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Samenvatting 

 
Samenvatting 

 
Energieonderzoek en –innovatie vormen belangrijke en aan elkaar gerelateerde onderdelen van het 
energiebeleid om de overgang naar een duurzame energiehuishouding te realiseren. Voor de lange 
termijn bestaan op deze gebieden twee richtinggevende beleidssporen: de energie onderzoek 
subsidie: lange termijn (EOS: LT) en de energietransitie.  
 
In het eerste beleidsspoor, EOS: LT, wordt het publiek gefinancierd lange termijn energieonderzoek op 
een beperkt aantal aandachtsgebieden gericht. Hiervoor zijn lange termijn onderzoeksprogram m a‟s 
opgesteld, w aarin onderzoeksthem a‟s zijn opgenom en die in aanm erking kom en voor subsidie. 
 
Het tweede beleidsspoor, de energietransitie, richt zich op niet alleen op de technologische, maar ook 
de institutionele en politiek-bestuurlijke vernieuwingen om de duurzame energiehuishouding te 
realiseren. In samenspraak met verschillende stakeholders worden langetermijnvisies geformuleerd en 
de mogelijke wegen om deze visies te realiseren. Op basis hiervan worden kortetermijnexperimenten 
opgesteld om deze  wegen te verkennen en aan te scherpen. 
 
EOS: LT en energietransitie zijn grotendeels onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar er zijn 
pogingen ondernomen om de aansluiting tussen beide trajecten te versterken. Het probleem in de 
praktijk is echter dat de vraag naar industrieel en fundamenteel energieonderzoek vanuit 
energietransitie tot nu in onvoldoende mate wordt gearticuleerd. Hierdoor heeft EOS: LT eventuele 
aanvullende onderzoeksbehoeften vanuit de energietransitie niet kunnen meenemen in de 
onderzoeksprogram m a‟s. Dit kan ertoe leiden dat langetermijnonderzoek, dat voor de energietransitie 
noodzakelijk is, niet wordt uitgevoerd.  
 
Dit onderzoek verkent de problemen bij vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn 
energieonderzoek in kaart te brengen en draagt maatregelen aan om deze problemen op te lossen.  
 
Het eerste deel van het onderzoek richt zich op een reconstructie van beide beleidstrajecten en de 
theoretische bijdrage die beide beleidsprogram m a‟s kunnen leveren aan energie-innovatie. In dit 
gedeelte kom en ook de m ogelijkheden tot synergie tussen beide beleidsprogram m a‟s aan bod. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het functieraamwerk van de Universiteit Utrecht.  
Vervolgens worden op basis van literatuuronderzoek en oriënterende gesprekken een aantal mogelijke 
knelpunten geïdentificeerd bij vraagarticulatie in het verleden. Het onderzoek focust zich op één 
mogelijk knelpunt: de bereidheid van het bedrijfsleven tot het articuleren van lange termijn 
onderzoeksvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de theory of planned behavior om inzicht te 
krijgen in de determinanten voor de bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie en om maatregelen 
op te stellen die deze bereidheid kunnen vergroten. Het opgestelde conceptueel model wordt in dit 
onderzoek getoetst middels semi-gestructureerde interviews van bedrijven, die betrokken zijn bij de 
transitiethem a‟s N ieuw  Gas en Duurzam e M obiliteit. 
 
Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat de verwachte gevolgen van vraagarticulatie 
grotendeels bepalend zijn voor de bereidheid tot vraagarticulatie van bedrijven. De belangrijkste 
verwachte gevolgen zijn de verbetering van de aansluiting van het extern langetermijnonderzoek op 
de behoefte van het bedrijf en de verbetering van de mogelijkheden om subsidies via de 
onderzoeksprogramma‟s te verkrijgen. Deze verwachtingen zijn deels afhankelijk van het type bedrijf 
en de sector, waarin het bedrijf zich bevindt. Hiernaast spelen ook eerdere ervaringen met 
vraagarticulatie, met het transitieproces en met het subsidieprogramma EOS: LT een belangrijke rol.  
 
Op basis van deze bevindingen worden in dit onderzoek de volgende aanbevelingen gedaan om de 
vraagarticulatie door bedrijven vanuit energietransitie te versterken: 
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1. Advies over de te benaderen bedrijven door SenterNovem; 
2. Een zichtbare, consistente betrokkenheid van de overheid bij het transitieproces; 
3. Aanmoediging van interactie in EOS: LT subsidie-instrument; 
4. Terugkoppeling van de resultaten van vraagarticulatie naar de deelnemende bedrijven; 
5. Een doorzichtige beoordelingsprocedure voor projectvoorstellen in EOS: LT; 
6. Een extra stap bij preselectie van voorstellen voor EOS: LT. 
 
Deze maatregelen dien ter versterking van de vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven. Om tot 
bruikbare en volledige vragen te komen vanuit de energietransitie, is de vormgeving van het 
vraagarticulatieproces ook relevant. Hierbij is het stimuleren van interactie tussen bedrijven en 
kennisinstellingen bij het proces noodzakelijk. Dit kan leiden tot netwerkvorming tussen bedrijven en 
kennisinstellingen en een beter inzicht van kennisinstellingen in de wensen van het bedrijfsleven. Dit 
kan de uiteindelijke praktische toepasbaarheid van het langetermijnonderzoek ten goede komen. 
De resulterende vragen dienen door de transitieplatforms te worden geschift op basis van de 
relevantie voor de energietransitie. Niet alle vragen van de individuele bedrijven zullen immers 
relevant zijn vanuit transitieoogpunt. Hiervoor is ook de input vanuit de verschillende werkgroepen 
bruikbaar. 
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Deze scriptie is geschreven in het kader van de studie Technische Innovatiewetenschappen aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het daadwerkelijke afstudeeronderzoek is gedaan in opdracht van 
het ministerie van Economische Zaken. 
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bood mij deze kans. Het bleek een zeer interessante en leerzame periode, waarbij ik onder andere een 
fusie van tw ee DG‟s m et de bijbehorende interne verhuizing m eem aakte. D e tw eede verhuizing heb ik 
op het nippertje gemist. Ook de problematiek bleek erg interessant en bood een mooie gelegenheid 
om de ervaringen van bedrijven met overheidsbeleid te aanhoren en terug te koppelen naar EZ. Ik heb 
het als een zeer leuke en afwisselende tijd ervaren. 
 
Tijd voor de bedankjes. 
Ten eerste wil ik mijn begeleiders bedanken, te weten Geert Verbong (TUE), Marco Klaassen (EZ, nu 
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zware bevalling, maar zoals bij de meeste bevallingen is deze voorafgegaan door een hoop lol en ben 
ik trots op het eindresultaat. Bedankt voor de adviezen en de begeleiding. 
 
Verder w il ik de collega‟s van Econom ische Zaken bedanken voor de nuttige gesprekken, de 
gezelligheid en de in-/ ontspanning van de potjes tafelvoetbal. Het stereotype van de saaie ambtenaar 
kan wat mij betreft direct de prullenbak in.  
 
Tevens wil ik alle personen van de overheid en het bedrijfsleven bedanken, die ik in het kader van mijn 
afstudeeropdracht gesproken of geïnterviewd heb. Zonder jullie input was dit onderzoek niet van de 
grond gekomen.  
 
H ierbij nog “a big thank you” naar mijn vrienden.  Jullie zorgden voor de broodnodige R&R en 
natuurlijk voor de noodzakelijke spierkracht bij m ijn zoveelste verhuizing…  Tenslotte nog dit: “Pap, 
m am , oom  Eddy, tante Lien en om a bedankt. Voor alles.”  
 
 
Mark Macaré, 
 
Augustus 2006. 
 



 
Inhoudsopgave 

 
Inhoudsopgave 
 

SAMENVATTING  

VOORWOORD  

INHOUDSOPGAVE  

1 INLEIDING 1 

1.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK 1 
1.1 DOELSTELLINGEN 2 
1.2 VRAAGSTELLINGEN 2 
1.3 METHODE VAN ONDERZOEK 2 
1.4 OPBOUW VAN HET VERSLAG 2 

2 BELEIDSACHTERGROND 3 

2.1 INLEIDING 3 
2.2 EOS: LT 3 
2.2.1 ACHTERGROND 3 
2.2.2 HOOFDLIJNEN EOS: LT 3 
2.2.3 ONTWIKKELINGSTRAJECT EOS: LT 4 
2.2.4 HUIDIGE ORGANISATIE EN INSTRUMENTARIUM 6 
2.3 ENERGIETRANSITIE 7 
2.3.1 ACHTERGROND 7 
2.3.2 DOEL EN HOOFDLIJNEN TRANSITIE 7 
2.3.3 TRAJECT ENERGIETRANSITIE 8 
2.3.4 ORGANISATIE 9 
2.3.5 INSTRUMENTEN 10 
2.4 POSITIE EOS: LT EN ENERGIETRANSITIE 11 

3 HET FUNCTIERAAMWERK: DE ROL VAN EOS: LT EN ENERGIETRANSITIE BIJ 
ENERGIE-INNOVATIE 12 

3.1 INLEIDING 12 
3.2 HET FUNCTIERAAMWERK 12 
3.2.1 FUNCTIES VAN INNOVATIESYSTEMEN 13 
3.2.2 INTERACTIE TUSSEN FUNCTIES 15 
3.3 TOEPASSING FUNCTIERAAMWERK 16 
3.3.1 AFBAKENING 16 
3.3.2 FUNCTIES VAN INNOVATIESYSTEMEN: BIJDRAGE TRANSITIEAANPAK 16 
3.3.3 FUNCTIES VAN INNOVATIESYSTEMEN: BIJDRAGE EOS: LT 18 
3.3.4 INTERACTIE TUSSEN EOS: LT EN ENERGIETRANSITIE 18 
3.4 POGINGEN TOT AANSLUITING 20 
3.5 KNELPUNTEN BIJ VRAAGARTICULATIE 20 
3.6 BESLUIT VOOR FOCUS VAN HET ONDERZOEK 21 

4 THEORETISCH KADER 23 



 
Inhoudsopgave 

 
4.1 INLEIDING 23 
4.2 HOOFDLIJN 23 
4.2.1 AANNAME 23 
4.2.2 DEFINITIE VAN GEDRAG 24 
4.2.3 DETERMINANTEN VOOR INTENTIES 24 
4.2.4 VOORWAARDEN 26 
4.3 GEBRUIK THEORIE 26 

5 CONCEPTUEEL KADER EN MODEL 27 

5.1 INLEIDING 27 
5.2 AANNAME 27 
5.3 DEFINITIE VAN TE ONDERZOEKEN GEDRAG 27 
5.4 HYPOTHESES 28 
5.5 SAILLANTE OVERTUIGINGEN 28 
5.5.1 VERWACHTE GEVOLGEN VAN VRAAGARTICULATIE 29 
5.5.2 EXTERNE DRUK MET BETREKKING TOT VRAAGARTICULATIE 30 
5.5.3 CONTROLE OVER VRAAGARTICULATIE 30 
5.6 GEBRUIK MODEL 31 

6 AANPAK 32 

6.1 INLEIDING 32 
6.2 ONDERZOEKSOPZET 32 
6.2.1 ONDERZOEKSTYPE 32 
6.2.2 POPULATIE EN ONDERZOEKSEENHEID 32 
6.2.3 STEEKPROEF 33 
6.2.4 RESPONDENTEN 34 
6.3 OPERATIONALISERING 34 
6.3.1 DOEL 35 
6.3.2 INFORMATIEBEHOEFTE 35 
6.3.3 INDICATIE METHODEN 36 
6.3.4 OPSTELLEN INTERVIEWSCHEMA 37 
6.4 METHODE VAN DATAVERWERKING 37 
6.4.1 ANALYSEPLAN 37 

7 RESULTATEN 39 

7.1 INLEIDING 39 
7.2 DAADWERKELIJKE BEREIDHEID 39 
7.3 HYPOTHESES 39 
7.3.1 HYPOTHESE 1 39 
7.3.2 HYPOTHESE 2 40 
7.3.3 HYPOTHESE 3 40 
7.4 TOTAALBEELD 40 
7.5 ANALYSE 41 
7.5.1 ANALYSE VAN DE VERWACHTE GEVOLGEN 41 
7.5.2 BELANGRIJKSTE CATEGORIEËN VERWACHTE GEVOLGEN 42 
7.5.3 SAILLANTE OVERTUIGINGEN BIJ VERWACHTE GEVOLGEN 42 
7.5.4 ANALYSE VAN DE CONTROLE OVER VRAAGARTICULATIE 44 
7.6 KNELPUNTEN 44 
7.7 VOLLEDIGHEID MODEL 45 



 
Inhoudsopgave 

 
8 CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 46 

8.1 DEELVRAAG 1 46 
8.2 DEELVRAAG 2 EN 3 46 
8.2.1 ALGEMENE INDRUK VAN KNELPUNTEN 46 
8.2.2 PROCESSEN EN OVERWEGINGEN 47 
8.2.3 KNELPUNTEN 48 
8.3 DEELVRAAG 4 48 
8.3.1 MOGELIJKHEDEN 49 
8.4 BELEIDSADVIES 51 
8.4.1 ADVIES VOOR HET VERSTERKEN VAN VRAAGARTICULATIE BEDRIJFSLEVEN 51 
8.4.2 DISCUSSIE 51 
8.4.3 BELEIDSADVIES VORMGEVING VAN VRAAGARTICULATIE VANUIT TRANSITIE VOOR EOS: LT 53 
8.5 MOGELIJKHEDEN VOOR VERVOLGONDERZOEK 54 

REFERENTIES 55 

LITERATUUR 55 
INTERNETBRONNEN 56 

BIJLAGEN 57 

I. ONTWIKKELINGSTRAJECT EOS: LT EN ENERGIETRANSITIE I 

II. A A N SL U IT IN G  T H E M A ’S EOS: LT EN TRANSITIEPADEN II 

III. INTERVIEWHANDLEIDING VI 

IV. GEÏNTERVIEWDE BEDRIJVEN X 

V. INTERVIEWS XI 



 
Inleiding 

 

   Pagina 1 

1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
De huidige energiehuishouding is niet duurzaam. Door toenemend energieverbruik kan dit op termijn 
leiden tot ernstige problemen met betrekking tot klimaatverandering en voorzieningszekerheid. Om 
deze problemen te voorkomen, zijn de beleidsambities van het ministerie van Economische Zaken 
gericht op de overgang naar een duurzame energiehuishouding.  
 

 
Box 1.1: definitie van een duurzame energiehuishouding1 
 
Energieonderzoek en –innovatie vormen belangrijke en aan elkaar gerelateerde onderdelen van het 
energiebeleid om deze overgang te realiseren. Voor de lange termijn zijn er op dit gebied twee 
richtinggevende beleidssporen: de energie onderzoek subsidie: lange termijn (EOS: LT) en de 
energietransitie.  
 
Het eerste spoor, EOS: LT, is gericht op de bijdrage van lange termijn energieonderzoek aan de 
duurzame energiehuishouding. Een bijkomend aandachtspunt is het vergroten van de kwaliteit van 
energieonderzoek en de kennis in Nederland. Om dit te bereiken, zet EOS: LT het publiek gefinancierd 
lange termijn energieonderzoek in op een beperkt aantal gebieden, om zodoende massa en focus in 
het onderzoek te creëren. De keuze voor deze onderzoeksgebieden is gemaakt met behulp van 
inbreng van bedrijven en kennisinstellingen, en is vastgelegd in de EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s.   
 
Het andere beleidsspoor is de zogenaamde energietransitie. Dit is de langetermijnkoers, die zich richt 
op technologische, institutionele en politiek-bestuurlijke vernieuwingen om de duurzame 
energiehuishouding te realiseren.2 Hiervoor worden, in samenwerking met stakeholders, 
langetermijnvisies en mogelijke routes naar deze gewenste eindsituaties opgesteld. Op basis hiervan 
worden concrete korte termijn experimenten opgezet om leerervaringen op te doen en deze routes 
verder te ontwikkelen. 
 
EOS: LT en energietransitie zijn onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar er zijn pogingen 
ondernomen om de aansluiting tussen beide trajecten te versterken. Hierbij is geprobeerd om een 
helder beeld van de lange termijn onderzoeksbehoeften vanuit energietransitie te krijgen. Deze 
onderzoeksbehoeften zouden vervolgens in de EOS: LT onderzoeksprogramma‟s worden opgenomen. 
 
Het probleem in de praktijk is echter dat de vraag naar fundamenteel en industrieel energieonderzoek 
vanuit energietransitie tot nu in onvoldoende mate wordt gearticuleerd. Hierdoor hebben de EOS: LT 
onderzoeksprogram m a‟s eventuele aanvullende onderzoeksbehoeften vanuit de energietransitie niet 
kunnen meenemen. Dit kan ertoe leiden, dat fundamenteel en industrieel onderzoek dat voor de 
energietransitie noodzakelijk is, niet wordt uitgevoerd.  

                                                 
1 VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4,  Een wereld en een wil. Den Haag 
2 Rotmans, J. Loorbach, D. & van der Brugge, R. (2005). Transitiemanagement en duurzame ontwikkeling; Co-
evolutionaire sturing in het licht van complexiteit. Beleidswetenschap, 19(2), p.3-2.3.  

“E en energiehuishouding (hier bedoeld in brede zin, dus m et inbegrip van m obiliteit) is pas duurzaam  
als de gebruikte energiebronnen nu en in de toekomst in voldoende mate beschikbaar zijn, als de 
effecten van het energiegebruik nu en in de toekomst onschadelijk zijn voor de natuur en de mens, als 
de levering betrouwbaar en veilig is en als een ieder toegang heeft tot energie tegen een redelijke 
prijs.”  
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1.1 Doelstellingen  
De doelstelling van het onderzoek is de problemen bij vraagarticulatie vanuit energietransitie voor de 
EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s in kaart te brengen en adviezen aan te dragen om deze knelpunten 
aan te pakken. 
 

1.2 Vraagstellingen  
De vraagstelling van het onderzoek is: 
Hoe kan de vraagarticulatie voor de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s vanuit energietransitie worden 
versterkt, zodat het voor de transitie benodigde onderzoek wordt uitgevoerd?  
 
Om een antwoord op deze hoofdvraag te kunnen geven, zijn een aantal deelvragen opgesteld: 

1. Hoe komt de vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek voor 
de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s op dit moment tot stand?  

2. Welke processen en overwegingen zijn van invloed op deze vraagarticulatie? 
3. Wat zijn de knelpunten bij de vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn 

energieonderzoek voor de EOS: LT onderzoeksprogramma‟s? 
4. Hoe kunnen deze knelpunten worden aangepakt? 

 

1.3 Methode van onderzoek 
Het onderzoek bestond uit twee hoofddelen. Het eerste gedeelte van het onderzoek was exploratief 
van aard. Door middel van literatuuronderzoek en verkennende gesprekken is een eerste analyse van 
de probleemsituatie opgesteld. Tevens is gekeken naar de mogelijke gevolgen van deze situatie. Op 
basis van deze eerste analyse is gekozen voor de verdere focus van het onderzoek. 
 
In het tweede gedeelte van het onderzoek is onderzocht wat de daadwerkelijke invloed is van de  
gevonden knelpunten en hoe deze knelpunten aangepakt kunnen worden. Tenslotte zijn aan de hand 
van de resultaten conclusies en aanbevelingen opgesteld.  
 

1.4 Opbouw van het verslag  
In het volgende hoofdstuk wordt de achtergrond van de probleemsituatie nader toegelicht. In 
hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het belang van  interactie tussen de twee beleidstrajecten en de 
mogelijkheden hiertoe. Tevens wordt  een eerste indicatie van de knelpunten gegeven. Op basis 
hiervan wordt een besluit genomen voor de focus van het onderzoek. 
In Hoofdstuk 4 wordt het theoretisch kader behandeld, dat inzicht moet bieden in de geconstateerde 
knelpunten. Met behulp van deze theorie worden in hoofdstuk 5 het conceptuele kader en model 
opgesteld, waarna de onderzoeksmethode in hoofdstuk 6 aan bod komen. De resultaten volgen in 
hoofdstuk 7. Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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2 Beleidsachtergrond 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de probleemsituatie en de achtergrond hiervan. Eerst 
worden de ontwikkelingstrajecten van EOS: LT en energietransitie beschreven. Hierbij komen de 
achtergronden, doelen en huidige vormen van beide beleidssporen aan bod. Vervolgens wordt nader 
ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen beide beleidssporen.  
 

2.2 EOS: LT 

2.2.1 Achtergrond 
De Energie Onderzoek Subsidie: lange termijn (EOS: LT) maakt onderdeel uit van het overkoepelende 
EOS, dat ook instrumenten voor de korte (EOS DEMO) en middellange termijn (EOS ES, voorheen IS) 
kent. Dit onderzoek richt zich echter expliciet op het instrument voor het langetermijnonderzoek, EOS: 
LT. EOS: LT is ontwikkeld in reactie op een aantal ontwikkelingen en trends op energiegebied, die van 
grote invloed waren op het energieonderzoek. 
Deze ontwikkelingen waren:3-4 

1. De liberalisering en privatisering van de energiemarkt;  
2. De internationalisering van onderzoek; 
3. De veranderende positie van de overheid.  

 
De liberalisering en privatisering van de energiesector leidden ertoe dat het onderzoek in de markt 
zich sterker ging richten op kortetermijnonderzoek ten koste van het langetermijnonderzoek 
Bovendien werd de internationale topkwaliteit van het onderzoek belangrijker, doordat concurrentie in 
de onderzoekswereld meer en meer in een internationale context ging plaatsvinden. Tenslotte 
verschoof de rol van de overheid door de liberalisering van actieve speler op het veld naar regisseur.  
 
Destijds was in het energieonderzoeksbeleid het budget voor energieonderzoek echter sterk gericht 
op kortetermijnonderzoek. Bovendien had het bestaande beleid geresulteerd in een grote 
verscheidenheid aan energieonderzoeksthem a‟s. O m  te kunnen concurreren in de internationale 
onderzoeksmarkt was juist focus en massa in het energieonderzoek nodig. Hierdoor was vernieuwing 
van het energieonderzoeksbeleid noodzakelijk.  
 

2.2.2 Hoofdlijnen EOS: LT 
De belangrijkste hoofdlijnen bij de vernieuwing van het beleid werden gevormd door:5  

1. Concentratie op lange termijn energieonderzoek; 
2. Inzet op een beperkt aantal onderzoeksgebieden; 
3. Aanpassing van de onderzoeksinfrastructuur; 
4. Versterking van internationale samenwerking; 
5. Verhoging van de toepassing van kennis; 

 

                                                 
3 CEA(2001). Invloed van liberalisatie op privaat gefinancierd energieonderzoek, van scan naar beeld.  
Rotterdam. 
4 EZ (2001). EOS, Energie Onderzoek Strategie. Den Haag.  
5 De VROM-raad en de AER (2004). Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen. Den Haag 
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Aangezien het privaat onderzoek zich in toenemende mate op de korte termijn richtte, werd het 
publiek gefinancierd energieonderzoek sterker geconcentreerd op de lange termijn. Dit wordt 
weergegeven in figuur 2.1. 
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Figuur 2.1: overheidsbudget voor specifiek energieonderzoek voor en na EOS: LT6  
 
Verder is gekozen om in te zetten op een beperkt aantal onderzoeksgebieden, waar Nederland reeds 
een sterke positie bezat. Deze selectie was noodzakelijk om bestaande versnippering van het 
energieonderzoek tegen te gaan en de noodzakelijke massa en hoge kwaliteit van het onderzoek op 
een kostenefficiënte manier te bereiken.  
 
Een derde hoofdlijn van EOS: LT was de aanpassing van de onderzoeksinfrastructuur. Hierbij werd 
sterker de nadruk gelegd op marktsturing; relevante marktpartijen werden nauwer betrokken bij het 
selectieproces van de te onderzoeken them a‟s. D e overheid gaf hierbij de doelen en criteria aan, m aar 
bemoeide zich niet met de inhoud. Tevens werd de aansturing van de kennisinstellingen geëvalueerd. 
 
De grotere betrokkenheid van de markt had ook tot doel de toepassing van ontwikkelde kennis te 
verhogen. Andere maatregelen op dit gebied waren de verbetering van de verspreiding van 
ontwikkelde kennis, het monitoren van het publiek gefinancierd onderzoek en het waarborgen van de 
actualiteit van de onderzoeksprogram m a‟s.  
 
Tenslotte werd samenwerking met buitenlandse partners en de import van belangrijke buitenlandse 
kennis sterker gestimuleerd, om zodoende in te spelen op de internationalisering van de 
onderzoekswereld. 
 

