
Dames, en heren, 
 
 
Graag heet ik u allen mede namens mijn collega's van harte welkom bij de opening van het 
Academisch jaar 2014/2015.  
In het bijzonder heet ik welkom burgemeester Jan van Zanen, voormalig lid van onze RvT, loco-
commissaris van de Koning Remco van Lunteren, wethouders van de gemeenten Utrecht, 
Amersfoort en Zeist, en vertegenwoordigers van de collega kennisinstellingen. 
 
In het bijzonder verwelkom ik ook onze gastspreker, professor James Robinson.  
"James, we are proud and truly honoured that you accepted our invitation to be here today to share 
with us your personal perspectives on Science for Society." 
 
Het leek ons bij de opening van dit academisch jaar passend te kiezen voor een thema en wel het 
thema Science for Society. 
Niet alleen omdat wij de gedachte zelf een warm hart toedragen, maar ook omdat het onderwerp is 
van een brede actuele discussie.  
 
De discussie over de relevantie van de wetenschap, die binnen Europa plaatsvindt, en daarbuiten, 
heeft veel, misschien wel alles te maken met de steeds grotere maatschappelijke uitdagingen, voor 
de oplossing waarvan men nadrukkelijk naar de wetenschap kijkt. 
 
De wereld verandert steeds sneller onder invloed van technologische vernieuwing.  Hierdoor neemt 
onzekerheid toe en is de vraag hoe hiermee om te gaan inmiddels een fact en way of life geworden.  
 
Het wetenschapsveld zelf verandert ook.  Zo is het aantal wetenschappers in de wereld sterk 
gegroeid en de wetenschappelijke productie sterk gestegen. 
Zo ook de concurrentie om de beperkte financiële middelen waarvan dankzij de technologische 
ontwikkelingen ook steeds meer nodig zijn om baanbrekend onderzoek te bekostigen.  
 
Ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering, big data, open access drukken hun stempel op 
de wetenschapsuitoefening. Analyses kunnen veel sneller verricht worden, inzichten gedeeld. Zowel 
voor wetenschappers als studenten is het derhalve van wezenlijk belang hier toegang tot te hebben.  
 
Dat daarnaast de druk op kennisinstellingen van buiten toeneemt, is niet vreemd. Mensen zijn zich 
veel meer bewust en zijn ook mondiger geworden. Men vraagt nadrukkelijker om oplossingen voor 
de grote maatschappelijke problemen. De druk op de politiek groeit en vanwege de allocatiekeuze 
van publieke middelen, groeit tevens de vraag naar meer invloed op de wetenschapsagenda en 
publieke verantwoording.  
 
Er vindt herbezinning plaats, niet alleen over kwaliteit maar ook relevantie van onderzoek, over 
kwaliteitscriteria en andere manieren om impact te bepalen.   
Zo staan in het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie de great societal challenges 
centraal. En in de recente publieksconsultatie Science 2.0 gaat het onder meer over effectievere 
wetenschap. 
 
In Nederland werkt het kabinet momenteel aan het opstellen van een wetenschapsvisie. Hoe deze er 
uit zal zien, weten we op dit moment nog niet, maar ik spreek hier wel de hoop uit dat het kabinet 
daarbij de conclusie van het onlangs uitgebrachte IBO rapport zal onderschrijven. Het betreft hier 
het rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek naar het wetenschapsstelsel in 



Nederland. Dit concludeert dat het stelsel in Nederland van zeer hoog niveau is, mede gelet op de 
beperkte middelen die in ons land aan wetenschap worden besteed.  
Op alle onderzoeksdomeinen, zowel alfa, beta, medisch en gamma, manifesteren wij ons goed. 
Laten we dit koesteren en laten we hier trots op zijn. Dit is van onschatbare waarde voor onze 
samenleving. Een bron van inspiratie voor nieuwe generaties. 
Ik acht het derhalve van belang dat de wetenschapsvisie in ontwikkeling expliciet het belang 
onderkend van een brede en goed presterende wetenschapssector op zichzelf, nog voordat de 
opbrengst direct wordt vertaald in economische of andere metrics.  
 
Na meer dan 30 jaar bedrijfsleven en nu iets meer dan een jaar binnen de UU als voorzitter actief te 
zijn, is het mijn overtuiging dat wij binnen de UU op hoog niveau doceren en op vele terreinen 
buitengewoon en maatschappelijk relevant onderzoek doen. Ik heb daar ook zelf inmiddels vele 
mooie voorbeelden van gezien.  
Toch ontslaat het ons niet van de uitdaging maatschappelijk relevant te blijven in deze veranderende 
wereld en ons in internationaal opzicht waar mogelijk te versterken.  
Onze strategie, ons vermogen unieke combinaties van kennis te maken, onze keuzes daarbij, onze 
investeringen en onze organisatie moeten hier op gericht zijn en dit mogelijk maken. 
 
De Universiteit, zoals bij u bekend, heeft strategisch gekozen voor vier thema gebieden, die 
aansluiten bij de great societal challenges als eerder genoemd. Binnen deze thema's wordt steeds 
meer multidisciplinair samengewerkt en worden zichtbaar resultaten geboekt. Of zoals sommigen 
inmiddels zouden zeggen: impact gerealiseerd. 
 
Zo wordt in oktober, met hulp van een Zwaartekrachtsubsidie, binnen het themagebied "Dynamics 
of Youth", het Kinderkenniscentrum geopend. Hier vindt multidisciplinair onderzoek plaats naar 
factoren, die een rol spelen bij de groei van hersenen van kinderen en gedragsontwikkeling.  
 
