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De ivoren toren? 

ProLdr. JH van Lint 

REDE 1992/93 
Uitgesproken door prof.cir. JH van Lint, 
rector magnificus. bij de opening van 
het academisch jaar 1992/1993 van 
de ·rechnische Universiteit Eindhoven 
op 7 septem!Jer 1992. 



Excellentie, Dames en Heren. 

Er blijft in ons land teveel technologi
sche kennis ongebruikt op de plank 
liggen. Daardoor blijven al!erlei pro· 
blemen onopgelost en blijven moge· 
lijkheden tot verbetering van produk· 
ten en produkHeprocessen onbenut, 
me! alle gevolgen van dien voor 
bijvoorbeeld onze mondiale concur
rentieposilie en ons milieu. Het ont
wikkelen van kennis en nieuwe toe· 
passingen daarvan is nie! genoeg. 
Nodig is ook dat wegen worden ge
creeerd en bewandeld voor het ver
spreiden van die kennis en nieuwe 
toepassingen en voor het versterken 
van het maatschappelijke draagvlak 
voor technologische ontwikkeling. In 
maatschappij en po!itlek krijgt het 
vraagstuk van de in ons land nog te
kortschietende aans!uiting tussen 
kennisgeneratie, kennisdiffusie en 
maalschappelijk draagvlak voor tech
nologische ontwikkeling gelukkig 
steeds meer aandac!1t. Voor een uni
versiteit als de onze is het een uitda
ging denkend en handelend een bij
drage te leveren aan het oplossen van 
dit vraagstuk. Oat impliceert minder 
terughoudendheid waar het gaat om 
de integratie van ons onderwijs en 
onderzoek met maatschappeiijke dis
ciplines en volop ruimte voor confron
tatie van onze studenten en weten
schappers met de maatschappelijke 

en economische aspecten van hun 
studie en werk. Ervaring opdoen in en 
samenwerken met het reglona!e be
driifsleven en dan met name de mid
delgrote en klelne ondernerningen In 
de regio. past in dat kader. Tegen die 
achtergmnd wi! ik vandaag uw aan
dacht vmgen voor het thema "techno
logie transfer~ in Mt bijzonder techno
logie transfer naar het midden- en 
kleinbedrijf. lk hOop u te laten zien dat 
op di! terrein - zij het moeizaam -
vooruitgang geboekt wordt Er zi1n 
verschi!lende defirnties van middel
grote en kleine bedrijven (MKB). Het is 
wellicht goed dat wij ons realiseren dal 
volgens het EEG·criterium het over
grote deel van de Neder!andse bedrij
ven tot de MKB behoort Juist voor de 
economische groei zijn deze bedrij
ven van het grootste belang. 
Op 14 mei van dit 1aar aanvaardde 
prof.dr.ir. HH van den Kroonenberg 
het amb! van hoogleraar Manage
ment van Technolog!e Transfer aan de 
Universiteit Twenle met een rede geti· 
teld "Het vinclen .. :· '. Hoewel, anders 
bedoelcl, geeft deze tile! 66n van de 
hoofdproblemen direct aan. De rnicl
delgrote en kleine bedrijven aan de 
ene kant en de universiteilen aan de 
andere weten elkaar onvoldoende le 
vinden. Op veel plaatsen bestaat nog 
het bee Id van de universiteil als ivoren 
torenwaarbirmen wereldvreemde ge
leerden uit pure nieuwsgierigheid zui
vere wetenschap beoefenen. Het ver
anderen van zo'n beeld kost veel hjd 
en bliikbaar ook veel woorden. 
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In 1982 verscheen het boek "Beyond 
the Ivory Tower" 2 van Derek Bok, pre
sident van Harvard University, hande
lend over de sociale verantwoordelijk
heid van de moderne universiteit Hij 
besleedt in dil boek veel aandacht 
aan teclinologie transfer, zij het dat het 
in zijn beschouwingen vooral gaat om 
relaties met de grote indus!rieen (bijv 
een onderzoekcontract van $ 23 m1l
joen met Monsanto). Bok wijst op de 
bekende gevaren van contractonder
zoek en constateert bij veel onder· 
zookers terughoudendheid. Hil merkt 
echter ook op dat "basic scientists 
grow more inclined to investigate pro
blems with an eye to their eventual 
applications in the real world~. Belang
rijker nog is de opmerking "By partici
pating in work of this kind, graduate 
students may also gain experience 
that will prepare them better for ca
reers in industry and applied re
search". Bok slaat hiermee de spijker 
op zijn kop. Praktijkgericht onder
zoekswerk is een onmisbaar onder
dee! in de op!eiding van ingenieurs in 
spe. Ott werk dient bovendien bij voor
keur te gebeuren in de prakliJk van het 
beclrijfsleven, via stages en afstudeer· 
werk. Een van de schadetijkste gevol
gen van de vermaledijde 4-jarige cur
susduur is het feit dat voor die 
kennismaking met het echte inge
nieurswerk blnnen het bedrljfsleven 
vrijwel geen tijd beschikbaar is. Te kor
te stages hebben voor beide partijen 
geen zin en daardoor warden ze nu 
vaak maar weggelaten. Het is al eer
der opgemerkt en Van den Kroonen
berg wijst er in zijn rede ook op, dat de 
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belangrijkste oorzaak van het achter
b!ijven van de MKB bij technologische 
vemieuwing gelegen is in de omstan· 
digheid dat in die bedrijven (aJthans in 
Nedertand) te wein!g kennisdragers 
aanwezlg zijn die nieuwe technologi· 
sche kennis kunnen absorberen. Hij 
sielt dat de actoren in het proces van 
technologie transfer in staat moe!en 
zijn om af te dalen tot het niveau dat in 
de MKB wordt aangetroffen. Studen
ten zljn hiertoe, als onbevangen ge
sprekspartners, bij uitstek in staat lk 
durf te steHen dat de bedrijven die er
varlng hebben met onze studenten als 
stagiairs daarover in het a!gemeen 
zeer tevreden zijn. Het is jammer dat 
veel bedrijven in de regio nog niet op 
deze wijze van onze studenten profi
teren. Overigens behoeft de opmer
king over het niveau van onderzoek in 
MKB enige nuancering. 
De Stichting voor de Technische We
tenschappen heeft op 27 maart een 
rapport gepubliceerd onder de me! 
"Onderzoek door Middelgrote en Klei
ne Bedrljven" 3 . ln dit rapportwordtver
slag uitgebracht van de ervaringen 
met het OMK-programma, een een
malig subsidieprogramma van het Ml
nisterie van Economische Zaken. Van 
1987 tot en met 1991 stelde EZ 7,7 mil-
1oen gulden ter beschikking voor on
derzoek door de MKS. Een daartoe in
gestelde commissle beoordeelde de 
door kleine bedrijven lngediende on
derzoeksvoorstel!en op wetenschap
pelijke kwafiteit en commerciele mo
gelijkheden. De kwaliteit van de 
voorstetlen bleek verrassend hoog te 
zijn. STW concludeerde dan ook in 



