke impact).  

3.1.1 Economisch belang agro 

Voor zowel het agro- als natuurdomein in Nederland zijn enkele kernindicatoren 

beschikbaar. Voor agro gaat het hoofdzakelijk om economische en R&D-data, voor natuur 

blijft dit beperkt tot R&D-data.31De agrosector blijkt in Nederland een relatief klein aandeel 

van het BBP in te nemen.Waar het gemiddelde voor OECD-landen rond de 2,2% ligt, wordt 

de 2% in Nederland niet gehaald. Dit lijkt in de afgelopen jaren een redelijk constant beeld 

te zijn geweest. 

Tabel 3. Aandeel agro in BBP, OECD, Nederland, 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

OECD 2.12% 2.07% 2.18% 2.32% 2.34% 2.36% 

Nederland 1.78% 1.69% 1.91% 1.67% 1.78% 1.97% 

 

Wel is de Nederlandse agrosector bijzonder actief op internationaal niveau: Nederlandse 

agro exportvolumes nemen een beduidend groter deel van het BBP in als bij de meeste 

OECD landen het geval is. Ook wat betreft importvolumes is dit beeld zichtbaar. Verder zijn 

agro exportvolumes ongeveer het dubbele van agro importvolumes, al nemen 

importvolumes recentelijk wel sterker toe (zie 

Tabel 4). De handel richt zich voornamelijk op de Europese Unie: 80% van de export gaat 

naar EU-landen en 56% van de import van agrarische producten komt vanuit EU-landen. 

 

                                                

31Aangezien de economische waarde van het natuurdomein niet te kwantificeren is in termen van 

productie (en dit daarom door de OECD ook niet gedaan wordt), gaat het hier enkel om de 

agrosector. De figuur met betrekking tot R&D uitgaven gaat wel over zowel het agro- als het 

natuurdomein; in de categorisatie van GBAORD worden beide domeinen echter samengevoegd onder 

het label ‘agriculture’. 
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Tabel 4. Aandeel toegevoegde waarde agro export en import in BBP, referentielanden, 

Nederland, 1995-200832 

  
1995 2000 2005 2008 

export Nederland 3.06% 2.75% 2.43% 2.53% 

 
referentielanden 1.68% 1.61% 1.59% 1.83% 

import Nederland 1.47% 1.27% 0.91% 1.28% 

 
referentielanden 0.76% 0.78% 0.75% 0.87% 

 

Om inzicht te krijgen in het belang van de agro-natuur sector voor Nederland is aanvullend 

ook gekeken naar de mate waarin Nederland gespecialiseerd is in agro ten opzichte van de 

gehele handelsspecialisatie. Nederland blijkt in internationaal opzicht een bijzonder 

gediversifieerd exportportfolio te hebben: we hebben als land relatief veel specialisaties. 

Vervolgens is daarbinnen het aandeel van agro weer relatief hoog(zie Figuur 5). De agro 

sector is dus een belangrijke sector voor Nederland als we kijken naar de handelsstromen 

(import en export). 

 

Figuur 5.Diversificatie per land op basis van het aantal specialisaties33. Bron: NBER World 

Import Export Data (2005). 

Kijken we naar specialisaties binnen de agrosector zelf dan valt op dat Nederland een 

breed portfolio heeft en op veel subthema’s goed scoort. Hoewel subsectoren als 

zuivelproducten (02: dairy products) duidelijk sterk vertegenwoordigd zijn, is er geen 

enkele subsector waarin Nederland niets of erg weinig doet (zie Figuur 6).  

                                                

32 Nota bene: de exportwaarde wordt sterk vertekend door de aanwezigheid van wederuitvoer. De 

toegevoegde waarde van wederuitvoer ligt veel lager dan die van de export van een Nederlands 

product. Voor landbouwproducten is het aandeel wederuitvoer (circa 20% van het totaal) echter 

relatief klein in vergelijking tot het aandeel in de totale export (bijna 50%). 

33 Specialisaties verwijzen naar die productgroepen (op 4-digit SITC niveau) waarin Nederland een 

specialisatiegraad >1.0 heeft. zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/links/2012-

specialisatiegraad.htm 
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Figuur 6. Nederlandse diversificatie in agro op 2-digit niveau. Bron: NBER World Import 

Export Data (2005). 

Gaan we nog een niveau dieper (zieFiguur 18 en Figuur 19), dan houdt dit beeld redelijk 

stand; de verdeling tussen specialisaties blijft naar verhouding redelijk gelijkmatig (zie 

verder de Internationale vergelijking in paragraaf 4.2.1). Het feit dat Nederland een 

dergelijke brede basis in agro heeft is een belangrijk strategisch concurrentievoordeel ten 

opzichte van andere landen (zie einde paragraaf 2.2.2). 

3.1.2 Financiering en wetenschappelijke impactvan agro-natuur onderzoek 

In termen van onderzoek door de overheid (GBOARD) is het belang van agro in de meeste 

landen de laatste twee decennia geleidelijk aan afgenomen. In lijn met het relatief geringe 

aandeel van agro in het Nederlandse BBP ligt het percentage steeds onder dat van de 

OECD (zieTabel 4). Het OECD-gemiddelde laat sinds 1993 een vrijwel constante daling 

zien. In Nederland fluctueert de trend veel meer (zie Figuur 7). Over de langere termijn 

blijft het aandeel redelijk constant. Daardoor neemt het gat met de OECD tot aan 2008 af. 

Daarna daalt het aandeel echter sterk en volgt het daarna de trend van de OECD. Het 

verschil blijft sinds 2009 dus constant. 
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Figuur 7. aandeel agro in de totale R&D uitgaven (GBAORD). Bron: OECD Stats.34 

Ondanks dat Nederland relatief weinig investeert in agro en natuur onderzoek, is dit niet 

terug te zien in de wetenschappelijke output (en ook niet in de economische performance 

in termen van export, zie hiervoor). Agro neemt al enkele jaren consistent 3% van alle 

Nederlandse wetenschappelijke publicaties voor haar rekening (zie Tabel 5). Dit is 

vergelijkbaar met het OECD gemiddelde, terwijl OECD landen gemiddeld wél meer 

investeren in agro R&D. 

Tabel 5. Aandeel agro in publicaties. Bron: Thomson Reuters/CWTS Web of Science. 

 

Wat betreft de citatie-impactscore van het landbouwkundig onderzoek behoort Nederland 

al jaren tot de wereldtop. Australië, Denemarken en Ierland hebben wel een sterke 

inhaalslag gemaakt. In de meest recente periode (2009-2012) moet Nederland het laatste 

land zelfs voor zich dulden. 

In internationale rankings van universiteiten komt de inhaalslag van Ierland nog niet naar 

voren (zie Bijlage 6). In het geval van Nederland geldt dat de WUR internationaal gezien 

een absolute topuniversiteit is. Denemarken heeft met de Universiteit van Kopenhagen, de 

universiteit van Aarhus en de Technische Universiteit van Denemarken ook een aantal 

goede universiteiten en een ietwat bredere basis dan Nederland. Dat geldt zeker voor 

Australië, dat een groot aantal universiteiten in de ranglijsten heeft. Duitsland en vooral 

Frankrijk scoren, zeker gezien de grootte van de landen, relatief slecht.  

  

                                                

34Gemiddeldes zijn voor elke grafiek in zowel deze paragraaf als de benchmarks berekend aan de hand 

van OECD leden, voor zover beschikbaar. Voor elke indicator is data van minstens 30 OECD leden 

geaggregeerd. 

Land Indicator 2012 2013 2014

Totale publicatie-output Nederland 1075 1131 1187

Gemiddelde 1566 1706 1810

% agro in publicatie-output Nederland 3,0 3,0 3,0

Gemiddelde 3,2 3,0 3,1
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Tabel 6. Citatie-impactscore per referentieland voor agro-onderzoek35 . Bron: Thomson 

Reuters/CWTS Web of Science. 

 
2007-2010 2008-2011 2009-2012 

Ierland 1.31 1.38 1.48 

Nederland 1.38 1.41 1.46 

Denemarken 1.27 1.37 1.41 

Australië 1.21 1.29 1.36 

Frankrijk 1.17 1.24 1.3 

Duitsland 1.04 1.08 1.12 

 

Figuur 8 geeft een overzicht van de mate waarin Nederland gespecialiseerd is in bepaalde 

wetenschapsdomeinen (in termen van deelname aan de Europese onderzoeksprojecten). 

Nederland blijkt over bijna heel de linie goed te scoren. Uitgesproken sterktes vinden we 

binnen drie wetenschapsdomeinen. Twee daarvan (‘Nature conservation’ en ‘Biomaterials’) 

vallen onder het agro-natuur kennisdomein.  

 

Figuur 8. Specialisatie wetenschapsdomeinen Nederland (in termen van deelname aan 

Europese onderzoeksprojecten). Bron: CORDIS.36 

Wat betreft patenten is de algehele trend dat het aandeel landbouwpatenten in het totaal 

over langere tijd (1984-2006) constant daalt.37 Pas in de laatste twee beschikbare jaren, 

                                                

35 Het wereldgemiddelde voor agro-onderzoek = 1,0. 

36  Mate van specialisatie is bepaald aan de hand van het aandeel participerende organisaties in 

CORDIS projecten binnen een bepaald kennisdomein dat van Nederlandse afkomst is. 

37  Als proxy voor agrotechnologie zijn de IPC-codes A01 (landbouw) en A23 (voedseltechnologie) 

gekozen. Als proxy voor het totaal is de optelsom van toegekende USPTO en EPO-patenten 
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2007 en 2008, neemt het aandeel agro weer relatief sterk toe. We treffen dit patroon in de 

meeste referentielanden aan. Nederland is hier een gunstige uitzondering. Het behoort 

gedurende de gehele periode 1984-2008 tot de top van de referentielanden maar zakt na 

1996 weg en verliest dan vooral terrein aan Denemarken. Vanaf 2001 is er echter sprake 

van een spectaculair herstel waardoor Nederland in 2008 weer de koppositie inneemt38. 

 

Figuur 9. Lange termijn trends in aandeel agro-patenten (IPC A01 en A23) in totaal 

toegekende USPTO en EPO-patenten, 1984-2008, referentielanden (bron: OECD) 

Als we de absolute aantallen in beschouwing nemen blijkt de positie van Nederland in 2008 

nog indrukwekkender. Nederland is goed voor 23,6% van alle agrotechnologie-patenten 

die zijn toegekend aan de zes landen. Dit is bijna drie keer zoveel als het aandeel van 

Nederland (8,5%) in het totaal aantal toegekende patenten. Alleen Denemarken komt 

enigszins in de buurt qua verhouding maar de aandelen zijn veel lager dan die van 

Nederland (respectievelijk 6,1% voor het totaal en 2,6% voor agro). Vergelijk de 

industriële grootmacht Duitsland die in zijn ééntje goed is voor meer dan 60% van alle 

patenten maar in agrotechnologie voor minder dan de helft (49%). In het subdomein 

Uitgangsmaterialen is de positie van Nederland nog veel sterker. Wereldwijd is meer dan 

20% van alle kweekrechten van Nederlandse origine. Binnen de groep van referentielanden 

is dat goed voor een aandeel van meer dan 60%. Frankrijk (19%) en Australië (3%) doen 

het nog relatief goed, Denemarken (4,6%) en met name Duitsland (11%) en Ierland 

(0,3%) scoren laag. 

                                                                                                                                       

genomen. Voor de toewijzing aan landen hebben we de plaats van de uitvinder genomen, niet die 

van de registratie.  

38 De oorzaak van dit herstel is bij ons niet bekend, maar hangt mogelijk samen met de positie van 

enkele grote voedseltechnologiebedrijven die in deze periode versterkt is, waardoor er meer agro-

patenten worden toegekend. 
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Figuur 10. Aandeel referentieland in totaal referentielanden, totaal patenten, agro-patenten 

(IPC A01 en A23), 2008, en kweekrechten, 2015, referentielanden (bron: OECD; CPVO) 

Al met al lijkt Nederland buitengewoon efficiënt om te gaan met de middelen die 

beschikbaar zijn op het gebied van agro- en natuuronderzoek.Zowel de kwantiteit als de 

kwaliteit van de output is hoger dan de input (in termen van R&D-investeringen) doet 

vermoeden. 

3.2 Huidige inrichting kennislandschap agro-natuur 

De instandhouding en ontwikkeling van de agrofoodsector en de groene ruimte wordt 

gezien als een zaak van publiek belang; voedselzekerheid, voedselveiligheid, duurzaam 

ondernemen en een vitale natuur en platteland zijn immers belangrijk voor de gehele 

maatschappij. Een uitdaging voor de sector is het behouden van de economische 

concurrentiepositie en het beantwoorden van sociaaleconomische en maatschappelijke 

vragen. Om aan deze uitdaging te beantwoorden is een adequaat kennissysteem 

(kennisbasis)van groot belang. Vraagstukken spelen zich steeds meer op nationaal en 

bovennationaal niveau af en daar worden ook de kaders voor het beleid afgesproken. 

Daarnaast wordt, waar mogelijk, het beleid op regionaal niveau (provincies en gemeenten) 

uitgevoerd39.  

De overheid is de belangrijkste bron van financiering van R&D in de agrosector. Hierbij 

gaat het om directe bekostiging van onderzoek, publiek-private samenwerking, garanties 

en belastingvoordelen. Een algemene trend hierbij is dat de structurele 

overheidsfinanciering afneemt ten gunste van een toenemend deel van de financiering dat 

in concurrentie moet worden verworven. Het belang van fiscale instrumenten (ter 

stimulering van R&D investeringen) neemt hierbij toe.40 

Er zijn vele spelers actief in het huidige kennis- en innovatielandschap op het gebied van 

agro-natuur. Enerzijds zijn er verschillende universiteiten en hogescholen actief op dit 

                                                

39 Ministerie van Economische Zaken (2010). Strategische kennis- en innovatie-agenda van de 

Kenniskamers. 

40OECD (2014). ‘Agricultural knowledge and innovation systems’, achtergrondstudie ten behoeve van 

OECD Review, LEI Wageningen UR & Rathenau instituut, conceptversie. 
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gebied, zien we diverse publieke onderzoeksinstituten die onderzoek verrichten en zijn er 

diverse private onderzoeksorganisaties actief. Hieronder geven we kort een overzicht van 

de meest belangrijke spelers in relatie tot het strategisch-funderend onderzoek. 

Universiteiten & hogescholen 

Universiteiten zijn belangrijke kennisspelers binnen het agro-natuur domein in het kader 

van fundamenteel onderzoek. Zo richt Wageningen University zich, met 20 

bacheloropleidingen en 29 masteropleidingen, op de thema’s landbouw, gezonde voeding 

en leefomgeving. Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & 

Research centre). Daardoor werkt de universiteit samen met de onderzoeksinstituten (die 

gezamenlijk deel uitmaken van Stichting DLO) die eveneens onderdeel zijn van 

Wageningen UR. Hierbij is via de zgn. investeringsthema’s (voorheen IPOP) de relatie 

tussen fundamenteel en kennisbasisonderzoek vormgegeven. Naast Wageningen University 

hebben ook diverse universiteiten faculteiten die zich richten op agro-natuur (zie 

onderstaande tekstbox). 

Overzicht universitaire faculteiten agro-natuur 

Om op faculteitsniveau een overzicht te krijgen van de agro-natuur gerelateerde faculteiten is het 

CROHO-register 41  geraadpleegd. Het CROHO bevat gegevens van historische, actuele en 

toekomstige opleidingen. Deze hebben wij gekoppeld aan de bijbehorende faculteiten42: 

 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen - Vrije Universiteit Amsterdam 

 Faculteit Biomedische Technologie – Technische Universiteit Eindhoven 

 Faculteit Diergeneeskunde - Universiteit Utrecht 

 Faculteit Geowetenschappen - departementen Aardwetenschappen en Fysische Geografie - 

Universiteit Utrecht 

 Faculteit der Managementwetenschappen – departement Geografie, Planologie en Milieu – 

Radboud Universiteit Nijmegen 

 Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen – Rijksuniversiteit Groningen 

 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen – Rijksuniversiteit Gronigen 

 Faculteit Technische Natuurwetenschappen – Technische Universiteit Delft 

 Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen - Technische Universiteit Delft 

 Wageningen University bestaat uit één faculteit opgedeeld in vijf departementen: 

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen, Dierwetenschappen, 

Omgevingswetenschappen, Plantenwetenschappen en Maatschappijwetenschappen. 

 Copernicus Institute for Sustainable Development - Universiteit Utrecht 

 Instituut voor Biologie, Universiteit Leiden 

 Instituut voor Environmental Sciences, Universiteit Leiden 

 Stichting Onderzoek Wereldvoedsel-voorziening - Vrije Universiteit 

In beperktere mate: de faculteiten gericht op natuurwetenschappen, wiskunde en informatica 

(exacte wetenschappen) aan de overige universiteiten. 

 

Aan hogescholen wordt steeds meer toegepast onderzoek gedaan, waarbij de 

wisselwerking tussen onderwijs, praktijk en kennis centraal staat.De kennisfunctie van de 

hogescholen vormt op deze manier als het ware een brug tussen het onderwijs en de 

beroepspraktijk.Een belangrijke kennisspeler is bijvoorbeeld HAS Den Bosch met negen 

lectoraten gericht op agro, food en leefomgeving en ook hogeschool Van Hall Larenstein 

(VHL) met zeven relevante lectoraten binnen het agro-natuur domein. Daarnaast hebben 

ook CAH Vilentum Hogeschool, Avans Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, 

                                                

41Beschikbaar via www.duo.nl 

42 Dit betreft een eigen selectie. Mogelijk is de lijst niet compleet. 

http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten.htm


 

Dialogic innovatie ● interactie 35 

Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, HZ university of applied sciences en Stenden 

Hogeschool relevante agro-natuurgerichte lectoraten. Zie onderstaande tekstbox voor een 

overzicht van de belangrijkste lectoraten voor het agro-natuur domein. 

Relevante lectoraten agro-natuurdomein43 

Avans Hogeschool 

 Biobased Energy  

 Biobased Products  

CAH Vilentum Hogeschool 

 Gezonde pluimveehouderij  

 Precisielandbouw  

 Eco-effectief ondernemen in een stedelijke omgeving 

Hanzehogeschool Groningen 

 Duurzame energie/Biomassa Conversie  

 Functionele Voedingsingrediënten en Gezondheid  

 Marine Wetlands Studies  

HAS Den Bosch 

 AgroFood Marketing  

 Duurzame Veehouderijketens  

 Duurzame Wereldvoedselvoorziening  

 Greenport / Biobased Productontwikkeling 

 Groene gezondheid 

 Keten en Netwerkkunde 

 Nieuwe Teeltechnieken 

 Technologie en Ingrediënten  

Hogeschool Inholland 

 Green Biotechnology  

 Integrale Voedsel- en Productieketens  

Hogeschool Leiden 

 Biodiversiteit  

 Natuur & Ontwikkeling kind  

Hogeschool Rotterdam 

 Groene grondstoffen 

Hogeschool Van Hall Larenstein 

 Biobased Economy  

 Bos en natuurbeheer (erelectoraat) 

 Duurzame Agribusiness in metropolitane gebieden  

 Duurzame melkveehouderij 

 Food, Health and Safety  

 Food Physics 

 Groene leefomgeving van steden  

 Smart Dairy Farming en Herd Management 

 Kust en zee 

 Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave 

 Welzijn van dieren  

 Zuivelprocestechnologie 

HZ University of Applied Sciences 

 Aquacultuur en deltagebieden 

 Building with nature  

Stenden Hogeschool 

 Marine Wetlands Studies  

 

De Centres of Expertise (CoEs) spelen een belangrijke rol in het praktijkgerichte onderzoek 

aan hogescholen. In deze centra staat publiek-private samenwerking rondom sectoren die 

                                                

43 Gebaseerd op een overzicht van de Vereniging Hogescholen (stand van zaken 29 mei 2015). 
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belangrijk zijn voor het welzijn en de welvaart in Nederland centraal. Inmiddels zijn er 19 

CoEs in Nederland, waarvan vier gericht op agri & food (CoE Biobased Economy, CoE Food, 

CoE Agrodier en CoE Open Teelten), één gericht op tuinbouw (CoE Greenport) en drie op 

water (CoE voor Deltatechnologie, RDM CoE, CEW CoE Water Technology)44.  

Publieke onderzoeksinstituten 

Het bekendste publiekeonderzoeksinstituut binnen het agro-natuurdomein is Stichting DLO 

(hierna DLO). DLO is in 1999 verzelfstandigd en is vervolgens een bestuurlijke 

samenwerking aangegaan met de Wageningen Universiteit (WU) onder de naam 

Wageningen Universiteit en Research Centre (Wageningen UR) 45 . In 2001 wordt het 

praktijkonderzoek geïntegreerd in Wageningen UR. Hiermee kent Wageningen UR vijf 

kenniseenheden waarbinnen zowel de leerstoelgroepen van de universiteit zijn 

gegroepeerd alsook de DLO-instituten (zie Figuur 11). Door de verbinding met de 

universiteit is de gehele kennisketen voor landbouwkundig onderzoek vertegenwoordigd: 

fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek (incl. funderend onderzoek), valorisatie en 

universitair onderwijs staan in direct contact met elkaar.  

 

Figuur 11. Organigram Wageningen UR. Bron: Juridische- en organisatiestructuur 

Wageningen UR, september 2014  

Met de verzelfstandiging van DLO wordt ook de Regeling Subsidie Stichting DLO ingericht, 

waarmee het voormalige ministerie van LNV (nu EZ) invulling geeft aan de inhoudelijke en 

financiële aansturing van het door het ministerie aan DLO in opdracht te geven onderzoek. 

Het ministerie van EZ verleent DLO jaarlijks, middels de Regeling subsidie Stichting DLO, 

financiële middelen ten behoeve van de uitvoering van werkplannen die bijdragen aan de 

instandhouding en ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Nederland, strategisch en 

toegepast onderzoek en wettelijke en dienstverlenende taken.46
 

De regeling omvat Strategisch-funderend onderzoek (KB), Beleidsondersteunend 

onderzoek (BO), Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) en sinds 2012 ook 

Topsectorenonderzoek (TS). Daarnaast is er budget voor kennisverspreiding en 

                                                

44http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/instellingen 

45 Daarvoor maakte DLO onderdeel uit van het toenmalige ministerie van LNV. 

46 Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, 1 april 1999. 
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kennisbenutting, opgedeeld in: Kennis voor Beleid (KvB), Kennisdoorstroming Onderwijs 

(BOGO) en Kenniscommunicatie (KennisOnline). Jaarlijks gaat het om ongeveer 150 

miljoen euro. EZ heeft met DLO bestuurlijke afspraken gemaakt over de 

ontwikkelingsrichting van kennisexpertises op de middellange en lange termijn. De basis 

voor de sturing van het onderzoek is het Strategisch Plan van de WUR. 

Naast DLO zijn er echter meer publieke onderzoeksinstituten die een rol spelen binnen het 

agro-natuur domein, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Schimmelculturen (CBS) 

en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Zie onderstaande tekstbox 

voor een overzicht van de verschillende publieke onderzoeksinstituten.  

Overzicht publiekeonderzoeksinstituten agro-natuur 

Hieronder presenteren wij een overzicht van publieke kennisinstellingen.47 Voor de volledigheid zijn 

in het overzicht ook de DLO-instituten meegenomen (vallend onder DLO, zie hierboven).  

Landbouwproductie en –technologie: 

 Centraal Bureau voor Schimmelculturen (CBS) 

 Centraal Veterinair Instituut WUR (CVI; DLO-instituut) 

 Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI, onderdeel van LEI) 

 Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN, DLO-onderdeel) 

 Food & Biobased Research (DLO-instituut) 

 LEI (Landbouw Economisch Instituut) (DLO-instituut) 

 NIZO food research B.V. 

 Plant Research International (PRI, DLO-instituut) 

 Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO, DLO-instituut) 

 RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid (DLO-onderdeel) 

 TNO - Kwaliteit van Leven, (Business units “Food & Biotechnology Innovations”en 

“Quality & Safety – voorheen TNO Voeding; TNO-KvL Voeding) 

 Wageningen IMARES B.V. (DLO-instituut) 

 Wageningen UR Livestock Research (WUR-ASG; DLO-instituut) 

 

Faciliterende organisaties binnen Landbouwproductie en - technologie:  

 InnovatieNetwerk Grensverleggend in Agro en Groen (sinds 1 januari 2015 valt het 

InnovatieNetwerk onder de directie DAK van het ministerie van EZ) 

 Netherlands Metabolomic Centre (NMC) 

 Netherlands Toxicogenomics Centre (NTC) 

 Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (+BV CLM Onderzoek en Advies) 

 Top Institute Food & Nutrition (TIFN) 

 TransForum Agro & Groen  

 

Exploratie en exploitatie van het aardse milieu (c.q. systeem aarde):  

 Alterra; onderzoeksinstituut voor de groene ruimte (DLO-instituut) 

 Deltares 

 ECN 

 IMARES (DLO-instituut) 

 International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) 

 Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) 

 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) 

 Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) 

 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

 Rathenau 

 TNO - Bouw en Ondergrond (Geological Survey of the Netherlands; B&O) 

                                                

47 We volgen hierbij de KISEC-classificatie (Kennis en Innovatie in Socio-Economische Context) 

gebaseerd op Speelman, H. & Maas, K. (2010). De publieke kennisinfrastructuur van Nederland op 

hoofdlijnen. TNO-rapport. Waar relevant is de lijst geüpdatet. De lijst bevat dubbelingen. 
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 UNESCO-IHE Institute for Water Education  

 

Milieubeheer en milieuzorg: 

 Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) 

 European Centre for Nature Conservation (ECNC) 

 Rathenau – duurzaamheid en Stad & Land 

 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

 Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieuhygiëne: sector Milieu & Veiligheid (RIVM-MEV) 

 TNO - Bouw en Ondergrond (Business unit Milieu en Leefomgeving; TNO B&O M&L) 

 

Bescherming en bevordering van de menselijke gezondheid (selectie): 

 Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: sector Voeding, Geneesmiddelen en 

Consumentenveiligheid (RIVM, VGC) 

 Rathenau – ziekte en gezondheid 

NGO’s 

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) dragen op eigen wijze bij aan de 

instandhouding van kennis over agro en natuur. In Nederland zijn ongeveer 50 initiatieven 

(agro-NGO’s) actief hierin.Voorbeelden zijn European Forest Institute (EFI) en International 

Food Policy Research Institute (IFPRI). Daarnaast hebben WWF, Natuurmonumenten en 

Landschap Nederland hun eigen kennisorganisatie en dragen daarmee bij aan kennisbasis 

voor natuur en leefomgeving. 

Private onderzoeksinstellingen 

Ook diverse private onderzoeksinstellingen spelen een belangrijke rol in de 

kennisontwikkeling binnen het agro-natuurdomein. Denk bijvoorbeeld aan het Louis Bolk 

instituut. Het Louis Bolkinstituut is een middelgroot onafhankelijk kennisinstituut ter 

bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid, opgericht in 1976. Het 

onderzoek is toepassingsgericht en focust op het verbeteren van resultaten in de praktijk. 

Ook vraagstukken met een meer funderend karakter worden door het Louis Bolkinstituut 

opgepakt.  

Andere instituten zijn bijvoorbeeld het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC), De 

Groene Ruimte, Groene Agro Control, CLM (onderzoek & advies en Stichting Centrum voor 

Landbouw en Milieu), Ecoresult, EHLB, Faunaconsult etc. De lijst is echter veel langer. Deze 

partijen leveren veelal onafhankelijk onderzoek en advies over agro-natuurthema’s voor 

gemeenten, provincies, gebiedsmanagers en soms ook bedrijven.  

PPP-programma’s en -verbanden 

Jaren geleden gebeurde veel onderzoek en innovatie binnen proefbedrijven. Deze 

proefbedrijven werden veelal collectief gefinancierd. Inmiddels zijn veel van deze 

proefbedrijven verkocht. Ook via de voormalige Productschappen werd veel collectief 

praktijkonderzoek gefinancierd. Dit onderzoek omvatte ook onderzoek met een meer 

strategisch karakter (funderend onderzoek). De financiering en uitvoering van collectief 

praktijkonderzoek verloopt momenteel via de Topsectoren. Verschillende kennisspelers 

werken samen in consortia, bijvoorbeeld in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s), 

ondergebracht binnen de topsectoren. In deze TKI’s zoeken ondernemers 48  en 

onderzoekers naar manieren om vernieuwende producten of diensten op de markt te 

brengen. Voor het agro-natuurdomein zijn vooral de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw 

en Uitgangsmaterialen van belang.  

                                                

48 Denk voor agro-natuur aan bedrijven als Unilever, Friesland Campina en Danone. Deze hebben allen 

een onderzoeksafdeling. 
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Een gerelateerde belangrijke ontwikkeling in de wetenschappelijke wereld is dat er vaker in 

netwerken wordt gewerkt in het kader van multidisciplinair onderzoek. Daarnaast is er 

steeds meer sprake van internationalisering bij onderzoeksinstituten. 49  Bedrijven en 

overheden zoeken wereldwijd naar kennis en kennisproducenten van topniveau, en 

buitenlandse onderzoeksinstituten bieden in toenemende mate hun diensten ook in 

Nederland aan. De opkomst van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) is daarbij van 

belang.  

3.3 Functioneren van de huidige kennisbasis 

De voorgaande paragrafen gaven een feitelijk overzicht van het kennislandschap in het 

agro-natuur domein in Nederland. In deze paragraaf staan we stil bij het functioneren van 

de huidige kennisbasis. Eerst geven we aan welke aspecten (of criteria) we belangrijk 

vinden bij een oordeel over het functioneren van de huidige kennisbasis. Dit is te zien als 

het normatieve kader dat wij hanteren. Vervolgens kijken we naar de rol van strategisch 

funderend onderzoek binnen het domein agro-natuur en geven we een oordeel over het 

functioneren van de huidige kennisbasis. We hebben ons daarbij in belangrijke mate laten 

inspireren door de gevoerde interviews en de gesprekstafels die zijn georganiseerd met 

diverse stakeholders (zie ook bijlage 3 en 4). 

3.3.1 Normatieve kader beoordeling functioneren huidige kennisbasis  

De volgende aspecten en/of criteria zijn naar onze mening van belang als het gaat om het 

functioneren van een kennisbasis en het beleggen van het strategisch-funderend 

onderzoek. 

Op nationaal niveau: 

 Verdeling kennisbasisfunctie over instituten: op nationaal niveau is het ten eerste 

de vraag waar je het strategisch-funderend onderzoek belegt. Je kan er als land 

voor kiezen om naast het funderend onderzoek op het gebied van agro-natuur dat 

veelal voor een deel al gebeurt aan een of meerdere universiteiten, ook een of 

meerdere aparte onderzoeksinstituten in te richten voor de uitvoering van 

strategisch-funderend onderzoek. Het voordeel is dat deze instituten zich volledig 

kunnen richten op de uitvoering van toegepast onderzoek (en bijv. geen 

onderwijstaak hebben). Een mogelijk nadeel is de (soms) moeilijkere 

kruisbestuiving met het fundamentele onderzoek van de universiteiten.  

Op instituutsniveau:  

 Vrijheid onderzoeksprogrammering: een belangrijke afweging is de mate waarin je 

een kennisinstituut vrij laat om de inhoud van het strategisch-funderend 

onderzoek te programmeren. Een bepaalde mate van onafhankelijkheid in de 

programmering wordt door stakeholders en experts cruciaal gevonden. Publieke 

onderzoeksinstituten moeten een bepaalde mate van vrijheid hebben in de 

programmering van het funderende onderzoek om te kunnen investeren in 

thema’s die over een aantal jaren weer belangrijk worden. Dit is belangrijk omdat 

alleen dan thema’s geopperd kunnen worden die nu (nog) niet op de radar staan 

van beleidsmakers en financiers die in de regel een kortere tijdshorizon 

aanhouden. Bovendien kan van een (in belangrijke mate) vrij te besteden 

                                                

49 AWT (2010). Kennis plaatsen. Onderzoeksinstituten in een veranderende omgeving. AWT-rapport. 



 

Dialogic innovatie ● interactie 40 

financiering ook een belangrijke hefboomwerking uitgaan, bijvoorbeeld bij het 

aantrekken van internationale onderzoeksfinanciering.50 

 

 Coördinatiefunctie: in hoeverre wordt het belangrijk gevonden dat de instituten 

belast met kennisbasis onderzoek ook een rol spelen in de (nationale) coördinatie 

van het onderzoek binnen het domein. Hoe meer versnippert of hoe complexer het 

kennisdomein, des te meer behoefte aan een dergelijke coördinatiefunctie dicht bij 

het financierende en aansturende departement. In domeinen waarin al 

zelfstandige PROs actief zijn met een aanzienlijke positie, zoals DLO in het agro-

natuur domein, is het ons inziens onwenselijk om de coördinatiefunctie bij de 

dominante PRO te leggen. Omdat daarmee de ruimte voor andere organisaties en 

aanpakken en een zekere mate van concurrentie wordt beperkt.  

 Relatie met beleid &uitvoering van wettelijke taken. Publieke kennisinstituten die 

strategisch-funderend onderzoek verrichten kunnen een belangrijke rol spelen bij 

beleidsvoorbereidend onderzoek en uitvoering van wettelijke taken. Het 

functioneren van (delen van) TNO, GTI’s en DLO en allerhande andere 

kennisinstellingen waar strategisch-funderend onderzoek wordt uitgevoerd, laat 

zien dat dit heel wel mogelijk is, maar dat dan wel een strategische kennisbasis 

aanwezig moet zijn om dergelijke taken ook uit te voeren. Naar onze mening zijn 

PROs van nature meer geneigd om rekening te houden met beleid en 

beleidsmakers dan bijvoorbeeld universiteiten en dit zou een (beperkte) 

financiering van kennisbasis onderzoek rechtvaardigen. Wel bestaat het gevaar op 

marktverstoring op kennismarkten omdat sommige PROs een tijdelijk monopolie 

wordt geboden, waarmee zij ook op aanverwante markten een 

concurrentievoordeel hebben. Departementale onderzoeksafdelingen zitten van 

nature letterlijk dichter op het beleid, maar de vraag is of dichter ook altijd beter 

is als het gaat om het uitvoeren van strategisch-funderend onderzoek. Wel kan het 

zo zijn dat dergelijke departementale onderzoeksinstituten als het ware een 

‘intelligence functie’ vervullen voor het aansturende departement. Hiervan is 

bijvoorbeeld sprake bij het WODC, die in het Justitie-domein onderzoek 

programmeert en deels uitvoert, maar voor het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid ook een strategische intelligence functie heeft.  

 Contractonderzoek: in hoeverre sta je als overheid (als financier) de uitvoering 

van contractonderzoek toe? Enerzijds stelt dit instituten in staat om ook middelen 

te halen uit de markt, aan te sluiten bij internationale netwerken en een multiplier 

effect te creëren. Anderzijds zorgt het mogelijk ook voor vermenging van 

doelstellingen en financieringsstromen en maakt het de governance lastiger.  

                                                

50
In een recent rapport getiteld “Europees Lobbyen voor Nederlandse Agrokennis” dat op verzoek van 

de directie DANK is uitgevoerd door instituut Clingendael (in samenwerking met onderzoekers van LEI, 

een van de DLO-instituten) wordt in de aanbevelingen gepleit voor meer directe, vrij te besteden 

onderzoeksfinanciering. 50  Letterlijk luidt de aanbeveling als volgt: “Nederlandse kennisinstellingen 

lijken vrij duur qua overhead, maar missen in vergelijking tot veel Europese counterparts een deel 

eigen onderzoeksgeld dat strategisch kan worden ingezet om Europese projecten op kostendekkende 

wijze te kunnen ontwerpen en uitvoeren. Dit leidt tot een handicap. Dat de overheid faciliteert middels 

de inzetbaarheid van RVO-medewerkers is nuttig, maar de ware steun in de rug voor Nederlandse 

onderzoeksinstituten om mee te kunnen dingen naar Europese projecten is directe, vrij te besteden 

onderzoeksfinanciering.” (p. 45) 
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 Verbindingen kennisinfrastructuur: het stimuleren van ‘slimme arrangementen’ 

tussen verschillende (publieke en private) kennisspelers is steeds belangrijker. In 

dit kader is bijvoorbeeld belangrijk te bepalen in hoeverre je een (formele) link 

tussen het kennisinstituut en de universiteiten instelt. Ook het mogelijk maken 

van aansluiting op internationale ‘state of the art kennis’ wordt belangrijk 

gevonden. Hiervoor is een bepaalde mate van matchingsmiddelen vereist.  

3.3.2 Rol van strategisch-funderend onderzoek binnen agro-natuur in Nederland 

Zoomen we in op de rol en positie van het funderend onderzoek binnen het agro-natuur 

domein dan stellen we vast dat dit momenteel vooral is belegd bij DLO in de vorm van het 

programma Strategisch-funderend onderzoek (KB). Met het KB-onderzoek ontwikkelt DLO 

kennis die op een middellange termijn door moet werken in toepassingen voor het 

bedrijfsleven, uitvoering van wettelijke taken en beantwoording van beleidsvragen. Het 

onderzoek heeft dan ook een strategisch karakter en is georganiseerd in thematische 

programma’s
51

met een looptijd van vier jaar. Het onderzoek bestrijkt de volledige breedte 

van DLO en positioneert zich tussen het fundamentele onderzoek aan Wageningen UR en 

het sterker toegepaste beleidsondersteunende onderzoek. Tevens ligt er een verbinding 

naar de uitvoering van Wettelijke Onderzoekstaken (WOT). Het gaat bijvoorbeeld om het 

ontwikkelen van instrumenten, tools en concepten om fundamentele kennis toegepast te 

krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk om enerzijds zicht te hebben op recente 

wetenschappelijke ontwikkelingen en anderzijds om inzicht te hebben in de behoefte van 

kennisgebruikers (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties). Voor dit laatste 

is bijvoorbeeld zicht nodig op nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving, lange 

termijnagenda’s van de overheid en vragen die spelen bij (consortia van) bedrijven. 

