Economische Thermometer 2007
Thema De toegevoegde waarde
van kennis in Delft

Voorwoord
Voor u ligt de achtste editie van De Kracht van Delft. Ook dit jaar beschrijft het rapport het
economisch presteren van Delft in vergelijking tot andere regio’s in ons land. Hiervoor maken we
gebruik van een vernieuwde economische thermometer, die de economische prestatie meet op
basis van uniek bronmateriaal. In vergelijking tot het ‘oude’ model presenteren we variabelen die
meer op de bedrijfsvoering van een ondernemer aansluiten. Zo zult u cijfers aantreffen over de
investeringen die het bedrijfsleven in de regio doet, maar ook over hun financiële positie.
De themastudie van dit jaar is gewijd aan de economische betekenis van de kennisinstituten in
Delft met daarin als middelpunt de Technische Universiteit. In zekere zin is deze studie een logisch
gevolg op De Kracht van Delft van vorig jaar toen de citymarketing centraal stond. Zo wordt in
De Kracht van Delft van dit jaar de toegevoegde waarde van de Delftse kennisinstituten en
-bedrijven in beeld gebracht, zodat deze in de toekomst beter voor het voetlicht kan worden
gebracht.
Ook dit jaar is het rapport weer het resultaat van een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen
de Rabobank Zuid-Holland Midden, het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank
Nederland en de Kamer van Koophandel Den Haag, kantoor Delft. Wij hopen met het rapport een
bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Delftse economie en wensen u bij het lezen
ervan veel leesplezier.

Namens Rabobank Zuid-Holland Midden,
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kantoor Delft,

Hans Werner (directievoorzitter)

Ruud van Wijngaarde (directeur)
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Inleiding
De Kracht van Delft van dit jaar is alweer de achtste
editie. Daarmee mag met recht worden gesproken
van een traditie. In de afgelopen jaren stonden in
De Kracht van Delft diverse thema’s centraal, zoals
Technopolis Innovation Park, Kennis delen in Delft,
Ondernemerswensen en Citymarketing. Thema’s, die qua
actualiteitswaarde nog weinig hebben ingeboet.
In het eerste hoofdstuk van deze editie van De Kracht
van Delft gaan we evenals voorgaande jaren in op de
economische prestatie van het Delftse bedrijfsleven. Dit
doen we aan de hand van een vernieuwde economische
thermometer die gebruikmaakt van uniek bronmateriaal.
Nog altijd wordt de economische prestatie van het Delftse
bedrijfsleven aan de hand van ‘economische groei’ en
‘economische kracht’ gemeten. De invulling van deze
indicatoren verschilt echter sterk van die in de ‘oude’
economische thermometer. Hierop komen we in hoofdstuk
1 terug.
In de themastudie van dit jaar gaan we vervolgens in op
de economische betekenis van de Delftse kennisinstituten
met daarin als middelpunt de Technische Universiteit.
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We doen dit aan de hand van een aantal factoren die
de Delftse kenniseconomie sterk maken. Zo gaan we in
paragraaf 2.2 in op human capital en vergelijken dit met
dat in Eindhoven en Twente; de twee andere regio’s in ons
land die een technische universiteit rijk zijn.
In paragraaf 2.3 gaan we in op de relaties van de Delftse
kennisinstituten en -bedrijven. Het gaat hierbij om kennisuitwisseling, maar bijvoorbeeld ook om het inkopen van
goederen en diensten, waarmee het belang van de Delftse
kennisinstituten en -bedrijven voor de ‘rest’ van het
bedrijfsleven wordt verduidelijkt.
Paragraaf 2.4 behandelt vervolgens het proces van
kenniscreatie. Hoewel dit proces moeilijk te meten is, gaan
we in deze paragraaf in op de output van kenniscreatie in
de vorm van bijvoorbeeld octrooien en de spin-offs van de
TU Delft (op de lange termijn).
Tot slot gaan we in paragraaf 2.5 in op de toekomst van
Delft als kennisstad. Vertaalt de sterke positie van Delft op
het gebied van technologische kennis zich in een
bovengemiddelde economische ontwikkeling of moet
er wat dat betreft nog veel werk worden verzet? De
themastudie besluit in paragraaf 2.6 met een conclusie.
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Deel I Economische thermometer 2007
1.1 De nieuwe thermometer
Ten opzichte van voorgaande jaren is in de economische
thermometer van 2007 gebruik gemaakt van een nieuwe
methodiek. De prestatie van het Delftse bedrijfsleven
wordt nog altijd gemeten aan de hand van de economische
groei en de economische kracht. Maar de variabelen
waarmee dit gebeurt, zijn alle veranderd.

Ten opzichte van voorgaande jaren is de opbouw van het
model niet veranderd. Dit houdt in dat de prestatie van
het Delftse bedrijfsleven nog altijd wordt gemeten aan de
hand van de economische groei en de economische kracht.
Samen vormen zij de score voor de economische prestatie.
In de onderstaande figuur wordt de opbouw van het model
weergegeven.

