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Dit jaar heeft de Groningse onderzoeker Ben Feringa de Nobelprijs voor de 

Scheikunde toegekend gekregen. Dat is een grote eer voor hemzelf, maar ook voor 

de omgeving waarin zijn uitzonderlijke talent tot bloei kon komen. Nederland heeft 

een sterk wetenschapsbestel, waarin veel excellente wetenschappers werken aan 

doorbraken in onze kennis en daarmee ook aan doorbraken in toepassing ervan op 

alle gebieden. Feringa had zijn onderzoek nooit kunnen doen als er geen goede 

basis was geweest waarin al decennialang is geïnvesteerd. Die investeringen zijn 

ook in de toekomst hard nodig, zodat universiteiten talenten kunnen blijven 

koesteren, hun samenwerking met partners kunnen uitbreiden en hun kennis 

geschikt maken voor benutting, en ruimte behouden voor vrij en 

nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Want daaruit komen radicale innovaties.  

 

Universiteiten voeren proactief talentbeleid  

De kern van universitair beleid is Talentbeleid. Wetenschappelijk talent zorgt voor de 

vernieuwing en doorbraken die onderzoek en benutting verder helpen. Bovendien dagen 

deze wetenschappers studenten uit om de juiste vragen te stellen en de grenzen van het 

weten te verkennen. Om de ontwikkelingen in hun talentbeleid te laten zien, hebben de 

universiteiten recentelijk een brief aan minister Bussemaker gestuurd. Daarin staan de 

volgende acties: 

 Universiteiten verbeteren de begeleiding van jonge onderzoekers en sluiten daarbij 

aan bij de behoeften van deze groep. Het cursus- en trainingsaanbod voor jonge 

onderzoekers is uitgebreid, waarbij ze ook worden voorbereid op een carrière buiten 

de wetenschap (onderwijsvaardigheden,  projectmanagement, ondernemerschap en 

communicatieskills).  

 De universiteiten hebben eind 2015 streefcijfers geformuleerd om de doorstroom van 

vrouwelijke wetenschappers te bevorderen. Om deze streefcijfers te halen, 

ontplooien wij allerlei initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn interne targets per 

faculteit, loopbaantrajecten voor vrouwen en diversiteitstrainingen voor 

benoemingscommissies. Op sectorniveau delen de universiteiten best practices in het 

nieuwe netwerk van Diversity Officers. 

 

Digitale samenleving belangrijk thema in Nationale Wetenschapsagenda  

Op donderdag 15 september heeft de Kenniscoalitie de Investeringsagenda en het Portfolio 

voor onderzoek en innovatie gelanceerd. De Kenniscoalitie pleit voor een jaarlijkse 

investering van 1 miljard euro, waarmee Nederland het onderzoek- en innovatiebestel kan 

dynamiseren en het palet van kansen – geïdentificeerd en gebundeld in de Nationale 

Wetenschapsagenda – kan verzilveren om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze 

tijd aan te gaan. Eén van de grootste uitdagingen én kansen is het toewerken naar een 

digitale samenleving. Dit blijkt ook uit de NWA-routes, waarin digitalisering vaak terugkomt 

als belangrijk element. Daarom roepen de universiteiten gezamenlijk op tot een nationaal 

initiatief om van Nederland een gidsland en proeftuin te maken voor de digitale samenleving. 

Deze oproep vindt ook haar weerklank in het manifest dat een brede coalitie van bijna dertig 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstelling in november uitbracht. Onder 

andere VSNU, SURF, KNAW en VNO-NCW pleiten ervoor dat Nederland serieus digitaal 

leiderschap neemt. De universiteiten werken hieraan door hun onderzoek op dit gebied in 

beeld te brengen en door onderzoekers met elkaar te verbinden. 