Al met al stelt het strategisch-funderend onderzoekDLO – en in beperkte mate ook andere 

spelers in het agro-natuur domein - in staat om kennis en expertise te ontwikkelen om 

toekomstige toegepaste onderzoeks- en beleidsvragen te kunnen beantwoorden. Het 

strategisch-funderend onderzoek is ook belangrijk om internationaal aan te kunnen haken. 

Enerzijds omdat de middelen voor strategisch-funderend onderzoek ingezet kunnen 

worden als matchingsmiddelen in Europees onderzoek. Anderzijds is het strategisch-

funderend onderzoek ook noodzakelijk voor DLO om zich te kunnen positioneren als 

interessante samenwerkingspartner. Zonder kennis en expertise op bepaalde domeinen 

ben je voor anderen geen interessante partij voor de gezamenlijke uitvoering van 

onderzoek en zal je ook geen toegang krijgen tot internationale kennis. Met andere 

woorden, het strategisch-funderend onderzoek is ook van belang om je als organisatie 

en/of land te kunnen verhouden tot internationale platforms en kennissystemen (zie ook 

paragraaf 2.2).  

Het KB-programma heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een forse 

budgetreductie. Het KB-budget is de afgelopen periode forst ingeperkt, waarmee de 

hoeveelheid ‘vrij’ te programmeren (meer strategisch) onderzoek sterk wordt 

gereduceerd.52 Sinds 2011 is het budget gehalveerd. Naast reguliere bezuinigingen komt 

dit door een verschuiving van middelen vanuit het KB-onderzoek en BO-onderzoek naar 

het Topsectorenonderzoek. In 2012 is vanuit EZ €51 miljoen (incl. btw) 

                                                

51 Mondiale voedselzekerheid (KB1), duurzame agroketens (KB2), groene Grondstoffen voor een BBE 

(KB3), duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte (KB4), gezond en veilig voedsel (KB5), 

transitie, innovatie en gedrag (KB6) en technologie ontwikkeling (KB7). 

52 Voor meer detail, zie Dialogic (2015). Evaluatie Regeling Subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig 

Onderzoek 2008-2014 en KB-programma 2011-2014, Utrecht. 
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onderzoekscapaciteit beschikbaar gemaakt voor de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen (ten koste van middelen voor het KB- en BO-onderzoek). Hoewel er via 

een opslag ook uit de Topsectoren middelen budget voor KB-onderzoek beschikbaar komt 

en een deel van het onderzoek in de Topsectoren een strategisch-funderend karakter 

heeft, is per saldo sprake van een verschuiving richting financiering van onderzoek met 

een meer toegepast karakter.  

3.3.3 Functioneren van de huidige kennisbasis 

Interviewpartners en deelnemers aan de gesprekstafels hebben we gevraagd om te 

reflecteren op de huidige inrichting en werking van de kennisbasisfunctie in het agro-

natuur domein in Nederland. De hoofdboodschappen uit de gesprekken én de resultaten 

van de evaluatie KB50 zijn als volgt samen te vatten:  

 Veelheid aan functiesfunderend onderzoek: het funderend onderzoek kent een 

veelheid aan functies: het vormt de basis voor (vak)departementen om beleid te 

funderen, het is een belangrijke basis voor de uitvoering van wettelijke 

onderzoekstaken (WOT), het vormt de basis om kennisvragen van bedrijven en 

andere maatschappelijke organisatie op termijn te kunnen adresseren, maar het 

stelt de kennisinstituten zelf tevens in staat om deel te nemen aan internationale 

netwerken en (toekomstig) contractonderzoek te verrichten.  

 Goed functioneren van de kennisbasis (monitoring):Met de kennis en expertise 

opgebouwd met (strategisch) funderend onderzoek moet je als land of instituut in 

staat zijn om middellange termijn kennisvragen te beantwoorden. Of de huidige 

kennisbasis wel of niet goed functioneert, zal daarom pas over een aantal jaar 

blijken.Er zijn echter wel indicatoren denkbaar om het functioneren van de 

kennisbasis te monitoren, zoals: klanttevredenheid (zijn toekomstige 

kennisgebruikers tevreden/geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten), sociaal-

economische impact (bijvoorbeeld rol in publieke debat, zichtbaarheid in steering 

committees, zichtbaarheid EU-programma’s) en wetenschappelijke impact 

(publicaties).  

 Belang van een heldere visie: daarbij wordt door diverse gesprekspartners 

aangegeven dat het wel of niet goed functioneren van de kennisbasis afhankelijk is 

van het doel. Op het moment ontbreekt het volgens hen echter aan een heldere 

visie: waar willen we in Nederland naar toe met het agro-natuur domein?Op welke 

thema’s willen we inzetten? Welke gebieden van de kennisbasis gaan we wel of 

niet instandhouden met publieke financiering? Door de krimpende middelen wordt 

de noodzaak voor een heldere visie steeds urgenter. Deze visie dient eerst 

opgesteld te worden, voordat nagedacht kan worden over de omvang van de 

benodigde middelen voor de kennisbasis en de optimale inrichting van het 

kennislandschap.  

 De huidige kennisbasisfunctie staat onder druk: over het algemeen zijn de 

gesprekspartners het er over eens dat de kennisbasisfunctie de afgelopen jaren 

steeds meer onder druk is komen te staan. Dit is eveneens de conclusie in de 

recent uitgevoerde evaluatie van de Regeling Subsidie Stichting Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek 2008-2014 en KB-programma 2011-

2014. 53 Gesprekspartners geven aan dat met het wegvallen van het Fonds 

                                                

53 Zie Dialogic (2015). Evaluatie Regeling Subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 2008-

2014 en KB-programma 2011-2014, Utrecht. 
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Economische Structuurversterking (FES) er een belangrijk bron voor vernieuwend 

strategisch onderzoek is verdwenen. Daarnaast zijn ook de overheidsmiddelen 

voor het strategisch-funderend onderzoek (zoals onder andere belegd bij DLO) 

sterk afgenomen door zowel bezuinigingen als verschuivingen van middelen.Een 

groot aantal gesprekspartners wijst dan ook op het gevaar dat er momenteel in 

het agro-natuur domein te weinig ruimte over blijft voor het opbouwen van 

strategische kennis en expertise voor de middellange termijn. Los van de omvang 

van middelen is daarnaast ook stabiliteit in financiering erg belangrijk; innovatie 

groeit bij stabiele financiering. De afgelopen jaren is er, ook naar onze mening, te 

veel aan deze stabiliteit getornd. 

 Ruimte voor vernieuwing: voor het goed functioneren van de kennisbasisfunctie is 

het bovendien noodzakelijk om het strategische funderend onderzoek niet te sterk 

vraaggestuurd in te richten. Publieke onderzoeksinstituten moeten een bepaalde 

mate van vrijheid hebben in de programmering van het funderende onderzoek om 

te kunnen investeren in thema’s die over een aantal jaren weer belangrijk worden 

(en waarop momenteel niet direct kennisvragen spelen). Een groot aantal 

gesprekspartners ervaart echter juist in toenemende mate sturing op de 

overgebleven ‘vrije middelen’ door de overheid. Er wordt gewaarschuwd voor te 

veel micro-sturing op de inhoud, waardoor je de ruimte voor vernieuwend 

onderzoek sterk inperkt.  

 Complexiteit van het kennislandschap: het innovatie- en kennislandschap is 

momenteel vrij complex georganiseerd: Universiteiten, NWO- en KNAW-instituten, 

hogescholen (Centers of Expertise), negen Rijksinstituten, drie planbureaus, TO2-

instituten, diverse Topsconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) en private 

kennispartijen hebben ieder hun eigen rol, hun eigen financieringsstroom en eigen 

governance structuur. Hoewel in het agro-natuur domein de onderwerpen en 

expertises min of meer onderling verdeeld zijn, zijn er ook veel grijze vlakken 

waarbij onderzoeksactiviteiten van kennisspelers elkaar raken (zoals bijvoorbeeld 

TNO, DLO en RIVM op het gebied van voedselveiligheid; DLO, Deltares en Marin 

op het gebied van water en PBL, DLO en RIVM op het gebied van duurzaamheid 

leefomgeving). De verschillende financieringsstromen,aparte statuten en 

sturingsarrangementen remmen echter vergaande samenwerking (incentives voor 

samenwerking zijn beperkt). Er zou naar onze mening meer in termen van 

synergie gedacht moeten worden dan in termen van concurrentie. Ook zou een 

vereenvoudigingsslag in termen van aantallen spelers, aansturingsarrangementen 

en bijbehorende financieringsstromen bij kunnen dragen aan reductie van 

complexiteit van het huidige kennislandschap.  

 DLO als preferred supplier: in het agro-natuur domein fungeert DLO als preferred 

supplier van EZ. Het voordeel van het beleggen van de kennisbasisfunctie bij een 

apart onderzoeksinstituut is focus en massa. Uniek aan DLO is dat het 

onderzoeksinstituut een formele relatie heeft met Wageningen Universiteit, 

waardoor fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek (incl. funderend 

onderzoek), valorisatie en universitair onderwijs in direct contact met elkaar 

staan. Het Wageningen model staat internationaal zeer hoog aangeschreven. In de 

recent uitgevoerde evaluatie van de DLO-subsidieregeling werden echter ook wel 

een aantal knelpunten genoemd: de expertise van Wageningen Universiteit blijkt 

niet altijd direct aan te sluiten bij de expertise van DLO (aangezien DLO een 

directere link legt met EZ-beleidsdossiers). Ook worden DLO en de universiteit 

gescheiden door aparte financieringsstromen wat intensieve samenwerking soms 
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bemoeilijkt. In hoofdstuk 5 kijken we nader naar de voor- en nadelen van 

verschillende varianten om de kennisbasisfunctie te beleggen.  

Al met al wordt door de interviewpartners en deelnemers aan de gesprekstafels veel 

belang gehecht aan voldoende ruimte voor strategisch-funderend onderzoek. Tegelijkertijd 

stellen we vast dat dat deze ruimte de afgelopen jaren steeds meer ingeperkt is door 

bezuinigingen en verschuiving van middelen.54Het lijkt er op dat de huidige kennisbasis 

binnen agro-natuur dan ook té ver onder druk is komen te staan. In hoofdstuk vier 

vergelijken we daarom de Nederlandse situatie met andere landen en kijken we in 

hoofdstuk 5 en 6 naar de verschillende manieren waarop landen hun kennisbasis hebben 

belegd en de bandbreedtes die worden gehanteerd met betrekking tot de financiële ruimte 

voor strategisch-funderend onderzoek. Op basis daarvan doen we een uitspraak of de 

beschikbare middelen voor strategisch-funderend onderzoek in het domein agro-natuur 

daadwerkelijk te ver zijn teruggelopen. 

3.4 Conclusies inrichting kennisbasis agro-natuur 

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op deelvraag 2 en 3. We hebben een feitelijk inzicht 

gegeven in de feitelijke kennisbasis in het domein agro-natuur en ons uitgesproken over de 

kwaliteit van het functioneren daarvan. We komen tot de volgende conclusies. 

 De agrosector blijkt in Nederland een relatief klein aandeel van het BBP in te 

nemen. Waar het gemiddelde voor OECD-landen rond de 2,2% ligt, wordt de 2% in 

Nederland niet gehaald. Wel is de Nederlandse agrosector bijzonder actief op 

internationaal niveau: de agro sector is een belangrijke sector voor Nederland als 

we kijken naar de handelsstromen (import en export). Daarnaast stellen we vast 

dat Nederland efficiënt omgaat met de middelen die beschikbaar zijn op het gebied 

van agro- en natuuronderzoek. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de output 

is hoger dan de input (in termen van R&D-investeringen) doet vermoeden. 

 Het kennislandschap in het agro-natuur domein is gevarieerd en kent een groot 

aantal kennisspelers. Naast Wageningen University zijn er diverse andere 

universiteiten en hogescholen met belangrijke activiteiten in het domein agro-

natuur (zoals Universiteit Utrecht, de VU en Universiteit Leiden, Has Den Bosch en 

Van Hall Larenstein). Ook zijn er diverse publieke onderzoeksinstituten actief in het 

domein en zijn er nog circa 50 agro-NGO’s en diverse private 

onderzoeksinstellingen actief (zie overzicht in paragraaf 3.2). In termen van PPP-

programma’s en verbanden zijn de grootste veranderingen het in onbruik raken 

van collectief gefinancierde proefbedrijven en de afschaffing van de 

Productschappen, het niet langer inzetten van FES-middelen voor kennis en 

innovatie alsmede de oprichting van Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw en 

Uitgangsmaterialen en bijbehorende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (beide 

deels ter vervanging FES-programma’s, maar anders van opzet). Al met al stellen 

we vast dat het innovatie- en kennislandschap in het agro-natuur domein vrij 

complex is georganiseerd. De verschillende financieringsstromen, aparte statuten 

en sturingsarrangementen remmen ver(der)gaande samenwerking – de prikkels 

                                                

54Ook het kabinet lijkt steeds meer de noodzaak te onderkennen meer te investeren in onderzoek en 

innovatie. In de kabinetsreactie op de Rathenau publicatie Totale investeringen in Wetenschap en 

Innovatie 2013-2019 van 4 juni 2015 54  geeft het kabinet bijvoorbeeld aan dat het de private 

uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling verder wil stimuleren. Ook geeft ze aan dat het met het oog 

op de toekomst van belang is om “zowel de publieke als private bestedingen aan onderzoek en 

innovatie op een hoger peil te brengen” (p. 4). 
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om samen te werken zijn beperkt. Er zou naar onze mening meer in termen van 

synergie gedacht moeten worden dan in termen van concurrentie. Ook zou een 

vereenvoudigingsslag in termen van aantallen spelers, aansturingsarrangementen 

en bijbehorende financieringsstromen in onze ogen bij kunnen dragen aan reductie 

van complexiteit van het huidige kennislandschap.  

 Zoomen we in op de rol en positie van het funderend onderzoek binnen het agro-

natuur domein dan is dit momenteel vooral belegd bij DLO in de vorm van het 

programma Kennisbasisonderzoek (KB). Met het KB-onderzoek ontwikkelt DLO 

kennis die op een middellange termijn door moet werken in uitvoering van 

wettelijke taken en beantwoording van beleidsvragen. Het kennisbasisonderzoek is 

verder van belang voor de overheid en DLO om zich als kennisbasisfunctie te 

kunnen verhouden tot internationale platforms en kennissystemen.In het agro-

natuur domein fungeert DLO als het ware alspreferred supplier van EZ. Het 

voordeel van het beleggen van de kennisbasisfunctie bij een apart 

onderzoeksinstituut is focus en massa. Uniek aan DLO is dat het 

onderzoeksinstituut ook een formele relatie heeft met Wageningen Universiteit. 

Hierdoor is direct contact tussen fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek 

(incl. funderend onderzoek), valorisatie en universitair onderwijs geborgd. Het 

Wageningen model staat internationaal zeer hoog aangeschreven.  

 Of de huidige kennisbasis wel of niet goed functioneert, zal pas over een aantal 

jaar echt blijken. Onze indruk is echter dat het strategisch-funderende onderzoek 

binnen het domein agro-natuur té ver onder druk is komen te staan door 

bezuinigingen en verschuiving van middelen. Dit maakt dat er momenteel in het 

agro-natuur domein te weinig ruimte over blijft voor het opbouwen van 

strategisch-funderende kennis en expertise voor de middellange termijn. Het 

ontbreekt aan een heldere visie omtrent de vraag waar we in Nederland naar toe 

willen met het agro-natuur domeinontbreekt momenteel te veel. Op welke thema’s 

willen we inzetten? Welke gebieden van de kennisbasis gaan we wel of niet 

instandhouden met publieke financiering? Door de krimpende middelen wordt de 

noodzaak voor een heldere visie steeds urgenter. Juist dan is het belangrijk dat 

ook inzichtelijk gemaakt wordt welk strategisch-funderend onderzoek eventueel 

niet meer in Nederland kan worden uitgevoerd. We verwijzen hier nadrukkelijk 

naar het recente werk van Marianna Mazzucato (‘The Entrepreneurial State’) 

waarin ze betoogt dat de overheid door de jaren heen een cruciale en proactieve 

rol heeft gespeeld in de totstandkoming van een groot aantal technologische 

doorbraken.55 Die rol gaat veel verder dan alleen financiering van (fundamenteel) 

onderzoek: in de VS (maar ook in andere landen zoals China en Zuidkorea) heeft 

de overheid actief geheel nieuwe markten gecreeërd. Andersom wordt de bijdrage 

van de private sector vaak overschat. Hightechbedrijven zoals Apple concentreren 

zich niet zozeer op innoveren maar meer op integreren van reeds bestaande – 

door de publieke sector ontwikkelde – vernieuwende technologieën (zoals hard 

drives, semiconductors, sensoren, LCD- en touch screens, software protocollen, 

GPS, speech technology en lithium-batterijen). 

In de navolgende hoofdstukken plaatsen we deze laatste constatering in een internationaal 

perspectief. We kijken daarbij naar de wijze waarop het strategisch-funderend onderzoek 

in het agro-natuur domein is belegd in een aantal benchmarklanden en meer specifiek 

                                                

55  M. Mazzucato (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. 

London: Anthem Press. 
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welke basisconfiguraties en bandbreedtes voor financiering van strategisch-funderend 

onderzoek worden gehanteerd.  
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4 Internationale benchmark 

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de (deel)onderzoeksvragen m.b.t een 

internationale benchmark. Deelvraag 4 gaat over de vraag wat een internationale 

benchmark ons kan leren over hoe andere landen hun kennisbasis voor agro-natuur 

hebben ingericht. Deelvraag 5 gaat over de vraag hoe zich dat verhoudt tot de 

Nederlandse kennisbasisfunctie en de publieke financiering in het kader van het 

strategisch-funderend onderzoek bij DLO? Omdat de kennisbasis niet los te zien is van het 

algehele onderzoekslandschap bespreken we eerst enkele algemene trends in 

overheidsfinanciering van onderzoek (paragraaf 4.1). In paragraaf 4.2 presenteren we 

vervolgens de resultaten van een brede internationale vergelijking (op basis van een aantal 

kernindicatoren). Vervolgens zoomen we in op een vijftal landen met als doel meer inzicht 

te krijgen in de verschillende modellen die mogelijk zijn voor de inrichting van de 

kennisbasisfunctie. In dit hoofdstuk presenteren we enkel de belangrijkste bevindingen. 

Voor de uitgebreide internationale benchmark verwijzen we naar de bijlage.  

4.1 Algemene trends in overheidsfinanciering van onderzoek 

In deze paragraaf bespreken we eerst enkele algemene trends in de Nederlandse 

overheidsfinanciering van onderzoek. We gebruiken daarbij verschillende indicatoren, zoals 

GERD, GOVERD, HERD, GBAORD, GUF en GAK. Zie onderstaande tekstbox voor een 

toelichting op deze indicatoren.  

Definities kernindicatoren 

GERD  Gross domestic expenditures on research and development: total (public and 

private)investment in R&D performed on the national territory during a given period. It 

also includes domestically performed R&D which is financed from abroad but excludes 

R&D funds paid abroad, notably to international agencies. 

GBAORD Government Budget Appropriations of Outlays for R&D: measures the funds committed 

by governments (principally federal/central) for R&D to be carried out domestically or 

abroad. These funds are reported by socio-economic objective, a classification system 

intended to capture the primary objective of the research being funded (as described in 

the OECD Frascati Manual. 

BERD Business enterprise expenditures on R&D: R&D performed in the business 

sector(including both publicly and privately funded R&D). The business sector in the 

context of R&D statistics includes all firms, organizations and institutions whose primary 

activity is the market production of goods or services (other than higher education) for 

sale to general public at an economically significant price and the private non-profit 

institutions mainly serving them. 

HERD Higher Education Expenditure on R&D: R&D performed in the higher education sector, 

where the higher education sector in the context of R&D statistics includes all 

universities, colleges of technology and other institutions of post-secondary education, 

whatever their source of finance or legal status. It also includes all research institutes, 

experimental stations and clinics operating under the direct control of or administered by 

or associated with higher education institutions.  

GOVERD Governmental intramural expenditure on R&D: R&D performed in the government sector, 

where the government sector in the context of R&D statistics includes all departments, 

offices and other bodies which furnish, but normally do not sell to the community, those 

common services, other than higher education, which cannot otherwise be conveniently 

and economically provided, as well as those that administer the state and the economic 
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and social policy of the community. Public enterprises are cluded in the business 

enterprise sector. The non-profit institutions (NPIs) controlled and mainly financed by 

government but not administered by the higher education sector. 

GAK General Advancement of Knowledge. This group covers all R&D which contributes to the 

general advancement of knowledge and cannot be attributed to a specific objective. 

GUF General University Funds - All R&D financed from general purpose grants from the 

Ministry of Education (estimated R&D content of government block grants to 

universities). 

Bron: OECD (2002). Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 

Experimental Development, 11 December 2002 

 

Wereldwijd geldt al jaren dat landen meer gaan uitgeven aan onderzoek en innovatie. 

Zowel voor de EU als OECD-landen stijgt het percentage van het Bruto Binnenlands 

Product (BBP) wat aan R&D wordt gespendeerd (GERD) gestaag. Wel blijkt een aantal 

OECD-landen structureel hoger te scoren, zoals bijvoorbeeld Korea, Israël en Japan (allen 

sinds 2002 >3% van het GDP). Nederland wijkt niet substantieel af van het EU gemiddelde 

maar het percentage R&D-uitgaven voor Nederland fluctueert wel sterker (zie 

Figuur 12). Verklaringen voor de plotselinge veranderingen kunnen gedeeltelijk worden 

teruggevoerd op de herdefinitie van GERD in Nederland, en in het internationaal bijstellen 

van het BBP (dat een relatief sterke invloed op de Nederlandse cijfers heeft).56 

                                                

56  Inzicht in de ontwikkeling van de R&D-uitgaven in de private sector en de publieke sector 

afzonderlijk wordt bemoeilijkt door een methodiekverandering in de cijfers van het CBS in 2011. In 

dat jaar is de grondslag voor R&D-uitgaven van bedrijven veel breder gemeten dan voorheen en 

worden ook de R&D-uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werkzame personen meegeteld. 

Tegelijkertijd zijn de R&D-uitgaven van hoger onderwijsinstellingen fors naar beneden bijgesteld (zie 

ook Figuur 13). Het CBS heeft de laatste bijstelling ook met terugwerkende kracht doorgevoerd in de 

cijfers, maar de OEDC heeft dat (nog) niet gedaan. Mede daardoor is er in 2011 netto sprake van 

een sterke stijging van GERD in Nederland. Wat betreft het BBP is in 2014 bekend geworden dat CBS 

werkt aan een revisie van de Nationale Rekeningen en ook dit heeft gevolgen voor de berekening 

van met name de R&D-uitgaven als percentage van het BBP of R&D intensiteit. Voor 2010 is het BBP 

met €44,7 miljard naar boven bijgesteld (zie Mededeling CBS getiteld Revisie nationale rekeningen: 

Uitkomsten voor het verslagjaar 2010, 6 maart 2014). In ICT, kennis en economie 2014 (CBS, 2014, 
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Hoewel de wereldwijde ontwikkeling van de R&D-uitgaven het afgelopen decennium 

redelijk constant is verlopen (dat wil zeggen, een constante lichte stijging), is de 

samenstellingvan de uitgaven wel sterk veranderd: binnen de totale uitgaven (GERD) is 

het aandeel dat wordt besteed door de overheidssector (GOVERD) in 30 jaar constant 

gedaald van 17% naar 11%. Tegelijkertijd zijn de uitgaven van R&D dat uitgevoerd wordt 

door hoger onderwijsinstituten (HERD) constant gestegen van 14% tot 18% (zie Figuur 

13). De twee trends zijn vrijwel tegengesteld. Opgeteld blijven GOVERD en HERD 

gedurende de gehele periode rond de 30%. GOVERD lag bij de EU15 tot aan 2000 altijd 

enkele procentpunten boven het OECD-gemiddelde maar is sindsdien gedaald tot een 

vergelijkbaar niveau. De trend is negatiever dan in de OECD als geheel. Dat wil zeggen dat 

GOVERD in de EU sneller daalt dan in de OECD. Ook bij HERD lag het aantal altijd enkele 

procentpunten boven het OECD-gemiddelde maar dat verschil is gedurende de gehele 

periode 1981-2013 vrijwel hetzelfde gebleven. Nederland springt er qua aandeel HERD uit 

ten opzichte van de gehele OECD en EU. Het aandeel was (en is) niet alleen veel hoger 

maar steeg gedurende de periode 1990-2010 ook nog eens sneller dan dat van de OECD 

en EU15. In 2011 is het aandeel echter sterk gedaald (van 40% naar 32%). GOVERD 

volgt, net als het gemiddelde van de EU15, sinds 2000 grotendeels de ontwikkeling van het 

OECD-gemiddelde met dien verstande dat de daling nog wat sterker is dan die van de 

EU15 (die op haar beurt weer iets sterker is dan die van de OECD). Tot aan de sterke 

daling in 2011 compenseerde de groei van HERD – net als bij de OECD – de afname van 

GOVERD maar daarna is dat niet meer het geval. 

Figuur 12. Lange termijn trends van totale uitgaven aan R&D (GERD) als % van Bruto 

Binnenlands Product (BBP). Bron: OECD MSTI. 

                                                                                                                                       

p. 182) zijn inmiddels ook aangepaste R&D-uitgaven inclusief voorlopige (aangepaste) BBP cijfers 

opgenomen, evenals op CBS Statline. 
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Figuur 13. Lange termijn trends van GOVERD en HERD als % van GERD, EU15, OECD, 

Nederland, 1981-2013. Bron: OECD MSTI. 

Deze tegengestelde ontwikkeling van HERD (constante stijging) en GOVERD (constante 

daling) heeft ook zijn weerslag op de verdeling van het type onderzoek dat wordt 

uitgevoerd. De verschuiving van GOVERD naar HERD veronderstelt dat het aandeel “vrij” 

onderzoek constant toeneemt.57 Dat blijkt inderdaad het geval te zijn voor de OECD en de 

EU15. Bij Nederland zien we deze toename pas na 2004 optreden maar dan wel in 

versnelde vorm. De trendbreuk in 2011 in de groei in HERD in Nederland zien we ook nu in 

Figuur 14 terug.  

                                                

57 Als proxy is hier genomen: non-oriented percentage Research programmes as a percentage of Civil 

GBAORD. GBAORD is een indicator die alle overheidsuitgaven aan R&D omvat in de budgetten van 

de centrale overheid. Regionale financiering wordt dus niet meegerekend.Het is helaas niet mogelijk 

om het aandeel funderend onderzoek (ofwel oriented basis research) te onderscheiden. Nota bene: 

het label “vrij” onderzoek slaat hier op onderzoek dat waarvan de onderwerpen bepaald worden door 

de onderzoekers zelf, niet door externe opdrachtgevers. In deze – ruime – definitie valt dit type 

onderzoek dus niet samen met eerstegeldstroomonderzoek. Het laatste – specifieke – type 

onderzoeksfinanciering is de laatste jaren juist onder druk komen te staan. Ten eerste omdat er een 

verschuiving heeft plaatsgevonden naar tweedegeldstroomonderzoek. Ten tweede omdat het aantal 

studenten in het HO is toegenomen en onderwijs deels uit dezelfde (eerste) geldstroom wordt 

gefinancieerd. 
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Figuur 14. Lange termijn trends van het aandeel 'non-oriented research programmes', 

EU15, OECD, NL, 1981-2013. Bron: OECD MSTI. 

De lange termijn trends voor een andere proxy voor vrij onderzoek, het percentage van de 

overheidsbestedingen aan R&D (GBOARD) dat gebudgetteerd is voor ‘General 

Advancement of Knowledge (GAK), laat uiteraard een vergelijkbare ontwikkeling zien (zie 

Figuur 15).58 Anders dan in het vorige figuur ligt het aandeel GAK voor Nederland wel veel 

hoger (50-70%) dan in de OECD (20-30%).  

Het gros van de budgetten voor ‘General Advancement of Knowledge’ wordt in de vorm 

van eerste geldstroomfinanciering (General University Funds ofwel GUF) aan universiteiten 

en hogescholen besteed. Binnen de OECD is het aandeel GUF goed voor tweederde van het 

totaal. Gedurende de gehele periode 1983-2013 ligt dit aandeel rond de 67%. In de EU15 

lag het aandeel GAK sinds 1987 boven dat van de OECD. Het aandeel is sinds 1999 echter 

geleidelijk maar constant gedaald. Vanaf 2005 ligt het daardoor onder het OECD-

gemiddelde. In Nederland is het aandeel van eerste geldstroomfinanciering traditioneel 

hoog (80-85%). Tot aan 2005 kent het dezelfde contante ontwikkeling als de trend van de 

OECD. Daarna volgt het echter de negatieve trend van de EU15 en is er sprake van een 

trendbreuk: het aandeel van GAK dat wordt besteed aan GUF is niet meer toegenomen 

sinds 1993 ondanks het feit dat Figuur 13 een stijging van HERD laat zien. Wel zijn overige 

fondsen voor GAK sinds 1983 constant toegenomen. Geconcludeerd kan worden dat een 

steeds groter deel van al het fundamenteel onderzoek door hoger onderwijsinstituten 

wordt uitgevoerd, maar dan dit onderzoek steeds vaker niet uit GUF maar uit andere – 

niet-thematisch gebonden – fondsen komt, zoals bijvoorbeeld de FES-gelden. Dit duidt 

erop dat universiteiten en hogescholen in steeds sterkere mate – succesvol – concurreren 

met publieke onderzoeksorganisaties (PROs) op de ‘markt’ voor toegepast (strategisch) 

funderend onderzoek. 

                                                

58 Definitie GAK: “Definitie.”Bron: OECD (2002). Frascati Manual. 
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Figuur 15. Lange termijn trends van het General Advancement of Knowledge (GAK) en 

General University Funds (GUF) in GBOARD, 1981-2013, OECD, Nederland. Bron: OECD 

MSTI.59 

4.2 Kernindicatoren kennisbasisfunctie agro-natuur (internationaal) 

Landen verschillen in sterke mate van elkaar. Dat geldt ook zeker voor relevante dimensies 

zoals het relatieve economische belang van landbouw, de R&D-intensiteit in het algemeen, 

en het onderzoeksportfolio op het gebied van agro-natuur in het bijzonder. Om zinnige 

uitspraken over de relatieve omvang en de specifieke inrichting van (strategisch) 

onderzoek naar agro-natuur in een land te kunnen doen, moeten deze verschillen worden 

meegenomen in de internationale vergelijking. We beschrijven daarom eerst de positie van 

de referentielanden Australië, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Ierland op de genoemde 

relevante dimensies. 

4.2.1 Relatieve economische belang van landbouw 

Het aandeel van de landbouwsector in de nationale economie ligt in Nederland onder het 

OECD-gemiddelde. 60  Dat geldt echter, met uitzondering van Australië, voor alle 

referentielanden (zie Tabel 7). Dat komt omdat het gemiddelde omhoog wordt gehaald 

door opkomende economieën (meeste Oost-Europese landen, Chili, Mexico) of door landen 

                                                

59 GAK is weergegeven in absolute getallen, uitgedrukt in 2005 US$, constante prijzen en gecorrigeerd 

voor inflatie (PPP). Vervolgens zijn deze absolute totalen geïndexeerd op 2005 (=100). 

60 Nota bene: de landbouwsector wordt in deze internationaal vergelijkende cijfers eng gedefinieerd. In 

Nederland wordt een veel ruimere definitie gebruikt, namelijk die van het agrocomplex. Dat omvat 

ook de toeleverende industrieën (zoals zaai- en pootgoed, kunstmest, veevoer, maar bijvoorbeeld 

ook machines voor de V&G-industrie), de verwerking tot (eind)producten en de distributie van de 

(eind)producten tot aan de supermarkten. De totale toegevoegde waarde van het agrocomplex is 

een factor vier hoger dan de cijfers uit de enge definitie van de OECD: 7,7% in 2010 en 8,3% in 

2013 (bron: LEI, 2015. Landbouw-Economisch Bericht 2015).  
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die sterk op landbouw, visserij of bosbouw zijn gericht. Ten opzichte van de vijf 

referentielanden is het aandeel van Nederland juist relatief hoog. 

Tabel 7. Aandeel totale toegevoegde waarde van de sectoren landbouw, bosbouw en 

visserij in het bruto binnenlands product, 2008-2013 (bron: OECD) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 gemiddelde 

Australië 2.46% 2.37% 2.46% 2.42% 2.45% 2.52% 2.45% 

Gemiddelde 2.12% 2.07% 2.18% 2.32% 2.34% 2.36% 2.23% 

Nederland 1.78% 1.69% 1.91% 1.67% 1.78% 1.97% 1.80% 

Frankrijk 1.69% 1.47% 1.78% 1.84% 1.85% 1.69% 1.72% 

Denemarken 1.00% 0.97% 1.40% 1.53% 1.79% 1.36% 1.34% 

Ierland 1.14% 0.86% 1.27% 1.55% 1.50% 1.56% 1.31% 

Duitsland 0.91% 0.76% 0.74% 0.81% 0.87% 0.86% 0.82% 

 

Het binnenlandse aandeel van landbouw zegt vooral iets over de economische ontwikkeling 

van een land. In het algemeen daalt het aandeel naar mate een land zich sterker richt op 

industrie (Duitsland) of diensten. Wat dat betreft is het relatieve hoge aandeel van 

landbouw in Nederland opvallend te noemen. Overigens spelen comparatieve voordelen 

(grote landoppervlaktes, gunstig klimaat) hier ook een belangrijke rol (Australië). 

Een indicator die iets meer zegt over de geavanceerdheid van de landbouwsector in een 

land is het aandeel van landbouw in de totale export (zie Tabel 8). Ten opzichte van de 

andere referentielanden scoort Nederland hier zeer hoog. Duitsland blijkt wederom bepaald 

geen typisch landbouwland maar kan in deze hoedanigheid als een controlevariabele 

worden gebruikt. 

Tabel 8. Aandeel exportwaarde van de sectoren landbouw, bosbouw en visserij in het bruto 

binnenlands product, 1995-2008 (bron: OECD) 

 
1995 2000 2005 2008 gemiddelde 

Nederland 3.06% 2.75% 2.43% 2.53% 2.69% 

Gemiddelde 1.68% 1.61% 1.59% 1.83% 1.68% 

Australië 1.11% 1.64% 1.10% 0.58% 1.11% 

Denemarken 1.29% 0.93% 1.01% 0.77% 1.00% 

Frankrijk 0.95% 0.80% 0.69% 0.92% 0.84% 

Ierland 1.49% 0.56% 0.36% 0.33% 0.69% 

Duitsland 0.21% 0.23% 0.20% 0.25% 0.22% 

 

We kunnen de specifieke economische sterkte van een land in agro-natuur ook relateren 

aan de sterkte van het land in het algemeen. 61  Een maat daarvoor is het percentage 

exportproducten weergegeven waarin het land mondiaal gezien een relatief sterke positie 

heeft (zie Figuur 16).62 Een land als Duitsland exporteert een relatief breed portfolio aan 

producten (de donker blauwe kolommen in Figuur 16). Deze indicator hangt sterk samen 

met de omvang van het BBP van een land. Hoe groter een land, in hoe meer producten het 

gespecialiseerd kan zijn. Echter, in landbouwproducten exporteert Duitsland ten opzichte 

van het wereldtotaal net zoveel producten als het veel kleinere Ierland (de groene 

                                                

61 Het (referentie)land Frankrijk is één van de weinige landen in de wereld waar we geen data over 

hebben om analyses over exportspecialisaties uit te voeren. In de volgende figuren is daarom Spanje 

in plaats van Frankrijk vermeld.  

62Dat is het aantal soorten exportproducten in het totale aantal exportproducten dat wereldwijd wordt 

verhandeld waarin het land een RCA (revealed comparative advantage) heeft van >1.0, waarbij 1.0 

= het wereldgemiddelde. 
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kolommen). Ten opzichte van haar eigen productportfolio is het aandeel van 

landbouwproducten van Duitsland daardoor relatief laag (de lichtblauwe kolommen die de 

verhouding tussen de groene en donkerblauwe kolom weergeven). Alle andere landen 

hebben een relatief sterk exportprofiel in landbouw – de groene kolom is hoger dan de 

donkerblauwe kolom. Nederland heeft relatief gezien een sterke exportpositie en 

daarbinnen een sterke specialisatie in landbouw. Het patroon voor Denemarken is 

vergelijkbaar met dat van Nederland alleen op een lager schaalniveau. Australië is voor 

haar export sterk afhankelijk van landbouw (hoogste lichtblauwe kolom) maar is ten 

opzichte van het wereldtotaal niet zo sterk als Nederland (of Spanje). 

 

Figuur 16. Percentage producten waarin een land een relatief sterke exportpositie heeft, 

2000 (bron: Dialogic, 2015) 

De positie van Duitsland in agro was in het verleden overigens nog een stuk slechter. Sinds 

1990 heeft het land een enorme inhaalslag gemaakt. Dat geldt ook voor Spanje maar daar 

was de aanvangspositie minder laag (zie Figuur 17). Verder zien we in het figuur opnieuw 

de sterke positie van Nederland terug. Denemarken had in 1990 ook al een sterke positie 

maar is in de periode 1990-2000 nauwelijks verder gegroeid. Nederland wel en dat is, met 

de wet van de remmende voorsprong in het achterhoofd, een knappe prestatie. De positie 

in Ierland is in de periode 1990-2000 verslechterd. Dit is in lijn met de trend in Tabel 8. 