2.2.3 Ontwikkelingstraject EOS: LT 
In 2001 startte de herziening van het energieonderzoeksbeleid van het ministerie van Economische 
Zaken. Nadat de hoofdlijnen van het nieuwe beleid eind 2001 door de Tweede Kamer waren 
goedgekeurd, is in 2002 begonnen met de concrete uitwerking van het beleid. Deze 
beleidsreconstructie is gericht op het ontwikkelingstraject van de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s.  
De eerste stap in dit traject bestond uit het ontwikkelen van een onderzoeksportfolio, waarin de 
verschillende energieonderzoeksthem a‟s gecategoriseerd w aren. D eze indeling is gem aakt op basis 

                                                 
6 Gebaseerd op: AER (2001). Energieonderzoek, de krachten gebundeld. Den Haag 
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van een uitgebreide marktconsultatie van het energieonderzoeksveld. Hierbij zijn 
onderzoeksinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties benaderd om verschillende 
onderzoeksgebieden te beoordelen op twee criteria: 7 

 De verwachte bijdrage aan een duurzame energiehuishouding (in 2010 en 2030); 
 De kennispositie voor deze optie in Nederland. 

 
Hoewel zowel bedrijven als kennisinstellingen betrokken waren bij de marktconsultatie, is de input 
vanuit het bedrijfsleven beperkt geweest. Voor de twintig speerpunten hebben bijvoorbeeld in totaal 
47 personen input geleverd, waarvan 7 mensen uit bedrijven. Voor een aantal aandachtsgebieden is 
door geen enkel bedrijf input geleverd. 8-9 

 
Op basis van de resultaten van deze consultatie zijn de onderzoeksgebieden ingedeeld in vier 
categorieën. Bij deze indeling is gebruik gemaakt van de onderstaande EOS-matrix:  
 

 
Figuur 2.2: de EOS-matrix9  
 
Onderzoeksgebieden die op beide criteria hoog scoorden, zijn ingedeeld bij de speerpunten. 
Gebieden met een mogelijke bijdrage aan een duurzame energiehuishouding, maar een onvoldoende 
kennispositie binnen Nederland, zijn ondergebracht bij de kennisim portthem a‟s. Voor de 
kennisexportthem a‟s bezat Nederland juist een goede kennispositie, maar van deze them a‟s werd 
geen grote bijdrage aan de duurzame energiehuishouding verwacht. Tenslotte vormden gebieden, die 
op beide criteria laag scoren, geen R&D-them a‟s.  
 
De speerpunten en kennisim portthem a‟s zijn vervolgens in de R&D-portfolio opgenomen en 
ingedeeld in vijf categorieën:7 

1. Energie-efficiëntieverbetering in de industriële en agrarische sector; 
2. Biomassa; 
3. Nieuw Gas / Schoon Fossiel; 
4. Gebouwde omgeving; 
5. Opwekking en netten. 
 

In de tweede fase van de onderzoeksprogrammering is de R&D-portfolio voorgelegd aan stakeholders 
binnen de vijf aandachtsgebieden.  Op basis van hun inbreng zijn de verschillende aandachtsgebieden 
verder afgebakend. Tevens zijn per aandachtsgebied de belanghebbende actoren en initiatieven in 
kaart gebracht. Tenslotte hebben de voorverkenningen aanbevelingen opgeleverd voor het 
                                                 
7 SenterNovem(2004). Lange Termijn E O S onderzoeksprogram m a‟s. Den Haag. 
8 SenterNovem (2003). Resultaten Voorverkenningen EOS2. Den Haag. 
9 Van de Bunt (2002). Een geïnformeerd beleid. Consultatie van het veld over de waarde van het publiek 
gefinancierde energieonderzoek in Nederland. Amsterdam. 
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programmeringsproces. De bijdrage van bedrijven was in deze fase van beduidend groter dan in de 
eerste fase; ruim 70 marktpartijen hebben enige vorm van input geleverd tijdens dit proces. 
Desondanks bleek ook in deze fase dat veel bedrijven weinig binding hadden met 
langetermijnonderzoek.7 

 
In de laatste fase hebben de R&D portfolio en de voorverkenningen als basis gediend bij het 
programmeringsproces. Tijdens dit proces hebben programmavoorbereidingscommissies lange 
termijnvisies voor de verschillende aandachtsgebieden opgesteld. De commissies bestonden uit  
experts uit de betreffende velden. Aan de hand van de visies zijn  onderzoeksdoelstellingen en 
voorbeelden van onderzoeksonderw erpen geform uleerd. De conceptprogram m a‟s zijn voorgelegd aan 
marktpartijen voor feedback, waarna ze officieel zijn vastgelegd door Economische Zaken.8 
 

2.2.4 Huidige organisatie en instrumentarium 
De EOS: lange termijn onderzoeksprogramma‟s vormen nu de leidraad voor de beoordeling van 
projectvoorstellen voor de subsidieregeling van EOS: LT.  Alleen fundamenteel of industrieel 
onderzoek komt in aanmerking voor subsidie. Als eis geldt, dat de te onderzoeken technologie meer 
dan tien jaar van marktintroductie af dient te staan.  
 
De voorstellen worden beoordeeld door de onafhankelijke Energie Adviescommissie op basis van de 
bijdrage aan een duurzame energiehuishouding en de bijdrage aan de versterking van de 
kennispositie van Nederland. Hierbij weegt het eerste criterium twee keer zo zwaar als het tweede.10 
De voorstellen kunnen worden ingediend tijdens tenderrondes. De hoogte van de beschikbare 
subsidies voor voorstellen is in de onderstaande tabel weergegeven.  
 
 
Subsidie-instrument EOS: LT  
Budget 29 miljoen euro in 2005 
Maximale subsidie 1,2 miljoen euro per project 
Subsidiepercentages 100% voor fundamenteel onderzoek 

50% voor industrieel onderzoek 
Speciale regelingen Gammaonderzoek maximaal 45% van subsidie 

10% extra subsidie voor samenwerking met buitenlandse partijen 
10% extra subsidie voor samenwerking tussen bedrijven en 
kennisinstellingen 
10% extra subsidie voor MKB-ondernemers 

Toekenning Middels tenders 
Tabel 2.1: subsidieregeling EOS: LT10 
 
Naar aanleiding van de evaluatie van EOS: LT in 2005 en de aanbevelingen van de commissie Wijffels 
over de aansturing van TNO en de grote technologische instituten zijn begin 2006 bepaalde 
onderwerpen in EOS: LT geheel of gedeeltelijk aan ECN toegekend.11-12-13 Op deze gebieden kunnen 
bedrijven helemaal niet, of alleen in samenwerking met ECN indienen.14 

                                                 
10 SenterNovem(2006). Energie Onderzoek Subsidie: Lange Termijn Handleiding. Den Haag. 
11 SenterNovem (2006). Resultaten EOS 2005 (Presentatie bij Economische Zaken). Den Haag.  
12 Ad hoc-com m issie “brugfunctie van  T N O  en de G T I’s” (2004). De kracht van directe verbindingen. Den 
Haag. 
13 OCW (2005). Kennis voor de samenleving, Voortgangsrapportage implementatie kabinetsstandpunt 
brugfunctie T N O  en G T I‟s. Den Haag 
14 S enterN ovem  (2006).O verzicht onderzoeksthem a’s E O S : LT. Geraadpleegd op 15 maart, 2006, op 
senternovem.nl/mmfiles/Overzicht%20onderzoeksthema's%20EOS%20Lange%20Termijn_tcm24- 177900.pdf 
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Om de onderzoeksprogramma‟s up-to-date te houden, staat in 2006 een mid-term review gepland. 
Op basis van deze mid-term review kunnen kleine aanpassingen aan het portfolio worden gedaan. 
Verder wordt om de 4 jaar, beginnende in 2008, een uitgebreide consultatieronde gehouden. Naar 
aanleiding hiervan kunnen grondige herzieningen in de onderzoeksprogram m a‟s w orden 
doorgevoerd. 
 

2.3 Energietransitie 

2.3.1 Achtergrond 
De transitieaanpak is geïntroduceerd als een nieuwe manier om hardnekkige milieuproblemen aan te 
pakken.  
 
In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan(NMP4) en de Lange termijn Visie op de Energievoorziening 
(LTVE) werd in 2001 geconstateerd dat het gebruikelijke beleid niet afdoende zou zijn om een aantal 
hardnekkige milieuproblemen, zoals de CO2-emissies, op te kunnen lossen. Om deze dreigende 
problemen het hoofd te bieden, waren (en zijn) forse ingrepen nodig op verschillende gebieden, 
waaronder de energievoorziening. 1-15 
 
De mogelijkheden tot verbetering binnen het bestaande energiesysteem waren echter beperkt. 
Stapsgewijze verbeteringen aan dit systeem waren niet voldoende om de noodzakelijke veranderingen 
te realiseren; hiervoor was een ingrijpende structurele verandering in de energiehuishouding 
noodzakelijk, een zogenaamde energietransitie.1 

 
Om deze energietransitie te realiseren, waren technologische, economische, sociaal-culturele en 
institutionele veranderingen (systeeminnovaties) noodzakelijk, die op elkaar inwerkten en elkaar 
moesten versterken. Deze systeeminnovaties kwamen echter moeilijk van de grond, doordat de 
bestaande energiehuishouding zichzelf in stand hield.   
Hier waren een aantal oorzaken voor:6 

1. Het bestaande energiesysteem was in een ongew enste „lock-in‟ verzeild geraakt; 
2. De ruime beschikbaarheid van goedkope fossiele brandstoffen; 
3. Het ongunstige investeringsklimaat voor private investeringen in radicale energie-innovaties; 
4. H et gebrek aan „sense of urgency‟; 
5. De ontbrekende noodzakelijke internationale samenwerking. 

 
In hoofdlijnen komt de bovenstaande opsomming erop neer, dat de gevestigde technologieën door 
toevallige omstandigheden voordelen hadden opgebouwd ten opzichte van nieuwe technologieën. 
Deze nieuwe technologieën stonden nog aan het begin van hun ontwikkeling, die nog hoogst onzeker 
was. Hierdoor waren zij duurder dan de bestaande alternatieven en minder goed waren aangepast aan 
de bestaande infrastructuur en de wensen van gebruikers.  
Door ongunstige omstandigheden werd echter niet genoeg geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
nieuwe energietechnologieën. Dit leidde ertoe, dat nieuwe technologieën niet de kans kregen om zich 
te ontwikkelen en op den duur concurrerend te worden met bestaande technologieën. 
 

2.3.2 Doel en hoofdlijnen transitie 
Om deze impasse te doorbreken is de transitieaanpak ontwikkeld. Deze aanpak is  specifiek gericht op 
het ingrijpend innoveren van de energiehuishouding op de lange termijn. 
 

                                                 
15 EZ (2001). Lange termijn Visie op de Energievoorziening. Den Haag. 
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Concreet is het doel van dit beleid: 
Nederland ontwikkelt zich als innovatieve motor voor de transitie naar een duurzame 
energiehuishouding, door samenwerking te creëren tussen overheid, bedrijfsleven, onderzoekswereld en 
maatschappelijke organisaties.16 
 
De transitieaanpak bestaat uit het opstellen van langetermijnvisies in samenwerking met 
uiteenlopende betrokken actoren, zoals bedrijven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen 
en lagere overheden. Aan de hand van de opgestelde visies worden zogenaamde transitiepaden 
opgesteld, die tot de realisatie van het gewenste eindbeeld kunnen leiden.  
 
In dit stadium worden nog geen keuzes gemaakt voor specifieke technologieën; er worden parallelle 
paden opgesteld, waarbij verschillende technologische opties worden opgehouden. Aangezien de 
ontwikkeling van de verschillende opties met veel onzekerheid gepaard gaat, is de keuze voor de 
optimale technologie immers nog niet mogelijk.2 
 
Op de paden worden zogenaamde transitie-experimenten opgezet. Het doel van deze korte termijn 
experimenten is om na te gaan hoe een nieuw (deel van) energiesysteem zich in een concrete 
praktijksituatie gedraagt en hoe de omgeving daarop reageert. Aan de hand van de leerervaringen uit 
deze experimenten vermindert de onzekerheid omtrent de technologieën en kunnen de paden en de 
eindbeelden verder worden aangescherpt. Sommige paden zullen vanwege tegenvallende resultaten 
afvallen, terwijl op veelbelovende paden juist sterker worden zal ingezet. Hiernaast blijft het mogelijk, 
dat door autonome ontwikkelingen nieuwe technologische opties interessant worden en hiervoor 
transitiepaden worden geformuleerd.16  
 
Schematisch is dit in het onderstaande figuur weergegeven. 

 
Figuur 2.3: het transitieproces.16 

2.3.3 Traject energietransitie 
De energietransitie is in 2001 op de beleidsagenda gekomen door het NMP4 en de LTVE.  Vervolgens 
is begonnen met de vormgeving van dit nieuwe sturingsconcept.  
In de eerste fase, het project implementatie energietransitie (PIT),  is onderzocht of in de markt 
interesse was voor deelname aan een aantal deelterreinen van dit nieuwe beleid. Het ging hierbij om 
onderwerpen, die in alle toekomstbeelden van de LTVE terugkwamen: „N ieuw  Gas‟, „Biom assa 
Internationaal‟ en „M odernisering Energieketens‟. Hiernaast werd ook het opzetten van de 
experimentele ruimte ‟Duurzaam  Rijnm ond‟ onderzocht.  
                                                 
16 Ministerie van Economische Zaken (2004). Innovatie in energiebeleid. Den Haag. 
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Naast het peilen van de animo bij marktpartijen, is onderzocht hoe het nieuwe beleid in de praktijk 
moest worden vormgegeven en wat de rol van Economische Zaken hierbij kon zijn.17 
  
Naar aanleiding van het bovenstaande zijn in de tweede fase van PIT vervolgprojecten opgesteld om 
visies, transitiepaden en experimenten te definiëren voor de deelterreinen. De betrokken 
projectgroepen waren samengesteld uit uiteenlopende relevante stakeholders, zoals de overheid, het 
bedrijfsleven en belangenverenigingen.  
 
De voorgedragen transitiepaden en transitie-ideeën voor de deelterreinen zijn vervolgens opnieuw 
ingedeeld in een vijftal them a‟s:  
1. Nieuw Gas  
2. Ketenefficiency   
3. Groene grondstoffen   
4. Duurzame mobiliteit   
5. Duurzame elektriciteit 
 
Inmiddels zijn verschillende transitie-experimenten in uitvoering en is een zesde platform, Gebouwde 
Omgeving, opgericht. 
 

2.3.4 Organisatie 
Voor de verschillende them a‟s zijn relevante stakeholders bijeengebracht. De organisatie van het 
geheel wordt op de volgende pagina weergegeven in figuur 2.4. 
  

6DG-overleg

Interdepartementale
Programmadirectie

Energietransitie

Platform
Nieuw Gas

(2003)

Platform
Duurzame Mobiliteit

(2004)

Platform
Groene Grondstoffen

(2005)

Platform
Ketenefficiency

(2005)

Platform
Duurzame

Elektriciteitsvoorziening
(in voorbereiding)

Platform
Gebouwde Omgeving

(In voorbereiding)

Taskforce Energietransitie

Werkgroepen:
1. Flexifuel
2. Schone bussen

Werkgroepen:
1. Decentrale e-
    opwekking
2. Waterstof
3. Schoon fossiel

Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen

  
Figuur 2.4: organogram energietransitie18 
 

                                                 
17 Economische Zaken (2003). Standaarddossiers Energietransitie: Dossier Beleidsvernieuwing. Den Haag. 
18 Gebaseerd op: Senternovem (2006). Organogram Energietransitie. Geraadpleegd op 10 april, 2006, op  
senternovem.nl/mmfiles/Organigram%20ET%2025-07-06_tcm24-186073.pdf. 

http://www.senternovem.nl/mmfiles/Organigram%20ET%2025-07-06_tcm24-186073.pdf
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Organigram%20ET%2025-07-06_tcm24-186073.pdf
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Het 6DG-college bestuurt de energietransitie op hoofdlijnen. Het bestaat uit de directeuren-generaal 
van Economische Zaken,Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,Verkeer en Waterstaat, 
Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken en Financiën18 
De Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie (IPE) zorgt voor de afstemming tussen de 
verschillende betrokken ministeries en is trekker, initiator en aanjager van de energietransitie. In de 
directie werken de zes bovengenoemde ministeries samen. 18  
De Task Force Energietransitie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de top van het 
bedrijfsleven, de overheid, onderzoeksinstellingen, de bankwereld en maatschappelijke organisaties. 
De Task Force inventariseert de kansen en mogelijkheden voor (verschillende technologieën bij) 
duurzame energie. Tevens benoemen zij de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de 
noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor. Recentelijk heeft de Task Force het Transitieactieplan 
aangeboden aan het kabinet, waarin zij de bovenstaande punten hebben uitgewerkt.18-19 
 
O nder deze organisatielagen bevinden zich de daadw erkelijke transitiethem a‟s. H oew el de them a‟s 
verschillen in leeftijd en in samenstelling van betrokken partijen, is hun organisatie in hoofdlijnen 
hetzelfde. Elk thema bestaat uit een strategische laag en een praktijklaag. De strategische laag wordt 
gevormd door het platform, dat belast is met het mobiliseren van marktpartijen en het scheppen van 
de juiste randvoorwaarden voor transitie-experimenten. Verschillende partijen zijn in het platform 
vertegenwoordigd, zoals de overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. 
 
De praktijklaag wordt gevormd door de verschillende werkgroepen, die zich onder het 
overkoepelende platform bevinden. Ook op dit niveau zijn uiteenlopende stakeholders betrokken. De 
voornaamste taken van de werkgroepen zijn het opzetten en uitvoeren van transitie-experimenten en 
het terugkoppelen van bevindingen naar het platform.  
 

2.3.5 Instrumenten 
Voor het opzetten van concrete transitie-experimenten kent de energietransitie de unieke kansen 
regeling (UKR). Dit financieel instrument is erop gericht om het functioneren van nieuwe (toepassingen 
van) technologieën en systemen in een realistische gebruiksomgeving aan te tonen. De experimenten 
dienen te liggen op erkende transitiepaden en worden beoordeeld op de mate waarin het project 
bijdraagt aan een duurzame energiehuishouding in economisch, ecologisch en sociaal opzicht. Verder 
komen alleen samenwerkingsverbanden onder aanvoering van bedrijven in aanmerking voor subsidies. 
De hoogte van de subsidies is in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

 

Subsidie-instrument energietransitie (UKR) 
Budget 25,1 miljoen euro in 2005 
Maximale subsidie 4 miljoen euro per project 
Subsidiepercentages 40% van de meerkosten ten opzichte van technisch 

vergelijkbare investeringen 
Speciale regelingen 10% extra subsidie voor MKB-ondernemers 
Toekenning Middels tenders 
Tabel 2.2: subsidieregeling energietransitie20 
 

                                                 
19 Task Force Energietransitie (2006). Meer met energie, Kansen voor Nederland. Den Haag. 
20 SenterNovem(2006). Handleiding Unieke Kansen Regeling.  Den Haag. 
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2.4 Positie EOS: LT en energietransitie 
Uit het voorgaande blijkt, dat EOS: LT en energietransitie, naast hun overeenkomsten, belangrijke 
verschillen vertonen. Het zijn twee aparte beleidssporen, met eigen doelen en instrumenten. De 
ontwikkelingstrajecten van de twee sporen zijn opgenomen in bijlage I.  
 
Focus 
Hoewel beide beleidstrajecten zijn gericht op de lange termijn en op het realiseren van een duurzame 
energiehuishouding, verschilt hun focus. Waar EOS: LT zich voornamelijk richt op het 
energieonderzoek, omvat de energietransitie ook de relevante maatschappelijke processen en 
beleidscondities om tot een duurzame energiehuishouding te komen. 
 
Instrumenten  
De instrumenten van EOS: LT bieden ruimte voor fundamenteel en industrieel energieonderzoek, 
terwijl de energietransitie zich richt op concrete experimenten op de verschillende deelgebieden. 
Hierdoor nemen bij EOS: LT universiteiten en onderzoeksinstellingen veelal het voortouw, terwijl bij 
transitie het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt.  
 
Programm a’s 
Het uitgangspunt van de EOS: LT marktconsultatie werd gevormd door alle potentiële opties voor 
lange termijn energieonderzoek, die door het veld aangereikt zijn. Hierbij is de potentie van de 
verschillende speerpunten vanuit de huidige situatie beoordeeld. 
Het uitgangspunt voor transitie daarentegen, waren toekomstvisies uit de Langetermijnvisie 
Energievoorziening en de technologieën die in de verschillende visies terugkwamen. Niet alle 
potentiële transities op energiegebied zijn dus meegenomen. Het proces biedt echter wel de 
m ogelijkheid om  geconstateerde kansrijke (sub)them a‟s toe te voegen, zoals is gebeurd m et de 
platforms Gebouwde Omgeving en Duurzame Energievoorziening. 
 
Naast verschillende uitgangspunten, hebben EOS: LT en energietransitie ook gebruik gemaakt van 
verschillende selectiecriteria om tot hun uiteindelijke aandachtsgebieden te komen. Een van de 
selectiecriteria van EOS: LT was de kennispositie in Nederland. Aangezien dit bij transitie geen 
criterium was, bevat transitie ook onderwerpen die niet in de EOS: LT program m a‟s opgenom en zijn. 
Bovendien hebben sommige transitieopties niet of nauwelijks een relatie met energieonderzoek. 
Het verschil in uitgangspunten en beoordelingscriteria tussen beide beleidstrajecten heeft geleid tot 
programma‟s die niet één op één aansluiten. De aansluiting tussen de EOS: LT-them a‟s en de 
transitiethem a‟s wordt weergegeven in bijlage II. 
 
Proces 
Bij het ontw ikkelingsproces van beide program m a‟s hebben stakeholders een grote rol gespeeld. W aar 
bij transitie voortdurende interactie tussen beleid en markt plaatsvindt, is de input bij EOS: LT beperkt 
tot het programmeringsproces. In het verleden was tijdens dit proces de deelname vanuit het 
bedrijfsleven echter beperkt. 
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3 Het functieraamwerk: de rol van EOS: LT en 
energietransitie bij energie-innovatie  

 

3.1 Inleiding 
Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat EOS: LT en energietransitie twee aparte sporen zijn, met eigen 
instrumenten. Hoewel de doelen van beide sporen deels overlappen, vertonen zij ook verschillen. In dit 
hoofdstuk w ordt ingegaan op de m ogelijkheden tot synergie tussen beide beleidsprogram m a‟s. 
Hierbij wordt het zogenaamde functieraamwerk als theoretisch kader gehanteerd.  
 
In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt de theorie van het functieraamwerk behandeld. In het 
tweede gedeelte worden met behulp van het functieraamwerk de theoretische rollen van beide 
beleidssporen en hun mogelijke interactie bij energie-innovatie aangegeven. In het laatste gedeelte 
worden de pogingen tot aansluiting tussen beide program m a‟s en de knelpunten hierbij beschreven. 
Op basis hiervan wordt een besluit voor de focus van het onderzoek genomen.  
 

3.2 Het functieraamwerk 
Het functieraamwerk is ontwikkeld om inzicht te bieden in de processen bij technologische 
verandering. Het functieraamwerk richt zich hierbij op de groei van een specifieke technologie en de 
bedreiging van deze technologie voor het bestaande regime.  
 
Als uitgangspunt hierbij dient het concept van “innovatiesystem en”. Volgens dit concept moet 
technologische ontwikkeling niet worden gezien als een geïsoleerd fenomeen, maar als onderdeel van 
een groter systeem.21 H et innovatiesysteem  w ordt gedefinieerd als: ““…  the netw ork of institutions in 
public and private sectors whose activities and interconnections initiate, import and diffuse new 
technologies.”22 Vanuit dit oogpunt zijn niet alleen de individuele bedrijven, maar ook de interacties 
tussen bedrijven en andere relevante actoren van invloed op de technologische ontwikkeling.23  
 
Vanwege de focus van het raamwerk op de ontwikkeling van een specifieke technologie, hanteert het 
functieraamwerk “technologie specifieke innovatiesystem en” (TSIS) als aggregatieniveau. H ierbij w ordt 
de volgende definitie van TSIS gehanteerd: “…  netw ork(s) of agents interacting in a specific technology 
area under a particular institutional infrastructure to generate, diffuse, and utilize technology. 
Technological systems are defined in terms of knowledge or competence flows rather than flows of 
ordinary goods and services. They consist of knowledge and competence networks.”24 
Kort samengevat bestaan TSIS uit alle actoren, netwerken en instituties die de ontwikkeling, diffusie en 
toepassing van een specifieke technologie beïnvloeden.  
 
