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Waardevolle wetenschap
Kennisvalorisatie als derde kerntaak van de universiteit



Op 22 april 2010 neemt Amandus Lundqvist afscheid ats voorzitter van het
College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In nauwe
samenwerking met Wim Bens, voormalig directeur van het TU/e Innovation
Lab, is in de periode 2002-2010 op het gebied van kennisvalorisatie veel
resultaat geboekt. Amandus Lundqvist was daarbij inspirator en regisseur.
Onder zijn leiding heeft het innovatieproces een grote impuls gekregen.

Iechnische Universiteit Eindhoven, april 2010



Kennis is de enige materie die vermeerdert wanneer ze gedeeld wordt. Dat zag ik als docente, dat zag ik 
als minister van Onderwijs. Ik zie het nu ook als minister van Economische Zaken dagelijks in de praktijk. 
Ondernemers, onderzoekers, ontwikkelaars, ontdekkers en studenten: ze horen voortdurend kennis te 
delen. Kruisbestuiving kan zoveel opleveren. Nieuwe diensten, nieuwe producten, nieuwe banen én weer 
nieuwe kennis. 
Kennisvalorisatie klinkt als een vrij abstract begrip, maar wie het woord tot zich laat doordringen, reali-
seert zich dat het in de kern om iets heel logisch en praktisch draait: kennis zo goed mogelijk benutten, 
zowel economisch als maatschappelijk. Want: ‘Hoe treurig is het kennis te hebben, als ze tot niets dient’, 
zoals Sophocles eeuwen geleden al zei.
Onmisbare ingrediënten voor innovatie zijn het delen van kennis, een flinke dosis creativiteit en openheid 
voor wat er speelt in de maatschappij. Het vereist een onbevangen houding en de bereidheid om de 
deur open te zetten voor mensen van buiten je eigen discipline. Want dát is wat veel onderzoekers en on-
dernemers me vertellen: uit niet voor de hand liggende contacten ontstaan vaak de slimste ideeën 
voor succesvolle producten. 
En die slimme ideeën zullen we de komende jaren in Nederland en Europa hard nodig hebben! 
Ik ben van mening dat de Brainport Eindhoven laat zien hoe je in goede samenwerking tussen univer-
siteit, bedrijfsleven en overheid kennis kunt benutten. De Eindhovense universiteit heeft op het terrein 
van kennisvalorisatie de laatste jaren veel bereikt. Dat heeft alles te maken met de vanzelfsprekendheid 
waarmee onderzoekers, ondernemers, jonge kenniswerkers en bestuurders elkaar hier weten te vinden. 
Die samenwerking is niet alleen iets om trots op te zijn, maar is wat mij betreft ook een bron van inspira-
tie én een basisvereiste voor succes. Nu en de komende jaren.

Maria van der Hoeven
Minister van Economische Zaken
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Het woord ‘kennisvalorisatie’ dook de afgelopen jaren steeds meer op als overkoepelende term voor 
innovatie, kennistransfer, samenwerking met bedrijven en het creëren van spin-offs. Inmiddels is kennis-
valorisatie voor veel universiteiten –naast onderwijs en onderzoek- een derde kerntaak geworden. 

‘Waardevolle wetenschap’ gaat over deze derde kerntaak van de universiteit. Waar liggen de wortels, 
hoe heeft het begrip in de afgelopen decennia concreet gestalte gekregen, waar staan we nu en waar 
willen we naartoe?

Valorisatie kan alleen succesvol zijn in een ecosysteem dat gekenmerkt wordt door een constante 
wisselwerking tussen de verschillende onderdelen van dat systeem. Het begint met het bepalen van een 
strategie en het aftasten van het draagvlak. In het eerste hoofdstuk komt aan de orde wat er zich op dit 
niveau afspeelt en welke actoren een rol spelen. Want valoriseren doe je als universiteit nooit alleen. 
Daar zijn politiek, de overheid en het bedrijfsleven hard bij nodig. Het is een spel waarin iedere partij 
een andere rol heeft, maar waar gewerkt wordt aan een gezamenlijk doel: het intensiveren en stimuleren 
van de economische en maatschappelijke waarde van wetenschappelijke kennis.

Vervolgens wordt ingezoomd op het valorisatieproces in de universiteit: welke rollen zijn weggelegd voor 
decanen, hoogleraren, universitair docenten en promovendi? Hoe ervaren zij de balans tussen valorisatie 
en wetenschappelijk onderzoek? 

En dan: wat gebeurt er concreet? Wat zijn de voordelen voor een universiteit, voor het grootbedrijf, het 
mkb en de startende ondernemer? Wat zijn de opbrengsten voor de samenleving wanneer universiteiten 
valorisatie als een steeds belangrijkere taak gaan zien? 

Dit boek is bedoeld voor iedereen die met kennisvalorisatie te maken heeft of op zoek is naar (meer) 
informatie over het groeiende belang van deze derde kerntaak van de universiteit. 

Voor alle verhalen is de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) als uitgangpunt genomen. 

Inleiding
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Valorisatie…wat, waar, wanneer en waarom

Van Humboldt tot holding 

Het verhaal van Larry Page en Sergey Brin is inmiddels wereldberoemd. Twee 

computernerds die in januari 1996 aan Stanford University in Californië van start 

gaan met een promotieonderzoek naar een algoritme om sneller informatie op internet 

te zoeken. Twee jaar later beginnen ze in een garage het bedrijf Google, dat nu op 

de beurs een slordige honderd miljard dollar waard is, terwijl de winst in 2009 bijna 

twee miljard dollar bedroeg. 

Stanford University, eigenaar van het patent ‘PageRank’ waar het allemaal om draait, 

incasseerde in totaal ruim 350 miljoen dollar. Achteraf bezien had het geloond om de 

deelname langer vast te houden, maar men wilde de belangen niet te veel verstrengelen. 

Het zou academische onderzoekers bijvoorbeeld kunnen remmen bij hun zoektocht naar 

concurrerende technologieën. Los daarvan incasseerde Stanford in 2005 bijna vijftig 

miljoen dollar aan royalty’s uit meer dan vierhonderd contracten.
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Valorisatie…wat, waar, wanneer en waarom

Van Humboldt tot holding 

Stanford University en Silicon Valley vormen hét school-
voorbeeld als het gaat om innovatie, valorisatie en een 
netwerk van bedrijven. Al in de jaren veertig en vijftig 
was het Frederick Terman, hoogleraar en decaan van de 
faculteit elektrotechniek van Stanford, die studenten en 
medewerkers aanmoedigde een eigen bedrijf te starten. 
Zo ontstond onder andere Hewlett-Packard. Met de chip 
en de personal computer in de jaren zeventig en tachtig en 
internet in de jaren negentig groeide Silicon Valley uit tot 
een ware high tech broedkamer.

De Verlichting 
Overal in de wereld probeert men nog steeds een voor-
beeld te nemen aan het succesverhaal van Page en Brin. 
Omdat de Verenigde Staten een lange geschiedenis met 
zich meedragen, ligt Europa in de jaren zeventig een slag 
achter: de Europese universiteiten functioneren lange tijd 
vooral als schoolse en conservatieve instellingen voor 
het opleiden van ambtenaren, artsen en bedienaren des 

woords. Baanbrekend en creatief onderzoek werd met 
name verricht op de Akademies der Wetenschappen. 

Onder invloed van de Verlichting kreeg de rationele on-
derzoeksmethodologie vorm. Het idee dat de wetenschap 
oplossingen zou aanreiken voor vrijwel alle problemen 
groeide. Het was de Duitse taalwetenschapper, filosoof en 
staatsman Wilhelm von Humboldt die met de oprichting 
van de Universiteit van Berlijn in 1810 onderwijs en on-
derzoek met elkaar verbond. Hij plaatste dit in het teken 
van het ideaal van de ‘Bildung’, de persoonlijke vorming. 
Zo ontstond in de negentiende eeuw het concept van 
de ‘research universiteit’, met nauwe interactie tussen 
onderwijs en onderzoek. In een sfeer van academische 
vrijheid en academisch zelfbestuur werden universiteiten 
plaatsen van persoonlijke, culturele of wetenschappe-
lijke vorming. Het maatschappelijk effect was indirect en 
kwam op de tweede plaats. 

7



Diepe kloof 
De Industriële Revolutie laat halverwege de negentiende 
eeuw zien dat fundamentele wetenschap kan leiden tot 
toegepaste vindingen die invloed hebben op de econo-
mie en de maatschappij. De vraag over het nut van de 
universiteiten voor die maatschappij werd ook steeds 
vaker gesteld om politieke redenen. Een voorbeeld hier-
van is de bijdrage van academische wetenschappen in 
de wedren naar de ontwikkeling van de atoombom in de 
Tweede Wereldoorlog. Het is diezelfde verfoeide binding 
met de wapen- en oorlogsindustrie die in de jaren zestig 
en zeventig in Nederland en ook elders in Europa tot felle 
reacties leidt. ‘De universiteit is om studenten maat-
schappelijk verantwoordelijkheidsbesef en inzicht in de 
samenhang der wetenschappen bij te brengen! klinkt het. 
De wetenschap moet waardevrij en kritisch zijn en dient 
zich verre te houden van het zogenaamde militair-indus-
trieel complex. Deze houding veroorzaakt een diepe kloof 
tussen universiteit en bedrijfsleven. In diezelfde periode 
ontstaan de wetenschapswinkels om minder bedeelde 
groepen in de maatschappij te laten profiteren van al die 
kennis – de eerste aan de Universiteit van Tilburg in 1968. 
De kritische houding ten opzichte van de invloed van we-
tenschap en technologie op de samenleving galmt lang 
na, maar in de jaren zeventig groeit langzaam ook weer 
het besef dat het bedrijfsleven de universiteit toch nodig 
heeft, mede door de wereldwijde versnelling in de tech-
nologische ontwikkelingen. Nadat in de jaren vijftig en 
zestig de bomen tot in de hemel leken te groeien, hapert 
bovendien de economische groei. Eerst vanwege de olie-
crisis in 1973 en opnieuw aan het eind van het decennium. 

Eerste innovatienota 
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) –toen 
Technische Hogeschool Eindhoven– roept in 1978 een 

Bestuurscommissie Contacten Bedrijfsleven in het 
leven. “Dit heeft geleid tot overeenstemming tussen de 
drie technische hogescholen en TNO over een eerlijke en 
maatschappelijk zinvolle samenwerking en taakafbake-
ning op het gebied van advisering aan het bedrijfsleven”, 
zo meldt het weekblad TH-Berichten. Het aantal vragen 
vanuit het bedrijfsleven aan de TU/e neemt al snel toe van 
een honderdtal in 1978 tot meer dan vierhonderd in 1980. 
Om die stroom in goede banen te leiden start de TU/e in 
1981 als eerste universiteit in Nederland met een zoge-
naamd transferbureau.

In 1979 verschijnt de eerste innovatienota. Nederland 
heeft geen achterstand in onderzoek en de ontwikkeling 
van kennis, maar die kennis is onvoldoende beschikbaar 
voor het bedrijfsleven, met name voor het mkb, zo luidt 
een van de belangrijkste conclusies.

Nieuwe taak 
Sinds de eerste innovatienota wordt steeds vaker ge-
sproken over een derde taak van de universiteiten naast 
onderwijs en onderzoek, die van kennistransfer en dienst-
verlening aan het bedrijfsleven. Maar die nieuwe taak 
wordt niet van harte omarmd en leidt tot discussie op 
de universiteiten. Die discussie gaat over de inkomsten 
uit onderzoek op basis van contracten met bedrijven, de 
zogenaamde derde geldstroom. De overheid financiert de 
transferbureaus een aantal jaren, maar slechts een en-
kele universiteit besluit na afloop van de rijkssubsidie tot 
voortzetting uit eigen middelen. Met name de kleinere be-
drijven weten de weg naar de universiteiten niet goed te 
vinden en  de vragen die ze hebben vinden niet altijd even 
goed weerklank in de academische wereld. Om die reden 
wordt een landelijk net van Innovatie Centra opgericht, 
dat uitgroeit tot het huidige innovatienetwerk Syntens. 
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 In de jaren tachtig en negentig zien we diverse initiatie-
ven en regelingen om innovatie en kennistransfer vanuit 
de universiteiten te stimuleren. Zo komt er in 1984 de 
TOP-regeling (Tijdelijke Ondernemersplaatsen), om star-
tende ondernemers in de eerste moeilijke jaren een steun-
tje in de rug te geven en kennis van de universiteiten voor 
de regio beschikbaar te stellen. De TU/e loopt opnieuw in 
de voorhoede en besluit naast de TOP-regeling ook een 
paviljoen voor starters te openen. Ook de Universiteit 
Twente toont zich actief. In december 2009 werd daar het 
vijfentwintig jarig bestaan van de regeling gevierd met in 
totaal meer dan vierhonderd ondernemers die er gebruik 
van hebben gemaakt. Driekwart van die bedrijven bestaat 
nog steeds.

Extra bron van inkomsten
Weer een stap verder gaat de TU/e met het binnenhalen 
van hoogleraren op het gebied van valorisatie, zoals Leo 
Verhoef die in 1994 aantreedt. Met een kritische blik kijkt 
deze hoogleraar terug naar de jaren tachtig en negentig. 
“Op de TU/e werden veel initiatieven genomen, vaak met 
geld van de universiteit zelf. Maar met het aantreden 
van nieuwe bestuurders of een nieuwe rector kwamen er 
soms andere accenten te liggen of verdwenen initiatieven 
helemaal. Eindhoven was regelmatig de eerste, maar lang 
niet alle zaken waren blijvend.” In de tweede helft van de 
jaren negentig komt het ondernemerschap steeds meer in 
een positief daglicht te staan. Met de groeiende aandacht 
voor startende bedrijven wordt op de universiteiten zelf 
meer en meer gesproken over spin offs, intellectueel 
eigendom en octrooien. De instellingen beseffen dat de 
uitkomsten van onderzoek mogelijk extra middelen kun-
nen opleveren. Een welkome extra bron van inkomsten als 
onderdeel van de derde geldstroom, die steeds belangrij-
ker wordt vanwege de druk op de financiële middelen die 

de overheid ter beschikking stelt. De universiteiten rich-
ten de ene na de andere bv op en ook holdings. Dit doen 
ze om hun commerciële activiteiten onder te brengen, 
duidelijk afgescheiden van onderwijs en onderzoek.

Valorisatie
In maart 2000 lanceren de regeringsleiders en staatshoof-
den van de Europese Unie (EU) tijdens hun topontmoeting 
in Portugal als nieuwe strategie de Lissabonagenda. Op 
dat moment lijkt de EU een welvarende tijd tegemoet te 
gaan: de werkloosheid is relatief laag en de economische 
groei relatief hoog. De doelstelling is dan ook ambitieus: 
in 2010 moet de EU zijn veranderd in de meest concurre-
rende en dynamische kenniseconomie van de wereld.  
De Lissabonagenda geeft een extra argument aan dege-
nen die zich inspannen om innovatie en kennistransfer 
vanuit de universiteiten te bevorderen. Het opent boven-
dien nieuwe mogelijkheden voor regelingen en subsidies 
uit Brussel en Den Haag om processen, programma’s en 
projecten op dit gebied te bevorderen. 