 

Figuur 17. Internationale sterktes van landen in agro door de tijd heen, 1990 en 2000 

(bron: Dialogic. 2015) 
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Een belangrijke bevinding met betrekking tot exportprofielen van landen is dat de mate 

van specialisatie van een land zeer sterk positief samenhangt met de breedte van het 

portfolio van het land.63 Breedte en diepte (specialisatie) sluiten elkaar dus niet uit maar 

versterken elkaar juist. Deze contra-intuïtieve uitkomst kan worden verklaard uit het feit 

dat het aantal mogelijke combinaties tussen items (producten) exponentieel toeneemt bij 

een stijging van het totale aantal items. Verder geldt daarbij dat de kans dat er nieuwe 

combinaties ontstaan, toeneemt als de ‘afstand’ tussen de afzonderlijke items niet al te 

groot is. Met andere woorden, hoe gelijker de specialisaties over een portfolio zijn 

verdeeld, hoe sterker de kracht van het overall portfolio. 

Met deze uitkomst in het achterhoofd hebben we de sterktes in landbouwproducten uit 

Figuur 17verder opgesplitst in hoofdcategorieën. Voor Nederland blijkt nu dat de 

specialisaties redelijk gelijk verdeeld zijn over de verschillende hoofdcategorieën. Dit in 

tegenstelling tot landen als Denemarken, Australië en Spanje die allemaal een zeer diepe 

specialisatie hebben in één (telkens verschillende) agrosector (zie Figuur 18).  

 

Figuur 18. Verdeling agro-exportportfolio op 2-digit productniveau (hoofdcategorie), 2000 

(bron: Dialogic, 2015) 

Dezelfde relatief gelijke verdeling over het portfolio doet zich bij Nederland nog steeds voor 

als we de hoofdcategorieën verder opsplitsen (zie Figuur 19; voor legenda zie vorig 

figuur).64 Dat betekent dat de sterkte in de breedte in het landbouwexport-portfolio diep in 

de huidige economische structuur van het land zit ingebakken. Deze brede basis, die over 

zeer lange tijd is gegroeid, is een belangrijk strategisch gegeven omdat het Nederland een 

sterke positie geeft vis-a-vis concurrerende landen met een sterk profiel in agro. 

                                                

63 Zie het proefschrift van M. J. Janssen (2015), Service innovation in an evolutionary perspective, 

Eindhoven: Eindhoven Unviersity of Technology, met name hoofdstuk 8. 

64 Met uitzondering van de hoofdcategorieën Live animals (00), Fish (03) en Cereals (04). In (03) 

heeft Nederland bijvoorbeeld een minder gelijkmatig profiel dan Denemarken, en in (04) dan 

Australië.  
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Figuur 19. Verdeling agro-exportportfolio op 3-digit productniveau, Nederland, 2000 (bron: 

Dialogic, 2015) 

 

4.2.2 Relatieve sterkte van het agro-natuur onderzoeksportfolio 

De trends in onderzoeksfinanciering voor onderzoek in het algemeen zijn voor Nederland 

reeds in paragraaf 4.1 beschreven. In de landenstudies (zie paragraaf 4.3 en bijlage 5) 

worden soortgelijke trends beschreven voor elk van de referentielanden. In de 

onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitkomsten voor alle referentielanden 

samengevat. Ierland heeft een veel lagere R&D-intensiteit (GERD as % GDP) dan alle 

andere referentielanden. Ook het percentage R&D dat door de overheid wordt uitgevoerd 

(GOVERD) lag en ligt laag.  

In Nederland en Denemarken wordt een opvallend hoog percentage onderzoek door 

universiteiten en hogescholen uitgevoerd (HERD). In Denemarken wordt anno 2012 zelfs 

nagenoeg alle onderzoek (95%) door universiteiten en hogescholen uitgevoerd (zie Tabel 9 

– HERD as % GDP). Desondanks ligt het aandeel fundamenteel (basic) onderzoek en met 

name het aandeel toegepast (applied) onderzoek in Denemarken onder dat van de landen 

(Australië en Ierland) waarvan deze cijfers ook bekend zijn. Het aandeel ‘vrij’ onderzoek 

was in Nederland in vergelijking tot alle andere landen (met uitzondering van Australië) 

zeer laag. Het aandeel is in 2012 echter gestegen tot het niveau van Frankrijk, Duitsland 

en Denemarken. In Australië blijft het laag. In Ierland was het aandeel opvallend hoog en 

blijft het hoog. Daarentegen is het aandeel civiele onderzoeksuitgaven door de overheid 

(civil GBOARD) in block grants aan universiteiten en hogescholen (universiteitsfondsen) 

hoog in vergelijking tot alle andere landen (52%). Dit ligt in lijn met het hoge aandeel 

HERD as % GDP (0.62%). 

Tabel 9. Overzicht R&D-kernindicatoren voor alle referentielanden, 2002, 2012 (bron: 

OECD, bewerkt door Dialogic)  

indicator jaar AUS DEN DUI FRA IER NED 
GERD as % BBP 2002 1.65% 2.44% 2.42% 2.13% 1.06% 1.77% 

 2012 2.13% 3.02% 2.88% 2.23% 1.58% 1.97% 

GOVERD as % BBP 2002 0.31% 0.18% 0.33% 0.36% 0.09% 0.22% 

 2012 0.24% 0.07% 0.41% 0.29% 0.08% 0.21% 

HERD as % GDP 2002 0.43% 0.56% 0.41% 0.41% 0.24% 0.62% 

 2012 0.63% 0.95% 0.51% 0.47% 0.36% 0.62% 

Basic research as % total research 2004 22.6% 18.5% n/a n/a 22.8% n/a 
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 2012 20.1%1 18.3% n/a n/a 17.0% 28.0% 

Applied research as % total 
research 

2004 38.9% 27.9% n/a n/a 36.5% n/a 

 2012 38.7%1 27.6% n/a n/a 30.8% 43.4% 

Non-oriented research programs 
as % civil GBOARD 

2002 11.0% 21.7% 18.0% 26.9% 28.9% 9.9% 

 2012 10.2% 16.6% 17.9% 19.2% 33.8% 17.3% 

general university funds (GUF) as 
% civil GBOARD 

2002 37.3% 39.2% 42.0% 30.0% 22.9% 51.4% 

 2012 27.6% 45.1% 41.5% 26.6% 22.3% 52.6% 

 

Tabel 9 geeft een eerste beeld van de verschillen in de generieke inrichting van de 

kennisinfrastructuur van een land. Dit ligt op de korte termijn grotendeels vast al laat de 

case Denemarken zien dat er wel degelijk grote verschuivingen mogelijk zijn in relatief 

korte tijd. Binnen dit bredere kader wordt de kennisbasisfunctie voor agro dan 

vormgegeven. De veronderstelling is dat de omvang van de agro-kennisbasis deels wordt 

bepaald door het belang van landbouw voor de economie van een land. De veronderstelling 

is verder dat de inhoud (dat wil zeggen de thematische inrichting van het 

onderzoeksportfolio) althans deels de aard en de structuur van het exportportfolio van een 

land weerspiegelt. 

De relatieve omvang van de financiering voor agro-onderzoek in Nederland is reeds in 

paragraaf 3.1 beschreven. In Tabel 10 zijn de trends uit voor alle referentielanden 

samengevat.65Het aandeel van agro in de totale onderzoeksuitgaven door de overheid ligt 

in Nederland veel lager dan op grond van het relatieve belang van landbouw voor de 

nationale economie kan worden verwacht – althans, wat betreft de omvang van de 

primaire sector (het aandeel van het agrocomplex is veel groter, zie voetnoot 60). Het 

aandeel daalt in de periode 1995-2005 weliswaar langzamer dan de algemene trend 

(OECD-gemiddelde) maar in de laatste jaren zet de daling juist veel sterker door. In 

Denemarken is de afname van het aandeel agro nog sterker en doet ze zich bovendien 

over de gehele periode 1995-2012 voor. 

Tabel 10. Aandeel agro-onderzoek in totale onderzoeksuitgaven door de overheid 

(GBOARD), 1995-2012 (bron: OECD, bewerkt door Dialogic) 

Land 
%agro 
2012 

CAGR  
1995-2012 

CAGR  
2000-2012 

CAGR  
2005-2012 

Ierland 13.0% -2.8% -3.1% -0.5% 

Australië 7.6% -0.6% -0.1% -2.1% 

Gemiddelde OECD 5.1% -2.8% -2.8% -3.2% 

Nederland 3.2% -1.6% -0.9% -7.1% 

Duitsland 2.9% 0.7% 1.2% 7.2% 

Denemarken 2.7% -5.3% -11.1% -9.8% 

Frankrijk 1.9% -3.4% -1.7% -1.9% 

 

Voor Duitsland en met name Ierland geldt het omgekeerde. Nu is in Ierland het aandeel 

weliswaar gedaald over de gehele periode 1995-2012 maar die daling komt vrijwel geheel 

overeen met de algemene trend. In de meest recente periode (2005-2012) is de daling van 

het aandeel in Ierland veel minder sterk dan het gemiddelde. Duitsland is het enige land 

                                                

65 CAGR (Compound Annual Growth Rate) is de gemiddelde groei over een bepaalde periode. 
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waar het aandeel constant stijgt – zelfs zeer sterk in de laatste jaren. Dat strookt niet met 

het beeld dat uit Tabel 7 en Tabel 8 naar voren komt: noch de export noch het aandeel 

agro in het BBP zijn noemenswaardig gestegen vanaf 1995. 

Met betrekking tot de inhoud van het agro-onderzoek ligt het voor de hand om eerst te 

onderzoeken of zich hier ook het gevonden verband tussen breedte en diepte voor doet. 

Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. In het Figuur 20is de samenhang tussen specialisatie 

(diepte) en diversificatie (breedte) weergegeven voor het aantal Europese 

onderzoeksprojecten waarin een land participeert. Dit verband is zeer sterk.66 De grote 

landen als Duitsland en Frankrijk zitten breed in het domein, en zijn daarbij ook prominent 

aanwezig in de verschillende projecten. Andersom geldt: groot zijn in enkele subthema’s is 

er dus niet bij. 

 

Figuur 20. Samenhang tussen specialisatie (diepte) en diversificatie (breedte) van landen 

binnen Europese onderzoeksprojecten. Bron: CORDIS, bewerkt door Dialogic. 

Maken we dezelfde opsplitsing voor de onderzoeksspecialisatie (hier dus 

geoperationaliseerd als het relatieve aandeel in FP-7 agro-environment projecten) dan zien 

we grosso modo hetzelfde beeld als bij exportspecialisatie (zie Figuur 21).67 De blauw-

grijze ruiten in het onderstaande figuur geven de scores weer van de top-5 van de (>50) 

deelnemende landen in FP7. Scoort een land op een bepaald specifiek onderzoeksthema 

boven de ruit, dan betekent dit dat het tot de Europese top behoord in termen van 

relatieve aanwezigheid. We zien hier wederom dat het totale aantal domeinen waarop een 

land is gespecialiseerd (dat wil zeggen tot de top behoort) samenhangt met de grootte van 

het land. Nederland doet het, naar verhouding tot de grootte van zijn economie, goed op 

een breed scala van onderwerpen. Overall scoort het beter dan veel grotere landen zoals 

Frankrijk en Spanje. In agro-natuur onderzoek heeft Nederland dus zowel een brede als 

een diepe kennispositie.  

                                                

66R2=0.96. 

67  Agriculture = ‘Food, agriculture and fisheries, biotechnology’(‘knowledge based bio economy’), 

Green = ‘Environment’. 
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Figuur 21. Onderzoeksspecialisatie van referentielanden (bron: CORDIS, 2015. Bewerkt 

door Dialogic, 2015) 

Het Europese onderzoek wordt over het algemeen gedomineerd door publieke partijen (zie 

Figuur 22).68 Dat geldt voor zowel agro als green in extreme mate. Private partijen zijn 

nauwelijks aanwezig. Dat geldt zowel voor agro als voor natuur. In andere domeinen is er 

een sterkere deelname vanuit de markt.  

                                                

68  Nota bene: dit patroon lijkt specifiek voor Europees (Kaderprogramma, H2020) onderzoek. In 

Nederland is de omvang van investeringen in onderzoek door de private sector ongeveer even groot 

als die van de publieke sector (bron: mimeo). 
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Figuur 22. Verhouding publiek/privaat in uitvoerders EU FP-7 onderzoek,  top 50 per 

thema. Bron: CORDIS, bewerking Dialogic (2015). 

4.3 Internationale vergelijking benchmarklanden 

Na de overwegende kwantitatieve benchmark zoomen we in deze paragraaf in op enkele 

opmerkelijke kenmerken van de wijze waarop het onderzoek in het agro-natuur domein is 

georganiseerd en wordt aangestuurd in de vijf benchmarklanden Frankrijk, Denemarken, 

Australië, Duitsland en Ierland. Voor een individuele rapportage per land verwijzen we naar 

bijlage 5. Wel zullen we in de hoofdtekst per land ten minste één organisatie of structuur 

benoemen die onderscheidend is. Deze geven we weer middels boxen. In veel gevallen 

maken deze buitenlandse instituten geen expliciet onderscheid tussen strategisch-

funderend onderzoek en toegepast onderzoek. We beschrijven daarom in brede zin de 

publieke financiering van agro-natuur onderzoek. Daar waar mogelijk focussen we expliciet 

op de organisatie en financiering van het strategisch-funderende onderzoek.  

Het gaat in de benchmarklanden in de meeste gevallen om landen met een typische agro-

specialisatie. Duitsland is de enige uitzondering. De breedte waarover een land zich kan 

specialiseren, hangt onder andere af van de grootte en lijkt verder sterk historisch bepaald 

(padafhankelijkheid). Een land als Frankrijk kent relatief meer agro-gerelateerde export 

sterktes dan landen als Ierland en Denemarken en ook Australië. Nederland is qua 

aantallen specialisaties vergelijkbaar (gecorrigeerd voor grootte). De landen hebben vrijwel 

allemaal gemeen dat de samenstelling van de R&D-uitgaven over de periode 1984-2012 

sterk is gewijzigd (zie ook paragraaf 4.1). Het aandeel R&D dat wordt besteed door de 

overheidssector is sterk teruggelopen en die terugval wordt slechts gedeeltelijk 

gecompenseerd door R&D uitgevoerd door hoger onderwijsinstituten. Dit geldt evenzeer 

voor Nederland. 

Frankrijk 

Publiek-gefinancierd agro-onderzoek in Frankrijk wordt breed gedefinieerd: duurzame 

productie, voedselveiligheid, voeding, ecologie, regionale ontwikkeling en 

landschapsbeheer worden hiertoe gerekend. Bij de financiering en aansturing ervan zijn 

tenminste vier ministeries en verschillende funding agencies betrokken. Op uitvoerend 

niveau zijn er veel professional research organizations actief op het thema agro-natuur. 
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Deze organisaties hebben relatief veel autonomie in het opzetten van 

onderzoeksprogramma’s. Hun doel is wetenschappelijke kennis verkrijgen en een 

kennisbasis garanderen. Daarbij assisteren ze bij beleidsbesluiten en dragen ze bij aan het 

hoger onderwijs. 

Verreweg het belangrijkste publieke onderzoeksinstituutop het gebied van landbouwkundig 

onderzoek is INRA. Ongeveer 90% van het publieke landbouwkundig onderzoek in 

Frankrijk wordt uitgevoerd door INRA.69 INRA heeft een jaarlijks budget van €880 miljoen 

en kent 8500 werknemers, waarvan 1.800 onderzoekers. Ongeveer een kwart van deze 

onderzoekers houdt zich bezig met fundamenteel onderzoek (zie onderstaande tekstbox 

voor een uitgebreidere beschrijving). 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 

INRA valt onder zowel het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschap als onder het ministerie 

van Landbouw en Visserij. Het instituut wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur die 

beslissingen neemt omtrent het onderzoeksbeleid, de organisatie, de activiteiten, de financiering en 

de programma's van INRA. Leden in deze raad vertegenwoordigen onder andere de Staat, de 

landbouwkundige industrie (organisaties, werknemers en consumenten) en de voorzitter van de 

wetenschapscommissie van INRA. 

Het instituut heeft ook een adviesrol en enkele wettelijke taken, maar deze zijn marginaal. Er zijn 4 

domeinen waarop INRA actief is, namelijk: het bevorderen van concurrentie in de landbouwsector; 

volksgezondheid; milieubeheer en management van natuurlijke hulpbronnen; en het verstrekken 

van wetenschappelijke adviezen aan beleidsmakers. 

In tegenstelling tot de situatie van PROs in veel andere landen, lijkt de onafhankelijkheid van INRA 

niet onder druk te staan. Er is geen discussie over de vraag of INRA minder strategisch-funderend 

onderzoek zou moeten doen. Het budget staat wel enigszins onder druk. Van het totale budget van 

INRA bestaat 95% uit publieke middelen, waarvan 80% lumpsumfinanciering en 15% competitieve 

projectfinanciering (waaronder ca. 20% vanuit Europa). De resterende 5% betreft eigen inkomsten 

van INRA. 

INRA is een complexe organisatie met 400 onderzoek units en veel verschillende expertisegebieden. 

Productieve interacties staan dan ook centraal: onderzoekers hebben toegang tot verschillende 

specialisaties of type onderzoek (fundamenteel of toegepast). INRA heeft daarnaast meer middelen 

dan universiteiten en heeft een grote ondersteunende afdeling die nodig is voor het gebruik van 

grote databestanden uit het veld. INRA heeft ook veel praktische kennis in huis. De institutionele 

setup van het instituut is stabiel. Onderzoek is georganiseerd in 13 verticale wetenschapsgebieden, 

zoals dier- en plantkunde, milieuonderzoek en voedseltechnologie en consumptie. Na een externe 

review in 2010 zijn 2 afdelingen samengevoegd. Recent zijn 6 transversale programma’s 

(‘horizontal programming’) ontwikkeld om kruisbestuiving tussen afdelingen te stimuleren. Deze 

metaprogramma’s (cf. de ‘grand challenges’ van het nationale Franse beleid) zetten in op 

maatschappelijke thema’s. In dezelfde externe review moest het instituut de link tussen 

fundamenteel en toegepast onderzoek verantwoorden, als ook haar maatschappelijke impact. INRA 

hanteert sindsdien haar eigen methodologie om dit laatste bij te houden. Socio-economische impact 

is belangrijk voor INRA, onder andere omdat het instituut zich hiermee onderscheidt van het meer 

fundamenteel wetenschappelijke Centre National de la recherche scientifique (CNRS). 

 

Het meer fundamenteel wetenschappelijke Centre National de la recherche scientifique 

(CNRS) kent daarnaast een instituut voor ecologie en milieu (INEE). Hoewel INRA het 

grootste en belangrijkste onderzoeksinstituut van Frankrijk is en een breed scale aan type 

onderzoek uitvoert (van fundamenteel tot toegepast), zijn er meerdere toegepaste 

                                                

69 Andere relevante onderzoeksinstellingen in dit domein zijn IRSTEA (vroegere CEMAGREF), CNRS 

(bijvoorbeeld bij CEFE), CIRAD (voor overzeese gebiedsdelen) en MEDDE (Ministerie van Milieu). 

http://www.irstea.fr/en/accueil
http://www.cefe.cnrs.fr/
http://www.cirad.fr/en/home-page
http://www.paysage-developpement-durable.fr/
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onderzoeksinstituten actief op het gebied van agro-natuur: de technische instituten. Dit 

zijn private non-profit onderzoeksorganisaties gespecialiseerd in diverse productiesectoren. 

In 2008 waren er 15 ‘technical farming institutes’ (ITAs) en 16 ‘technical agro-industrial 

institutes’ (ITAIs). De ITAs hebben ongeveer 1.500 werknemers in dienst en kennen een 

gezamenlijk budget van meer dan 180 miljoen euro per jaar afkomstig van het ministerie 

voor landbouw (37%), andere ministeries (13%), bijdrages van boeren (27%) en van het 

aanbieden van services, trainingen, etc. Ze doen in een aantal opzichten ook denken aan 

de Proefstations zoals we die in Nederland tot 2015 kenden. 

Opvallend is dat universiteiten in Frankrijk een zeer bescheiden rol spelen in het agro-

natuur domein. Er zijn bijvoorbeeld geen landbouwkundige faculteiten bij Franse 

universiteiten. Wel is het zo dat universiteiten meer invloed krijgen (onder andere door een 

nieuwe wet uit midden 2013 die hen meer autonomie geeft). ‘Joint laboratories’ tussen 

publieke onderzoeksinstituten en universiteiten hebben bijgedragen aan een meer 

projectgerichte focus van financiering in Frankrijk. Het Franse kennissysteem wordt ook 

gekenmerkt door sterke formele en informele interacties tussen de verschillende actoren, 

zoals toegepaste onderzoeksinstituten, landbouwkamers (Chambers of Agriculture), 

vertegenwoordigers/verenigingen van boeren en private consultants. 

Publieke steun is zeer belangrijk voor onderzoeksinstituten in het agro-natuur domein 

(vooral voor INRA), maar kent een verschuiving van co-management naar steeds meer 

aanbestedende en delegerende diensten. Deze financiële steun bestaat uit zowel 

institutionele lumpsum-financiering, als competitive calls. De meeste instituten zijn 

afhankelijk van verschillende typen en bronnen van financiering (Europese, nationale en 

regionale middelen, bijdragen van boeren, etc.). Calls zijn meer en meer gericht op het 

ondersteunen van innovaties en het stimuleren van samenwerkingen tussen AKIS-

organisaties (pps-en). In die zin lijkt er (ook) in Frankrijk steeds meer te worden gestuurd 

op PPS-en. 

Ierland 

In Ierland wordt het publieke onderzoek overwegend uitgevoerd door de zeven 

universiteiten en veertien hogescholen die het landtelt. Ierland kent in vergelijking met de 

meeste andere EU-landen relatief weinig publieke onderzoeksinstituten. Enkele ervan 

bevinden zich overigens juist wel in het agro-natuur domein zoals: Teagasc (landbouw- en 

voedingsonderzoek, ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij, zie onderstaande box); 

Marine Institute (marien onderzoek, ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij) en 

hetEnvironmental Protection Agency (milieuonderzoek, ministerie van Milieu, Gemeenschap 

en Lokale overheid). 

De agri-food sector heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in Ierland en is tevens 

één van de belangrijkste onderzoeksthema’s voor de toekomst. Ierland heeft relatief veel 

overheidsmiddelen uitgegeven aan onderzoek in de agri-food sector. Dit onderzoek is 

volgens deskundigen echter weinig vraaggestuurd. Daarnaast wordt er maar weinig geld 

vanuit het bedrijfsleven geïnvesteerd in R&D. Publiek gefinancierd landbouwkundig 

onderzoek is in Ierland zowel belegd bij het hoger onderwijs als bij Teagasc. Teagasc is de 

nationale autoriteit op dit gebied en valt onder het ministerie van Landbouw, Voedsel en 

Visserij. Het instituut wordt voor het merendeel gefinancierd met publieke middelen maar 

is onafhankelijk in het programmeren van onderzoek. Teagasc voert minimaal 50% van het 

landbouwkundig onderzoek uit (zie ook onderstaande tekstbox). De andere 50% is 

verspreid over de negen universiteiten van Ierland, waarvan University College Dublin 

(vooral agro) en University College Cork (vooral food) het meest actief zijn. De private 

sector voert weinig strategisch-funderend onderzoek uit. Onderzoek wordt echter vaak wel 

in samenwerkingsverbanden opgezet. Zo werkt Teagasc veel samen met universiteiten en 
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met de industrie in Joint Industry Programmes. Samenwerking tussen bedrijven en 

universiteiten wordt steeds meer gestimuleerd maar verloopt in de praktijk nog lang niet 

altijd soepel. 

 

Agriculture and Food Development Authority (Teagasc) 

Teagasc is de nationale autoriteit op het gebied van landbouwkundig onderzoek en 

voedselontwikkeling. Deze semi-autonome organisatie valt onder en rapporteert aan het ministerie 

van Landbouw, Voedsel en Visserij en bestaat uit drie poten: onderzoek, advies en onderwijs. 

Teagasc heeft een wettelijke basis via de Teagasc Act en is belast met het uitvoeren van 

hoofdzakelijk gericht toegepast onderzoek alsmede het verschaffen van adviesdiensten en het 

geven van training aan agrariërs. De organisatie kent geen wettelijke taken vergelijkbaar met die 

van DLO. Data wordt bijgehouden, maar hoofdzakelijk voor eigen onderzoek. Het ministerie zelf en 

andere overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor controle en andere services die nodig zijn om 

de naleving van de regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld dier- en plantgezondheid en 

voedselveiligheid te handhaven. Teagasc’s missie is: “to support science-based innovation in the 

agri-food sector and the wider bio-economy so as to underpin profitability, competitiveness and 

sustainability”. 

Teagasc heeft 1100 werknemers en een budget van 160 mln. euro. Het budget van Teagasc bestaat 

voor 75% uit publiek geld afkomstig van het ministerie of de EU. Jaarlijks ontvangt het instituut 

lumpsumfinanciering (State Grant-in-Aid) van het ministerie bedoeld voor onderzoek, huisvesting, 

operationele kosten, etc. Competitieve middelen komen van publieke financiers (grootste: Science 

Foundation Ireland) en het ministerie. Het onderzoeksbudget van Teagasc bedraagt 40% van het 

totaal budget en is als volgt samengesteld: 50% lumpsum; 50% competitieve middelen (waarvan 

ongeveer 25% internationaal verkregen). 

Wat betreft de programmering van onderzoek is Teagasc vrij autonoom. Het heeft een eigen Raad 

van Bestuur met onafhankelijke stakeholders, waarin onder andere het ministerie is 

vertegenwoordigd. Deze raad besluit welk onderzoek gedaan wordt binnen Teagasc. De 

overkoepelende strategie van het ministerie is daarbij wel sturend (vooral Food Harvest 2020 en de 

2025 Agri-Food Strategie). Teagasc richt zich vooral op dier- en graslandonderzoek; gewassen, 

milieu en landgebruik; voedsel; en landelijke economie en ontwikkeling. Jaarlijks gaat het om zo’n 

300 onderzoeksprojecten (waarvan sommige gericht op de industrie), uitgevoerd door 500 

wetenschappelijke en technische medewerkers. Volgens gesprekspartners heeft het onderzoek bij 

Teagasc een hoofdzakelijk toegepast karakter (zo’n 70 tot 75%). Weinig fundamenteel en 

funderend onderzoek wordt uitgevoerd; dit ligt vooral bij universiteiten. 

 

Het natuuronderzoek in Ierland is sterk versnipperd, wordt financieel marginaal 

ondersteund en kent geen duidelijke structuur anders dan dat het bij universiteiten en bij 

publieke onderzoeksorganisaties is ondergebracht. Teagasc, het Marine Instituut en ESRI 

hebben afdelingen die grenzen aan natuuronderzoek maar er is in Ierland geen publieke 

onderzoeksorganisatie die zich primair op dit thema richt. 

In 2012 publiceerde de overheid een ‘research prioritisation strategy’, waarmee de 

jaarlijkse uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek op 14 gebieden worden geprioriteerd. 

Hieronder vallen vijf thema’s op het gebied van agri-food. Het ministerie startte een ‘inter-

agency’ en stakeholder consultatieproces gericht op het ontwikkeling van een Strategic 

Research and Innovation Agenda voor twee van deze thema’s: Food for Health en 

Sustainable food production and processing. Deze agenda’s zijn bedoeld om toekomstige 

onderzoeksfinancieringsbeslissingen te sturen. 

Denemarken 

In 2007 heeft er een grondige reorganisatie van het Deense kennislandschap 

plaatsgevonden: 25 publieke onderzoeksinstellingen zijn gefuseerd tot 11 instituten, 
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waarvan een groot deel vervolgens geïntegreerd is in enkele universiteiten. Het overgrote 

deel van het publieke onderzoek vindt nu plaats binnen universiteiten. Een belangrijke 

driver voor deze reorganisatie was de Nationale Globaliseringsstrategie. Hierin werd de 

ambitie beschreven om universiteiten zichtbaarder te maken op internationaal niveau. Voor 

het verkrijgen van een prominentere internationale reputatie werd de aanwezigheid van 

grotere universiteiten essentieel geacht. Ook moest de integratie tot een intensievere 

samenwerking tussen academici en de private sector leiden, met valorisatie van kennis en 

een hogere economische output als gevolg. Een derde reden betrof de wens te komen tot 

een betere aansluiting van onderzoek aan publieke onderzoeksorganisaties op 

onderwijs.Doordat de reorganisatie dit onderzoek dichter bij het academisch onderwijs 

bracht, werd gedacht dat het hierdoor makkelijker zou worden om deze kennis ook 

daadwerkelijk te integreren in onderwijs. Als laatste werden ook kostenbesparingen in de 

vorm van schaalvoordelen genoemd.  

Het Deense universitaire model: Aarhus University, de University of Copenhagen en de 

Technical University of Denmark 

Sinds 2007 vindt 95% van alle publieke agro R&D plaats in drie universiteiten: de University of 

Copenhagen, Aarhus University en de Technical University of Denmark. Behalve fundamenteel, 

strategisch en toegepast onderzoek omvat dit ook enkele publieke adviestaken (“research-based 

public-sector consultancy”). Waar strategisch-funderend onderzoek eerst voornamelijk plaatsvond 

in publieke onderzoekscentra, is dat sinds 2007 samen met veel van deze centra verhuisd naar 

deze universiteiten.  

 Binnen Aarhus University vindt het agro-onderzoek plaats binnen vijf verschillende 

departementen: Agroecology, Animal Science, Food Science, Molecular Biology en 

Engineering. Een deel van het onderzoek wordt daarbij gecoordineerd door het Danish 

Centre for Food and Agriculture (DCA), een centrum dat veel taken van het voormalige 

Research Institute for Agriculture onder haar verantwoordelijkheid heeft (zoals 

bijvoorbeeld kennisdisseminatie). Een zelfde structuur is gevonden voor natuuronderzoek: 

hoewel de activiteiten van voormalige NERI zijn ondergebracht in verschillende 

departementen (Bioscience and Environmental Science en het National Centre for 

Environment and Energy), wordt dit wel enigszins gecoördineerd vanuit één nieuwe unit, 

genaamd het Danish Centre for the Environment and Energy (DCE). 

 Agro-onderzoek binnen de University of Copenhagen vindt plaats binnen het department of 

Food and Resource Economics (IFRO). De activiteiten van the Royal Veterinary and 

Agricultural University, een voormalige PRO gespecialiseerd in agrofood, zijn hierin 

geïntegreerd. Natuuronderzoek vindt verder plaats binnen het Danish Centre for Forest, 

Landscape and Planning.  

 Binnen de Technical University of Denmark wordt geen onderzoek met betrekking tot 

natuur uitgevoerd. Wel zijn twee onderzoeksinstellingen met een agro-achtergrond 

hiermee gefuseerd, genaamd het Danish Institute for Food and Veterinary Research. 

Het Deense agro- en natuur kennissysteem wordt daarmee gekenmerkt door een sterke 

concentratie binnen een beperkt aantal grote universiteiten, waarbij een organisatorisch 

onderscheid tussen fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek amper terug te vinden is. 

Onafhankelijke publieke onderzoekscentra spelen nog slechts een marginale rol. De thema’s en 

disciplines waarop de activiteiten binnen de voormalige agro-natuur PROs waren onderverdeeld 

komen vaak niet overeen met de organisatorische structuur binnen universiteiten. De activiteiten 

van deze PROs zijn hierdoor regelmatig verspreid geraakt over verschillende academische 

departementen. Toch heeft de integratie van de PROs in de drie universiteiten nog niet alle 

gewenste synergievoordelen opgeleverd waarop men hoopte.In de gesprekken met betrokkenen 

zijn ook enkele negatieve effecten genoemd van het gehanteerde model. Ten eerste zijn 

intensievere samenwerkingen tussen academici en PRO onderzoekers moeilijker te realiseren dan 

werd verwacht. Oorzaak is de verschillen in type onderzoekers: verschillen in werkwijze, 

doelstellingen en algehele cultuur bemoeilijken daadwerkelijke integratie. Gevreesd wordt dat PRO 

onderzoekers “hetzelfde werk doen, maar dan onder een ander label”. Een ander punt is dat de 

activiteiten van vroegere PROs vaak zijn onderverdeeld bij verschillende universitaire 
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departementen, met fragmentatie tot gevolg. Een derde mogelijk negatief effect is de invloed op de 

mix van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek. Consistent met de internationale trend 

lijkt het zwaartepunt richting relatief toegepast onderzoek te verschuiven. Vooral fundamenteel 

onderzoek staat steeds meer onder druk. De integratie van PROs heeft geleid tot een sterkere 

nadruk op toegepast onderzoek en een kleinere rol voor fundamenteel onderzoek, met de voor- en 

nadelen van dien. 

 

Het Deense agro kennissysteem heeft als primaire doel het stimuleren van de ontwikkeling, 

productie en werkgelegenheid in de food, agro en visserijsectoren, als ook het verzekeren 

van gezond voedsel voor de Deense consument. Hiertoe zijn zeven onderzoeksthema’s 

aangewezen: landbouw en agronomie, food science, voeding, microbiologie, 

dierwetenschappen, analytische scheikunde en biotechnologie. Het AKS wordt grotendeels 

gefinancierd door het ministerie van Wetenschap, Innovatie en Hoger Onderwijs. Toch 

leveren ook het ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij (MVLV) en het ministerie van 

Milieu (MM) bijdragen. In de in 2012 gepresenteerde innovatiestrategie (gebaseerd op 

RESEARCH2020) zijn onder andere de groene economie, innovatieve voedselproductie en 

innovatieve milieuontwikkeling als prioriteiten aangestipt. De leidende gedachte achter de 

strategie is het activeren van de private sector. 

Australië 

De institutionele structuur van het Australische wetenschaps- en innovatielandschap is al 

enkele decennia grotendeelsonveranderd. Al het (publieke) onderzoek wordt uitgevoerd 

door 42 universiteiten en 8 publieke onderzoeksinstituten. CSIRO neemt hier een 

belangrijke rol in, aangezien het verreweg het grootste publieke onderzoeksinstituut is (zie 

onderstaande box).70 De universiteiten en CSIRO verschillen zowel qua type onderzoek als 

qua scope. Waar universiteiten zich voornamelijk bezig houden met fundamenteel 

onderzoek, gaat binnen CSIRO het meeste geld naar strategisch en toegepast onderzoek. 

Ook werken universiteiten vaak op regionale schaal terwijl CSIRO nationaal opereert. 

CSIRO is verder sterker dan universiteiten gericht op multidisciplinair onderzoek.De 

recente oprichting van zogenaamde ‘Flagships’ silovorming moet de traditionele 

structurering naar wetenschappelijke disciplines ombuigen naar een meer strategische, 

thematische structurering.  

Bij zowel universiteiten als publieke onderzoeksorganisaties neemt het percentage 

competitive funding toe, evenals het belang van strategisch en toegepast onderzoek. 

Aangezien universiteiten steeds meer opschuiven richting (ook) toegepast onderzoek, is er 

in groeiende mate sprake van competitie met CSIRO.  

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 

CSIRO voert als grootste PRO onderzoek uit binnen een uiteenlopende domeinen, waaronder de 

thema’s Agriculture en Environment. Elk thema vormt een zogenaamd Flagship. CSIRO heeft een 

budget van ongeveer €240 miljoen voor beide flagships. 1/3e van deze inkomsten komt van de 

overheid af (waarvan 60% block funding is). Eén derde wordt behaald uit patenten, nog een derde 

wordt gefinancierd door de private sector. Binnen de agro- en natuur flagships is 5% fundamenteel 

onderzoek, 30% strategisch-funderend en 65% toegepast. Het aandeel strategisch onderzoek is de 

afgelopen jaren gestegen. Hiermee verdedigt CSIRO zich tegen eerdere kritiek dat haar toegepaste 

onderzoek ook ondergebracht zou kunnen worden binnen het toegepaste onderzoek van 

universiteiten. Ook is onderzoek binnen CSIRO in toenemende mate multidisciplinair geworden (en 

zo verschilt het CSIRO-onderzoek nadrukkelijker van universitair onderzoek). 

                                                

7060% van het totale budget voor publieke onderzoeksorganisaties gaat naar CSIRO. 
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Een onderscheidende eigenschap van het Australische kennissysteem is de nadrukkelijke 

wijze waarop private partijen bij publiek onderzoek betrokken wordt. Dit arrangement doet 

denken aan de Nederlandse Topsectoren en de TKI-regeling. De zogenaamde RDCs en 

CRCs spelen hier een belangrijke rol in (zie onderstaande box). RDCs zijn permanente 

publiek-private samenwerkingen op het gebied van agro waarin elke private dollar 

gematched wordt door de Australische overheid. Met de (substantiële) gelden van de 15 

RDCs wordt onderzoek uitgevoerd door CSIRO en universiteiten gefinancierd. RDCs 

vervullen zo dus een intermediaire functie tussen publieke en private onderzoekfinanciers 

aan de ene kant en uitvoerders van onderzoek aan de andere kant. Zogenaamde 

Cooperative Research Centres (CRCs) zijn publiek-private samenwerkingsverbanden die 

toegepast onderzoek uitvoeren binnen specifieke thema’s. 

De rol van PPS-en in het Australische agro-natuur kennissysteem: CRCs en RDCs 

Een categorie van uitvoerders van onderzoek in het agro-natuur domein zijn de zogenaamde 

Cooperative Research Centres (CRCs). Dit zijn PPSen die toegepast onderzoek doen binnen 

specifieke thema’s. Hiervoor worden onderzoekers van universiteiten, PROs en private sector 

samengebracht. Er zijn momenteel 35 CRCs: 14 relevant voor agro, 10 voor natuur. CRCs hebben 

een gemiddeld budget van 20 miljoen euro. Hoewel het meerendeel hiervan door de Australische 

overheid gefinancierd worden (Department of Industry) leveren ook anderen deelnamers een 

bijdrage. Elke CRC bestaat maar voor een beperkt aantal jaren (typische 5-10 jaren), waarna er in 

een nieuwe financieringsronde weer nieuwe CRCs op specifieke thema’s worden opgezet.  

Onderzoekers van PROs en universiteiten worden hierin samengebracht. Door de focus op thema’s 

en vaak multidisciplinair onderzoek wordt het investeren in onderzoek aantrekkelijker gemaakt voor 

bedrijven in het agro-natuur domein. 