Om inzicht te krijgen in de voorwaarden voor succesvolle groei van een nieuwe technologie, richt het 
raamwerk zich op de dynamiek in het betreffende technologiespecifieke innovatiesysteem. De 
functiebenadering verschilt hierin wezenlijk van de gebruikelijke systeembenadering. In de 

                                                 
21 Johnson, A. (2001). Functions in Innovation System Approaches, Göteborg. 
22 Freeman, C. (1987). Technology policy and economic performance; lessons from Japan. London: Frances 
Pinter. 
23 Universiteit Utrecht/Dialogic (2004). Co-evolutie van innovatietheorie,innovatiepraktijk en innovatiebeleid, 
Analyse van de mogelijke rol van parlementaire TA in innovatiebeleid. Utrecht. 
24 Carlsson, B. & Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. 
.Journal of Evolutionary Economics, 1(2): 93-118. 
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systeembenadering is namelijk de structuur van het systeem het uitgangspunt van de analyse, 
waardoor deze benadering statisch van aard is.  
 
De functiebenadering biedt ten opzichte van de systeembenadering als voordelen, dat:  
1. Het inzicht kan geven in de dynamiek in een innovatiesysteem;  
2. Het vergelijkingen tussen innovatiesystemen met verschillende structuren mogelijk maakt.  
 
Voor de analyse van de systeemdynamiek richt de functiebenadering zich op een aantal 
sleutelactiviteiten binnen het systeem, de zogenaamde functies van innovatiesystemen.  
 

3.2.1 Functies van innovatiesystemen 
Deze functies zijn de verschillende kernactiviteiten die noodzakelijk worden geacht voor de positieve 
ontwikkeling van het TSIS. Zij dragen bij aan de ontwikkeling, toepassing en diffusie van nieuwe 
technologische kennis.25 
 
Verschillende onderzoekers hebben sets van functies aangedragen, die naast overeenkomsten, ook 
verschillen vertoonden.26 Recentelijk is na overleg tussen de betrokken onderzoeksgroepen de 
volgende set van functies overeengekomen:27  

1. Experimenteren door entrepreneurs; 
2. Ontwikkeling van kennis; 
3. Kennisdiffusie in netwerken; 
4. Richting geven aan het zoekproces;  
5. Creëren van markten; 
6. Mobiliseren van middelen; 
7. Creëren van legitimiteit/ creatieve destructie. 

 
Hieronder wordt kort besproken wat de verschillende functies inhouden en waarom zij noodzakelijk 
zijn voor de ontwikkeling van een TSIS.  

 

Functie 1: experimenten door entrepreneurs  
De ontwikkeling van een technologiespecifiek innovatiesysteem wordt gekenmerkt door onzekerheid 
over de nieuwe technologie, de mogelijke toepassingen en markten hiervoor. Deze onzekerheid kan 
leiden tot het uitstellen of afzien van investeringsbeslissingen door bedrijven in innovaties en 
zodoende de ontwikkeling van een TSIS negatief beïnvloeden. 28 
 
Een van de manieren om deze onzekerheid tegen te gaan, is door te experimenteren met de nieuwe 
technologie.  Tijdens deze experimenten komt een nieuwe technologie voor het eerst in aanraking met 
een praktijksituatie, waardoor leerervaringen worden opgedaan. Deze leerervaringen zorgen voor een 
helderder beeld van de technologie, waardoor de onzekerheid afneemt en het vertrouwen in de 
technologie kan groeien.25 

                                                 
25 Hekkert, M.P., Suurs, R., Negro, S., Kuhlmann, S., Smits, R.E.H.M. (2005). Functions of Innovation Systems: 
A new approach for analysing technological change, Utrecht, Karlsruhe. 
26 Voor een overzicht van de verschillende sets van functies, zie: Bergek, A., Jacobsson, S., Lindmarki, S., 
Rickne, A., Analysing the Dynamics and Functionality of Sectoral Innovation Systems -a Manual for Policy 
Makers. Paper presented at the DRUID Tenth Anniversary Summer Conference, 2005. 
27 Suurs, R., Hekkert, M.P. (2005). Naar een methodiek voor het evalueren van transitietrajecten, Functies van 
innovatiesystemen toegepast op “ B iobrandstoffen in N ederland” . Utrecht. 
28 Groot, H.L.F. de, Hofkes, M., Mulder, P., & Smulders, J.A. (2004). Dynamiek van technologie-ontwikkeling: 
Innovatie, adoptie en diffusie. In H. Vollebergh, W.J.H. van Groenendaal, M. Hofkes, & R. Kemp (Eds.), 
Milieubeleid en Technologische Ontwikkeling (pp. 45-63). Den Haag: SDU Uitgevers. 
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Functie 2: ontwikkeling van kennis 
Kennis is een essentiële input voor innovatie. De ontwikkeling van kennis en de hierbij betrokken 
leerprocessen zijn daarom van groot belang voor het functioneren van het innovatiesysteem. Onder 
deze functie vallen zow el “learning by doing”, als “learning by searching”.27  
 
“Learning by doing” vindt plaats door het daadwerkelijk (herhaaldelijk) gebruik van de technologie. Dit 
levert ervaringen op met de technologie, waarbij nieuwe problemen worden ontdekt en kunnen 
worden aangepakt.29   
“Learning by searching” is het proces van actief zoeken naar nieuwe ideëen door middel van 
fundamenteel onderzoek.30    
 

Functie 3: kennisuitwisseling in netwerken 
Kennisuitwisseling in netwerken zorgt voor de verspreiding van informatie over de laatste 
ontwikkelingen in het innovatiesysteem. Het gaat hierbij niet alleen om technologische 
ontwikkelingen, maar ook om veranderingen in maatschappelijke voorkeuren. Door kennisuitwisseling 
zijn de verschillende actoren (overheid, onderzoeksinstellingen, bedrijven) in staat om hun beslissingen 
af te stemmen op deze ontwikkelingen. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven hun strategie aanpassen op 
de ontwikkelingen omtrent een technologie.27 
 

Functie 4: richting geven aan het zoekproces 
Deze functie omvat de activiteiten die keuzes tussen verschillende technologische opties beïnvloeden. 
Hierbij kunnen verschillende actoren binnen het systeem hun invloed op de keuzes uitoefenen, door 
hun voorkeuren en verwachtingen aan te geven en uit te wisselen. Uiteindelijk zal dit leiden tot 
overeenstemming of meningsverschillen met betrekking tot de te maken keuzes. In het geval van 
overeenstemming kan besloten worden de beschikbare middelen binnen het TSIS worden ingezet op 
de meer kansrijke geachte opties. 25  
 

Functie 5: formatie van markten 
Diffusie van opkomende technologieën is vaak traag, aangezien zij nog niet kunnen concurreren met 
bestaande technologieën. De bestaande technologieën zijn al langer in ontwikkeling en zijn goed 
afgestemd op de bestaande situatie. De opkomende technologieën staan daarentegen nog aan het 
begin van hun leerproces. Hierdoor kennen bestaande technologieën vaak schaalvoordelen, 
netwerkeffecten en technologische complementariteit, die de opkomst van nieuwe technologieën 
bemoeilijken.31  
 
Om de opkomende technologieën toch een kans te geven zich te ontwikkelen, is het belangrijk om 
beschermde markten op te zetten. Hierbij is onderscheid te maken tussen marktniches en 
technologische niches. In technologische niches worden veelbelovende nieuwe technologieën 
gestimuleerd middels subsidies of tijdelijke concurrentievoordelen.  
In marktniches worden nieuwe technologieën ingezet voor specifieke toepassingen, die nog niet 
voldoende worden afgedekt door de bestaande technologieën. Hierdoor hoeven de nieuwe 
technologieën niet op kosten te concurreren met de gevestigde technologieën. 
 

 

                                                 
29 Arrow, K. J. (1962). “T he E conom ic Im plications of L earning by D oing,” Review of Economic Studies 29, 
155-173. 
30 Bell, M (1984). „L earning‟ and the A ccum ulation of Industrial T echnological C apacity in D eveloping 
Countries. Technological Capability in the Third World, London: Macmillan. 
31 Rosenberg, N. (1976). Factors affecting the diffusion of technology, in Perspectives on Technology, 
Cambridge University Press, Cambridge 
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Functie 6: mobilisatie van middelen 
Zonder middelen (in bijvoorbeeld de vorm van geld, menskracht of beschikbare bronnen) zijn 
activiteiten binnen een TSIS niet mogelijk. Het mobiliseren van deze middelen is daarom een primaire 
voorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van een TSIS. 25 

 

Functie 7: creatie van legitimiteit/ creatieve destructie 
De introductie van een nieuwe technologie kan leiden tot weerstand van gevestigde technologieën en 
gevestigde belangen. Om deze krachten te weerstaan, is het creëren van draagvlak en legitimiteit voor 
de nieuwe technologie onmisbaar. Verder kan het bijeenbrengen van belanghebbenden hier een optie 
zijn, om zodoende een lobby voor de opkomende technologie te vormen. 21 

 

3.2.2 Interactie tussen functies 
Naast de afzonderlijke functies, kunnen ook de interactie tussen deze functies van invloed zijn op de 
dynamiek van het TSIS. De verschillende functies zijn namelijk niet onafhankelijk van elkaar; ze kunnen 
elkaar in positieve of negatieve zin beïnvloeden.27 
 
Als verschillende activiteiten in het innovatiesysteem elkaar positief beïnvloeden, kan een zogenaamde 
zelfversterkende dynamiek ontstaan.  
Een voorbeeld hiervan is een situatie, waarin bekend wordt (functie 3), dat experimenten (functie 1) 
met een bepaalde technologie veelbelovende resultaten hebben opgeleverd (functie 2). Deze beloften 
kunnen leiden tot een zwaardere inzet op deze technologie (functie 4) en het mobiliseren van 
middelen (functie 6). Met behulp hiervan kunnen wederom nieuwe, uitgebreidere experimenten 
worden opgezet (functie 1). Dit patroon is weergegeven in het onderstaande figuur. 
 

F2. kennis-
ontwikkeling

F3. Kennisdiffusie in 
netwerken

F4. Richting geven 
aan zoekproces

F5. Creëren van 
markten

F6. Mobiliseren van 
middelen

F7. Creëren van 
legitimiteit

F1. Experimenten van 
entrepreneurs

 
Figuur 3.1: een mogelijke motor van innovatie27 

 
Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk: het ontbreken van bepaalde activiteiten kan ertoe 
leiden dat andere activiteiten minder goed functioneren. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel, 
die een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van de TSIS. Zo zal bijvoorbeeld het ontbreken van 
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middelen (functie 6), ertoe leiden, dat kennisontwikkeling (functie 2) en experimenteren (functie 1) niet 
mogelijk is. 
 

3.3 Toepassing functieraamwerk 
In deze paragraaf wordt het functieraamwerk toegepast op de probleemsituatie van het onderzoek. In 
hoofdstuk 2 bleek dat de beleidsinstrumenten EOS: LT en energietransitie beiden een eigen opzet en 
eigen doel hebben; ze richten zich op een ander gedeelte van het innovatietraject en grijpen op 
verschillende w ijzen in. H ieruit voortvloeiend is er ook een inhoudelijk verschil; de onderzoeksthem a‟s 
van beide instrumenten komen niet geheel overeen.  
 
De functiebenadering wordt gebruikt om de theoretische bijdrage van EOS: LT en energietransitie aan 
energie-innovatie in kaart te brengen. Hiervoor wordt onderzocht welke bijdrage beide instrumenten 
kunnen leveren aan de functies van een technologiespecifiek innovatiesysteem. Andere punten van 
aandacht zijn de mogelijke wisselwerking tussen beide beleidssporen en de mogelijke gevolgen van 
het gebrek hieraan voor energie-innovatie.  
 

3.3.1 Afbakening 
De eenheid van onderzoek wordt gevormd door een technologiespecifiek systeem dat betrokken is bij 
een specifiek transitiepad. Het gaat dus om de actoren, netwerken en instituties die een rol spelen bij 
de technologie in een bepaald transitiepad. Het technologiespecifieke innovatiesysteem kan hierbij 
worden beschouwd als de aanjager van een specifiek transitietraject. 27 

 
Hierbij wordt wel verondersteld, dat lange termijn energieonderzoek relevant is voor het betreffende 
transitiepad. Synergie tussen EOS: LT en energietransitie is niet mogelijk voor transitiepaden, waarvoor 
lange termijn energieonderzoek niet van belang is. 
 

3.3.2 Functies van innovatiesystemen: bijdrage transitieaanpak 
De mogelijke bijdrage van de transitieaanpak aan de verschillende functies van een 
technologiespecifiek innovatiesysteem worden hierna per functie behandeld.  
 
Functie 1: experimenten van entrepreneurs 
Het experimenteren van entrepreneurs in een TSIS wordt door de transitieaanpak op verschillende 
manieren gestimuleerd. 
Ten eerste biedt het financiële ondersteuning via de Unieke Kansen Regeling (UKR). Dit subsidie-
instrument stimuleert concrete experimenten die een bijdrage leveren aan de energietransitie.  
Ten tweede is het transitieproces specifiek gericht op het benaderen van geïnteresseerde 
entrepreneurs en het inventariseren en optuigen van mogelijke experimenten.  
Tenslotte is het proces erop gericht geconstateerde belemmeringen voor experimenten weg te nemen.  
Op deze manier kan het transitieproces de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen voor het 
opzetten van nieuwe experimenten.  
 

Functie 2: kennisontwikkeling  
Het transitieproces kan bijdragen aan verschillende vormen van kennisontwikkeling in een TSIS, 
m iddels het zogenaam de “learning-by-doing”. De transitie-experimenten leiden tot beter 
technologisch inzicht in nieuwe technologieën, maar ook tot verbeterd inzicht in de bijbehorende 
maatschappelijke processen en knelpunten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik en de acceptatie van 
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gedecentraliseerde energieopwekking in de praktijk. Dit leren van maatschappelijke processen is 
kenmerkend voor de energietransitie.  
 

Functie 3: kennisdiffusie in netwerken  
Aan deze functie kan de transitieaanpak een belangrijke bijdrage leveren door het vormen van 
netwerken te stimuleren, waarin informatie kan worden uitgewisseld. Een belangrijk onderdeel van het 
transitieproces is immers het bijeenbrengen en actief betrekken van uiteenlopende stakeholders bij 
het transitieproces.  
Deze nadruk op netwerkvorming komt ook naar voren in het subsidie-instrument. De UKR stelt 
namelijk coalities tussen marktpartijen en niet-marktpartijen als voorwaarde voor subsidie.  
 

Functie 4: richting geven aan het zoekproces 
De transitieaanpak kan de keuze tussen verschillende technologische opties beïnvloeden door de 
betrokken actoren met elkaar in overleg te laten treden. Een van de kenmerken van het transitieproces 
is immers de visievorming: het opstellen van een breedgedragen langetermijnvisie en het 
inventariseren van mogelijke methoden om deze te realiseren. Op hoofdlijnen wordt zo gekomen tot 
een keuze van them a‟s en transitiepaden. 
 
Op transitiepaden (en dus binnen de technologiespecifieke innovatiesystemen) worden echter nog 
geen scherpe keuzes gemaakt tussen de verschillende technologische mogelijkheden. Het 
transitieproces is er in beginsel op gericht diverse opties open te houden, omdat in een vroeg stadium 
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om afgewogen besluiten hierover te nemen. Op deze 
manier wordt lock-in in suboptimale technologieën voorkomen.  
 
Op termijn kunnen de ervaringen uit de transitie-experimenten gebruikt worden om weloverwogen 
keuzes tussen verschillende technologieën te maken. Hiervoor is het aanwijzen van een 
selectiemoment en van de verschillende selectiecriteria noodzakelijk. Momenteel voorziet het 
transitieproces hier nog onvoldoende in.32  
 

Functie 5: formatie van markten 
Het transitieproces draagt bij aan deze functie door zowel marktniches als technologische niches te 
creëren voor nieuwe technologieën. Deze niches bieden de mogelijkheid tot het experimenteren met 
en demonstreren van nieuwe technologieën. Gesignaleerde knelpunten op dit gebied (zoals 
ontbrekende accijnsvrijstellingen voor biobrandstoffen) worden door de transitieplatforms aangekaart 
bij de overheid.  
 
Functie 6: mobiliseren van middelen 
De transitieproces mobiliseert mensen en middelen voor een TSIS, zowel vanuit de overheid als vanuit 
de markt en kennisinstellingen. Van de marktpartijen wordt nadrukkelijk commitment geëist. Zo wordt 
in de UKR slechts een deel van de meerkosten van de projecten vergoed. De projecten vergen dus een 
substantiële tegeninvestering vanuit de markt.  
 

Functie 7: creëren van legitimiteit/ creatieve destructie 
Naast het direct mobiliseren van middelen, draagt het transitieproces ook bij aan het creëren van 
draagvlak en urgentie onder de verschillende partijen. Het creëren van legitimiteit wordt vanuit de 
energietransitie ondersteund door de leereffecten van de experimenten, de eerder genoemde 
netwerkvorming en gemeenschappelijke visievorming. Succesvolle experimenten kunnen leiden tot 

                                                 
32 Rotmans, J. (2006), Waar gaat het echt om bij transities? (Presentatie bij IPE), 15 juni 2005, EZ. 
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hoge verwachtingen met betrekking tot een technologie. Door de interactie tussen de verschillende 
betrokken stakeholders, waaronder de overheid, biedt de energietransitie een goede basis om 
vervolgens draagvlak te creëren voor deze veelbelovende technologieën.  
 

3.3.3 Functies van innovatiesystemen: bijdrage EOS: LT 
Hieronder komt de mogelijke bijdrage van EOS: LT aan de verschillende functies van 
innovatiesystemen aan bod. Aangezien EOS: LT niet alle functies ondersteunt, worden alleen de 
relevante functies behandeld. 
 
Functie 2: kennisontwikkeling 
EOS: LT kan de kennisontwikkeling in een TSIS ondersteunen door de financiële stimulering van 
fundamenteel en industrieel onderzoek, het “learning by searching”. Op deze manier draagt EOS: LT bij 
aan de technologische kennisopbouw voor een technologie. “Learning by doing” speelt geen rol 
binnen het programma. EOS: LT biedt wel ruimte voor gamma-aspecten bij energieonderzoek, maar 
tot op heden komen deze gamma-aspecten nog nauwelijks aan bod in onderzoeksprojecten.11  
 

Functie 3: kennisdiffusie in netwerken 
EOS: LT kan samenwerking tussen marktpartijen en kennisinstellingen in een TSIS stimuleren; dit soort 
samenwerkingsverbanden komen in de subsidieregeling voor hogere subsidies in aanmerking.  
Hiernaast speelt EOS: LT ook een rol bij de diffusie van ontwikkelde kennis naar partijen buiten het 
onderzoeksproject. SenterNovem, dat verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van EOS: LT, 
organiseert hiervoor congressen, platforms en kennisnetwerken per aandachtsgebied.33 
 

Functie 4: richting geven aan het zoekproces 
EOS: LT is opgezet om de publieke middelen sterker in te zetten op een beperkt aantal 
aandachtsgebieden bij lange termijn energieonderzoek. Door deze selectie van aandachtsgebieden 
geeft EOS: LT expliciet richting aan het zoekproces: onderzoek dat niet in de onderzoeksprogram m a‟s 
is opgenomen, komt niet  in aanmerking voor subsidie. Tijdens de marktconsultatie kunnen alle 
partijen hun voorkeuren aangeven, waarna Economische Zaken de uiteindelijke keuzes maakt. 
 

Functie 6: mobilisatie van middelen 
EOS: LT biedt financiële middelen voor fundamenteel en industrieel lange termijn energieonderzoek. 
Voor industrieel onderzoek is tegenfinanciering van de betrokken partijen vereist. 
 

3.3.4 Interactie tussen EOS: LT en energietransitie 
Naast de hiervoor beschreven individuele bijdrage van beide beleidssporen aan de functies van een 
TSIS,  kan (het ontbreken van) interactie tussen beide sporen van betekenis zijn. In deze paragraaf 
worden de mogelijkheden tot interactie en synergie tussen beide sporen besproken. 
 
Het eerste mogelijke patroon van interactie, is de diffusie van de opgedane ervaringen van 
energietransitie naar EOS: LT door middel van vraagarticulatie. Transitie-experimenten (functie 1) 
kunnen leiden tot technologische en maatschappelijke leerervaringen met nieuwe technologieën 
(functie 2), die nieuwe lange termijn onderzoeksvraagstukken oproepen. Door deze vraagstukken 
duidelijk aan te geven, kan energietransitie richting geven aan de onderzoeksprogram m a‟s van EOS: LT 
(functie 3 en 4).   

                                                 
33 SenterNovem (2006). op http://www.senternovem.nl/eos/Introductie/index.asp, geraadpleegd op 7 februari 
2006. 
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EOS: LT kan vervolgens middelen mobiliseren (functie 6) om het benodigde onderzoek te realiseren 
(functie 2). Op termijn kunnen de resultaten van het onderzoek leiden tot toename van het vertrouwen 
in de technologie en een verdere legitimatie van de  technologie (functie 7). Op basis hiervan kunnen 
meer middelen worden gemobiliseerd (functie 6) voor de technologie en nieuwe experimenten 
worden opgezet (functie 1). Dit patroon van wisselwerking wordt weergegeven in figuur 3.2. 
 
           Functies transitieproces                     Functies EOS: LT  

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.2: wisselwerkingspatroon vraagarticulatie vanuit energietransitie 
 
Indien de bovenstaande interactie niet plaatsvindt, kan dit ertoe leiden, dat onderzoeksbehoeften van 
het transitieproces niet in EOS: LT worden afgedekt. Vanuit het transitieproces wordt immers geen 
richting gegeven aan de onderzoeksprogrammering in EOS: LT. Het resultaat hiervan kan zijn, dat de 
noodzakelijke fundamentele en industriële kennisontwikkeling voor een TSIS niet plaatsvindt.  
Het ontbreken van deze kennis kan een remmend effect hebben op de ontwikkeling van het betrokken 
technologiespecifiek innovatiesysteem. Langetermijnvraagstukken blijven onbeantwoord, waardoor de 
onzekerheid omtrent de technologie blijft bestaan. Zolang de knelpunten niet zijn aangepakt, blijven 
de verwachtingen omtrent de technologie beperkt en zullen entrepreneurs niet verder gaan met 
experimenteren. 
 
Een tweede mogelijke patroon van positieve interactie bestaat uit de diffusie van veelbelovende 
bevindingen uit EOS: LT naar energietransitie. Feitelijk is dit mechanisme hetzelfde als het eerste 
patroon, alleen initieert EOS: LT in dit geval de wisselwerking. Hierbij worden de veelbelovende 
resultaten van fundamenteel onderzoek (functie 2) doorgegeven aan de energietransitie (functie 3). Dit 
kan wederom leiden tot een toename van de legitimiteit van een technologie (functie 7), het 
mobiliseren van middelen (functie 6) en het opzetten van experimenten (functie 1). Op deze manier 
kan dit mechanisme leiden tot kennisvalorisatie; het omzetten van fundamentele kennis in succesvolle 
commerciële toepassingen. Het ontbreken van deze interactie kan leiden tot het uitblijven van 
concrete experimenten, waardoor de fundamentele kennis niet kan worden gevaloriseerd.  
 
Samenvattend kan gesteld worden, dat wisselwerking tussen EOS: LT en energietransitie een 
belangrijke positieve invloed kan hebben op de succesvolle ontwikkeling van een technologiespecifiek 
innovatiesysteem. De beschreven mogelijkheden tot wisselwerking zijn gebaseerd op inhoudelijke 
afstemming door kennisdiffusie en vraagarticulatie tussen beide sporen. Het uitblijven van 
wisselwerking kan het functioneren van het TSIS, en de ontwikkeling van de nieuwe technologie 
ernstig belemmeren. 
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3.4 Pogingen tot aansluiting 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de pogingen die zijn gedaan om de hierboven beschreven 
inhoudelijke afstemming tussen de beleidstrajecten te verbeteren. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
in de praktijk alleen vraagarticulatie vanuit energietransitie naar EOS: LT mogelijk was. Aangezien EOS: 
LT gericht is op langetermijnonderzoek en nog een relatief jong beleidsprogramma is, zijn nog geen 
onderzoeksresultaten uit dit programma bekend.  
 