En dan opeens is er het woord ‘valorisatie’. Het komt over-
waaien uit Vlaanderen, waar de Katholieke Universiteit 
Leuven al in 1972 de aparte entiteit Leuven Research & 
Development (LDR) in het leven riep als paraplu voor 
innovatie, kennistransfer, samenwerking met bedrijven 
en creatie van spin offs. Vooral die laatste activiteit is 
groeiend, laat een grafiek op de website van LDR zien. 
De ondersteuning vanuit LDR kan daarbij ver gaan, tot 
en met investeringen in de vorm van durfkapitaal. 
In totaal zijn in de afgelopen 35 jaar zo’n 80 bedrijven 
uit de Leuvense universiteit voortgekomen die met een 
omzet van meer dan 400 miljoen euro werk bieden aan 
ruim 3.500 mensen.
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Innovation Lab
In september 2002 begint Amandus Lundqvist als voorzitter van 
het College van Bestuur van de TU/e en stelt kort daarna Wim 
Bens aan. “Mijn eerste opdracht was de inventarisatie van de 
mogelijkheden op het gebied van innovatie en ondernemerschap 
bij onder andere het ministerie van EZ en de EU”,  aldus Bens. 
“Lundqvist noch ikzelf hadden op dat moment een duidelijk 
beeld van valorisatie.” In maart 2004 wordt Bens directeur 
van het Innovation Lab. Hier worden een aantal bestaande 
activiteiten bij elkaar gebracht waaronder het bedrijvencentrum 
EUTECHpark voor startende en innovatieve ondernemingen en 
het loket voor vragen uit het mkb. 
Stap voor stap bouwt Bens het Innovation Lab uit. De activiteiten 
richten zich op drie pijlers: intensivering van de strategische 
samenwerking met het grootbedrijf, de ontwikkeling van in-
novatieprojecten met het mkb en ondernemerschapstimulering 
van starters. Bens: “Te snel denkt men bij valorisatie dat een 
universiteit onderzoek doet en vervolgens de uitkomsten ‘ver-
koopt’. Het begint bij netwerken en lobbyen, zorgen dat je ver-
tegenwoordigd bent in de juiste kanalen en op de hoogte bent 
van programmalijnen van de EU en van de innovatieagenda’s van 
grote bedrijven.” 

Constante prikkel
Het Innovation Lab is veel meer dan een centraal loket voor 
vragen uit het bedrijfsleven en ontwikkelt zich tot een cruciale 
speler op het snijvlak van wetenschappelijke kennis en de 
toepassing ervan in de praktijk van het bedrijfsleven. 
Als belangrijkste doelgroepen ziet Bens de masterstudenten, 
ontwerpers-in-opleiding, promovendi en wetenschappelijk me-
dewerkers van de universiteit. “We proberen hen te stimuleren 
om vindingen aan te dragen die op enige wijze commercieel te 
maken zijn. De TU/e is een goudmijn van kennis, er worden veel 
ideeën bedacht door slimme mensen, en met die ideeën kan nog 
veel meer worden gedaan.” De studenten van nu vormen boven-
dien de ondernemers van morgen, of ze nu een eigen bedrijf be-
ginnen of bij een grotere onderneming aan de slag zullen gaan. 
“Zo werken we dus aan de contacten en de netwerken van de 
toekomst,” aldus Bens. “Daarnaast willen we ook zelf actief op 
zoek gaan naar ideeën en ons voortdurend afvragen hoe we die 
kennis lonend kunnen maken in de markt.” 
Wederom speelt de TU/e zich in de kijker met deze aanpak van 
valorisatie, die geborgd wordt in de eigen meerjarenplannen en 
visiedocumenten en landelijk een voorbeeldfunctie krijgt. 
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Afspraken 
In 2007 sluiten de 3TU-koepel en de Technologiestichting 
STW een overeenkomst over een gezamenlijke lijn met 
betrekking tot valorisatie. Een jaar later brengt een 
grote groep publieke kennisinstellingen, bedrijven en 
intermediairs onder de titel ‘Kennis Verzilveren’ een  
verklaring uit dat ze kennisvalorisatie in Nederland am-
bitieus willen aanpakken. Dezelfde partijen omarmen 
de Kennis Investering Agenda. In 2009 komen de inter-
departementale programmadirectie Kennis en Innovatie 
en het Innovatieplatform met een voorstel voor een 
Valorisatieagenda onder de titel ‘Van voornemens tot 
voorsprong; kennis moet circuleren’. 
 
“We moeten oplossingen vinden voor zaken als de ge-
volgen van klimaatveranderingen, vergrijzing, uitputting 
van grondstoffen, mobiliteit en milieuvervuiling,” stelt 
de Valorisatieagenda. “Tegelijk moeten we zorgen dat de 
concurrentiepositie sterk blijft en dat ingespeeld wordt 
op mondiale kansen (...) De innovatieprocessen zijn in 
de afgelopen decennia veranderd van lineair en gesloten 
naar circulair en open. Het denken en werken in lineaire 
kennisketens wordt in toenemende mate vervangen door 
een model waarbij de interactie tussen onderzoekers en 
bedrijfsleven/publieke sector in diverse en flexibele vor-
men de innovativiteit bevorderd. (...) Kennisontwikkeling 
en toepassing in dit model veronderstelt dat alle par-
tijen niet alleen waarde kunnen creëren uit eigen r&d, 
maar vooral ook door licensering, partnering, spinout 
en overname. Voor de realisering van dergelijke samen-
werkingsverbanden zijn nieuwe processen en passende 
competenties nodig, net als het stellen van de juiste rand-
voorwaarden. (…) Brainport ofwel Zuidoost Nederland 
met Eindhoven als centrum geldt als zo’n succesvolle 
kennisregio. De genoemde ontwikkelingen zoals de ver-
schuiving naar open innovatie zijn duidelijk zichtbaar bij 
een multinationale onderneming zoals Philips, met de 
huidige opzet van de High Tech Campus als uitkomst. 
De TU/e vervult een belangrijke rol in dat regionale 
ecosysteem.” 

Derde hoofdtaak 
Ook de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie 
(AWT) heeft zich inmiddels in een advies uitgesproken 
over valorisatie. Zij omschrijft het als ‘het geschikt en 
beschikbaar maken van onderzoeksresultaten voor de 
praktijk’.

Concreet adviseert de AWT de minister van OCW om 
valorisatie uitdrukkelijk te benoemen als derde hoofdtaak 
van de universiteiten, naast onderwijs en onderzoek. 
Daar horen dan ook extra middelen bij, stelt de Raad. 
En de universiteiten dienen hun ambities op het gebied 
van valorisatie in hun strategische plannen op te nemen. 
Valorisatie van alfa- en gammaonderzoek moet beter 
zichtbaar en hoger gewaardeerd worden. Ook vindt de 
AWT dat valorisatie sterker moet worden meegenomen 
in de beoordeling van onderzoekskwaliteit. Tot nu toe 
worden wetenschappers immers vooral afgerekend op 
publicaties.

Ontwerpregels 
Inmiddels heeft, mede op initiatief van het Innovation 
Lab, de promovendus Elco van Burg zich gebogen over 
de vraag wat valorisatie inhoudt en hoe een universiteit 
ondernemerschap handen en voeten kan geven. Hij hoopt 
met zijn proefschrift aan de TU/e binnenkort de graad 
van doctor te behalen. Van Burg komt tot een vijftal prak-
tische ‘ontwerpregels’. Bewustwording creëren omtrent 
de mogelijkheden van ondernemerschap is de eerste, 
niet alleen bij studenten maar ook bij de staf. Het onder-
steunen van startup teams is de tweede. Daarnaast is het 
belangrijk om ondernemende studenten, medewerkers en 
startup teams toegang te bieden tot faciliteiten, van labo-
ratoria tot klanten en van netwerkcontacten tot financiële 
middelen. “Je hoeft als universiteit niet alles zelf in huis 
te hebben. Je kunt een fonds opzetten voor seed capital, 
maar je kunt ook zorgen dat je wegen aangeeft naar dat 
soort investeerders.”

De vierde regel: schep duidelijke regels: business schei-
den van onderzoek en onderwijs, transparante afspraken 
maken en een goede balans vinden tussen (tijdelijk) ge-
dwongen beslotenheid en de mogelijkheid tot publiceren. 
Van Burg: “Uit mijn onderzoek blijkt dat helder en open 
communiceren cruciaal is. Als partijen weten waar ze aan 
toe zijn, bevordert dat het gevoel dat er een redelijke deal 
is gesloten.” De vijfde ontwerpregel die Van Burg defini-
eert is: bevorder een cultuur van ondernemerschap en 
houdt die ook in stand. Volgens hem heeft de TU/e haar 
zaakjes op de eerste vier punten behoorlijk op orde en 
loopt daarmee zeker in Nederland voorop. 

Zijn promotor Sjoerd Romme kan zich goed vinden in die 
conclusie. Romme, van huis uit econoom, is sinds 2005 
hoogleraar ondernemerschap en innovatie bij de faculteit 
Industrial Engineering & Innovation Sciences van de TU/e, 
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en sinds 2007 tevens decaan. “In het ondernemerschapsonder-
wijs zijn flinke stappen gemaakt, bij onze eigen faculteit en ver-
volgens ook bij andere faculteiten. Het programma Incubator3+ 
draait goed en de contacten met het bedrijfsleven komen steeds 
beter op orde. Met mijn eigen ervaring in het bedrijfsleven moet 
ik vaststellen dat de TU/e dit goed aanpakt. Als Philips of ASML 
wil je niet steeds ad hoc telefoontjes of e-mails van een univer-
siteit, zeker geen drie per week van verschillende faculteiten of 
zelfs verschillende hoogleraren binnen dezelfde faculteit.” 

De cultuur van valorisatie 
Op het vijfde en laatste punt, de cultuur van valorisatie, valt voor 
veel universiteiten nog het nodige te verbeteren. “De spanning 
tussen de metafysische-culturele vormingsuniversiteit aan de 
ene kant en de ‘entrepreneural university’ aan de andere kant, 
blijft tot vandaag in de meeste universiteiten bestaan,” stelde 
Mark Waer, rector van de Katholieke Universiteit Leuven in zijn 
rede bij de opening van het academisch jaar 2009-2010. Hij 
benadrukt dat het zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is om te voor-
spellen welke onderzoeksinvesteringen snel tot economische 
valorisatie zullen leiden. “Illustratief in dit verband is de inno-
vatiecommissie die de Amerikaanse president Roosevelt in 1935 
oprichtte. Aan deze commissie vroeg hij een overzicht te geven 
van de innovatiedomeinen waarin de komende dertig jaar het 
best geïnvesteerd kon worden. Deze commissie miste zowat alle 
belangrijke innovaties zoals de genetische code, radar, compu-
ters en atoomenergie.”

Hij pleit dan ook nadrukkelijk voor besef bij zowel overheden als 
bedrijven dat behoud van fundamenteel onderzoek dat zich niet 
direct in economisch nut laat vertalen noodzakelijk is. Ook waar-
schuwt hij voor een te groot reductionisme als het gaat om de rol 
van universiteiten in de valorisatieketen. “Men veronderstelt dat 
wanneer extra geld geïnvesteerd wordt in universitair onderzoek, 
dit met een bijna mathematische zekerheid en op zeer korte 
termijn in economisch of maatschappelijk meetbare waarde 
zal worden omgezet. Maar dat is een simplistische redenering. 
Productieve innovatie is een veel complexer fenomeen waarin 
naast universiteiten vele andere partners en factoren betrok-
ken zijn. Zelfs het schoolvoorbeeld van universiteitsgedreven 
innovatie, die rond de Stanford University in Silicon Valley, kon 
alleen een succes worden door bijdragen van een goed regule-
rende overheid, visionaire en ondersteunende financiers, een 
excellente infrastructuur en -volgens sommigen- zelfs het ideale 
klimaat en de wijnbouw van de regio.” 
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Valorisatie

Het model

De onderdelen: 

Strategie en lobby 

Valorisatie in de 
universiteit 

Grootbedrijf

Midden- en kleinbedrijf 

Starters

Onderwijs in 
ondernemerschap

Science park 

Kennisvalorisatie bestaat uit verschillende onderdelen. 

Deze onderdelen zijn altijd met elkaar verbonden. 

Zonder strategie geen starters, zonder onderwijs geen relaties 

met het grootbedrijf. De verschillende onderdelen vormen 

samen één geheel. Dit geheel kan verschillende vormen 

aannemen, waarbij het ene onderdeel soms belangrijker is 

dan het andere. Maar altijd is alles met elkaar verbonden 

om uiteindelijk het gezamenlijke doel te bereiken.
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Strategie en lobby 

Zien en gezien worden

Kennisvalorisatie is een kwestie van zien en gezien worden. Zien wat er in de omgeving 

gebeurt en daarop inspelen. En gezien worden als relevante kennispartner. De TU/e is 

daaraan het afgelopen decennium veel gerichter gaan werken, stelt Amandus Lundqvist, 

scheidend voorzitter van het College van Bestuur. Kennisvalorisatie kwam naast onderwijs 

en onderzoek als een belangrijke derde kerntaak van de universiteit in de missie te staan 

en kreeg op uiteenlopende manieren handen en voeten. De regio vaart wel bij de steeds 

opener houding van de universiteit, aldus ondernemers en bestuurders. 
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Strategie en lobby 

Zien en gezien worden

Volgens Alexander Sakkers, algemeen voorzitter van 
Transport en Logistiek Nederland (TLN) en oud-burge-
meester van de gemeente Eindhoven, is het essentieel 
dat eindverantwoordelijken in de regio zich committeren. 
Als die uitspreken wat ze van elkaar verwachten en dat ze 
er samen wat van willen maken, sluiten anderen zich ook 
eerder aan. “Bovendien heeft Brabant dat samenwerken 
in zijn wortels zitten. Die cultuur levert een gezonde voe-
dingsbodem op. Dat maakt het ook makkelijk om van het 
bestuurlijk niveau naar het werkniveau te komen, omdat 
iedereen er haast van nature voor kiest.”

Ook volgens Amandus Lundqvist is de samenwerking in 
Brabant zeer intensief en speciaal. “Ik heb jarenlang in de 
Randstad gewerkt, maar daar heb ik dit niet eerder mee-
gemaakt. De ego’s zijn er misschien te groot om echt een 
vuist met elkaar te willen maken. Hier komen de mensen 

elkaar zeer regelmatig tegen. Partijen zijn bereid om naar 
elkaar te luisteren en durven zich kwetsbaar op te stellen. 
Ik heb alle 06-nummers in mijn mobieltje zitten van de 
mensen in de regio die aan het spel meedoen.”

De regionale partijen trekken gezamenlijk op, ook richting 
Den Haag. Het werd een spel van lange adem om Brabant 
daar op de kaart te krijgen. De landelijke bestuurders 
prezen Amsterdam met zijn media-industrie en Rotterdam 
met zijn haven, maar ze hadden weinig besef van het gro-
te aandeel van de maakindustrie in het Bruto Nationaal 
Product. Brabantse delegaties met mensen uit het be-
drijfsleven, van de kennisinstellingen en de overheid 
trokken steeds weer gebroederlijk naar het Westen om 
deze boodschap te vertellen: ‘Nederland redt het niet 
zonder sterke, innovatieve industrie. Heb daar oog voor.’ 
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Spil in regionaal ecosysteem
Volgens Joop Sistermans, voorzitter van de Adviesraad 
voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, wordt de re-
gio wereldwijd al lang voor vol aangezien. “En we hoeven 
niet op de allereerste plaats te staan in Nederland. Het 
zegt niets als we boven Amsterdam of Rotterdam zouden 
eindigen. We hebben een heel ander karakter dan die 
twee. We willen op onze éigen terreinen nummer één wor-
den.” Inmiddels heeft de regio de erkenning gekregen die 
ze verdient: Brainport Eindhoven is aangewezen als derde 
belangrijke economische zwaartepunt in Nederland. 