De economische prestatie van het Delftse bedrijfsleven
waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke variabele
zetten we de gemiddelde waarde in Nederland op een
zes. Stel dat de gemiddelde winstgroei in Nederland 10%
bedraagt, dan krijgt een regio met een winstgroei van
meer dan 10% een cijfer boven de zes. Een waardering
met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan
gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende
beoordeeld. Het rapportcijfer voor economische groei en
economische kracht is het ongewogen gemiddelde van de
rapportcijfers voor respectievelijk de vier groei- en de vier
krachtvariabelen. Het rapportcijfer voor de economische
prestatie is het ongewogen gemiddelde van de cijfers voor
groei en kracht.

Figuur 1: toelichting economische thermometer
In het ‘nieuwe’ model wordt de economische groei
gemeten aan de hand van de winst-, productie-,
investerings- en arbeidsvolumegroei die het Delftse
bedrijfsleven in 2007 heeft doorgemaakt. De score voor
de economische kracht van het bedrijfsleven wordt bepaald
aan de hand van de Rentabiliteit op Eigen Vermogen
(REV), de investeringsratio, de arbeidsproductiviteit en
de omvang van het arbeidsvolume ten opzichte van de
Delftse beroepsbevolking. Hiermee zijn de variabelen die
de kracht van het Delftse vestigingsklimaat waardeerden
(exportoriëntatie, bedrijvendynamiek en de kracht van
de productiestructuur), in het nieuwe model komen
te vervallen. En sluit de vernieuwde economische
thermometer beter aan op het oorspronkelijke doel; het
in kaart brengen van de economische prestaties van het
bedrijfsleven in Delft.

winst

Rentabilitiet op eigen vermogen

Investeringen

Investeringsratio

Productie

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsvolume

Arbeidsvolume tov beroepsbevolking

Groei

Kracht
Presteren

Bron: Rabobank/EIM

De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende
bronnen, waaronder de MKB-database en de Monitor
Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële
jaarrekeningen van het CBS en de werkgelegenheidscijfers
uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie
Systeem Arbeidsorganisaties).

1.2 Algemeen beeld
De Nederlandse economie heeft de afgelopen jaren zeer
goed gepresteerd. Prestaties die in 2008 en 2009 niet
meer worden geëvenaard. De Verenigde Staten gaan dit
jaar door een recessie die volgt op een neergang in de
huizenmarkt en de daardoor ontstane kredietcrisis. Ook
het Verenigd Koninkrijk heeft dit jaar te maken gekregen
met een forse groeivertraging. Door de terugval in de
twee genoemde landen hebben de landen in de eurozone
last gekregen van een verminderde export, en is de
economische groei in het algemeen wat afgezwakt.1
Ondanks de minder gunstige vooruitzichten voor 2008
en 2009 heeft de Nederlandse economie twee zeer
mooie jaren achter de rug. Niet alle regio’s in ons land
hebben hiervan echter even hard kunnen profiteren.
De economische prestaties verschillen relatief fors van
regio tot regio. De grootstedelijke regio’s in de Randstad
en Flevoland hebben in 2007 de beste economische
prestaties geleverd, waarbij in de Randstad de Zuidvleugel
iets onderdoet voor de Noordvleugel. Binnen de Randstad
behoort de regio Delft/Westland tot de achterblijvers.

Bovendien is het in het nieuwe model mogelijk om de
rapportcijfers te verduidelijken met harde cijfers. Zo meet
de nieuwe economische thermometer bijvoorbeeld de
hoogte van de winstgroei van het Delftse bedrijfsleven en
kan de gemiddelde arbeidsproductiviteit in het Delftse
bedrijfsleven in euro’s worden uitgedrukt. In het ‘oude’
model was dit niet mogelijk.
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1.3 Thermometerstand Delft
Met een score van 6,1 scoort Delft net boven het
landelijke gemiddelde van 6. Dit positieve resultaat is te
danken aan de relatief sterke economische groei die het
Delftse bedrijfsleven heeft doorgemaakt. Qua economische
kracht bleef Delft in 2007 juist wat achter (zie figuur 2).

Met het rapportcijfer van een 6,1 behaalt de gemeente
Delft een 129e positie op de ranglijst van 443
Nederlandse gemeenten. Qua economische groei behoort
Delft in 2007 zelfs tot de 100 beste gemeenten, terwijl
we de gemeente op het gebied van de economische kracht
pas op de 250e plaats terugzien. In de volgende paragraaf
wordt ingegaan op de achtergrond van de scores voor
respectievelijk economische groei en economische kracht.
In de onderstaande tabel wordt een korte kenschets van
de Delftse economie in cijfers gegeven. De cijfers hebben
betrekking op de situatie in 2007.