Voor vraagarticulatie vanuit energietransitie is tijdens het opstellen van de EOS: LT 
onderzoeksprogramma‟s de lange termijn onderzoeksbehoefte van de transitieteams gevraagd. In de 
tweede fase van het project implementatie energietransitie (PIT2) was het aangeven van 
onderzoeksbehoeften voor de EOS: LT onderzoeksprogramma‟s als aandachtspunt benoemd.34 Op 
deze manier zou de onderzoeksbehoefte vanuit energietransitie meegenomen kunnen worden in de 
program m a‟s. Van de vier teams hebben er drie (Nieuw Gas, Met Energie naar Duurzaam Produceren 
(MEK2) en Biomassa) beknopte R& D them a‟s in hun program m a opgenom en. Het vierde team 
(Duurzaam Rijnmond) was  niet gericht op specifieke technologieën, maar op het inrichten en 
gebruiken van een experimenteerruimte. Hierdoor was vraagarticulatie voor dit team minder 
vanzelfsprekend. Uiteindelijk heeft één team heeft echter concrete, bruikbare vragen gearticuleerd 
voor de EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s.35-36-37 
 
In recente bijdragen van de verschillende platforms van de energietransitie voor het transitieactieplan, 
worden voor sommige transitiepaden op hoofdlijnen benodigde innovaties benoemd.38 Van concrete 
vragen, die opgenomen kunnen worden in de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s, is echter nog geen 
sprake.  
 
Het bovenstaande is het uitgebreide antwoord op de eerste onderzoeksvraag:  
I. Hoe komt de vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek voor de 

EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s op dit m om ent tot stand?  
 

Samenvattend kan gezegd worden dat de vraagarticulatie vanuit energietransitie voor de EOS: LT 
programm a‟s m om enteel in zeer beperkte mate plaatsvindt. Tot nu toe heeft slechts één projectteam 
van energietransitie bruikbare vragen aangeleverd voor de EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s.  
 

3.5 Knelpunten bij vraagarticulatie 
Uit de beleidsreconstructie en gesprekken met betrokkenen komt een beeld naar voren van de 
belangrijkste knelpunten voor vraagarticulatie vanuit energietransitie op dat moment. Deze waren:  
1. De fase van de energietransitie; 
2. De onafhankelijke trajecten van EOS: LT en energietransitie; 
3. De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie. 
 
Het eerste geconstateerde probleem bij vraagarticulatie vanuit energietransitie, is de fase waarin de 
energietransitie zich destijds bevond. Op het moment dat de transitieteams benaderd werden om hun 
kennisbehoefte aan te geven (medio 2003), hadden zij drie hoofddoelen: het creëren van draagvlak 
voor hun transitiethema, het opstellen van gemeenschappelijke langetermijnvisies en het ontwikkelen 

                                                 
34 EZ (2003), Plan van aanpak project implementatie energietransitie fase 2, Den Haag. 
35 Projectteam Nieuw Gas (2003), Wegen naar nieuw gas, de eerste stap is een daalder waard, Den Haag 
36 Projectteam MEK2 (2003), Visie, transitiepaden, experimenten 2003, Den Haag.  
37 Projectteam Biomassa (2003), Biomassa: de groene motor in transitie, Stand van zaken van de tweede etappe, 
Den Haag. 
38 Platformvoorzitters Energietransitie (2006). Bijdrage vanuit Platforms Energietransitie aan Task Force, Den 
Haag  
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van concrete transitie-experimenten op de verschillende deelpaden.34 Hierbij lag de prioriteit sterk bij 
het creëren van draagvlak en het opstarten van aansprekende experimenten. Hierdoor was het 
benodigde inzicht en overzicht over de verschillende transitiepaden en de bijbehorende 
onderzoeksbehoeften nog niet voldoende ontwikkeld om heldere vragen te articuleren. 
 
Het tweede geconstateerde probleem is dat EOS: LT en energietransitie, zoals hiervoor beschreven, 
aparte sporen waren. H et w aren tw ee verschillende sturingsparadigm a‟s, w aarbij het transitieconcept 
nog betrekkelijk nieuw was. Hierdoor w as aansluiting tussen beide program m a‟s niet vanzelfsprekend. 
De onderzoeksthem a‟s van beide sporen sloten door de onafhankelijke ontwikkelingstrajecten niet één 
op één op elkaar. Onderzoeksvragen vanuit energietransitie pasten hierdoor niet zondermeer in de 
EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s. 
 
Het laatste geconstateerde probleem is de bereidheid van het bedrijfsleven.  Aangezien bedrijven een 
belangrijke rol spelen bij de energietransitie, moest een deel van de vraagarticulatie vanuit deze groep 
komen.  Dit betekent dat bedrijven hun onderzoeksbehoeften moesten aangeven met betrekking tot 
energieonderzoek, dat tien jaar van de markt stond.  Dit sloot tevens aan op een van de hoofdlijnen 
van de hoofdlijnen van EOS: LT: verhoging van de toepassing van kennis. Een mogelijk voordeel van 
vraagarticulatie door het bedrijfsleven, naast de vragen vanuit de kennisinstellingen, is namelijk de  
mogelijke toename van de kennisvalorisatie. Doordat het langetermijnonderzoek beter aansluit op de 
behoeften van het bedrijfsleven, wordt de kans op succesvolle toepassing van dit onderzoek groter.12 
Dit zorgt ervoor dat het onderzoek ook daadwerkelijk kan bijdragen aan de overgang naar een 
duurzame energiehuishouding.  
In tegenstelling tot kennisinstellingen is het bedrijfsleven over het algemeen echter sterk gericht op de 
kortere termijn, aangezien langetermijnonderzoek gepaard gaat met onzekerheden en een lange 
terugverdientijd. In het algemeen is de laatste jaren de focus van bedrijven nog verder naar korte 
termijn resultaten verschoven door toenemende concurrentie. De specifieke ontwikkelingen in de 
energiesector (liberalisatie) hebben deze algemene tendens nog verder versterkt. Het resultaat hiervan 
is dat weinig bedrijven zelf actief betrokken zijn bij langetermijnonderzoek. 3-39 Voor het scherp 
formuleren van de lange termijn onderzoeksbehoefte zijn echter een langetermijnhorizon en enige 
affiniteit met langetermijnonderzoek noodzakelijk.  
De vraag is hierdoor of bedrijven voldoende interesse en capaciteiten hadden om hun lange termijn 
onderzoeksbehoeften vanuit energietransitie aan te geven. Bij de EOS: LT marktconsultatie was de 
respons vanuit het bedrijfsleven beperkt, mogelijk vanwege de hierboven aangegeven redenen.  De 
beperkte band van het bedrijfsleven met het fundamenteel onderzoek kwam in ieder geval duidelijk 
naar voren.8 
 

3.6 Besluit voor focus van het onderzoek  
Voor het vervolg van het onderzoek is gekozen om de aandacht te richten op de bereidheid van het 
bedrijfsleven tot vraagarticulatie en de achterliggende redenen hiervoor. Hiervoor zal eerst het 
theoretisch kader worden geschetst, dat als basis zal dienen voor een conceptueel model. Toepassing 
van dit model moet tot inzicht leiden in hoeverre de betrokkenheid van het bedrijfsleven een 
probleem is, wat de belangrijkste factoren hierbij zijn en welke aangrijpingspunten er zijn voor de 
overheid. Tevens kan het gebruik van de theorie duidelijk maken in hoeverre bedrijven zelf hun 
capaciteiten tot vraagarticulatie als probleem ervaren. 
 
Hieronder wordt nader toegelicht waarom ervoor is gekozen het onderzoek niet op de andere twee 
punten te richten.  
 

                                                 
39 AWT (2003), Netwerken met kennis, kennisabsorptie en kennisbenutting door bedrijven,  Den Haag 
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Bij het eerste geconstateerde probleem, de fase van energietransitie, was de overweging dat 
energietransitie sinds het verzoek tot vraagarticulatie een verdere ontwikkeling heeft ondergaan. Voor 
de bestaande platforms zijn de strategische visies en de transitiepaden sterker uitgewerkt dan destijds 
het geval was. Een concreet voorbeeld hiervan is het gepresenteerde Transitieactieplan en de 
bijbehorende bijdragen van de verschillende transitieplatforms.19-38 Hierin worden onder andere de 
verwachte impact, drivers, barrières en instrumenten bij de verschillende transitiepaden benoemd. Op 
basis hiervan is de verwachting dat het inzicht en overzicht over transitiepaden en de benodigde 
langetermijnvisie voor de langer bestaande platforms geen knelpunt meer zullen vormen voor 
vraagarticulatie. 
 
Het tweede geconstateerde probleem, de twee aparte sporen, is feitelijk al gedeeltelijk in de 
voorgaande hoofdstukken behandeld. Hierin zijn de verschillen tussen beide beleidssporen 
aangegeven, maar ook de mogelijkheden tot synergie. Verder lijkt het belang van aansluiting tussen 
beide sporen door Economische Zaken en SenterNovem te worden onderkend. Er worden diverse 
activiteiten, zoals dit afstudeeronderzoek, ontplooid om de integratie van beide beleidstrajecten te 
verbeteren. Bovendien lijkt het draagvlak voor de energietransitie intussen aanzienlijk te zijn gegroeid, 
wat wordt gereflecteerd in het groeiend aantal betrokken stakeholders. Het feit dat de aansturing van 
de energietransitie binnen de overheid is overgegaan van een projectteam van Economische Zaken 
naar een interdepartementale directie is hier een verdere illustratie van.  
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4 Theoretisch kader 
 

4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dat de bereidheid en capaciteit van bedrijven tot 
vraagarticulatie een van de mogelijke knelpunten bij vraagarticulatie vanuit energietransitie kan zijn. In 
dit hoofdstuk wordt de theory of planned behavior  (theorie van gepland gedrag) behandeld. Deze 
theorie dient in dit onderzoek inzicht te verschaffen in de determinanten voor de bereidheid van 
bedrijven tot vraagarticulatie. Tevens moet de theorie inzicht bieden in hoeverre bedrijven zelf hun 
capaciteiten tot vraagarticulatie naar langetermijnonderzoek als knelpunt ervaren. 
 
De theorie richt zich op het verklaren en voorspellen van gedrag van actoren aan de hand van een 
aantal factoren. Het verkregen inzicht kan vervolgens aangrijpingspunten bieden om het gedrag te 
veranderen. Concreet kan de theorie in dit onderzoek aangrijpingspunten bieden om de bereidheid 
van bedrijven tot vraagarticulatie te verhogen.   
 
Feitelijk wordt de theorie gebruikt om de tweede en derde onderzoeksvraag diepgaander te 
beantwoorden:  
2. Welke processen en overwegingen zijn van invloed op vraagarticulatie? 
3. Wat zijn de knelpunten bij vraagarticulatie naar energieonderzoek?  
  

4.2 Hoofdlijn 
De theorie van gepland gedrag stelt dat de intentie van een actor om een bepaald gedrag te vertonen, 
de belangrijkste determinant voor dat gedrag is. Deze intentie is een indicatie van de hoeveelheid 
moeite die de actor wil doen om dat specifieke gedrag te vertonen. Naarmate de intentie groter is, zal 
de waarschijnlijkheid van het gedrag ook groter zijn. De intentie tot een bepaald gedrag is niet alleen 
afhankelijk van een relevante algemene attitude, maar ook van factoren die specifiek zijn voor (de 
context) van dat gedrag.  
 
Een noodzakelijke voorwaarde hierbij is dat de actor het gedrag onder controle heeft; de actor moet 
het gedrag vrijwillig wel of niet kunnen vertonen. Het is immers mogelijk, dat het gedrag tijd, geld of 
vaardigheden vereist, die de actor niet bezit. Voor zover een actor de benodigde kansen en middelen 
heeft, en de intentie heeft tot het gedrag, zal hij of zij erin slagen om dit te vertonen.40  
 

4.2.1 Aanname  
De onderliggende aannames van de theorie zijn: 
1. De actor is (beperkt) rationeel; 
2. Er is sprake van beredeneerd gedrag. 
 
De eerste aanname lijkt in overeenstemming met de uitgangspunten van de neoklassieke economie, 
waarbij economische actoren als nutmaximaliserend worden gezien. De neoklassieke economie gaat 
hierbij echter verder: het acht de economische actoren volledig geïnformeerd en in staat alle 
alternatieven met hun bijbehorende aspecten te beoordelen. In de theorie van gepland gedrag 
worden hier kanttekeningen bij geplaatst. Hoewel de theorie stelt dat een actor veel verschillende 
overtuigingen omtrent een bepaald gedrag kan hebben, wordt hierbij aangetekend dat een actor op 
                                                 
40 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior, Organizational behavior and human decision processes, 50, 
179-191. 
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een specifiek moment slechts toegang heeft tot een beperkt aantal essentieel geachte opvattingen. 
Deze „salient beliefs‟ zijn bepalend voor de attitude, subjectieve norm  en verw achte controle m et 
betrekking tot een gedrag. Het besluitvormingsproces geschiedt dus niet op basis van volledige 
informatie en volledige rationaliteit, maar op basis van een beperkte aantal overtuigingen.40 
 
Dit sluit deels aan bij de evolutionaire economie, die uitgaat van een begrensde rationaliteit van 
actoren. Deze begrensde rationaliteit kan volgens de evolutionaire school onder andere resulteren in  
gewoonten en routines.41-42  Dit zijn vormen van zogenaamd gewoontegedrag, waarbij geen evaluatief 
proces plaatsvindt. Het gedrag wordt automatisch uitgevoerd, zonder de consequenties te overwegen.   
De theorie van gepland gedrag gaat echter expliciet uit van beredeneerd gedrag. Dit betekent dat de 
voor- en nadelen van het gedrag overwogen worden en dat op basis hiervan een besluit over het 
gedrag wordt genomen.  
 
De geldigheid van deze aannames voor dit onderzoek komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
 

4.2.2 Definitie van gedrag  
Om tot een nauwkeurige voorspelling voor de intentie tot een bepaald gedrag te komen, is het 
noodzakelijk dat gedrag eerst zorgvuldig te beschrijven. Hiervoor onderscheidt de theorie vier 
onderdelen bij de definitie van een bepaald gedrag. Deze onderdelen zijn:43  

1. De actie of set van acties; 
2. Het doel van het gedrag; 
3. De tijd waarin het gedrag plaatsvindt; 
4. De situationele context waarin het plaatsvindt. 

 
Het eerste onderdeel van de definitie is de actie of set van acties, waaruit een bepaald gedrag bestaat. 
Een actie is hierbij een specifieke handeling, zoals eten, drinken of lopen. Een sets van acties is 
daarentegen een gedragscategorie, die uit meerdere handelingen kan bestaan. Een voorbeeld van een 
set van acties is reizen, dat uit uiteenlopende onderliggende handelingen kan bestaan, zoals tickets 
kopen en het vliegtuig of de boot nemen. 
Het tweede gedeelte van de definitie is het doel van het gedrag. Hiermee wordt het onderwerp 
aangeduid, waarop het gedrag gericht is. 
Een derde onderdeel is de tijd wanneer het gedrag plaatsvindt. Tenslotte is het laatste onderdeel de 
situationele context, waarin het gedrag plaatsvindt.  
 

4.2.3 Determinanten voor intenties 
Met behulp van de heldere definitie van het te bestuderen gedrag kunnen de determinanten voor (de 
intenties voor) dat specifieke gedrag worden gezocht. De theorie onderscheidt hierbij drie onderling 
afhankelijke determinanten:44 

1. De attitude ten opzichte van het gedrag; 
2. De subjectieve norm met betrekking tot het gedrag; 
3. De verwachte controle over het gedrag.  

                                                 
41 Nelson, R., Winter, S. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press: 
Cambridge. 
42 RIVM (2006). Survival of the Greenest Evolutionaire economie als inspiratie voor energie- en transitiebeleid, 
Bilthoven. 
43 Montalvo Corral, C. (2002)., Environmental policy and technological innovation, Why do firms adopt or reject 
new technologies?, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham. 
44 Ajzen, I. (2002), Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned 
behavior, Journal of Applied Social Psychology, 32, 1-20.  
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De attitude ten opzichte van het gedrag is de mate waarin een actor een positieve of negatieve 
houding heeft ten opzichte van het gedrag. Deze houding wordt beïnvloed door de zogenaamde 
saillante gedragsovertuigingen, de overtuigingen met betrekking tot de gevolgen van het gedrag. 
Deze overtuigingen zijn afhankelijk van twee factoren: de mate waarin de actor gelooft dat de 
consequenties daadwerkelijk zullen optreden als gevolg van het gedrag en de waarde die de actor aan 
de consequenties hecht.45  
Ter illustratie: een persoon verwacht middels sporten makkelijk af te vallen en vindt afvallen zeer 
belangrijk. Een tweede persoon verwacht middels joggen niet af te vallen en ziet ook niet de noodzaak 
tot afvallen. Ervan uitgaande dat dit de enige verwachte gevolgen zijn van joggen, zal de eerste 
persoon een positievere attitude hebben ten opzichte van sporten dan de tweede persoon.  
 
De subjectieve norm is de sociale druk die een actor ervaart om het gedrag te vertonen. Deze druk 
komt voort uit de zogenaamde saillante normatieve overtuigingen. Dit is de mate waarin de actor 
verwacht dat zijn of haar omgeving het bewuste gedrag goed- of afkeurt en het belang dat de actor 
aan de mening van de omgeving hecht.45  
Zo zal een bedrijf, wiens belangrijkste klanten zeer afwijzend staan ten opzichte van vervuilend gedrag, 
een sterke externe druk voelen om niet te vervuilen. Een bedrijf, die redelijk autonoom handelt of 
wiens klanten geen sterke mening hebben met betrekking tot vervuilend gedrag, zal daarentegen 
weinig externe druk ervaren. 
 
Tenslotte komt de verwachte controle voort uit de zogenaamde controle overtuigingen, de saillante 
overtuigingen ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het gedrag. Deze overtuigingen zijn afhankelijk 
van de verwachte barrières bij het uitvoeren van het gedrag en de mate waarin de actor zichzelf in 
staat acht deze barrières te overwinnen. Deze verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op ervaringen uit 
het verleden, informatie van anderen en andere factoren.43  
 
Het totaalbeeld van de theorie is weergegeven in het onderstaande figuur:  
 

Intentie tot gedrag Daadwerkelijk gedrag

Gedrags-
overtuigingen

Attitude ten opzichte
van gedrag

Normatieve
overtuigingen

Subjectieve norm
ten opziche van

gedrag

Controle
overtuigingen

Verwachte controle
over het gedrag

 
Figuur 4.1: de theorie van gepland gedrag.44  
 

                                                 
45 Ajzen, I. (2006). The Theory of Planned Behavior. Geraadpleegd op 17 november, 2005, op 
http://www.people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html#null-link, 

http://www.people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html
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Hoe gunstiger de attitude en de subjectieve norm en hoe groter de verwachte controle met betrekking 
tot het gedrag is, des te sterker is de intentie van de actor om het gedrag te vertonen. Hierbij kan het 
relatieve belang van de verschillende factoren per gedrag en situatie verschillen.  
 

4.2.4 Voorwaarden 
Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om middels dit model te komen tot een 
nauwkeurige voorspelling van het uiteindelijke gedrag.43 

 
Ten eerste is het cruciaal dat de definities van de attitude, subjectieve norm en verwachte controle 
overeenkomen met de definitie van het te onderzoeken gedrag. Dit wordt in de theorie compatibiliteit 
genoemd.  
 
De tweede voorwaarde is dat de gemeten intentie tussen het moment van meten en het daadwerkelijk 
vertonen van het gedrag stabiel blijft. De eenvoudigste manier om aan deze voorwaarde te voldoen, is 
door de intentie kort voor het vertonen van het gedrag te meten. Intenties kunnen immers veranderen 
in de tijd, waardoor voorspellingen niet meer betrouwbaar zijn. Hierbij geldt: hoe langer de tijd tussen 
meting van de intentie en het daadwerkelijk uitvoeren van het gedrag, hoe groter de kans is dat de 
intentie verandert.  
Een concreet voorbeeld hierbij zijn de voorspellingen van stemgedrag voor de verkiezingen. Peilingen 
ver voor de verkiezingen leveren hierbij doorgaans een minder betrouwbaar beeld van de te 
verwachten verkiezingsuitslag op dan peilingen vlak voor de verkiezingen. In de tussentijd kunnen 
namelijk allerlei belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden, die het uiteindelijke stemgedrag van de 
kiezer beïnvloeden. 
 
Tenslotte is al eerder vermeld dat de actor controle over het gedrag moet hebben. Indien een actor in 
de praktijk niet in staat blijkt tot een bepaald gedrag, zal een intentie niet leiden tot het daadwerkelijke 
gedrag.  
 

4.3 Gebruik theorie 
Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan de theorie gebruikt worden om gedrag te 
verklaren, en uiteindelijk te wijzigen. Om dit te bereiken dienen de saillante overtuigingen met 
betrekking tot het gedrag te worden vastgesteld en gemeten, waarna de attitude, subjectieve norm en 
verwachte controle kunnen worden vastgesteld.  Op basis hiervan kan de intentie tot het gedrag 
worden voorspeld.  
 
Bij voorkeur dienen de saillante overtuigingen door de respondenten zelf te worden aangegeven, of 
uit een representatief vooronderzoek te komen. Uit empirisch onderzoek blijkt dat schattingen op 
basis van saillante overtuigingen van respondenten nauwkeuriger zijn dan schattingen op basis van 
door de onderzoeker opgestelde mogelijke overtuigingen.46 
 
Om nu de intentie tot het gedrag, en dus het gedrag zelf te veranderen, moeten de bijbehorende 
saillante overtuigingen worden gewijzigd. De manier waarop dit kan worden gedaan, is afhankelijk van 
de betreffende saillante overtuigingen. 

                                                 
46 Fishbein, M. & Ajzen, I, (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and 
research. Reading, MA: Addison-Wesley.  



 
Conceptueel kader en model 

 

   Pagina 27 

5 Conceptueel kader en model 
   

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt met behulp van de theory of planned behavior een conceptueel kader en model 
voor het onderzoek opgesteld. Hiervoor wordt het te onderzoeken gedrag eerst in termen van de 
theorie gedefinieerd. Aan de hand van deze definities worden vervolgens hypotheses opgesteld voor 
het onderzoek. Tenslotte wordt een conceptueel model opgesteld voor het onderzoek, die in het 
onderzoek gebruikt zal worden.   
 

5.2 Aanname 
Met het gebruik van de theorie van gepland gedrag worden in dit onderzoek twee expliciete 
aannames gedaan: 
1. Bedrijven zijn (beperkt) rationele actoren. 
2. Vraagarticulatie van bedrijven is een vorm van beredeneerd gedrag;  
 
Met de eerste aanname wordt verondersteld dat bedrijven in staat zijn om op basis van beschikbare 
informatie (een beperkt aantal) voor- en nadelen van gedrag te overwegen, en op basis hiervan een 
besluit te nemen. Deze aanname komt in grote lijnen overeen met de aanname van beperkte 
rationaliteit vanuit de evolutionaire economie.  
 
Met de tweede aanname wordt verondersteld dat bedrijven de mogelijke gevolgen van 
vraagarticulatie evalueren, en op basis hiervan besluiten om tot het gedrag over te gaan. Dit in 
tegenstelling tot gewoontegedrag, waarbij handelingen automatisch worden uitgevoerd zonder het 
overwegen van de consequenties. Gewoontegedrag ontstaat als gevolg van het herhaaldelijk opdoen 
van ervaringen, waarmee men tevreden is. Het is vaak een onderdeel van het alledaags leven.47 
De aanname van beredeneerd gedrag lijkt in dit onderzoek aannemelijk, aangezien de beslissing tot 
vraagarticulatie naar lange termijn energieonderzoek niet regelmatig door bedrijven hoeft te worden 
genomen. 
 

5.3 Definitie van te onderzoeken gedrag 
In het voorgaande hoofdstuk is uitgelegd dat de definitie van gedrag bestaat uit vier onderdelen: een 
(set van) actie(s), het doel waarop het gedrag is gericht, de context waarin het gedrag plaatsvindt en 
de tijd wanneer het gedrag plaatsvindt.  
 
Dit onderzoek is gericht op de determinanten voor vraagarticulatie door bedrijven, die bij 
energietransitie betrokken zijn. Het gaat hierbij om vragen naar lange termijn energieonderzoek voor 
de EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s.  
In termen van de theorie betekent dit, dat de set van acties “het articuleren van de vraag” is. Verder is 
het doel waarop deze actie is gericht “lange termijn energieonderzoek voor de EO S: LT program m a‟s”. 
De context van het gedrag is “het transitiethema, waarbij het bedrijf betrokken is”. Tenslotte is het 
relevante tijdstip van het gedrag, “de midterm review van de lange termijn 
energieonderzoeksprogram m a‟s”.  Het voornemen bij deze midterm review is om de EOS: LT 
onderzoeksportfolio te herzien, wat wellicht leidt tot aanpassing van de EOS: LT 

                                                 
47 Verplanken, B., & Orbell, S. (In press). Reflections on Past Behavior: A Self-Report Index of Habit Strength. 
Journal of Applied Social Psychology.  
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onderzoeksprogram m a‟s. Bij dit proces w orden ook bedrijven benaderd. De midterm review vindt 
medio 2006 plaats. 
 