een persbericht: "Bedrljven met min
der dan 200 medewerkers zijn heel 
goed in staat geavanceerd techn!sch
wetenschappelijk onderzoek te doen. 
Zii bezitten een behoorlijke dosis in
ventiviteit, verbee!dingskrach! en vi
sie op het gebied van onderzoek als 
motor voor innovalie Alleen door zelf 
onderzoek te doen, kan het midden
en kleinbedrijf de goede aansluiting 
vinden met de universiteiten en ande
re overheidsinstituten. Het Ministerie 
van Economische Zaken zou zulk on
derzoek permanent via subsidies 
moeten stimuleren." 
In hetzelfde persbericht stelt dr. C. le 
Pair, directeur van STW: "Het OMK
programma is inderlijd opgezet als 
eenmaHg experiment. De met di! 
experiment bereikte resullaten 
rechtvaardigen echter een penna
nente stimulering van risicovol onder
zoek. op soortgelijke wijze als dat in de 
Verenigde Staten gebeurt in het Small 
Business Innovation Research Pro· 
gram Naar mijn overtuiging zou het 
onderzoek door middelgrote en klei
ne bedrijven, in mwo!ging van he! 
SBIR-program, voor de vol!e honderd 
procent gesubsidieerd moeten wor
den. mits voor de erop volgende ont
wikkelingsfase financiering uil niet
overheidsmidde!en gegarandeerd is. 
Als financier van die ontwikke!ingsfa
se zou, bii voorbeeld, een grote indus
trie of een par!icipatiemaatschappij 
kunnen optreden~' 

Met opzet heb ik het praktijkervarings
aspect van technologie transfer voor 
1ngenieurs in spe eerst genoemd. 

Voor de opleiding van ooze studenten 
zijn de banden met hot bedrijfs!even 
van he! groo1ste belang. Ook voor stu
denten is de TUE geen ivoren toren. 
Pas in de tweede plaats noem ik finan
cie!e aspecten. He! feit dat ons volk 
steeds minder inziet dat je e1genlijk 
nooit genoeg geld aan de ontwikke
Hng van de jeugd kan besteden heeft 
er o.a. toe geleid dat financiering van 
het wetenschappelijk onderwijs uit de 
derde geldstroom ook steeds belang
rijker wordt !n het laatste decennium 
is aan de TUE de omvang van het 
contractonderzoek vervijfvoudigd! 
TegeHjkertijd constateert het rapport 
"Technologie- en Wetenschapsindi· 
catoren" ·' dat Nederland wat betreft 
research en development achterligt 
bij de toonaangevende landen zoals 
de VS, Japan en Duitsland, maar ook 
bij Zweden en Zwitserland. Er word! 
geste!d, dat de R&D-achterstand van 
het Nederlandse bedrijfsleven op be
langrijke buitenlandse concurrenten 
tenminste 1 miljard gulden bedraagt 
Oat die achterstand nog grater kan 
worden blijkt uH het leit dat Anvar, he! 
Franse bureau voor stimulering van 
de technologle in midden- en kleinbe
drijf, di! jaar kan rekenen op een ver
ruiming van het budget van tien pro· 
cent Willen de MKB hun achterstand 
inhalen dan zuflen ze o.a. de weg naar 
de universlteiten moeten vinden. Voor 
die probtemen die aansluiten biJ onze 
expertise en onderzoekscapaciteit 
staan wij klaar voor dat bedrijfsleven. 
De extra inkomsten die hiermee bin
nenkomen zijn voor ons zeker wel· 
kom. Overigens draait bij ons echt niet 
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a!les om geld. De bedrijven mogen er
van overtuigd zijn dal wij voor allerlel 
vormen van dienstverlening beschik· 
baar zijn en zij rnoeten niet uit ver
meende vrees voor hoge kosten bij 
voorbaat er van afzien om ons te be
naderen. De door Le Pair bepleite sub· 
sidieregeling voor risicovo! onder
zoek door het midden- en kleinbedrijf 
zou stlmulerend werken in dil opzicht. 