Een belangrijke rol voor de financiering van strategisch en toegepast onderzoek binnen het 

agrodomein is verder weggelegd voor de 15 Rural R&D Corporations (RDCs). In deze PPSen legt de 

overheid voor elke dollar private investering zelf een dollar bij. Dit resulteerde in het financiële jaar 

2014-2015 in ongeveer €219. De RDCs zijn intermediaire organisaties die met deze gelden 

vervolgens onderzoek op competitieve basis financieren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

universiteiten, PROs en private partijen. 30% hiervan is strategisch-funderend onderzoek, 

tegenover 38% toegepast onderzoek en 33% experimental development. RDCs hebben als 

toegevoegde waarde dat een programmering van onderzoek ontstaat waar zowel overheid als 

private sector achter staan, met een hogere betrokkenheid van bedrijven bij onderzoek als gevolg. 

 

Ondanks het feit dat de private sector nadrukkelijk een stem heeft in de programmering 

van onderzoek (zie bovenstaande tekstbox) en organisaties als CSIRO de 

onderzoeksprogrammering intern organiseren, heeft de overheid niettemin een sterk 

sturende functie. Dit wordt bereikt door de financiering van onderzoek deels te koppelen 

aan de door de overheid ontwikkelde National Research Priorities (NRPs). Sinds 2002 zijn 

er vier NRPs, waarbij met name “Frontier technologies for building and transforming 

Australian industries” en “Environmentally sustainable Australia” relevant zijn voor de 

kennisbasis agro-natuur. Zowel binnen CSIRO, universiteiten en in RDCs wordt sterk 

rekening gehouden met de NRPs, al bepaald men de programmering van onderzoek nog 

steeds zelf. Tussen 2003 en 2007 bleek jaarlijks ongeveer 85% van de RDC R&D uitgaven 

naar de NRPs te gaan, en dit lijkt in latere jaren constant te zijn gebleven. Ook in de 

financieringskeuzes voor bepaalde CRCs wordt sterk rekening gehouden met de NRPs. 

Recentelijk zijn nieuwe Strategic Research Priorities aangekondigd ter vervanging van de 

NRPs. De implementatie hiervan in het kennissysteem is echter nog onderweg.  
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Ook de ‘Strategic 5-year plans’ (strategic priorities) van de bovengenoemde RDCs zijn van 

belang. Al het onderzoek dat de RDCs financieren horen onder deze thema’s te vallen die 

in deze plannen worden benoemd. Doordat deze thema’s opgesteld zijn door zowel 

publieke als private sector wordt de programmering van onderzoek sterker gericht op de 

vraag vanuit het bedrijfsleven. NRPs en Rural R&D Priorities zijn dus relatief sterker 

overheidsgestuurd; de priorities van de RDCs zijn zowel door de publieke als door de 

private sector gestuurd. 

Duitsland 

Het Duitse agro-natuur kennissysteem kent een groot aantal spelers en wordt 

gekarakteriseerd door gedeelde verantwoordelijkheden tussen de federale overheid en de 

16 staten (Länder). Hoewel Duitsland enkele universiteiten bevat die veel agro-natuur 

onderzoek uitvoeren, onderscheidt het Duitse systeem zich door de grote rol van de vele 

publieke onderzoeksinstituten (PROs). Hieronder vallen de Helmholtz-, Leibniz-, Max 

Planck- en Fraunhofer instituten.  

In het Duitse agro-natuur kennissysteem is, in tegenstelling tot andere benchmarklanden, 

het natuuronderzoek dominant. Hoewel Duitsland in absolute termen een grote agrosector 

heeft, wordt er beduidend meer natuuronderzoek gefinancierd. De federale overheid gaf in 

2014 €1220 miljoen uit aan natuuronderzoek, tegenover €465 miljoen voor agro-

onderzoek. Dit komt ook tot uiting in het landschap van PRO’s. Hoewel vier Leibniz 

instituten zich richten op landbouw, wordt natuuronderzoek uitgevoerd in tien Leibniz 

instituten en één Helmholtz instituut. Een belangrijk instituut binnen het natuurdomein is 

het Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Zie onderstaande tekstbox voor een 

beschrijving van dit instituut.  

Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) 

UFZ is de grootste PRO en het enige Helmholtz instituut gespecialiseerd in natuuronderzoek. UFZ is 

opgericht in 1991, heeft ongeveer 1200 werknemers (699 fte in 2014) en een budget van €79 miljoen. 

€48 miljoen hiervan is block funding (90% federale overheid, 10% Statenoverheden). €31 miljoen 

wordt opgehaald bij externe partijen. UFZ richt zich op grootschalig onderzoek en stelt haar 

onderzoeksinfrastructuur ter beschikking van derden.  

UFZ is georganiseerd in 37 competence centers die allen bestaan uit 10 tot 80 personen. Het daar 

uitgevoerde onderzoek wordt op hoofdlijnen door het centrale managementteam aangestuurd, door 

middel van een 5-jaar agenda met 10 brede thema’s. De centers bepalen vervolgens zelf hoe deze 

thema’s ingevuld worden. Niettemin vindt er een sterke controle plaats op het management en 

organisationele zaken binnen UFZ, vanuit zowel het ministerie van Onderwijs en Onderzoek als het 

ministerie van Milieu. 

Nagenoeg al het onderzoek uitgevoerd door UFZ is programmatisch van aard (98%). Hoewel UFZ niet 

formeel het onderscheid maakt tussen kennisbasisonderzoek en toegepast onderzoek, wordt geschat 

dat 30% bestaat uit strategisch/basic oriënted onderzoek, tegenover 70% toegepast onderzoek. Dit 

strategische onderzoek wordt expliciet uitgevoerd ter vergaring van de kennis en vaardigheden welke 

benodigd zijn voor het toegepaste onderzoek, vergelijkbaar met het kennisbasisonderzoek van DLO. 

 

Op federaal niveau is het ministerie van agrocultuur verantwoordelijk voor het stellen van 

richtlijnen voor de agrosector, welke gestimuleerd worden door middel van verschillende 

financieringsprogramma’s. Binnen het federale ministerie voor agrocultuur (BMEL) heeft 

het agentschap voor agrocultuur en voedsel (BLE) een belangrijke coördinerende rol. BLE 

stuurt onder andere een consortium van 10 nationale agro-federaties aan, waarmee 

inspraak van de private sector gewaarborgd wordt.  
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Programmering van onderzoek uitgevoerd door publieke onderzoeksinstituten als UFZ 

wordt in grote lijnen bepaald in onderhandelingen tussen deze instituten en het ministerie 

van Onderwijs en Onderzoek. Dit levert enkele high-level thema’s op. In de meeste 

gevallen worden deze grotendeels voorgesteld door de instituten zelf, waarna 

onderhandelingen tot enkele aanpassingen leiden. De specifieke invulling van deze thema’s 

wordt echter volledig door de onderzoeksinstituten zelf bepaald. 

4.4 Conclusies kernindicatoren en vergelijking benchmarklanden 

In dit overwegend feitelijke hoofdstuk zijn we ingegaan op deelvragen 3, 4 en 5. We 

hebben een aantal meer generieke kernindicatoren voor de benchmarklanden Ierland, 

Australië, Duitsland, Denemarken en Frankrijk samengebracht c.q. nieuw gemaakt (o.a. 

exportportfolio en verdeling agro-exportportfolio, onderzoeksspecialisatie van landen) en in 

annex 5 in meer detail per land geanalyseerd. Daarnaast hebben we op basis van een 

(beperkte) internationale vergelijking van benchmarklanden inzicht gegeven in organisatie, 

financiering, takenpakket en aansturing in de geanalyseerde benchmarklanden. We hebben 

daarbij ook een dominante, typerende speler voor elk van de landen in beeld gebracht, te 

weten: INRA in Frankrijk, Teagasc in Ierland, drie universiteiten in Denemarken, CSIRO in 

Australië en UFZ in Duitsland. We beperken ons onderstaand tot de hoofdconclusies en 

bespreken pas in hoofdstuk 5 de bandbreedte wat betreft omvang strategisch-funderend 

onderzoek voor zover we die hebben kunnen vaststellen voor centrale organisaties in de 

benchmarklanden.  

 De overall trends in overheidsfinanciering van onderzoek indiceert dat wat betreft 

totale omvang van onderzoeksfinanciering (GERD als % BBP) Nederland niet 

wezenlijk afwijkt van het EU15-gemiddelde. Het EU15-gemiddelde ligt wel 

structureel 0.5% onder het gemiddelde van de OECD. Het aandeel van de private 

sector in de totale onderzoeksfinanciering is significant lager in de EU15 dan in de 

OECD. Het aandeel onderzoeksfinanciering voor universiteiten en hogescholen 

(HERD) is hoger dan in de OECD. Op haar beurt is het aandeel HERD van 

Nederland weer veel hoger dan dat van de EU15. Met de constante toename van 

HERD is het aandeel voor “vrij onderzoek” ook toegenomen. Dit betekent dat 

universiteiten en hogescholen in de afgelopen jaren relatief meer ruimte hebben 

gekregen om meer aan funderend-strategisch onderzoek te doen, ten koste van de 

positie van Professional Research Organizations. Bij Nederland zien we deze 

toename pas na 2004 optreden maar dan wel in versnelde vorm. Na de trendbreuk 

in 2011 neemt ook het aandeel van “vrij” onderzoek weer af. 

 De agro sector is een belangrijke sector voor Nederland als we kijken naar de 

handelsstromen (import en export). Nederland beschikt ten opzichte van de 

referentielanden over een bijzonder gediversifieerd exportportfolio in landbouw. 

Het heeft over de volle breedte van het exportportfolio relatief veel specialisaties. 

Binnen het totaal is het aandeel van agro relatief hoog. Binnen de 

hoofdspecialisaties in de agrosector zelf heeft Nederland wederom een breed 

portfolio en scoort het op veel subthema’s goed. Een dergelijke brede kennisbasis 

is van groot belang voor de concurrentiepositie van een land omdat het aantal 

nieuwe combinaties dat kan ontstaan exponentieel toeneemt met het aantal 

sterktes Die sterkte in de breedte in het landbouwexport-portfolio zit diep in de 

huidige economische structuur van Nederland ‘ingebakken’. 

 Nederland doet het, naar verhouding tot zijn grootte, op basis van CORDIS-data 

goed op een breed scala van onderwerpen. Net als in export heeft Nederland in 

onderzoek in agro-natuur dus ook zowel een brede als een diepe kennisbasis. 
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Overigens wordt het Europese onderzoek over het algemeen gedomineerd door 

publieke partijen. Dat geldt voor zowel agro als natuur in extreme mate. Private 

partijen zijn nauwelijks aanwezig. Dit legitimeert mogelijk een sterke(re) publieke 

rol in financiering van agro-natuur onderzoek.  

 Het feit dat Nederland relatief weinig investeert in agro en natuur onderzoek, is 

niet terug te zien in de wetenschappelijke output. Agro neemt al enkele jaren 

consistent 3% van alle Nederlandse wetenschappelijke publicaties voor haar 

rekening. Dit is vergelijkbaar met het OECD gemiddelde, terwijl OECD landen 

gemiddeld wél meer investeren in agro R&D. Wat betreft de citatie-impactscore van 

het landbouwkundig onderzoek behoort Nederland al jaren tot de wereldtop. De 

referentielanden Australië, Denemarken en Ierland hebben de laatste jaren wel een 

sterke inhaalslag gemaakt. 

 Wat betreft landbouwpatenten verlopen de trends tegengesteld. Nederland behoort 

gedurende de gehele periode 1984-2008 tot de top van de referentielanden maar 

zakt na 1996 weg en verliest dan met name terrein aan Denemarken. Vanaf 2001 

is er echter sprake van een spectaculair herstel waardoor Nederland in 2008 weer 

de koppositie inneemt. Als we de absolute aantallen in beschouwing nemen blijkt 

de positie van Nederland in 2008 nog indrukwekkender. Nederland is goed voor 

23,6% van alle agrotechnologie-patenten die zijn toegekend aan de zes landen. Dit 

is bijna drie keer zoveel als het aandeel van Nederland (8,5%) in het totaal aantal 

toegekende patenten. Alleen Denemarken komt enigszins in de buurt qua 

verhouding maar de aandelen zijn veel lager dan die van Nederland (respectievelijk 

6,1% voor het totaal en 2,6% voor agro). 

De benchmark leert ons verder dat er een grote variëteitis in de wijze waarop het 

strategisch-funderend onderzoek (voor zover een dergelijke categorie al wordt 

onderscheiden) wordt gefinancierd en welke takenpakketten en aansturing de 

geanalyseerde organisaties kennen. De vraag naar de omvang en sturing van strategisch 

funderend onderzoek kan lang niet voor alle landen en organisaties even precies worden 

beantwoord omdat dit een onderzoekscategorie is die sterk gekoppeld is aan de specifieke 

wijze waarop de Nederlandse overheid in het agro-natuur domein onderzoek financiert en 

aanstuurt. In veel landen en organisaties (ook binnen landen) is geen strikte scheiding van 

fundamenteel, strategisch-funderend en toegepast onderzoek omdat het in de praktijk om 

categorieën onderzoek gaan die in elkaar overvloeien. Om die reden is het soms lastig om 

voor sommige organisaties in andere landen de absolute omvang en het relatieve aandeel 

van strategisch-funderend onderzoek in totale (publieke) financiering aan te geven (bijv. 

Deense universiteiten). 

Bovendien beschikken veel van de landen waarmee is vergeleken niet over een 

gespecialiseerde agro-natuur universiteit die vergelijkbaar is met Universiteit Wageningen. 

Voor een deel is de statuur van Wageningen te vergelijken met een technische universiteit 

waar in een aantal domeinen per definitie al sprake is van een toepassingsdomein – ook in 

het fundamentele onderzoek. Dat betekent dat het strategisch-funderend onderzoek (waar 

technische universiteiten een natuurlijke nexus voor zijn) deels al is ingebakken in 

Wageningen Universiteit. Het oordeel over omvang en inrichting van het strategisch-

funderend onderzoek in een land moet dus niet exclusief worden opgehangen aan 

individuele onderzoeksorganisaties. Er kan met andere woorden sprake zijn van 

communicerende vaten tussen verschillende organisaties waarbij een gering percentage 

strategisch-funderend onderzoek bij de ene organisatie wordt gecompenseerd door hoger 

percentage bij een of meerdere andere organisaties. 
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Met deze kanttekeningen in het achterhoofd zullen we in hoofdstuk vijf toch een poging 

doen om te kijken naar de verschillende varianten voor het beleggen van het strategisch-

funderend onderzoek en de diverse bandbreedtes in financiering.  
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5 Varianten en bandbreedtes 

strategisch-funderend onderzoek 

In dit hoofdstuk bespreken we ten eerste een aantal belangrijke varianten voor het 

beleggen van het (strategisch) funderend onderzoek (paragraaf 5.1). We baseren ons 

daarbij op de internationale benchmark en de interviews en gesprekken met 

(internationale) experts. Vervolgens bediscussiëren we de optimale omvang van het 

funderend onderzoek aan de hand van verschillende bandbreedtes die we internationaal 

tegenkomen (paragraaf 5.2). We geven hiermee antwoord op onderzoeksvraag 6: wat is 

de bandbreedte in verschillende varianten of opties voor de omvang en inrichting van een 

optimale kennisbasis; en wat is een minimale omvang?  

5.1 Varianten voor inrichting strategisch-funderend onderzoek 

Op basis van de internationale benchmark en gesprekken met zowel nationale als 

internationale experts kunnen we een aantal hoofdmodellen onderscheiden om het 

strategisch-funderend onderzoek te beleggen: 

 Departementaal lab (geïntegreerd, op afstand en zelfstandig):in deze 

variant wordt er voor gekozen om het strategisch-funderend onderzoek te 

beleggen bij een departementaal lab (zoals in Nederland de Rijksinstituten). Dit lab 

kan volledig geïntegreerd zijn in een departement (zoals bijvoorbeeld het 

Nederlandse Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid – KiM), op enige afstand van een 

departement geplaatst worden (zoals bijvoorbeeld het Nederlandse 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum - WODC) of zelfstandig 

opereren (zoals het Nederlandse RIVM of het Ierse Teagasc). 

Een voordeel is dat deze instituten direct onder verantwoordelijkheid van een 

ministerie vallen. Hierdoor is er veelal een nauwe link met maatschappelijke 

vraagstukken en beleidsvraagstukken. Deze instituten opereren ook niet of 

nauwelijks op de markt zodat vermenging van doelstellingen van andere financiers 

zeer beperkt is. Een mogelijk gevaar is wel dat deze instituten te dicht op de 

dagelijkse beleidspraktijk opereren en daardoor mogelijk onvoldoende afstand 

(kunnen) nemen voor het verrichten van strategisch-funderend onderzoek. Doordat 

deze instituten in veel gevallen geen contractonderzoek mogen verrichten, zijn 

dergelijke instituten ook wel erg afhankelijk van publieke financiering en is er 

weinig ruimte voor concurrentie (maar ook samenwerking) met andere 

kennisaanbieders. 

 Universiteitsmodel: in dit model wordt er voor gekozen om het strategisch-

funderend onderzoek onder te brengen bij één of meerdere universiteiten (zoals in 

Denemarken het geval is). Een voordeel van het universiteitsmodel is dat 

fundamenteel onderzoek, funderend onderzoek, toegepast onderzoek, valorisatie 

en universitair onderwijs direct met elkaar in contact staan. Op deze manier wordt 

kruisbestuiving gestimuleerd en is het eenvoudiger om onderzoeksactiviteiten op 

elkaar af te stemmen. Door het strategisch-funderend onderzoek bovendien bij de 

universiteiten te beleggen, is het mogelijk om bestaande onderzoeksfaciliteiten 

optimaal te benutten (‘economies of scale’). Indien het strategisch-funderend 

onderzoek echter over meerdere universiteiten wordt verdeeld (en meerdere 

onderliggende departementen) ontstaat echter wel het gevaar van versnippering. 
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Het is ook de vraag in hoeverre de meer academische cultuur van de universiteiten 

(met een sterke focus op publiceren en minder ruimte voor meer klantgedreven 

onderzoek) altijd goed aansluit bij de meer toegepaste- en beleidsgevoelige 

vraagstukken die kenmerkend zijn voor strategisch-funderend onderzoek. Een 

ander mogelijk nadeel is dat universiteiten in de regel minder multi-disciplinair 

werken dan de meeste publieke onderzoeksorganisaties en ook departementale 

labs. Dit komt omdat men primair denkt en werkt vanuit individuele disciplines en 

wetenschapsgebieden voor publicaties en inrichting van opleidingen en faculteiten. 

 Publieke onderzoeksorganisatie (fundamenteel71, funderend, toegepast): 

in deze configuratie wordt er voor gekozen om het strategisch-funderend 

onderzoek te concentreren in één (of meerdere) apartepublieke 

onderzoeksinstituten, waardoor een zekere focus en massa wordt gecreëerd. Door 

het hybride karakter van deze instituten (met zowel voeten in de publieke als in de 

private sector), wordt verondersteld dat deze instituten meer aandacht hebben 

voor de maatschappelijke en politieke context van het strategisch-funderend 

onderzoek dan bijvoorbeeld universiteiten. Een ander voordeel (voornamelijk ten 

opzichte van departementale labs) is dat deze instituten ook contractonderzoek 

mogen verrichten en middelen voor strategisch-funderend onderzoek kunnen 

matchen in Europese onderzoeksprojecten (zoals DLO dat momenteel doet met de 

KB-middelen). Daar staat wel tegenover dat deze instituten dus veelal meerdere 

financiers kennen, waardoor er vermenging van doelstellingen kan optreden. Ook 

moet gewaakt worden voor het creëren van extra organisatiestructuren – door het 

inrichten van aparte onderzoeksinstituten – en voor verzuiling van 

onderzoeksactiviteiten. Tot slot is het denkbaar dat het voor publieke 

onderzoeksorganisaties lastiger is om excellente wetenschappers aan te trekken 

dan voor universiteiten. Veroudering van het personeelsbestand lijkt een reëel 

gevaar. 

 Privaat onderzoekslab: Het is ook denkbaar om het strategisch-funderend 

onderzoek over te laten aan private of collectieve onderzoeksinstituten. Een 

voordeel is dat het onderzoek sterk vraaggestuurd is en daarmee automatisch 

toepassingsgericht en klantgericht. Onderlinge concurrentie tussen 

kennisaanbieders maakt het bovendien mogelijk om per kennisvraag de juiste 

partij te selecteren. Het gevaar bestaat echter ook dat er minder aandacht is voor 

middellange termijn vraagstukken en/of er geen vraag is naar bepaalde 

onderzoeksthema’s waardoor deze expertise niet onderhouden blijft (terwijl die in 

de toekomst mogelijk wel nodig is). De beschikbaarheid van een goed 

functionerende kennisbasis is daarmee aan meer onzekerheid onderhevig. Ook 

bestaat het gevaar voor versnippering en dubbeling van onderzoeksactiviteiten. 

 PPP-programma: in deze variant wordt er voor gekozen om het strategisch-

onderzoek onder te brengen in publiek-private of publiek-publieke programma’s 

(zoals de Topsectoren) of organisaties (zoals STW). Op deze manier wordt kennis 

van diverse partijen samengebracht en ontstaat bovendien een flexibele structuur. 

Dit flexibele karakter kan benut worden om vernieuwing op gang te brengen. 

Onderzoeksinstituten zitten immers vaak vast aan bestaande structuren en 

gewoontes. Vanuit een PPP-structuur kan er sneller geschakeld worden. Het 

flexibele karakter kent echter ook een keerzijde, zoals de onzekerheid over het 

                                                

71 Fundamentele varianten zijn zeldzaam, maar ze bestaan wel. Denk bijvoorbeeld aan de Max Planck 

Instituten in Duitsland die fundamenteler onderzoek verrichten dan menige universiteit en zeker veel 

fundamenteler dan de gemiddelde publieke onderzoeksorganisatie. 
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voortbestaan (instabiliteit financiering). De vluchtigheid van tijdelijke structuren 

kan ook kennisborging bemoeilijken. Tot slot isdoor experts opgemerkt dat het 

inrichten van een tijdelijke structuur vaak veel tijd en energie kost en deze 

bovendien in de praktijk vaak moeilijk weer te ontmantelen zijn (waardoor de 

voordelen van het tijdelijke karakter teniet wordt gedaan). Bovendien is het de 

vraag in hoeverre private partijen bereid te zijn om te betalen voor strategisch-

funderend onderzoek, waarvan de resultaten beschikbaar zijn voor een bredere 

doelgroep (zie ook ‘knowledge spillovers in paragraaf 2.2).  

5.1.1 Afwegingen met betrekking tot kennisvarianten 

Op nationaal niveau zijn een aantal afwegingen van groot belang om de keuze voor het 

beleggen van het strategisch-funderend onderzoek te maken: 

 Ten eerste zal gekeken moeten worden of het wenselijk is om – naast de 

universiteiten en private kennisaanbieders – één of meerdere aparte 

onderzoeksinstituten of programma’s in te richten.  

 Indien dit het geval is, zal – op basis van een afweging van de voor- en nadelen – 

gekozen moeten worden tussen een departementaal lab, een publiek 

onderzoeksinstituut of een PPP-programma. 

 Vervolgens is het de vraag hoe dicht je deze organisatie tegen de bestaande 

universiteiten aan plaatst en op welke afstand van het beleid de organisatie 

opereert. 

In termen van spillovers zijn zeer waarschijnlijk de varianten universiteitsmodel en 

publieke onderzoeksorganisatie (en daarbinnen de meer fundamentele varianten) te 

prefereren boven private onderzoekslabs en departementale labs. De beide laatste zijn in 

de regel meer toegepast van karakter en de gegenereerde kennis is daardoor minder 

generiek bruikbaar. Bovendien is de prikkel bij private onderzoekslabs om eenmaal 

gegenereerde kennis vrij te verspreiden van nature minder aanwezig. Universiteiten zullen 

meer nog dan publieke onderzoeksorganisaties via publicaties en in mindere mate 

onderwijs en valorisatie bijdragen aan kennisspillovers. PPP-en zijn wellicht een 

ondergewaardeerde vorm, omdat kennisspillover hier als het ware al zijn ingebakken in de 

variant zelf. Wel heeft de kennis in de regel een wat meer toegepast karakter en zal 

daarom de neiging om met publieke middelen gegenereerde kennis te delen van nature 

minder groot zijn. 

Wat betreft absorptievermogen (zie hoofdstuk 2) spelen twee zaken. In de eerste plaats is 

het belangrijk dat zoveel mogelijk actoren uit het domein agro-natuur toegang hebben tot 

de internationale kennisvoorraad en in staat zijn nationaal en internationaal gegenereerde 

kennis te absorberen. Dat pleit er dus voor niet te gokken op een enkele variant, maar 

juist meerdere actoren in staat te stellen (inter)nationaal aanwezige kennis te absorberen. 

Het is om die reden belangrijk dat organisaties ook internationaal zichtbaar en 

vooraanstaand zijn (wat weer pleit voor concentratie van middelen). Dit pleit primair voor 

strategisch funderend onderzoek in universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties (of 

een combi van beide) alsook PPP-en. Daarmee vlagt een land het meest nadrukkelijk dat 

het bereid is te investeren in opbouw van de internationale kennisvoorraad. Die 

daadwerkelijk bereidheid is het tweede aspect van absorptievermogen. Toon de wereld dat 

je bereid bent om je fair share in de kennisopbouw in een domein voor je rekening te 

willen nemen en krijg op basis hiervan de gelegenheid om ook op naastgelegen 

kennisgebieden te delen in de internationale kennisvoorraad. Dit is het entry ticket (zie 

hoofdstuk 2) dat gekocht moet worden om beter toegang te krijgen tot de internationale 
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kennisvoorraad. Met Wageningen UR (dus inclusief de DLO instituten) en de volgehouden 

investeringen daarin heeft Nederland aan de buitenwereld getoond dat het in het domein 

agro-natuur domein bijdraagt aan de internationale kennisvoorraad. Het is daarbij logisch 

internationaal erkende onderzoeksspecialisaties te onderhouden en decennia van 

consequent investeren hierin niet zondermeer te onderbreken. Om die toegang tot de 

internationale kennisvoorraad op niveau te houden c.q. te verbeteren is het logisch om je 

nationale spelers ook daadwerkelijk in staat te stellen of (deels) te faciliteren om te 

participeren in internationale kennisnetwerken als blijkt dat participatie niet kostendekkend 

is. Het lijkt dan ook logisch om een deel van de middelen van het strategisch-funderend 

onderzoek te reserveren voor matching ten behoeve van deelname in internationale (EU en 

andersoortige) research consortia en netwerken.72 Het lijkt ons verstandig dit te erkennen 

en een deel van het budget voor strategisch-funderend onderzoek hiervoor te reserveren. 

5.1.2 Nederlandse configuratie 

Kijken we naar de Nederlandse situatie dan is er niet gekozen voor één dominante variant. 

Er is weliswaar gekozen voor een structuur van aparte onderzoeksinstituten (waarvan een 

groot aantal DLO-instituten) met een belangrijke overheidsfinanciering, maar deze zijn 

weer sterk gekoppeld aan een sterke universiteit in de vorm van Wageningen UR. 

Bovendien is in Nederland met de Topsectoren en bijbehorende TKI’s gekozen voor een 

aanvullende laag van PPP-en. Er wordt geen gebruik gemaakt van een departementaal lab 

exclusief gericht op agro-natuur. De private onderzoekslabs zijn weliswaar niet helemaal 

afwezig, maar toch relatief marginaal. Zij zijn nauwelijks in beeld voor het uitvoeren van 

strategisch-funderend onderzoek. 

Om zeker te stellen dat de overheid i.c. EZ kan voorzien in haar kennisbehoefte (hetzij ten 

behoeve van beleid dan wel voor uitvoering van wettelijke taken) heeft de overheid 

hiervoor aparte financieringsstromen in het leven geroepen (beleidsondersteunend 

onderzoek (BO) en wettelijke onderzoekstaken (WOT) en via bijvoorbeeld het KB-WOT ook 

een link gelegd met het strategisch-funderend onderzoek (KB). Hoewel er een uitgebreide 

dialoog is tussen beleid en de diverse onderzoeksinstituten en de vraagsturing op de 

diverse financieringsstromen de afgelopen jaren eerder is toe- dan afgenomen, opereren 

de onderzoeksinstituten die zich bezighouden met strategisch-funderend onderzoek toch op 

enige afstand van het beleid. 

5.2 Diverse bandbreedtes omvang strategisch-funderend onderzoek 

In hoofdstuk 3 constateerden we dat het Nederlandse kennislandschap in het agro-natuur 

domein gevarieerd is en een groot aantal universiteiten, hogescholen, publieke 

onderzoeksinstituten en agro-NGO’s kent. In Nederland bestaan in het agro-natuur domein 

                                                

72
In een recent rapport getiteld “Europees Lobbyen voor Nederlandse Agrokennis” dat op verzoek van 

de directie DANK is uitgevoerd door instituut Clingendael (in samenwerking met onderzoekers van LEI, 

een van de DLO-instituten) wordt in de aanbevelingen gepleit voor meer directe, vrij te besteden 

onderzoeksfinanciering, niet in de laatste plaats om Europese projecten te kunnen participeren en te 

ontwerpen. Letterlijk luidt de aanbeveling als volgt: “Nederlandse kennisinstellingen lijken vrij duur 

qua overhead, maar missen in vergelijking tot veel Europese counterparts een deel eigen 

onderzoeksgeld dat strategisch kan worden ingezet om Europese projecten op kostendekkende wijze 

te kunnen ontwerpen en uitvoeren. Dit leidt tot een handicap. Dat de overheid faciliteert middels de 

inzetbaarheid van RVO-medewerkers is nuttig, maar de ware steun in de rug voor Nederlandse 

onderzoeksinstituten om mee te kunnen dingen naar Europese projecten is directe, vrij te besteden 

onderzoeksfinanciering.” (p. 45). 
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veel typen en stromen financiering naast elkaar, meestal met een eigen systematiek en 

governance. Een beperkt deel daarvan betreft strategisch-funderend (of kennisbasis) 

onderzoek, hoewel die termen lang niet altijd worden gebruikt en hierdoor wellicht een 

deel van de financiering wel degelijk bijdraagt aan strategisch-funderend onderzoek zonder 

dat het label kennisbasis of strategisch-funderend onderzoek wordt gebruikt (bijvoorbeeld 

voor een deel van het universitaire onderzoek binnen Wageningen University.  

Kennisbasisonderzoek – of de meer generieke term zoals we die in dit onderzoek gebruiken 

strategisch-funderend onderzoek – wordt binnen het agro-natuur domein vooral 

geassocieerd met en belegd bij DLO in de vorm van het programma Kennisbasisonderzoek 

(KB). Voor DLO zijn er naast regulier contractonderzoek vier varianten van publieke 

financiering:  

1. voor de uitvoering van wettelijke onderzoekstaken (WOT),  

2. beleidsondersteunend onderzoek (BO),  

3. Topsectoren (TS), en  

4. kennisbasisonderzoek (KB),  

Deze varianten bouwen ook weer op elkaar voort. Dit betekent dat soms op relatief kleine 

financieringsstromen aparte besluitvorming, sturing en verantwoording in de benen moet 

worden gehouden.  

Het aandeel van strategisch-funderend (KB) onderzoek dat door DLO wordt uitgevoerd 

bedroeg in 2014 16,1 miljoen euro (incl. BTW). Exclusief BTW gaat het om 14 mln. euro 

(afgerond), zie ook onderstaande tabel. Dat is 4,2% van het totale budget73 en 10,7% van 

de publieke financiering (exc. conctractonderzoek voor publieke partijen).74 Vergelijken we 

het aandeel strategisch-funderend onderzoek met andere instituten dan lijkt de omvang en 

het aandeel van dat KB-onderzoek van DLO relatief laag75. Dit geldt dan zowel ten opzichte 

van Nederlandse kennisinstituten in andere domeinen als ten opzichte van buitenlandse 

kennisinstituten in hetzelfde domein (agro-natuur).  

In Figuur 23 hebben we voor vier van de vijf varianten voor de inrichting van het 

strategisch-funderend onderzoek (de private onderzoekslab variant is relatief marginaal en 

speelt ook in de set van benchmarklanden nauwelijks een rol) nationale en internationale 

voorbeelden opgenomen. Voor elk van hen hebben we twee generieke indicatoren 

opgenomen (aantal medewerkers en totaal budget) en twee absolute financieringsmaten 

opgenomen, te weten totale publiek financiering en totaal KB of strategisch-funderend 

onderzoek voor zover wij dat op basis van jaarverslagen en interviews hebben kunnen 

inschatten. Beide maten lopen zeer uiteen zowel tussen als binnen de varianten. De 

onderste vier rijen bevatten ratio’s. Vooral de onderste rij (totaal KB of strategisch-

funderend onderzoek per medewerker) toont dat onderlinge verschillen groot zijn. STW is 

meer een financier dan een uitvoerder van onderzoek (PPP-variant) en kent daardoor sterk 

afwijkende waardes. De omvang van het strategisch-funderend onderzoek bij RIVM is zeer 

waarschijnlijk een onderschatting, omdat er zowel formele strategisch-funderende 

                                                

73 Het totale budget bedroeg €330 miljoen. Daarvan is €50 miljoen afkomstig uit overige inkomsten 

(octrooien en licenties, opbrensten verkopen, verkoop onroerend goed etc.). Nemen we deze overige 

inkomsten niet mee in het totaal, dan stijgt het aandeel strategisch-funderend onderzoek naar 5%. 

74 Dit is exclusief €54 miljoen aan contractonderzoek voor overheden en EZ-financiering anders dan 

subsidieregeling en exclusief 25 miljoen euro voor EU-onderzoek. Tellen we deze mee in de publieke 

financiering dan daalt het aandeel strategisch-funderend onderzoek in publieke financiering.  

75 Hierbij moet niet vergeten worden dat er ook strategisch-funderend onderzoek plaatsvindt buiten 

DLO, zoals onderzoek aan Wageningen Universiteit. 
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middelen zijn die als zodanig geoormerkt zijn, maar er daarnaast binnen (sommige) 

programma’s en projecten ook een strategische-funderend element is zonder dat dit zo is 

gelabeld. 

 

Figuur 23. Vergelijking tussen geselecteerde onderzoeksorganisaties op financiering 

(2013/2014)76 

Hoewel de bedragen met voorzichtigheid moeten worden geinterpreteerd en vooral een 

ordegrootte aangeven van het strategisch-funderend onderzoek (zie ook voetnoot 76), laat 

een eerste vergelijking zien dat het aandeel publieke financiering voor strategisch-

funderend onderzoek van DLO – binnen de met DLO vergelijkbare hoofcategorie van PRO’s 

– vergelijkbaar is met dat van TNO (4,9%/15,2%) maar veel lager dan dat van NIOZ 

(75,6%/84,3%), het Franse INRA (25.0%/27,3%) en het Australische CSIRO 

(59,7%/77,8%). De absolute omvang van het budget lijkt hier geen rol te spelen, wél het 

aandeel publieke financiering in het totaal. Dat ligt bij zowel NIOZ als INRA als CSIRO rond 

de 80% of hoger. Een soortgelijk patroon treffen we aan bij het departementale lab WODC 

(33,3%/33,3%), de PPP STW (27,6%/33,8%) en het Deense universiteitsmodel 

(28.4%/28,4%). 77  De departementale labs RIVM (2,1%/3,1%) en het Ierse Teagasc 

(2,5%/3/1%) scoren, ondanks hoge percentages publieke financiering (resp. 62% en 80%) 

beduidend lager dan DLO. 

De verschillen in het aandeel strategisch-funderend onderzoek zouden deels kunnen 

worden verklaard door verschillen in het takenpakket van de respectievelijke organisaties 

(zie Figuur 24). Onze onderliggende hypothese, op basis van de interviews en workshops, 

is dat de additionele taken die DLO heeft ten aanzien van BO, WOT en Topsectoren 

allemaal ook een zekere basis in strategisch-funderend onderzoek vereisen. Ofwel, hoe 

meer taken hoe hoger het percentage strategisch-funderend onderzoek. Bijvoorbeeld TNO 

heeft een vergelijkbaar takenpakket als DLO. Dat geldt, wat betreft de (eerste drie) 

kerntaken echter ook voor het Deense universiteitsmodel en dat heeft een veel hoger 

                                                

76Cijfers zijn gebaseerd op de jaarverslagen van de desbetreffende instituten voor 2014 (behalve voor 

INRA en Teagasc, waarvoor ten tijde van de uitvoering van het onderzoek enkel de jaarverslagen uit 

2013 beschikbaar waren. Waar nodig zijn de gegevens aangevuld op basis van interviews met 

vertegenwoordigers van de instituten – dit gaat met name om de inschatting van de omvang van het 

strategisch-funderend onderzoek, dat niet altijd expliciet wordt onderscheiden in de financiele cijfers. 

De bedragen moeten dan ook als indicatie worden gezien voor het relatieve aandeel strategisch-

funderend onderzoek. Voor DLO geldt dat de publieke financiering en de middelen voor het 

stategisch-funderend onderzoek excl. BTW zijn vermeld. Inclusief BTW gaat het in 2013 om afgerond 

17 mln. euro en in 2014 om 16 mln. euro. Voor de overige instituten baseren wij ons zoals gezegd 

op de jaarverslagen. Hierbij is niet aangegeven of de overheidsfinanciering incl. of excl. BTW is. 

77 STW is welbeschouwd geen onderzoeksorganisatie maar een intermediair: het zet vooral onderzoek 

uit. Dit verklaart ook het extreem hoge budget (en het hoge aantal publicaties) per medewerker. 
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percentage strategisch-funderend onderzoek. De overige instituten hebben geen formele 

wettelijke taken. WODC en STW zijn de enige organisaties die een belangrijke rol spelen in 

de nationale coördinatie van onderzoek in hun domein. WODC is het enige instituut waar 

contractonderzoek met private partijen niet is toegestaan. Bij de Deense universiteiten 

heeft het contractonderzoek voor private partijen in de praktijk ook een verwaarloosbare 

omvang maar is het de jure wel toegestaan. 