Elies Lemkes-Straver, directievoorzitter van Brainport 
Development en secretaris van Stichting Brainport: “De 
TU/e heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanwijzing 
van de regio als Brainport. De universiteit vormt een on-
misbare spil in het regionale ecosysteem. Het gaat niet 
alleen om het hebben van een technische universiteit. 
Het gaat om een universiteit van een bepaald niveau, een 
instelling die mee kan op het internationale speelveld.” 
En dat kan de TU/e, stelt ze. 

De TU/e zit er bovenop en dat werkt, concludeert ook 
Renk Roborgh, directeur-generaal Hoger Onderwijs, 
Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie van het 
ministerie van OCW. “Eindhoven heeft nationaal en in-
ternationaal een zeer goede reputatie op het gebied van 
onderwijs en onderzoek. Het gaat echter niet alleen om 

de vooruitgang van de wetenschap maar ook om de rol 
van de TU/e in de maatschappij. Ze straalt uit dat ze die 
taak belangrijk vindt en zoekt steeds weer strategische 
partners zoals Fontys Hogescholen. De regionale setting 
is goed. Er zijn veel banden met het bedrijfsleven, waarbij 
de liefde van twee kanten komt.” 

Eric van Schagen, ceo van ICT-dienstverlener Simac in 
Veldhoven, vult aan: “De afgelopen tien jaar is er veel 
meer structuur in de samenwerking tussen de universiteit 
en het bedrijfsleven gekomen, bijvoorbeeld via het TU/e 
Innovation Lab. De TU/e brengt haar kennis nu heel actief 
over. Het blijft niet bij roepen van: ‘Hier kun je kennis 
halen’. Ze heeft er ook echt medewerkers opgezet. 
Die bedrijfsmatige aanpak inclusief doelstellingen werpt 
zijn vruchten af. Alleen maar zeggen dat je meer kennis 
wilt overdragen, werkt niet.”

Jan Mengelers, voorzitter van de TNO Raad van Bestuur, 
is niet overdreven enthousiast over die grotere nadruk 
van de universiteiten op kennisvalorisatie: “We hebben 
in Nederland al heel lang instellingen voor toegepast 
onderzoek, waaronder bijvoorbeeld NLR, ECN en TNO. 
Díe zijn opgericht om kennis naar het bedrijfsleven te 
brengen en dus te valoriseren. Zorg daarom vooral voor 
een stevige verbinding tussen de universiteiten en die 
toegepaste onderzoeksinstellingen. Als dat nog niet 
goed genoeg gaat, moeten we dááraan werken. 

16



We hebben al een instrumentarium en laten we dat ten 
volle benutten.” 

Intermediairs 
Met het grootbedrijf heeft de TU/e al decennialang innige 
banden, maar tot een aantal jaren geleden was het toch 
min of meer toeval welke partijen elkaar vonden. Wie kende 
elkaar, wie kende elkaar helemaal niet? Nu kijkt de univer-
siteit gericht. Waar liggen de behoeften van bedrijven als 
ASML, DSM, Shell, Philips. Er zijn accountmanagers aan-
gesteld die de behoeften van een bedrijf op onderzoeks-
gebied in kaart brengen. Waar is een onderneming mee 
bezig, waar wil ze naartoe, aan wat voor onderzoek op wat 
voor soort thema’s is er behoefte? Waar zitten interessante 
matches? Lundqvist: “We definiëren zinvolle, gezamenlijke 
projecten en trekken samen op. We willen onderzoek doen 
in de publiek-private sfeer, tegen een faire vergoeding en 
tegen een fair gebruik van intellectueel eigendom. Het gaat 
ons er niet om het onderste uit de kan te halen: we streven 
naar een integrale vergoeding voor wat onze onderzoekers 
doen. Zo genereren we geld voor nieuwe projecten. Alles 
wordt teruggeploegd in meer onderzoek. Daar varen alle 
partners wel bij.”   

Tegelijkertijd werkt de TU/e aan een nog gerichtere ken-
nisoverdracht richting midden- en kleinbedrijf. Dat moet 
een universiteit nooit alleen willen doen, zegt Wim Bens, 
tot april 2010 directeur kennisvalorisatie TU/e. “Organiseer 

Overheid
Pieter Waasdorp, waarnemend directeur Kennis & 
Innovatie van het ministerie van Economische Zaken 

“Het is nu belangrijk 
om alle initiatieven van 
afgelopen jaren te 
verankeren”
“Kennisvalorisatie is altijd al belangrijk geweest 
voor universiteiten. Het is op een gegeven moment 
expliciet vast komen te liggen als derde taak omdat 
hier en daar discussie was met sommige kennisin-
stellingen. Universiteiten gaven aan dat de wet 
onduidelijk was en dat daardoor onderwijs en 
onderzoek bijna vanzelfsprekend voor gingen. 
De TU/e heeft steeds een constructieve rol gehad 
in het valoriseren van kennis: telkens weer loopt ze 
voorop, bij TechnoPartner voor technostarters, bij 
het Subsidieprogramma KennisExploitatie, noem 
maar op. Dat ligt onder meer aan de mensen die er 
werken en die echt iets willen met die buitenwereld. 
Dat ligt aan de regio waarin partijen elkaar steeds 
weer weten te vinden. De samenwerking met het 
bedrijfsleven en de overheid is opvallend hecht. 
De TU/e gedijt goed in de regio.  

Het is nu belangrijk om alle initiatieven van de afge-
lopen jaren waaronder Incubator3+ te verankeren. 
En om te kijken of de grensoverschrijdende samen-
werking met bijvoorbeeld Aken en Leuven uitge-
bouwd kan worden. Het is ook een uitdaging om de 
bèta-kennis van Eindhoven nog meer te combineren 
met andersoortige kennis van bijvoorbeeld Tilburg. 
Het bedrijfsleven zit op die multidisciplinaire kennis 
te wachten.”   
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het in de regio en zet steeds de meest geëigende 
partijen in. Dat is cruciaal. We werken samen 
met bijvoorbeeld Stichting Brainport, Fontys 
Hogescholen, TNO en Syntens. Ondernemers 
vinden bij ons één groot verwijsloket, zodat hun 
vragen optimaal opgepakt worden.” De komst 
van kennisvouchers speelde de TU/e in de kaart. 
Dankzij die vouchers kwamen afgelopen jaren veel 
ondernemers haar kant op die nog nooit met de 
universiteit zaken hadden gedaan.

Starters 
Dichtbij huis noemt Bens Incubator3+ één van de 
eerste, grote succesvolle initiatieven van kennisva-
lorisatie. “Hoe zorg je dat studenten, medewerkers, 
ontwerpers en promovendi geïnteresseerd raken 
in de start van een eigen onderneming? Hoe kun je 
ze faciliteren? Wat zijn best practices? We zijn eerst 
eens rond gaan kijken. Niet ver van huis, in Leuven, 
vielen we meteen met de neus in de boter. Daar ko-
men allerlei interessante bedrijven boven drijven. 
Het gaat om een combinatie van zaken. Van een 
goede financiële regeling om te kunnen starten tot 
en met huisvesting en coaching en advies-op-maat. 
We moesten eenduidige regelingen bedenken hoe 
we met eigendom van kennis omgaan. We moesten 
preseed-  en later ook seed-fondsen stichten en 
andere partijen interesseren om samen te werken 

Wetenschap
Joop Sistermans, voorzitter van de Adviesraad voor het 
Wetenschaps- en Technologiebeleid

 “Als kennisvalorisatie één van 
de taken is, moet de universi-
teit er ook de middelen voor 
krijgen”
“Een universiteit, dus ook de TU/e, positioneert zich inter-
nationaal en heeft daarnaast  impact op de regio. Ze zal 
zich ook richten op strategische keuzes die bedrijven om 
haar heen maken. In Eindhoven gaat het om de focus op 
bijvoorbeeld hightech (waaronder life tech) en materialen, 
nanotechnologie en design. In de driehoek Eindhoven-
Leuven-Aken is een steeds groeiende samenwerking tussen 
bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Er is sprake van 
een voortdurende terugkoppeling tussen wat bekend wordt, 
wat mogelijk wordt en wat nodig is: vraag en aanbod. De 
steeds verdergaande kennisopbouw is van levensbelang 
voor de regio. 

Kennisvalorisatie is dan ook simpelweg één van de taken 
voor een maatschappelijke organisatie als een universiteit. 
Dat is altijd al zo geweest. Ze moet zich er niet eenzijdig op 
richten natuurlijk. En als het dan één van de taken is, moet 
ze ook de middelen die ze ervoor krijgt gebruiken. De private 
investeringen zijn in de driehoek al relatief hoog, om de 
kennis op peil te houden zouden de publieke investeringen 
nog fors verhoogd moeten worden zodat het bedrijfsleven 
de concurrentie op de wereldmarkt aan kan blijven gaan. 
De kennis moet op peil blijven, er moet hard aan gewerkt 
worden om Nederland niet op een achterstand te zetten.

We zijn goed op weg. Hogescholen haken steeds beter aan 
bij mkb’ers en publieke organisaties. Universiteiten werken 
bijna natuurlijk samen met bedrijven met een eigen r&d-
afdeling. Waar die grens precies ligt, maakt niet uit, als dat 
complete netwerk tussen bedrijven en instellingen er maar 
is. Dat is de laatste jaren zeer verbeterd. Daarin heeft ook 
TNO een duidelijke rol gespeeld. De steeds hechtere samen-
werking  is essentieel.”  
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en mee te investeren.” Wat in Eindhoven gebeurde, kwam 
tegelijkertijd ook bij andere universiteiten op gang. 
“We delen onze ervaringen met elkaar. Zoiets komt in 
een soort stroomversnelling. Eén van de leukste aspecten 
van mijn werk vind ik nog steeds het praten met jonge 
starters. Je hoort hun vele ideeën en proeft hun enthou-
siasme en inventiviteit. Laten we hopen dat er een paar 
pareltjes tussen zitten. Maar of ze nu succesvol worden of 
net niet, dit werkt zeer inspirerend voor hun omgeving.”

Risico lopen
Cees Halkes, oud-directeur van Te Strake in Deurne 
en mede-eigenaar van system supplier NTS- Group in 
Eindhoven, stond destijds aan de wieg van de Incubator3+ 
organisatie. “Startende ondernemers willen echt wat. Ze 
hebben vaak al van alles achter de rug en tonen de durf 
om daadwerkelijk zelf risico te lopen. Ze moeten alle aan-
dacht kunnen hebben voor hun product en het zoeken van 
eerste klanten. Dan is het handig als er een organisatie is 
die allerlei kennis en faciliteiten aanbiedt, inclusief finan-
ciering en huisvesting. Ondersteuning om over die eerste 
drempels heen te stappen, is zo belangrijk. Als er hier in 
de regio niet continu ondernemers bijkomen, dan zakken 
we weg.”
De TU/e geeft het vak ondernemerschap meer aandacht, 
studenten laten hun businessplannen controleren door 
ondernemers die daardoor volgens Halkes weer op een 
andere manier met de universiteit in aanraking komen. 

“Een heel mooi voorbeeld van een starter vind ik de 
Chinees  Xiaogang Mao die hier onderzoek kwam doen. 
Met ondersteuning uit het Incubator3+ programma en 
later met financiering van het Technostartersfonds begon 
hij HowTech gespecialiseerd in videodisplaytechnologie. 
En nu heeft hij vestigingen in Beijing én in Eindhoven.”

Kenniswerkers
Kennisvalorisatie draait volgens Lundqvist vooral om 
het nemen van verantwoordelijkheid: hoe kunnen we 
bijdragen aan de wereld om ons heen? Hoe kunnen we 
verder kijken dan onze eigen organisatie? Een mooi recent 
voorbeeld daarvan noemt hij de landelijke kenniswer-
kersregeling, die er door toedoen van de universiteit en 
haar partners in de regio is gekomen. De TU/e heeft zo’n 
achthonderd kenniswerkers van hightech bedrijven op-
genomen om de gevolgen van de economische recessie 
op te vangen. De mensen werken tijdelijk onder regie van 
de universiteit aan uiteenlopende onderzoeksprojecten. 
Ze blijven bij op hun vakgebied en vergroten hun kennis 
juist. “Wij voegen onze eigen onderzoekers en ruim 100 
nieuw aangetrokken onderzoekers eraan toe en dat leidt 
tot boeiende projecten. Die contacten blijven ongetwijfeld 
ook na afloop bestaan. Dit zijn de onverwachte kanten en 
kansen van de crisis.” De universiteit had zich ook afzij-
dig kunnen houden, zegt Lundqvist. “We wilden ons niet 
terugtrekken, maar daadwerkelijk onze verantwoordelijk-
heid nemen. 
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Als de crisis weer voorbij is, kunnen de bedrijven des te 
sneller door omdat ook hun mensen door zijn gegaan.” 
Bovendien heeft de TU/e er zelf ook belang bij. “Onze regio 
is de industriële motor van Nederland. Onze positie hangt 
sterk samen met deze regio met al haar wereldspelers en 
mkb’ers. We zitten hier in een bijzonder ecosysteem. Dat 
moeten we koesteren en onderhouden.”

Best and brightest 
Wie innovatie en kennisoverdracht hoog op de agenda 
heeft staan, moet ook buiten de regio kijken. De TU/e is 
zeer actief bezig om talentvolle masterstudenten en pro-
movendi uit landen als China, Mexico, India en Turkije naar 
Eindhoven te krijgen. Lundqvist: “We willen the best and 
the brightest om bij ons te studeren en vervolgens een 
paar jaar bij bedrijven in de regio te werken of zelf iets op 
te starten. We halen talent hiernaartoe, dat heeft uitstra-
ling. Het is een motor die steeds sterker op gang komt.” 
De TU/e wil samen met haar partners ook erg goed zijn in 
het aanvragen van nationale en internationale subsidies 
voor projecten waarvan het bedrijfsleven meeprofiteert. 
Dat is bijvoorbeeld goed gelukt als het om het nieuwe 
European Institute of Innovation and Technology (EIT) gaat. 
Dat moet het MIT van Europa worden. Het nieuwe instituut 
wil toppers uit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven 
samenbrengen. Twee zogeheten Knowledge and Innovation 
Communities (KIC’s) van het EIT op het gebied van duur-
zame energie en van ICT krijgen co-locaties op de High Tech 

Politiek
Annemarie Moons, dijkgraaf van het Waterschap 
Vallei & Eem en voormalig lid van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Brabant

“Zo’n pro-actieve houding 
waren we niet gewend”
“De universiteiten in Brabant lieten de afgelopen 
jaren nadrukkelijker hun stem horen bij het mid-
denbestuur, de provincie. Ze stonden aan de poort 
toen we een nieuw bestuursakkoord opstelden. 
‘Het zou goed voor Brabant zijn als jullie onze 
voorstellen willen ondersteunen’, klonk hun bood-
schap. Ze kwamen met allerlei ideeën hoe we het 
onderwijs en onderzoek in Brabant zouden kunnen 
stimuleren. De TU/e had bijvoorbeeld een mooi 
plan om de onderzoeksscholen te versterken.