In figuur 4 zien we de verschillende indicatoren die hebben
geleid tot de genoemde groeiprestaties. Hieruit blijkt
dat de positieve score van Delft voor economische groei
grotendeels te danken is aan de sterke arbeidsvolumegroei
in de gemeente.4 Deze groei heeft zich het sterkst
voorgedaan in de grootste sector in Delft; de zakelijke
dienstverlening. Het arbeidsvolume in deze sector groeide
met 8,3%, terwijl het hierbij landelijk om 6,2% ging.
Ook de Delftse bouwbedrijven zorgden voor veel nieuwe
werkgelegenheid (4,5% in Delft vs. 3,6% landelijk).

Figuur 3: Bedrijfsleven Delft in cijfers, 2007

Figuur 4: Economische groei Delft 2007

Figuur 2: Economisch presteren Delft 2007
6,6
6,4

1.4 Economische groei

…maar achterblijvende investeringsgroei
De enige groeivariabele waarop Delft iets achterblijft, is
de investeringsgroei. De investeringen van het Delftse
bedrijfsleven namen in 2007 met 5,1% sterk toe, maar
bleven hiermee achter bij het landelijke gemiddelde
van 5,4%. De (detail- en groot)handel en zakelijke
dienstverlening lieten nog wel bovengemiddelde cijfers
zien, maar de Delftse transport- en communicatiebedrijven
bleven qua investeringsgroei wat achter bij het landelijke
gemiddelde in die sector (respectievelijk 4,7% en 8,2%).

6,2
6,0
5,8

Winst:

€ 640 mln.

5,6

Bruto toegevoegde waarde:2

€ 3.730 mln.

Investeringen:3

€ 520 mln.

Arbeidsvolume:

46.390 fte

5,4
5,2
groei
2006

kracht

prestatie

2007

Zuid-Holland

Bron: Rabobank/EIM
Delft

Bron: Rabobank/EIM

De goede score voor de economische groei betekent
een duidelijke verbetering ten opzichte van 2006.
De krachtprestaties zijn daarentegen ongeveer gelijk
gebleven. Al met al ligt het rapportcijfer van Delft voor
het economisch presteren op hetzelfde niveau als dat van
provincie Zuid-Holland. In Zuid-Holland liggen de scores
voor economische groei en economische kracht echter niet
ver uiteen. Zo scoort de provincie voor economische groei
en economische kracht respectievelijk een 6,1 en een 6,2.

8

Rapportcijfer:

Positie:
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129

GROEI

6,5

84
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7,5

8,0

8,5
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Bron: Rabobank/EIM

Ook sterke productiegroei…
De productie van het Delftse bedrijfsleven is in 2007
eveneens sterk gegroeid. Evenals bij de arbeidsvolumeen winstgroei werden de beste resultaten geboekt in de
zakelijke dienstverlening. Gemiddeld nam de productie
in deze sector met 8,6% toe, tegenover 6,6% gemiddeld
in ons land. De bouwnijverheid en de transport- en
communicatiesector bleven juist iets achter bij het
landelijke gemiddelde.
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1.5 Economische kracht
De economische kracht van het Delftse bedrijfsleven
bleef vorig jaar evenals in 2006 achter bij het landelijke
gemiddelde. Figuur 5 biedt inzicht in de onderliggende
indicatoren van de relatief lage score.
Lage investeringsbereidheid
De achterblijvende economische kracht wordt grotendeels
veroorzaakt door de relatief lage investeringsratio
(investeringen uitgedrukt als percentage van de bruto
toegevoegde waarde). Hoewel Delft op de ranglijst van
gemeenten qua omvang van de investeringen een 46e
positie inneemt, blijft de stad achter als deze investeringen
worden afgezet tegen de toegevoegde waarde die wordt
gecreëerd. Dit ging in 2007 het sterkst op in de zakelijke
dienstverlening. Zo bedroeg de investeringsratio in deze
sector landelijk 55%, terwijl het hierbij in Delft om
‘slechts’ 21% ging. De investeringsratio geeft een indicatie
van de investeringsbereidheid en daarmee de toekomstige
groei van een bedrijf.
Figuur 5: Economische kracht Delft 2007