 

Figuur 24. Vergelijking tussen geselecteerde onderzoeksorganisaties op takenpakket 

In termen van sturing lijkt zich wel een duidelijke waterscheiding tussen de instituten met 

een laag en met een hoog aandeel strategisch-funderend onderzoek af te tekenen. Met 

uitzondering van Teagasc zijn de boards van de instituten die een relatief laag aandeel 

strategisch-funderend onderzoek hebben (DLO, TNO, RIVM en Teagasc) niet autonoom in 

de programmering van het onderzoek dat aan hun instituut plaatsvindt. Andersom hebben 

de instituten die een formele samenwerking hebben met universiteiten een relatief hoog 

aandeel strategisch-funderend onderzoek (zie figuur Figuur 24 en Figuur 25). De enige 

uitzondering hier is DLO zelf. 

 

Figuur 25. Vergelijking tussen geselecteerde onderzoeksorganisaties op sturing 

Het aandeel strategisch-funderend onderzoek is uiteraard ook afhankelijk van het relatieve 

belang van agro-natuur domein in nationale onderzoeksfinanciering. Hoe belangrijk vinden 

we kennisinvesteringen in het agro-natuur domein in vergelijking met andere domeinen? 

Vervolgens moeten er strategische keuzes worden gemaakt binnen het agro-natuur 

domein. Willen we op een breed vlak excelleren, zetten we de schaarse middelen gerichter 

in voor onderhouden van bestaande sterktes of juist voor het verbinden van bestaande 

sterktes? Deze onderliggende strategische vragen zullen eerst moeten worden beantwoord 

voordat een afgewogen besluitvorming over de omvang van middelen voor strategisch-

funderend onderzoek in het agro-natuur domein plaats kan vinden. DLO zou ook 

nadrukkelijk een portefeuille van thema’s met strategisch-funderend onderzoek kunnen 

maken en aangeven hoeveel KB-middelen dit zou vereisen (cf. RIVM). Als de KB-middelen 

achterblijven bij de investeringen die nodig zijn om al deze kennisgebieden te kunnen 

onderhouden, zal er moeten worden besloten welke gebieden worden afgebouwd.  
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Voor het sterk afgenomen KB-budget van DLO lijkt er sprake van een onbalans tussen 

omvang en bijbehorende transactiekosten. Het lijkt daarom raadzaam om na te denken 

over (gedeeltelijke) ontschotting en versimpeling van het publiek gefinancierde onderzoek 

in het agro-natuur domein. Momenteel bestaan er diverse financieringsstromen (en 

bijbehorende programmering en verantwoordingscycli) naast elkaar die maken dat de 

transactiekosten hoger zijn dan wenselijk is gegeven de omvang van de budgetten. Verder 

lijkt, althans op basis van de voorgaande figuren (Figuur 23 tot en met Figuur 25), een 

verhoging van het aandeel tot in ieder geval het gemiddelde van de vergelijkbare 

benchmarkorganisaties voor de hand te liggen. 

5.3 Conclusies varianten en bandbreedte 

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de verschillende varianten om het strategisch-

funderend onderzoek in te richten. Ook zijn we ingegaan op de bandbreedte voor de 

omvang van het strategisch funderend onderzoek in het domein agro-natuur. Daarmee 

hebben we deelvraag 6 behandeld. Onderstaand de belangrijkste bevindingen.  

 Op basis van een internationale vergelijking onderscheiden we vijf varianten of 

hoofdmodellen voor het onderbrengen van strategisch-funderend onderzoek, te 

weten: het ‘departementale lab’ (geïntegreerd, op afstand en zelfstandig); het 

Universiteitsmodel (een of meerdere universiteiten); de publieke 

onderzoeksorganisatie (fundamenteel, strategisch-funderend, toegepast); het 

private onderzoekslab en tenslotte het PPP-programma (publiek-private of publiek-

publieke programma’s). Departementale labs hebben als voordeel dat deze 

instituten direct onder verantwoordelijkheid van een ministerie vallen, waardoor er 

veelal een nauwe link is met maatschappelijke- en beleidsvraagstukken. Het 

gevaar van vermenging van doelstellingen door diverse financiers is ook geringer 

dan bij bijvoorbeeld publieke onderzoeksorganisaties. Een belangrijk voordeel van 

het universiteitsmodel is dat fundamenteel onderzoek, funderend onderzoek, 

toegepast onderzoek, valorisatie en universitair onderwijs direct met elkaar in 

contact staan. Hierdoor is het (althans in theorie) eenvoudiger kruisbestuiving te 

stimuleren en zijn onderzoeksactiviteiten beter op elkaar af te stemmen. Publieke 

onderzoeksorganisaties hebben als voordeel dat ze bij kunnen dragen aan focus en 

massa. Door het hybride karakter van deze instituten (met een voet in de publieke 

en in de private sector), wordt verondersteld dat deze instituten meer aandacht 

hebben voor de maatschappelijke en politieke context van het strategisch-

funderend onderzoek dan bijvoorbeeld universiteiten. Een voordeel van private 

onderzoekslabs is dat het onderzoek sterk vraaggestuurd is en daarmee 

automatisch toepassingsgericht en klantgericht is. Onderlinge concurrentie tussen 

kennisaanbieders maakt het bovendien mogelijk om per kennisvraag de juiste 

partij te selecteren. PPP-programma’s is een flexibele manier om kennis van 

diverse partijen samen te brengen. Dit flexibele karakter kan tevens benut worden 

om vernieuwing op gang te brengen.78 

 In termen van spillovers zijn zeer waarschijnlijk de varianten universiteitsmodel en 

publieke onderzoeksorganisatie te prefereren boven private onderzoekslabs en 

departementaal lab, althans als het om fundamenteel of funderend onderzoek gaat. 

Voor toegepast onderzoek zijn de labs waarschijnlijk beter geschikt (zie Figuur 3). 

PPP-en zijn wellicht een ondergewaardeerde vorm, omdat kennisspillovers hier als 

                                                

78Andere voordelen alsmede nadelen van de onderscheiden hoofdmodellen zijn meer uitgebreid op een 

rij gezet in paragraaf 5.1 en enkele typische voorbeelden beschreven in paragraaf 4.2 en bijlage 5. 
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het ware al zijn ingebakken in de variant zelf. Wel heeft de kennis in de regel een 

wat meer toegepast karakter en zal daarom de neiging om met publieke middelen 

gegenereerde kennis te delen van nature minder groot zijn. Vanuit het perspectief 

van absorptievermogen is een combi van strategisch-funderend onderzoek in 

universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties (of een combi van beide) alsook 

PPP-en te prefereren. Daarmee vlagt een land het meest nadrukkelijk dat het 

bereid is te investeren in opbouw van de internationale kennisvoorraad. Die 

daadwerkelijk bereidheid is het entry ticket (zie hoofdstuk 2) dat gekocht moet 

worden om beter toegang te krijgen tot de internationale kennisvoorraad. Met 

Wageningen UR (dus inclusief de DLO instituten) en de volgehouden investeringen 

daarin heeft Nederland aan de buitenwereld getoond dat het in het domein agro-

natuur domein bijdraagt aan de internationale kennisvoorraad. Het is daarbij 

logisch internationaal erkende onderzoeksspecialisaties te onderhouden en 

decennia van consequent investeren hierin niet zondermeer te onderbreken. Om 

die toegang tot de internationale kennisvoorraad op niveau te houden c.q. te 

verbeteren is het logisch om je nationale spelers ook daadwerkelijk in staat te 

stellen of (deels) te faciliteren om te participeren in internationale 

kennisnetwerken. 

 De benchmark studies illustreren dat er maar weinig landen zijn waar sprake is van 

pure configuraties zoals hierboven beschreven. Er is vrijwel altijd sprake van een 

situatie waarin het strategisch-funderend onderzoek (wel of niet expliciet 

aangeduid) wordt belegd bij een mix van ten minste universiteiten en publieke 

onderzoeksorganisatie (PRO) en veelal ook vormen van departementale labs. 

Daarnaast bestaat vaak een laag van programmatisch onderzoek in de vorm van 

PPP-samenwerkingsverbanden waarin de verschillende spelers gezamenlijk tot 

programmering en uitvoering van onderzoek komen. Dit gebeurt veelal vanuit een 

positie als universitaire groep, PRO, universitair lab enzovoort. De PPP-

samenwerkingsverbanden lenen zich meer voor cross-disciplinair en cross-sectoraal 

onderzoek. 

 Ook in Nederland is niet gekozen voor één dominante variant. Er is weliswaar 

gekozen voor een structuur van aparte onderzoeksinstituten (waarvan een groot 

aantal DLO-instituten) met een belangrijke overheidsfinanciering, maar deze zijn 

weer sterk gekoppeld aan een sterke universiteit in de vorm van Wageningen UR 

en een aanvullende laag van PPP-en (Topsectoren/TKI’s).  

Ten aanzien van de bandbreedte van het strategisch-funderend onderzoek in het agro-

natuur domein hebben we het volgende geconstateerd:  

 Het aandeel van strategisch-funderend (KB) onderzoek dat door DLO wordt 

uitgevoerd bedroeg in 2013 16,7 miljoen euro. Dat is 5,0% van het totale budget79 

en 12,4% van de publieke financiering. Indien we het KB-onderzoek als het enige 

strategisch-funderend onderzoek beschouwen in het agro-natuur domein dan is de 

omvang en het aandeel van dat KB-onderzoek van DLO relatief laag. Dit geldt dan 

zowel ten opzichte van Nederlandse kennisinstituten in andere domeinen als van 

buitenlandse kennisinstituten in hetzelfde domein (agro-natuur). 

                                                

79  Het totale budget bedroeg €333,7 miljoen. Daarvan is €56,2 miljoen afkomstig uit overige 

inkomsten. Nemen we deze overige inkomsten niet mee in het totaal, dan stijgt het aandeel 

strategisch-funderend onderzoek naar 6%. 
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 De verschillen in het aandeel strategisch-funderend onderzoek zouden deels 

kunnen worden verklaard door verschillen in het takenpakket van de 

respectievelijke organisaties. De hypothese van ons was dat de additionele taken 

die DLO heeft ten aanzien van BO, WOT en TKI’s allemaal ook een zekere basis in 

strategisch-funderend onderzoek vereisen. Ofwel, hoe meer taken hoe hoger het 

percentage strategisch-funderend onderzoek. Uit het overzicht zoals gepresenteerd 

in paragraaf 5.2 bleek dat de meeste organisaties 3 à 4 taken kennen (op een 

maximaal totaal van 6) en DLO met 5 taken relatief veel verschillende taken heeft 

(met een laag budget). Er zijn voldoende voorbeelden van organisaties die een 

minder uitgebreid takenpakket dan DLO hebben, maar significant hogere aandelen 

(publiek gefinancierde) strategisch-funderend onderzoek kennen. De hypothese 

moeten we dus verwerpen; de relatieve omvang (%) van het strategisch-

funderend onderzoek hang niet 1:1 samen met de omvang van het takenpakket.  

 Als er in een (sub-)domein meer mogelijkheden zijn voor contractonderzoek voor 

private partijen dan zal het aandeel publieke financiering teruglopen (maar binnen 

het publiek gefinancierde deel niet noodzakelijkerwijs het aandeel dat bestemd is 

voor strategisch-funderend onderzoek). Sowieso geldt dat sommige thema’s meer 

interesse wekken bij bijvoorbeeld bedrijfsleven (overwegend in subdomein Agro) 

en anderen juist minder (overwegend in het subdomein Natuur). 

 In termen van sturing tekent is sprake van een duidelijke waterscheiding tussen de 

instituten met een laag en met een hoog aandeel strategisch-funderend onderzoek. 

Met uitzondering van het Ierse Teagasc zijn de boards van de instituten die een 

relatief laag aandeel strategische funderend onderzoek kennen (DLO, TNO, RIVM 

en Teagasc) niet autonoom in de programmering van het onderzoek dat aan hun 

instituut plaatsvindt. Andersom hebben de instituten die een formele 

samenwerking hebben met universiteiten een relatief hoog aandeel strategisch 

funderend onderzoek. De enige uitzondering is hier DLO zelf. 
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6 Conclusies &aanbevelingen 

Zoals gememoreerd in hoofdstuk 1 pleit de OESO in haar in 2014 uitgevoerde review van 

het Nederlandse innovatie- en wetenschapsbeleid voor het overeind houden van gezonde 

financieringsstromen in zowel het fundamentele als toegepaste onderzoek. Dit was mede 

aanleiding voor het ministerie van EZ om in het agro-natuur domein na te laten gaan welke 

omvang van publieke financiering er bij een gezonde kennisbasis hoort en wat een 

optimale inrichting is. Onderstaand vatten we de belangrijkste bevindingen samen en 

geven tot slot een aantal aanbevelingen mee. 

6.1 Huidig functioneren en omvang van de Nederlandse kennisbasis 

agro-natuur 

Het strategisch-funderend onderzoek kent een veelheid aan functies. Het vormt de basis 

voor (vak)departementen om beleid te funderen, het is een belangrijke basis voor de 

uitvoering van wettelijke onderzoekstaken (WOT) en het vormt de basis om kennisvragen 

van bedrijven en andere maatschappelijke organisatie op termijn te kunnen adressen. 

Daarnaast stelt het de kennisinstituten zelf in staat om deel te nemen aan internationale 

netwerken en om (toekomstig) contractonderzoek te verrichten. Dat laatste - het 

onderhouden van de eigen kennisbasis en het mee (blijven) spelen op de internationale 

wetenschappelijke fora – is op zijn beurt weer van belang om de kennis(basis)vragen van 

buitenaf adequaat te kunnen beantwoorden. 

Zoomen we in op de rol en positie van het funderend onderzoek binnen het agro-natuur 

domein dan is dit momenteel vooral belegd bij DLO in de vorm van het programma 

Kennisbasisonderzoek (KB). Met het KB-onderzoek ontwikkelt DLO kennis die op een 

middellange termijn door moet werken in toepassingen voor het bedrijfsleven, uitvoering 

van wettelijke taken en voor beantwoording van beleidsvragen. In het agro-natuur domein 

fungeert DLO als het ware als preferred supplier van EZ. Het voornaamste voordeel van 

het beleggen van de kennisbasisfunctie bij een apart onderzoeksinstituut is focus en 

massa. Een ander argument voor het inrichten van een apart publiek kennisinstituut (PRO) 

is om kennis te absorberen en te verspreiden (richting economie en maatschappij). 

Publieke kennisinstituten vormen daarmee een schakel tussen fundamenteel en toegepast 

onderzoek. Deze absorptie- en diffusierol kan uiteraard ook deels ook door universiteiten 

worden vervuld maar de huidige prikkelstructuur van wetenschappers op universiteiten 

(publicaties) laat relatief weinig ruimte voor klantgedreven onderzoek (waarmee de kant 

van het toegepaste onderzoek zeer waarschijnlijk minder goed wordt afgedekt). De 

inrichting van één of meerdere publieke onderzoeksinstituten geeft de overheid ook (meer) 

ruimte om invloed uit te oefenen op de definitie van onderzoeksagenda’s, de manier 

waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, en de manier waarop de resultaten worden 

verspreid. Op deze manier kan de overheid dubbel onderzoek voorkomen, hiaten vullen en 

cross-overs bevorderen. Uniek aan DLO is dat het onderzoeksinstituut een formele relatie 

heeft met Wageningen Universiteit. Hierdoor is direct contact tussen fundamenteel 

onderzoek, toegepast onderzoek (inclusief funderend onderzoek), valorisatie en universitair 

onderwijs geborgd.  

Of de huidige kennisbasis wel of niet goed functioneert, zal pas over een aantal jaar 

blijken. Indien bepaalde kennisgebieden nu onvoldoende worden onderhouden, zal dat er 

in de toekomst toe kunnen leiden dat bepaalde kennisvragen mogelijk niet meer door 

Nederlandse kennisinstituten (in welke vorm dan ook) kunnen worden beantwoord. Een 
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oordeel over het wel of niet goed functioneren van de kennisbasis is daarnaast afhankelijk 

van het doel dat met de kennisbasis wordt beoogd. Op basis van dit onderzoek stellen we 

echter vast dat er geen breed gedragen visie is op de vraag waar we in Nederland naar toe 

willen met het agro-natuur domein. Welke gebieden van de kennisbasis gaan we wel of 

niet instandhouden met publieke financiering? Door de krimpende middelen wordt de 

noodzaak voor een heldere visie steeds urgenter.80 Juist dan is het belangrijk dat ook 

inzichtelijk gemaakt wordt welk strategisch-funderend onderzoek eventueel niet meer in 

Nederland kan worden uitgevoerd. 

Ondanks dat de toekomst pas echt zal uitwijzen of de huidige kennisbasis voldoende sterk 

is om toekomstige vragen te kunnen beantwoorden, stellen we wel vast dat de huidige 

kennisbasis financieel onder druk is komen te staan. Op basis van het door ons 

uitgevoerde onderzoek concluderen we dan ook dat de huidige omvang van het budget 

voor het strategisch-funderend onderzoek in het agro-natuur domein in Nederland aan de 

lage kant is.  

6.2 Aanbevelingen 

Op basis van dit onderzoek komen wij tot de volgende aanbevelingen met betrekking tot 

de inrichting en omvang van de Nederlandse kennisbasis binnen het agro-natuur domein.  

 Het is verstandig om een duidelijke visie te ontwikkelen met betrekking de 

gewenste positie van het agro-natuur domein. De keuze voor en de omvang van 

strategisch funderend onderzoek is mede afhankelijk van de ambities. Hoe belangrijk 

vindt de overheid kennisinvesteringen in het agro-natuur domein in vergelijking tot 

andere domeinen? Ook binnen het agro-natuur domein is het van belang om een 

duidelijke (beleids)visie te ontwikkelen en een duidelijke koers uit te zetten: willen we 

als Nederland op een breed vlak excelleren (wat het aantal combinaties en de kans op 

het optreden van radicale innovaties vergroot), zetten we de schaarse middelen 

gerichter in voor onderhouden van bestaande sterktes of juist voor het verbinden van 

bestaande sterktes? Zorg daarbij dat de beleidsvisie aansluit bij de Europese 

agrokennis-agenda en het duidelijk is voor welke onderwerpen Nederland moet 

lobbyen81. Zonder een helder visie is het onmogelijk om de omvang van de benodigde 

middelen voor de kennisbasis en de optimale inrichting van het kennislandschap te 

bepalen.  

 Zorg voor stabiliteit in de financiering van strategisch-funderend onderzoek. 

Strategisch-funderend onderzoek, dat zich richt op de middellange termijn (eerder 10 

dan 5 jaar), kan niet zondermeer telkens worden bijgestuurd en verlegd. De 

wijzigingen in de afgelopen periode (met de komst van de topsectoren en de 

bijbehorende budgetverschuivingen) hebben voor onrust gezorgd en uiteindelijke 

(tijdelijke) vermindering van de doeltreffendheid en doelmatigheid82. Het doeltreffend 

en doelmatig kunnen uitvoeren van strategisch-funderend onderzoek vraagt dan ook 

om relatieve stabiele financiering en continuïteit in de prioritaire 

onderzoeksonderwerpen. Dit pleit voor relatief eenvoudige, overzichtelijke en stabiele 

                                                

80 Onder andere Marianna Mazzucato beschrijft het belang van een proactieve overheid bij 

technologische doorbraken, zie M. Mazzucato (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public 

vs. Private Sector Myths.London: Anthem Press. 

81  Zie ook de aanbevelingen in het rapport van het Clingendeal (2015). Europees Lobbyen voor 

Nederlandse agrokennis, juli 2015 

82Zie ook de aanbevelingen in het rapport van Dialogic (2015). Evaluatie Regeling subsidie Stichting 

Dienst Landbouwkundig Onderzoek 2008-2014 en KB-programma 2011-2014, Utrecht. 
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aansturingsarrangementen. Als het budget krimpt maar het aantal spelers en 

belanghebbenden hetzelfde blijft, dan nemen de transactiekosten en de neiging tot 

(gedetailleerde) vormen van vraagsturing toe. Een indicatie van maximaal toelaatbare 

transactiekosten lijkt daarom ook legitiem.  

 Bepaal per instituut de optimale omvang van middelen voor strategisch-funderend 

onderzoek. Het is goed denkbaar dat de verschillende kennisspelers in een domein 

verschillende takenpakketten hebben die maken dat ze meer of minder aanspraak 

kunnen maken op publieke financiering en daarbinnen financiering voor strategisch-

funderend onderzoek. De omvang van de financiering hangt ook af van de totale 

verdeling van middelen op nationaal niveau. Het is daarnaast mogelijk dat het absolute 

niveau van strategisch-funderend onderzoek tussen landen vergelijkbaar is, maar de 

verdeling tussen departementale labs, publieke kennisinstituten en universiteiten en 

eventuele PPP’s totaal verschillend is. In Nederland kennen we bijvoorbeeld een zeer 

goed ontwikkelde landbouwuniversiteit en bijvoorbeeld ook een faculteit 

diergeneeskunde aan de UU (beide met inherent meer funderend onderzoek dan een 

algemene universiteit). Dit zou het wellicht mogelijk maken het aandeel strategisch-

funderend onderzoek bij een apart publiek onderzoeksinstituut te beperken.  

 Zorg voor voldoende mogelijkheden voor kennisinstituten om aan te kunnen haken bij 

internationale onderzoeksprojecten. Het is voor veel Nederlandse publieke 

kennisinstituten relatief moeilijk om deel te nemen aan Europese onderzoeksprojecten 

omdat zij onderzoeksgeld missen dat strategisch kan worden ingezet voor Europese 

projecten of deze middelen steeds minder worden (zoals de KB-middelen die DLO mag 

inzetten als matchingsmiddelen). Hoewel de noodzaak voor matching van 

internationale onderzoeksprogramma’s en –projecten per (sub)domein kan verschillen, 

is het van belang om voldoende ruimte te creëren om de kennisbasismiddelen 

internationaal in te kunnen inzetten. Voorwaarde is dat de matching noodzakelijk is 

voor het binnenhalen van ander publiek gefinancierd onderzoek dat een (strategische) 

meerwaarde heeft voor Nederland.  

 Het valt te overwegen om de huidige middelen voor strategisch-funderend 

onderzoek (de KB-middelen die worden verstrekt aan DLO) onderdeel uit te laten 

maken van de diverse andere financieringsstromen. Er bestaat al KB voor WOT. 

Daarnaast is sprake van een toeslag voor KB in Topsectoren (hoewel niet 

onomstreden), maar voor beleidsondersteunend onderzoek is die relatie minder 

duidelijke gelegd. Strategisch-funderend onderzoek helpt om toekomstige 

vraagstukken in bepaalde deeldomeinen te identificeren en te verkennen, maar is 

eveneens nodig om wettelijke onderzoekstaken op termijn goed te kunnen vervullen, 

om beleidsondersteunend onderzoek te voeden of zelfs om kennisvragen van bedrijven 

en andere maatschappelijke organisatie op middellange termijn te kunnen adresseren. 

Onze suggestie is dan ook om de omvang van het strategisch funderend onderzoek 

nadrukkelijker ‘mee te laten ademen’ met publiek gefinancierd onderzoek in het agro-

natuur domein (als percentage van de overige financieringsstromen). Op dit moment 

gebeurt dit deels door een deel van de kennisbasismiddelen te oormerken als KB-WOT. 

Het valt echter te overwegen of dit niet mogelijk zou zijn voor allefinancieringsstromen 

(beleidsondersteunend onderzoek, WOT en Topsectorenonderzoek).  

 Overweeg een portfolio-managementaanpak van het strategisch-funderend 

onderzoek. DLO (en eventueel andere kennisspelers) zou samen met de directe 

Agrokennis een portefeuille kunnen samenstellen van prioritaire thema’s voor 

strategisch-funderend onderzoek. Vervolgens zou DLO moeten aangeven hoeveel KB-
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middelen dit zou vereisen (cf. RIVM 83 ). Als de KB-middelen achterblijven bij de 

investeringen die nodig zijn om al deze kennisgebieden te kunnen onderhouden, zullen 

er keuzes gemaakt moeten worden om bepaalde gebieden af te bouwen. 

 Zorg voor voldoende vrijheid in de programmering van het strategisch-funderend 

onderzoek. Publieke kennisinstituten moeten voldoende vrijheid hebben in de 

programmering van het strategisch-funderende onderzoek om bijvoorbeeld te kunnen 

investeren in thema’s die over een aantal jaren weer belangrijk worden (en waarop 

momenteel niet direct kennisvragen spelen). Uiteraard is het wel van belang om 

daarbij aansluiting te zoeken bij maatschappelijke vraagstukken en 

beleidsvraagstukken. Er moet echter voldoende ruimte blijven voor serendipiteit; voor 

‘onverwacht’ onderzoek.84 

 Stel voldoende middelen voor strategisch-funderend onderzoek ter 

beschikking, opdat er voldoende ruimte blijft voor matching ten behoeve van 

deelname in internationale (EU en andersoortige) research consortia en netwerken. 

 

 

                                                

83 In de periode 2003-2013 heeft het RIVM diverse expertisevelden en taken afgestoten, zoals het 

vaccinonderzoek en – productie (afgestoten naar het Nederlands Vaccin Instituut in 2003) en het 

elektronenmicroscopie (beindigd in 2010).  

84 Zie bijvoorbeeld P.J. Hannan (2006). Serendipity, Luck and Wisdom in Research. 
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Bijlage 1: Leden 

begeleidingscommissie 

 

 Mevr. drs. Ruth Schipper – ministerie van Economische Zaken, Directie Agro- en 

Natuurkennis (voorzitter)  

 

 Mevr. ir. Gerty Horeman - ministerie van Economische Zaken, Directie Agro- en 

Natuurkennis 

 

 Dhr. ir. Niek Hazendonk – ministerie van Economische Zaken, directie Agro- en 

Natuurkennis   

 

 Mevr. Linda Hilhorst MA - ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 

 

 Dhr. drs. Michiel Ottolander – ministerie van Economische Zaken, directie Innovatie 

& Kennis  

 

 Dhr. drs. Jos de Jonge - Rathenau Instituut 

 

 Mevr. dr. Olga Clevering - ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Ruimte 

en Water 
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Bijlage 2: Interviewpartners 

 

Gesprekspartner Organisatie 

Startgesprekken 

Michael Keenan OECD 

Ben Martin University of Sussex 

Gunnar Sivertsen NIFU STEP 

Interviewronde 

Frank Bakema WUR - Corporate Education, Research & Innovation 

Thijs Cuijpers LTO Nederland 

Peter van Dijken TNO 

Roel van Elk Centraal Planbureau 

George Gelauff Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

Maarten Kool 

ministerie van Economische Zaken, Directie Agro- en 

Natuurkennis Agrokennis 

Frans Leeuw WODC 

Loek Stokx RIVM 

Jan Paul Wagenaar Louis Bolk Instituut 

Gesprekken in het kader internationale benchmark 

Thorkild Ærø 
University of Aalborg, voorheen Danish Building Research 
Institute(Denemarken) 

Carter Bloch Aarhus University, Department of Political Science (Denemarken) 

Henning Otte Hansen 
University of Copenhagen, Department of Food and Resource 
Economics (Denemarken) 

Niels Halberg 
Aarhus University, Danish Centre for Food and Agriculture 
(Denemarken) 

Jon Sundbo 
Roskilde University, The Department of Communication, Business 
and Information Technologies (Denemarken) 

Pierre-Benoît Joly INRA Sciences en Société, IFRIS(Frankrijk) 

Richard Howell Department of Agriculture, Food and the Marine (Ierland) 

Brian Donlon Environmental Protection Agency (Ierland) 

Don Scott-Kemmis University of Technology, Sydney (Australië) 

Jim Peacock CSIRO, ex-chief scientist (Australië) 

John Bell Acil Allen Consulting, ex-chief scientist (Australië) 

John Manners CSIRO (Australië) 

Tim Lester Council of Rural RDCs (Australië) 

Georg Teutsch Helmholtz Centre for Environmental Research (Duitsland) 

https://www.linkedin.com/company/166676?trk=prof-exp-company-name
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Bijlage 3: Deelnemers workshops 

Deelnemers algemene workshop 27 mei 2015, 09.30-12.30, Den Haag 

Deelnemer Organisatie 

Lilian van den Aarsen ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Herm van der Beek ministerie van Economische Zaken 

Reinier van den Berg Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

Eppo Bruins Technologiestichting STW 

Olga Clevering ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Lianne Doeswijk Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) 

Erik Drop TNO 

Stan Gielen Rijksuniversiteit Nijmegen 

Klaas Groen Rijkswaterstaat 

Rene Hageman VSNU 

Niek Hazendonk ministerie van Economische Zaken 

Linda Hilhorst ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Gerty Horeman ministerie van Economische Zaken 

Erik van de Linde Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

Michiel Ottolander ministerie van Economische Zaken 

Ruth Schipper-Tops ministerie van Economische Zaken 

Loek Stokx Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

 

Deelnemers agro-natuur specifieke workshop 27 mei 2015, 14.00-17.00, Den 

Haag 

Deelnemer Organisatie 

Frank Bakema Wageningen UR 

Jos Cornelissen NVWA 

Jasper Dalhuisen ministerie van Economische Zaken 

Wouter Dhert Universiteit Utrecht 

Niek Hazendonk ministerie van Economische Zaken 

Gerty Horeman ministerie van Economische Zaken 

Jos de Jonge Rathenau Instituut 

Maarten Kool ministerie van Economische Zaken 

Ronald Visschers TNO 

Vincent Rijsman Universiteit Utrecht 

Jan Sevenster ministerie van Economische Zaken 

Emile Schols Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Thijs Simons Plantum 

Ruth Schipper-Tops ministerie van Economische Zaken 

Peter van Tilburg ministerie van Economische Zaken 

Jose Vogelenzang TKI T&U 
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Bijlage 4: Algemene inrichting 

wetenschaps- en innovatielandschap 

In nationale onderzoekssystemen kunnen we drie hoofdtypen organisaties onderscheiden 

die onderzoek uitvoeren: bedrijven, hoger onderwijsinstellingen (universiteiten en 

hogescholen) en overige (publiek en private) onderzoeksinstellingen. Doorgaans richten de 

universiteiten zich op fundamenteel onderzoek, de bedrijven op het toegepaste onderzoek 

en voeren de onderzoeksinstellingen een mix uit van funderend onderzoek en toegepast 

onderzoek. Figuur 26 is een schematische weergave van het Nederlandse kennissysteem. 

Hieronder zoomen we in op de verschillende onderzoeksinstituten in Nederland.  

 

Figuur 26. Nederlands kennissysteem en de kennisstromen. Bron: ministerie van 

Economische Zaken 2015, bewerkt door Dialogic 

 

De onderzoeksinstituten kunnen grofweg ingedeeld worden in: nieuwsoortige instituten 

voor samenwerking en onderzoek, wetenschappelijke onderzoeksinstituten van NWO en 

KNAW, TNO, de GTI’s en de DLO-instituten (ofwel de TO2-instituten) en overige 

onderzoeksinstituten:85 

                                                

85 AWT (2010). Kennis plaatsen. Onderzoeksinstituten in een veranderende omgeving. AWT-rapport. 
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 Nieuwsoortige instituten voor samenwerking in onderzoek. Vanaf de jaren 

’90 zijn er instituten ontstaan gericht op samenwerking in strategisch onderzoek 

(publiek-private samenwerking). Voorbeelden hiervan zijn de technologische 

topinstituten (TTI’s), maatschappelijke topinstituten (MTI’s) en 

onderzoeksconsortia vanuit de BSIK- en FES-impulsen die soms de vorm van een 

(al dan niet virtueel) onderzoeksinstituut hebben gekregen. Met de invoering van 

de huidige Topsectorenaanpak vielen de FES-middelen voor kennis en innovatie 

weg als gevolg van bezuinigingen en was er geen budget meer beschikbaar voor de 

TTI’s en nieuwe FES-programma’s. Er werd besloten om de bestaande structuren 

af te bouwen en in te zetten op structurele samenwerking via de reguliere 

kennisinfrastructuur (met name NWO en de TO2-instituten). Het ministerie van EZ 

heeft in 2013 de topteams van alle topsectoren verzocht om een transitieplan in te 

dienen met het doel om de bewezen sterktes van de TTI’s onderdeel te laten 

worden van de reguliere kennisinfrastructuur. De TTI’s worden langzaam 

afgebouwd naar een nieuwe structuur van werken via Topconsortia voor Kennis en 

Innovatie (TKI’s):86 binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven 

samen aan een publiek-privaat gefinancierd, meerjarig TKI-programma bestaande 

uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of 

een combinatie van onderzoek. Momenteel telt Nederland 17 TKI’s. Deze TKI’s 

vragen een TKI-toeslag aan voor de uitvoering van hun TKI-programma87. 

 Wetenschappelijke onderzoeksinstituten van NWO en KNAW.In Nederland 

zijn in de loop van de 20e eeuw enkele tientallen instituten voor fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek buiten de universiteit opgericht. Deze para-

universitaire instituten zijn ondergebracht onder de koepelorganisatie van NWO of 

de KNAW. De verdeling van de instituten is grotendeels historisch bepaald. NWO is 

verantwoordelijk voor acht onderzoeksinstituten (o.a. het koninklijk Nederlands 

Instituut voor Onderzoek der Zee) en de KNAW voor zestien onderzoeksinstituten 

(o.a. het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, het Nederlands instituut voor 

Ecologie en het Rathenau Instituut). 

 TO2-instituten: In Nederland wordt een substantieel deel van het toegepast 

onderzoek uitgevoerd door drie (typen) organisaties: TNO, de GTI’s (NLR, ECN, 

Deltares en Marin) en DLO. Via de Federatie TO288 hebben deze kennisorganisaties 

voor toegepast onderzoek hun krachten gebundeld om samen een meerwaarde te 

leveren op het gebied van toegepaste kennis. Het ministerie van EZ is penvoerder 

voor (gedeeltelijke) structurele financiering vanuit de overheid voor deze 

kennisorganisaties. In de gepresenteerde visie op het toegepaste onderzoek 

beschrijft het ministerie van EZ de hoofdtaken van de TO2-instituten als volgt: i) 

het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis ten behoeve van het 

oplossen van maatschappelijke vragen en ondersteuning van overheidstaken- en 

beleid. Een deel van dit onderzoek valt onder de wettelijk verplichte taken; ii) het 

ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het versterken van de 

innovatiekracht en de concurrentiepositie van Nederland, in het bijzonder voor de 

topsectoren; iii) het beheren van strategische onderzoeksfaciliteiten die soms in 

                                                

86AWT (2014). Balans van de Topsectoren 

87De hoogte van de TKI-toeslag hangt af van de totale private bijdrage. In 2015 geldt een TKI-toeslag 

van 25% van de private bijdrage in het jaar er voor. Voor de eerste 20.000 euro per deelnemer 

geldt een hoger percentage van 40%. Die eerste 20.000 euro mag in natura zijn, maar de rest moet 

in cash bijgedragen worden. Zie voor meer informatie: http://www.rvo.nl 

88Federatie Toegepast Onderzoek Organisaties 
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Nederland en deels ook internationaal uniek zijn. Naast deze taken voeren de 

instituten contractonderzoek uit voor publieke partijen en het bedrijfsleven, 

waardoor de opgebouwde kennis direct wordt toegepast in de praktijk89. 

 Overige instituten: Er zijn een aantal (van oorsprong) departementale 

onderzoeksinstituten die onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen90: Het 

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) en het 

Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vallen onder het ministerie van Veiligheid en 

Justitie (VenJ). Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), de vijf 

landelijke diensten met onderzoekstaken van Rijkswaterstaat en het 

Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM) vallen onder het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu (IenM). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne (RIVM) is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar voert bijvoorbeeld ook onderzoek 

uit voor het ministerie van IenM en EZ. Daarnaast rekent het ministerie van VWS 

ook RVenS, ZonMW, de Gezondheidsraad, Celsus Academie, Vilans, Movisie, 

Nederlands JeugdInstittuut, Trimbos, Nivel, NISB en het Mulier instituut tot ‘haar 

instituten’. Tot slot vallen het Instituut Collectie Nederland (ICN) en de Rijksdienst 

cultuurhistorie en erfgoed (RCE)) onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW).  

Daarnaast zijn er drie planbureaus; wetenschappelijke instituten met een 

beleidsadviesfunctie die rechtstreeks onder een departement vallen: het Centraal 

Planbureau (CBS) als onderdeel van het ministerie van EZ, het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) als onderdeel van het ministerie IenM en het Sociaal Cultureel 

Planbureau (SCP) als onderdeel van het ministerie van VWS.  

                                                

89ministerie van EZ. (2013). Visie op het toegepaste onderzoek, 5 juli 2013. 

90 Dit in tegenstelling tot zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en rechtspersonen met een wettelijke 

taak (RWT’s), die niet direct onder het gezag van een ministerie vallen. TNO en NWO zijn 

voorbeelden van RWT’s/ZBO’s. bron: AWT (2010). Kennis plaatsen. Onderzoeksinstituten in een 

veranderende omgeving. AWT-rapport. 
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Bijlage 5: Internationale benchmark 

Frankrijk 

Frankrijk is het grootste landbouwland van de EU en het meeste strategisch-funderend 

onderzoek in het agro-natuurdomein wordt uitgevoerd door de PRO INRA. INRA wordt bijna 

volledig gefinancierd met publieke middelen (hoofdzakelijk lumpsumfinanciering) en heeft 

zich de laatste jaren alleen maar meer op fundamenteel onderzoek gericht. In dit instituut 

zit de gehele verticale keten van landbouwonderzoek bijeen, dus van het moleculaire 

niveau tot aan gewassen en van fundamenteel onderzoek tot ‘experimental development’. 

Binnen INRA is alles gericht op productieve interacties. Naast deze sterke speler worden 

pps-en steeds meer gestimuleerd. Over het gehele veld vindt er een lichte verschuiving 

naar competitieve projectfinanciering plaats in Frankrijk.  