Zo’n pro-actieve houding waren we niet gewend. 
Het heeft even tijd gekost om een vorm voor de 
samenwerking te vinden. Als je kijkt naar de ta-
ken van de provincie, is het niet meteen helder en 
logisch waar de universiteiten ingepast kunnen 
worden. Tegelijkertijd hebben we die universiteiten 
hard nodig. Een universiteit heeft een grote econo-
mische betekenis voor een provincie. De TU/e heeft 
dat alleen al met de huidige Kenniswerkersregeling 
heel duidelijk laten zien. 
 
Een belangrijk onderdeel van kennisvalorisatie 
vind ik het kweken van interesse voor een eigen 
bedrijf en het ondersteunen van starters. Veel stu-
denten staan er niet bij stil dat ook zij een onderne-
ming kunnen beginnen. Bovendien moet de focus 
liggen op het voortbrengen en overdragen van 
nieuwe kennis en producten. Het is erg belangrijk 
om binnen de regio een universiteit te hebben die 
als bron van vernieuwingen dient. Onderzoekers 
bedenken iets en daar gebeurt vervolgens ook 
echt iets mee op de markt. Dat geeft een bepaalde 
ambitie aan. De TU/e kan overigens nog wel veel 
intensiever samenwerken met het hbo. Ze vullen 
elkaar mooi aan.” 
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Campus in Eindhoven. Dat geeft prestige, dat trekt onder-
zoekers aan. 

Het geeft volgens Lundqvist nog eens aan dat de TU/e in 
de juiste, stevige netwerken zit, samen met de universi-
teiten van bijvoorbeeld Leuven, Barcelona en Stockholm. 
Het is veel reizen, ontmoeten, praten en brainstormen en 
dan met elkaar komen tot voorstellen waar niemand om-
heen kan. Het is steeds weer proberen om onverslaanbare 
netwerken van kennisinstellingen en bedrijven te vormen, 
die een hoeveelheid kennis aan boord hebben om u tegen 
te zeggen. Door de intensieve contacten in de regio en ver 
daarbuiten lukt dat steeds beter. “Sommige internationa-
le combinaties ontstaan organisch doordat wetenschap-
pers een tijdlang in Eindhoven werken, weer terugkeren 
en de contacten warm houden. Maar ze moeten vooral 
ook gestimuleerd worden”, zegt Sijbolt Noorda, voorzitter 
van de Vereniging van Universiteiten. “In die nieuwe KIC’s 
komen topmensen elkaar gericht tegen.”

Harder lopen
En natuurlijk kan het altijd nog meer en beter. Die ken-
nisvalorisatie kan nog duidelijk verankerd worden. Elies 
Lemkes van Brainport: “In een regio als Brainport moet 
een universiteit zich continu bewust zijn van het belang 
van kennisvalorisatie én er werk van maken. Hier geldt 
het kennis-kunde-kassaconcept. De aandacht van de TU/e 
voor het valoriseren van kennis is zeker gegroeid, maar 

zou nog veel sterker kunnen. Leuven, dat overigens kan 
bogen op een lange ervaring met kennisvalorisatie, blijft 
een lichtend voorbeeld. Nu werken we al samen op Elat-
niveau (Eindhoven-Leuven-Aken), bijvoorbeeld om start-
ups een platform te bieden richting potentiële financiers 
en investeerders. Willen we de internationale concurren-
tie echt goed aan kunnen gaan als Brainport, dan biedt 
die ‘Elatkaart’ perspectief.” 

De Eindhovense universiteit heeft een bovengemiddeld 
intensieve relatie met het bedrijfsleven, blijkt uit interna-
tionaal onderzoek van het Leidse Center for Science and 
Technology Studies. Die kan nog breder en sterker benut 
worden, vindt Lemkes. De TU/e zou bijvoorbeeld nog meer 
menskracht kunnen steken in het losweken van start-ups 
vanuit de eigen geledingen en ook vanuit de bedrijven. 
Medewerkers van de universiteit kunnen heel alert als 
een soort scouts kansrijke ideeën naar de oppervlakte 
halen. Maatschappelijke domeinen zoals duurzaamheid, 
veiligheid en zorg bieden ook volop mogelijkheden. “Kijk 
meer vanuit dat perspectief en de marktkansen voor het 
bedrijfsleven komen al snel bovendrijven. Het vraagt om 
een link tussen technologie, gedragswetenschappen, 
bedrijfseconomie en marketing.  De aanvullende kennis is 
om de hoek beschikbaar, bijvoorbeeld bij de Universiteit 
van Tilburg. Waar  voor de TU/e ook nog winst te behalen 
valt, is de samenwerking met Fontys Hogescholen. Die 
staat toch vaak net wat dichter bij het mkb. 
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Goed voeling houden met de markt en het verkleinen van 
de afstand tussen kennisinstelling en het mkb is zo be-
langrijk.” 

Scala aan arrangementen
Het is een groeiproces, een kwestie van stug volhouden. 
Renk Roborgh van OCW: “Een jaar of dertig geleden was 
samenwerking met het bedrijfsleven not done: het draai-
de om waardevrije wetenschap. Nu is samenwerking heel 
normaal. Over een jaar of tien zie je een scala aan geavan-
ceerde arrangementen tussen publieke en private r&d.” 

Faculteiten kunnen de blik nog meer naar buiten richten. 
Niet iedereen hoeft een eigen bedrijf te beginnen, als 
waardevolle kennis en ideeën maar wel naar de markt 
komen. De overheid kan meer geld in kennisvalorisatie 
steken, vindt Amandus Lundqvist. “Het gaat niet van-
zelf, wellicht dat we over pakweg twintig jaar zo ver zijn. 
Misschien hebben we dan bijvoorbeeld een seed fund dat 
zichzelf kan onderhouden doordat het geld uitstroomt 
en weer terugkomt. De Nederlandse overheid zoekt het 
nog erg in projectfinanciering. Het zou handiger zijn om 
op basis van kwaliteit te komen tot een goede program-
mafinanciering. Ook in andere landen wordt hier langdurig 
geld ingestopt.” 

Geld voor een onafhankelijke voorzitter voor het 3TU-
verband zou ook welkom zijn, aldus Lundqvist. 

De drie technische universiteiten werken stevig samen, ze 
wisselen best practices uit, maar voor nog meer afstem-
ming en het doorhakken van knopen zou die regie van 
boven niet slecht zijn. Die verhouding met het bedrijfsle-
ven noemt hij geen problematische. “Bedrijven kiezen de 
partijen die voor hen relevant zijn. Ze zeggen recht voor 
zijn raap waar ze behoefte aan hebben en mochten ze het 
hier niet kunnen vinden, dan gaan ze simpelweg elders 
kijken.” 

Adviezen 
Oud-burgemeeester Alexander Sakkers vindt het uiterst 
belangrijk dat de sleutelspelers steeds weer op het 
puntje van hun stoel blijven zitten. “Brainport mag niet 
institutionaliseren, geen ambtelijke club worden. De eind-
verantwoordelijken moeten steeds sturend blijven in de 
ontwikkelingen.”  Lundqvist heeft wel wat adviezen voor 
zijn opvolger. “Onderhoud vooral zelf die contacten met 
belangrijke spelers in de buitenwereld. Het maakt echt 
wat uit als je als voorzitter van het College van Bestuur bij 
belangrijke evenementen of overleggen aanwezig bent.” 
De voorzitter heeft een voorbeeldfunctie. En zorg voor 
creatieve mensen binnen de universiteit die kennisvalori-
satie echt leuk vinden. Heb oog voor de netwerken in de 
regio en ver daarbuiten.” Het boekje met alle relevante 
telefoonnummers krijgt de nieuwe collegevoorzitter van 
hem erbij.
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Politiek
Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin 
van de provincie Noord-Brabant

“De weg van kennis naar 
kunde naar kassa blijkt 
lang”
“De regio telt steeds meer innovatieve star-
ters, hoewel dat in Eindhoven en ook elders 
in Nederland nog steeds een zwakke plek is. 
Nederland is per saldo nog steeds minder goed in 
het stimuleren van ondernemerschap. Er liggen nog 
te veel proefschriften ongebruikt in de bibliotheek. 
De weg van kennis naar kunde naar kassa blijkt 
lang en vol van blokkades. Universiteiten worden 
steeds meer uitgedaagd om die rol als ondersteu-
ner van bedrijvigheid te spelen. 

We zijn als provincie voortdurend in gesprek met 
de TU/e en andere partners. Samen met de ge-
meenten stimuleren we waar we kunnen de ontwik-
keling van het ecosysteem. We werken eraan mee 
dat organisaties voor onze provincie kiezen of dat 
bijvoorbeeld zo’n kenniswerkersregeling of een 
goede internationale school van de grond komen. 
We investeren mee, we leggen verbindingen tussen 
diverse delen van Brabant. 

Brabant werkt niet zo zeer met sectoren en struc-
turen, maar wel met ambities en allianties, zeg ik 
altijd. Zo vind ik ook dat de universiteiten in onze 
provincie mee moeten denken over bepaalde maat-
schappelijke kwesties en betrokkenheid moeten 
tonen bij zoiets als Culturele Hoofdstad Europa 
2018. Dat lukt. ‘Op de eerste plaats zijn wij alle-
maal Brabanders’, zei de directeur van Fuji laatst 
heel mooi. Iemand die zegt dat hij het wel alleen 
kan, wordt hier wat meewarig aangekeken.” 
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Politiek
Elly Blanksma-van den Heuvel, CDA-Tweede Kamerlid

“Laat onderzoekers zich bewust 
zijn van de maatschappelijke en 
economische context”
“De wetenschappelijke, maatschappelijke en economische waar-
de moeten hand in hand gaan. Wat is de relevantie van de kennis 
die we met elkaar aan het opbouwen zijn? Kunnen we er op ter-
mijn iets mee? Het belang van onderzoek moet je telkens tegen 
het licht houden. Een technische universiteit is natuurlijk geen 
adviesbureau. De onderzoekers moeten in alle vrijheid kunnen 
werken, maar ze moeten zich er terdege van bewust zijn dat ze 
in een maatschappelijke en economische context functioneren. 
Dat is in de medische sector misschien makkelijker uit te leggen 
dan in de technische. Wetenschappers mogen zich best tijdens 
en ook al vóór het onderzoek afvragen waar het toe zou kunnen 
leiden. Dat wil niet zeggen dat projecten moeten stoppen, maar 
dat wetenschappers bewust met die valorisatievraag omgaan. 
Dat is in onze tijd erg belangrijk. 

De TU/e is een onderdeel van de samenleving en moet met het 
bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen zoals TNO alles 
op alles zetten om samen te werken. De ene keer ligt het accent 
op pure wetenschap, de andere keer op toepassing. Als orga-
nisaties in complementariteit onze kennis op een hoger niveau 
brengen, geeft dat meerwaarde. In Eindhoven zie je dat mensen 
elkaar makkelijk opzoeken. Voor het grote bedrijfsleven geldt 
dat zeker. Mijn pleidooi geldt voor het mkb: werp daar geen 
drempels op voor samenwerking. Juist daar zitten grote innova-
ties. Samenwerken is geen automatisme, het heeft steeds weer 
een duwtje nodig. Ga als universiteit niet op een eiland zitten, 
maar bied kennis zo aan de markt aan dat daar maatschappelijke 
en economische innovaties uit voort kunnen komen. Voor de 
wetenschappers is het belangrijk om zich in te leven in wat er 
in de samenleving gebeurt. Andersom mag je ook van het mkb 
verwachten nog sterker buiten de eigen kaders te denken.” 
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Kenniswerkers

De TU/e heeft ruim 800 kenniswerkers van hightech 

bedrijven opgenomen om de gevolgen van de 

economische recessie op te vangen. De mensen 

werken tijdelijk onder regie van de universiteit aan 

uiteenlopende onderzoeksprojecten. Ze blijven bij op 

hun vakgebied en vergroten hun kennis juist. De TU/e 

voegt eigen onderzoekers en ruim honderd nieuw 

aangetrokken onderzoekers aan het project toe en 

dat leidt tot boeiende projecten.
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Valorisatie in de TU/e 

Mentaliteit, en een kwestie van organiseren…

Kennisvalorisatie wordt gedragen door de mensen binnen de universiteit. 

Zij denken na over mogelijke toepassingen van hun technologieën. Zij gaan 

samenwerkingen aan met partners. En zij motiveren studenten om een 

afstudeeronderzoek te gebruiken als springplank naar een eigen bedrijf. 
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Hoogleraar Richard van de Sanden van de vakgroep 
Plasma & Materials Processing, faculteit Technische 
Natuurkunde, krijgt in 2009 erkenning voor de manier 
waarop hij zijn kennis van plasma depositie–technolo-
gieën in de onderzoeksprogramma’s van het bedrijfsleven 
brengt. De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der 
Materie geeft hem hiervoor de valorisatieprijs ter waarde 
van een kwart miljoen euro. Van de Sanden verricht on-
derzoek naar de werking en productie van zonnecellen. 
Het is voor deze onderzoeker vanzelfsprekend dat hij 
ruchtbaarheid geeft aan de resultaten van zijn werk. 

“Sinds mijn aanstelling in 1990 ben ik de boer op gegaan 
om een netwerk op te bouwen. Die inspanningen betalen 
zich nu uit.” Valoriseren is een mentaliteit, stelt Van de 
Sanden. Energie, gezondheidszorg en de omgeving –hij 
mag er als wetenschapper niet blind voor zijn. Zijn groep 
wordt gedreven door de behoefte om aan deze maat-
schappelijke vraagstukken te werken.

Meer fundamenteel onderzoek 
Zijn samenwerking met het bedrijfsleven is intensief. 
Bijvoorbeeld via de Aio’s en postdocs die aan industriële 
problemen werken. Samen met het bedrijf OTB Solar ont-
wikkelde de capaciteitsgroep van Van de Sanden een ma-
chine waarmee sneller zonnecellen gemaakt worden. Ook 
werkt hij met Fujifilm aan een toepassing die binnenkort 
–na tien jaar onderzoek– een marktintroductie beleeft. 
De samenwerkingen hebben de hoogleraar geen windei-
eren gelegd. “Wij zijn wetenschappelijk en financieel een 
gezonde groep. Dankzij gesponsord onderzoek, licentie- 
en patentinkomsten en betaalde Aio-plaatsen kunnen we 
met ongeveer twintig wetenschappers veel onderzoek 
doen. We hebben altijd ‘state of the art’ apparatuur. 
Dankzij onze derde geldstroom doen wij ook steeds meer 
fundamenteel onderzoek. Want er zijn –buiten NWO– niet 
veel mogelijkheden om hiervoor geld binnen te halen.”

Valorisatie in de TU/e 

Mentaliteit, en een kwestie van organiseren…
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Noodzakelijk 
Voor Kees van Hee, hoogleraar aan de faculteit Wiskunde 
en Informatica, zijn de relaties met het bedrijfsleven 
noodzakelijk om plezier te hebben in zijn werk. De infor-
maticus bestudeert met toewijding fundamentele vraag-
stukken, maar heeft echte mensen met echte problemen 
nodig om te weten dat zijn werk zin heeft. “Ik wil iets 
bedenken en vervolgens bewijzen dat het in de praktijk 
werkt. Dát is mijn inspiratie.”