Zuid-Holland

Delft

4,5

5,0

5,5

Arbeidvolume
tov beroepsbevolking

6,0
APT

6,5

7,0

Investeringsratio

7,5

8,0
REV

8,5

Lage REV over gehele breedte van de Delftse economie
De relatief lage rentabiliteit op het eigen vermogen
(REV) doet zich over de gehele breedte van het Delftse
bedrijfsleven voor. De REV geeft een waardering voor het
niveau van de bedrijfsresultaten die door het bedrijfsleven
zijn geboekt. In nagenoeg alle sectoren scoorde het Delftse
bedrijfsleven hierop lager dan gemiddeld in Nederland,
wat ervoor zorgde dat de gemiddelde REV in Delft 17%
bedroeg, tegenover 22% landelijk.
Delft belangrijke werkverschaffer
Delft scoort echter wel goed op de verhouding tussen het
arbeidsvolume en de potentiële -in de stad woonachtigeberoepsbevolking. Deze variabele toont als het ware de
werkgelegenheids-functie van gebieden en daarmee
het belang van een regio als werkverschaffer. Landelijk
scoren vooral de stedelijke gemeenten goed op deze
variabele, terwijl de meer landelijke gemeenten hierop
wat achterblijven. De positieve score van Delft op deze
indicator maakt duidelijk dat de gemeente binnen de regio
een belangrijke functie als werkverschaffer vervult.
Kanttekening:
Delfts vestigingsklimaat nog altijd relatief goed
Het is dan ook niet dat de kwaliteit van het
vestigingsklimaat in 2007 drastisch is afgenomen. Toch
scoort Delft op de economische kracht minder hoog dan
in voorgaande jaren. Deze tegenvallende score schuilt
met name in de veranderde methodiek. Waar in de
vernieuwde economische thermometer wordt gekeken
naar de economische kracht van het bedrijfsleven, stond
in de oude economische thermometer de kracht van het
regionale vestigingsklimaat centraal. Op het moment dat
we deze kracht zouden waarderen, is de score van Delft
nog steeds bovengemiddeld.

Bron: Rabobank/EIM
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1.6 Conclusie
Voor het Nederlandse bedrijfsleven was 2007 een
topjaar. Op de top van de internationale conjunctuur
werd een sterke economische groei gerealiseerd,
waarbij conjunctuurgevoelige sectoren als de zakelijke
dienstverlening, de handel en de horeca samen met
de bouwnijverheid de beste resultaten boekten. Ook
Delft kende in 2007 een uitstekend jaar. De sterke
vertegenwoordiging van de handel en de zakelijke
dienstverlening zorgden er mede voor dat Delft qua
economische groei ver boven het landelijke gemiddelde
scoorde.
Qua economische kracht bleef Delft echter wat achter.
Dit had met name te maken met tegenvallende scores
voor de rentabiliteit en de investeringsratio. Dit betekent
echter niet dat het bedrijfsleven een slecht jaar kende;
de prestaties bleven alleen wat achter bij het landelijke
gemiddelde.

Met 2008 wacht voor Nederland een minder goed jaar.
Door de recessie in de Verenigde Staten en de forse
groeivertraging in het Verenigd Koninkrijk is de export
sterk onder druk komen te staan. Bovendien is het
consumentenvertrouwen de laatste maanden sterk gedaald
door het tumult op de beurs en de ontstane kredietcrisis.
De vraag is dan ook welk rapportcijfer het Delftse
bedrijfsleven volgend jaar scoort. Hoewel Delft wordt
gekenmerkt door een conjunctuurgevoelige economie,
is het de vraag of de groeivertraging volgend jaar al in
de rapportcijfers is terug te zien. Voor 2009 wijzen de
landelijke voorspellingen weer op een toename van de
groei.5 Op het moment dat deze voorspelling uitkomt,
behoort de huidige (forse) groeivertraging weer tot het
verleden.

Deel II De toegevoegde waarde
		
van kennis in Delft
2.1 Inleiding
In de themastudie van De Kracht van Delft van dit jaar
staan twee onderzoeksvragen centraal:
1. 	Wat is de economische betekenis van de Delftse
kennisinstituten en hoe verhoudt die zich tot de
economische betekenis van de kennisinstituten in
Eindhoven en Twente?
2. 	Wat is de toekomst van Delft als (technische)
kennisstad?
Met deze onderzoeksvragen borduurt deze Kracht van
Delft voort op de voorgaande edities. Dit geldt met name
voor de edities van 2003 en 2004, waarin respectievelijk
de thema’s ‘Technopolis Innovation Park’ en ‘Kennis delen
in Delft’ centraal stonden. Daarnaast zijn er raakvlakken
met De Kracht van Delft van vorig jaar, waarin de
organisatie van de citymarketing werd behandeld.
Zo blijkt uit de door de gemeente gekozen stadsmarketingstrategie het grote belang van de Delftse kennisinstituten
voor de stad. Het verhaal van Delft, zoals dat door
Berenschot6 is geformuleerd, vormt de kern van het
nieuwe marketingbeleid.

De belangrijkste winst die de studie van vorig jaar heeft
opgeleverd, is het feit dat de stadsmarketing inmiddels
door meerdere partijen is opgepakt. Zo werken Gemeente
Delft, TU Delft, Stichting Delft Marketing en de Kamer
van Koophandel samen om als zodanig de stad beter te
verkopen en de stedelijke economie te versterken.
Bovendien is in de stadsmarketingstrategie duidelijk
gekozen om de unieke kwaliteiten van de stad centraal te
stellen. In de studie van dit jaar wordt een belangrijk deel
van deze kwaliteiten nader onder de loep genomen en waar
mogelijk vergeleken met die in stedelijke regio’s met een
soortgelijk profiel, zoals Eindhoven en Twente.7 De studie
kan daarmee ‘het verhaal van Delft’, zoals dit hiernaast is
beschreven, verder inhoudelijk voeden.
Aanpak en leeswijzer
In de studie is ervoor gekozen om de economische
betekenis van de Delftse kennisinstituten langs drie
pijlers uit te werken: human capital, kennisrelaties
en kenniscreatie. De drie pijlers komen aan bod in de
paragrafen 2.2 t/m 2.4. Vervolgens wordt in paragraaf
2.5 de toekomst van Delft als kennisstad beschreven.
Het hoofdstuk besluit in paragraaf 2.6 met een conclusie.