Dames en Heren, 

Tijdens het schrijven van deze rede 
vroeg ik rnij al waar de uitdrukking 
"lvoren Toren" eigenHJk vandaan komt 
Na enig speurwerk werd het antwoord 
gevonden op een plaats waar ik niet 
zo gauw gezocht zou hebben Het was 
in de rede "Een nieuw academisch 
elan" 5 gehouden door protdr. S.T.M. 
Ackermans ter gelegenheid van de 
opening van het academisch jaar 
1983-1984. Ook hij stetde dat wij ons 
niet in een ivoren toren bevinden. Hij 
vertelde ons toen dat de vroegere ere
naam zijn ongunstige betekenis pas in 
1830 kreeg. Het was Sainte Beuve die 
van de dichter Alfred de Vigny be
treurde dat hij zich, om zijn inspiratie 
zuiver le houden, vroegtijdig van de 
wereld afstoot: "et Vigny plus secret, 
comme en sa tour d'1voire, avant midi 
rentrait". Op de rede van co!lega 
Ackermans kom ik zo nog terug. 

6 

Hoe kunnen contacten tussen onze 
universiteit en het bedrijfs!even tot 
stand komen? Nog steeds zijn de per
soon!ijke relaties het meest effectief. 
Binnen onze staf hebben we veel 
mensen met een uitgebreid netwerk 
van kennissen in de bedrijven en op 
die manier worden voel stages gere
geld en Immen onderzoekopdrachten 
binnen. Het grote nadeel van dit sys
teem is dat het op toevalligheid berust 
en niet snel tot nieuwe contacten leidt 
Dankzij startsubsidies van het Minis
terie van Economische Zaken ont
stonden zo'n lien a vijftien jaar gele
den bij de meeste universiteiten 
transferbureaus. De TUE had in 1978 
met de installing van de Bestuurs
commissie Contacten Bedrijlsleven al 
een initiatief in dezelfde rich ting geno
men. In de eerder genoemde rede van 
prof. Ackermans !as ik: 9 Gunstig ont
wikkelen zich ook de contacten met 
het bedrijfsleven. Het transferpunt 
bloeittt Hoe denken wij daar nu over? 

Duidelijk is dat de bureaus zich blj de 
verschil!ende universiteiten ook zeer 
verschillend onlwikkeld hebben. 
Sommige leggen zich nog steeds 
vooral toe op de rol van intermediair 
tussen bedrijven met een vraag ener
zijds en onderzoekers met wellicht 
een passend antwoord anderzijds. 
Andere zijn uitgegroeid tot omvangrij
ke centra voor in- en externe dienst
verlening op het raakvlak van univer
siteit en onderneming. En tussen die 
uitersten bestaan vele, ook gedecen
traliseerde varianten. 
Binnen onze universiteit is terzake 



niet gekozen voor centralisatie van al
lerlei ondersteunende en dienstverle
nende taken. lntegendeel, wlj gaven er 
de voorkeur aan de primaire verant
woordelijkheid voor techno!ogie
transfer dichtblj de in le schakelen ex· 
perts te !eggen, dus bij de facufteiten. 
Elke faculteit wees in dit verband on
langs een lokale transfercoordinator 
aan. Tegelijkertijd werd het centrale 
transferbureau gereduceerd tot Mn 
centrale transfercoordinator birmen 
het bureau In· en exteme betrekldn
gen. Samen met de lokale transfer· 
functionarissen zal deze centrale 
transfercoordinator een hecht trans
fernetwerk moeten gaan vormen. Wie 
weet bij wie t1rj terecrit kan. kan meteen 
zaken doen met de expert die hij nodig 
heeft. Wie daarentegen de weg niet 
kent wordt - waar dat kan - door de 
centrale en lokale transfercoordinato
ren snel naar de onderzoekers met de 
benodigde expertise geleid. Bij dlt al
les zijn we ons ervan bewust dat nlet 
elke faculteit bezig is met zaken die 
voor he! midden- en k!einbedrijf even 
relevant zijn. Er zijn wel degelijk ver
schil!en. Soms blljkt over\gens zeer 
verrassend dat de op!ossing voor een 
aangedragen probleem te vinden is bij 
een discipline waar men het in eerste 
1nstantie zeker n!et gez.ocht zou heb
ben. Zo toont het lnstituut voor Wis
kundige Dienstver!ening Eindhoven 
van onze faculteit Wiskunde en lnlor
malica herhaaldelijk aan dat een 
vraagstuk in de kem van de zaak wis
kundig van aard is en langs wiskundi
ge weg valt op te lossen. Over het al
gemeen kan de orientatie van de 

diverse onderzoeksgroepen op het 
midden- en kleinbedrijf overigens -
ook daarvan zijn wij ons bewust - best 
wel een duwtje in de rug gobruiken. In 
dat verbanc! worc!t overwogen om de 
omvang en taakste!ling van de leer· 
stoel "Problemen van de kleine en 
middelgrote ondememingen" ', uit le 
breiden met de verantwoordelijkheid 
voor de coordinatie van transfer·acti
viteiten. 
In persartikelen over de ontwikkeling 
van technologie transfer werd on
langs wat denigrerend opgemerkt dat 
veel vragen afkoms!ig van MKB wor
den behandeld door studenten die 
graag bijklussen De toon suggereert 
dat dit niet veel voorstell en u heeh in
middels begrepen dat wiJ (en ook on
ze co!lega's aan de andere techni
sche universileiten) daar heel anders 
over denken. 