Kernindicatoren agro- en natuurdomein 

In de grafieken hieronder zijn enkele kernindicatoren voor het Franse agrodomein 

weergegeven. Frankrijk is, met een landbouwproductie van 65 miljard euro en een aandeel 

van 19% in de totale EU-landbouwproductie, het grootste landbouwland van de EU.91 De 

Franse agro-food sector is werkgever voor 14% van de actieve bevolking. Het aandeel agro 

in de R&D uitgaven is echter kleiner dan gemiddeld en kleiner dan voor bijvoorbeeld 

Nederland het geval is. De toegevoegde waarde van de agrosector in Frankrijk ligt dan wel 

weer een stuk hoger dan gemiddeld. Frankrijk is tevens een niet onbelangrijk bosbouwland 

en neemt in de EU met een aandeel van 10%, na Zweden, Finland en Spanje, de 4e plaats 

in.92   

 

Figuur 27. Aandeel agro in de totale Franse R&D uitgaven. Bron: OECD Statistics 

(GBAORD). 

                                                

91 Nederlandse Ambassade in Frankrijk. Informatie over Agro & Food Frankrijk. Verkregen op 30-3-

2015 van http://frankrijk.nlambassade.org/you-and-country/agro--food-in-frankrijk 

92Nederlandse Ambassade in Frankrijk. Informatie over Agro & Food Frankrijk. Verkregen op 30-3-

2015 van http://frankrijk.nlambassade.org/you-and-country/agro--food-in-frankrijk 
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Figuur 28. Aandeel agro in BBP Frankrijk. Bron: OECD Statistics. 

 

Figuur 29. Toegevoegde waarde van de Franse agrosector. Gemeten a.d.h.v. buitenlandse 

vraag in mln. dollar. Bron: OECD Statistics. 

 

Figuur 30. Agro export volumes als percentage van het Franse BBP. Bron: OECD Statistics. 
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Figuur 31. Agro import volumes als percentage van het Franse BBP. Bron: OECD Statistics. 

Opvallend is dat de afgelopen decennia R&D steeds minder vaak wordt uitgevoerd door 

overheidsorganisaties en steeds vaker door onderwijsinstituten (zieTabel 11).  

Tabel 11. R&D uitgaven HEIs en government, als % van GERD. Bron: OECD Statistics. 

 

 

Kijken we naar wetenschapsdomeinen (Figuur 32), dan blijkt dat Frankrijk sterk 

gespecialiseerd is in agro-natuur, visserij en aquacultuur, synthetische biologie en 

geofysica. Een kanttekening hierbij is wel dat er een duidelijke relatie is tussen de grootte 

van een land en het aantal onderwerpen waarop een land sterk gespecialiseerd is. Zie voor 

de theoretische argumentatie achter deze cijfers paragraaf 4.1. 

 

Figuur 32. Specialisatie wetenschapsdomeinen Frankrijk. Bron: CORDIS   
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R&D performed by government sector  

(% of GERD)

27 25 21 20 17 17 16 13

R&D performed by HEIs  (% of GERD) 15 15 15 17 19 19 20 21
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Wetenschap- en innovatielandschap 

Het hoger onderwijs in Frankrijk (in totaal 162 instituten, waarvan 86 universiteiten) voert 

het meeste onderzoek uit. Daarnaast zijn er verschillende PRO’s onder toezicht van 

ministeries. De belangrijkste PRO is het National Centre for Scientific Research (CNRS).  

 

Figuur 33. Structuur van het onderzoekssysteem. Bron: Erawatch.93  

                                                

93 ANR: Agence Nationale de la recherché/ National Research Agency  

CGI: Commissariat Général à l’Investissement/ Commissariat-General for Investment 

CGSP: Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective/ Commissariat-General for Strategy and 

Foresight  

CSR: Conseil stratégique de la recherche/ Research Strategic Council 

COMUE: Communautés d’universités et d’établissements/ Higher Education Institutions and University 

Communities  

DGRI: Direction générale de la recherche et de l’innovation au MENESR/General Directorate for 

Research and Innovation (with the MENESR) 

HCERES: Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur/ High Council for 

evaluation of Research and Higher Education 

HEI: Higher education institutions 

Instituts Carnot: Research network of 34 Institutes dedicated to fostering enterprise innovation 

through public-private collaboration 

IRT: Institut de recherche technologique/ Technology research Institute (Investment for the Future 

Plan) 

ITE: Instituts pour la Transition Energétique/Energy Transition Institutes (Investment for the Future 

Plan) 

MENESR: Ministère de l’éducation nationale, de l’éducation supérieure et de la recherche/Ministry of 

National Education, Higher Education and Research 

MERPN: Ministère de l’Economie, du Redressement Productif et du Numérique/ Ministry of Productive 

Recovery / Ministry for Economy, Productive Recovery and Digital affairs 

MIRES: Inter-Ministerial Mission on Research and Higher Education 

OPECST: Office Parlementaire d’évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques/ Parliamentary 

Office of Evaluation of Scientific and Technological Choices 
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Op 22 juli 2013 is er een nieuwe wet in gebruik genomen in lijn met de trend naar meer 

autonomie bij universiteiten. Belangrijke elementen zijn94: 

 De nationale onderzoeksstrategie is afgestemd op de Horizon 2020 agenda.  

 Clusters van hoger onderwijs en onderzoeksinstituten worden vervangen door 

Communities of Universities and Institutions. 

 Regio’s krijgen meer verantwoordelijkheid in het ontwikkelen en implementeren 

van hun eigen plan voor hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. 

 Externen mogen meestemmen voor een nieuwe rector en er is een Academic 

Council in het leven geroepen. 

 De transfer van onderzoeksresultaten naar de maatschappij wordt toegevoegd aan 

de missie van hoger onderwijs en onderzoek.  

PRO’s zijn sceptisch, omdat zij een mogelijke verzwakking van hun positie zien onder deze 

wet door de toenemende focus op universiteiten.95 

Inrichting kennisbasis agro-natuur 

Structuur onderzoekssysteem  

Agro-onderzoek in Frankrijk wordt breed gedefinieerd: duurzame productie, 

voedselveiligheid, voeding, ecologie, regionale ontwikkeling en landschapsbeheer. 96 

Daarnaast kent het Franse landbouwkundig onderzoekssysteem sterke formele en 

informele interacties tussen de verschillende actoren, zoals toegepaste 

onderzoeksinstituten, landbouwkamers (Chambers of Agriculture), 

vertegenwoordigers/verenigingen van boeren en private consultants.97 

In Figuur 34 wordt een overzicht gegeven van het landbouwkundig onderzoekssysteem in 

Frankrijk.98 Overheidsfinanciering stroomt vooral uit het budget voor de missie van het 

interministerieel onderzoek en hoger onderwijs. Jaarlijks gaat het om 10 miljard euro, 

waarvan 8% voor het agrarische kennissysteem bestemd is. Deze middelen worden 

voornamelijk beheerd door de vier genoemde ministeries. Wetenschapsfinanciers zetten 

calls uit voor competitieve en thematische onderzoeksprojecten in allerlei sectoren.  

                                                                                                                                       

Pôles de compétitivité:Competiveness Clusters Policy 

PRO: Public Research Organisations/ Organisation Publiques de Recherche 

SATT: Sociétés d’accélération du transfert de technologies/ Private Companies (full public capita) 

dedicated to boosting technology transfer from universities through intellectual property 

SNR: Stratégie Nationale de Recherche/National Research Strategy 
94 Bron: Erawatch. 

95Eurocientist (2013). Is the new French research and education reform going far enough?Retrieved 

17th of March 2014 from: http://eurocientist.com/2013/06/is-the-new-french-research-and-

education-reform-going-far-enough/ 

96 Standing Committee on Agricultural Research (SCAR).  

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/fr_en.htm 

97 Labarthe, P. (2014): AKIS and advisory services in France. Report for the AKIS inventory (WP3) of 

the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 

98 Standing Committee on Agricultural Research (SCAR).  

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/fr_en.htm 
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Figuur 34. Overzicht onderzoekssysteem agro-natuur Frankrijk. Bron: Standing Committee 

on Agricultural Research (SCAR) 

Universiteiten 

Opvallend is dat universiteiten een veel kleinere rol lijken te spelen in dit domein. Er zijn 

namelijk geen landbouwkundige faculteiten bij Franse universiteiten.99 

Onderzoeksinstituten 

Op een uitvoerend niveau zijn er veel onderzoeksorganisaties actief op het thema agro-

natuur (zie Figuur 34). Deze organisaties hebben relatief veel autonomie in het opzetten 

van onderzoeksprogramma’s. Hun doel is wetenschappelijke kennis verkrijgen en een 

kennisbasis garanderen. Daarbij assisteren ze bij beleidsbesluiten en dragen ze bij aan het 

hoger onderwijs. De belangrijkste PRO op het gebied van landbouwkundig strategisch-

funderend onderzoek is INRA. CNRS heeft een fundamenteel onderzoeksinstituut voor 

ecologie en milieu (INEE). Daarnaast zijn er nog 15 private non-profit toegepaste 

onderzoeksinstituten actief.100 

Ongeveer 90% van het publieke landbouwkundig onderzoek in Frankrijk wordt uitgevoerd 

door INRA.101 Voor de overige 10% geldt dat INRA nauw samenwerkt met de uitvoerende 

                                                

99Labarthe, P. (2014): AKIS and advisory services in France. Report for the AKIS inventory (WP3) of 

the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 

100Labarthe, P. (2014): AKIS and advisory services in France. Report for the AKIS inventory (WP3) of 

the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 

101 Gebaseerd op interviews. 

Ministries
• Agriculture, Agrifood and Forestry
• National Education, Higher 

Education & Research
• Ecology, Sustainable Development 

and Energy
• Foreign Affairs and International 

Development

Funding agencies
• French national research agency (ANR)
• French national agency for water and aquatic environments 

(ONEMA)
• French environment and energy management agency (ADEME) 
• state-owned company OSEO (funding for innovation and business 

support)

Research organisations mainly devoted to agricultural research
• INRA
• IRSTEA
• ANSES
• CIRAD
• IFREMER
• IRD

Other research institutes/clusters
• CNRS: the main research organisation in France
• INSERM: medical research
• MNHN: Muséum National d’Histoire Naturelle

 Alliance for environmental research (AllEnvi)
 12 competitiveness clusters in the field of agriculture and food

Applied agricultural research and agricultural advisory services
• Technical Institutes: Technical farming institutes (ITAs) within the 

association for technical co-ordination in farming (ACTA) and the 
technical agro-industrial institutes (ITAIs) within the French 
association for technical co-ordination in the agrifood industry 
(ACTIA)

• Agricultural advisory services - APCA: national organisation covering 
all France’s chambers of agriculture)

• RMT - joint technology networks & UMT - joint technology units

Vocational training, 
higher education & 
universities
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partijen. INRA heeft een jaarlijks budget van €880 miljoen en kent 8500 werknemers, 

waarvan 1800 onderzoekers.102 Ongeveer een kwart van de onderzoekers houdt zich bezig 

met fundamenteel onderzoek. Van het budget komt 76,6% bij de onderzoeksteams 

terecht.103 

INRA valt onder zowel het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschap als onder het 

ministerie van Landbouw en Visserij. Het instituut wordt aangestuurd door een Raad van 

Bestuur die beslissingen neemt omtrent het onderzoeksbeleid, de organisatie, de 

activiteiten, de financiering en de programma's van INRA. Leden in deze raad 

vertegenwoordigen onder andere de Staat, de landbouwkundige industrie (organisaties, 

werknemers en consumenten) en de voorzitter van de wetenschapscommissie van INRA. 

Het instituut heeft ook een adviesrol en enkele wettelijke taken, maar deze zijn marginaal. 

Gaunand, Hocdé, Lemarié, Matt en Turckheim (2015)104 identificeren 4 domeinen waarop 

INRA actief is, namelijk: het bevorderen van concurrentie in de landbouwsector; 

volksgezondheid; milieubeheer en management van natuurlijke hulpbronnen; en het 

verstrekken van wetenschappelijke adviezen aan beleidsmakers. 

In tegenstelling tot de situatie van PROs in veel andere landen, lijkt de onafhankelijkheid 

van INRA niet onder druk te staan. Er is geen discussie over de vraag of INRA minder 

strategisch-funderend onderzoek zou moeten doen. Gaunand et al. (2015) stellen zelfs 

dat: “[due to the development of private research in agriculture and the emergence of new 

societal demands,] INRA has been repositioning its objectives towards more basic 

research, and some of the areas that prioritise public value.” 105 Het budget staat wel 

enigszins onder druk. Van het totale budget van INRA is 95% publiek geld, waarvan 80% 

lumpsumfinanciering en 15% competitieve projectfinanciering 106  (waaronder ca. 20% 

vanuit Europa)107. De resterende 5% betreft eigen inkomsten van INRA. 

INRA is een complexe organisatie met 400 onderzoeksunits en veel verschillende 

expertisegebieden. Productieve interacties staan dan ook centraal: onderzoekers hebben 

toegang tot verschillende specialisaties of type onderzoek (fundamenteel of toegepast). 

INRA heeft daarnaast meer middelen dan universiteiten en heeft een grote ondersteunende 

afdeling die nodig is voor het gebruik van grote databestanden uit het veld. INRA heeft dus 

ook zeker veel praktische kennis in huis. De institutionele setup van het instituut is stabiel. 

Onderzoek is georganiseerd in 13 verticale wetenschapsgebieden, zoals dier- en 

plantkunde, milieuonderzoek en voedseltechnologie en consumptie. 108  Na een externe 

review in 2010 zijn 2 afdelingen samengevoegd.109 Recent zijn 6 transversale programma’s 

(‘horizontal programming’) ontwikkeld om kruisbestuiving tussen afdelingen te stimuleren. 

                                                

102 http://institut.inra.fr/en/Overview/Figures2 

103INRA, annual report 2013. 

104Gaunand, A., Hocdé, A., Lemarié, S., Matt, M. & de Turckheim, E. (2015)How does agricultural 

research impact society? A characterization of various patterns. Research Policy 44(4), 849-861. 

105Gaunand, A., Hocdé, A., Lemarié, S., Matt, M. & de Turckheim, E. (2015)How does agricultural 

research impact society? A characterization of various patterns. Research Policy 44(4), 849-861. 

106 Gebaseerd op interviews. 

107Labarthe, P. (2014): AKIS and advisory services in France. Report for the AKIS inventory (WP3) of 

the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 

108 http://departements.inra.fr/en 

109 Informatie verkregen uit interviews. 
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Deze metaprogramma’s (cf. de ‘grand challenges’ van het nationale Franse beleid) zetten 

in op maatschappelijke thema’s.110 

In dezelfde externe review moest het instituut de link tussen fundamenteel en toegepast 

onderzoek verantwoorden, als ook haar maatschappelijke impact. INRA hanteert sindsdien 

haar eigen methodologie om dit laatste bij te houden. 111  Socio-economische impact is 

belangrijk voor INRA, onder andere omdat het instituut zich hiermee onderscheidt van het 

meer fundamenteel wetenschappelijke CNRS. 

CNRS heeft geen afdeling gericht op landbouwkundig onderzoek, maar wel één op ecologie 

en milieu (INEE). INEE werkt aan 5 onderzoeksthema’s: biodiversiteit en evolutie; 

menselijke invloed op het milieu; feedback van ecosystemen op mondiale veranderingen; 

maritiem onderzoek; en functionele ecologie.112 INEE heeft meer dan 2000 onderzoekers in 

dienst en heeft 76 research units. Op het gebied van biologie concurreert INRA wellicht 

met het CNRS instituut voor biologie (INSB).113 

Interessant zijn verder AllEnvi en de competitiveness clusters (zie Figuur 34). Het doel van 

het nationale bondgenootschap voor milieuonderzoek (AllEnvi) is om Frankrijk tot een 

leidende autoriteit op het gebied van milieu en voedselwetenschap en –technologie te laten 

uitgroeien. AllEnvi heeft 12 leden, waaronder INRA, CPU (the conference of deans) en 

Météo France (de nationale meteorologische dienst). Het competitiveness cluster verwijst 

naar pps-en. Ze zijn bedoeld om grote en kleine bedrijven, onderzoeks- en 

onderwijsorganisaties op een specifiek domein samen te brengen. Frankrijk stimuleert 

innovatie en clusteronderzoek, vooral via de Single Interministerial Fund (FUI). Er zijn 71 

competitiveness clusters, waarvan 12 in de agrifood sector. 

De overige PROs zijn meer gericht op ‘experimental development’. Zo doet het National 

Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture technologies 

(IRSTEA) onderzoek op drie domeinen: watermanagement, landgebruik & territoriaal 

beheer en landbouwkundige technologieën. 114  Het totale budget is 115 miljoen euro. 

IRSTEA heeft 1750 werknemers verspreid over 19 onderzoekscentra. Van het totaal aantal 

werknemers zijn er 700 onderzoekers en 250 PhD-studenten. IRSTEA werkt nauw samen 

met de industrie (ca. 130 contracten met private bedrijven) en bezit een bedrijfsincubator 

die elk jaar een nieuwe onderneming genereert. 

De belangrijkste toegepaste onderzoeksorganisaties op het gebied van agro-natuur zijn de 

technische instituten. Dit zijn private non-profit onderzoeksorganisaties gespecialiseerd in 

diverse productiesectoren. In 2008 waren er 15 ‘technical farming institutes’ (ITAs) en 16 

‘technical agro-industrial institutes’ (ITAIs).115 De focus ligt vooral op toegepast onderzoek 

en kennisdisseminatie. De ITAs hebben gezamenlijk ongeveer 1500 werknemers in dienst 

en kennen een budget van meer dan 180 miljoen euro per jaar afkomstig van het 

                                                

110 http://metaprogrammes.inra.fr/en 

111Zie Joly, P.B., Gaunaud, A., Colinet, L., Laredo, P., Lemarie, S. & Matt, M. (2015). ASIRPA: A 

comprehensive theory-based apporach to assessing the societal impacts of a research organization. 

Working Paper GAEL 2015-04. 

112 http://www.cnrs.fr/en/institutes/inee-ecology-environment.html 

113 http://www.cnrs.fr/en/institutes/insb-biological-sciences.html 

114 http://www.irstea.fr/en 

115Standing Committee on Agricultural Research (SCAR).  

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/fr_en.htm 
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ministerie voor landbouw (37%), andere ministeries (13%), bijdrages van boeren (27%) 

en van het aanbieden van services, trainingen, etc.116 

Adviesraden 

Er is één kamer voor landbouw per Frans departement. Elke kamer coördineert de 

ontwikkeling van meerjarenprogramma’s met boeren, vertegenwoordigers en 

professionals. Hieraan ten grondslag ligt het nationale meerjaren landbouw- en 

plattelandsontwikkelingsprogramma (PNDAR). 

Publiek-private samenwerkingen 

Joint technology networks (RMTs; sinds 2007) zijn bedoeld om barrières rondom 

samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en innovatie te doorbreken. Activiteiten zijn 

gericht op het reviewen van wetenschappelijke literatuur, vergelijken van analyses, 

identificeren van nieuwe onderzoeksthema’s en toepassen van nieuwe R&D-projecten op 

diverse calls. Daarnaast is kennisverspreiding van belang. De totale kosten zijn meer dan 

12 miljoen euro. Joint technology units (UMTs; sinds 2005) hebben als doel sterkere 

samenwerkingen te bewerkstelligen tussen onderzoekers van INRA en van toegepaste 

onderzoeksinstituten middels doelgerichte onderzoeksthema’s. Dit onderzoek is duidelijk 

toepassingsgericht. Er zijn 26 UMTs en 27 RMTs.117 Beide komen voort uit het ministerie 

van landbouw. 

Financiering 

Publieke steun is zeer belangrijk voor AKIS-organisaties (vooral voor INRA), maar kent een 

verschuiving van co-management naar steeds meer aanbestedende en delegerende 

diensten.118 Deze financiële steun bestaat uit zowel institutionele lumpsumfinanciering, als 

competitieve calls. De meeste instituten zijn afhankelijk van verschillende typen en 

bronnen van financiering (Europese, nationale en regionale middelen, bijdragen van 

boeren, etc.). Calls zijn meer en meer gericht op het ondersteunen van innovaties en het 

stimuleren van samenwerkingen tussen AKIS-organisaties (pps-en).  

Wetenschappelijke en economische impact 

In onderstaande grafieken zijn enkele indicatoren voor de wetenschappelijke en 

economische impact van het agrokennissysteem opgenomen. De citatie-impactscore van 

Frankrijk is sinds 2011 sterk gestegen en ligt inmiddels hoger dat die van Nederland. 

                                                

116Labarthe, P. (2014): AKIS and advisory services in France. Report for the AKIS inventory (WP3) of 

the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 

117Labarthe, P. (2014): AKIS and advisory services in France. Report for the AKIS inventory (WP3) of 

the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 

118Labarthe, P. (2014): AKIS and advisory services in France. Report for the AKIS inventory (WP3) of 

the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 
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Figuur 35. Citatie-impactscore van de agrosector. Bron: Web of Science.  

Frankrijk publiceert veel (hoewel dit in 2014 flink is teruggelopen). Opvallend is echter dat 

het aandeel agropublicaties lager dan gemiddeld is. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat landbouwkundig onderzoek nauwelijks bij universiteiten plaatsvindt, maar vooral bij 

publieke onderzoeksorganisaties. Voor wat betreft het aandeel agro in het totale aantal 

patenten scoort Frankrijk tevens onder het gemiddelde.  

Tabel 12. Publicatie-output Frankrijk. Bron: Web of Science. 

 

 

Figuur 36. Aandeel agro in het totale aantal patenten. Bron: OECD Statistics. 

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2009 2010 2011 2012

C
it

a
ti

e
-
im

p
a
c
t

Frankrijk

Nederland

Gemiddelde

Indicator Land 2012 2013 2014

Totale publicatie-output Nederland 1075 1131 1187

Gemiddelde 1566 1706 1810

Frankrijk 1708 2126 1469

% agro in publicatie-output Nederland 3,0 3,0 3,0

Gemiddelde 3,2 3,0 3,1

Frankrijk 2,5 3,0 2,0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

P
e
r
c
e
n
ta

g
e

Frankrijk

Nederland

Gemiddelde



 

Dialogic innovatie ● interactie 106 

Kennisvariant 

Het Franse systeem staat bekend om zijn centralistische beslisstructuur omtrent 

onderzoek, hoger onderwijs met relatief weinig autonomie, PROs die erg belangrijk zijn, 

relatief zwakke universiteiten en opkomende samenwerkingen tussen PROs en 

universiteiten. 119  Publiek onderzoek werd hoofdzakelijk gefinancierd door 

lumpsummiddelen, terwijl projectfinanciering vooral voor de private sector was. Hier 

kunnen we inmiddels niet meer van spreken: universiteiten krijgen meer invloed en ‘joint 

laboratories’ tussen PROs en universiteiten hebben bijgedragen aan een meer 

projectgerichte focus van financiering in Frankrijk. Daarnaast zijn er intermediaire 

structuren zoals de ANR bijgekomen die gericht zijn op competitieve financiering van 

onderzoek.120 

PROs blijven echter een sterke rol houden in Frankrijk. Het verschil met de meeste 

Europese landen waar publiek onderzoek door universiteiten wordt uitgevoerd en 

financiering een mix van lumpsum en projectfinanciering is, is zeker nog duidelijk. 

Voor wat betreft strategisch-funderend onderzoek in het agro-natuurdomein is INRA de 

belangrijkste speler. In dit instituut zit de gehele verticale keten van landbouwonderzoek 

bijeen, dus van het moleculaire niveau tot aan gewassen en van fundamenteel onderzoek 

tot ‘experimental development’. Hier ontleent INRA haar socio-economische impact aan: 

productieve interacties en netwerken over de verschillende expertisegebieden. 

Ondersteunende afdelingen zorgen voor toegang tot allerlei empirische databestanden, 

waardoor onderzoekers goed aan praktische oplossingen kunnen werken. De breedte van 

INRA is nodig om diepte in onderzoek te bereiken. Alle 400 onderzoeksunits zijn dus 

bouwstenen voor innovatie, flexibiliteit en ‘absorptievermogen’. Een mogelijk nadeel is 

echter wel dat sturing moeizaam is, aangezien het een enorm log apparaat betreft. 

  

                                                

119 Thèves, J., Lepori, B. & Larédo, P. (2007). Changing patterns of public research funding in France. 

Science and Public Policy, 34(6), 389-399. 

120 Thèves, J., Lepori, B. & Larédo, P. (2007). Changing patterns of public research funding in France. 

Science and Public Policy, 34(6), 389-399. 
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Ierland 

De agri-food sector heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in Ierland en is tevens 

één van de belangrijkste onderzoeksthema’s voor de toekomst. Landbouwkundigonderzoek 

is in Ierland zowel belegd bij het hoger onderwijs als bij de publieke onderzoeksorganisatie 

Teagasc. Teagasc is de nationale autoriteit op dit gebied en valt onder het ministerie van 

Landbouw, Voedsel en Visserij. Het instituut wordt voor het merendeel gefinancierd met 

publieke middelen, maar is onafhankelijk in het programmeren van onderzoek. Het 

natuuronderzoek in Ierland is echter sterk versnipperd. Het meeste onderzoek wordt 

gedaan aan universiteiten en bij publieke onderzoeksorganisaties die van oorsprong gericht 

zijn op andere thema’s. 

Kernindicatoren agro- en natuurdomein 

Het landoppervlakte van Ierland is 6,9 mln. hectare, waarvan ongeveer 4,2 mln. hectare 

wordt gebruikt voor landbouw en 745.456 hectare voor bosbouw (samen meer dan 70% 

van het totale landoppervlak).121 De Ierse landbouw is een vooral op gras gebaseerde 

industrie. In de grafieken hieronder zijn enkele kernindicatoren voor het Ierse agrodomein 

weergegeven. De R&D uitgaven van Ierland bevestigen het beeld dat landbouw een hoge 

prioriteit heeft in het land. Percentueel gezien geeft Ierland meer dan drie keer zoveel uit 

aan agro R&D als Nederland. 

 

Figuur 37. Aandeel agro in de totale Ierse R&D uitgaven. Bron: OECD Statistics (GBAORD). 

                                                

121Website Teagasc en het ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij 
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Figuur 38. Aandeel agro in BBP Ierland. Bron: OECD Statistics. 

 

Figuur 39. Toegevoegde waarde van de Ierse agrosector. Gemeten a.d.h.v. buitenlandse 

vraag in mln. dollar. Bron: OECD Statistics. 

De agri-food sector is één van de belangrijkste productiesectoren van Ierland, goed voor 

bijna 10% van de werkgelegenheid. Agro export beslaat bijna 10% van de totale export 

van Ierland. De inkomsten hiervan zijn echter relatief laag.122 

 

Figuur 40. Agro export volumes als percentage van het Ierse BBP. Bron: OECD Statistics. 

                                                

122Website Teagasc en het ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij 
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Figuur 41. Agro import volumes als percentage van het Ierse BBP. Bron: OECD Statistics. 

Figuur 42 geeft een indicatie van de diversificatie binnen import- en exportactiviteiten van 

een aantal landen. Hieruit blijkt dat Ierland relatief weinig specialisaties kent, maar het 

aandeel agrospecialisaties ten opzichte van de algehele handelsspecialisatie wel groot is 

(vergelijk met Duitsland). Kijkend naar de specialisaties binnen de agrosector (2-digit, zie 

Figuur 43), dan valt op dat Ierland vooral sterk is in vlees, zuivel en diverse eetbare 

producten. In tegenstelling tot Nederland (zie paragraaf 3.1), doet Ierland in een aantal 

subsectoren weinig of niets. Op nog een dieper niveau (3-digit, zie Figuur 44) kunnen we 

hetzelfde concluderen: Ierland is sterk gespecialiseerd in een aantal sectoren, maar heeft 

een zwakke positie over de algehele linie. 

 

Figuur 42. Diversificatie per land op basis van het aantal specialisaties. Bron: NBER World 

Import Export Data (2005). 
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Figuur 43. Ierse diversificatie op 2-digit niveau. Bron: NBER World Import Export Data (2005). 

 

Figuur 44. Ierse diversificatie op 3-digit niveau. Bron: NBER World Import Export Data 

(2005). 

Kijkend naar de algehele publieke R&D uitgaven van Ierland vallen twee zaken direct op 

(Tabel 13): ten eerste zijn de uitgaven (als percentage van GERD) bijna gehalveerd.123 Ten 

tweede wordt R&D nog nauwelijks uitgevoerd door overheidsorganisaties en iets vaker 

door onderwijsinstituten. 

Tabel 13. R&D uitgaven HEIs en government, als % van GERD. Bron: OECD Statistics.

  

 

Betreffende de wetenschapsdomeinen (Figuur 45) blijkt dat Ierland op alle domeinen ver 

onder het gemiddelde van de top 5 van alle landen zit. In EU-opzicht is Ierland dus 

nergens specifiek gespecialiseerd in. Veeteelt, visserij en aquacultuur en voedselveiligheid 

bevinden zich echter wel in de top 5 van de wetenschapsdomeinen van het land. 

                                                

123 Absolute aantallen GOVERD en HERD: 172 mln. dollar in 1984; 761 mln. dollar in 2012. 
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Een kanttekening bij deze data is dat er een duidelijke relatie is tussen de grootte van een 

land en het aantal onderwerpen waarop een land gespecialiseerd is. De theoretische 

argumentatie achter deze cijfers wordt gegeven in paragraaf 4.1. 

 

Figuur 45. Specialisatie wetenschapsdomeinen Ierland. Bron: CORDIS, bewerking Dialogic. 

Wetenschaps- en innovatielandschap 

Het algemene onderzoekssysteem in Ierland is sterk gecentraliseerd en financiering komt 

voornamelijk van twee ministeries: het ministerie van Werkgelegenheid, Ondernemen en 

Innovatie en het ministerie van Onderwijs en Vaardigheden.124 Pas in 1996 publiceerde 

Ierland haar eerste wetenschapsstrategie voor beleid. In 2006 werd de ‘Strategy for 

Science, Technology and Innovation 2006-2013’ uitgebracht, waarin Ierland de ambitie 

uitspreekt een leidende kenniseconomie te worden met targets voor het aantal opgeleide 

PhD’s. In december 2013 publiceerde Ierland haar Horizon 2020 strategie document.125 

Daarnaast is het overheidsprogramma ‘Government for National Recovery 2011-2016’ van 

kracht, waarin staat dat er geïnvesteerd gaat worden in technologische R&D en 

commercialisatie van onderzoek. 

In 2012 publiceerde de overheid een ‘research prioritisation strategy’, waarmee de 

jaarlijkse uitgaven van 500 mln. euro aan wetenschappelijk onderzoek op 14 gebieden 

wordt geprioriteerd. Onder deze gebieden vallen ook food for health en sustainable food 

                                                

124 Erawatch 

125  EU Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020): Ireland's Strategy and 

Target for Participation. Verkregen van djei.ie 
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production and processing. 126  Een ‘prioritisation action group’ houdt toezicht op de 

implementatie van het plan. 

De overheid staat midden in het proces van implementatie van een nieuwe strategie voor 

het hoger onderwijs. 127  Hierin wordt aanbevolen een performance-based kader toe te 

passen. Ook valorisatie wordt benadrukt. In het verlengde hiervan is in 2013 een wet 

aangenomen waarmee wordt toegestaan dat Science Foundation Ireland (grootste financier 

van onderzoek) naast fundamenteel onderzoek ook toegepast onderzoek gaat financieren. 

Publiek onderzoek wordt uitgevoerd door de zeven universiteiten en veertien hogescholen. 

Ierland heeft erg weinig publieke onderzoeksorganisaties vergeleken met andere EU-

landen. De belangrijkste instituten zijn:128 

- Teagasc: landbouw- en voedingsonderzoek (ministerie van Landbouw, Voedsel en 

Visserij); 

- Marine Institute: marienonderzoek (ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij); 

- Health Research Board: gezondsheidsonderzoek (ministerie van Gezondheid); 

- Environmental Protection Agency: milieuonderzoek (ministerie van Milieu, 

Gemeenschap en Lokale overheid). 

                                                

126 Report of the Research Prioritisation Steering Group, 2012. Verkregen van djei.ie 

127 National Strategy for Higher Education to 2030. Verkregen van hea.ie 

128 Erawatch 
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Figuur 46. Wetenschapslandschap Ierland. Bron: Erawatch 

Inrichting kennisbasis agro-natuur 

Agro- en natuuronderzoek vallen in Ierland onder twee verschillende ministeries: ministerie 

van Landbouw, Voedsel en Visserij en het ministerie van Milieu, Gemeenschap en Lokale 

overheid. 

Financiering en programmering agro-onderzoek 

Het ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij is de primaire financier van agro-

onderzoek in Ierland. Momenteel is ze een nationale strategie voor de Agri-food sector tot 

2025 aan het schrijven waarin de belangrijkste activiteiten beschreven staan. 129  Het 

document bouwt verder op de Food Harvest 2020 (strategische visie voor de sectoren 

landbouw, voedsel en visserij, ontwikkeld in 2010 door het ministerie). Een belangrijk 

aandachtspunt is het opbouwen van de economie na de crisis. 

Agri-food onderzoek is een belangrijk thema in de National Research Prioritisation Exercise. 

Hierin worden 14 onderzoeksgebieden geïdentificeerd die extra gestimuleerd moeten 

worden, waaronder 5 thema’s op het gebied van agri-food en marine. Het ministerie 

startte een ‘inter-agency’ en stakeholder consultatieproces gericht op het ontwikkeling van 

een Strategic Research and Innovation Agenda voor twee van deze thema’s: Food for 

                                                

129 http://www.agriculture.gov.ie/2025strategy/ 
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Health en Sustainable food production and processing. Deze agenda’s zijn bedoeld om 

toekomstige financieringsbeslissingen voor onderzoek te sturen. 

Het ministerie financiert publiek onderzoek op verschillende manieren. De publieke 

onderzoeksorganisaties ontvangen institutionele financiering (‘Grant-in-Aid’). Deze en 

andere onderzoeksinstellingen kunnen tevens deelnemen aan de drie competitieve 

onderzoeksfinancieringsprogramma’s van het ministerie: Food Institutional Research 

measure (FIRM), Research Stimulus Fund (RSF) en COFORD (the National Council for 

Forestry Research & Development). Voor de calls in 2010, 2011 en 2013 is ca. 75 miljoen 

euro geïnvesteerd in agri-food, marine en natuuronderzoek.130 De calls zijn bedoeld voor 

hoger onderwijs instituten en publieke onderzoeksinstituten. Vaak bevatten de calls 

elementen van samenwerking. Dit is een belangrijke kwestie voor het ministerie en het 

wordt dan ook continue gestimuleerd (ook op een internationaal niveau). 

Financiering voor onderzoek kan tevens verkregen worden via Enterprise Ireland, the 

Higher Education Authority (HEA), the Environmental Protection Agency (EPA), the Health 

Research Board (HRB) en Science Foundation Ireland (SFI). Tenslotte bieden Europese 

programma’s kansen. De Ierse Staat werkt actief met publieke onderzoeksorganisaties aan 

het stimuleren van internationale onderzoekscontracten. Denk hierbij aan programma’s 

onder EU FP7 en Horizon 2020. In 2013 hebben Ierse instituten bijna 3% van de 

beschikbare financiering onder FP7 binnengehaald.131 

Investeringen in R&D in de private sector bestaan uit een mix van publieke (vooral via 

Enterprise Ireland) en private middelen. Met de publieke middelen worden vooral pps-en 

gestimuleerd (55% van de investeringen).132Het ministerie verdeelt ook vouchers waarmee 

bedrijven kennis kunnen inkopen bij publieke kennisinstituten of bedrijven met een R&D-

afdeling.133 

Renwick et al. 134  concluderen dat in Ierland veel overheidsgeld wordt uitgegeven aan 

onderzoek in de agrifood sector. Dit onderzoek is echter weinig vraaggestuurd. Daarnaast 

wordt er maar weinig geld vanuit het bedrijfsleven geïnvesteerd in R&D. 

Ierland staat op de 5e plaats van meest innovatieve agri-food sector van Europa, na 

Denemarken, Finland, Nederland en Duitsland. 

Uitvoerende partijen agro-onderzoek 

Een substantieel onderdeel van Ierlands AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation 

System) bevindt zich in één organisatie: Teagasc.135 Dit instituut voert minimaal 50% van 

het landbouwkundig onderzoek uit. 136 De andere 50% is verspreid over de negen 

universiteiten van Ierland, waarvan University College Dublin (vooral agro) en University 

College Cork (vooral food) het meest actief zijn. De private sector voert erg weinig 

                                                

130 Food Harvest 2020 

131 Website ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij 

132 paper Fostering the Smart Green Bio-Economy, verkregen van http://www.agriculture.gov.ie 

133 EU SCAR (2012), Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a reflection paper, 

Brussels 

134 Renwick, A., Läpple, D., O’Malley, A. & Thorne, F. (2014). Innovation in the Irish Agrifood Sector. 

Bank of Ireland. 