Het verhaal van Delft
“Delft staat voor het talent om door samenwerking,
onderzoek, en experimenten nieuwe vondsten te doen.
Dit gebeurt al eeuwen en de geschiedenis daarvan is nog
altijd zichtbaar. Die rijke historie is de voedingsbodem voor
het aandragen van oplossingen voor de maatschappelijke
vraagstukken van de toekomst. Daarom is Delft altijd een
stap verder. Delft is een vrije, pionierende, levendige, stad.”
Bron: Berenschot, 2007
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2.2 Human Capital
Het menselijk kapitaal is voor een regio een belangrijke
voorwaarde om goed te kunnen presteren op het gebied
van de kenniseconomie. Het menselijk kapitaal van
Delft kan in twee deels overlappende groepen worden
verdeeld: de in Delft woonachtige beroepsbevolking en
de in Delft werkzame beroepsbevolking. Een analyse
van de pendelgegevens maakt duidelijk dat het Delftse
bedrijfsleven voor een relatief groot deel afhankelijk is van
mensen die buiten de stad wonen (zie figuur 6). Zo’n 54%
van de Delftse banen wordt bezet door niet-Delftenaren.
Een groot deel hiervan woont binnen een straal van 15
kilometer, waaruit blijkt dat Delft als werkverschaffer een
duidelijke regionale functie vervult.8 Met name Den Haag
en Pijnacker-Nootdorp, en in minder mate Rotterdam,
Midden-Delfland en het Westland, blijken belangrijke
woongemeenten voor het personeel van het Delftse
bedrijfsleven.
Figuur 6: afkomst van in Delft werkzame beroepsbevolking
naar afstand, 2004
48,7%

Nederland

Landelijk bestaat er een duidelijk verband tussen het
opleidingsniveau en het pendelgedrag. Hoogopgeleiden
pendelen in het algemeen over een grotere afstand dan
laagopgeleiden. De analyse van Bureau Louter in de
‘Economische Monitor Delft 2007’ maakt duidelijk dat dit
ook in Delft opgaat.9 Van de Delftse banen waarvoor een
wetenschappelijke of Hbo-opleiding nodig is, wordt slechts
39% bezet door Delftenaren zelf. Dit maakt een bovenregionale blik noodzakelijk als het gaat om de kennisbedrijvigheid in Delft. Hierop komen we later in dit
hoofdstuk terug.
Opleidingsniveau van Delftse
beroepsbevolking relatief hoog
Delft beschikt zelf ook over een hoogopgeleide bevolking
(zie figuur 7). Deze gedraagt zich echter zoals gebruikelijk
in Nederland. Dit betekent dat een groot deel van de in
Delft woonachtige hoogopgeleiden in andere gemeenten
werkt (55%). Bij middelbaar- en lageropgeleiden ligt dit
aandeel met respectievelijk 43% en 38% op een (veel)
lager niveau.10 Met name bedrijven en instellingen in Den
Haag en Rotterdam voorzien veel Delftse hoogopgeleiden
van een baan.

43,4%

Eindhoven

46,0%

Delft
0%

straal van 50 km

24,1%

44,5%

24,3%

47,6%

16,3%

25%
eigen gemeente

Bijna 60% van het personeel van TU Delft is
wetenschappelijk personeel.11 De laatste jaren is dit
wetenschappelijke personeel, in tegenstelling tot het
ondersteunende en beherende personeel, in aantal
fte toegenomen. Hiermee is de verhouding tussen het
wetenschappelijke en het ondersteunende (=verhouding
WP/OBP) verbeterd. Zo bedroeg de verhouding WP/OBP
in 2003 nog 1,03, terwijl het hierbij in Eindhoven toen al
om 1,56 ging. Evenals Universiteit Twente heeft TU Delft
op dit gebied de laatste jaren een duidelijke inhaalslag
gemaakt.

Figuur 8: personeelsomvang van de drie Technische
Universiteiten, peildatum 31-12-2007
Personeel

TU Delft

TU
Eindhoven

Universiteit
Twente

Wetenschappelijk

2.712

1.639

1.382

Ondersteunend
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955

Totaal
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1,46
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Verhouding
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Bron: TU Delft, TU/e, Universiteit Twente

Binnen TU Delft zijn de meeste mensen werkzaam in de
Universiteitsdienst (zie figuur 9). Qua personeel is de
faculteit Technische Natuurwetenschappen met bijna 660
fte de grootste van de acht faculteiten. De faculteit wordt
qua omvang op korte afstand gevolgd door de faculteit
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatie, die ruim 590
fte in dienst heeft. De hoogleraren van de technische
universiteit nemen samen ruim 200 fte voor hun rekening.