Vanuit deze definitie van het gedrag kunnen de intentie, attitude, subjectieve norm en ervaren 
controle over het gedrag worden gedefinieerd.  
 
De intentie is: de bereidheid tot vraagarticulatie naar lange termijn energieonderzoek 

voor de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s voor de m idterm review. 
 
De attitude is: de mate waarin de organisatie positieve of negatieve gevolgen verwacht 

van vraagarticulatie naar lange termijn energieonderzoek voor de EOS: 
LT onderzoeksprogram m a‟s voor de m idterm  review .  

 
De subjectieve norm is: de externe druk die het bedrijf ervaart om vragen te articuleren naar 

lange termijn energieonderzoek voor de EOS: LT 
onderzoeksprogram m a‟s voor de m idterm  review .  

 
De verwachte controle is:  de mate waarin een bedrijf verwacht vrijwillig wel of geen vragen te 

kunnen articuleren naar lange termijn energieonderzoek voor de EOS: 
LT onderzoeksprogram m a‟s voor de m idterm  review .  

 

5.4 Hypotheses  
Met behulp van de bovenstaande definities en de theorie van gepland gedrag kunnen de hypotheses 
voor dit onderzoek worden opgezet: 
 
H1: De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s vanuit 

energietransitie is groter, naarmate bedrijven positievere gevolgen verwachten van 
vraagarticulatie. 

 
H2: De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s is 

groter, naarmate de externe druk om vragen te articuleren groter is. 
 
H3: De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s is 

groter, naarmate de verwachte controle over het proces van vraagarticulatie groter is. 
 

5.5 Saillante overtuigingen 
Voor het onderzoek is het toetsen van de bovenstaande hypotheses niet genoeg. Om het gedrag 
daadwerkelijk te kunnen veranderen, is het noodzakelijk om de achterliggende saillante overtuigingen 
te vinden.  
 
Hoewel de theorie stelt dat saillante overtuigingen bij voorkeur door de respondenten zelf moeten 
worden aangedragen, is in dit onderzoek een eerste model opgesteld op basis van de oriënterende 
gesprekken uit het vooronderzoek en de literatuurstudie. Het moet benadrukt worden dat dit model 
nog niet volledig was; het diende als leidraad bij het opstellen van de interviews en kon worden 
aangescherpt en uitgebreid aan de hand van de daadwerkelijke gesprekken.  
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5.5.1 Verwachte gevolgen van vraagarticulatie 
Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, zijn de verwachte gevolgen van een bepaald gedrag 
afhankelijk van de ingeschatte waarschijnlijkheid van deze gevolgen en het belang van deze gevolgen.  
 
In dit onderzoek gaat het concreet om het aangeven van de lange termijn onderzoeksbehoefte van 
bedrijven op energiegebied. Deze behoefte kan vervolgens wel of niet worden opgenomen in de 
onderzoeksprogram m a‟s en w el of niet leiden tot het gew enste onderzoek.  
 
De verwachte gevolgen van vraagarticulatie zijn dus de aanpassing van de onderzoeksprogram m a‟s en 
uiteindelijk de daadwerkelijke uitvoering van het gevraagde onderzoek. In dit onderzoek wordt 
aangenomen dat het doel van de aanpassing van het onderzoeksprogramma, de uitvoering van het 
uiteindelijke onderzoek is.  
 
Het belang van de verwachte gevolgen van vraagarticulatie is derhalve: 
1. Het belang van het gewenste lange termijn energieonderzoek;  
 
De waarschijnlijkheid van de verwachte gevolgen is in het onderzoek is in dit geval: 
1. De verwachte invloed van vraagarticulatie op de onderzoeksprogram m a‟s; 
2. De verwachte invloed van vraagarticulatie op het onderzoek. 
 
 
Het belang bij lange termijn energieonderzoek 
Het belang bij lange termijn energieonderzoek is gebaseerd op een aantal factoren: 

1. Econom ische kansen / risico‟s 
Dit omvat de economische kansen die de resultaten van lange termijn energieonderzoek 
kunnen genereren. Hoe hoger deze kansen worden ingeschat, hoe positiever de verwachte 
gevolgen van het onderzoek.  

2. Absorptievermogen van het bedrijf 
Naarmate een bedrijf beter in staat is om onderzoeksresultaten te begrijpen en om te zetten 
in toepassingen, zal het de gevolgen van dergelijk onderzoek positiever inschatten. Om deze 
vertaalslag te kunnen maken heeft het bedrijf bepaalde technologische competenties nodig, 
een zogenaamd absorptievermogen.48  

3. Technologisch risico 
Hieronder wordt de technologische haalbaarheid van het onderzoek verstaan. De benodigde 
tijd en de onzekerheid over de resultaten van het onderzoek zijn hier belangrijke factoren.  

4. Financieel risico/ gevestigd belang 
Financieel risico kan gevormd worden door de kosten van het onderzoek, indien het bedrijf 
een financiële bijdrage levert. Belangrijker voor dit onderzoek is het risico voor bedrijven met 
een gevestigd belang, waarbij gedane investeringen in waarde verminderen door resultaten 
van het onderzoek.43 

5. Secundaire gevolgen 
Hieronder vallen overige gevolgen van het onderzoek die van belang zijn voor een bedrijf. 
Voorbeelden hiervan zijn de opleiding van nieuw talent bij de onderzoeksinstelling en 
verbetering van het kennisniveau bij kennisinstellingen voor toekomstig relevant onderzoek.  

6. De relatie met onderzoeksinstellingen 
Het vertrouwen in (de kundigheid) van de partij die het langetermijnonderzoek doet, is van 
invloed op het belang dat aan de resultaten van het onderzoek wordt gehecht en dus de 
verwachte gevolgen van het onderzoek.  

 
                                                 
48 Cohen, W. and Levinthal, D. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. 
Administrative Science Quarterly, 35, 128-152.  
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De verwachte invloed van vraagarticulatie 
De invloed van vraagarticulatie is de mate waarin bedrijven verwachten dat hun vraagarticulatie van 
invloed is op de EOS: LT energieonderzoeksprogram m a‟s en het langeterm ijnonderzoek. Hoe groter 
bedrijven de invloed van vraagarticulatie inschatten, des te waarschijnlijker de verwachte gevolgen van 
vraagarticulatie voor hen lijken. Indien bedrijven verwachten dat de gearticuleerde vraag niet of 
nauwelijks zal worden overgenomen, of niet leidt tot het gewenste onderzoek, zal de invloed van de 
vraagarticulatie als klein worden ervaren.  
 
De huidige aansluiting van onderzoek(sprogram m a’s) op de behoefte 
Belangrijk hierbij is de mate, waarin de program m a‟s en het onderzoek m om enteel al aansluiten op de 
behoeften. Indien deze aansluiting al goed is, zal er geen extra onderzoeksbehoefte zijn. Ervaringen 
met eerdere consultatieronden en het vertrouwen in de overheid kunnen hierbij van groot belang zijn. 
 

5.5.2 Externe druk met betrekking tot vraagarticulatie 
De achterliggende overtuigingen over externe druk zijn gebaseerd op de goed- of afkeuring van 
vraagarticulatie door de omgeving, en het belang dat een bedrijf aan deze goed- of afkeuring hecht.  
Deze overtuigingen bij vraagarticulatie door bedrijven komen voort uit de wet- en regelgeving, de 
druk vanuit de maatschappij, de druk van de sector en de druk van het innovatienetwerk op het 
gebied van vraagarticulatie.  Deze factoren worden hieronder kort toegelicht. 
 

1. Wet- en regelgeving 
Wet- en regelgeving kan markten creëren voor nieuwe technologieën en verplichtingen, en 
verwachtingen scheppen met betrekking tot technologie. Het is tevens een indicatie van het 
commitment van de overheid op het gebied. Een voorbeeld hiervan is de verplichting tot 
bijmenging van een vastgesteld percentage biobrandstof in het wegverkeer. Deze maatregel 
schept verplichtingen, maar ook kansen voor de sector. Het toont ook de langetermijnplannen 
van de overheid. 

2. Druk vanuit de maatschappij 
Dit is de mate waarin bedrijven druk ervaren vanuit de samenleving om vragen te articuleren. 
De interesse van het grote publiek, maar ook van experts en milieugroeperingen voor 
milieuproblematiek kunnen hierop van invloed zijn.  

3. Druk vanuit de sector  
Dit is de druk die bedrijven ervaren van concurrenten en klanten om vragen te articuleren. Een 
voorbeeld hiervan is indien er een gezamenlijke brainstormsessie wordt gehouden om de 
kennisbehoefte van bedrijven in kaart te brengen.  

4. Druk vanuit het innovatienetwerk  
Hierbij gaat het om de druk van de betrokken technologieontwikkelaars, universiteiten en 
overheidsinstellingen. Indien de betrekkingen met deze partijen hecht zijn, zal meer belang 
worden gehecht aan hun mening. Zij zullen dan meer druk kunnen uitoefenen op de bedrijven 
door bijvoorbeeld het belang van de vraagarticulatie te benadrukken. 

 

5.5.3 Controle over vraagarticulatie 
De overtuigingen met betrekking tot controle over vraagarticulatie komen voort uit de verwachte 
barrières en mogelijkheden tot vraagarticulatie. Deze factoren worden hieronder verder uitgewerkt. 

1. Mogelijkheden tot vraagarticulatie 
Om tot een goede vraagarticulatie te komen hebben bedrijven, naast tijd en mankracht, 
bepaalde technologische competenties nodig. Indien er een gebrek is aan een van deze zaken, 
zijn de mogelijkheden van bedrijven tot vraagarticulatie beperkt. 

2. Verwachte barrières bij vraagarticulatie 
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Naarmate bedrijven meer barrières bij het proces van vraagarticulatie verwachten, zullen zij 
hun controle over vraagarticulatie als geringer ervaren.   

 
De verschillende determinanten met de eerste laag achterliggende factoren worden in figuur 5.1 
schematisch weergegeven. 
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Figuur 5.1: het conceptueel model voor de bereidheid tot vraagarticulatie. Hierbij staat LTO voor langetermijnonderzoek 
 

5.6 Gebruik model 
Het model diende als input voor de interviewhandleiding en kon worden uitgebreid en aangescherpt 
aan de hand van de daadwerkelijke gesprekken. Het vormde een eerste aanzet om de saillante 
overtuigingen van bedrijven met betrekking tot vraagarticulatie in kaart te brengen en de hypotheses 
te toetsen.  
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6 Aanpak 
 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode beschreven, die gehanteerd is om de hypotheses en 
het conceptueel model te toetsen. Hierbij komt eerst de onderzoeksopzet aan bod, waarna de 
operationalisering van de hypotheses en het model wordt beschreven. Vervolgens wordt de methode 
van dataverwerking toegelicht. Tenslotte volgt een verslag van de uitvoering. 
 

6.2 Onderzoeksopzet 

6.2.1 Onderzoekstype 
Om het onderzoeksmodel te toetsen, is gebruik gemaakt van gedeeltelijk gestructureerde interviews. 
Dit zijn interviews, waarbij de belangrijkste vragen en de volgorde van deze vragen vastliggen. Indien 
een antwoord daar aanleiding toegeeft, is er echter de mogelijkheid om tijdelijk van de vragenlijst af te 
wijken en nader in te gaan op een onderwerp.49  
 
Er zijn een aantal redenen, waarom gekozen is voor dit type interviews. Ten eerste worden in 
gedeeltelijk gestructureerde interviews alle van tevoren vastgestelde onderwerpen behandeld. Volledig 
open interviews daarentegen brengen het risico met zich mee, dat niet alle relevante onderwerpen aan 
bod komen. 
Ten tweede biedt deze vorm van interviewen, in tegenstelling tot de volledig gestructureerde 
interviewvorm, de flexibiliteit om nader in te gaan op relevante zaken en een aantal open vragen te 
stellen. Zeker in dit onderzoek is dit van belang, aangezien een van de doelen van het interview is om 
de saillante overtuigingen van de bedrijven met betrekking tot vraagarticulatie in kaart te brengen. Het 
opgestelde model dient hierbij slechts als uitgangspunt, de overtuigingen dienen door de bedrijven 
zelf te worden aangedragen. Open vragen bieden bij uitstek de gelegenheid hiertoe. 
De laatste reden om voor semi-gestructureerde interviews te kiezen, is dat de invloed van de 
interviewer op het eindresultaat kleiner is dan bij open interviews. Dit is van groot belang voor de 
betrouwbaarheid van de uiteindelijke gegevens.  
 

6.2.2 Populatie en onderzoekseenheid 
De tweede stap in de onderzoeksopzet, was het afbakenen van de onderzoeksgroep en 
onderzoekseenheid. In beginsel werd deze populatie gevormd door alle bedrijven, die op het moment 
van onderzoek bij de energietransitie betrokken waren. Het onderzoek richtte zich immers op de 
determinanten voor de bereidheid tot vraagarticulatie van deze bedrijven. De individuele bedrijven 
vormden hierbij de onderzoekseenheid. 
 
Voor de overzichtelijkheid en uitvoerbaarheid van het onderzoek is gekozen voor een verdere 
afbakening van de onderzoeksgroep. In samenspraak met Economische Zaken is besloten om het 
onderzoek te richten op de transitieplatforms Nieuw Gas en Duurzame Mobiliteit en de hieronder 
vallende werkgroepen. De populatie werd uiteindelijk gevormd door bedrijven, die actief waren in de 
platforms Nieuw Gas en Duurzame Mobiliteit, of de werkgroepen die onder deze platforms vallen.  
 
De keuze voor deze twee platforms is gemaakt op basis van de volgende overwegingen: 

                                                 
49 Baarda, D.B., de Goede, M.P.M., Teunissen, J. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek, Handleiding voor het 
opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, (2e druk).  Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv. 
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1. Deze platforms bestonden al relatief lang.  
Nieuw Gas was bijvoorbeeld ook een van de vier oorspronkelijke them a‟s van de 
energietransitie. Het was dus mogelijk dat som m ige bedrijven uit deze them a‟s destijds 
benaderd waren om hun kennisbehoefte voor de EOS lange termijn onderzoeksprogramma‟s 
aan te geven.  

 
2. Deze platforms waren het verst gevorderd in hun ontwikkeling. 

De verwachting was dat zij meer bruikbare informatie zouden opleveren dan de nieuwere 
platforms. Een aantal van de platforms was namelijk nog in oprichting. Bij deze platforms 
waren nog weinig tot geen bedrijven betrokken, en waren nog nauwelijks experimenten 
opgezet. Het was dus twijfelachtig of de benodigde langetermijnvisie en het inzicht in de 
onderzoeksbehoeften bij deze platforms al aanwezig was. 
 

3. Deze platforms hadden een verschillende opbouw qua type betrokken bedrijven. 
In het platform Duurzame Mobiliteit zijn verschillende grote spelers vertegenwoordigd, maar 
kennisinstellingen zijn niet direct bij het platform of de werkgroepen betrokken. In het 
platform spelen de maatschappelijke processen met betrekking tot duurzame mobiliteit een 
prominente rol.  
Het platform Nieuw Gas en de daaronder nestelende werkgroepen zijn een meer heterogene 
mix van grote en kleine bedrijven, waarbij ook kennisinstellingen nadrukkelijk betrokken zijn. 
Over het algemeen lijken technologische ontwikkelingen in dit platform ook een 
nadrukkelijkere plaats in te nemen dan bij Duurzame Mobiliteit. 
 

4. Deze platforms hadden zelf aangegeven als pilot te willen dienen bij het verbeteren van de 
aansluiting tussen EOS: LT en energietransitie. 

 
5. De mate van aansluiting tussen deze platforms en de thema‟s van de EOS: lange termijn 

onderzoeksprogramma‟s was verschillend.  
De verschillende them a‟s van energietransitie en EOS:  LT sluiten niet geheel op elkaar aan. Het 
platform Nieuw Gas sluit redelijk aan op het EOS: LT-domein Schoon Fossiel, terwijl het 
platform Duurzame Mobiliteit minder nauw aansluit op één specifiek EOS-thema. Dit kan 
inzicht bieden in de vraag of de mate van aansluiting tussen EOS: LT en energietransitie effect 
heeft op de bereidheid van de betrokken bedrijven tot vraagarticulatie. 

 

6.2.3 Steekproef 
Uit de hierboven vastgestelde onderzoeksgroep zijn bedrijven geselecteerd voor de daadwerkelijke 
interviews. Deze selectie is gebeurd aan de hand van een gerichte steekproef. Het doel van de 
steekproef was om tot een representatieve groep bedrijven te komen; de interviews van deze 
bedrijven moesten een betrouwbaar beeld opleveren van alle bedrijven die bij de twee 
transitieplatforms betrokken waren.  
 
Bij energietransitie is een uiteenlopende groep bedrijven betrokken. Hierbij kan een opdeling gemaakt 
worden naar type (zoals energieleverancier, producent, toeleverancier en technologieontwikkelaar). In 
de praktijk is dit onderscheid niet altijd scherp te maken, bovendien vervullen sommige bedrijven 
meerdere functies. Bruikbaarder voor dit onderzoek is de indeling naar grootte en innovatiestrategie39 

1. Zeer grote bedrijven, die zelf r&d bedrijven; 
2. Grote bedrijven (500-5000 medewerkers) met een beperkte eigen r&d afdeling; 
3. Koplopers in het MKB, die zelf onderzoek doen of onderzoek uitbesteden. Deze bedrijven 

hebben eigen R&D staf; 
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4. Ontwikkelingsgericht MKB, die geen eigen onderzoek doen, maar wel ontwikkeling doen. De 
innovatiestrategie kenmerkt zich door 'slimme' combinatie van bestaande technologieën. 

 
Het was van belang dat bedrijven uit de verschillende groepen in het onderzoek waren 
vertegenwoordigd, aangezien verschillende typen bedrijven hele andere overtuigingen met betrekking 
tot vraagarticulatie zouden kunnen hebben.  
 
Omdat de groep te klein was om statistische uitspraken te kunnen doen, is gebruik gemaakt van een 
gerichte steekproef. Dit betekent, dat bedrijven op basis van theoretische overwegingen zijn 
geselecteerd, niet op basis van kans.  
Aan de uiteindelijke keuze lagen drie overwegingen ten grondslag. Ten eerste diende de steekproef 
bedrijven van verschillende grootte te bevatten. Verder moesten bedrijven uit verschillende 
werkgroepen vertegenwoordigd zijn in de steekproef. Tenslotte is ervoor gekozen om bedrijven te 
selecteren met enige binding met onderzoek. Dit is gedaan vanuit de veronderstelling, dat bedrijven 
zonder enige relatie met onderzoek, niet in staat zouden zijn om bruikbare vragen naar 
langetermijnonderzoek te articuleren.  
De bedrijven zijn geselecteerd in samenspraak met de secretarissen van de betreffende 
transitieplatforms, die overzicht over de betrokken partijen hadden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd 
in de 18 partijen, die daadwerkelijk hebben deelgenomen aan het onderzoek. De lijst van 
geïnterviewde bedrijven is in bijlage IV te vinden. Deze partijen zijn als volgt verdeeld: 
 
 
Platform Werkgroep Koplopers MKB Grote bedrijven  Zeer grote 

bedrijven 
Nieuw Gas 
 

Decentrale 
energieopwekking 

1 3  

 Waterstof 2 
 

2  

 Schoon Fossiel  1  
Duurzame 
mobiliteit 
 

Schone bussen 3 
 

 2 

 E85/Flexifuel 2 1 
 

1 
 

Tabel 6.1: verdeling van geïnterviewde partijen 
 

6.2.4 Respondenten 
De bedrijven dienden informatie te geven over zichzelf en hun beslissingscriteria voor vraagarticulatie 
naar lange termijn energieonderzoek. Verder moesten ze oordelen over het belang van de 
verschillende genoemde factoren voor hun bedrijf. Hieruit volgde, dat de te interviewen 
vertegenwoordiger van het bedrijf over kennis van deze zaken moest beschikken. Om deze reden is 
ervoor gekozen personen te interviewen, die de bedrijven vertegenwoordigden in de platforms en 
werkgroepen van energietransitie.  
 

6.3 Operationalisering 
Voor de operationalisering van het conceptueel kader en het uiteindelijk opstellen van het 
interviewschema is gebruik gemaakt van het onderstaande stappenplan: 
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Doel van het interview

Informatie-
behoefte/

theoretische
variabelen

Indicerings-
methoden

Antwoord- en noteersysteem

Vragen op volgorde

Lay-out, introductie en afsluiting

Test van conceptschema

Definitief schema

 
Figuur 6.1: stappenplan voor constructie van de interviewhandleiding50 
 

6.3.1 Doel  
Het vertrekpunt bij de operationalisering werd gevormd door het doel van de interviews. Dit doel was 
om de hypotheses en het conceptueel model te toetsen en, indien nodig, het model uit te breiden. Dit 
moest leiden tot inzicht in de determinanten voor vraagarticulatie door bedrijven.  
 

6.3.2 Informatiebehoefte  
Om dit doel te bereiken, is eerst de informatiebehoefte van het interview in kaart gebracht. Dit is 
gedaan door een lijst op te stellen met de informatie die het interview idealiter zou moeten opleveren, 
de zogenaamde theoretische variabelen.50 

 
In dit onderzoek waren deze theoretische variabelen: 
1. De determinanten voor de bereidheid tot vraagarticulatie 

Dit zijn de verwachte gevolgen, externe druk en controle met betrekking tot vraagarticulatie en de 
achterliggende saillante overtuigingen. 

2. Waarde en invloed van de determinanten 
3. De daadwerkelijke bereidheid tot vraagarticulatie 
Aangezien deze theoretische variabelen niet direct meetbaar waren, zijn zij vertaald naar ruwe 
variabelen. Deze ruwe variabelen konden beter in interviewvragen worden vertaald en dienden als 
indicatoren voor de theoretische variabelen. 
 

                                                 
50 Emans, B. (2002). Interviewen. Theorie, techniek en training, (4e druk). Groningen/Houten: Wolters-
Noordhoff bv. 



 
Aanpak 

 

   Pagina 36 

6.3.3 Indicatie methoden  
Uit deze ruwe variabelen volgden de waarden die deze variabelen konden aannemen en de meest 
geschikte manieren waarop deze waarden gemeten konden worden, de zogenaamde 
indicatiemethoden. De theorie onderscheidt hierbij vier soorten indicatiemethoden om waarden van 
variabelen te meten50 

1. Zelfbeschrijving  
Hierbij kent de geïnterviewde een waarde aan het bedrijf toe.  

2. Feiten  
Een voorbeeld hiervan is gedrag van het bedrijf uit het verleden. 

3. Focus op details  
Hierbij wordt een conceptuele variabele opgedeeld in subvariabelen. Deze subvariabelen lenen 
zich beter voor interviewvragen. Een voorbeeld hiervan is de enigszins vage variabele “de 
houding van het bedrijf ten opzichte van duurzame energie”. Deze variabele kan worden 
opgesplitst in de concretere subvariabelen (a) voor/tegen zonne-energie, (b) voor/tegen 
biomassa en (c) voor/tegen windenergie.  

4. Gedragsintentie 
Hierbij geeft de geïnterviewde aan hoe het bedrijf zich in de toekomst zal gedragen onder 
bepaalde omstandigheden ( in dit geval als het benaderd wordt voor vraagarticulatie bij de 
midterm review). 

 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een mix van de bovenstaande indicatiemethoden. Focus op 
details en zelfbeschrijving waren echter de meest voorkomende typen. Het geheel wordt weergegeven 
in de tabel 6.2.  
 

Informatiebehoefte als een set van conceptuele variabelen 
Theoretische variabelen Ruwe variabelen Indicatortype Mogelijke 

waarden 
Determinanten voor 
bereidheid 
vraagarticulatie 

Redenen om in 
het verleden 
vragen te 
articuleren 
 
Redenen om nu 
en in de toekomst 
vragen te 
articuleren 

Zelfbeschrijving 
 
Focus op details 
 
 
 
 
 

Alle factoren die 
van invloed zijn 
op de bereidheid 
tot 
vraagarticulatie 

Invloed van 
determinanten op 
bereidheid 
vraagarticulatie 

 Zelfbeschrijving  
focus op details 

Het gewicht dat 
partijen 
toekennen aan 
de verschillende 
determinanten 

Bereidheid tot 
vraagarticulatie 

Vraagarticulatie in 
het verleden 
 
 
Ingeschatte 
bereidheid tot 
vraagarticulatie bij 
midterm review 

Feiten 
 
 
 
Gedragsintentie 

Hoge/ lage 
bereidheid tot 
vraagarticulatie 
 
Hoge/ lage 
bereidheid tot 
vraagarticulatie 

Tabel 6.2: de uitgewerkte informatiebehoefte van het interview. Gebaseerd op 50 
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6.3.4 Opstellen interviewschema 
Op basis van de bovenstaande informatiebehoefte is het interviewschema opgesteld. Dit schema, met 
uitleg van de onderliggende keuzes, is te vinden in bijlage III.  
 