En dus staat de hoogleraar al zijn hele leven dicht op de 
industriële praktijk. Na zijn promotie in 1978 ontwerpt hij 
bij een adviesbureau wiskundige modellen voor bedrijfs-
voering. Nu is dat gebruikelijk, toen een noviteit. Wanneer 
hij in 1984 als hoogleraar terugkeert aan de TU/e, brengt 
hij in de decennia die volgen veelvuldig advies uit aan 
bedrijven, van multinationals tot kleine ondernemers in 
de regio, en van ICT-vraagstukken tot business process 
management.

Hardnekkig 
Er wordt aan universiteiten te weinig werk verricht voor 
overheid, industrie en ander bedrijfsleven, is de overtui-
ging van Van Hee. De oorzaak hiervan is een hardnekkige 
cultuur, gecreëerd door een academisch prestatiebeoor-
delingssysteem zonder waardering voor valorisatie. “Er is 
aan de universiteit een afrekencultuur. We schrijven rap-
porten over onze werkzaamheden; we krijgen visitaties; 

worden beoordeeld door tal van gremia. Het eerste crite-
rium daarbij is: publiceren. Het tweede: zorg dat je wordt 
geciteerd. Wanneer je jarenlang wetenschappers louter 
waardeert om hun publicaties, dan schep je mensen die 
zich niet direct ten nutte willen maken.”
Van Hee ziet een oplossing in het model van het universi-
tair medisch centrum. De hoogleraren in die ziekenhuizen 
behandelen echte patiënten, maar alleen de moeilijkste 
gevallen. Daarbij doen ze onderzoek en testen de nieuw-
ste technieken. Voor een technische universiteit zou 
dit betekenen dat vakgroepen werken aan industriële 
projecten en vraagstukken, naast het ontwikkelen van 
fundamentelere kennis. Van Hee geeft als voorbeeld een 
industriële partij die een robot ontwikkelt en daarbij op 
een stabiliteitsprobleem stuit. “Vervolgens formeert de 
universitaire gemeenschap een team en lost dit probleem 
op. Dat is multidisciplinair, het helpt de samenleving en er 
volgen zonder twijfel nieuwe fundamentele vragen uit.”

Maatschappelijke noodzaak 
Voor Maarten Steinbuch, hoogleraar in de regeltechniek, 
gaat valorisatie in essentie over de innovatiekracht van 
Nederland. Het is een nieuwe taak van universiteiten, als 
gevolg van de mondiale trend dat het industriële onder-
zoek in omvang en impact daalt. Hij noemt zijn vroegere 
werkgever Philips als voorbeeld: “Twintig jaar geleden 
werkten nog zesduizend mensen in research, nu vijftien-
honderd. Valorisatie is meer dan de hobby van een hoog-
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leraar of de ambitie van een individuele universiteit – het 
is maatschappelijke noodzaak.”

Gedreven door deze constatering spant Steinbuch 
zich onder meer in om de sector automotive een volwaar-
dige plaats aan de universiteit en in de samenleving te 
geven.  Samen met de industrie is een een innovatiepro-
gramma opgezet. De High Tech Automotive Campus in 
Helmond wordt ontwikkeld. Onderwijs op mbo, hbo en wo 
is op poten gezet. Aan de TU/e ontstaat een nieuwe mas-
teropleiding automotive, waarvan het onderzoek wordt 
gedreven door de lange termijn industriële vragen van 
het innovatieprogramma. “Daarmee is de innovatieketen 
compleet”, zegt Steinbuch.

Groeipotentie
Valorisatie is voor de hoogleraar een kwestie van orga-
niseren. Zijn groep is een pluriform geheel: van onder-
zoekers die op hun kamer bezig zijn complexe vragen te 
beantwoorden tot de mensen die met plezier de relaties 
aangaan met de industrie. “Zo ontstaat een enthousiaste 
groep, waarin iedereen bijdraagt aan het innovatiepro-
ces.”
Wat levert dit de groep op? “Een indrukwekkende groei-
potentie. Ik heb vijfentwintig promovendi. Dat is het maxi-
mum, terwijl we nog zouden kunnen verdubbelen. We 
hebben veel impact op de industrie: we werken aan medi-
sche robots, aan auto’s. Dat heeft natuurlijk weer uitstra-

ling op studenten: een derde van de afstudeerders aan de 
faculteit werktuigbouwkunde doet dit in deze groep.”

Kwestie van organiseren 
Ton Backx, decaan aan de faculteit electrical enginee-
ring, heeft veel ervaring in en met het bedrijfsleven. Als 
onderzoeker wilde hij al dat zijn kennis gebruikt wordt, 
als decaan is hij in staat die kennis op een slimme manier 
in te bedden in de organisatie. Hij wordt hierbij gedreven 
door de overtuiging dat technologische ontwikkelingen 
de wereld verder kunnen helpen. “De mensheid heeft de 
afgelopen 200 jaar het milieu en de leefbaarheid op onze 
planeet verslechterd. Wij moeten dit tij keren.”

Wanneer je eenmaal overtuigd bent van de noodzaak 
van valorisatie, is het een kwestie van organiseren, zegt 
Backx. Hij doet dit door het onderzoek van de faculteit te 
definiëren in drie termijnen: een lange, een middellange 
en een korte. Deze laatste vindt binnen één tot vijf jaar 
toepassingen en sluit dus naadloos aan op de lange ter-
mijn ontwikkelingen in het bedrijfsleven.  

Onderzoekscenters 
De volgende stap is om het onderzoek toegankelijk te 
maken voor samenleving en industrie. De faculteit heeft 
hiertoe ‘onderzoekscenters’ opgericht. Dit zijn multidis-
ciplinaire teams georganiseerd rond thema’s die een we-
zenlijke bijdrage aan de samenleving leveren. 
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Nu zijn dat: ‘wireless technology’, ‘cure and care’ en 
‘smart and sustainable society’. In het eerste center wer-
ken inmiddels dertig jonge onderzoekers aan projecten. 
Dat worden er op termijn vijftig.
De centers doen onderzoek voor de korte en middellange 
termijn. De strategie is om kennis te ontwikkelen vanuit 
fundamentele, lange termijn onderzoeksresultaten, die 
over vijf tot tien jaar toegepast worden in de samenleving. 
De ontwikkeling van toepassingen gebeurt samen met 
bedrijven als NXP, ASML, Philips, OCE, ProDrive, High 
Tech mkb’s maar ook met ziekenhuizen en het mkb. 

Gespannen voet
De overtuiging dat de samenleving van onderzoek een 
vergezicht op toepassingen mag eisen, wordt meestal 
direct gevolgd door de vraag in hoeverre kennisvalorisatie 
op gespannen voet staat met langetermijn onderzoek. 
Heeft onderzoek gedreven door de industrie het verve-
lende gevolg dat het reservoir van fundamentele kennis 
opdroogt? En is valorisatie een directe concurrent van 
publicaties?

“Langetermijn onderzoek en valorisatie leven misschien 
wat tijdschaal betreft met elkaar op gespannen voet, 
maar niet als activiteiten”, stelt Hans van Duijn, rector 
magnificus van de TU/e. “Je hoeft alleen maar te kijken 
naar succesvolle Amerikaanse universiteiten als MIT. Daar 
heeft zich een enorme bedrijvigheid opgebouwd rondom 
onderzoek dat als het beste in de wereld te boek staat. 
Hetzelfde zie je aan Britse universiteiten, waar ze in een 
eeuwenoude traditie van fundamenteel onderzoek bedrij-
ven aantrekken en opzetten.”

Fundamenteel onderzoek versus valorisatie –het is voor 
de rector een schijntegenstelling. Als wiskundige werkte 
hij samen met het bedrijfsleven. In die contacten deed 
hij tal van interessante vraagstukken op. Als je ervoor 
openstaat, kunnen onderwijs, onderzoek en valorisatie 
juist in elkaar overlopen, is zijn overtuiging.
Bijvoorbeeld door vragen uit de industrie te gebruiken 
voor onderzoek of door studenten onderwijs in onderne-
merschap te geven.

Geen gevaar 
Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ziet geen ge-
vaar in de toenemende aandacht van kennisvalorisatie op 
de hoeveelheid fundamenteel onderzoek. Zijn organisatie 
verstrekt namens de Nederlandse staat subsidies voor 

onderzoek en stelt hierbij steeds vaker de vraag wat de 
wetenschapper denkt bij te dragen aan grote problemen 
in de samenleving.

“Wanneer wij deze vraag stellen, willen we niet dat de 
aard van het onderzoek verandert. NWO vraagt alleen 
om aan te geven in welke richting een onderzoek –ooit, 
wellicht– een toepassing zou kunnen vinden. Wanneer 
iemand geen weidse valorisatiehorizon schetst, wordt het 
voorstel heus niet bruusk afgekeurd. Als het onderzoek 
door de peergroep als excellent wordt beoordeeld, krijgt 
het vanzelfsprekend een financiering.”

Valorisatie en fundamenteel onderzoek hebben elkaar 
juist nodig, stelt de voorzitter van NWO. “Om kennis te 
valoriseren, moet je hem eerst creëren. Dat doe je met be-
hulp van wetenschappelijk onderzoek. In een groot aantal 
gevallen is vrij wetenschappelijk onderzoek niet gericht 
op het realiseren van een heel precieze valorisatiedoel-
stelling. Met andere woorden: valorisatie kan alleen flore-
ren in een omgeving waar onderzoek floreert.”

Toegevoegde waarde 
De groep van Maarten Steinbuch bewijst dat valorisatie 
en wetenschappelijke publicaties uitstekend samengaan. 
Bij de meest recente visitatie –een wetenschappelijke, 
onderzoekgeoriënteerde toets– behaalde hij de maxima-
le, excellente score. Zijn groep publiceert uitstekend, ter-
wijl valorisatie een uitgangpunt is. Steinbuch beschermt 
zijn groep tegen onderzoek wat niet het uiterste van de 
wetenschappers vraagt.  “Als de industrie een promoven-
dus op een onderzoek wil zetten, is mijn eerste vraag: kun 
je het ook zonder ons? Is het antwoord ‘ja’, dan helpen 
we niet. Ik wil ook niet dat mijn promovendi in het bedrijf 
werken. Ze moeten een wetenschappelijke borging krijgen 
en in de vakgroep praten met andere promovendi. Je leert 
van elkaar. Die uitwisseling van wetenschappelijke kennis 
is juist onze toegevoegde waarde.”
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Project officers 
Om valorisatie aan de faculteiten te organiseren, zijn project officers 

aangesteld met de taak medewerkers te helpen bij contacten met het 

bedrijfsleven en het aanvragen van subsidies.

Er zijn tal van subsidieverstrekkers, zoals NWO, STW, ministerie 

van Economische Zaken en de Europese Unie.  Allemaal stellen ze 

eigen voorwaarden, eisen en doelstellingen. De manager kent deze 

subsidiënten en spreekt de taal. Het Innovation Lab heeft bovendien 

subsidiespecialisten die exact op de hoogte zijn van actuele calls en 

deadlines –zo laten de faculteiten geen kans opbenut.

De filosofie is dat wetenschappelijke medewerkers zelf de 

samenwerkingen met bedrijven aangaan, maar daarbij niet steeds 

het wiel uitvinden. Hoe leg je contacten met bedrijven, hoe stel 

je contracten op, wat zijn realistische verwachtingen? De project 

officer heeft een antwoord op deze vragen. De onderzoekers vinden 

vervolgens, met of zonder hulp van de officer, hun ideale partners.

Octrooien 
Het patent is een uitstekend middel om kennis van de universiteit naar 

de industrie te brengen. Door een vinding te beschermen heeft de 

TU/e een technologie die het exclusief aan een geschikte partner kan 

verkopen of licentiëren. Het blijft daarmee voor bedrijven interessant om 

investeringen te doen in de ontwikkeling van de technologie naar een 

product.

Steeds vaker wordt een patent van de TU/e gebruikt door studenten of 

promovendi om een bedrijfje op te bouwen. Bijna tweederde van de tien 

tot vijftien octrooien die de TU/e jaarlijks zelfstandig uit vrij onderzoek 

aanvraagt, dient als technologie voor een spin-off. 

Ook onderzoeksprojecten met industriële partners genereren veel 

patenten. De kennis die de TU/e daar inbrengt, komt van faculteiten 

waar al jarenlang met gemeenschapsgeld onderzoek wordt gedaan. 

Daarom vraagt de universiteit steeds vaker geld voor deze bijdrage aan 

innovatie. Dit wordt vervolgens weer geïnvesteerd in het maken van nog 

meer kennis voor het algemeen nut.

31



Impact op innovatie 
Goed georganiseerde valorisatie geeft nog geen garanties voor 

een succesvolle implementatie van de toepassing in de industrie 

of samenleving. Een technostarter aan de TU/e is meetbaar als een 

succesvolle valorisatie –mits de bedrijfsresultaten positief zijn 

natuurlijk. Maar wat is de bijdrage van kennis van de TU/e aan een 

productinnovatie in de industrie? Dat is moeilijk vast te stellen.

Hoogleraar techniekgeschiedenis Harry Lintsen doet er onderzoek naar. 

Hoe verlopen innovatieprocessen en welke bijdrage mag hierin van 

een universiteit worden verwacht? Lintsen is wetenschapper en dus wil 

hij meten –maar de relatie tussen research en innovatie blijkt moeilijk 

meetbaar.

Op de eerste plaats stelt hij vast dat de bijdrage van onderzoek aan 

innovaties ten behoeve van maatschappelijke problemen niet alleen zit 

in het vinden van de juiste oplossing, maar ook in het afstrepen van de 

technologieën die het niet halen. Hij geeft een voorbeeld. Om te weten 

welke technologie de mensheid duurzame energie gaat geven, moeten 

onderzoekers alle mogelijkheden toetsen op de mate waarin ze energie 

geven, het milieu ontlasten en technologisch zijn te optimaliseren. De 

uitkomst van deze langdurige onderzoeken kan dan zijn dat de industrie 

inzet op wind en niet op biogas. Maar hiervoor moeten wel eerst biogas 

diepgravend zijn onderzocht.

Wetenschappers moeten dus niet alleen worden afgerekend op hun 

bijdrage aan dé vinding van de toekomst, maar ook op hun bijdrage aan 

onderzoek aan de technologieën die het juist niet worden.

Vervolgens is het moeilijk om vast te stellen wat de bijdrage is van 

wetenschap bij het succesvol innoveren. “ Innovatie is een heel ander 

soort activiteit dan kennis ontwikkelen. Innovatie vindt altijd plaats in 

een context van bedrijven of overheid, in relatie tot een markt. Er zijn 

tal van factoren die bepalend zijn voor innovatie: concurrentie, wat kost 

het, voorkeuren van de consument, verhouding tussen klant, organisatie 

en technologie, regelgeving, marketing, et cetera. Het is een complex 

spel voor een specifieke markt, een specifiek bedrijf, een specifieke 

consument en specifieke plaats. Kennis is maar een onderdeeltje in dit 

spel.” 