Figuur 7: opleidingniveau van de beroepsbevolking, 2006

56,2%

Twente

TU Delft veruit Delfts belangrijkste werkgever
voor hoogopgeleiden
Voor de hoogopgeleiden die in Delft werkzaam zijn
is TU Delft veruit de belangrijkste werkgever. De
personeelsomvang van deze universiteit bedraagt bijna
4.600 fte en is daarmee bijna net zo groot als TU
Eindhoven en Universiteit Twente samen (zie figuur 8).
TU Delft neemt bijna 10% van de werkgelegenheid in
Delft voor zijn rekening.
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Figuur 9: samenstelling van het personeelsbestand van TU
Delft, 2007

kennisintensieve bedrijven ontstaan.13 In totaal gaat het
om bijna 840 bedrijfsvestigingen die samen voor 10.640
banen zorgen (zie figuur 10).14
Figuur 10: aandeel kennisintensieve bedrijven in
werkgelegenheid, 1997-2007
40
35
30
25
20

Het Human Capital van de toekomst
Naast de hoogopgeleide beroepsbevolking die in Delft
woont en/of werkt, beschikt de stad over het human
capital van de toekomst. Zo studeerden in 2007 circa
14.300 studenten aan de TU. Ten opzichte van het totaal
aantal inwoners is het aantal studenten in Delft, samen
met Leiden, het hoogst van alle Nederlandse gemeenten.
Jaarlijks bedraagt de instroom gemiddeld ruim 3.000
studenten, terwijl de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 1.700
studenten de TU Delft met een masterdiploma verlieten.
Met deze aantallen laat de TU Delft haar binnenlandse
concurrenten ver achter zich (zie figuur 11).
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Figuur 11: studentenpopulatie van de drie
Technische Universiteiten, 2007
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Andere kennisinstellingen zorgen samen
met TU Delft voor veel dynamiek
Ook TNO, Deltares, DIMES, NEN, het J.M.
Burgerscentrum, het Nederlands Meetinstituut, UNESCOIHE, KIWA (Rijswijk), de Haagse Hogeschool, Hogeschool
INHOLLAND en NIMR zijn belangrijke werkgevers voor
hoogopgeleiden die in en rondom Delft wonen.12 Zij geven
samen met de universiteit de stad een uitstraling van
(hoogwaardige) kennisstad.
De Delftse werkgelegenheid voor hoogopgeleiden beperkt
zich (gelukkig) niet tot die bij de kennisinstellingen. TU
Delft onderhoudt evenals de genoemde kennisinstellingen
de nodige relaties met het Delftse bedrijfsleven. Hierdoor
is in de loop der tijd een samenhangend geheel van
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Sterke ontwikkeling van de kennisintensieve diensten
Het grootste deel hiervan zit in de kennisintensieve
diensten, die in de afgelopen tien jaar met circa 23%
sterk zijn gegroeid.15 De sector vertegenwoordigt bijna 21%
van de Delftse economie, waarmee het aandeel van de
kennisintensieve diensten zo’n 2,5% boven het landelijk
gemiddelde ligt. Deze voorsprong is de afgelopen tien jaar
wel geslonken, aangezien de kennisintensieve diensten
landelijk met 37% zijn gegroeid. Hoewel ook Eindhoven
(36%) en Twente (35%) hierbij achterblijven, is de
achterstand van deze twee steden kleiner dan Delft. Voor
Delft geldt echter dat de sterkste groei in de omliggende
gemeenten is gerealiseerd. Dit geldt met name voor de
kennisintensieve diensten in de gemeenten MiddenDelfland (+386%) en Pijnacker-Nootdorp (+182%),
maar ook voor die in de gemeenten Westland (+66%),
Lansingerland (58%) en Schiedam (+45%).

Instroom

TU Delft

TU
Eindhoven

3.260

1.536

Universiteit
Twente
1.719

Diploma’s
(Msc, drs, ir.)

1.749

984

1.023

Inschrijvingen

14.299

7.104

8.061

waarvan
buitenlands
Studenten t.o.v.
totaal aantal
inwoners

1.862

532

766

(13%)

(7%)

(10%)

0,15

0,03

0,03

Met dit laatste onderscheidt TU Delft zich van de twee
andere technische universiteiten in ons land. In 3TUverband proberen de drie technische universiteiten het
onderwijsaanbod zodanig af te stemmen dat zo veel
mogelijk buitenlandse studenten kunnen worden geworven.
Het gaat dan vooral om een zo breed en tegelijkertijd
zo specialistisch mogelijk opleidingenaanbod samen te
stellen.
Het valorisatiebeleid van TU Delft is vooralsnog niet
gericht om deze buitenlandse studenten ook na het
behouden van hun diploma voor Nederland te behouden.
Gezien de vergrijzing in ons land en de nog altijd
achterblijvende interesse in bètastudies zou gericht beleid
hierop echter met name voor de (Delftse) kennisintensieve
bedrijven gewenst zijn. De hierbij horende Investeringen
zullen door TU Delft en het bedrijfsleven gezamenlijk
moeten worden gedaan.