lk wil nag verder gaan en in verband 
met het thema van vandaag enkele 
studentenactiviteiten expliciet noe
men Orn te beginnen noem ik de We· 
tenschapswinkels Eindtwven Binnen 
de TUE gemeenschap z1jn z!j (met 8 
winkels) een bekend en gewaardeerd 
verschijnse!; voor de gasten van van
daag wellicht minder, 
De TUE kent niet een centrale welen
schapswinkel maar een reeks facul· 
tairo, gecoordineerd door een klein 
centraal bureau. Al jaren wordt daar 
met succes de decentrale werkwijze 
toegepast die we nu ook invoeren voor 

• bi1zondere leerstoel vanwege de Stichtinq 
Toekomst Midde!grote Ondememingen • 
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het transrerwerk. Met genoegen citeer 
ik enkele passages uit de brochure 
van die wetenschapswinkels6. Aller
eerst de eerste zin: "De universiteil 
van nu is niet maer de ivoren toren 
van vroeger". Dan "Maatschappelijke 
dienstverlening door de universiteit 
reikt verder dan alleen het tegen beta
ling aanbieden van kennis" en het ad
vies "Vragen staat vri(. Tot de doe!· 
groepen van de winkels behoren 
tegenwoordig ook kleine bedrijven en 
wie weet of er hier niet een mooi per
spectief voor de MKB is? 

Als tweede voorbeeld van studenten
activiteiten noem ik het al 20 jaar be
staande project ''Chemie en Samen
leving" 7 van de facu!!eit Scheikundige 
Technologie. Eerstejaars studenten 
houden zich in dit project intensief 
bezig met het bedenken van een op· 
lossing voor een maatschappelijk 
probleem. Oat bevordert maatschap
pelijk verantwoordelijkheidsbesef. 
Bovendien smeedt het een band tus
sen eerstejaarsstudenten. De pro
bleemstellingen waar men van uitgaat 
hebben vrijwel altijd een relatie met 
het bedrijfsleven, waarbij mij opviel dat 
de grote industrieen overheersen. Het 
wordt moeilijker om onderwerpen te 
vinden die nieuw zijn. Mijn suggestie 
voor Chemie en Samenleving is om 
eens naar de MKB te kijken. 

Van groat belang voor de verdere ont
wikkeling van de technologie transfer 
is dat de verbindlngslijnen tussen de 
betrokkenen in het transferproces kart 
zijn. Een goede stap in de gewenste 
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richting is de totstandkoming van het 
netwerk van lnnovatie Centra. Deze 
ziJn opgericht als gevolg van het ad
vies van de Commissie Oekker(1987). 
Er zijn er inmiddels 18, bij ons het lnno
vatie Centrum Oost-Brabant, geves
ligd in het kantoor van de Kamer van 
Koophandel in Eindhoven. Vanuit de 
MKB zal men daar eerder binnenstap
pen met een probleem dan hiec Het 
Centrum moet de rol vervullen van 
make!aar in kennis en dus ook de weg 
naar ons goad kennen. 
Bij al het enthousiasme voor dienst
verlening dat ik probeer utt te stralen. 
blijft er een voorbehoud en wel dat de 
opdrachten moeten passen bij ons ni
veau van onderwijs en onderzoek. We 
blljven een universiteit. Het IC kan dan 
oak een nuttige rol vervullen door een 
adequate verwijzing: ook andere on
derwijsinslellingen zijn immers gein
teresseerd in contacten met het be
drljfsleven. Zo heeft de Hogeschool 
Eindhoven in 1985 met de NV REDE 
(Regionale Economische Dienst 
Eindhoven) de lnnovatiewerkplaats 
opgericht, geheel passend in de pro
bleemstelling van vanmiddag. Bij de 
Hogeschool heeft elk van dedrie sec
toren een eigen functionaris voor ken
nisoverdracht aan het bedrijfsleven. In 
de komende maanden zal ten behoe
ve van een effectieve marktbenade· 
ring daaraan een centraal coordina
tiepunt worden toegevoegd. De 
structuur is dan ongeveer zoals bij de 
TUE Als het IC en de centrale coordi
natoren er voor zorgen dat vragen niet 
op de verkeerde plaats terecht komen, 
kan men teleurstelling voorkomen. . 