6.4 Methode van dataverwerking 
De interviews zijn geregistreerd middels aantekeningen, waarin de antwoorden van de ondervraagden 
zoveel mogelijk letterlijk zijn overgenomen. Er is gekozen voor deze methode in plaats van het 
opnemen van de interviews, omdat de ondervraagden bij opname mogelijk minder vrijuit zouden 
antwoorden. 

6.4.1 Analyseplan  
Het analyseplan van de verkregen gegevens bestond uit twee hoofddelen; het prepareren van de 
gegevens en de analyse van deze geprepareerde gegevens. 

 

Prepareren van gegevens  
Om de data van de interviews geschikt te maken voor analyse, moest deze eerst geprepareerd worden. 
Deze preparatie gebeurde in vier stappen, zoals te zien in onderstaand figuur. 
 

Stap 1:
Tekstbestand van 
onderzoeksgegevens maken

Stap 2:
Schrappen van niet-relevante 
tekst

Stap 3:
Keuze voor analyse-eenheid

Stap 4:
Relevante tekst opsplitsen in 
fragmenten

 Figuur 6.2: stappenplan voor het prepareren van interviewgegevens49 
 
De eerste stap hierbij was het uitwerken van de aantekeningen in een tekstbestand; dit is na afloop van 
elk interview zo spoedig mogelijk gebeurd, om fouten te voorkomen. In de uitgewerkte aantekeningen 
is vervolgens niet-relevante tekst geschrapt. In de derde stap is gekozen is om de interviews te 
analyseren op fragmentniveau. Tenslotte zijn de antwoorden van de bedrijven ingedeeld in 
fragmenten, die slechts over één onderwerp informatie bevatten.  

 

Analyse van de geprepareerde gegevens   
Geprepareerde fragmenten zijn hierna volgens onderstaand stappenplan geanalyseerd. 
 

Stap 1:
Labelen van fragmenten

Stap 2:
Ordenen van labels

Stap 3:
Interpreteren en benoemen van 
de labelstructuur

Stap 4:
Geldigheid van de labels 
vaststellen

Stap 5:
Definiëren kernlabels

Stap 6:
Vaststellen van 
intersubjectiviteit

Stap 7:
Beantwoorden van de 
vraagstelling

Figuur 6.3: stappenplan voor het analyseren van interviewgegevens49 
 
Eerst werden de verschillende fragmenten van de eerste drie interviews gelabeld en geordend. De 
labels gaven de inhoud van de fragmenten kernachtig weer. Hiervoor is in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van de zogenaamde template-benadering: de fragmenten zijn, voor zover mogelijk, gelabeld 
en geordend aan de hand van het opgestelde conceptuele model. De mate waarin dit systeem 
toepasbaar was op de informatie, zei iets over de bruikbaarheid en de volledigheid van het opgestelde 
model.  
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Vaker terugkerende labels, die niet in het model pasten, zijn gebruikt om het model uit te breiden. De 
ontwikkeling van het labelingsysteem was dus een iteratief proces. Na de eerste paar interviews waren 
de noodzakelijke aanpassingen echter beperkt. Nadat het labelingsysteem volledig was, zijn de nieuwe 
labels scherp gedefinieerd.  
 
In dit onderzoek zijn het model en de bijbehorende labelingstructuur van tevoren opgesteld op basis 
van literatuur en oriënterende gesprekken. De verwerking van de interviews en het toevoegen van 
labels is in overleg met anderen gebeurd. Het uiteindelijke volledige labelingsysteem is echter niet 
door anderen op de geprepareerde interviews getest. 
 
In bijlage V worden de geanonimiseerde interviews weergegeven. Hierin worden de verschillende 
saillante overtuigingen en bijbehorende factoren voor de verwachte gevolgen, externe druk en 
controle met betrekking tot vraagarticulatie weergegeven. De betekenis van deze taxonomie en de 
resultaten voor de onderzoeksvragen wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreid beschreven.  
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7 Resultaten 
 

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews gepresenteerd en geanalyseerd. De 
geanonimiseerde en geprepareerde resultaten van de interviews zijn opgenomen in bijlage V. Het doel 
van het vervolgonderzoek was om een antwoord te geven op deelvraag 2 en 3. Deze vragen waren: 
 
2. Welke processen en overwegingen zijn van invloed op vraagarticulatie?  
3. Wat zijn de knelpunten bij vraagarticulatie naar energieonderzoek? 
 
Hierbij richtte het vervolgonderzoek zich op de processen, overwegingen en knelpunten bij 
vraagarticulatie door bedrijven vanuit energietransitie naar EOS: LT.  Voor het onderzoek is gebruik 
gemaakt van de theory of planned behavior,  wat heeft geleid tot de onderstaande hypotheses:  
 
H1:  De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS LT onderzoeksprogram m a‟s vanuit 

energietransitie is groter, naarmate bedrijven positievere gevolgen van vraagarticulatie 
verwachten. 

H2: De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS LT onderzoeksprogram m a‟s is 
groter, naarmate de externe druk om vragen te articuleren groter is.  

H3: De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS LT onderzoeksprogram m a‟s is 
groter, naarmate de verwachte controle over het proces van vraagarticulatie groter is. 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews besproken. Eerst wordt de daadwerkelijke 
bereidheid van de bedrijven tot vraagarticulatie aangegeven, waarna uitspraken worden gedaan over 
de verschillende hypotheses. Hierbij wordt ingegaan op de waardering van de afzonderlijke 
determinanten en de relatie met de bereidheid tot vraagarticulatie. Vervolgens wordt het totaalbeeld 
geschetst. 
 

7.2 Daadwerkelijke bereidheid 
Van de achttien geïnterviewde bedrijven, hebben elf bedrijven aangegeven bereid te zijn tot 
vraagarticulatie bij een midterm review  van de EO S onderzoeksprogram m a‟s. H ierbij merkte één 
bedrijf op, dat de waarde van hun inbreng beperkt zou zijn. Zes bedrijven gaven aan niet of nauwelijks 
bereid te zijn tot vraagarticulatie, één bedrijf twijfelde over nog  zijn bereidheid.  
 

7.3 Hypotheses 

7.3.1 Hypothese 1 
H1:  De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s vanuit 

energietransitie is groter, naarmate bedrijven positievere gevolgen verwachten ten opzichte van 
vraagarticulatie. 

 
Het algemene beeld van de interviews is dat de bereidheid tot vraagarticulatie sterk gerelateerd is aan 
de verwachte gevolgen hiervan. Bedrijven die veel positieve gevolgen verwachten, tonen een grote 
bereidheid tot vraagarticulatie. Daarentegen tonen bedrijven, die weinig tot geen positieve gevolgen 
verwachten van vraagarticulatie, geen bereidheid hiertoe.  
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De elf bedrijven die aangaven bereid te zijn tot vraagarticulatie, verwachtten allen positieve gevolgen 
van vraagarticulatie. Van de zes bedrijven die niet of in mindere mate bereid waren tot vraagarticulatie, 
verwachtten vier weinig tot geen positieve resultaten voor het bedrijf.  
Het bedrijf dat twijfelde over diens bereidheid, liet dit afhangen van de keuzes van de overheid. Deze 
keuzes waren van grote invloed op de mate, waarin hij positieve gevolgen van vraagarticulatie 
verwachtte. 
 
De uitkomsten van de interviews ondersteunen hypothese 1. 
 

7.3.2 Hypothese 2 
H2: De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS: LT onderzoeksprogram m a‟s is 

groter, naarmate de externe druk om vragen te articuleren groter is.  
 
Over de tweede hypothese is aan de hand van de verkregen data geen uitspraak te doen.  
De meeste bedrijven gaven aan dat zij geen externe druk ervoeren om hun onderzoeksbehoefte aan te 
geven. Over het algemeen werd gesteld dat de druk om vragen te articuleren vanuit het bedrijf zelf 
kwam.  Een klein aantal bedrijven noemde vragen van kennisinstellingen en de overheid als vormen 
van druk, die echter geen grote rol speelden. Wel werd wet- en regelgeving verschillende malen 
genoemd als een mogelijke bron van druk, die tot nu toe echter afwezig is. De aanwezigheid hiervan 
zou een rol kunnen spelen, maar hier is nog geen sprake van.  
 
Aangezien externe druk nauwelijks ervaren werd door de geïnterviewde bedrijven, kan geen uitspraak 
worden gedaan over de invloed van externe druk op de bereidheid tot vraagarticulatie.   
 

7.3.3 Hypothese 3  
H3: De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie voor de EOS LT onderzoeksprogram m a‟s is 

groter, naarmate de verwachte controle over het proces van vraagarticulatie groter is.  
 
De verwachte controle vertoont geen eenduidig verband met de bereidheid tot vraagarticulatie.  
De meeste bedrijven die zich in staat achten tot vraagarticulatie, zijn ook bereid tot vraagarticulatie. 
Een kanttekening die hierbij gemaakt werd door een aantal bedrijven, is dat zij een globaal beeld van 
de onderzoeksbehoeften kunnen schetsen, maar dat kennisinstellingen deze behoeften vervolgens 
beter kunnen uitwerken. 
Voor twee bedrijven, die niet bereid zijn tot vraagarticulatie, is de controle over het proces de 
belangrijkste reden. Twee andere bedrijven, die niet tot vraagarticulatie bereid zijn, schatten ook hun 
mogelijkheden tot vraagarticulatie laag in. Deze bevindingen ondersteunen de hypothese. 
 
Dit geldt echter niet voor alle bevindingen. Twee bedrijven, die zichzelf in staat achten tot 
vraagarticulatie, zijn niet bereid zijn tot het aangeven van hun onderzoeksbehoeften. Verder schat één 
bedrijf zijn mogelijkheden tot vraagarticulatie laag in, maar is dit bedrijf desondanks bereid tot 
vraagarticulatie. Voor de bovenstaande bedrijven is de controle over het proces dus niet bepalend 
voor hun bereidheid tot vraagarticulatie. 
 

7.4 Totaalbeeld 
Uit het vervolgonderzoek komt naar voren, dat de verwachte gevolgen van vraagarticulatie de 
belangrijkste determinant zijn voor de bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie.  Naarmate 
bedrijven positievere gevolgen verwachten van het aangeven van hun onderzoeksbehoefte, is hun 
bereidheid hiertoe groter.  
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De tweede factor uit het model, externe druk tot vraagarticulatie, wordt momenteel niet of nauwelijks 
ervaren door bedrijven. Over de mogelijke relatie tussen externe druk en vraagarticulatie is zodoende 
geen uitspraak te doen. Er kan enkel vastgesteld worden dat de externe druk op dit moment geen 
invloed heeft op de bereidheid tot vraagarticulatie. 
 
Over de invloed van de laatste factor, de controle over het proces, bestaat geen eenduidig beeld. De 
controle over het proces lijkt gerelateerd te zijn aan de verwachte gevolgen: als een bedrijf belang 
heeft bij vraagarticulatie, is het hiertoe in staat.  
Er zijn echter ook gevallen, waarbij de controle over het proces en de verwachte gevolgen conflicteren. 
In deze gevallen lijken de verwachte gevolgen van vraagarticulatie leidend voor de bereidheid tot 
vraagarticulatie, tenzij de controle over het proces volledig ontbreekt. In dat laatste geval, is de 
controle over het proces leidend voor de bereidheid tot vraagarticulatie. 

7.5 Analyse 
Uit het bovenstaande blijkt dat de verwachte gevolgen van vraagarticulatie en mogelijk ook de 
controle over het proces de belangrijkste determinanten zijn voor vraagarticulatie. Om de knelpunten 
bij vraagarticulatie in kaart te brengen, wordt hier uitgebreider ingegaan op deze twee determinanten.  
 

7.5.1 Analyse van de verwachte gevolgen 
In het conceptueel kader werd aangenomen, dat de uitvoering van het gewenste onderzoek het 
belangrijkste gevolg was van vraagarticulatie.  Vervolgens zou onder andere worden ingegaan op de 
hierachter liggende verwachte gevolgen van het gewenste onderzoek. Tijdens de interviews bleek 
echter dat bedrijven moeite hadden om verschillende categorieën verwachte gevolgen van 
langetermijnonderzoek te noemen. Op het niveau van verwachte gevolgen van vraagarticulatie gaven 
bedrijven juist meer soorten verwachte gevolgen op.  
Het resulterende beeld is desondanks helder; de diverse genoemde positieve en negatieve gevolgen 
van vraagarticulatie zijn in te delen in een beperkt aantal categorieën. Deze categorieën kunnen 
verdeeld worden in gevolgen voor het bedrijf en algemene gevolgen: 
 
Specifieke gevolgen voor het bedrijf 
Positief: 

1. Verbeterde aansluiting van extern langetermijnonderzoek op de behoeften van het bedrijf;  
2. Verbeterde mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies via de EOS: LT regeling (acquisitie); 
3. Zichtbaarheid als mogelijke onderzoekspartner voor andere partijen;  
4. Overzicht over het onderzoek en de onderzoeksprogram m a‟s. 

Negatief: 
1. Het prijsgeven van de strategie/ belangrijke technologie. 

 
Algemene gevolgen 
Positief: 

1. Waarborgen van de actualiteit en volledigheid van het programma; 
2. Aansluiting van het langetermijnonderzoek op de behoeften van de markt; 
3. Verbeterd inzicht van de overheid in het onderwerp. 

Negatief: 
1. Diffuus beeld bij de overheid. 

De uiteenlopende suggesties vanuit bedrijven en kennisinstellingen kunnen leiden tot een 
versnipperd beeld van het benodigd onderzoek, en op die manier juist het maken van goede 
keuzes bemoeilijken. 
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7.5.2 Belangrijkste categorieën verwachte gevolgen 
De bovengenoemde categorieën zijn niet allemaal even belangrijk. Bij het totaaloordeel over de te 
verwachten gevolgen van vraagarticulatie spelen verwachtingen over de specifieke gevolgen voor het 
bedrijf de voornaamste rol.  
 
Hier moet echter een opmerking bij geplaatst worden:  deze verwachte gevolgen zijn enkel van belang 
voor bedrijven, die betrokken zijn bij het transitieproces. Twee geïnterviewde bedrijven geven aan, dat 
zij vanwege slechte ervaringen hun deelname aan het proces (gaan) opschorten. De achterliggende 
redenen waren de beperkte invloed in het proces, de te sterke focus van het transitieproces op de 
lange termijn en de ervaringen met het subsidietraject. Vanuit andere bedrijven waren er ook kritische 
geluiden over de betrokkenheid en zichtbaarheid van de overheid bij de verschillende werkgroepen bij 
transitie. 
 
De bedrijven, die wel betrokken blijven bij het transitieproces, duiden twee categorieën aan als 
bepalend: 
1. De verbeterde aansluiting van extern langetermijnonderzoek op de eigen behoefte;  
2. De verbeterde mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie bij EOS: LT (acquisitie).  
 
Uit de interviews komt naar voren, dat de eerder genoemde verwachtingen grotendeels bepalend zijn 
voor het totaaloordeel over de verwachte gevolgen en dus de attitude ten opzichte van 
vraagarticulatie. Inzicht in de achterliggende saillante overtuigingen bij deze twee categorieën kan dus 
concrete aangrijpingspunten bieden om de attitude ten opzichte van vraagarticulatie te beïnvloeden. 
Op deze manier kan indirect de bereidheid tot vraagarticulatie worden beïnvloed. 
 

7.5.3 Saillante overtuigingen bij verwachte gevolgen 
Twee soorten saillante overtuigingen zijn te onderscheiden bij verwachte gevolgen van gedrag: 
(1) de waarschijnlijkheid van deze gevolgen en (2) het belang van deze gevolgen. Deze indeling wordt 
hieronder toegepast op de belangrijkste verwachte gevolgen bij vraagarticulatie. Dit leidt tot de 
volgende soorten saillante overtuigingen: 
1. De waarschijnlijkheid van verbeterde aansluiting van extern langetermijnonderzoek op de eigen 

behoefte; 
2. Het belang van de verbeterde aansluiting op de eigen behoefte; 
3. De waarschijnlijkheid van verbeterde mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies (acquisitie); 
4. Het belang van de verbeterde mogelijkheden tot acquisitie. 
 
De eerste twee saillante overtuigingen waren al in het oorspronkelijke model opgenomen. De derde en 
vierde categorie zijn echter gedurende het onderzoek naar voren gekomen. Hieronder worden 
uitspraken gedaan voor de verschillende categorieën overtuigingen. 
 
1. Het belang van verbeterde aansluiting op de eigen behoefte 
De m ate w aarin bedrijven “het verbeteren van de aansluiting van extern lange termijn 
energieonderzoek op de eigen behoefte” als positief gevolg noem den, vertoont een sterke relatie m et 
het belang dat het bedrijf aan extern onderzoek hecht.  
In het verlengde hiervan lijkt het ingeschatte belang van verbeterde aansluiting gerelateerd aan het 
type bedrijf en de sector waarin het zich bevindt; dit is immers bepalend voor de mate waarin het 
(extern) langetermijnonderzoek van belang acht.39-51,  

                                                 
51 Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory, research policy, 
vol.13, pp. 343-374. 
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Een concreet voorbeeld uit de interviews is het verschil tussen de geïnterviewde producenten en de 
technostarters. In de interviews verklaarden producenten relatief weinig belang aan (extern) 
langetermijnonderzoek te hechten, terwijl technologiestarters dit van essentieel belang vonden.  
 
2. De waarschijnlijkheid van verbeterde aansluiting op de eigen behoefte 
De overtuigingen van bedrijven over de waarschijnlijkheid van verbeterde mogelijkheden tot acquisitie 
worden sterk beïnvloed door de ervaringen met vraagarticulatie in het verleden. Hierbij kan een 
onderscheidt gemaakt worden tussen: 
1. De vraag wordt niet overgenomen; 
2. De vraag wordt overgenomen, maar leidt niet tot verbeterde aansluiting op de eigen behoefte; 
3. De vraag wordt overgenomen en leidt tot verbeterde aansluiting op de eigen behoefte. 
Hierbij hebben ervaringen 1 en 2 een negatieve invloed op de ingeschatte waarschijnlijkheid van 
verbeterde mogelijkheden tot acquisitie. 
 
De meeste bedrijven stellen dat hun inbreng serieus wordt meegenomen bij het aanpassen de 
onderzoeksprogram m a‟s. Ervaring 1 speelt dus geen rol. 
 
Een aantal bedrijven betwijfelt echter of vraagarticulatie vervolgens daadwerkelijk tot een verbeterde 
aansluiting van het onderzoek op de eigen behoefte leidt (ervaring 2).  Het gebrek aan terugkoppeling 
speelt hierbij een rol; de bedrijven krijgen weinig feedback wat hun inbreng concreet aan 
onderzoeksprojecten en resultaten heeft opgeleverd.  
 
3. Belang bij verbeterde mogelijkheden tot acquisitie 
Deze categorie is alleen relevant voor de partijen die zelf lange termijn energieonderzoek uitvoeren. 
De betekenis van subsidiewerving verschilt hierbij voor de verschillende typen bedrijven. Voor 
technostarters en onderzoeksgedreven bedrijven vormt het een essentiële inkomstenbron, terwijl het 
voor grote bedrijven financieel van onderschikt belang is, maar wel een teken van commitment van de 
overheid vormt.  
 
4. De waarschijnlijkheid van verbeterde mogelijkheden tot acquisitie 
De overtuigingen van bedrijven over de waarschijnlijkheid van verbeterde mogelijkheden tot 
subsidiewerving worden sterk beïnvloed door de ervaringen met vraagarticulatie in het verleden. 
Hierbij zijn twee soorten ervaringen met vraagarticulatie te onderscheiden:  
1. De vraag wordt niet overgenomen; 
2. De vraag wordt overgenomen, maar leidt niet tot verbeterde mogelijkheden tot acquisitie; 
3. De vraag wordt overgenomen en leidt tot verbeterde mogelijkheden tot acquisitie. 
Hierbij hebben ervaringen 1 en 2 een negatieve invloed op de ingeschatte waarschijnlijkheid van 
verbeterde mogelijkheden tot acquisitie. 
 
Het grootste deel van de bedrijven ervoer in het verleden, dat hun input serieus werd genomen. 
Ervaring 1 speelde dus geen rol. Voor een aantal partijen heeft dit echter niet tot het gewenste 
resultaat geleid (ervaring 3). Hiervoor geven bedrijven twee redenen aan: 

1. Het subsidietraject van EOS: LT; 
2. De wisselwerking met kennisinstellingen. 
 

De belangrijkste aangegeven reden, is het subsidietraject van EOS: LT. Een aantal aanvragers ervaart 
het beoordelingsproces van projectvoorstellen als ondoorzichtig en de slagingskans als laag. Verder 
zijn zij kritisch over de administratieve lasten die deze procedure met zich meebrengt. Hierdoor zijn 
een aantal bedrijven tot nu toe niet in staat subsidies te verkrijgen, terwijl het onderzoeksprogramma 
sinds hun inbreng goed op hun behoeften aansluit. 
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Verder hebben twee partijen kritiek op de wisselwerking met de kennisinstellingen op het gebied van 
EOS: LT. Hierbij merken zij op dat de kennisinstellingen zich sterk op het programma richten, zonder 
hierbij bedrijven betrekken. Hierdoor wordt een groot deel van de subsidies aan de kennisinstellingen 
toegekend. Toen de twee partijen de kennisinstellingen benaderden, was de samenwerking met de 
kennisinstellingen bovendien stroef. Deze slechte ervaringen hadden voor hen een negatief effect op 
de waarschijnlijkheid van de verbeterde mogelijkheden tot acquisitie.  
 

7.5.4 Analyse van de controle over vraagarticulatie 
In vergelijking met de verwachte gevolgen, is het beeld bij de controle over het proces eenvoudig. 
In de interviews worden twee benodigde middelen voor vraagarticulatie benoemd: 

1. De tijdshorizon van het bedrijf; 
2. De affiniteit van het bedrijf met energietechnologie. 

 
Opvallend is dat dit eigenschappen van het bedrijf zelf zijn. Uit de interviews komt naar voren dat 
bedrijven geen externe barrières voor vraagarticulatie verwachten. Het ontbreken van de 
bovengenoemde middelen kan echter wel tot controleproblemen leiden. 
 
Bedrijven stellen, dat het aangeven van lange termijn onderzoeksbehoeften een lange tijdshorizon  van 
een bedrijf vergt. Het onderzoek staat immers tien jaar van de markt. De bedrijven dienen dus een idee 
te hebben van de strategische doelstellingen over een termijn van circa tien jaar. De tijdshorizon 
vertoont een sterke relatie met de grootte en het type van het bedrijf. Zo hebben multinationals met 
een eigen r&d-afdeling een langere tijdshorizon dan een gemiddeld MKB.39 

Dit wordt voornamelijk als obstakel gezien door bedrijven, die zelf sterk op de kortere termijn zijn 
gericht. Deze bedrijven hebben niet het vereiste langetermijnoverzicht om hun lange termijn 
onderzoeksbehoeften aan te geven. 
 
Verder geven enkele bedrijven aan, dat vraagarticulatie naar energieonderzoek, affiniteit met 
energietechnologie vergt. Bedrijven moeten enig inzicht hebben in energietechnologie en in de 
gewenste richting van de langetermijnontwikkelingen op dit gebied. Niet alle bedrijven binnen 
energietransitie hebben echter affiniteit met energietechnologie. Sommige bedrijven, zoals 
toeleveranciers, zijn slechts indirect betrokken bij bepaalde gebieden. Vraagarticulatie naar 
energieonderzoek is voor deze bedrijven problematisch. Dit is wederom sterk gerelateerd aan het type 
bedrijf.  
 