Een zekere en directe bijdrage aan valorisatie zijn de ingenieurs die 

van de TU/e komen, stelt Lintsen. “ Zij zijn in staat om een probleem 

op te lossen door de algemene kennisvoorraad af te struinen: zij doen 

literatuuronderzoek of bezoeken conferenties. Het zijn kosmopolieten 

binnen het technologisch domein. Vervolgens komen ze in de industrie 

waar ze problemen abstraheren en met kennis oplossen. Daarmee geeft 

de TU/e een prachtige bijdrage aan de samenleving.” 
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Grootbedrijf: deeltijdhoogleraren, onderzoeksrapport Leiden

Uit onderzoek van het Leidse Center for Science and Technology Studies 

blijkt dat de TU/e van de 350 grootste onderzoeksinstituten ter wereld 

relatief het grootste aantal publicaties aflevert in samenwerking met de 

industrie: 10,5%.

Grootbedrijf: deeltijdhoogleraren, onderzoeksrapport Leiden

Vanuit het buitenland wordt met bewondering gekeken hoe Nederland 

omgaat met deeltijdhoogleerschappen: de TU/e heeft ruim 110 

deeltijdhoogleraarstoelen verbonden aan industriële partners. 
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Relatie TU/e – grootbedrijf

Korte termijn TU/e sluit perfect aan 
op industriële lange termijn

Het zijn vanzelfsprekende partners, de TU/e en de hightech industrie in de 

regio. Van Philips tot ASML, van Océ tot DSM. Zonder deze bedrijven geen 

technologische universiteit in Zuid-Nederland en zonder TU/e geen kennisbron 

voor de bedrijven.

34



Relatie TU/e – grootbedrijf

Korte termijn TU/e sluit perfect aan 
op industriële lange termijn

Sommige relaties zijn zo oud als de universiteit zelf. Zo is 
Philips bij de oprichting van de Technische Hogeschool 
in 1956 doorslaggevend voor de keuze van Eindhoven als 
vestigingsplaats. Het samenwerkingsverband tussen TU/e 
en de multinational bestaat dan ook sinds die dagen. In 
de hechte relatie zijn talloze medewerkers van Philips 
voor bestuursfuncties in de organen van de universiteit 
benoemd, zoals TU/e-alumnus Gerard Kleisterlee die van 
2001 tot 2009 voorzitter was van de Raad van Toezicht. 
De TU/e en Philips voeren gezamenlijk duizenden onder-
zoeksprojecten uit, bijvoorbeeld met door Philips gefi-
nancierde promovendus- en postdocplaatsen. Studenten 

gaan voor een stage of afstudeerproject naar Philips en er 
zijn talloze afgestudeerden die hun eerste baan vinden bij 
de grootste technologische werkgever van de regio.

Maar de samenwerking met het grootbedrijf in de regio 
gaat niet vanzelf. Vaak zijn het toevallige contacten 
tussen onderzoekers die elkaar kennen. Wanneer die 
relaties verbreken, is de samenwerking ook voorbij. De 
overtuiging groeit dat de TU/e meer te bieden heeft dan 
incidentele en bilaterale contacten. Om de contacten te 
verbeteren, wordt in 2006 Pieter de Bock aangetrokken.
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ASML
De Bock richt zijn eerste pijlen op ASML. Er blijkt op tal 
van niveaus samenwerking te zijn met de chipmachine-
bouwer. Maar dit zijn meestal bilaterale contacten: één 
hoogleraar en één onderzoeker van ASML die samenwer-
ken. De ambitie is om relaties te bundelen en op strate-
gisch niveau samen te brengen.

De Bock vindt een gesprekspartner in Jos Benschop, 
hoofd onderzoek bij ASML.  De twee maken een lijst met 
vijftien technische uitdagingen waar ASML voor staat. De 
Bock legt ze voor aan hoogleraren van de universiteit. De 
Bock: “Twaalf professoren hebben zich erover gebogen 
en kwamen tot de conclusie dat ze iets voor ASML konden 
betekenen.”

Intensieve relatie 
Uit het contact met ASML zijn inmiddels tal van samen-
werkingsverbanden voortgekomen. Er zijn promovendi 

die werken aan wetenschappelijk interessante vragen van 
ASML. Er is een deeltijdhoogleraar die vanuit ASML aan 
de TU/e onderwijs geeft en onderzoek doet. ASML geeft 
presentaties voor studenten. Er is het ‘Henk Bodt ASML-
TU/e Scholarship Fund’ waarbij buitenlandse topstuden-
ten een beurs krijgen voor een masteropleiding aan de 
TU/e. Na hun studie zijn die topstudenten verzekerd van 
een driejarig contract bij ASML. In de intensieve relatie 
tussen universiteit en ASML komen nu twee keer per jaar 
hoogleraren en groepsleiders van het bedrijf bij elkaar. 
Ze bespreken de voortgang in een twintigtal lopende 
projecten en bekijken mogelijkheden voor nieuwe samen-
werkingen.
                  
Baanbrekend onderzoek 
Een nieuwe loot aan de stam van samenwerking is 
Martijn van Beurden, universitair docent van de faculteit 
Electrical Engineering, die de helft van de tijd in het lab 
van ASML werkt aan complexe vraagstukken waarbij hij 
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wiskundige kennis omzet in algoritmes voor de chipma-
chines. Het is baanbrekend onderzoek, zowel voor ASML 
als voor de TU/e, en zijn kennis zit al nu in de nieuwste 
producten –dat is niet elke onderzoeker gegeven.

Ton Backx, decaan bij de faculteit Elektrotechniek, zocht 
naar mogelijkheden om de kennisoverdracht naar bedrij-
ven te optimaliseren. Het plan werd om een universitair 
docent voor een deel van zijn tijd bij de onderzoekspart-
ner onder te brengen. “Kennis overdragen kun je doen 
door een rapport over een muur heen te gooien of door 
een bundel artikelen in een mapje te stoppen en af 
te geven bij een bedrijf. Mijn ervaring is dat dit niet 
werkt. Mensen moeten met elkaar in contact komen.” 
De faculteit verliest met het initiatief een succesvolle 
wetenschapper die nu maar de helft van zijn tijd kan be-
steden aan het schrijven van publicaties. “Maar we leren 
nu wel op welke manier hoogwaardige kennis snel tot 
industriële toepassingen is te brengen”, stelt Backx.

Meer omzet
De projecten met de TU/e kosten ASML veel tijd en geld. 
Toch is het voor Benschop evident dat de inspanningen 
op termijn profijtelijk zijn: “Niet elk onderzoek dat we 
samen doen, levert direct resultaat. Maar uiteindelijk 
krijgen we betere machines en meer omzet. De afgelopen 
jaren hebben bewezen dat de TU/e ons verder kan 
helpen. Daar maken we dus dankbaar gebruik van.”

De samenwerking met ASML is voor de TU/e een succes-
vol model wat als blauwdruk dient voor samenwerkingen 
met andere grote spelers in de regio.
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Relatie TU/e – MKB

“Het enige wat je moet doen, is de drempel over gaan”

Het mkb is een speciale groep in het netwerk van de TU/e. Omdat er heel veel 

mensen werken, zijn ze onmisbaar in een sterk, dynamisch, technologisch 

ecosysteem. Het zijn ook de toeleveranciers van de grote jongens als 

Philips, ASML en NXP. En in het mkb wordt gewerkt aan de technologische 

vernieuwingen die door een groot bedrijf als (te) riskant worden aangemerkt. 

Maar het mkb is ook kwetsbaar wanneer er een economische tegenwind waait. 

Ze zijn vaak afhankelijk van de orders van een enkel grootbedrijf. Bovendien 

zijn deze bedrijven zo druk met hun dagelijks bezigheden, dat ze vaak vergeten 

om producten en productieprocessen op lange termijn te verbeteren.
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Het ministerie van Economische Zaken geeft kennisvouchers uit: waardebon-
nen waarmee mkb’ers kennis kopen van kennisinstellingen om producten en 
processen op lange termijn te verbeteren. Een entreeticket tot de TU/e dus. 
Jaarlijks worden via deze weg door de universiteit 150 onderzoeksprojecten 
uitgevoerd. Vrijwel alle vragen komen eerst bij United Brains, een loket voor 
ondernemers. Van daar gaan ze naar de TU/e, Fontys Hogescholen, ROC 
Eindhoven, ROC ter AA , TNO Industrie en Techniek of naar kennisorganisaties 
als Philips en Syntens. 

De directeur van United Brains, Ton Schurgers, werkt al vijfentwintig jaar als 
consultant voor mkb en is lector bedrijfskundig management van het mkb aan 
de Fontys Hogescholen. Volgens Schurgers zijn het mkb en de universiteit 
geen vanzelfsprekende partners: ze moeten er hun best voor doen. Het groot-
ste verschil tussen de twee partijen is de tijdschaal waarin ze werken: een 
mkb’er ziet de oplossing voor zijn probleem liever vandaag dan morgen ver-
schijnen, maar zo wordt er op een universiteit niet gewerkt. Het is de opdracht 
van United Brains om dit verschil in tijdschalen te overbruggen. Schurgers 
doet dit vooral door het juiste verwachtingpatroon bij de mkb’ers te scheppen: 
op welke termijn levert de TU/e het antwoord, wat kost het en wanneer is een 
project ‘klaar’?

Relatie TU/e – MKB

“Het enige wat je moet doen, is de drempel over gaan”
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De smartcard
Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tus-
sen TU/e en mkb is de ontwikkeling van een zeer veilige 
smartcard die als rechtsgeldige elektronische identiteit 
kan dienen en op termijn alle bestaande pasjes en iden-
titeitsbewijzen zou kunnen vervangen. De smartcard is 
een soort chipkaart waarop een complete computer staat. 
De kaart geeft niet rechtstreeks toegang tot bijvoorbeeld 
een bankrekening, maar vraagt een sleutel aan. Pas als 
die wordt afgegeven, na verificatie van de identiteit van 
de houder, kan alleen de houder aan zijn geld of gege-
vens komen. De gegevens worden doorgegeven als een 
soort gesloten digitaal pakket dat uitsluitend te openen 
is met de juiste pincode. Het product is ontwikkeld door 
de bedrijven Eurisko ICT in Weert en Camelopardus uit 
Winssen.
 
Voor de kaart is een goede versleuteling –encryptie– 
van de gegevens nodig. Daarvoor wendden de direc-

teuren van Eurisko en Camelopardus zich enkele jaren 
geleden tot professor Henk van Tilborg van de faculteit 
wiskunde&informatica. Van Tilborg is een specialist in 
deze technologie. Wiskundige Benne de Weger uit de vak-
groep van Van Tilborg ging aan de slag met de encryptie 
en maakte het eerste technisch ontwerp. Uit de technolo-
gie is een octrooi voortgekomen. 
 
De smartcard staat aan de vooravond van een grote pilot 
voor de overheid. Nederlandse burgers gaan de via de 
kaart veilig en geïntegreerd van overheidsdiensten ge-
bruik maken. Als de test slaagt, volgen ongetwijfeld meer 
overheden.

Structureel karakter 
Directeur van Eurisko, Will Kamminga, is enthousiast 
over de samenwerking met de TU/e. “Benne de Weger 
begreep wat we zochten en had snel een structuur voor 
ons bedacht. Ook heeft hij een twintigtal veiligheidseisen 
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opgesteld waaraan de technologie moet voldoen. Die eisen gebruiken we nog 
steeds.”  De relatie met de TU/e heeft voor Kamminga een structureel karakter 
gekregen. “Nog steeds leggen we soms vragen voor aan de TU/e. Als je een-
maal binnen die universiteit bent, dan vind je de weg wel en krijg je allerlei 
ondersteuning bij het opsporen van de juiste mensen. Het enige wat je moet 
doen, is de drempel over gaan. En dat is voor sommige ondernemers lastig.”

Ontbijten
Om die drempel te verlagen organiseert de TU/e bijeenkomsten voor mkb’ers 
waar ze een kijkje kunnen nemen in de keuken van de universiteit. Iedere 
maand wordt er door een andere faculteit een ontbijtsessie georganiseerd, 
waarbij mkb ondernemers na een goed ontbijt een rondleiding krijgen door 
de faculteit en ze informatie krijgen over actueel en innovatief onderzoek. 
Daarnaast zijn er technologielezingen. Deze lezingen richten zich op toekom-
stige technologische ontwikkelingen en de toepassingen en innovaties die 
daaruit voortvloeien.  
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Relatie TU/e – Technostarters

Geduld is noodzakelijk 

Nieuwe technologische bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. 

In de regio Eindhoven zijn vergeleken met de rest van Nederland meer startende 

hightech bedrijven. Dat komt onder andere doordat onderzoekers, promovendi, 

ontwerpers en afstudeerders van de TU/e voortdurend bezig zijn om slimme 

technologische oplossingen en toepassingen te bedenken, gevraagd en 

ongevraagd. 
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Relatie TU/e – Technostarters

Geduld is noodzakelijk 

Wanneer een bedrijfsplan is goedgekeurd en de starter 
wil beginnen, komt hij terecht bij stichting Incubator3+, 
een samenwerkingsverband van tien regionale par-
tijen waaronder de TU/e. Incubator3+ vraagt zich bij de 
screening van starters af: is de techniek maakbaar? Is 
er een markt of denken we een probleem voor iemand 
op te lossen? Hebben we vertrouwen in de persoon als 
ondernemer? Wat mist hij en laat hij zich daarin helpen? 
De ondersteuning geldt niet alleen voor starters van de 
universiteit. Anderen die dicht tegen de universiteit aan-
zitten, mogen na screening gebruik maken van de kennis 
of de infrastructuur. 

Al veel langer geeft de universiteit ondersteuning aan 
starters. Voorheen bleef dat echter beperkt tot het verhu-
ren van ruimte met een centrale receptie. Met de stichting 
Incubator3+ zijn daar in 2003 coaching, financiële instru-
menten en het ontsluiten van netwerken aan toegevoegd. 

Groot risico 
Wim Bens, namens de TU/e projectleider van Incubator3+: 
“We hebben het over technologieondernemingen. Veel 
initiatieven hebben wel de potentie om naar de markt te 
gaan, maar ze stranden ergens. In de eerste fase is door-
gaans niemand geïnteresseerd om er geld in te steken. 
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Het risico is groot en het duurt lang voor je het terug-
verdient. Wij kunnen technostarters vijftigduizend euro 
lenen. Deze eerste stap zorgt er vaak voor dat meerdere 
partijen durven in te stappen. Op deze manier kan met 
de lening van Incubator3+ een veelvoud van kapitaal van 
derden worden aangetrokken. 

Maar niet iedereen heeft geld nodig. Als wij kunnen rege-
len dat een dergelijke beginnende ondernemer een test 
kan uitvoeren bij TNO op een moment dat daar een ruimte 
leeg staat, dan stuurt TNO geen rekening. Bedrijven zijn 
ook geholpen met het vinden van subsidie. Door het 
partnerschap hebben wij de juiste ingangen.”

Hartkleppen
Mirjam Rubbens en Martijn Cox zijn gepromoveerd bij de 
faculteit Biomedische Technologie en hebben samen met 
de TU/e QTIS/e opgericht om een vinding uiteindelijk op 
de markt te krijgen. 