Het themagebied Sustainability heeft dit jaar een stimulans gekregen met twee 
Zwaartekrachtsubsidies.  
Het betreft hier onderzoek naar katalyseprocessen voor verschillende energiebronnen olv Bert 
Weckhuysen en onderzoek naar de koolstofkringloop in het kader van klimaatverandering olv Jaap 
Sinninghe Damste. 
Vermeldenswaard is ook het  nieuwe GML, dat waarschijnlijk eind van het jaar wordt geopend en 
waarmee de samenwerking met TNO en Deltares op het gebied van klimaat, lucht, bodem en water 
onderzoek wordt versterkt. 
 
Ook binnen Utrecht Life Sciences en Institutions, ontwikkelt zich veel. 
Zo staat de samenwerking tussen de faculteiten GNK, DGK en Beta inmiddels op een sterk 
fundament, van waaruit zowel regionaal als internationaal met steeds meer andere toonaangevende 
instellingen en bedrijven, als het UMCU, Hubrecht Instituut en Nutricia Research, wordt 
samengewerkt. 
Binnen Institutions werken inmiddels zo'n 250 onderzoekers uit verschillende disciplines samen aan 
belangwekkend onderzoek naar het effect van instituties en regelgeving op de veerkracht van de 
samenleving.  
 
Ondanks alle geleverde kwaliteit en voortgang past ons de vraag hoe en waar wij onze impact op de 
samenleving verder kunnen versterken. 
 
Daartoe zullen we ook extra aandacht moeten geven aan een effectievere organisatie van valorisatie 
alsmede onze profilering, ons gezicht naar buiten ofwel populair gezegd onze brandvalue.  



Zo wordt bij de UU belangwekkend Food gerelateerd onderzoek verricht. De maatschappelijke 
relevantie hiervan staat niet ter discussie. Maar de buitenwereld herkent dit vrijwel niet in het 
profiel van de Universiteit. En wij dragen het ook onvoldoende uit. Dit beperkt onze mogelijkheden 
tot samenwerking en tot funding. En dus onze mogelijkheid ons onderzoek op dit belangrijke terrein 
daadwerkelijk maatschappelijk van waarde te maken. 
 
De profilering van de UU gaat ieder van ons aan.  Dit is niet alleen een bestuurdersaangelegenheid. 
Velen van u kunnen hier aan bijdragen. 
 
Om leading research universiteit te zijn en blijven zullen we ook moeten blijven investeren. Zowel in 
de kwaliteit van ons onderzoek, als ons onderwijs, onze organisatie en werkomgeving.  
Gelukkig zijn wij dankzij prudent financieel beleid in staat de komende jaren extra te investeren en 
zullen dat ook in goed overleg met faculteiten doen.Daarbij zullen wij ons met name richten op 
interfacultaire onderzoeksmiddelen en op digitalisering en herziening masterfase. 
 
Het project om ons masteronderwijs te vernieuwen tussen nu en juni 2015 is inmiddels gestart. Al 
onze masteropleidingen blijven onderzoeksgedreven , maar daarnaast gaan we onze studenten 
nadrukkelijker opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen. In dialoog met het externe afnemend 
veld, komt er aandacht in de onderwijsprogramma's voor carrièreperspectief, internationale 
oriëntatie, persoonlijke ontwikkeling en -passend bij de UU- interdisciplinaire training. 
 
In de bachelorfase willen we onze eerder uitgesproken ambitie ten aanzien van kleinschalig intensief 
onderwijs realiseren. Dit betekent tevens investeren in jonge en hooggekwalificeerde docenten. 
 
Hiernaast zullen we investeren in onderwijsinnovatie, als blended learning en digitalisering. Door de 
komst van open en online onderwijs is dit alles in een stroomversnelling gekomen.  
 
Ik sluit af. Het kunnen realiseren van al onze ambities in deze dynamische wereld staat en valt met 
de kwaliteit en inzet van onze organisatie. We zullen dan ook blijven werken aan verbetering van ons 
talentbeleid. Dat geldt uiteraard al onze medewerkers. 
Meer aandacht voor ontplooiing, professionalisering, opleiding, heldere afspraken over 
ontwikkelingsmogelijkheden, inclusief tenure tracks richting hoogleraarposities, vereenvoudiging 
van het hoogleraarstelsel, alsmede meer aandacht voor diversiteit zijn daarbij belangrijke 
speerpunten. 
 
 
Het zal u duidelijk zijn dat we vandaag een nieuw academisch jaar openen met veel maar ook mooie 
uitdagingen.  
Deze universiteit heeft alles in zich om zich voor wat betreft maatschappelijk relevant onderwijs en 
onderzoek duidelijk te onderscheiden ook internationaal. 
De universiteit als instituut beoogt hierbij de omgeving te creëren die stimuleert, inspireert, 
innoveert en internationaliseert. 
 
Over het effect van instituties op de ontwikkeling van een omgeving heeft onze key note spreker 
vandaag veel geschreven. Vorig jaar kwam het boek "Why Nations Fail" uit en werd meteen 
internationaal een bestseller.  
James Robinson is Co.-auteur. Hij is politiek wetenschapper en econoom. Hij studeerde aan de 
London School of Economics, Warwick en Yale. James Robinson is David Florence Professor of 
Government aan de Harvard University. 
Wij zijn zeer vereerd dat hij vandaag komt spreken om zijn visie te geven op science for society. 
 



 Professor Robinson..... 
 
 
 