Bron: TU Delft, TU/e, Universiteit Twente

De vraag is echter of er in dit opzicht van concurrenten
kan worden gesproken. Gezien de (oude) leeftijdsopbouw
van ons land, zal het voor Nederlandse universiteiten
steeds belangrijker worden om buitenlandse studenten
te werven. De afgelopen jaren is het aantal buitenlandse
studenten dat aan de TU Delft studeert, sterk toegenomen.
In zeven jaar is dit aantal bijna verdubbeld van 979 in
2000 tot 1.862 in 2007. Een groot aantal hiervan (1.152)
is afkomstig van buiten de EU.
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2.3 Kennisrelaties
In De Kracht van Delft van 2004 werd duidelijk dat
74% van de Delftse kennisbedrijven relaties met de
kennisinstellingen onderhoudt.16 Het gaat hierbij met
name om informele relaties, zoals persoonlijk contact
met docenten en het bijwonen van lezingen en andere
bijeenkomsten. Maar ook om onderwijs-/personeelgerichte
relaties, zoals het aantrekken van pas afgestudeerden en
het faciliteren van praktijkstages en afstudeeronderzoeken.
Verder kwam in De Kracht van Delft van 2004 naar voren
dat 33% van de kennisbedrijven formele relaties met de
kennisinstellingen onderhoudt. Hoewel dit percentage lager
is dan dat van informele en onderwijs-/personeelsgerichte
relaties, zijn dit de relaties met de grootste impact op
de regionale economie. Bij formele relaties gaat het
om toeleverings- en uitbestedingsrelaties, gebruik van
laboratoria en het gebruik van patenten.
TU Delft blijkt hierbij de belangrijkste partner voor de
Delftse kennisbedrijven, maar ook met TNO worden veel
zaken gedaan. Opvallend is dat in 2004 slechts 3% van
de kennisbedrijven aangaf patenten van kennisinstituten
te gebruiken. Dit was één van de redenen van de TU om
meer te investeren in kennisvalorisatie.
Toenemend aantal octrooien en meer aandacht
voor het vermarkten hiervan
Inmiddels voert TU Delft een gericht stimuleringsbeleid
om ideeën vanuit het onderzoek via octrooien of licenties
voor geïnteresseerde marktpartijen ter beschikking te
stellen. Het Valorisation Centre van TU Delft speelt hierin
een belangrijke rol. Deze heeft tot doel gesteld voor 2010
per jaar gemiddeld 20 octrooien te vermarkten, waarbij
de doelgroep zich overigens niet beperkt tot het Delftse
bedrijfsleven.17 Gezien de nabijheid van dit bedrijfsleven,
en de relaties die veel bedrijven op dit moment al met de
TU onderhouden, zijn dit echter wel de bedrijven die het
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gemakkelijkst van de aanwezige kennis kunnen profiteren.
In totaal werden in 2007 door TU Delft 104 octrooien
aangevraagd.18 Om in de toekomst meer octrooien te
vermarkten, is in de eerste plaats de aanwezige kennis
bij de kennisinstituten transparanter gemaakt. Hoewel
welwillende bedrijven voorheen al de octrooien van TU
Delft wisten te vinden, is de informatievoorziening voor
met name MKB-bedrijven de laatste jaren sterk verbeterd.
Belangrijker is echter nog dat de TU van de octrooien
inmiddels vereist dat zij een business case bevatten.
De levensvatbaarheid en marktpotentie van de octrooien
is hiermee in het algemeen vergroot.
Relaties met de kennisinstellingen vergroten de
innovativiteit van het bedrijfsleven
Met het valorisatiebeleid lijkt TU Delft een goede
weg te zijn ingeslagen. Voor de TU leidt intensievere
samenwerking met het bedrijfsleven tot het vergroten van
de toepasbaarheid van de kennis en het aantrekken van
nieuwe geldstromen. Dat relaties met kennisinstellingen
voor bedrijven van groot belang kunnen zijn, bleek
al uit De Kracht van Delft van 2004. Hierin gaf iets
meer dan de helft van de bedrijven die relaties met de
kennisinstellingen onderhoudt aan dat deze kennisrelaties
bijdragen aan de innovativiteit van het bedrijf.19 Bij ruim
36% van de Delftse kennisbedrijven hadden de relaties
zelfs een gunstig effect op hun productiviteit.
Hoewel het hiermee voor de hand ligt dat de Delftse be
drijven tevreden zijn over de wijze waarop de kennisinstel
lingen zich opstellen ten opzichte van hun bedrijf, werd dit
in 2004 met slechts een 5,5 beoordeeld. De belangrijkste
kritiekpunten lagen op het vlak van de communicatie,
de matige klantgerichtheid en de geringe gerichtheid op
het Midden- en Kleinbedrijf. Over dit laatste wordt in het
jaarverslag van TU Delft (2007) het volgende vermeld:
De TU Delft wil een sterkere brug slaan tussen
kennisontwikkeling en de toepassing van kennis in
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de praktijk van het MKB. Het gaat dan met name om
ondersteuning bij de vernieuwing van producten en
diensten. De TU Delft levert op deze manier een actieve
bijdrage om innovaties binnen het MKB.- de ‘motor van
de Nederlandse economie’ - mogelijk te blijven maken.
Daarbij zal de TU Delft de kennismaking tussen het MKB
en studenten als ‘young professionals’ stimuleren en via
hun begeleiders, docenten, onderzoekers de dialoog met
deze bedrijven verdiepen en onderhouden.
Om het voornoemde te bereiken, heeft het Valorisation
Centre van de TU de volgende activiteiten ontplooid:20
•	Ontwikkeling van een variant van ‘United Brains’ voor
de regio Delft en omstreken. Dit is één kennisloket voor
het MKB, dat idealiter toegang zal geven tot meerdere
universiteiten en hogescholen, TNO en Syntens.21
•	Opzetten van twee strategische netwerken met
MKB-bedrijven en onderzoekers rondom twee
onderzoeksspeerpunten van de TU Delft. 22
•	Oprichting van een consortium technologische
innovaties in de glastuinbouw voor kennisvragen
vanuit MKB-bedrijven in het Westland. Hierin werken
een aantal Delftse technostarters, Syntens, de
brancheorganisaties Groeiservice en Agrotechniek en
het TU Delft Valorisation Centre samen.