QTIS/e ontwikkelt hartkleppen van lichaamseigen mate-
riaal. Dit heeft als grote voordeel dat het lichaam geen 
afstotingsverschijnselen vertoont en geen bijkomende 
medicijnen nodig heeft. Bovendien groeien de hartklep-
pen mee, wat vooral voor kinderen grote voordelen 
heeft.  In Europa worden elk jaar zesduizend kinderen 
geboren met een aangeboren afwijkende hartklep. Zij 
moeten doorgaans drie keer geopereerd worden. Met een 
meegroeiende hartklep hoeft dat niet meer. Rubbens: 
“Het principe van dit onderzoek is dat we cellen uit de 
patiënt halen, in een mal plaatsen die de vorm van een 
hartklep heeft, en ze vervolgens trainen om veel en sterk 
weefsel te maken. De mal breekt in de tussentijd af en je 
houdt een hartklep over van lichaamseigen materiaal.”

Cox: “Ik was ruim twee jaar bezig met mijn promotie en 
toen kwam de mogelijkheid van het bedrijf voorbij. Mijn 
professor had een subsidie gekregen waarmee hij QTIS/e 
sneller naar de markt moest brengen. Er was per direct 

The Innovator
In The Innovator zijn de verhalen van 32 innovatieve starters gebundeld. 

Wat doen ze, wat drijft ze en wat zijn hun dromen? Sommige bedrijven 

zijn al een paar jaar op de markt, anderen bevinden zich nog volop in de 

startfase, maar allemaal hebben ze de wil om dingen om hen heen beter 

te maken.
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management nodig, en dat werden Mirjam Rubbens en 
ik.  De voorwaarde was dat ik het laatste jaar van mijn 
promotie over twee jaar mocht uitsmeren. Anders had 
het niet gekund. In de eerste jaren zijn we volop gecoacht 
door het TU/e Innovation Lab. Die coaching was nodig: het 
is af en toe best lastig om onderzoek en ondernemen te 
combineren. Bij QTIS/e is het belangrijk dat je de techniek 
kent: het hoort bij iemand die kennis heeft van weefsel-
kweek en begrijpt hoe lang het kan duren voor dit als een 
product in de markt is gezet. Een ondernemer zonder die 
kennis was al lang afgehaakt – geduld is één van de kwa-
liteiten die noodzakelijk is. Ik ken het onderzoek, ik ken 
de kwaliteit. Ik weet dat het goed is, het duurt alleen lang.  
Dat zijn de termijnen van de wetenschap, en als onderne-
mer is dat soms lastig. Maar ik weet dat je geen ijzer met 
handen kunt breken. Het is een grote stimulans wanneer 
het onderzoek een stapje verder richting toepassing wordt 
gebracht.” 

Drijfveren
Volgens Cox is het erg interessant wanneer de wereld 
van de universiteit en de wereld van het bedrijfsleven 
samenkomen. “Een universiteit heeft andere drijfveren 
en een andere mentaliteit dan een bedrijf. De TU/e wil 
iets nieuws maken, bewijzen dat het werkt, en vervolgens 
een nog nieuwer ding maken. Een bedrijf wil er honderd-
duizend werkende dingen van maken en die verkopen. 
Beide hebben hun eigen rol in innovatie. Soms vind je 
een combinatie van deze twee werelden in één persoon. 
Er zijn wetenschappers die de drive hebben om van een 
vinding business te maken. Deze mensen zijn niet in de 
meerderheid op de TU/e, maar het worden er steeds meer. 
En dankzij onderwijs in ondernemerschap komt dit ster-
ker tot wasdom.”
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Ondernemerschap is een talent. Een ondernemer wordt geboren, niet gevormd. 

De koopmansgeest laat zich niet aanleren en het starten van een bedrijf is niet 

academisch.

Zo maar wat clichés over ondernemerschap –aan de TU/e weet men wel beter.

Ondernemerschap leent zich juist wél voor onderwijs. Het is bij uitstek een 

vaardigheid met academische implicaties. En een universiteit is absoluut een 

plaats waar ondernemers worden geboren. Slimme ondernemers. Met slimme 

producten en slimme strategieën.

Onderwijs in ondernemerschap

Springplank naar eigen bedrijf – 
of ondernemend in loondienst

46



Onderwijs in ondernemerschap

Springplank naar eigen bedrijf – 
of ondernemend in loondienst

Nestor van het ondernemerschaponderwijs in Eindhoven 
is hoogleraar Leo Verhoef. In 1994 komt hij van de ING –
waar hij zich bezighoudt met startersbeleid– naar de TU/e 
om onderwijs te geven en studenten te begeleiden op het 
traject naar ondernemerschap: van idee, naar product, 
naar marktstrategie. Hij laat ze businessplannen schrijven 
voor bedrijven in de regio. Het is een handjevol studen-
ten, dat zich bezighoudt met producten die eigenlijk al 
af zijn. Uit die eerste groep komt wel een flinke onderne-
ming voort: BVO Training Center, een opleidingsinstituut 
in informatica, dat in 2009 fuseert met Compu’Train, 
waardoor de grootste Nederlandse opleider voor 

zowel ICT-professionals als eindgebruikers is ontstaan.

Prioriteit
Met de komst van Amandus Lundqvist krijgt ondernemer-
schaponderwijs meer prioriteit. De nadruk komt te liggen 
op startende hightech ondernemingen. Studenten buigen 
zich daarom niet meer louter over kant-en-klaar producten 
uit het bedrijfsleven, maar schrijven bij voorkeur busi-
nessplannen op basis van technologieën uit de universi-
teit. Deze ideeën komen van studenten en medewerkers, 
maar zijn ook vaak het resultaat van afstudeeropdrachten 
en onderzoeksprojecten. 
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Quickscan startende ondernemers
Wie is een kansrijke ondernemer? En over welke kwaliteiten moet een starter beschikken: passie, doorzettingsvermogen, een groot 

netwerk of kapitaal? Om jonge ondernemers aan de TU/e op deze vragen antwoord te geven, is met wetenschappelijke kennis de 

Quickscan Ondernemerschap ontwikkeld. Hiermee beoordelen studenten die een bedrijf starten of zijn gestart de levensvatbaarheid 

en groeipotentie van hun spin-off. Dit doen ze aan de hand van een zelfevaluatie via internet. Ook krijgen de ondernemers van 

een specialist een toelichting op de uitkomsten, want er zijn tal van factoren die medebepalend zijn voor de eigenschappen die de 

ondernemer nodig heeft. Zoals de context waarbinnen het bedrijf opereert: is het een product of proces; de fase waarin het bedrijf 

zit; het type sector: jong en opkomend versus rijp en neergaand; de aard van de innovatie; het type differentiatiestrategie: uniciteit 

en hoge prijs versus imitatie en lage prijs. De starters worden getest op dimensies als: persoonlijkheid, menselijk kapitaal, sociaal 

kapitaal, markt, (toekomstige) organisatie en omgeving. De Quickscan wordt door alle startende ondernemers aan de TU/e gedaan.

Het mes snijdt aan twee kanten: kennis van de TU/e wordt 
optimaal gebruikt voor onderwijsdoeleinden én voor het 
opzetten van nieuwe ondernemingen. De nieuwe aanpak 
slaat aan. Het onderwijs in ondernemerschap groeit uit 
tot een vak voor tientallen en vervolgens honderden stu-
denten. 

Een student die de daad bij het woord voegt, is  Rik van 
der Linden. In 2007 nam hij deel aan het CTE programma 
van de TU/e, een certificaatprogramma waarin de uni-
versiteit aandacht besteedt aan ondernemerschap. Hij 
wilde voor een vak graag een bedrijfsplan schrijven over 
een vinding aan de TU/e, om vervolgens te kijken wat 
de mogelijkheden waren om het in de markt te zetten. 
Uiteindelijk kwam hij uit bij Unit040, een startup die op 
dat moment bezig was met de ontwikkeling van Yoyn 
Interactive. Het leek hem interessant de commerciële 
mogelijkheden voor Yoyn op papier te zetten. Dat pakte zo 
goed uit, dat hij er mee de markt op gaat. 

Strategische samenwerking 
Yoyn Interactive ontwikkelde een interactief platform 
voor bordspellen waarmee alle klassieke spellen –zoals 

Monopoly of Triviant– zijn te spelen. Bij het verplaatsen 
van een pion wordt een signaal uitgezonden naar de com-
puter en die voegt beeld en geluid toe aan het spel. “ Bij 
Monopoly zet je bijvoorbeeld een pion op de Kalverstraat 
en vervolgens zie je jezelf werkelijk door de die straat lo-
pen”, vertelt de jonge ondernemer.

Maar het gaat nog verder. Omdat het platform is gekop-
peld aan internet kan een vraag in Triviant geïllustreerd 
worden met beelden uit het actuele journaal. Dankzij de 
technologie zijn de mogelijkheden eindeloos. De BV Yoyn 
Interactive bestaat sinds begin 2009. Op dit moment 
heeft het bedrijf contacten met de grootste spellenprodu-
cent van Nederland. Een strategische samenwerking lijkt 
een kwestie van tijd.

Kansen herkennen
De TU/e stimuleert inmiddels op alle niveaus onderne-
merschap: voor bachelor- en masterstudenten, voor af-
studeerders en in de minor. De minor is een nevenrichting 
die de bachelorstudent kiest om zich te specialiseren 
of juist te verbreden in een bepaald onderdeel van de 
studie. Eén van de minoren die studenten kunnen kiezen 
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is Entrepreneurship & Innovation. Het doel van deze mi-
nor is studenten als ondernemers te leren denken: hoe 
herkennen ze zakelijke kansen en op welke manier pak 
je die aan? Gedurende een half jaar proeven studenten 
van alle disciplines die nodig zijn voor ondernemerschap: 
businessmodellen, bescherming van intellectueel eigen-
dom, processen rond productontwikkeling, marketing, 
financiële schattingen, HRM. In het eindproject komen de 
onderwerpen bij elkaar. Studenten krijgen dan een gene-
rieke technologie waarvoor nog tal van toepassingen zijn 
te bedenken. Ze maken hiervan een businessconcept en 
onderzoeken of het product of de dienst haalbaar is.

Zo’n veertig procent van de ideeën die studenten ont-
wikkelen heeft een goede kans om tot een bedrijf uit te 
groeien. Op dit moment volgen aan de TU/e bijna 100 
studenten in de minor vakken in ondernemerschap. Dat 
moeten er op termijn minstens 250 worden.

Brabant Centre of Entrepeneurship 
De minor Entrepreneurship & Innovation wordt ge-
organiseerd onder de vlag van het Brabant Centre of 
Entrepreneurship (BCE). BCE is een samenwerking tussen 

de TU/e en de Universiteit van Tilburg en verzorgt voor 
studenten van beide universiteiten onderwijs in onderne-
merschap. Het BCE is geen incubator; het levert mensen 
af die met een goed businessplan kunnen binnenstappen 
bij een organisatie als Incubator3+. Het BCE bevordert dit 
ondernemerschap met training en voorlichting voor stu-
denten en medewerkers van de universiteit. Wie serieus 
interesse heeft, volgt onderwijsprogramma’s waarin stu-
denten aan de slag gaan met het vermarkten van ideeën 
uit de faculteiten. Ze werken in multidisciplinaire teams 
waarin ze eerst de technologie wegen als basis voor een 
bedrijf. In de tweede fase maken ze een ondernemings-
plan en bepalen op welke manier ze de technologie naar 
de markt gaan brengen. Maar ondernemerschap is geen 
doel op zich. Het doel is het meegeven van een onder-
nemende houding die op den duur moet gaan leiden tot 
zelfstandig ondernemersschap. 
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Starters

Begin 2010 loopt bij Incubator3+ de 300e starter binnen. Incubator3+ vraagt zich bij 

de screening van starters af: is de techniek maakbaar? Is er een markt of denken we 

een probleem voor iemand op te lossen? Hebben we vertrouwen in de persoon als 

ondernemer? Wat mist hij en laat hij zich daarin helpen?
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Mkb contacten/vouchers

Het ministerie van Economische Zaken geeft voor het mkb de kennisvouchers uit: 

waardebonnen waarmee mkb’ers kennis kopen van kennisinstellingen om producten en 

processen op lange termijn te verbeteren. Een entreeticket tot de TU/e dus. Jaarlijks 

worden via deze weg door de TU/e 150 onderzoeksprojecten gedaan voor het mkb. 
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De Eindhovense universiteit is het stadium van geïsoleerde activiteiten op 

het gebied van kennisvalorisatie voorbij. Jo van Ham, lid van het College 

van Bestuur, wil een internationaal vooraanstaande positie voor de TU/e 

op het gebied van kennisvalorisatie. Mede om die internationale ambitie 

te onderstrepen wordt de TU/e-campus omgebouwd tot TU/e Science Park. 

Belangrijkste uitdagingen de komende tien jaar zijn het intensiveren van de 

bestaande aanpak, het uitbouwen van de samenwerking en het delen van 

voorzieningen met het bedrijfsleven en kennisorganisaties in de Brainportregio. 

TU/e Science Park

Vergroten van de zichtbaarheid  
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TU/e Science Park

Vergroten van de zichtbaarheid  

Visie 
Onder de naam TU/e Science park heeft de universiteit in 
samenwerking met de gemeente Eindhoven een ontwik-
kelingsvisie voor de campus opgesteld: een blik op de 
gewenste ontwikkelingen op het terrein tot 2020. De TU/e 
wil haar terrein veel nadrukkelijker en opener dan voor-
heen inrichten tot een hot spot in de Eindhovense regio, 
waar technisch onderwijs en onderzoek in nauwe synergie 
met innovatieve bedrijven tot bloei kan komen. 

Een belangrijk uitgangspunt van de ontwikkelingsvisie is 
het vergroten van de zichtbaarheid. Het TU/e Science Park 
moet zichtbaar worden als aanbieder van onderzoek, on-
derwijs en bedrijfsfaciliteiten naast de High Tech Campus 
Eindhoven en Strijp S. “De drie complexen hebben ieder 
een eigen uitstraling binnen Brainport Eindhoven”, vertelt 
projectleider Herman Rikhof van de Dienst Huisvesting 
van de TU/e. 

TU/e Science Park staat voor een wetenschappelijke 
invalshoek in onderwijs en onderzoek waarbij de univer-
siteit intensief samenwerkt met bedrijven. De High Tech 
Campus Eindhoven richt zich meer op de productontwik-
kelindustrie, vooral op elektronisch en medisch gebied. 
En Strijp S is een locatie voor de creatieve designindustrie 
gekoppeld aan de Design Academy. Daarnaast is het de 
bedoeling om het TU/e Science Park ook letterlijk zicht-
baarder te maken. “Vanaf de toegangswegen rond het ter-
rein, met name aan de kant van de stad en de rondweg”, 
aldus Rikhof. 

In de visie wordt het universiteitsterrein opgedeeld in 
vier gebieden: de compacte campus met universiteitsge-
bouwen en centrale voorzieningen, het hbo-complex van 
Fontys Hogescholen, een bedrijvenpark met onder meer 
faciliteiten voor startende bedrijven en een woongebied 
met een hotel- en congresfunctie. 
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Huisvesting van bedrijven 
De oostkant van het universiteitsterrein is gereserveerd 
voor een bedrijvencomplex. De huisvesting van bedrijven 
moet onder andere gaan zorgen voor vruchtbare idee-
enuitwisseling tussen de twee partijen. 