Voor enig optimisme is dus toch wet 
plaats. Het gaat niet vlug maar het net
werk groeit wel degelijk. Hoewel de 
associatie met overmatig optim\sme 
zich onmiddellijk opdringt, moeten we 
missch\en nu denken aan een gro!e 
sprong voorwaarts. Voor mij zou dat 
zijn de rea!lsatie van een plan waar
over u wellicht iets hebt gelezen n.a.v. 
huisvestingsplannen voor het Euro
pean Design Centre8

. lk zou er heel 
lang en gloedvol over kunnen praten 
maar in het kort komt het hier op neer. 
Vorm met de N.V REDE. de Kamer van 
Koophandel, het lnnovatie Centrurn, 
het EDC en welhcht nog andere part
ners een samenwerkingsverband en 
zet. met elkaar. op ons terrein Zuid
Wesr een "ondernemingshuis~ neer 
dat o.a. de schakel zal zijn tussen ons 
en het bedrijfsleven en daamaast ook 
vele andere doe!en kan realiseren. Als 
je als ondernemer op het !nnovatie 
Centrum hoort dat een bepaalde on
derzoeker op de TUE de persoon is 
die je moet hebben en je kunt hem 
door het raam op z'n kamer zien zitten. 
dan is de rest van de weg niet lang. In 
mijn overrnatig optimisme zie ik in dat 
z:effde gebouw een bezoekerscen
trum waar de techniek en het bedrijfs
leven zich presenleren, waar juisl kin
deren graag naar toe willen en, zoals 
vroeger ln het Evoluon gebeurde. zien 
hoe fascinerend de techniek is. Over 
het bouwmateriaal laat ik miJ niet uit 
maar ik ste! voor om het gebouw 
ivoorkleurig te maken. Na anderhalve 

• het terrain tussen hel station en het TUE
comp!ex 

eeuw kan "ivoren toren" dan wellicht 
weer een erenaam ziJn. 
Dit plan heeft duidelijk miin voorkeur, 
maar inmiddels heeft zich een lweede 
retHe optie aangekondigd voor het
zelfde terrein. De TUE is bilj dat on
langs. na een jaren durend proces, 
toestemming is ver!eend om voor de 
faculteit Scheikundlge Technologie 
een nieuw gebouw te plaatsen. Er 
wordt gewerkt aan plannen voor zo'n 
gebouw op Zuid-West waardoor het 
ondernemingslluis een gemiste kans 
zou worden. 
Voor de komende jaren zal een be· 
langrijk element in ons beleid moeten 
zijn ontsluitin9 van de expertise door 
goede voorlichting. Andere faculleiten 
zul!en het voorbeeld van de faculteit 
Bouwkunde moeten volgen. Via de 
jaarlljks verschijnende "Bouwjam"9 

uitgaven en de reeks onderzoekspu· 
b!icaties onder de noemer "Bouwste· 
nen" presenteer! de faculteit zich zo 
dat potentiele klanten ku.nnen zien 
wat de facultei! wel of niet kan bieden. 
Ook de vorig 1aar verschenen brochu· 
re w die het werk van de faculteit Tecl1· 
nische Natuurkunde bescllrijft is een 
voorbee!d van het recente voorlich
tingsbeleid. 

Dames en Heren 

Het lijkt mij goed hier oak aandacht te 
besteden aan onderwijsactiviteiten 
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als bijdrage aan kennistransfer. Het 
lijdt geen twijfel dat juist lnstellingen 
van technisch onderwijs in de komen
de tijd in toenemende mate een taak 
krijgen op het gebied van continuing 
education. De techniek ontwlkkelt 
zich zo snel dat de industrie steeds 
meer met het probleem zal zitten van 
technlsch opge!eid personeel waar
van de kennis verouderd is. Een rap
port van de European Round Table of 
Industrialists 1' stelt dat "the most 
serious educational problem facing 
Europe ls how to update and upgrade 
!he skills and competence ol its wor
king-age population in the rapidly 
advancing techno-economic environ
ment" 
Een recent initiatief op dit gebied be· 
gint aardig op gang te komen. lk doel 
op he! in 1990 opgerichte University 
Enterprise Training Partnership Zuid 
Nederland (UETP) dat moet !eiden tot 
intensievere samenwerking tussen 
hoger onderwijs en bedrljfsleven. 
UETP wordt gesteund door het EG· 
programma COMETT (Community 
Programme for Education and Trai
ning for Technology). Met steun van dit 
programma zijn al diverse cursussen 
opgezet UETP-Zuid-Nederland, on· 
der voorzitterschap van de heer C,J. 
van der K!ugt, organiseerde op 18 juni 
van dit jaar (ook om andere redenen 
een gedenkwaardige dag1) een High
TechForurn Daarbij belichtte mijn 
reeds eerder genoemde collega 
Ackermans, nu in zijn functie van di
recteur van ons lnstituut Vervolg Op
leidingen (!VO), een proces van ken
nis-transfer dat de TUE tot haar 
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kerntaken rekent, te weten de oplei
ding tot technologisch ontwerper: Het 
verheugt mij overigens om te kunnen 
meld en dat wij er nu op vertrouwen dat 
de bekostiging van die opleiding voor 
de naaste toekomst bevredigend 
wordt gerege!d. Een be!angrijk dee! 
van de opleidlng tot ontwerper vindt 
plaats in de industrie (die de opleiding 
ook heeft bedacht} en het is uit een 
oogpunt van kennistransfer goed om 
te constateren dat een groat dee! van 
de cursisten in dienst blijft van het be· 
drijf waar 2ij zijn opgeleid. Van den 
Kroonenberg .zegt in zi1n eerder ged
teerde redo dat het een "black our van 
de techmsche universiteiten is ge
weest ctat zij geen ontwerpscholen 
hebben opgerlcht Mijn reactie is 
"Speak for yourself!" (met excuses 
aan Longfellow 12 voor daze misquota
tion) De TUE heeft een ontwerp
school en heeft vanaf de eerste dis
cussie over onderz:oekscholen er op 
aangedrongen om het !VO in de be
schouwing te betrekken. 