7.6 Knelpunten 
Samenvattend zijn er een aantal factoren die een negatief effect kunnen hebben op de verwachte 
gevolgen van vraagarticulatie en de verwachte controle over het proces. Deze factoren kunnen als 
aangrijpingspunt dienen om vraagarticulatie te stimuleren: 
 

Knelpunten voor vraagarticulatie 
Determinant Saillante overtuiging Factoren 
Verwachte gevolgen 
 
Verbeterde aansluiting 
extern 
langetermijnonderzoek 
 
 
 

 
 
1. Waarschijnlijkheid van 

verbeterde aansluiting 
 
 
2. Belang van verbeterde 

aansluiting extern onderzoek 

 
 

1. Ervaringen met vraagarticulatie in het 
verleden 
• Terugkoppeling van resultaten 
 

2. Belang bij extern lange termijnonderzoek 
• Typologie partij 



 
Resultaten 
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Verbeterde 
mogelijkheden acquisitie 

 
1. Belang bij verbeterde 

mogelijkheden tot acquisitie  
 
2. Waarschijnlijkheid van 

verbeterde mogelijkheden 
acquisitie 

 
 
 
3. Belang energietransitie 

 
1. Belang van bedrijven bij subsidies 

• Typologie partij 
 
2. Ervaringen met vraagarticulatie in het 

verleden 
• EOS: LT subsidietraject 
• Wisselwerking met kennisinstellingen 

bij EOS: LT 
 

3. Ervaringen met transitieproces 
• Respons op input 
• Betrokkenheid overheid 
• Subsidietraject 

Controle over proces  
 
 

1. Benodigde middelen voor 
vraagarticulatie 

2. Tijdshorizon van het bedrijf  
 
3. Affiniteit van bedrijf met 

energietechnologie 
Tabel 7.1: knelpunten voor vraagarticulatie 

7.7 Volledigheid model  
Naast de gerichte vragen naar de verwachte gevolgen, externe druk en verwachte controle, bevatte het 
interview ook open vragen naar de determinanten voor vraagarticulatie. De reden voor deze vragen 
was om te zien of het model uitputtend was, en indien nodig, het model uit te breiden. Op hoofdlijnen 
lijkt het model volledig, aangezien alle genoemde factoren vallen onder de drie hoofdfactoren.  
Onder het hoofdniveau van verwachte gevolgen, externe druk en controle, bleken enige aanpassingen 
nodig. Dit gold enkel voor de verwachte gevolgen van vraagarticulatie, waar een aantal nieuwe 
categorieën verwachte gevolgen uit de interviews naar voren kwamen. 
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8 Conclusies, discussie en aanbevelingen 
 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek. Deze hoofdvraag 
luidt: 
Hoe kan de vraagarticulatie naar lange termijn energieonderzoek voor de EOS: LT program m a‟s vanuit 
energietransitie worden versterkt, zodat het voor de transitie benodigde onderzoek wordt uitgevoerd?  
 
Uit het gebruik van het functieraamwerk komt naar voren, dat EOS: LT en de energietransitie beiden 
een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van energie-innovaties. Wisselwerking tussen de 
program m a‟s kan hierbij een verdere positieve invloed hebben op de ontw ikkeling van een nieuw e 
technologie, maar het ontbreken van deze wisselwerking kan leiden tot de stagnatie van de 
ontwikkeling. Vraagarticulatie vanuit energietransitie naar EOS: LT is een van de mogelijke 
interactiem echanism en tussen de beide program m a‟s en als zodanig van belang voor de ontw ikkeling 
van nieuwe energie-innovaties. 
 
Om een nu antwoord te geven op de hoofdvraag, worden eerst de verschillende deelvragen van het 
onderzoek beantwoord. 
 

8.1 Deelvraag 1 
1. Hoe komt de vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek voor de 

EOS: LT program m a‟s op dit m om ent tot stand?  
 
Bij het opstellen van de EOS: lange termijn onderzoeksprogram m a‟s is input gevraagd aan de 
verschillende projectteams van energietransitie. Uiteindelijk heeft slechts één van de teams concrete, 
bruikbare vragen gearticuleerd voor de onderzoeksprogram m a‟s.  
 
In recente bijdragen van de verschillende platforms van de energietransitie voor het transitieactieplan, 
worden voor sommige transitiepaden op hoofdlijnen benodigde innovaties benoemd. Van concrete 
vragen, die opgenom en kunnen w orden in de EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s, is echter nog geen 
sprake.  
 
Antwoord deelvraag 1: 
Vraagarticulatie vanuit energietransitie voor de EOS: LT-program m a‟s kom t m om enteel in zeer beperkte 
mate tot stand.  
 

8.2 Deelvraag 2 en 3  
2. Welke processen en overwegingen zijn van invloed op vraagarticulatie? 
3. Wat zijn de knelpunten bij vraagarticulatie naar energieonderzoek? 

8.2.1 Algemene indruk van knelpunten 
Uit de gesprekken met betrokkenen en de beleidsreconstructie zijn een drietal mogelijke knelpunten 
voor vraagarticulatie naar voren gekomen: 
1. De fase van de energietransitie; 
2. De aparte trajecten van EOS: LT en energietransitie; 
3. De bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie. 
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Toen de transitieteams benaderd werden om hun kennisbehoefte aan te geven, lag hun prioriteit bij 
het creëren van draagvlak en het opstarten van aansprekende transitie-experimenten. Het verder 
ontwikkelen van de langetermijnvisie had minder prioriteit. Hierdoor beschikten de teams nog niet 
over het noodzakelijke inzicht en overzicht om bruikbare lange termijn onderzoeksvragen te 
articuleren.  
 
Het tweede geconstateerde probleem is dat EOS: LT en energietransitie aparte sporen waren, met twee 
aparte sturingsparadigm a‟s. H ierdoor w as aansluiting tussen beide program m a‟s niet vanzelfsprekend. 
Door de slechts deels overlappende onderzoeksthem a‟s pasten onderzoeksvragen vanuit 
energietransitie niet zonderm eer in de EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s. 
 
Het laatste geconstateerde probleem is de bereidheid en capaciteit van het bedrijfsleven tot 
vraagarticulatie. Aangezien bedrijven een belangrijke rol  speelden bij de energietransitie, moest een 
deel van de vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek van bedrijven 
komen.. In tegenstelling tot kennisinstellingen hebben bedrijven over het algemeen echter weinig 
binding met dit type onderzoek. De vraag is of bedrijven voldoende interesse en capaciteiten hadden 
om hun lange termijn onderzoeksbehoeften vanuit energietransitie aan te geven.  
 

8.2.2 Processen en overwegingen 
Op basis van het voorgaande is het onderzoek gericht op de bereidheid van bedrijven tot 
vraagarticulatie. De theory of planned behavior is gebruikt om inzicht te krijgen in de processen en 
overwegingen, die van invloed zijn op de bereidheid tot vraagarticulatie van bedrijven. Deze theorie 
stelt dat de bereidheid tot gedrag bepaald wordt door de verwachte gevolgen, externe druk en 
controle voor dat gedrag. 39 
 
Verwachte gevolgen 
Uit het onderzoek blijkt dat de verwachte gevolgen van vraagarticulatie voor bedrijven de belangrijkste 
reden zijn om wel of niet vragen te articuleren. Hierbij zien bedrijven de verbeterde aansluiting van het 
extern langetermijnonderzoek op de eigen behoefte en de verbeterde mogelijkheden tot 
subsidiewerving als belangrijkste gevolgen.  
De mate waarin een bedrijf deze gevolgen van belang acht, is afhankelijk het belang van extern 
langetermijnonderzoek en subsidies voor het bedrijf. Hiernaast bepalen de ervaringen met 
vraagarticulatie in het verleden hoe hoog de bedrijven de waarschijnlijkheid van deze gevolgen 
inschatten. Tenslotte zijn ook de ervaringen met het transitieproces van belang: bedrijven die hier zeer 
slechte ervaringen mee hebben, zien geen belang bij het gehele proces.  
 
Externe druk 
Verder blijkt dat de externe druk om vragen te articuleren voor bedrijven momenteel geen rol speelt. 
Bedrijven ervaren deelname aan consultaties hierdoor als momenteel als vrijblijvend: hun bereidheid 
komt voort uit hun eigen belang hierbij, niet uit verwachtingen of verplichtingen van buitenaf.  De 
bedrijven stellen dat regelgeving een belangrijke vorm van externe druk zou kunnen zijn, maar dat 
deze op dit moment ontbreekt.  
 
Controle over het proces 
Tenslotte lijkt de controle over het vraagarticulatie gerelateerd te zijn aan de verwachte gevolgen: als 
een bedrijf belang heeft bij vraagarticulatie, is het hiertoe in staat. In gevallen waarbij de controle en 
de verwachte gevolgen conflicteren, zijn de verwachte gevolgen leidend voor de bereidheid tot 
vraagarticulatie. Alleen als een bedrijf totaal geen controle over het proces heeft, zal controle bepalend 
zijn voor de bereidheid tot vraagarticulatie.  
Hierbij zijn een lange tijdshorizon en affiniteit met energietechnologie noodzakelijke voor waarden 
voor vraagarticulatie.  
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8.2.3 Knelpunten 
Het bovenstaande levert een aantal achterliggende factoren op, die van doorslaggevende invloed zijn 
op de verwachte gevolgen van vraagarticulatie: 

1. Het belang bij (extern) lange termijn energieonderzoek;  
2. Het belang bij subsidies; 
3. De ervaringen met vraagarticulatie in het verleden;  
4. De ervaringen met transitie. 

 
Het belang dat bedrijven aan (extern) lange termijn energieonderzoek en subsidies hechten, hangt 
sterk af van het type bedrijf en de sector, waarin dit bedrijf zich bevindt.  
 
De ervaringen met vraagarticulatie in het verleden komen vooral voort uit ervaringen met het EOS: LT 
subsidietraject, de wisselwerking met de kennisinstellingen hierbij en de terugkoppeling van de 
resultaten. 
Verschillende bedrijven vinden de administratieve lasten voor projectvoorstellen hoog en de 
slagingskans van voorstellen laag. Bovendien komt de beoordelingsprocedure voor voorstellen over 
als ondoorzichtig. Hierdoor zijn een aantal bedrijven tot nu toe niet in staat subsidies te verkrijgen, 
terwijl het onderzoeksprogramma na hun inbreng goed op hun behoeften aansluit.  
Een tweede reden is dat kennisinstellingen zich sterk op het programma hebben gericht en hierbij de 
wisselwerking met bedrijven ontbreekt. Een aantal bedrijven stelt dat zij niet door kennisinstellingen en 
universiteiten benaderd worden voor EOS: LT-projecten. Als zij zelf kennisinstellingen voor projecten 
benaderen, verloopt de samenwerking stroef.  
Verder missen bedrijven de terugkoppeling; ze hebben geen zicht op de bijdrage die hun input levert 
aan het onderzoeksprogramma en het uiteindelijk uitgevoerde onderzoek.  
 
De ervaringen met transitie hebben betrekking op het transitieproces en de hoogte van de 
beschikbare subsidies in de UKR. Bij het transitieproces spelen de ervaringen in de werkgroep en de 
commitment van de overheid een rol. Een aantal bedrijven stelt dat zij zeer beperkte invloed hebben in 
de werkgroepen. Verder vinden veel bedrijven dat het proces te sterk is gericht op de lange termijn en 
te weinig op de huidige mogelijkheden, het zogenaamde “laaghangend fruit”. Tenslotte stellen 
sommige bedrijven dat de vertegenwoordiging van de overheid in de werkgroepen weinig consistentie 
vertoont.  
 
Controle over het proces 
De ingeschatte controle over het proces wordt bepaald door 2 factoren: 

1. De tijdshorizon van het bedrijf; 
2. De affiniteit van het bedrijf met energietechnologie. 

 
De tijdshorizon van het bedrijf is wederom sterk gerelateerd aan de kenmerken van het bedrijf. Dit 
gaat ook op voor de affiniteit van het bedrijf met energietechnologie. 
 

8.3 Deelvraag 4  

Hoe kunnen deze knelpunten worden aangepakt? 
 
Uit het bovenstaande volgt een aantal aangrijpingspunten, waarmee vraagarticulatie door bedrijven 
vanuit de energietransitie kan worden versterkt. Belangrijker nog is dat herhaalde deelname van 
bedrijven aan marktconsultaties op deze manier waarschijnlijker wordt. De aangrijpingspunten en de 
bijbehorende mogelijke beleidsmaatregelen worden in tabel 8.1 weergegeven. 
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Maatregels voor vraagarticulatie 
Knelpunt Aangrijpingspunt Maatregel 
1. Het belang bij (extern) 

langetermijn-onderzoek  
• Type bedrijf 
 
 
 

• Advies over te 
benaderen bedrijven 
door SenterNovem 

2. Het belang bij 
subsidiewerving 

• Type bedrijf • Advies over te 
benaderen bedrijven 
door SenterNovem 

3. Ervaringen met 
vraagarticulatie in het 
verleden 

• EOS: LT instrument 
 

 
 
 
 
 
 
• Wisselwerking kennisinstellingen -

bedrijven bij EOS: LT 
 

• Extra stap bij preselectie 
van voorstellen 

• Doorzichtige 
beoordelingsprocedure 

• Terugkoppeling van 
resultaten van 
vraagarticulatie 

 
• Interactie aanmoedigen 

d.m.v. EOS: LT 
instrument 

• Onderwerpen uit EOS: 
LT toewijzen/ 
afschermen voor 
kennisinstellingen 

4. Ervaringen met 
transitieproces 

• Transitieproces 
 
• Unieke kansen regeling 

• Betrokkenheid overheid 
 
• Hoogte subsidies 

5. Tijdshorizon bedrijf                                 
 

• Type bedrijf • Advies over te 
benaderen bedrijven 
door SenterNovem 

6. Affiniteit bedrijf met 
energietechnologie 

• Type bedrijf • Advies over te 
benaderen bedrijven 
door SenterNovem 

Tabel 8.1: mogelijke maatregels voor vraagarticulatie 
 

8.3.1 Mogelijkheden 
In de bovenstaande tabel worden een aantal mogelijke maatregelen genoemd om de vraagarticulatie 
door bedrijven te versterken. Hier zullen de verschillende mogelijke maatregelen kort worden 
toegelicht, waarna in de volgende paragraaf een advies wordt gedaan over de te daadwerkelijk te 
nemen maatregelen.  
 
1. Advies over de te benaderen bedrijven door SenterNovem 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de bereidheid en capaciteit tot vraagarticulatie voor een deel 
afhankelijk is van het type bedrijf. Bedrijven, die zelf actief bezig zijn met langetermijnonderzoek of 
belang hebben bij dergelijk onderzoek, hebben een relatief hoge bereidheid en capaciteit tot 
vraagarticulatie. Voorbeelden hiervan zijn multinationals en technostarters. Het type van bedrijf is 
echter niet beïnvloedbaar door de overheid. Wat wel mogelijk is, is ervoor te zorgen dat deze partijen 
benaderd worden om hun onderzoeksbehoefte aan te geven. Hierbij kan SenterNovem een 
adviserende rol spelen. Deze instantie is nauw betrokken bij de uitvoering van EOS: LT en het 
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transitieproces en heeft hierdoor een goed inzicht in de posities van de verschillende partijen. 
Hiernaast is input vanuit het veld nodig om bedrijven te kunnen benaderen, die buiten het zichtsveld 
van SenterNovem vallen, zoals technostarters.  
 
2. Een extra stap bij preselectie van voorstellen voor EOS: LT 
Bedrijven ervaren de administratieve lasten bij het indienen van projectvoorstellen als hoog, terwijl de 
kansen op toekenning van subsidies laag worden geschat. Dit leidt ertoe, dat bedrijven niet in staat 
zijn om subsidies te verkrijgen uit het programma, ondanks de inhoudelijke aansluiting na hun 
inbreng.  
Een extra beoordelingsstap kan hier uitkomst bieden. Hierbij dienen bedrijven een projectvoorstel van 
2 á 3 pagina‟s in, en vervolgens krijgen zij een nauw keurige indicatie over de kansen op subsidie. Op 
deze manier is de initiële investering en het afbraakrisico voor bedrijven lager. 
 
3. Een doorzichtige beoordelingsprocedure voor projectvoorstellen EOS: LT 
Bedrijven ervaren de beoordelingen van projectvoorstellen als ondoorzichtig. Soms resulteren 
aanpassingen naar aanleiding van afwijzingen van projectvoorstellen in afwijzingen op andere 
gronden. Bedrijven wensen een heldere, zo mogelijk uitputtende beoordeling. Hierdoor kan deze 
beoordeling, bij afwijzing, gebruikt worden om de slagingskans van het herziene projectvoorstel 
aanzienlijk te vergroten.  
 
4. Terugkoppeling van de resultaten van vraagarticulatie naar de deelnemende bedrijven 
Bedrijven hebben weinig zicht op de resultaten van hun vraagarticulatie. Graag zouden zij 
geïnformeerd worden wat het uiteindelijk resultaat van de inbreng was. Hierbij gaat het niet alleen om 
de herziene onderzoeksprogram m a‟s, maar ook om het etaleren van de verschillende hieruit volgende 
nieuwe onderzoeksprojecten.  
 
5. Interactie aanmoedigen in EOS: LT subsidie-instrument 
Een aantal bedrijven ervaart een stroeve wisselwerking met kennisinstellingen bij EOS: LT. Een 
mogelijkheid om deze interactie te vergroten, is door het extra subsidiepercentage voor dergelijke 
samenwerkingsprojecten te verhogen of door samenwerking verplicht te stellen. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat het verplicht stellen geen reële optie is. Voor een groot deel van 
het fundamentele onderzoek zijn geen partners uit het bedrijfsleven te vinden, aangezien het 
onderzoek geen uitzicht biedt op concrete commerciële toepassingen. 
  
6. Onderwerpen uit EOS: LT toewijzen/ afschermen voor kennisinstellingen 
Sommige bedrijven merken op dat kennisinstellingen zich sterk richten op bepaalde 
onderzoeksthem a‟s, w aardoor bedrijven op deze gebieden geen voorstellen krijgen toegewezen. Het 
toewijzen en afschermen van bepaalde onderwerpen in EOS: LT, kan deze problemen voor hen 
beperken, waardoor zij eerder bereid zullen zijn tot vraagarticulatie. 
 
Vanuit overheidsoogpunt is echter niet interessant wie het onderzoek uitvoert, maar dat het 
onderzoek überhaupt wordt uitgevoerd. Uitvoering door bedrijven zou wel een meerwaarde kunnen 
hebben, doordat dit de kansen op commercialisatie van het onderzoek kan vergroten. Hoewel in EOS: 
LT de kansen voor de Nederlandse industrie geen expliciet uitgangspunt zijn, komt dit wel impliciet 
naar voren uit het streven om het onderzoek te laten bijdragen aan de overgang naar een duurzame 
energiehuishouding. Dit veronderstelt succesvolle toepassing van het onderzoek. De vraag blijft of 
deze mogelijke meerwaarde van langetermijnonderzoek door bedrijven, het afschermen van 
onderwerpen rechtvaardigt.  
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Recentelijk heeft reeds een herindeling van de onderzoeksthema‟s plaatsgevonden, waarbij een 
opdeling is gem aakt in them a‟s voor ECN , them a‟s w aarbij andere partijen m et ECN  kunnen 
sam enw erken en them a‟s die voor iedereen openstaan. Hierdoor vervalt deze mogelijke maatregel. 
   
7. Een zichtbare, consistente betrokkenheid van de overheid bij het transitieproces 
Verschillende partijen merkten op dat de vertegenwoordiging van de overheid binnen werkgroepen 
weinig consistentie vertoonde. Dit geeft een slecht signaal over het commitment van de overheid naar 
de werkgroepen en betrokken partijen. In de transitieplatforms zitten hiervoor zogenaam de “linking 
pins” van de overheid. D eze personen vorm en de brug tussen overheid en platform, en dragen zorg 
voor de benodigde acties vanuit het platform binnen de overheid. Een lichtere vorm van dit 
mechanisme zou ook op werkgroepniveau kunnen worden toegepast.   
 
8. Het aanpassen van de hoogte van de subsidiepercentages in de UKR 
Voor een paar partijen vormt de subsidiehoogte in de UKR een probleem. Het biedt slechts een 
subsidie voor een percentage van de meerkosten, waardoor vanuit het bedrijfsleven een significante 
tegenfinanciering wordt verwacht.  
Vanuit overheidsoogpunt en transitieoogpunt is commitment van het bedrijfsleven echter een 
noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van de energietransitie. Hierdoor lijkt deze optie niet 
bruikbaar. 
 

8.4 Beleidsadvies 

8.4.1  Advies voor het versterken van vraagarticulatie bedrijfsleven 
Van de hiervoor beschreven mogelijkheden, worden de volgende maatregelen aanbevolen: 
1. Advies over de  te benaderen bedrijven door SenterNovem; 
2. Een zichtbare, consistente betrokkenheid van de overheid bij het transitieproces; 
3. Interactie aanmoedigen in EOS: LT subsidie-instrument; 
4. Terugkoppeling van de resultaten van vraagarticulatie naar de deelnemende bedrijven; 
5. Een doorzichtige beoordelingsprocedure voor projectvoorstellen EOS: LT; 
6. Een extra stap bij preselectie van voorstellen voor EOS: LT. 
Van de overige twee maatregelen is er één (onderwerpen uit EOS: LT toewijzen/ afschermen voor 
kennisinstellingen) reeds uitgevoerd. De andere (het aanpassen van de hoogte van de 
subsidiepercentages in de UKR)  is in strijd met de uitgangspunten van de energietransitie. 
 
Van de aanbevolen maatregelen wordt verwacht, dat zij ten eerste ertoe zullen leiden, dat de juiste 
bedrijven worden benaderd voor vraagarticulatie. Verder zullen de verwachte gevolgen van 
vraagarticulatie groter worden, waardoor de bereidheid van bedrijfsleven tot vraagarticulatie groter 
wordt. Op deze manier wordt de vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven dus versterkt. In hoeverre dit 
de hoofdvraag van het onderzoek beantwoordt, wordt in de volgende paragraaf besproken. 
 

8.4.2 Discussie  
De hoofdvraag van het onderzoek was: 
Hoe kan de vraagarticulatie naar energieonderzoek vanuit energietransitie worden versterkt, zodat het 
voor de transitie benodigde onderzoek wordt uitgevoerd?  
 
In de voorgaande paragraaf zijn een aantal maatregelen genoemd die de bereidheid van bedrijven tot 
vraagarticulatie kunnen vergroten. De aanname is, dat kennisinstellingen, vanuit hun band met 
langetermijnonderzoek, zeker vragen zullen articuleren voor EOS: LT. De vraag is nu: leidt versterking 
van de vraagarticulatie van het bedrijfsleven tot het energieonderzoek dat voor de transitie nodig is? 
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Deze vraag is onder te verdelen in een paar subvragen. 
1. Levert versterking van vraagarticulatie van bedrijven (alle) vragen op, die voor de energietransitie 

nodig zijn?   
2. Zijn deze vragen bruikbaar voor EOS: LT? 
3. Leidt dit ertoe dat het benodigde onderzoek wordt uitgevoerd? 
 
1. Levert versterking van vraagarticulatie van bedrijven alle vragen op, die voor de 

energietransitie nodig zijn?   
Vanuit het functieraamwerk geredeneerd is vraagarticulatie (of richting geven aan het zoekproces) een 
functie, waarbij overeenstemming over de te volgen route wenselijk wordt geacht. Individuele 
vraagarticulatie leidt niet tot het inzetten op kansrijke opties, maar op een scala aan verschillende 
opties en zodoende tot versnippering. Aan de andere kant kunnen de bijdragen van individuele 
bedrijven en kennisinstellingen echter ook waardevol zijn. Hieronder wordt aangegeven hoe met beide 
zaken rekening kan worden gehouden bij het proces van vraagarticulatie. 
 
Vraagarticulatie van bedrijven levert voornamelijk technologische onderzoeksbehoeften op, veelal 
vanuit mogelijke toekomstige applicaties. Dit kan een belangrijke aanvulling zijn op de 
onderzoeksvragen van de kennisinstellingen. De onderzoeksbehoeften van bedrijven kunnen 
waardevol zijn om de vraagsturing van het lange termijn energieonderzoek te versterken en de 
aansluiting tussen het lange termijn energieonderzoek en de uiteindelijke toepassingen te verbeteren. 
Hierdoor kan de kans op het succesvol toepassen van de nieuwe kennis worden vergroot. 
 
Individuele bedrijven geven hun lange termijn onderzoeksbehoeften vanuit hun eigen visie weer, niet 
noodzakelijkerwijs vanuit de transitievisie. Het is dus niet vanzelfsprekend dat alle voorstellen 
bijdragen aan de energietransitie. Op deze manier kunnen echter wel de meningen van alle bedrijven 
worden meegenomen. Indien de vraag enkel wordt gearticuleerd op werkgroepniveau of 
platformniveau, hebben slechts een beperkt aantal bedrijven inspraak. Hierdoor kunnen belangrijke 
suggesties worden gemist.  
 