Het bedrijfsleven in de regio en daarbuiten gaat voor fun-
damenteel onderzoek steeds meer een beroep doen op 
de universiteit. Dit terwijl de universiteit met het oog op 
toegepast onderzoek en kennisvalorisatie steeds meer 
aangewezen is op samenwerking met het bedrijfsleven. 
Een en ander stelt specifieke (extra) eisen aan de onder-
zoeksinfrastructuur (laboratoria en apparatuur). Door 
intensivering van de r&d-samenwerking met hightech 
bedrijven bevordert de universiteit dat nieuwe technolo-
gieën maatschappelijk en economisch benut worden. 
De noordelijke helft van het bedrijventerrein is bedoeld 
voor kantoren en ICT-bedrijven. Hier is ook ruimte voor 
starters met specifieke voorzieningen als een gemeen-

schappelijke receptie, catering en ontmoetingsmo-
gelijkheden. Op de zuidelijke helft is er ruimte voor 
bedrijven waarvoor zwaardere milieueisen gelden, zoals 
laboratoria. Verder is er Catalyst, een initiatief om een 
bedrijfsverzamelgebouw te realiseren voor starters die 
laboratoriumvoorzieningen nodig hebben. 

Van Ham hoopt dat het in 2020 normaal is dat grote 
bedrijven nieuwe TU/e-gebouwen sponsoren. Hij noemt 
het voorbeeld van de polytechnische universiteit van 
Lausanne die dit jaar het Rolex Learning Centre in ge-
bruik heeft genomen, een multimediabibliotheek. In 
Kopenhagen sponsort logistiek dienstverlener Maersk 
een groot laboratorium van de universiteit. “Bedrijven 
moeten het belangrijk vinden dat er een goede universi-
teit is,” aldus de TU/e-bestuurder. 
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Omgeving 
De ambities van de TU/e sluiten goed aan bij de 
belangen van het high tech ecosysteem in haar 
directe omgeving. Het bedrijventerrein van de TU/e 
is onderdeel van Brainport Eindhoven en van de 
Technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken. 
Iedere campus in deze regio heeft een eigen focus, 
maar er is ook sterke interactie. Die uitwisseling 
van kennis en ervaring tussen de verschillende 
campussen maakt Eindhoven en omgeving tot een 
concentratiepunt van toptechnologie en kennisin-
dustrie. 

Science guide, februari 2010

Succesvol Science Park 
Vier van de vijfenvijftig ‘innovatieve campussen’ in ons land zijn een 

succesvol initiatief. Het merendeel blijkt gewoon bedrijventerreinen 

of nog weinig meer dan een idee. De successen zitten vooral buiten 

de Randstad: Kennispark Twente, Food Valley Wageningen en High 

Tech Campus Eindhoven. In het westen scoort alleen Bio Science Park 

Leiden.

Criterium voor de duiding van een succesvolle campus/ Science Park 

zijn voor de onderzoekers van Buck Consultants International (BCI) de 

aanwezigheid van een manifeste kennisdrager, zoals een universiteit, 

publiek toponderzoeksinstituut, r&d-centrum van (internationaal) 

bedrijf, of een hogeschool. Ook moet er moet sprake zijn van een 

organisatie die open innovatie op de campus actief stimuleert. 

Het feit dat er in ons land maar weinig van dit soort succesvolle 

en strategisch functionerende voorbeelden van samenwerking 

zijn tussen HO-instellingen en bedrijven, wordt in het rapport ‘een 

belangrijk concurrentienadeel’ genoemd. Onze kenniseconomie heeft 

hiermee een achterstand op vergelijkbare hoog ontwikkelde landen, 

noteren de onderzoekers. Zij schrijven onder meer: “Onderzoeken 

in Zweden en Italië laten ook zien dat ‘new technology based 

firms’ op scienceparks beter presteren in termen van omzetgroei, 

werkgelegenheidsgroei, intensiteit van relaties met universiteiten 

en adoptie van nieuwe technologieën. Een campus van nationaal 

belang is niet alleen het natuurlijke en voor kenniswerkers en r&d-

afdelingen aantrekkelijke kristallisatiepunt voor open innovatie en 

publiek private r&d-samenwerkingsmogelijkheden, maar is door zijn 

onderscheidend vermogen en inspelend op nationale prioriteiten ook 

een innovatieversneller van nationaal formaat.”

“In de internationale concurrentiestrijd om r&d-centra en kenniswerkers 

kan een goede campus een troef van formaat zijn. In tegenstelling tot de 

omringende landen kent Nederland nog maar weinig echt volwaardige 

campussen. Dit is een belangrijk concurrentienadeel in de huidige 

kenniseconomie.” Volgens het onderzoek van BCI heeft het Science 

Park TU/e naar aanleiding van de huidige plannen een goede kans een 

succesvolle campus van nationaal belang te worden. 

Een campus van nationaal belang heeft een ander karakter, zo geeft 

men aan. 6 van de 24 initiatieven die daartoe de potentie hebben, 

kunnen nu al voluit zo genoemd worden. 4 ervan functioneren ook 

echt al als zodanig. Bij hen spelen open innovatie en publiek-private 

samenwerkingsvormen tussen kennisinstellingen en bedrijven 

een grote rol, waarbij tevens een onderscheidend vermogen in de 

inhoudelijke zwaartepunten van de innovatieactiviteiten ontwikkeld 

wordt. 

55



“Valorisatie van kennis ontwikkelt zich verder, al heeft 
het tijd nodig. Valorisatie wordt helemaal geprofessio-
naliseerd, meer ingebed in de organisatie en geaccep-
teerd als volwaardige taak van de universiteit,” verwacht 
Amandus Lundqvist. “Hoe het ervoor staat over tien jaar, 
in 2020? Tegen die tijd zal een aantal starters van ons 
naam en faam hebben gemaakt. Wellicht is er minstens 
één doorgeschoten naar de wereldtop.” 

Wim Bens kan zich helemaal vinden in deze gedachte-
gang. “Ik ben blij dat de universiteit inziet dat er nog werk 
aan de winkel is. De richting is bepaald, maar het doel 
nog niet bereikt. Een aantal praktische zaken rond valo-
risatie staat goed op de rit. Het thema komt nadrukkelijk 
aan bod in jaarverslagen en missie- en strategiedocumen-
ten. Maar het staat nog niet als vast punt op de agenda 
van de gesprekken tussen CvB en faculteitsbestuur, tus-
sen faculteitsbestuur en het bestuur van de capaciteits-
groep, tussen hoogleraar en universitair (hoofd)docent. 

En evenmin wordt valorisatie vermeld in de functieprofie-
len.” Bens is dan ook content dat zijn opvolger Steef Blok 
eerder een ondernemend type is dan een beheerder die 
op de winkel past. “Er moeten nog wat drempels worden 
geslecht.”

Uitdagende vragen 
Dat valorisatie over veel meer gaat dan louter het ‘verko-
pen’ van resultaten van onderzoek is uit al het voorgaan-
de in deze uitgave duidelijk geworden. Valorisatie heeft 
alles te maken met de positie die de universiteit gaat 
innemen in de snel veranderende samenleving van van-
daag en morgen. Het genereren van extra middelen is een 
legitieme reden om kennis te gelde te maken, en zal me-
nig hoogleraar, medewerker en student stimuleren. Veel 
belangrijker is het gegeven dat de samenleving de univer-
siteit een belangrijke rol toedicht in de ontwikkeling van 
de kennismaatschappij. Zij leidt de toekomstige profes-
sionals en leiders op en vormt hen, biedt een plaats voor 

professionalisering en ontwikkeling

Op weg naar 2020…
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brede socio-culturele interacties en gedachtevorming en 
levert kennis en inzichten die bijdragen aan het oplossen 
van complexe maatschappelijke, technologische en we-
tenschappelijke problemen. 

Die snel veranderende samenleving van vandaag en 
morgen stelt niet alleen nieuwe, uitdagende vragen 
aan de universiteiten, maar ook de processen van ken-
nisoverdracht en innovatie lopen anders dan voorheen. 
Sleutelbegrippen daarin zijn open innovatie, opereren in 
netwerken en multidisciplinair denken en werken. 

Meer middelen
Niet vreemd dus dat valorisatie inmiddels door menigeen 
-waaronder de Adviesraad Wetenschap en Technologie- 
wordt bestempeld als derde kerntaak van de universiteit, 
naast onderwijs en onderzoek. Dat vereist ook extra mid-
delen, zowel van publieke als private herkomst. Bens wil 
daarbij benadrukken dat valorisatie nooit kostendekkend 
is en altijd overheidsmiddelen zal vereisen. “Wij stoppen 
de energie in de starters, medewerkers en studenten. De 
opbrengst valt ergens anders: in de economische groei, 
de bedrijvigheid en werkgelegenheid. De veronderstelling 
dat de universiteit de investeringen terugverdient klopt 
dus niet.” Volgens Rick Harwig, chief technology officer 
en lid van de groepsraad van Philips, en Harry Hendriks, 
voorzitter directie van Philips Electronics Benelux, is het 
de hoogste tijd dat de overheid een serieuze voortrek-
kersrol gaat spelen bij de overgang naar een kenniseco-
nomie en daar ook middelen voor vrij maakt. ‘Den Haag’ 
blijft naar hun mening vooralsnog veel te onzichtbaar als 
het om innovatie gaat. 

Anderzijds pleit Harwig voor het slaan van een bredere 
brug tussen techniek en maatschappij, het beter afstem-
men en bundelen van universitaire krachten -onder an-
dere tussen de drie TU’s- en een meer zakelijke houding 
en benadering van de universiteiten richting bedrijfsle-
ven. Zoals hij stelde in UT Nieuws, het weekblad van de 
Universiteit Twente: “In andere landen is er veel minder 
schroom. Nederlandse universiteiten huiveren al snel 
voor aantasting van hun onafhankelijke positie. Daar 
moeten ze gedeeltelijk vanaf. Inhoudelijk zijn ze goed, 
maar de aansluiting bij het bedrijfsleven kan nog vele 
malen beter.” Dat vindt ook Eric van Schagen, ceo van 
ICT-dienstverlener Simac in Veldhoven. “Het bedrijfsleven 
heeft al meer invloed gekregen op de universiteit, maar 
andersom juich ik ook toe. Laat mensen van de univer-
siteit in raden van advies gaan zitten of commissaris 

worden. Wetenschappers kunnen direct deelnemen aan 
discussies binnen ondernemingen.”

Onafhankelijk
De academische onafhankelijkheid is en blijft echter een 
heikel punt in de discussie rond valorisatie en contacten 
met het bedrijfsleven. Zoals ook het aspect van funda-
menteel versus (te) toegepast onderzoek de meningen 
vaak scherp verdeelt. Ten onrechte, vindt Sjoerd Romme, 
decaan en hoogleraar ondernemerschap en innovatie bij 
de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences 
van de TU/e. “Excellentie in onderzoek en valorisatie gaan 
bij de echte toppers samen, is bijvoorbeeld door de KU 
Leuven aangetoond. De werkelijk goede hoogleraren sco-
ren hoog op de publicatielijsten, trekken veel promovendi 
aan, weten zowel eerste, tweede als derde geldstromen 
aan te boren en creëren ook nog eens regelmatig spin 
offs.” Romme erkent dat er altijd een zeker spanningsveld 
zal blijven bestaan, maar transparantie vormt naar zijn 
mening een groot deel van de oplossing. “Bij publicaties 
de sponsors vermelden schept in ieder geval duidelijk-
heid.”  

Scheidslijn
Intussen lijkt de traditionele scheidslijn tussen funda-
menteel en toegepast onderzoek te vervagen. Zoals de 
rector van de KU Leuven, Mark Waer stelt: “Dit onder-
scheid is zeer artificieel en de specifieke kenmerken 
van deze twee types van kennis en onderzoek zijn vaak 
arbitrair. Daarom spreken velen inmiddels terecht in ter-
men van ‘toegepast’ en ‘nog niet toegepast’ onderzoek. 
Daarnaast is men zich meer en meer gaan realiseren dat 
er naast de twee besproken vormen van kennis -indien 
die dan al zouden bestaan- er nog mengvormen bestaan 
en dat er nog andere vormen voorkomen die vooral in 
de praktijk worden opgedaan zoals ‘tacit knowledge’, 
‘process knowledge’, ‘experience or acting learning’ en 
ten slotte, een vorm van kennis die ‘cultuurkennis’ wordt 
genoemd. 

Ook Theo Mulder, directeur onderzoek KNAW, ziet die 
grens vervagen en Jos Engelen, voorzitter van onder-
zoeksfinancier NWO en voorheen wetenschappelijk direc-
teur van het CERN in Genève omschrijft het onderscheid 
fundamenteel-toegepast als ‘zot en zinloos’. De twee 
zeiden dit onlangs bij de presentatie van de ‘Handreiking 
evaluatie van maatschappelijke relevantie van weten-
schappelijk onderzoek’, in Den Haag.
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Zichtbaar maken
Bij diezelfde presentatie stelde VSNU-voorzitter Sybolt 
Noorda, voorheen CvB-voorzitter van de Universiteit van 
Amsterdam, dat het huidige systeem van op citaten en 
publicaties gebaseerde ranking leidt tot ‘kloongedrag’ en 
het gevaar in zich heeft van het creëren van een ‘nieuwe 
ivoren toren’. De maatschappelijke en economische rele-
vantie van onderzoek meenemen in beoordelingen is naar 
zijn idee een stap in de goede richting naar breder on-
derzoeksgedrag. “En elk deelgebied van de wetenschap 
heeft een eigen werkingsdomein met eigen werkingsvor-
men. Het is goed om dat zichtbaar te maken en ook als 
zodanig te gaan beoordelen.”
De aanwezigen waren het met elkaar eens: de beoordeling 
van maatschappelijke en economische relevantie meene-
men in visitaties levert een mooie kans, met name voor de 
technische wetenschappers en voor onderzoekers binnen 
het hbo, om meer waardering te krijgen voor zaken als 
octrooien, spin offs en contacten met bedrijven of andere 
derden. “Wellicht dat het dan ook nog eens wordt meege-
nomen bij de onderzoeksaanvragen en -voorstellen, en 
in de individuele beoordeling en het personeelsbeleid,” 
klonk de suggestie tijdens de discussie. 

Integratieslag
Valorisatie heeft dus ook alles te maken met verande-
ring van de cultuur binnen de universiteiten. Hoe die 
eruit ziet in 2020? “Tegen die tijd wordt nog sterker die 
maatschappelijke en economische relevantie meegeno-
men. De balans in de driehoek wetenschappelijke-maat-
schappelijke-economische waarde is dan beter, zodat 
kennis makkelijker de weg naar buiten vindt,” denkt Elly 
Blanksma-van den Heuvel, CDA-Tweede Kamerlid. Nog 
optimistischer is Maarten Steinbuch, hoogleraar systems 
& control bij de faculteit werktuigbouwkunde van de TU/e. 
“In een Brainport regio die gigantisch groeit, hebben we 
een universiteit nodig die ook groeit. Die twee keer zo 
groot wordt - dat komt tussen nu en 2020 neer op acht 
procent groei per jaar. Meer bachelors en nieuwe masters 
dus, nieuwe opleidingen die studenten van over de hele 
wereld trekken. Het Innovation Lab dient een integra-
tieslag met de faculteiten aan te gaan. Valorisatie moet 
doordringen tot in de haarvaten van alle medewerkers.”
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