Een andere ontwikkeling op het raak· 
vlak tussen onderwiJsen bedrijfsleven 
is tot stand gekomen als reactie op het 
rapport van de Commissie Rauwen
hoff (19901

:
1
; zie ook i.i ). Op 11 mei jL is 

de Vrijmarkt Beroepsonderwi1s Zuid
oost-Brabant otficieel van start ge
gaan door het afs!uiten van een raam
overeenkomst tussen de regionale 
betrokkenen en minister Ritzen. In een 
vrijmarkt kunnen tijdelijk onderdelen 
van de landelijke (onderwijs-)wet· 
geving word en aangepast en kan spe· 
cilieke regelgeving buiten werking 



warden gesteld Doel daarvan is cte 
samenwerking en de onderlinge af · 
stemming tussen scholen, bedrijven. 
lokale en landelijke overheid te verbe· 
teren. De TUE is begin februari in het 
kader van de vrijmarkt gestart met een 
project High Tech lntegraal (HTIJ. In dit 
project werken studenten van ver
schillende technische opleidingen 
(van LTS tot TU) samen met een bedrljf 
aan de oplossing van een probleem 
uit het desbetreffende bedrijf. Op deze 
wijze leren de studenten reeds tijdens 
hun opleidlng de manier van samen
werken die in de toekomstige arbeids
situatie van hen verwach1 wordt Twee 
bedrijven uit de regio participeren in 
het HTI project Met de firma Ahrend 
Oda le Sint Oedenrode, gespeciali
seerd in kantoormeubelen, zal wor· 
den gewerkt aan het ZOEiken naar al· 
ternatieve materiaten voor kunststof 
die nu gebruikt wordt bij jaloezieen 
voor kasten. Mel de firma Mandigers 
BV te Eindhoven wordt gewerkt aan 
het herontwerpen van zijschuivers 
voor vorkheftrucks en he! aanpassen 
van de wijze van pmduceren. He! hele 
plan past goed bij recente initiatieven 
om de samenwerking tussen universi
teiten en hogescholen te intensiveren. 

Een aantal onder u weet van rnijn Ja
renlange associatie met de spreuk 
"Geen woorden maar daden" en wil 
wel!icht horen wat er naast dit alles 
concreet gebeurt op het terrein van de 
technologie transfer. Gaarne noem ik 
een aantal instituten en stichtingen 
van de TUE, die alle de re ta ties met het 
bedrijfsleven wilten verstevigen. Alge-

ruime tijd kennen wij het Centrum voor 
Technische Keramiok, het lnstituut 
Wiskundige Dienstverlening Eindho
ven. het lnstituut voor Produktie en Lo
gistiek, het !nstituut voor Aandrijf- en 
Tribotechniek, het Universltair Cen · 
trum FaciHty Management, het !nsti· 
tuut Cahbre en het lnstituut Interface. 
Datniet a!leswatwe proberen ook lukt, 
bhjkt uit de te!eurstelling van het afge
lopen jaar, de slulting van he! lnter
universi!air Milieu-lnstituut Brabant 
Er kwamen te weinig opdrachten bin
nen om het financieel te kunnen red
den. lnmiddels zijn we druk bezig om 
alle TUE activiteiten op milieu gebied 
op een andere wijze te coordmeren. 

Maar er zijn ook voorbeelden van sue· 
cesvolle recente ontwikkehngen. Se
der! najaar 1990 bestaat binnen de fa
culteit Bouwkunde het Expertise 
Centrum Bouw (ECB) met als doe! 
bouwkundige software en databe
standen beter bereikbaar te maken 
voor de bouwwereld. Communicatie 
met he! ECB vindt plaats via de eigen 
computer. Orn van afle faciliteiten ge· 
bruik te maken is een lidmaatschap 
vereist maar de ECB-databank is voor 
iedereen vrij ter inzage. 
Het Universitair Centrum voor Bouw
produktie is in 1991 opgericht op initia
tief van de faculteit Bouwkunde in sa
menwerking met 6 bouwbedrijven, 3 
instaHatiebedrijven en 3 toeleverings· 
bedrijven. Doel is wetenschappelijk 
onderzoek met betrekking tot zowel 
produktie als uitvoering in de bouw. 
Voorbeeld van een lopend project is 
onderzoek aan het metselproces en 
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de arbeidsomstandigheden van met
se!aars. 
Op 26 september 1991 is het Friis Phi
lips Institute for Quality Management, 
naast hot 35 jaar oude lnstituut voor 
Perceptie Onderzoek, als lweede sa
menwerkingsinstituut van de TUE en 
Philips opgericht Oit werd mogelijk 
gemaakt door een schenking van an
derhalf mlljoen gulden startkapitaal 
door participant Philips. Het instituut 
stelt zich ten doel concrete methoden 
aan te reiken voor voortdurende kwah
teitsbewaking. Daartoe koppe!t het 
instituut universitaire kennis aan prak
tische bedrijfservaring. Voor alle orga
nisaties die van de kennis en ervaring 
birmen het instituut wi!len profiteren is 
dit mogelijk via een lidmaatsc!1ap van 
cle zgn. Quality Qlub. Naast contract
onderzoek verzorgl het instituut ex· 
terne opleidingen Managerial Audits, 
Advanced Business Consultancy en 
lndustriele Diagnostiek. 

