
Extrabeloningvoorwetenschappersdie
samenwerkenmethetbedrijfsleven
Staatssecretaris Sander Dekker
van Onderwijs wil dat
onderzoek van
wetenschappers ook buiten de
muren van de universiteit
wordt ingezet. Hij past daartoe
de eisen voor subsidies aan

RiaCats en Ilse Zeemeijer
DenHaag

Wetenschappersdiehunkennis om-
zetten inproductenof diensten voor
bedrijvenofmaatschappelijke organisa-
ties,moeten eerder in aanmerkingko-
men voorpubliek onderzoeksgeld.Dat
schrijft staatssecretaris SanderDekker
vanOnderwijs vandaag in eenbrief aan
deTweedeKamer.

DeVVD-bewindsmanhoopthiermee
eeneinde temakenaandeacademische
cultuur inNederlanddie volgenshem
veel te veel is gericht op ‘de lengte van
depublicatielijst’ in gerenommeerde
wetenschappelijke tijdschriften.

‘Vandie verkeerdeprikkelmoetenwe
af’, zegtDekker tegenhet FD. ‘Elk jaar
wordener 2,5miljoenwetenschappelij-
ke artikelengeproduceerd endat aantal
groeit.Wie leest dat nog? Sommige
wetenschappersdelenhunonderzoek
op inpubliceerbareblokjes, zodat ze stij-
genopde ranglijst. Dat heeft nietsmeer
temakenmet academischekwaliteit
ende impact vanhet onderzoekopons
welzijn enonzewelvaart.’

Wetenschappers dienietmeegaan
inde cultuur van ‘publishorperish’
wordenamperbeloond, aldusdeVVD-
bewindsman.Het oprichten vaneen
bedrijf of overlegmetpatiëntenvereni-
gingenover debehoeftendiedaar spe-
len,wordt volgenshemnogaltijd gezien
als ‘spielerei, als eendingetje erbij’. ‘Dat
krijgenonderzoekers ook vanhundirec-
teur of decaan tehoren.Maarde vraag
hoe je een verschil kuntmaken,moet
tot hetwezenskenmerk vanelkeweten-
schapper behoren.’

Doordeze cultuurheeftwetenschap-
pelijke kennisminder economische en
maatschappelijke impact danbijvoor-

beeld indeonsomringende landen,
zoalsDuitsland, aldusDekker. ‘Daar is
de link tussen instituten enhet bedrijfs-
leven veel sterker.’

Het kabinetwil daaromdatweten-
schappers extra prikkels krijgenom
samen tewerkenmetbedrijven enor-
ganisaties.Dit betekent indepraktijk
datNWO,deNederlandsewetenschaps-
financier die jaarlijks €650mln inon-
derzoek investeert, bij debeoordeling
van subsidieaanvragen voortaanóók
gaat kijkennaarwat eenacademicus al
heeft gepresteerdophet gebied van valo-
risatie, zoals het omzetten vankennis in
diensten enproducten in jargonheet.

Dekkerbenadrukt dat valorisatieniet
tenkoste gaat van fundamenteel onder-
zoek, een vrees van veel onderzoekers.
OokdeKoninklijkeNederlandseAkade-
mie vanWetenschappen (KNAW) ziet va-
lorisatie als een ‘extern risico’.DeKNAW
waakt ervoordat het (economisch)
nut vanonderzoekdoorslaggevend
wordt.Dekker: ‘Ik draag fundamenteel
onderzoek juist eenwarmhart toe. Va-
lorisatie is bovendienookniet alleen
economischewaardecreatie. Je kunt ook
ideeënaandragenwaardoormensen
langer gezondkunnen leven.Ofmet een
museumgaan samenwerken voor een
kunsttentoonstelling, zoals hetNether-
lands Institute forConservationArt and
Sciencedoet.’

Dekker kondigt vandaagookaandat
hij samenmethet bedrijfsleven ende
universiteiten in totaal €10mlnuittrekt
voorwetenschappersdie promotie-
onderzoekdoenbij eenonderneming.
Deze subsidie voor de zogeheten ‘in-
dustrial doctorates’ is specifiekbedoeld
voorhetmkb, omdat grotebedrijven als
Shell enPhilips volgensDekkerhunweg
naar deuniversiteiten vaakwelweten
te vinden. Als deproef aanslaat, kande
regeling inde toekomstwordenuitge-
breidnaarpublieke instellingen, zoals
gemeenten.

Demaatregelen vanDekkermoeten
ookmeerprivate investeringenuitlok-
ken.HetNederlandsebedrijfsleven
loopt substantieel achterwat betreft het
investeren inonderzoek enontwikkeling
in vergelijkingmet andereEU-lidsta-
ten enmet anderewelvarende landen,
verenigd indeOeso.Meerpubliek geld
voorwetenschap, eenbelangrijkewens
vanuniversiteiten enbedrijven, zit er nu
niet in.Dekker: ‘Dat is eenbelangrijke
opdracht vanhet volgendekabinet.’

ArcheoloogQuentin Bourgeois doet onderzoek naar de grafheuvels uit de Bronstijd op de rand van de Regte Heide. FOTO: HOLLANDSEHOOGTE

-❛❛‘Deacademische
cultuur isnuteveel
gerichtopde lengte
vande lijstpubli-
caties ingerenom-
meerdetijdschriften’
Sander Dekker, staatssecretaris
vanOnderwijs
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