  

http://www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/investeringsagenda
http://www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio
http://www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio
http://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/263-nederland-gidsland-en-proeftuin-voor-digitale-samenleving.html
http://vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/VSNU_De_Digitale_Samenleving.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Manifest.pdf
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Valorisatie gaat naast economische juist ook over maatschappelijke impact 

Universiteiten en wetenschappers vinden het benutten van hun vergaarde kennis zeer 

belangrijk. Dit blijkt onder andere uit de vele publieke optredens van wetenschappers, het 

groeiende aantal academische start-ups, aangevraagde en toegekende patenten en octrooien 

en de prominente plek van valorisatie in instellingsplannen en jaarverslagen.1 Valorisatie 

wordt vaak nog vooral gezien als economische benutting (kennis-kunde-kassa), terwijl 

maatschappelijk valorisatie net zo belangrijk is.2 Universiteiten ondersteunen 

wetenschappers en studenten bij hun valorisatie activiteiten in Knowledge Transfer Offices 

(KTO’s). Alle KTO’s van universiteiten en universitair medisch centra werken aan een 

gezamenlijke agenda, wisselen best practices uit en houden contact met stakeholders als 

TNO, het ministerie van OCW en EZ en StartupDelta. Ook hebben universiteiten ‘societal 

relevance’ en kennisbenutting standaard opgenomen in hun onderzoeksevaluaties (SEP) én 

in de wetenschappelijke functieprofielen. Universiteiten zetten voor de toekomst in op meer 

zichtbaarheid van valorisatieactiviteiten en nog betere ondersteuning van wetenschappers en 

studenten daarbij. 

 

Rathenau bevestigt: competitie en matchingsdruk nemen toe 

Een steeds belangrijker deel van het onderzoeksgeld wordt verdeeld in competitie, 

bijvoorbeeld bij NWO en in Europa. Zij vergoeden echter slechts een deel van de totale 

kosten van een project. Het andere deel moeten universiteiten dus bijleggen (matchen). Dat 

doen zij uit hun eerste geldstroom, de basisfinanciering die elke universiteit van de overheid 

krijgt voor onderwijs en onderzoek. Door de groei van de onderzoekbudgetten van NWO en 

Europa ten opzichte van het onderzoekdeel van de rijksbijdrage, wordt het beslag op de 

eerste geldstroom steeds groter. Het gevolg is dat de ruimte van universiteiten voor eigen 

onderwijs- en onderzoekbeleid steeds kleiner wordt. Dit blijkt ook het Rathenau-rapport 

‘Chinese borden: financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire 

onderzoek’: “De competitieve druk in de financiering door onder andere de toename van 

Europese financiering en de daarmee toenemende matchingsdruk is veel groter dan die lijkt 

te zijn volgens de verhouding 1e – 2e geldstroom.” (p6) Daarom is het van belang dat 

invulling gegeven wordt aan de opties die worden geschetst in de Beantwoording motie 

Jasper van Dijk en Mei Li Vos inzake matchingsverplichting onderzoekers. 

 

Balans wetenschapsgebieden volgens Rathenau proportioneel naar economie 

Volgens het Rathenau-onderzoek naar de balans in uitgaven aan wetenschapsgebieden is de 

financiële verdeling van de verschillende wetenschapsgebieden naar de aard van de 

Nederlandse economie proportioneel. Bovendien blijkt uit de analyse dat het 

wetenschapsbestel geen ‘witte vlekken’ vertoont: er verdwijnen geen wetenschapsgebieden.  

  

In de bijlage: 

- Factsheet Dierproeven 

- Propositie Digitale Samenleving 

                                                
1 Inspirerende voorbeelden van valorisatie heeft de VSNU in 2016 bijeengebracht in het e-magazine ‘Valorisatie 

in Beeld’. 

2 Voorbeelden zijn het onderzoek dat heeft bijgedragen aan de tentoonstelling van Jeroen Bosch met ruim 

400.000 bezoekers en Beatrice de Graaf die regelmatig uitleg geeft over extremisme bij De Wereld Draait Door.  

http://www.vsnu.nl/valorisatie-in-beeld/
https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/chinese-borden-financi%C3%ABle-stromen-en-prioriteringsbeleid-het-nederlandse-universitaire
http://www.vsnu.nl/valorisatie-in-beeld/
http://www.vsnu.nl/valorisatie-in-beeld/