135 Prager, K. & Thomson, K. (2014). AKIS and advisory services in the Republic of Ireland. Report for 

the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project. Verkregen van proakis.eu 
136 Gebaseerd op interviews. 
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strategisch-funderend onderzoek uit. 137  Onderzoek wordt echter vaak in 

samenwerkingsverbanden ingezet. Zo werkt Teagasc veel samen met universiteiten en met 

de industrie in Joint Industry Programmes. 138  Volgens Renwick et al. (2014) wordt 

samenwerking tussen bedrijven en universiteiten steeds meer gestimuleerd (Technology 

Transfer Officers, etc.), maar loopt dit nog niet erg soepel.139 

Teagasc is de nationale autoriteit op het gebied van landbouwkundig onderzoek en 

voedselontwikkeling. Deze semi-autonome organisatie valt onder en rapporteert aan het 

ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij en bestaat uit drie poten: onderzoek, advies 

en onderwijs.140 Teagasc heeft een wettelijke basis onder de Teagasc Act en is belast met 

het uitvoeren van hoofdzakelijk gericht toegepast onderzoek alsmede het verschaffen van 

adviesdiensten en het verstrekken van onderwijs aan landbouwers. De organisatie kent 

geen wettelijke taken vergelijkbaar met die van DLO. Data wordt bijgehouden, maar 

hoofdzakelijk voor eigen onderzoek. Het ministerie zelf en andere overheidsinstanties zijn 

verantwoordelijk voor controle en andere services die nodig zijn om de naleving van de 

regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld dier- en plantgezondheid en voedselveiligheid 

te handhaven. Teagasc’s missie is: “to support science-based innovation in the agri-food 

sector and the wider bio-economy so as to underpin profitability, competitiveness and 

sustainability”.141 

Teagasc heeft 1100 werknemers en een budget van 160 mln. euro. Het budget van 

Teagasc bestaat voor 75% uit publiek geld afkomstig van het ministerie of de EU. 142 

Jaarlijks ontvangt het instituut lumpsumfinanciering (State Grant-in-Aid) van het ministerie 

bedoeld voor onderzoek, huisvesting, operationele kosten, etc. Competitieve middelen 

komen van publieke financiers (grootste: Science Foundation Ireland) en het ministerie. 

Het onderzoeksbudget van Teagasc bedraagt 40% van het totaal budget en is als volgt 

samengesteld: 50% lumpsum; 50% competitieve middelen (waarvan ongeveer 25% 

internationaal verkregen).143 

Wat betreft de programmering van onderzoek is Teagasc erg autonoom. Het heeft een 

eigen Raad van Bestuur met onafhankelijke stakeholders, waarin onder andere het 

ministerie is vertegenwoordigd. Deze raad besluit welk onderzoek gedaan wordt binnen 

Teagasc. De overkoepelende strategie van het ministerie is daarbij wel sturend (vooral 

Food Harvest 2020 en de 2025 Agri-Food Strategie). Teagasc richt zich vooral op dier- en 

graslandonderzoek; gewassen, milieu en landgebruik; voedsel; en landelijke economie en 

ontwikkeling. Jaarlijks gaat het om zo’n 300 onderzoeksprojecten (waarvan sommige 

gericht op de industrie), uitgevoerd door 500 wetenschappelijke en technische 

medewerkers. Volgens gesprekspartners heeft het onderzoek bij Teagasc een hoofdzakelijk 

                                                

137 Buckley, M., Henchion, M., O’Reilly, P., 2007. Interactions in Ireland’s Food Innovation System, 1st 

International European Forum on Innovation and System Dynamics in Food Networks, officially 

endorsed by the European Association of Agricultural Economists (EAAE), , Innsbruck, Austria, 

February 15-17, 2007. 

138 Prager, K. & Thomson, K. (2014). AKIS and advisory services in the Republic of Ireland. Report for 

the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project. Verkregen van proakis.eu 

139 Renwick, A., Läpple, D., O’Malley, A. & Thorne, F. (2014). Innovation in the Irish Agrifood Sector. 

Bank of Ireland. 

140 Website Teagasc en interviews. 

141 Prager, K. & Thomson, K. (2014). AKIS and advisory services in the Republic of Ireland. Report for 

the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project. Verkregen van proakis.eu 
142 Website Teagasc 

143 Gebaseerd op interviews. 
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toegepast karakter (zo’n 70 tot 75%). Weinig fundamenteel en funderend onderzoek wordt 

uitgevoerd; dit ligt vooral bij universiteiten. 

Financiering en programmering natuuronderzoek 

Natuuronderzoek valt onder het ministerie van Milieu, Gemeenschap en Lokale overheid, 

maar een belangrijk onderzoeksfinancieringsprogramma op dit gebied (COFORD) valt 

onder het ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij. COFORD implementeert het 

nationale bosonderzoeksprogramma met als thema’s planten en behouden van bos, 

oogsten van hout, boseconomie en –beleid, klimaatverandering en biodiversiteit. 

Investeringen in natuuronderzoek bedroegen sinds 2007 5,8 mln. euro op jaarbasis.144 De 

COFORD Raad voor bosonderzoek en –ontwikkeling vertegenwoordigt de bosbouwsector in 

Ierland. De Raad adviseert ministeries over onderzoekskwesties. 

Environmental Protection Agency (EPA) valt onder het ministerie van Milieu, Gemeenschap 

en Lokale overheid en is opgericht onder de Environmental Protection Agency Act, 

1992.Het coördineert voornamelijk natuuronderzoeksprogramma's (als financier, weinig 

onderzoek wordt uitgevoerd bij EPA zelf) en kent een sterke focus op beleid. Environmental 

Protection Agency (EPA) heeft wettelijke verantwoordelijkheden in het coördineren van 

milieuonderzoek en is gericht op milieubeleid.145Het instituut heeft als doel het identificeren 

van druk op het milieu, het informeren van beleid en het ontwikkelen van oplossingen. 

Onderzoek is één van de verantwoordelijkheden van EPA (ook vergunningverlening, 

handhaving, monitoring, etc.). Op drie thema’s wordt onderzoek gedaan: klimaat, water en 

duurzaamheid.146 Voor elk thema is er een onderzoekscoördinatiegroep actief.147 Dit is een 

forum voor onderzoekfinanciers waar onderzoeksprioriteiten voor calls en lange termijn 

doelstellingen worden bepaald, met als doel het verbeteren van synergiën en 

samenwerking met andere financiers. Het ministerie is vertegenwoordigd in deze 

stuurgroepen, evenals de industrie. Het bestuur van EPA bepaalt de strategie van de 

organisatie. Zo zijn voor 2014-2020 prioritaire onderzoeksgebieden geïdentificeerd.148 

In 2013 was het totale budget bijna 60 mln. euro. Ongeveer 9 mln. werd uitgegeven aan 

onderzoek (15%).149 Elk jaar zet EPA calls uit voor milieuonderzoek. Daarnaast is EPA zelf 

actief betrokken bij internationale onderzoeksprogramma’s, waaronder Horizon 2020 en 

het Joint Programme Initiative (op thema’s als klimaatverandering en water).150 

Financiering voor publiek natuuronderzoek is bijna volledig competitief, omdat het geen 

‘priority area’ betreft. 151  Van de 14 priority areas richt geen enkele zich op 

natuuronderzoek (hoewel het rapport het belang van “policy supporting research such as 

health & environment”). De meeste onderzoekers zijn dus gedwongen zich te richten op 

calls van EPA. 

Uitvoerende partijen natuuronderzoek 

                                                

144paper Fostering the Smart Green Bio-Economy, verkregen van http://www.agriculture.gov.ie 

145 Website EPA 

146 Website EPA 

147 Gebaseerd op interviews. 

148 EPA Research Strategy 2014-2020 

149 Jaarverslag EPA 2013. 

150 Gebaseerd op interviews. 

151  Zie Report of the Research Prioritisation Steering Group: 

http://www.djei.ie/publications/science/2012/research_prioritisation.pdf 
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Tussen de 85% tot 90% van het natuuronderzoek wordt uitgevoerd aan universiteiten en 

Institutes of Technology.152 Het overige deel is verdeeld tussen de industrie en publieke 

onderzoeksorganisaties. Teagasc, het Marine Instituut en ESRI hebben afdelingen die 

grenzen aan natuuronderzoek, maar er is in Ierland geen publieke onderzoeksorganisatie 

die zich primair op dit thema richt. 

Het meeste onderzoek (tussen de 75% en 80%) betreft strategisch onderzoek. 153 

Fundamenteel en toegepast onderzoek delen het overige aandeel (50/50). 

Wetenschappelijke en economische impact 

In onderstaande grafieken zijn enkele indicatoren voor de wetenschappelijke en 

economische impact van het Ierse agrokennissysteem opgenomen. Voor de agrosector 

scoort Ierland in termen van citatie-impact bovengemiddeld (maar net onder Nederland). 

Diens totale publicatie-output is laag, maar het aandeel agro-publicaties is het dubbele van 

Nederland. 

 

Figuur 47. Citatie-impactscore van de agrosector. Bron: Web of Science. 

Tabel 14. Publicatie-output Ierland. Bron: Web of Science. 

 

                                                

152 Gebaseerd op interviews. 

153 Gebaseerd op interviews. 
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Figuur 48. Aandeel agro in het totale aantal patenten. Bron: OECD Statistics. 

Kennisvariant 

Het agro-onderzoekssysteem in Ierland is zowel belegd bij het hoger onderwijs als bij de 

publieke onderzoeksorganisatie Teagasc. Deze opzet is het gevolg van historische 

ontwikkelingen.154 Agri & food wordt gezien als belangrijk thema, daarom is Teagasc als 

onafhankelijke organisatie op dit gebied in het leven geroepen. Het voordeel van zo’n groot 

aandeel van het onderzoek in één organisatie is dat alle expertise samengevoegd is, 

waardoor maximale kennisdeling mogelijk is. Het model lijkt, in de basis, goed te werken 

in Ierland. Er zijn zelfs studies die concluderen dat organisaties als Teagasc erg nuttig 

zouden zijn in andere sectoren.155 

Natuuronderzoek in Ierland is versnipperd. Het meeste onderzoek wordt gedaan aan 

universiteiten, maar dat is hoofdzakelijk een kwestie van een gebrek aan geld. 156 

Natuuronderzoek is een kleine niche in Ierland (minder dan 10 mln. van het totale 

jaarlijkse onderzoeksbudget van 700 mln.). Science Foundation Ireland heeft in 2013 1,2 

mln. aan ‘earth & environmental sciences’ uitgegeven (0,9 mln. aan ‘agriculture and food 

science’) op een totaal budget van 152 mln. voor onderzoekssubsidies157, maar ook in het 

FP7 programma is slechts 6% van het budget gereserveerd voor natuuronderzoek. Dit 

gebrek aan geld en capaciteit is in Ierland de belangrijkste reden dat er geen behoefte is 

aan een publieke onderzoeksorganisatie die zich specifiek op dit thema richt. Met als 

gevolg dat er geen duidelijke structuur is. Om die reden is het onderbrengen van 

natuuronderzoek bij universiteiten waarschijnlijk de beste optie.158 

  

                                                

154 Gebaseerd op interviews. 

155 Gebaseerd op interviews. 

156 Gebaseerd op interviews. 

157 SFI jaarverslag 2013. 

158 Gebaseerd op interviews. 
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Denemarken 

In 2007 is bijna elke Deense PRO geïntegreerd in een van de universiteiten. Met deze 

reorganisatie hoopte men onder andere de samenwerking tussen academici, onderzoekers 

uit het toegepaste onderzoek en het bedrijfsleven te versterken, als de Deense 

internationale reputatie te versterken (door het creëren van drie grotere en meer zichtbare 

universiteiten).Sindsdien vindt het overgrote deel van al het onderzoek in het agro- en 

natuurdomein plaats binnen drie universiteiten: Aarhus University, de University of 

Copenhagen en de Technical University of Denmark. Doordat de strategische en toegepaste 

activiteiten van de voormalige PRO’s opgenomen zijn in departementen waar eerst 

hoofdzakelijk fundamenteel onderzoek plaats vond, is van een organisationele opsplitsing 

tussen de drie onderscheiden onderzoekstypen (fundamenteel-, funderend- en toegepast 

onderzoek) geen sprake meer. Wel is er zichtbaar meer nadruk komen te liggen op de 

valorisatie van wetenschappelijke kennis. Toch heeft de integratie van de PRO’s in de drie 

universiteiten nog niet alle gewenste synergievoordelen opgeleverd waarop men hoopte. 

Kernindicatoren agro- en natuurdomein 

In onderstaande figuren zijn enkele kernindicatoren voor het Deense agrodomein 

weergegeven. Ten eerste is zichtbaar (zie Figuur 49) dat Denemarken een vergelijkbaar 

deel van haar totale R&D uitgaven aan het agrodomein uitgeeft als Nederland; in absolute 

termen was dat €2,4 miljard in 2011.159 Een steeds groter deel hiervan wordt uitgevoerd in 

universiteiten, terwijl het aandeel van publieke onderzoeksinstituten daalt (zie ook Tabel 

15). 

 

Figuur 49. Aandeel agro in de totale Deense R&D uitgaven. Bron: OECD Statistics 

(GBAORD). 

 

 

 

 

                                                

159 IMPRESA (2014). Country report: Denmark. 
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Tabel 15. Percentages van het Deense GERD bijgedragen door respectievelijk de publieke 

sector en hoger onderwijs instituten. Bron: OECD Statistics. 

 

Hoewel Denemarken te boek staat als een land met een ontwikkeld agro kennissysteem, 

neemt het aandeel agro in het BBP een kleinere rol in dan bij Nederland het geval is. 

Vergelijkbare bevindingen zijn zichtbaar met betrekking tot export volumes, import 

volumes en de toegevoegde waarde van de agrosector (zie onderstaande figuren).  

 

Figuur 50. Aandeel agro in BBP Denemarken. Bron: OECD Statistics. 

 

Figuur 51. Toegevoegde waarde van de Deense agrosector. Gemeten a.d.h.v. buitenlandse 

vraag in mln. dollar. Bron: OECD Statistics. 
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Figuur 52. Agro export volumes als percentage van het Deense BBP. Bron: OECD Statistics. 

 

Figuur 53. Agro import volumes als percentage van het Deense BBP. Bron: OECD 

Statistics. 

Figuur 54 geeft een indicatie van de diversiteit binnen de import- en exportactiviteiten van 

een aantal landen. Hieruit blijkt dat Denemarken ongeveer evenveel specialisaties heeft als 

Nederland, indien gecorrigeerd wordt voor de ietwat kleinere economie van Denemarken. 

Figuur 55 en Figuur 56 zoomen in op de specialisaties van Denemarken. Hieruit maken we 

op dat de relatieve sterkte van landbouw vergelijkbaar is met die van Nederland. Als we 

een niveau dieper kijken wordt echter duidelijk dat het Deense portfolio van agro-

specialiteiten minder gelijk verdeeld is dan in Nederland. De zwakte (in termen van 

specialisaties) lijkt, net als bij Nederland, te zitten in Live animals (00) en Cereals (04). 

Verschillen zitten hem in Fish (03), Vegetables and Fruit (05) en Coffee and tea (07): voor 

Fish is de handelsportfolio van Denemarken meer divers dan voor Nederland, maar voor de 

overige categorieën is de positie van Denemarken zwakker dan die van Nederland. 
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Figuur 54. Diversificatie per land op basis van het aantal specialisaties. Bron: NBER World 

Import Export Data (2005). 

 

Figuur 55. Diversificatie per land op 2-digit niveau. Bron: NBER World Import Export Data 

(2005). 

 

Figuur 56. Diversificatie per land op 3-digit niveau. Bron: NBER World Import Export Data 

(2005). 
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Wetenschaps- en innovatielandschap 

Structuur onderzoekssysteem  

 

Figuur 57. Overzicht van het Deense wetenschaps- en innovatielandschap. Bron: Erawatch. 

Figuur 57 beschrijft het wetenschaps- en innovatielandschap in Denemarken. Op 

ministerieel niveau speelt het ministerie van Wetenschap, Innovatie en Hoger Onderwijs 

een belangrijke rol, doordat ze zowel al het beleid als de meeste financiering op dit gebied 

voor haar rekening neemt. Overige ministeries dragen hier op verschillende vakgebieden 

aan bij. 

Het Deense Agentschap voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (DASTI) heeft hierbij 

de verantwoordelijkheid over alle operationele zaken m.b.t. R&I. Waar de Raad voor 

Onafhankelijk Onderzoek verder verantwoordelijk is voor de financiering van het meeste 

fundamenteel onderzoek (in de vorm van block funding), is de Raad voor Strategisch 

Onderzoek dat voor de financiering van strategisch onderzoek. De Raad voor Technologie 

en Innovatie adviseert het ministerie m.b.t. innovatiebeleid. DASTI houdt toezicht op alle 

drie de onderzoeksraden. Additionele (project-based) financiering van fundamenteel en 

toegepast onderzoek vindt plaats bij het Deense Instituut voor High-Tech Technology en 

het Deense Nationale Instituut voor Onderzoek. 

Met betrekking tot de uitvoerders van onderzoek zijn 8 universiteiten, verscheidene 

publiek-private onderzoeksinstellingen (‘GTS institutes’) en 3 academische ziekenhuizen de 

belangrijkste publieke spelers. 60% van alle R&D wordt gefinancierd door het 

bedrijfsleven; 87% van de publieke gelden voor R&D gaan naar het hoger onderwijs, 
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oftewel de universiteiten. De universiteiten zijn onafhankelijke organisaties. Wel vindt er 

toezicht plaats vanuit het ministerie van Wetenschap, Innovatie en Hoger Onderwijs. 

Universiteiten hebben afzonderlijke besturen die de institutionele onafhankelijkheid 

waarborgen. 

Recente en relevante beleidsontwikkelingen 

In 2007 heeft er een grondige reorganisatie van het Deense kennislandschap 

plaatsgevonden: 25 publieke onderzoeksinstellingen zijn gefuseerd tot 11 instituten, 

waarvan een groot deel vervolgens geïntegreerd is in enkele universiteiten. Als gevolg 

hiervan is het onderscheid tussen het funderende onderzoek, dat werd uitgevoerd door de 

PRO’s) en het fundamentele onderzoek (uitgevoerd aan de universiteiten,minder expliciet 

geworden. 

Ook zijn in 2007 de 12 toenmalige universiteiten gefuseerd tot 8 instellingen, waarvan 

Aarhus, Copenhagen en de Technische Universiteit de grootste zijn. 160 Deze nieuwe 

kennisstructuur is tot stand gekomen met het oog op het stimuleren van intensievere 

onderzoekssamenwerkingen tussen verschillende subdisciplines en typen onderzoek, wat 

de valorisatie van fundamenteel en strategisch onderzoek ten goede moet komen. Tevens 

werd gedacht aan het beter inzetten van opgedane kennis in de vroegere kennisinstituten 

in het academisch onderwijs.161 

Een andere ontwikkeling is de in 2012 gepresenteerde innovatiestrategie gebaseerd op 

RESEARCH2020. Hierin zijn onder andere de groene economie, innovatieve 

voedselproductie en innovatieve milieuontwikkeling als prioriteiten aangestipt. 162  De 

intentie achter de strategie zit hem grotendeels in het activeren van de private sector: 

Denemarken heeft de intentie om in 2020 bij de top 5 OECD landen te horen op het gebied 

van R&D investering als aandeel van het BBP. Hetzelfde geldt voor de concentratie 

innovatieve ondernemingen en het aandeel hoogopgeleide werknemers binnen de private 

sector. 

                                                

160 OECD (2011). Agriculture Knowledge System – Profile Denmark. 

161 Erawatch (2014). Country fiche Denmark. 

162 Erawatch (2014). Country fiche Denmark. 
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Inrichting kennisbasis agro-natuur 

 

Figuur 58. Overzicht van het Deense agro kennissysteem. Bron: www.proakis.eu.163 

Het Deense agro kennissysteem (AKS) heeft als primaire doel het stimuleren van de 

ontwikkeling, productie en werkgelegenheid in de food, agro en visserijsectoren, als ook 

het verzekeren van gezond voedsel voor de Deense consument. In het AKS zijn zeven 

onderzoeksthema’s aangewezen: landbouw en agronomie, food science, voeding, 

microbiologie, dierwetenschappen, analytische scheikunde en biotechnologie. 

Het AKS wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van Wetenschap, Innovatie en 

Hoger Onderwijs. Toch leveren ook het ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij 

(MVLV) en het ministerie van Milieu (MM) bijdragen. Zo wordt de Danish Agricultural 

Advisory Service (DAAS), bestaande uit 30 regionale centra die boeren ondersteunen in 

alle aspecten van de landbouw, deels gefinancierd door het MVLV. Het Knowledge Centre 

for Agriculture is hierbij een intermediair die kennis vanuit de universiteiten toelevert aan 

de DAAS-centra. Verder draagt het MM financieel bij aan zogenaamde research-based 

public-sector services, geleverd door universiteiten. Dit heeft betrekking op onderzoeks- en 

adviesactiviteiten gericht op specifieke sectoren en maatschappelijke problemen. Als 

laatste worden er vanuit het MVLV enkele subsidies op projectbasis verleent ten behoeve 

van onder andere de promotie van R&D, productontwikkeling en marketing. 

Sinds 2007 vindt 95% van alle publieke agro R&D plaats in drie universiteiten: de 

University of Copenhagen, Aarhus University en de Technical University of Denmark. 

                                                

163 Madsen-Østerbye J. (2014). AKIS and advisory services in Denmark. Report for the AKIS inventory 

(WP3) of the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs 
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Behalve fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek omvat dit ook enkele publieke 

adviestaken (“research-based public-sector consultancy”). Van de huidige GTS institutes 

houdt alleen AgroTech zich bezig met toegepast onderzoek naar agrocultuur en voedsel. 

Waar strategisch-funderend onderzoek eerst voornamelijk plaatsvond in publieke 

onderzoekscentra, is dat sinds 2007 samen met veel van deze centra verhuisd naar deze 

universiteiten. Het Deense agro- en natuur kennissysteem wordt zo gekenmerkt door een 

sterke concentratie binnen een beperkt aantal grote universiteiten, waarbij een 

organisatorisch onderscheid tussen fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek 

amper terug te vinden is. Onafhankelijke publieke onderzoekscentra spelen dus ook maar 

een marginale rol op het gebied van agro. 

Uitvoerders van strategisch-funderend onderzoek 

De thema’s en disciplines waarop de activiteiten binnen de voormalige agro-natuur PROs 

waren onderverdeeld komen vaak niet overeen met de organisatorische structuur binnen 

universiteiten. De activiteiten van deze PRO’s zijn hierdoor regelmatig verspreid geraakt 

over verschillende academische departementen. 

De activiteiten van het Research Institute for Agricultural Science en NERI, de 

onderzoeksinstituten voor respectievelijk agro en natuur, zijn overgeheveld naar Aarhus 

University.164 Agro-onderzoek vindt daar plaats binnen vijf verschillende departementen: 

Agroecology, Animal Science, Food Science, Molecular Biology en Engineering. Wel wordt 

agro-onderzoek binnen bepaalde thema’s gecoördineerd door het Danish Centre for Food 

and Agriculture (DCA), een centrum wat ook veel andere taken van het voormalige 

onderzoeksinstituut onder haar verantwoordelijkheid heeft (zoals bijvoorbeeld 

kennisdisseminatie). Een zelfde structuur is gevonden voor natuuronderzoek: hoewel de 

activiteiten van NERI zijn ondergebracht in verschillende departementen (Bioscience and 

Environmental Science en het National Centre for Environment and Energy), wordt dit wel 

enigszins gecoördineerd vanuit één nieuwe unit, genaamd het Danish Centre for the 

Environment and Energy (DCE). 

Agro-onderzoek binnen de University of Copenhagen vindt plaats binnen het departement 

of Food and Resource Economics (IFRO). De activiteiten van the Royal Veterinary and 

Agricultural University, een voormalige PRO gespecialiseerd in agrofood, zijn hierin 

geïntegreerd. Natuuronderzoek vindt verder plaats binnen het Danish Centre for Forest, 

Landscape and Planning. 

Binnen de Technical University of Denmark wordt geen onderzoek met betrekking tot 

natuur uitgevoerd. Wel zijn twee onderzoeksinstellingen met een agro-achtergrond 

hiermee gefuseerd, genaamd het Danish Institute for Food and Veterinary Research. 

Programmering en financiering van onderzoek 

Fundamenteel onderzoek, strategisch-funderend onderzoek en toegepast onderzoek lopen 

in sterke mate door elkaar heen loopt binnen de bovengenoemde universiteiten. Hierdoor 

is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag welk aandeel van al het onderzoek 

onder strategisch-funderend onderzoek valt. Schattingen vanuit het werkveld komen 

hierbij uit op 30 tot 40%. Consistent met de internationale trend lijkt het zwaartepunt 

richting relatief toegepast onderzoek te verschuiven. Vooral fundamenteel onderzoek staat 

steeds meer onder druk. Het Deense agrodomein besteedt verder van oudsher al relatief 

veel geld besteedt aan kennisbasis- en toegepast onderzoek, in vergelijking met andere 

sectoren. Ook in absolute termen wordt geschat dat het agrodomein kan rekenen op de 

                                                

164www.au.dk/en 
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meeste financiering. De verklaring hiervoor zit hem in de historische achtergrond van 

Denemarken als agroland. Ook staat de sector relatief sterk wat betreft het winnen van 

competitive grants, welke een steeds grotere rol krijgen in de Deense R&D financiering 

(van 36% in 2003 naar 44% in 2009).165 Zowel klassieke agro-thema’s als thema’s rondom 

de “groene economie” doen het hier goed. 

Een belangrijk deel van het budget voor strategische R&D wordt gealloceerd in 

overeenstemming met de pijlers van de RESEARCH 2020 strategie. Een prominente rol ligt 

hier bij de drie wetenschapsraden (zie overzicht wetenschapslandschap hierboven). Deze 

raden organiseren de meeste onderzoeksprogramma’s, in samenwerking met de DASTI. De 

drie raden hebben onafhankelijke besturen die de onafhankelijk en verantwoordelijkheid 

van de onderzoeksprogrammering verzekeren. Additionele programmering komt van het 

ministerie van Milieu en het ministerie van Voedsel, welke door middel van respectievelijk 

het Deense Agentschap voor Milieubescherming (EPA) en het Green Development and 

Demonstration Programme (GUDP) beleidsgericht onderzoek financieren.166 

Wetenschappelijke en economische impact 

In de figuren Figuur 59Figuur 60 en tabel Tabel 16 zijn enkele indicatoren voor de 

wetenschappelijke en economische impact van het agro kennissysteem opgenomen. Het 

relatieve lage aandeel agro R&D in de totale Deense R&D uitgaves, zoals eerder 

gerapporteerd, is consistent met de productie van patenten en de citatie-impactscore 

binnen de agrosector. In beide gevallen blijkt agro in Nederland een prominentere rol te 

hebben. Aangezien het aandeel agro patenten sinds 2007 is gedaald lijkt de concentratie 

van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek binnen de 3 grootste universiteiten in 

ieder geval nog weinig impact te hebben gehad op de ontwikkeling van in de praktijk 

bruikbare agro-kennis. Niettemin is met name de citatie-impactscore van Denemarken in 

internationaal opzicht alsnog uitstekend. Opvallend is echter het aandeel agro in het totale 

aantal Deense publicaties. Zowel in vergelijking met Nederland als met het internationale 

gemiddelde is agro sterk vertegenwoordigd. 

 

Figuur 59. Citatie-impactscore van de agrosector. Bron: Web of Science.  

                                                

165Danish Ministry of Science, Technology and Innovation (2009). University Evaluation report 2009. 

166IMPRESA (2014). Country report: Denmark. 
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Figuur 60. Aandeel agro in het totale aantal patenten. Bron: OECD Statistics. 

Tabel 16. Publicatie-output Denemarken. Bron: Web of Science. 

 

Figuur 61 beschrijft verder de mate waarin Denemarken gespecialiseerd is in bepaalde 

wetenschapsdomeinen, op basis van deelname aan de Europese onderzoeksprojecten 

gedocumenteerd in de CORDIS database. Hoewel Denemarken het relatief goed doet wat 

betreft ‘fisheries & aquaculture’en ‘biotechnologie’, wordt de top 5 nergens gehaald. Andere 

specialisaties binnen het agro- en natuurdomein overstijgen nergens de middenmoot. 

Opvallend is ook dat er niet zo zeer sprake is van sterke optredens binnen een beperkt 

aantal specifieke onderwerpen, maar dat specialisatie over de gehele linie laag is. Hoewel 

dit deels verklaard kan worden doordat Denemarken een relatief klein land is, scoort het 

over het algemeen echter ook beduidend lager dan Nederland. 
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Figuur 61. Specialisatie wetenschapsdomeinen Denemarken. Bron: CORDIS. 

Kennisvariant 

De Deense kennisvariant kan sinds 2007 gekarakteriseerd worden als een universitair 

model, waarbij de overgrote meerderheid van al het publieke onderzoek plaatsvindt binnen 

universiteiten. Een belangrijke instigator van deze reorganisatie was de Nationale 

Globaliseringsstrategie. Hierin werd de ambitie beschreven om universiteiten zichtbaarder 

te maken op internationaal niveau. Voor het verkrijgen van een prominentere 

internationale reputatie werd de aanwezigheid van grotere universiteiten essentieel 

geacht.167 Ook moest de integratie tot een intensievere samenwerking tussen academici en 

de private sector leiden, met valorisatie van kennis en daarmee een hogere economische 

output als gevolg. Waar universiteiten relatief ver van het bedrijfsleven af stonden, gold dit 

minder voor de PROs. Een derde reden betreft een betere aansluiting van PRO onderzoek 

op onderwijs. Doordat de reorganisatie dit onderzoek dichter bij het academisch onderwijs 

brengt, zou dat het makkelijker maken om deze kennis ook daadwerkelijk te integreren in 

educatie. Als laatste worden ook kostenbesparingen genoemd: de integratie zou leiden tot 

minder administratieve kosten door economies of scale. 

Wel worden ook enkele negatieve effecten genoemd van deze kennisvariant. Ten eerste 

zijn intensievere samenwerkingen tussen academici en PRO onderzoekers moeilijker te 

realiseren dan werd verwacht. Oorzaak is de verschillen in type onderzoekers: verschillen 

in werkwijze, doelstellingen en algehele cultuur bemoeilijkendaadwerkelijke integratie. 

Gevreesd wordt dat PRO onderzoekers “hetzelfde werk doen, maar dan onder een ander 

label”.168 Een ander punt is dat de activiteiten van vroegere PRO’s vaak zijn onderverdeeld 

bij verschillende universitaire departementen, met fragmentatie tot gevolg. Een derde 

overweging is de invloed op de mix van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek. 

De integratie van PRO’s zou kunnen leiden tot een sterkere nadruk op toegepast onderzoek 

en een kleinere rol voor fundamenteel onderzoek, met de voor- en nadelen van dien. 

                                                

167 Danish Ministry of Science, Technology and Innovation (2009). University Evaluation report 2009. 

168Bron: interviews. 
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Australië 

Het meeste funderende onderzoek binnen het Australische agro-natuurdomein vindt plaats 

binnen de CSIRO, een publiek onderzoeksinstituut. CSIRO haalt haar omzet in gelijke mate 

uit publieke financiering, private financiering en winsten uit patenten. Binnen CSIRO vindt 

voornamelijk strategisch-funderend onderzoek en toegepast onderzoek plaats, al is er ook 

een kleine rol voor fundamenteel onderzoek. Publieke financiering van CSIRO bestaat voor 

2/3e uit block funding. Competitieve financiering komt voor een groot deel uit PPS’en (zoals 

de RDCs en CRCs). In het algemeen zien we in het Australisch agro-natuurdomein het 

aandeel competitieve financiering toenemen. Programmering van onderzoek wordt sterk 

beïnvloed door National Research Priorities (overheidsgestuurd) en de Strategic Priorities 

van de RDCs (publiek- én privaatgestuurd). 

Kernindicatoren agro- en natuurdomein 

In onderstaande figuren zijn enkele kernindicatoren voor het Australische agrodomein 

weergegeven. Het aandeel agro binnen de R&D-uitgaven van Australië blijkt relatief hoog 

(zie Figuur 62). De publieke sector blijkt verder al decennia lang een steeds kleiner deel 

van de totale R&D uitgaven in te nemen (zie Tabel 17). Een verklaring hiervan zou kunnen 

liggen in de slinkende R&D activiteiten van uit State and Territory Departments. De 

agrosector draagt ook relatief veel bij aan het totale Australische BBP (zie Figuur 63). 

 

Figuur 62. Aandeel agro in de totale Australische R&D uitgaven. Bron: OECD Statistics 

(GBAORD). 

Tabel 17. Percentages van het Australische GERD bijgedragen door respectievelijk de 

publieke sector en hoger onderwijs instituten. Bron: OECD Statistics. 
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Figuur 63. Aandeel agro in BBP Australië. Bron: OECD Statistics. 

Deze cijfers zijn echter niet door te trekken naar toegevoegde waarde of handelsstromen. 

Hoewel de toegevoegde waarde van de Australische agrosector nog bovengemiddeld is 

(maar niet op hetzelfde niveau als Nederland, zie Figuur 64), wordt er zowel minder 

geïmporteerd als geëxporteerd (zie Figuur 65). 

 

Figuur 64. Toegevoegde waarde van de Australische agrosector. Gemeten a.d.h.v. 

buitenlandse vraag in mln. dollar. Bron: OECD Statistics. 

 

Figuur 65. Agro export volumes als percentage van het Australische BBP. Bron: OECD 

Statistics. 
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Figuur 66. Agro import volumes als percentage van het Australische BBP. Bron: OECD 

Statistics. 

Figuur 67 geeft een indicatie van de diversificatie binnen import- en exportactiviteiten 

wordt gegeven. Hieruit blijkt dat Australië een relatief laag aantal specialisaties kent. 

Zoomen we in op het agro-natuur portfolio dan blijkt dat Australië weliswaar minder 

specialisaties heeft dan de meeste referentielanden, maar qua agro-specialisaties niet 

onder doet (zieFiguur 68). Alleen in ‘coffee, tea, cocoa, spices and manufactures therof’ 

(07) lijkt Australië zo goed als geen specialisaties te hebben. Zoomen we nog dieper in dan 

blijkt het exportportfolio van de Australische agrosector minder gediversifieerd als van de 

Nederlandse agrosector: 12 subsectoren komen boven de 50 specialisaties uit, tegenover 

20 in Nederland (zie Figuur 69). 

 

Figuur 67. Diversificatie per land op basis van het aantal specialisaties. Bron: NBER World 

Import Export Data (2005). 
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Figuur 68. Australische diversificatie op 2-digit niveau. Bron: NBER World Import Export 

Data (2005). 

 

Figuur 69. Australische diversificatie op 3-digit niveau. Bron: NBER World Import Export 

Data (2005). 

Wetenschaps- en innovatielandschap 

Structuur onderzoekssysteem  

De totale Australische overheidsfinanciering voor onderzoek en innovatie werd voor 2012 

geschat op $9,4 miljard. Australië heeft een productief kennissysteem dat relatief goed 

presteert in vergelijking met de meeste EU15 landen.169 

Figuur 70geeft een overzicht van het Australische wetenschaps- en innovatielandschap en 

de governance daarvan. De belangrijkste speler op het gebied van onderzoeksbeleid- en 

financiering op ministerieel niveau is het Department of Industry, Innovation, Climate 

Change, Science, Research and Tertiary Education (DIISRTE). Ook ligt het toezicht op 

CSIRO en de Australian Research Council (ARC) bij DIISRTE. Naast de financiering van het 

meeste onderzoek wordt ook de programmering van onderzoek hier in grote lijnen 

georganiseerd, door middel van National Research Priorities (zie verderop in dit hoofdstuk). 

Deze worden samengesteld met enkele adviesorganen, waarbij de zogenaamde Chief 

Scientist en de PMSEIC (Prime Minister’s Science, Engineering and Innovation Council) een 

prominente rol spelen. Naast een adviserende en agenderende rol hebben deze organen 

                                                

169  Australian Government. Department of Innovation, Industry, Science and Research (2011). 

Focusing Australia’s publicly funded research review. 
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ook een controlerende functie.Hoewel regionale overheden (States en Territories) vaak wel 

beleid hebben op het gebied van innovatie, zijn hun verantwoordelijkheden beperkt.170 

Van het totale onderzoek in Australië (dus niet agro- of natuur specifiek) kan 24% 

gecategoriseerd worden als fundamenteel. 24% is strategisch van aard, 45% is toegepast 

en 8% is experimental development. 171  Vanuit overheden wordt momenteel druk 

uitgeoefend om het percentage toegepast onderzoek te verhogen. 

Al het (publieke) onderzoek wordt uitgevoerd door 42 universiteiten en 8 PROs. CSIRO 

neemt hier een belangrijke rol in, aangezien het verreweg de grootste PRO is (60% van het 

totale budget voor PROs gaat naar CSIRO). Universiteiten ontvangen 63% van de publieke 

R&D gelden, tegenover 37% voor de PROs. 55% van de totale GERD wordt uitgevoerd 

binnen twee staten, namelijk NSW en Victoria.172 

 

Figuur 70. Overzicht van het Australische wetenschaps- en innovatielandschap. Bron: 

Erawatch. 

Recente en relevante beleidsontwikkelingen 

De institutionele structuur van het Australische wetenschaps- en innovatielandschap is al 

enkele decennia niet substantieel veranderd. De belangrijkste verandering van de 

afgelopen jaren voor agro-natuur was de ontwikkeling van het National Primary Industries 

Research, Development and Extension Framework in 2009. Met behulp van dit framework 

hoopten stakeholders zoals de Australische overheid, PROs, universiteiten en PPS’en het 

agro-natuur kennissysteem beter te organiseren. Fragmentatie en duplicatie van 

                                                

170 ERAWATCH (2014). Country report Australia. 

171 ABS (2014). Research and Experimental Development, All Sector Summary, Australia, 2011-12. 

172ERAWATCH (2014). Country report Australia. 
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onderzoek in verschillende regio’s en instituten zou hiermee verminderd worden.173 Als 

gevolg hiervan hebben State en Territory governments de afgelopen jaren hun 

development en extension activiteiten sterk gereduceerd. Ook zijn Strategic Research 

Priorities aangekondigd, welke een trend hebben ingezet richting onderzoek dat sneller tot 

economisch voordeel moet leiden (zie ook later dit hoofdstuk).174 

Inrichting kennisbasis agro-natuur 

 

Figuur 71. Overzicht van het Australische kennissysteem agro-natuur. Bron: Productivity 

Commission (2011). Rural Research and Development Corporations: Inquiry Report. 