Met deelname van de TUE is op 28 
april jL opgerlchl cle Stichtlng Inter
Spin. Doel van de stichting is kansrijke 
spin-offs van bedrijfsvoering en on
derzoek op te sporen, vercommercia
lisoring daarvan door nieuwe bedrij
ven te bevorderen en onclersteuning 
van bestaande en nieuwe bedrijven bij 
clit soort activtteilen. 
De TUE gaat thans op zoek of er bin
non de TUE onclerzoekresulta!en 
aanwezig zijn die als zinvolle spin-off 
aan 11et bedrijfsleven zijn aan le bie· 
clen. 
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Dames en Heren 

Ten slotte wil ik in vogelvlucht een 
aantal projecten noemen waaraan de 
laatste lijd is gewerkt, dit orn u een idee 
te geven van de grote diversiteit aan 
onderzoek dat wij voor derden kun· 
nen doen. 
In december 1991 is het onderzoek
programrna FALC'5 afgestoten. Gedu
rende vier jaar is aan de TUE in het 
kader van tie! StimuleringsProject IN
formaticaonderzoek (SPIN) een stu
die verrlchl naar een Flexibele As
semblage-en LasCeL Het programma 
had tot doel een onl>emand werkende 
fabncagecel te reahseren, compleet 
met transpor1banensysteem, lasro
bot, enz. Het is een goed voorbeeld 
van een pro1ect waarin samengewerkt 
werd met Mt bedri1fs!even. He! heefl 
kennis opgeleverd met grate loepas
baarheidswaarde waarvoor 1uist bij 
MKB belangstel!ing bestaat 

In de Volkskranl van 13 juni stond een 
artikel15 over een cloor het bedrijf 
FACE in Veldhoven ontwikke!de sor
teermachine voor mosselen. Bij het 
sorteren moeten de rnosselen met 
een kapotte schaat de !ege en de met 
zand gevulde schelpen worden ver
wijderd. Bij het sorteren vallen de mos· 
solen op een marrneren plaat Het tik· 
kend getuid dat daarbij wordt gemaakl 
is karakteristiek voor de boven ge
noemde soorten sct1e!pen. Het geluid 
wordt door een microfoon opgepikt, 
naar een signaalprocessor gebracht 
en vla een wiskundige analyse wordt 
de beslissing ··goed" of ~slecht" ge-



nomen. Aan de ontwikke!ing van het 
wiskundig a!goritme op basis waar
van de computer keuzen maakt is een 
bijdrage geleverd door het !WOE 

Bij de faculteit Elektrotechniek is een 
aantal projecten uitgevoerd op het 
gebied van elektromagnetische sto
ringen, o.a. voor de tunnel onder het 
Kanaal waar de lichten per baanvak 
al!een aan moeten zijn als er een trein 
langs komt. Daze train veroorzaakt 
zelf storingen die !let systeem ont
regelen. Na uilvoerige metingen van 
de velden langs een TGV-hjn op het 
Franse platteland is een oplossing 
voor het probleem gevonden. 
Met dezelfde know-how heett de be
trokken vakgroep in opdracht van een 
bedrljf aan een ander praktisch pro
bleem gewerkt Het bedrijf ontwikkel
de een elektronisch bedienbaar auto
schuifdak, waarbij de gebruiker een 
aantal voorkeurstanden van het dak in 
een geheugen kan vastleggen. In de 
praktijk bleek dat he! geheugen ontre
geld raakte als men met de auto in de 
buurt van een radiozendmast kwam. 
De oplossing voor het probleem is be
dacht en samen met een bedrijf van 
een ex-TUE werknemer gerealiseerd. 
Daar steeds meer functies van de au
to elektronisch worden geregeld, zal 
deze technologie waarschijn!ijk aller· 
lei toepasslngen krijgen. 

Uit een onverwachle hoek kwam een 
leuke opdracht voor de vakgroep 
Werktuigkundig Ontwerpen en Con
strueren. De sociale werkplaats in 
Schijndel bedrukt kaarsen in opdracht 

van een grote kaarsenfabrikant. Het 
bleek niet mogelijk om met de be
staande apparatuur ook kegelvormi
ge kaarsen te bedrukken. Er is een 
prototype ontwikkeld van een machi· 
ne die di! we! kan en bovendien vol
doet aan de randvoorwaarde dat de 
machine vei!ig moet worden bediend 
door mensen met een handicap. 
!nmiddels warden in Schijndel met 
succes kegelvormi9e kaarsen be
dru!<t en de leverancier van de ma· 
chines overweegt de door de TUE 
ontwikke!de aanpassingen als stan
daardoptie in zijn produktenpakket op 
te nemen. 