Het transitieproces bestaat echter uit allerlei paden en technologische opties. Het beeld voor de lange 
termijn wordt helderder, maar keuzes tussen verschillende technologieën en transitiepaden moeten 
nog gemaakt worden. Sommige aangeleverde ideeën van bedrijven zullen op paden liggen die niet 
meer nagestreefd zullen worden. Hiervoor is de inbreng van de werkgroepen bruikbaar. Zij geven hun 
visie op de ontwikkeling van hun paden door aan de platforms.  
 
Schifting van de door bedrijven en kennisinstellingen aangedragen vragen is noodzakelijk, zodat 
vragen overblijven die bijdragen aan de energietransitie. Een optie hiervoor is om de aangeleverde 
vragen door de transitieplatforms te laten schiften. De platforms hebben het noodzakelijke overzicht 
om transitiepaden en technologische opties tegen elkaar af te wegen vanuit het oogpunt van 
energietransitie. 
 
Naast de hoofdzakelijk technologische vragen door bedrijven en kennisinstellingen kunnen 
leerervaringen met maatschappelijke processen uit de transitie-experimenten relevante 
gammavraagstukken oproepen. EOS: LT biedt ruimte voor dergelijk onderzoek, maar gammavragen 
zullen slechts in beperkte mate door bedrijven en de kennisinstellingen worden aangedragen. De 
betrokkenheid van gammaonderzoekers bij het proces van vraagarticulatie zou hier een oplossing 
voor kunnen zijn. Hieruit voortvloeiend zouden de gammaonderzoekers ook bij het desbetreffende 
langetermijnonderzoek moeten deelnemen. 
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2. Zijn deze vragen bruikbaar voor EOS: LT? 
EOS: LT heeft behoefte aan scherpe onderzoeksvragen vanuit de energietransitie. Van 
kennisinstellingen wordt aangenomen, dat zij in staat zijn tot het formuleren van bruikbare vragen. 
Voor het bedrijfsleven is dit minder aannemelijk, gezien hun beperkte betrokkenheid bij 
langetermijnonderzoek. Uit de interviews blijkt, dat de meeste bedrijven die bereid zijn tot 
vraagarticulatie, zichzelf in staat achten tot vraagarticulatie. Veel bedrijven geven echter wel aan 
slechts op hoofdlijnen hun onderzoeksbehoeften aan te formuleren. Dit is aannemelijk, aangezien voor 
het scherp formuleren van lange termijn onderzoeksbehoeften een langetermijnhorizon en affiniteit 
met langetermijnonderzoek noodzakelijk zijn, die bij bedrijven vaak slechts in beperkte mate aanwezig 
zijn.  
 
Voor het aanscherpen van de voorstellen op detailniveau lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de 
kennisinstellingen. Gezien hun ervaring met langetermijnonderzoek en het articuleren van vragen voor 
onderzoeksprogram m a‟s, w orden zij hiertoe in staat geacht. H et is hierbij wenselijk om de bedrijven en 
kennisinstellingen samen te brengen. Dit leidt tot interactie tussen kennisinstellingen en bedrijven en 
kan leiden tot een iteratief proces, waarbij bedrijven met steun van kennisinstellingen hun vragen 
kunnen aanscherpen. Dit proces zorgt ervoor dat de aangescherpte vragen van bedrijven beter 
bruikbaar w orden voor de EO S: LT onderzoeksprogram m a‟s, m aar nog steeds aansluiten op de 
daadwerkelijke onderzoeksbehoeften van de bedrijven. Verder kan het leiden tot netwerkvorming 
tussen bedrijven en kennisinstellingen en zorgen voor een beter inzicht van kennisinstellingen in de 
onderzoeksbehoeften van het bedrijfsleven. Dit kan de uiteindelijke praktische toepasbaarheid van het 
langetermijnonderzoek ten goede komen.  
 
3. Leidt dit ertoe dat het onderzoek wordt uitgevoerd? 
Indien de vragen worden opgenomen in de onderzoeksprogramma‟s, zullen hoogstwaarschijnlijk 
projecten hierop gericht worden. De onderzoeksprogram m a‟s hebben tot nu toe te m aken m et 
overinschrijving tijdens de tenderrondes.11  
 

8.4.3 Beleidsadvies voor vormgeving van vraagarticulatie vanuit 
transitie voor EOS: LT 

De discussie geeft enkele handreikingen voor de vormgeving van vraagarticulatie vanuit transitie. Deze 
wordt weergegeven in het onderstaande model: 
 

Transitieplatforms

Werkgroepen
energietransitieKennisinstellingenIndividuele bedrijven

EOS: LT

 
Figuur 8.1: het geadviseerde proces van vraagarticulatie vanuit energietransitie voor EOS: LT 
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Vraagarticulatie door individuele bedrijven en kennisinstellingen is van belang om alle bestaande 
vragen in kaart te brengen. Hierbij is echter interactie tussen deze partijen noodzakelijk om de vragen 
van bedrijven aan te scherpen en de feeling van de kennisinstellingen voor de onderzoeksbehoeften 
van bedrijven te vergroten. Hiernaast is de input vanuit de werkgroepen bruikbaar om de 
ontwikkelingen binnen de verschillende transitiepaden helder te krijgen.  
Vervolgens is een schifting van deze onderzoeksvoorstellen noodzakelijk; niet alle vragen zijn relevant 
vanuit het oogpunt van de energietransitie. De platforms schiften de input vanuit hun overzicht over 
de verschillende transitiepaden en technologieën schiften op relevantie voor de energietransitie. De 
uiteindelijk overgebleven vragen worden doorgegeven worden aan EOS: LT. 
 

8.5 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 
In het onderzoek is uitgegaan van een marktconsultatie als moment voor vraagarticulatie vanuit 
energietransitie en het aanscherpen van de EO S: LT portfolio‟s. D e vraag is echter of een 
marktconsultatie een geschikt instrument is hiervoor. De energietransitie is een dynamisch proces, 
w aaruit regelm atig nieuw e vragen en inzichten kunnen voortkom en. De EO S: LT program a‟s zijn echter 
relatief inflexibel; het marktconsultatie mechanisme leidt tot een periodieke interactie en afstemming 
tussen EOS: LT en energietransitie. In de tussenliggende periode zijn echter geen aanpassingen van de 
onderzoeksprogram m a‟s m ogelijk, w aardoor dringende onderzoeksbehoeften tot de volgende 
interactieronde moeten wachten. Een marktconsultatie bovendien resulteren in strategisch handelen 
van de betrokken partijen. 
Een andere mogelijkheid voor vraagarticulatie is een continu proces van interactie tussen EOS: LT en 
energietransitie en voortdurende aanscherping van de onderzoeksprogram m a‟s. een mogelijkheid 
hiervoor is netw erkvorm ing tussen de partijen, die bij de tw ee program m a‟s betrokken zijn. 
Voortdurende bijsturing van de onderzoeksprogram m a‟s kan echter problemen opleveren met de 
gewenste continuïteit. Voor de kennisinstellingen en het bedrijfsleven is een zekere mate van 
consistentie van de onderzoeksprogramma‟s namelijk noodzakelijk om tot het opstellen en indienen 
van projectvoorstellen over te gaan. Een mogelijkheid tot vervolgonderzoek is dus het vormgeven van 
het gewenste interactiemechanisme.  
 
Een andere optie voor een vervolgonderzoek is het opzetten van enquêtes op basis van de 
bevindingen van dit kwalitatieve onderzoek. Op deze manier kan een kwantitatief onderzoek worden 
opgezet en kan empirie over de situatie worden verkregen. Een praktisch probleem hierbij is echter, 
dat het aantal relevante betrokken bedrijven per platform redelijk beperkt is en dat de ervaring leert 
dat respons op enquêtes vaak laag is. 
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II. A ansluiting them a’s E O S : LT en transitiepaden 
EOS them a’s Energie Transitie paden 
ENERGIE – EFFICIENTTIE IN DE 
INDUSTRIE EN AGRARISCEH SECTOR  

KETENEFFICIENCY 
Deze hoofdroute richt zich op koploper worden in efficiënt 
energiegebruik door energie-, milieu- en materiaalbesparing te 
realiseren over de gehele keten, van grondstof tot eindproduct. 
 

Speerpunten Thermische 
behandelingsprocessen 

Vernieuwing van productiesystemen Verbetering van de 
energie-efficiency van industriële product- of productieketens 
door systeemvernieuwing en/of toepassing van 
doorbraaktechnologie in de warmtehuishouding 
 

Anorganische membraantechnologie  

Warmtehuishouding in industrie en 
landbouw 

. 
 

Systeembenadering in de glastuinbouw  

Im portthem a’s Systeembenadering in de 
industrie 

 

Multifunctionele reactoren  

Koudetechniek, industrie en gebouwde 
omgeving 

 

 Duurzame papierketen  
Verbetering van de energie-efficiency van de productieketen van 
papier en karton van grondstof tot eindgebruik, door over de 
keten geoptimaliseerde proces- en productverbetering, recycling 
van 
restproducten en verbetering van logistiek 
. 

BIOMASSA 
 

GROENE GRONDSTOFFEN  
Deze hoofdroute gaat op zoek naar manieren om plantaardig 
m ateriaal („biom assa‟) te gebruiken om  fossiele energie en 
grondstoffen te vervangen. 

Speerpunten Biomassa, gasreiniging en 
–conditionering (inclusief 
syngasproductie uit stookgas) 

Biosyngas 
Het verwerken van biomassa tot gasvormige producten die 
geschikt zijn als grondstof. 

Bioraffinage Bioplastics 
Het produceren en vermarkten van kunststoffen uit biologisch 
materiaal 

Biomassaconversie, meestoken en 
bijstoken in E-centrales 
 

Biomassa (duurzame elektriciteit) 
Efficiënte productie van elektriciteit uit brandstoffen van 
biologische oorsprong. 

Importthem a’s Biom assaconversie, 
voorbehandeling/voeding 
 

Biomassabewerking 
Het bewerken van ruwe biomassastromen tot (half-)fabrikaten die 
voor vervolgstappen of eindgebruikers geschikt. 
zijn 

Biofuels, toepassing in transportsector 
 

Biofuels 
Vervanging van diesel en benzine in motorvoertuigen door 
brandstoffen van  
biologische oorsprong. 

  Biomassaproductie 
Het duurzaam produceren en aanvoeren van duurzaam 
geproduceerde biom assa („groene grondstoffen‟) voor gebruik in. 
energieconversie en als grondstof 
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EOS thema’s Energie Transitie paden 
NIEUW GAS / SCHOON FOSSIEL 
 

EFFICIENT EN GROEN GAS 
Deze hoofdroute is op zoek naar de meest efficiënte toepassingen 
van aardgas ter voorbereiding op een toekomstige 
waterstofeconomie, en nieuwe, groene bronnen van gas 

Speerpunten CO2-opslag ondergronds 
 

Schoon aardgas 
Verduurzaming van de aardgasketen van aardgasproductie tot -
gebruik door CO2-emissies op te vangen en op te slaan of als 
grondstof in te zetten c.q. door waterstof bij te mengen in 
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aardgasstromen. 
 

CO2-afscheidingstechnologie 
(membranen, solvents, sorbents) 
 

Groen gas 
Productie en gebruik van andere gasvormige energiedragers dan 
aardgas,zoals biogas en waterstof 

Brandstofcel (PEMFC en SOFC)  

Reforming van koolwaterstoffen naar 
H2 (exclusief LPG) 

 

Geavanceerde kolenconversie met CO2-
afscheiding 

 

Im portthem a’s aardgas conversie, 
gasturbinetechnologie 

 

GEBOUWDE OMGEVING EFFICIENT EN GROEN GAS 
Deze hoofdroute is op zoek naar de meest efficiënte toepassingen 
van aardgas ter voorbereiding op een toekomstige 
waterstofeconomie, en nieuwe, groene bronnen van gas. 

Speerpunten Systeembenadering in de 
gebouwde omgeving en lokale 
energieopwekking 
 

Energiebesparing gebouwde omgeving 
Beperking van het gebruik van fossiele energie in woningen en 
gebouwen door optimaal systeemontwerp, efficiënte 
conversiesystemen of door toepassing van externe 
warmtebronnen (aardwarmte, omgevingswarmte of restwarmte 
van industrie of elektriciteitsopwekking).  
 
 Micro- en mini-warmtekracht 
Beperking van het gebruik van fossiele energie bij de opwekking 
van elektriciteit, door gecombineerde opwekking van warmte, 
kracht en koeling bij de eindgebruikers in woningen en gebouwen  
(individueel of groepsgewijs). 

Zonconversie PV, multikristallijn-silicium 
PV-technologie 

 

Zonconversie PV, dunne-film PV-
technologie (anorganische en 
organische zonnecellen) 

 

Im portthem a’s Gebruik bodem -
luchtwarmte gebouwde omgeving 
middels warmtepompen 
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EOS them a’s Energie Transitie paden 
OPWEKKING EN NETTEN 
 

DUURZAME ELEKTRICITEIT 
Ontwikkeling van nieuwe, schone en betrouwbare bronnen voor 
elektriciteit, zoals biomassa, windenergie en andere hernieuwbare 
energiebronnen. 

Speerpunten Windconversie offshore  

Elektriciteitstransport, 
voorzieningszekerheid, netinpassing 
vermogenselektronica 

 

Elektriciteitsconversie, power quality, 
custom power, converters, EMC 

 

Im portthem a’s Elektriciteitsopslag, 
kleinschalige opslag en 
systeemtoepassing (incl. 
supercondensator) 

 

Geen EOS thema ALTERNATIEVE MOTORBRANDSTOFFEN 
Deze hoofdroute is op zoek naar alternatieve brandstoffen voor 
personen- en vrachtvervoer, als vervanging van olieproducten 

 Aardgas 
Vervanging van diesel en benzine in motorvoertuigen door 
aardgas. 



 
Bijlagen 

 

   Pagina VI 

III. Interviewhandleiding 
 
Introductie 
 
Interviewer:   Mark Macaré. Student Technische Innovatie Wetenschappen 

Afstudeeropdracht Economische Zaken, afdeling energie 
strategie en verbruik.  

Verwezen door:  (platformsecretaris van betreffende platform) 
Achtergrond onderzoek:  E Z  w il de langeterm ijn energieonderzoeksprogram m a’s beter 

laten aansluiten op de behoeften van bedrijven die bij 
energietransitie zijn betrokken. Hiervoor is het noodzakelijk 
bedrijven aangeven wat hun behoeften zijn m.b.t. het 
langetermijn energieonderzoek.  

Doel onderzoek: hoe bedrijven die bij de energietransitie betrokken zijn, kunnen 
worden gestimuleerd om aan te geven wat hun behoeften zijn 
m.b.t. langetermijn energieonderzoek?  

Interview: Ik heb een hypothetisch model opgesteld met daarin factoren, 
die van invloed zijn op de bereidheid van bedrijven om dit aan 
te geven. In het interview wil ik u vragen of de factoren uit het 
model van belang voor uw bedrijf, of er volgens u factoren 
ontbreken, en wat het gewicht is van de verschillende factoren. 
Dit kan inzicht geven in de knelpunten voor vraagarticulatie en 
de mogelijke oplossingen hiervoor. 

Geschatte tijdsduur  1 uur 
Vastleggen gesprek Aantekeningen. Interviews voor toetsing van het model en 

zullen door niemand kunnen worden ingezien.  
Gebruik resultaten: Aanbevelingen, die EZ kan gebruiken om de problematiek aan 

te pakken 
 
Voordat we beginnen, heeft u nog vragen? 
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VRAGEN 
De eerste vragen gaan over het kenbaar maken de onderzoeksbehoefte van uw bedrijf 
(vraagarticulatie) in het verleden 
 
1a Bent u bekend met de EOS langetermijn 
onderzoeksprogram m a’s?  

ja –  1b 
nee - beginnen met een korte uitleg  

 
Uitleg:  Energieonderzoek subsidie is gericht op het vergroten van de 

kwaliteit van onderzoek en kennis in Nederland door het 
publiek gefinancierd energieonderzoek te richten op een 
beperkt aantal them a‟s.  

 
Criteria: Bijdrage aan duurzame energiehuishouding en kennispositie 
van nederland op dat gebied.Bestaat uit verschillende onderdelen, 
maar dit onderzoek richt zich op EOS: LT (fundamenteel en 
industrieel onderzoek dat tien jaar van de markt afstaat)  
 
In het verleden zijn voor het opstellen van de EOS lange termijn 
onderzoeksprogram m a‟s m arktconsultaties uitgevoerd, w aarbij 
bedrijven input konden geven wat speerpunten van het 
energieonderzoek zouden moeten zijn.  
1b  Is uw bedrijf benaderd om hieraan deel te nemen? 
1c Heeft uw bedrijf deelgenomen aan deze processen?  
1d Wat waren de redenen voor uw bedrijf om hier (niet) aan deel te nemen? 
1e  Indien ja: wat waren de ervaringen van uw bedrijf? 
 
In het verleden zijn voor het opstellen van de E O S onderzoeksprogram m a‟s transitieplatform s 
benaderd om aan te geven wat de onderzoeksbehoefte vanuit transitie was. Dit om de 
aansluiting tussen de lange term ijn onderzoeksprogram m a‟s en energietransitie te verbeteren. 
1e Is uw bedrijf destijds benaderd om aan te geven wat diens behoefte m.b.t. langetermijn 

onderzoek was vanuit transitie? 
1f Heeft uw bedrijf dit aangegeven? 
1g Wat waren de redenen voor uw bedrijf om dit (niet) te doen? 
1h Is uw  organisatie zelf betrokken bij subsidieprogram m a’s?  
 
De volgende vragen gaan over het belang van eos langetermijn-
onderzoek voor uw bedrijf.  
 
2a Is extern (EOS) langetermijnonderzoek voor uw bedrijf van 

belang? Op welke manier? Doorvragen! 
2b In hoeverre kan uw bedrijf de resultaten van EOS langetermijn 

energieonderzoek gebruiken en toepassen?  
 
Indien de antwoorden niet concreet genoeg zijn: 
2c Welke voordelen en nadelen heeft (extern) langetermijn 

energieonderzoek voor uw bedrijf?  
• Op economisch vlak?  

Het doel van de eerste serie  
vragen is:  
 
1. duidelijk te maken waar 
het onderzoek over gaat. Zo 
nodig uitleg geven. 
 
2. de bereidheid tot 
vraagarticulatie in het 
verleden te meten (middels 
feiten) en de redenen 
hiervoor.  
 
Bij het vragen naar redenen 
is gekozen voor open 
vragen, zodat bedrijven alle 
mogelijke redenen kunnen 
aandragen en ik niet 
sturend optreed. 
 
Vraag 1g is na de eerste 3 
interviews toegevoegd, 
aangezien ervaringen 
hiermee voor bedrijven 
belangrijk bleken.  
 

De tweede serie vragen is 
bedoeld om:  
1. Het belang van EOS 
lange termijn 
energieonderzoek voor het 
bedrijf in beeld te krijgen. 
(verondersteld als 
onderliggende factor voor 
belang van verwachte 
gevolgen en attitude)  
Indien dit te beknopt of 
onduidelijk blijft, vraag ik 
door. 
 
Vraag 2c was bedoeld als 
mogelijke verduidelijkende 
vraag. 2a dekte dit echter al 
goed af.  
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• Op technologisch vlak?  
• Op financieel vlak? 
• Zijn er andere voor- en nadelen die u verwacht van EOS langetermijn 

energieonderzoek voor uw bedrijf? 
 
 
De volgende vragen gaan over de aansluiting van extern lange termijn 
energieonderzoek op de behoeften van uw bedrijf. 
 
3a Hoe is momenteel de aansluiting van de EOS langetermijn 

onderzoeksprogram m a’s op de behoeften van uw  bedrijf?  
 
3b  Hoe is momenteel de aansluiting van extern langetermijn 

energieonderzoek op de behoeften van uw bedrijf?  
 
 
De volgende vragen gaan over de gevolgen van het kenbaar maken 
van de onderzoeksbehoefte voor uw bedrijf 
 
4a Welke positieve en negatieve gevolgen verwacht uw bedrijf 

van het kenbaar maken van diens onderzoeksbehoefte voor 
EOS LT? 

Indien niet genoemd : 
4b  Heeft het kenbaar maken van de onderzoeksbehoefte van uw 

bedrijf invloed op de lange termijn 
energieonderzoeksprogram m a’s? H oe groot is deze invloed? 

 
 

De volgende vragen gaan over de externe druk op uw bedrijf om haar onderzoeksbehoefte 
aan te geven. 
 
5a Ervaart uw bedrijf externe druk om haar onderzoeksbehoefte 

aan te geven?  
5b Van welke partijen?  
5c Ervaart uw bedrijf externe druk om haar onderzoeksbehoefte 

niet aan te geven? 
5d Van welke partijen? 
5e Heeft externe druk invloed op de beslissing van uw bedrijf om diens 

onderzoeksbehoefte kenbaar te maken? Verder vragen! 
 
 
De volgende vragen gaan over de mogelijkheden van uw bedrijf om diens onderzoeksbehoefte 
aan te geven en de obstakels die het hierbij verwacht.  
 
6a In hoeverre is uw bedrijf zelf in staat haar onderzoeksbehoefte 

m.b.t EOS LTO aan te geven?  
Indien niet: Waarom niet?  

6b Verwacht uw bedrijf problemen, obstakels of knelpunten bij 
het proces het kenbaar maken van diens onderzoeksbehoefte? 

 

Deze vragen zijn bedoeld 
om de aansluiting tussen 
extern  
langetermijnonderzoek, de 
lange termijn 
onderzoeksprogram m a’s en 
de onderzoeksbehoefte van 
het bedrijf in kaart te 
brengen.(verondersteld als  
van invloed op attitude) 

Deze vragen zijn gericht op 
1. de verwachte gevolgen 
van vraagarticulatie 
(attitude)en  
2.de verwachte invloed 
(waarschijnlijkheid 
gevolgen) hiervan  
 
Hierbij is wederom 
gekozen voor open vragen, 
om de geïnterviewde zo 
weinig mogelijk te sturen. 

Deze vragen zijn gericht op 
de externe druk. Beginnen 
met een open vraag, om 
niet direct sturend op te 
treden. 
 

Deze vragen zijn gericht op 
de controle over het proces 

1. de mogelijkheden van het 
bedrijf tot vraagarticulatie  

2. de barrières die zij 
verwachten bij 
vraagarticulatie 
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Ik zal even een totaaloverzicht geven van mijn model: 
Zwaarte? Ontbrekende factoren? 

Controle over
het proces

Verwachte
gevolgen

(extern)  LTO

Verwachte
gevolgen

vraagarticulatie

Externe druk
Bereidheid tot

vraagarticulatie
naar LTO

Druk van sector

Maatschappe-
lijke druk

Verwachte
invloed

vraagarticulatie

Mogelijkheden
tot

vraagarticulatie

Barrières voor
vraagarticulatie

Druk van
innovatie-
netwerk

Aansluiting
tussen LTO-

(programma's)
en behoefte

Wet- en
regelgeving

Vraagarticulatie
naar LTO

 
In 2006 komt er een midterm review van EOS LT. Dit biedt de 
gelegenheid tot aanscherpen van het onderzoeksportfolio en het 
versterken van de aansluiting met transitie. 
7a hoe schat u de bereidheid van uw bedrijf in om diens 

onderzoeksbehoefte hiervoor kenbaar te maken? Waarom? 
Knelpunten? 

7b Heeft u suggesties of aanbevelingen? 
7c Weet u nog andere partijen die ik voor mijn onderzoek zou kunnen benaderen?  

Dit om te zien of er nog 
belangrijke factoren niet 
genoemd zijn, eventueel 
om te toetsen of ik een 
goed beeld heb van het 
belang van de verschillende 
factoren. 
 
Bij externe druk is het 
enkele malen 
voorgekomen, dat bedrijven 
hier toch  mogelijke 
bronnen van druk 
herkenden. 

Tenslotte, vragen naar de 
ingeschatte toekomstige 
bereidheid voor 
vraagarticulatie 
(gedragsintentie) en 
suggesties, aanbevelingen 
en mogelijke nieuwe 
contacten. 
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IV. Geïnterviewde bedrijven 
 
 
1. Air Products  

2. CCM  

3. DutCH4  

4. E-traction  

5. Gasunie Trade & Supply 

6. Gasunie Engineering  & Technology en PNO 

7. Gaz de France  

8. Hoekloos B.V.  

9. Hygear B.V. 

10. Nedalco  

11. Nedstack fuel cell technology B.V.  

12. Nonox B.V. 

13. Remeha  

14. Shell Global Solutions  

15. Siemens  

16. Stork B.V. 

17. VGT  

18. Zero-e  
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V. Interviews  
 
---Vertrouwelijk--- 
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