De totale jaarlijkse productie binnen de Australische agrosector wordt geschat op ongeveer 

€30 miljard. 70% hiervan wordt geëxporteerd.175 4,2% van de totale R&D uitgaven wordt 

besteed aan agro-onderzoek; 2,3% aan onderzoek binnen het natuurdomein. 6,9% van de 

publieke R&D uitgaven gaat naar de agrosector, terwijl dat bij natuur 3,6% is.176 

Uitvoerders van strategisch-funderend onderzoek 

Hoewel universiteiten historisch gezien alleen maar fundamenteel onderzoek uitvoerden, is 

project-based, toegepast onderzoek wel in opkomst. In totaal zijn er 42 Australische 

universiteiten, waarvan acht het meeste onderzoek doen. 2/3e van de universiteitsgelden 

bestaan uit performance-based block funding.177Universiteiten voeren ongeveer 30% van 

al het onderzoek binnen de agro- en natuurdomeinen uit. 

CSIRO voert als grootste PRO onderzoek uit binnen een uiteenlopende domeinen, 

waaronder de thema’s Agriculture en Environment. Elk thema vormt een zogenaamd 

                                                

173 http://www.daff.gov.au/ag-farm-food/innovation/national-primary-

industries?wasRedirectedByModule=true 

174 http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/604365/strategic-research-priorities.pdf 

175 Allen Consulting Group (2012). Evaluation of the National Primary Industried RD&E Framework. 

176  Australian Government (2014). The Australian Government’s 2014-15 Science, Research and 

Innovation Budget Tables. 

177  Australian Government (2014). The Australian Government’s 2014-15 Science, Research and 

Innovation Budget Tables. 
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Flagship. CSIRO heeft een budget van ongeveer €240 miljoen voor beide flagships. 1/3e 

van deze inkomsten komt van de overheid af (waarvan 60% block funding is). Eén derde 

wordt behaald uit patenten, nog een derde wordt gefinancierd door de private sector. 

Binnen de agro- en natuur flagships is 5% fundamenteel onderzoek, 30% strategisch en 

65% toegepast. Het aandeel strategisch onderzoek is de afgelopen jaren gestegen. 

Hiermee verdedigt CSIRO zich tegen eerdere kritiek dat haar toegepaste onderzoek ook 

ondergebracht zou kunnen worden binnen het toegepaste onderzoek van universiteiten. 

Ook is onderzoek binnen CSIRO in stijgende mate multidisciplinair geworden, waarmee 

differentiatie tegenover universiteiten nog sterker beoogd wordt. Naast CSIRO is ook het 

Australian Institute of Marine Science noemenswaardig; voor ongeveer €32 miljoen wordt 

hier strategisch en toegepast onderzoek gedaan naar het ecosysteem in de wateren van 

Australië. 

 

Naast deze grotere partijen voeren ook State and Territory Departments onderzoek uit 

binnen agro- en natuur. Hierbij gaat het echter om experimental development op kleinere 

schaal. Hiervoor is een geografisch verspreid netwerk van centra en extension services 

opgesteld, dicht bij lokale producten. Recentelijk zijn deze activiteiten echter sterk 

gereduceerd, ten faveure van private partijen.178 

 

Een vierde categorie zijn de zogenaamde Cooperative Research Centres (CRCs). Dit zijn 

PPS-en die toegepast onderzoek doen binnen specifieke thema’s. Hiervoor worden 

onderzoekers van universiteiten, PROs en private sector samengebracht. Er zijn momenteel 

35 CRCs: 14 relevant voor agro, 10 voor natuur.179 CRCs hebben een gemiddeld budget 

van 20 miljoen euro. Elke CRC bestaat maar voor een beperkt aantal jaren, waarna er in 

een nieuwe financieringsronde weer nieuwe CRCs op specifieke thema’s worden opgezet. 

Hoewel CRCs grotendeels worden gefinancierd door de Australische overheid (Department 

of Industry) leveren ook andere deelnemers een bijdrage. Sinds 1990 heeft de overheid 

209 CRCs gefinancierd (niet enkel agro of natuur) met ongeveer €255 miljard; andere 

deelnemers in de CRCs hebben €7,8 miljard bijgedragen (zowel in geld als natura).180 

De private sector voert zeer beperkt onderzoek uit op het gebied van natuur. De 

agrosector maakt voornamelijk gebruik maakt van het onderzoek wat ze door middel van 

RDCs financiert (zie later dit hoofdstuk). Niettemin zijn er enkele grote bedrijven binnen de 

agrosector die in-house R&D uitvoeren.181 

Financiering en programmering 

Momenteel geldt dat 30% van de totale onderzoeksfinanciering block funding is, tegenover 

70% competitive funding. Het percentage competitive funding stijgt al enkele jaren. Block 

funding voor fundamenteel onderzoek binnen agro-natuur wordt voornamelijk gefinancierd 

door de Australian Research council (zie Figuur 70), welke in totaal (niet agro-specifiek) 

voor €623 miljoen aan onderzoek financiert.182  Block funding voor toegepast onderzoek 

binnen het natuur kennisdomein wordt direct gefinancierd via het National Environmental 

Research Program voor ongeveer €17 miljoen per jaar. 

                                                

178 Erawatch (2011). Agriculture Knowledge Systems – Australia.  

179 RIRDC (2011). From R&D to Productivity Growth: Investigating the role of innovation adoption in 

Australian agriculture. 

180 Australian Government (2015). CRC directory. 

181 OECD (2011). Country Profile Australia. 

182  Australian Government (2014). The Australian Government’s 2014-15 Science, Research and 

Innovation Budget Tables. 
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Een belangrijke rol voor de financiering van strategisch en toegepast onderzoek binnen het 

agrodomein is verder weggelegd voor de 15 Rural R&D Corporations (RDCs). In deze PPS-

en legt de overheid voor elke dollar private investering zelf een dollar bij, wat in het 

financiële jaar 2014-2015 ongeveer €219 miljoen bedroeg.183 De RDCs zijn intermediaire 

organisaties die met deze gelden vervolgens onderzoek op competitieve basis financieren. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door universiteiten, PROs en private partijen. 30% hiervan 

is strategisch-funderend onderzoek, tegenover 38% toegepast onderzoek en 33% 

experimental development.
184

 

Prominent aanwezig in de programmering van onderzoek zijn de National Research 

Priorities (NRPs). De NRPs zijn onderverdeeld in 15 priorities, met daarop aanvullend 

enkele Rural R&D priorities. De NRPs worden opgesteld door de overheid, in overleg met 

diverse adviesorganen. Sinds 2002 zijn er 4 NRPs, waarbij met name “Frontier 

technologies for building and transforming Australian industries” en “Environmentally 

sustainable Australia” relevant zijn voor de kennisbasis agro-natuur. Zowel binnen CSIRO, 

universiteiten en in RDCs wordt sterk rekening gehouden met de NRPs, al bepaald men de 

programmering van onderzoek zelf. Tussen 2003 en 2007 bleek jaarlijks ongeveer 85% 

van de RDC R&D uitgaven naar de NRPs te gaan185, en dit lijkt in latere jaren constant te 

zijn gebleven.186 Ook in de financieringskeuzes voor bepaalde CRCs wordt sterk rekening 

gehouden met de NRPs. Recentelijk zijn nieuwe Strategic Research Priorities 

aangekondigd, ter vervanging van de NRPs. De implementatie hiervan in het 

kennissysteem is echter nog onderweg. 

Naast de grote invloed van de National en Rural Priorities op programmering zijn ook de 

Strategic 5-year plans van de RDCs van belang. Al het onderzoek wat de RDCs financieren 

horen onder de thema’s te vallen die hierin genoemd worden. Doordat deze thema’s 

opgesteld zijn door zowel publieke als private sector wordt de programmering van 

onderzoek sterker gericht op de vraag vanuit het bedrijfsleven. 

Wetenschappelijke en economische impact 

In onderstaande figuren zijn enkele indicatoren voor de wetenschappelijke en economische 

impact van het agro kennissysteem opgenomen. Zowel qua citatie-impactscore als het 

aandeel patenten scoort de Australische agrosector goed. In beide gevallen scoort 

Nederland niettemin hoger, al is dit een ontwikkeling van de laatste 10 jaar. Hoewel een 

relatief hoog percentage van alle publicaties uit Australië tot de agrosector behoorden, is 

dat in recente jaren echter gedaald tot dezelfde 3% als voor Nederland momenteel geldt. 

 

                                                

183  Australian Government (2014). The Australian Government’s 2014-15 Science, Research and 

Innovation Budget Tables. 

184Rural Research and Development Corporations. (2008). Measuring economic, environmental and 
social returns from Rural Research and Development Corporations’ investment. Rural Research and 
Development Corporations Council. 
185  Council of Rural Research and Development Corporations’ Chairs (2008). Submission to the 

National Innovation System Review.  

186 Bron: interviews. 
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Figuur 72. Citatie-impactscore van de agrosector. Bron: Web of Science.  

 

Figuur 73. Aandeel agro in het totale aantal patenten. Bron: OECD Statistics. 

Tabel 18. Publicatie-output Australië. Bron: Web of Science. 

 

Kennisvariant 

Het Australische agro-natuur kennissysteem wordt gekarakteriseerd door 8 universiteiten 

en enkele PROs die samen bijna al het publieke onderzoek op zich nemen. CSIRO is met 

afstand de grootste PRO op het gebied van agro en natuuronderzoek. De universiteiten en 

CSIRO verschillen zowel qua type onderzoek als qua scope. Waar universiteiten zich 

voornamelijk bezig houden met fundamenteel onderzoek, gaat binnen CSIRO het meeste 

geld naar strategisch en toegepast onderzoek. Ook werken universiteiten vaak vanuit een 

regionale schaal, terwijl CSIRO nationaal opereert. CSIRO is verder sterker dan 

universiteiten gericht op multidisciplinair onderzoek, waarbij de recente oprichting van 

zogenaamde Flagships silovorming moet voorkomen door een focus op thema’s i.p.v. op 

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2009 2010 2011 2012

C
it

a
t
ie

-
im

p
a
c
t

Australië

Nederland

Gemiddelde

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

P
e
r
c
e
n

t
a
g
e

Australië

Nederland

Gemiddelde

Land Indicator 2012 2013 2014

Totale publicatie-output Nederland 1075 1131 1187

Gemiddelde 1566 1706 1810

Australië 1684 1604 1765

% agro in publicatie-output Nederland 3,0 3,0 3,0

Gemiddelde 3,2 3,0 3,1

Australië 3,5 3,0 3,0



 

Dialogic innovatie ● interactie 139 

wetenschapsdiscipline. Bij beide type organisaties stijgt het percentage competitieve 

financiering, als ook het belang van strategisch en toegepast onderzoek. Aangezien 

universiteiten steeds meer afwijken van het fundamentele onderzoek wat men historisch 

gezien voornamelijk daar uitvoert, is er in groeiende mate sprake van competitie met 

CSIRO. 

Een onderscheidende eigenschap van het Australische kennissysteem is de nadrukkelijke 

wijze waarop private partijen bij publiek onderzoek betrokken wordt. De zogenaamde RDCs 

en CRCs spelen hier een belangrijke rol in. RDCs zijn permanente PPS’en op het gebied van 

agro waarin elke private dollar gematched wordt door de Australische overheid. Met de 

(substantiële) gelden van de 15 RDCs wordt onderzoek uitgevoerd door CSIRO en 

universiteiten gefinancierd. RDCs vervullen zo dus een intermediaire functie tussen 

publieke en private onderzoeksfinanciers aan de ene kant en onderzoeksuitvoerders aan de 

andere kant. RDCs hebben als toegevoegde waarde dat een programmering van onderzoek 

ontstaat waar zowel overheid als private sector achter staan, met een hogere 

betrokkenheid van bedrijven bij onderzoek als gevolg. Hoewel er kritiek is geweest op de 

doelmatigheid van RDCs geldt het niettemin als een succesvol systeem. Recent is becijferd 

dat elke geïnvesteerde dollar binnen 10 jaar tot $5.56 aan economische voordelen leidt.187 

Ook zou de tussenrol van RDCs leiden tot financiering van onderzoek wat hele sectoren en 

supply chains bevoordeelt, in plaats van enkel specifieke bedrijven, zoals het geval is bij 

in-house R&D van bedrijven. 

Vergelijkbare voordelen zijn aan CRCs toegedicht. Deze PPS’en met een leefspanne van 5 

tot 10 jaar worden elk opgericht met het oog op één specifiek thema. Vervolgens worden 

hier onderzoekers van PROs en universiteiten voor samengebracht. Door de focus op 

thema’s en vaak multidisciplinair onderzoek wordt het investeren in onderzoek 

aantrekkelijker gemaakt voor bedrijven in het agro-natuur domein. 

Ondanks het feit dat de private sector op deze wijze een nadrukkelijke stem heeft in de 

programmering van onderzoek en organisaties als CSIRO programmering intern 

organiseren, heeft de overheid niettemin een sterk sturende functie. Dit wordt bereikt door 

de financiering van onderzoek deels te koppelen aan de door de overheid ontwikkelde 

National Research Priorities. 

 
 

 

 

  

                                                

187  Productivity Commission – Australian Government (2011). Inquiry Report: Rural Research and 

Development Corporations.  
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Duitsland 

Het Duitse agro-natuur kennissysteem kent een groot aantal spelers en wordt 

gekarakteriseerd door gedeelde verantwoordelijkheden tussen de federale overheid en de 

16 Staten (Länder). Hoewel Duitsland enkele universiteiten kent die veel agro-natuur 

onderzoek uitvoeren, onderscheidt het Duitse systeem zich door de grote rol van de vele 

publieke kennisinstituten (PROs). Hieronder vallen de Helmholtz Association, Leibniz 

Association, Max Planck Society en Fraunhofer Society instituten. Deze vier type 

onderzoeksinstituten voeren elk een verschillend type onderzoek uit, van fundamenteel tot 

toegepast. Waar de Max Planck Society zich expliciet richt op fundamenteel onderzoek en 

Fraunhofer voornamelijk toegepast onderzoek verricht, zitten de Helmholtz en Leibniz 

Associations beiden in het midden van het spectrum. Daarbij is in het Duitse agro-natuur 

kennissysteem, in tegenstelling tot andere benchmarklanden, natuuronderzoek dominant. 

Een belangrijk instituut met betrekking tot natuuronderzoek is het Helmholtz Zentrum für 

Umweltfoschung (UFZ). UFZ is voor 61% publiek gefinancierd (block funding). 30% van de 

totale financiering gaat naar kennisbasis-onderzoek, de overige 70% naar toegepast 

onderzoek. Hoewel de federale overheid de programmering op hoofdlijnen bepaald, is UFZ 

autonoom in de invulling daarvan. 

Kernindicatoren agro- en natuurdomein 

Als we kijken naar R&D uitgaven van Duitsland (in absolute bedragen) dan kunnen we 

vaststellen dat Duitsland het grootste onderzoeksysteem van Europa kent. De bruto R&D 

uitgaven over 2012 waren €77,8 miljard, waarmee Duitsland verantwoordelijk was voor 

29,2% van de totale EU-27 R&D uitgaven. 188 Deze R&D wordt in vrijwel gelijke mate 

uitgevoerd door de overheid en hoger onderwijsinstellingen. Bovendien zijn de percentages 

GOVERD en HERD al jaren behoorlijk stabiel(zieTabel 19).  

Tabel 19. Percentages van het Duitse GERD bijgedragen door respectievelijk de publieke 

sector en hoger onderwijs instituten. Bron: OECD Statistics. 

 

Het aandeel agro in de totale Duitse R&D uitgaven is echter vrij beperkt (zie Figuur 74). 

Ook het aandeel agro in het Duitse BBP (zieFiguur 75) is lager dan zowel bij Nederland als 

bij de meeste andere OECD-landen het geval is. Toch is de toegevoegde waarde van de 

Duitse agrosector (in termen van buitenlandse vraag in mln. dollar) hoger dan het OECD-

gemiddelde (hoewel deze toegevoegde waarde wel lager is dan in Nederland). Zie Figuur 

76. 

Kijken we tot slot naar de export en import volumes als percentage van het Duitse BBP dan 

blijkt agro ook slechts een relatief beperkt aandeel in te nemen. Met name de agro 

exportvolumes zijn relatief laag in vergelijking met Nederland en het OECD-gemiddelde 

(zie Figuur 77). 

 

                                                

188 Erawatch (2014). Country fiche Germany. 

Indicator 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

GOVERD: R&D performed by 

government sector  (% of GERD)

13 13 14 15 14 14 14 14

HERD: R&D performed by HEIs  

(% of GERD)

16 14 17 19 16 17 17 18
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Figuur 74. Aandeel agro in de totale Duitse R&D uitgaven. Bron: OECD Statistics 

(GBAORD). 

 

Figuur 75. Aandeel agro in BBP Duitsland. Bron: OECD Statistics. 

 

Figuur 76. Toegevoegde waarde van de Duitse agrosector. Gemeten a.d.h.v. buitenlandse 

vraag in mln. dollar. Bron: OECD Statistics. 
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Figuur 77. Agro export volumes als percentage van het Duitse BBP. Bron: OECD Statistics. 

 

Figuur 78. Agro import volumes als percentage van het Duitse BBP. Bron: OECD Statistics. 

Onderstaande figuren geven een indicatie van de diversificatie binnen import- en 

exportactiviteiten van een aantal landen. Uit Figuur 79 blijkt dat Duitsland de meeste 

handelsspecialisaties van de zes referentielanden heeft. Als echter gecorrigeerd wordt voor 

de grootte van de economie is dit aantal relatief laag. Uit de figuur blijkt ook dat het 

aandeel agrospecialisaties ten opzichte van de algehele handelsspecialisatie zeer laag is. 

Dit strookt met het beeld dat in bovenstaande figuren wordt geschetst.  

Kijken we naar de specialisaties binnen de agrosector (op 2-digit niveau, zie Figuur 80) 

blijkt Duitsland vooral een sterkte te hebben in dairy products (02). In andere subsectoren 

heeft Duitsland een beperkt aantal of in zijn geheel geen specialisaties. Zoomen we nog 

verder in (3-digit niveau, Figuur 81) wordt nog sterker duidelijk dat de Duitse agro-

specialisaties zich beperken tot enkele kernsectoren.  
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Figuur 79. Diversificatie per land op basis van het aantal specialisaties. Bron: NBER World 

Import Export Data (2005). 

 

Figuur 80. Duitse diversificatie op 2-digit niveau. Bron: NBER World Import Export Data 

(2005). 

 

Figuur 81. Duitse diversificatie op 3-digit niveau. Bron: NBER World Import Export Data 

(2005). 
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Wetenschaps- en innovatielandschap 

Structuur onderzoekssysteem  

 

Figuur 82. Overzicht van het Duitse wetenschaps- en innovatielandschap. Bron: Erawatch. 

Figuur 82beschrijft het wetenschaps- en innovatielandschap in Duitsland. Het Duitse 

landschap kent een groot aantal spelers en wordt gekarakteriseerd door gedeelde 

verantwoordelijkheden tussen de federale overheid en de 16 deelstaten (Länder). Op 

federaal niveau speelt het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) een centrale rol 

in het wetenschaps- en innovatielandschap, aangezien dit ministerie hoofdverantwoordelijk 

is voor onderzoeksbeleid. Het Ministerie van Economie en Technologie (BMWi) is verder 

verantwoordelijk voor beleid op het gebied van innovatie en technologie. 

Elke deelstaat heeft zijn eigen ministerie voor onderwijs en onderzoek, als ook voor 

economie. Deze dragen over het algemeen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 

onderzoeksbeleid. De Länder zijn verantwoordelijk voor het financieren van onderzoek aan 

de publieke kennisinstellingen in hun eigen deelstaat. Een groot deel van het totale Duitse 

onderzoek wordt echter uitgevoerd door PROs. Belangrijke spelers zijn hier de Max Planck 

Society, Fraunhofer Society, Helmholtz Association en Leibniz Association, die allen een 

groot aantal instituten omvatten. Elk van deze organisaties richt zich op een specifiek type 

onderzoek (fundamenteel, kennisbasis, toegepast, etc.). Deze instituten worden 

gezamenlijk gefinancierd door zowel federale overheid als de Länder. De Länder zijn 

(inclusief universiteiten) verantwoordelijk voor 44% van het publieke R&D budget. 
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De Joint Science Conference (GWK) draagt zorg voor de coördinatie van federaal en 

Statenbeleid op het gebied van onderzoek, bijvoorbeeld wat betreft de financiering van 

PROs. Duitsland kent geen raad die innovatiebeleid en onderzoeksbeleid coördineert, al 

speelt de Science Council hier wel een rol in. In totaal zijn de verschillende overheden op 

federaal en statenniveau verantwoordelijk voor 30% van de Duitse financiering van 

onderzoek. De private sector financiert 66%. 4% komt uit het buitenland.  

De private sector voert ongeveer 2/3e van het totale onderzoek zelf uit. PROs en de 415 

universiteiten nemen de rest van het onderzoek op zich; waarmee de PROs ongeveer 15% 

van het totale onderzoekuitvoeren en de universiteiten ongeveer 18%.  

Wetenschappelijk onderzoek is in Duitsland voornamelijk gericht op de 

natuurwetenschappen en techniek. Samen vertegenwoordigen deze domeinen de helft van 

alle onderzoeksactiviteiten in universiteiten en driekwart van de activiteiten in PROs.189 

Recente en relevante beleidsontwikkelingen 

Duitsland kent in de afgelopen jaren geen grote veranderingen in het wetenschaps- en 

innovatielandschap of de governance daarvan. De laatste belangrijkste wijziging is de 

hervorming uit 2006 (Föderalismusreform), waarin de verdeling van taken tussen de twee 

overheidsniveaus is herverdeeld. Sindsdien dragen Staten de volledige 

verantwoordelijkheid voor haar eigen onderwijs.190 Wel is er in 2006 de High Tech Strategy 

geïntroduceerd, die in 2010 en eind 2014 verder ontwikkeld is. Dit is voor Duitsland de 

eerste nationale innovatiestrategie, waarin activiteiten van de federale overheid en de 

Länder geïntegreerd zijn. De meest recente iteratie legt de nadruk op een snellere 

verderontwikkeling van onderzoek naar concrete innovaties, vergelijkbaar met de 

innovatiestrategieën van enkele andere benchmarklanden.191 

Verder is er recent een wet goedgekeurd die meer autonomie geeft aan PROs. In de 

praktijk lijkt dit echter nog niet zeer duidelijk tot uiting te komen.192 

Afgezien van concrete hervormingen en initiatieven geldt er al enkele jaren de trend dat 

publieke (Staten)financiering van regionale instituten voor onderzoek en experimental 

development aan het slinken is. Tegelijkertijd worden steeds meer van deze instituten 

geprivatiseerd.193 

Inrichting kennisbasis agro-natuur 

De gedecentraliseerde governance structuur in Duitsland heeft ook een grote invloed op de 

wijze waarop het agro- en natuuronderzoek wordt aangestuurd. Doordat ministeries voor 

onderzoek, milieu en landbouw zowel op federaal als statenniveau bestaan, worden de 

uitvoerders van kennisbasisonderzoek via verschillende kanalen gefinancierd en 

                                                

189 Erawatch (2014). Country fiche Germany. 

190 Erawatch (2014). Country fiche Germany. 

191  http://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/r-and-d-policy-framework/high-tech-

strategy.html 

192 Bron: interviews. 

193 Paul, C., Knuth, U., Knierim, A., Ndah, H.T. and M. Klein (2014): AKIS and advisory services in 

Germany. Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project.  
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gecoördineerd. 194 Zo worden instituten binnen de Helmholtz Association en de Leibniz 

Association bijvoorbeeld zowel regionaal als federaal gefinancierd. Universiteiten en agro-

natuur kennisinstellingen die gelieerd zijn aan een bepaalde staat steunen echter 

grotendeels op de Statenoverheden.  

Binnen het federale ministerie voor agrocultuur (BMEL) heeft het agentschap voor 

agrocultuur en voedsel (BLE) een belangrijke coördinerende rol. BLE stuurt onder andere 

een consortium van 10 nationale agro-federaties aan195, waarmee inspraak van de private 

sector gewaarborgd wordt.  

 

Figuur 83. Overzicht van het Duitse agro kennissysteem. Bron: www.proakis.eu.196 

Natuuronderzoek speelt een grotere rol in het Duitse wetenschapslandschap dan agro-

onderzoek. De federale overheid gaf in 2014 €1220 miljoen uit aan natuuronderzoek, 

tegenover €465 miljoen voor agro-onderzoek. Dit komt ook tot uiting in het landschap van 

PROs. Hoewel 4 Leibniz instituten zich richten op landbouw, wordt natuuronderzoek 

uitgevoerd in 10 Leibniz instituten en 1 Helmholtz instituut 197 . De instituten van de 

                                                

194 Paul, C., Knuth, U., Knierim, A., Ndah, H.T. and M. Klein (2014): AKIS and advisory services in 

Germany. Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project. 

195 Paul, C., Knuth, U., Knierim, A., Ndah, H.T. and M. Klein (2014): AKIS and advisory services in 

Germany. Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project. 

196 Paul, C., Knuth, U., Knierim, A., Ndah, H.T. and M. Klein (2014): AKIS and advisory services in 

Germany. Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project. 

197Waarbij opgemerkt moet worden dat de Helmholtz instituten gemiddeld beduidend groter zijn dan 

Leibniz instituten 

http://www.proakis.eu/


 

Dialogic innovatie ● interactie 147 

Fraunhofer en Max Planck Society houden zich maar beperkt bezig met zowel agro- als 

natuuronderzoek198.  

Doordat het Duitse agro kennissysteem relatief klein is, zal het restant van deze paragraaf 

zich voornamelijk richten op uitvoerders van natuuronderzoek. 

Uitvoerders van kennisbasisonderzoek 

In Duitsland wordt 50% van het publieke onderzoek uitgevoerd door universiteiten, 5% 

door governmentale labs en 45% door PROs (hieronder vallen de Helmholtz Research 

Centres, de Leibniz instituten, Max Planck instituten en Fraunhofer instituten). Hiermee valt 

het Duitse systeem op door de grote rol van PROs. Kijken we naar de verdeling van het 

totale onderzoek over de PROs, dan wordt geschat dat de Helmholtz- en Leibniz instituten 

beiden 20% voor hun rekening nemen, Max Planck 2,5% en de Fraunhofer instituten 

7,5%.199 De Max Planck instituten richten zich bijna volledig op fundamenteel onderzoek. 

Onderzoek van Fraunhofer instituten heeft een sterk toegepaste insteek, hoewel 30% van 

hun financiering wordt aangemerkt als base funding voor onderzoek naar lange termijn 

problematiek.200  Niettemin is ook deze 30% al behoorlijk toegepast. De Helmholtz- en 

Leibniz instituten houden zich met zowel strategisch-funderend als toegepast onderzoek 

bezig.201 

Het Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ), oftewel het Helmholtz Centre for 

Environmental Research, is de grootste PRO en het enige Helmholtz Research Centre 

gespecialiseerd in natuuronderzoek. UFZ is opgericht in 1991, heeft ongeveer 1200 

werknemers (699 fte in 2014) en een budget van €79 miljoen. €48 miljoen hiervan is block 

funding (90% federale overheid, 10% Statenoverheden). €31 miljoen wordt opgehaald bij 

externe partijen. UFZ richt zich op grootschalig onderzoek en stelt haar 

onderzoeksinfrastructuur ter beschikking van derden.202 

UFZ is georganiseerd in 37 competence centers die ieder bestaan uit 10 tot 80 personen. 

Het daar uitgevoerde onderzoek wordt op hoofdlijnen door het centrale managementteam 

aangestuurd door middel van een 5-jaren agenda met 10 brede thema’s. De centers 

bepalen vervolgens zelf hoe deze thema’s ingevuld worden. Het ministerie van Onderwijs 

en Onderzoek houdt elke 2 jaar een bespreking waarin het UFZ een voortgangsrapport 

presenteert, via de coördinerende lichamen van de Helmholtz Association. In dit rapport 

wordt het ministerie op de hoogte gehouden over wijzingen in het personeelsbestand, 

financiën en organisatiestructuur. Daarnaast volgt het ministerie het onderzoek nauw 

op.203 

Programmering en financiering van onderzoek 

Op federaal niveau is het ministerie van landbouw verantwoordelijk voor het stellen van 

richtlijnen voor de agrosector, die gestimuleerd worden door middel van verschillende 

financieringsprogramma’s. De 16 staten hebben elk verschillende instituten die zich bezig 

houden met agro-beleid, en welke de meeste uitvoerende taken op zich nemen. 

                                                

198 German Federal Ministry of Education and Research (2014). Federal Report on Research and 

Innovation 2014. 

199 Bron: interview. 

200 Fraunhofer (2014). Annual report 2013. 

201 Bron: interview. 

202 The Helmholtz Association of German Research centres (2014). Annual report. 

203 Bron: interview. 
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De programmering van het onderzoek van publieke onderzoeksinstituten (zoals UFZ), 

wordt in grote lijnen bepaald in onderhandelingen tussen de instituten en het ministerie 

van Onderwijs en Onderzoek. Dit levert enkele high-level thema’s op. In de meeste 

gevallen worden deze grotendeels voorgesteld door de instituten, waarna 

onderhandelingen tot enkele aanpassingen leiden. De specifieke invulling van deze thema’s 

wordt echter volledig door de instituten zelf bepaald, waarmee ze redelijk autonoom zijn 

wat betreft de uitvoering van het onderzoek. Controle op de programmering is relatief 

los.204 

Nagenoeg al het onderzoek uitgevoerd door UFZ is programmatisch van aard (98%). 

Hoewel UFZ formeel niet het onderscheid maakt tussen kennisbasisonderzoek en toegepast 

onderzoek, wordt geschat dat 30% van het onderzoek bestaat uit strategisch/basic 

oriënted onderzoek, tegenover 70% toegepast onderzoek.205 Dit strategische onderzoek 

wordt expliciet uitgevoerd ter vergaring van de kennis en vaardigheden die benodigd zijn 

voor het toegepaste onderzoek, vergelijkbaar met het kennisbasisonderzoek van DLO. 

De €1220 miljoen die in 2014 is uitgegeven aan natuuronderzoek wordt als voldoende 

ervaren voor het natuur kennislandschap. Duitsland kent het afgelopen decennium een 

stijgende uitgave aan dit type onderzoek. 

Wetenschappelijke en economische impact 

In Figuur 84en Tabel 20 zijn enkele indicatoren opgenomen voor de wetenschappelijke en 

economische impact van het Duitse agro kennissysteem. Met betrekking tot de citatie-

impactscore van de agro-sector scoort Duitsland bovengemiddeld. Door een snelle stijging 

tussen 2010 en 2012 benadert Duitsland bovendien de score van Nederland (zie Figuur 

84). 

De agro publicatie-output is in absolute termen hoger dan zowel het OECD-gemiddelde als 

de Nederlandse output. Agro neemt echter maar een klein deel van de totale Duitse 

publicaties in (zie Tabel 20). Consistent met de elders gerapporteerde R&D-uitgaven stellen 

we tot slot vast dat het aandeel agro in het totale aantal Duitse patenten relatief laag is 

(zie Figuur 85). 

 

Figuur 84. Citatie-impactscore van de agrosector. Bron: Web of Science. 

Tabel 20. Publicatie-output Duitsland. Bron: Web of Science. 

                                                

204 Bron: interview. 

205 Bron: interview. 
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Figuur 85. Aandeel agro in het totale aantal patenten. Bron: OECD Statistics 

Figuur 86beschrijft de mate waarin Duitsland gespecialiseerd is in bepaalde 

wetenschapsdomeinen op basis van deelname aan de Europese onderzoeksprojecten 

gedocumenteerd in de CORDIS database. Het blijkt dat Duitsland in vergelijking met 

andere landen bovengemiddeld gespecialiseerd is in vrijwel alle sectoren. Het meest 

gespecialiseerd is Duitsland in synthetic biology en manufacturing & processing. Een 

kanttekening hierbij is wel dat er een duidelijke relatie is tussen de grootte van een land en 

het aantal onderwerpen waarop een land sterk gespecialiseerd is. Zie voor de theoretische 

argumentatie achter deze cijfers paragraaf 4.1. 

 

In vergelijking met andere sectoren is Duitsland minder gespecialiseerd in agro-natuur. 

Waar de meeste sectoren ergens tussen plek 1 en 4 zitten, komen agro-natuur domeinen 

vaak op plek 5 of lager. Binnen het agro-natuur domein is Duitsland het meest 

gespecialiseerd in ecosystemen en planten. 

 

 

Indicator Land 2012 2013 2014

Totale publicatie-output Nederland 1075 1131 1187

Gemiddelde 1566 1706 1810

Duitsland 2264 2045 2122

% agro in publicatie-output Nederland 3,0 3,0 3,0

Gemiddelde 3,2 3,0 3,1

Duitsland 2,3 2,0 2,0
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Figuur 86. Specialisatie wetenschapsdomeinen Duitsland. Bron: CORDIS. 

Kennisvariant 

Het Duitse wetenschapslandschap kent een groot aantal spelers en wordt gekarakteriseerd 

door gedeelde verantwoordelijkheden tussen het federale niveau en de 16 Staten (Länder). 

Dit werkt door in het agro-natuurkennissysteem, wat een groot aantal diverse instituten 

kent. Hoewel Duitsland enkele universiteiten kent die een substantieel deel van het agro-

natuur onderzoek uitvoeren, onderscheidt het Duitse systeem zich door de grote rol van de 

vele PROs. Hieronder vallen de Helmholtz Association, Leibniz Association, Max Planck 

Society en Fraunhofer Society. Allen omvatten een groot aantal instituten, geografisch 

verspreid over Duitsland en elk gespecialiseerd in een specifiek onderzoeksthema. De vier 

type PROs onderscheiden zich van elkaar door de uitvoering van verschillende typen 

onderzoek. Waar de Max Planck Society zich expliciet richt op fundamenteel onderzoek en 

Fraunhofer voornamelijk toegepast onderzoek verricht, zitten de Helmholtz en Leibniz 

Associations beiden in het midden van het spectrum. De Helmholtz Research Centers zijn 

echter kleiner in aantal en behoorlijk groot (geschikt voor grootschalig onderzoek op brede 

thema’s), terwijl de Leibniz instituten groter in aantal maar kleiner van stuk zijn (geschikt 

voor onderzoek op zeer specifieke thema’s). In het Duitse agro-natuur kennissysteem is, in 

tegenstelling tot andere benchmarklanden, natuuronderzoek dominant. Hoewel Duitsland 

in absolute termen alsnog een grote agrosector heeft, wordt er beduidend meer 

natuuronderzoek gefinancierd. 

In deze benchmark is specifiek gekeken naar het Helmholtz Zentrum für Umweltforschung 

(UFZ), oftewel het Helmholtz Centre for Environmental Research. UFZ is de grootste PRO 

en het enige Helmholtz Research Center gespecialiseerd in natuuronderzoek. UFZ herbergt 

ongeveer 1200 personen en heeft een budget van €79 miljoen. €48 miljoen hiervan is 

block funding (90% federale overheid, 10% Statenoverheden). €31 miljoen wordt 

opgehaald bij externe partijen. Ongeveer 30% van het totale onderzoek binnen UFZ is 

kennisbasisonderzoek. Hoewel de programmering van UFZ onderzoek op hoofdlijnen wordt 

bepaald door het ministerie van Onderwijs en Onderzoek a.d.h.v. enkele thema’s, is UFZ 

relatief autonoom in het bepalen van hoe deze thema’s vervolgens worden ingevuld. 

DE Gemiddelde top 5 (DE, UK, NL, IT, FR)
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Niettemin vindt er een sterke controle plaats op het management en organisationele zaken 

binnen UFZ, vanuit zowel het ministerie van Onderwijs en Onderzoek als het ministerie van 

Milieu. Het idee hierachter is dat men mismanagement of funds wil voorkomen, aangezien 

de federale overheid de grootste financierder is UFZ. Volgens UFZ zelf ligt de efficiëntie van 

onderzoek door deze sterke inmenging vanuit ministeries echter lager dan zou hoeven, 

waardoor men pleit voor meer autonomie en een beoordeling op louter afgesproken 

deliverables. 
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Bijlage 6: Ranking universiteiten 

QS World University ranking (Subject: Agriculture & Forestry) 

 

QS World University ranking (Subject: Environmental sciences) 

 

ARWU ranking* (Subject: Life and Agricultural Sciences) 

 

rank university country

3 Wageningen University NL

7 Australian National University AU

13 ParisTech FR

15 University of Queensland AU

25 University of Copenhagen DK

34 University Hohenheim DE

51-100 University Collige Dublin IE

51-100 Aarhus University DK

rank university country

7 Wageningen University NL

11 University of Qeensland AU

13 University of Melbourne AU

14 Delft University of Technology NL

16 Technical University of Denmark DK

17 Australian National University AU

36 University of Copenhagen DK

40 University of New South Wales AU

57 James Cook University AU

51-100 Monash University AU

51-100 University of Adelaide AU

51-100 University of Sydney AU

51-100 University of Western Australia AU

51-100 Utrecht University NL

51-100 Vrije Universiteit NL

rank university country

24 University of Western Australia AU

30 University of Melbourne AU

33 Wageningen University NL

37 University of Queensland AU

41 University of Copenhagen DK

51-75 Technical University Munich DE

51-75 Australian National University AU

51-75 University of Freiburg DE

51-75 University of Munich DE

51-75 University of Tübingen DE

51-75 Utrecht University NL

76-100 Heidelberg University DE

76-100 University of Götingen DE

* Sterke bias naar Angelsaksische landen
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NTU ranking (Subject: Agriculture) 

 

 

 

 

rank university country

1 Wageningen University NL

7 University of Copenhagen DK

10 University of Queensland AU

16 Aarhus University DK

22 Utrecht University NL

34 University of Western Australia AU

47 Australian National University AU

48 University of Sydney AU

50 James Cook University of North Queensland AU

58 University of Götingen DE

63 University of Adelaide AU

70 Technical University of Denmark DK

82 University of Montpellier 2 FR

83 Technical University Munich DE

87 University of Paris 4 FR

92 Vrije Universiteit NL

94 University Joseph Fourier FR

100 University of New South Wales AU
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