Tenslotte noern !k de afstudeerprojec
ten van de twee studenten die dit jaar 
de Mignotprijzen l1ebben gewonnen. 
Oit zijn de prijzen jaarlijks toegekend 
door de Stlchtlng Mignot Fonds voor 
de twee beste afstudeerverslagen die 
betrekking hebben op verbetering van 
de organisatie, de produktie, het pro
dukt of het management van bodrij
ven. lr. J. de Hey voerde ziJn afstudeer
werk 11 in de informatica uit bij Coopers 
& Lybrand Management Consultants 
in Rotterdam. Het onderwerp was ad
visering van bedrijven bij de se!ectie 
en invoering van standaard soft
ware-pakketten voor produktiebe
heersing. Hiervan zijn er tientallen op 
de markt en ze zijn duur, dus de selec· 
tie moet met zorg geschieden. De Hey 
heeft, op basis van gegevensrnodel
len van de software-pakketren, een re· 
ferentiegegevensmodel ontwikkeld. 
Door de gegevensmode!len van de in
dividuele pakkellen te vergelijken met 
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he! referentiomodel kan een betere 
vergelijking warden gemaakt tussen 
de pakketten onder!ing. Het resultaat 
van hel onderzoek is voor Coopers & 
Lybrand aanleiding op de ingeslagen 
weg verder te gaan. 
lr. M. Weemaes studeerde at in de 
werktuigbouwkunde op een onder
zoek uitgevoerd bij P.L. Automotive in 
Kerkrade 18 Het onderzoek was ge
ricl1t op het opstellen van richtlijnen 
voor het ontwerpen van mechanische 
afdich!ingen van waterpompen in au
to's. Het klinkt merkwaardig maar, 
hoewel al meer dan een eeuw auto's 
worclen gemaakt wordt blj het ontwer
pen vaak op basis van traditie gewerkt 
zonder onderbouwing via onderzoek. 
In he! geval van de afdichtingen was 
met name weinig bekend over de op
pervlaktetemperaturen. De conclu
sies van het onderzoek hebben geleid 
tot kwaliteitsverhoging en kostprijs
verlaging van door P.L Automotive 
ontwikkelde produkten. 
Dit waren twee bijzonder goede voor· 
beelden van afstudeerwerk in he! be
drijlsleven. lk signa!eerde in het begin 
van mijn rede dat het voor sommige 
raculteiten moei!ijk wordt om een zin
vo! project in de korte beschikbare tijd 
in te passen. Het omgekeerde doet 
zict1 ook voor. Bil de faculteit Techni
sche Bedrijfskunde is het nog steeds 
gewoonte orn buiten de TUE hel afstu
deerwerk te verrichten maar er zijn 
veel bedrijven die daar rnet van proli
ternn omdat ze niet tot het bestaande 
netwerk behoren. 
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Dames en Heren, 
kom ik tot rnijn samenvatting. 

De Technische Universiteit Eindhoven 
profifeert zich als een hoogwaardige 
instelling die zic!i onderscheidt door 
kwaliteit Wij zijn ons bewust van de 
verantwoordelijke plaats en func!ie 
van de technologie in de Nederlandse 
en internationale samenleving. Wij 
opteren voor de rol van volwaardig 
partner van de grote industriele re
search- en deve!opmentlaboratoria. 
Omdat in de praktijk blijkt dat veel 
technologische innovaties uit de mid
delgrole en kleine bedrijven voortko
men, hechten wij ook grote waarde 
aan kennistransfer naar dit deel van 
het bedrijfsleven 
In mi1n rede heb ik u een beeld ge
schllderd van de stand van zaken op 
dit laatste gebied. De informatiemarkt 
in de hal van het Auditorium biedt u zo 
meteen meer uitvoerige details. 
Voor hel komende jaar heb ik besloten 
de kennistransfer aan de MKB tot 
speerpunt te maken van mijn per
soonlijke aandachL lk nodig belang
stellende medewerkers van blnnen 
en ondememers van buiten uit mlj 
over mogelijke verbetering van de re
latie onderwijs-bedrijfsleven te advi
seren. lk blijf daarbij hopen dat WiJ el
kaar nog eens zullen vinden in de 
nieuwe lvori;.n Toren, het onderne
mingshuis van de toekomsL 



Dames en Heren, ik dank u alien 
voor uw aandacht 

Het academisch jaar 1992-1993 is 
geopend1 
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Tran sf ernetwerk 

Bedrijven on instellingen die gebruik willen maken van de kennis en 
laciliteiten van de TUE, kunnen contact opnemen met het Translernetwerk van 
de universiteit Dit network worclt gevormd door transfermedewerkers van a!le 
faculteiten en een centrale transfercoordinator binnen het bureau In- en 
exteme betrekkingen. 

In- en externe betrekkingen 
CPJ.H van Dam 

Cenirale trans!ercoordinator 
ing. J.HM. van Ri1en 

Facultaire tmnsiercoordinatoren 

laculteit Wljsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen 
mevr. E. Kooiman 

faculteit Technische Bedrijlskunde 
ing. J.A. van de Reijden 

facultoit Wiskunde en lnformatica 
dr. J. Molenaar {Wsk) 

facultelt Wiskunde en fnformatica 
dr 0. van Roosmalen (!) 

faculteit Technische Natuurkunde 
dr. A.ThAM. de Wae!e 

facu!teit Werktuigbouwkuncle 
ir. J.G.M.M. Smits 

facuHe11 Elektrotechniek 
dr.ir. M.J. Bastiaans 

faculteit Scheikundige Techno!ogie 
dr.ir. S P Lankhuijzen 

!aculteit Bouwkunde 
dr.ir. CH Doevendans 

augustus 1992 
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