•	Uitvoering van een pilot voor samenwerking van
de TU Delft met de regioregisseur van de Haagse
Hogeschool. De interne organisatie binnen TU Delft
zal daarbij in eerste instantie middels een gekoppelde
pilot bij Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde worden
opgezet.
•	Opzet van een TU-brede stagedatabase. Dit is mede
onderdeel van de samenwerking met de regioregisseur
en de opzet van een interne organisatie om vragen
vanuit het MKB binnen de universiteit te kunnen
beantwoorden.
Aangezien veel van dit beleid nog moet worden uitgevoerd,
is het effect nog niet te meten. Maar op het moment
dat de TU erin slaagt om de relaties met het MKB te
versterken en daarmee kennis transparanter te maken, is
het aannemelijk dat zich op termijn meer MKB-(kennis)
bedrijven in Delft vestigen. In 2004 gaf namelijk 45%
van de kennisbedrijven met kennisrelaties aan dat de
aanwezigheid van de kennisinstituten een belangrijke rol
speelde om zich in Delft te vestigen of in Delft gevestigd
te blijven. Ook bij een latere inventarisatie bij de ICT-Kring
werd dit belang van de kennisinstituten onderstreept.
Zakelijke relaties van de kennisintensieve bedrijven in
belangrijke mate regionaal geworteld
Naast relaties met kennisinstellingen onderhouden
kennisbedrijven vanzelfsprekend relaties met toeleverende
bedrijven. Bijna 44% van de inkooprelaties van de Delftse
kennisintensieve bedrijven vindt plaats in de regio ‘Delft/
Westland’, waarvan ruim 30% in Delft zelf (zie figuur
12).23 Hoewel de oriëntatie op de eigen gemeente hiermee
lager is dan in Eindhoven (55%) en Twente (50%) geeft
het aan dat de kennisintensieve bedrijven een belangrijke
rol vervullen voor de andere bedrijven in de stad.

Figuur 12: inkooprelaties van het Delftse
kennisintensieve bedrijfsleven, 2005
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Anderzijds blijkt hieruit te meer dat het Delftse
kenniscluster zich niet beperkt tot Delft zelf. In hun
zakelijke relaties laten kennisintensieve bedrijven zich
niet beperken door gemeentegrenzen. Voor hun inkoop
blijken de bedrijven voor een belangrijk deel relaties te
onderhouden met bedrijven in de gemeenten PijnackerNootdorp (17%), Westland (13%) en Utrecht (8%). De
andere gemeenten in Haaglanden zijn afzonderlijk van
minder groot belang, maar vormen bij elkaar wel een
belangrijke inkoopmarkt van de Delftse kennisintensieve
bedrijven (zie figuur 12). Al met al hebben de Delftse
kennisintensieve bedrijven een belangrijke functie voor het
in de regio gevestigde bedrijfsleven.
Relaties tussen Delftse kennisinstellingen onderling
Ook kennisrelaties tussen kennisinstellingen dragen bij aan
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Binnenlandse relaties
vanuit Eindhovense
kennisintensieve
economie

de kracht van het Delftse kenniscluster. Juist deze relaties
spelen in de creatie van kennis (zie paragraaf 2.4) een
belangrijke rol. In De Kracht van Delft 2004 werd duidelijk
dat de Delftse kennisinstituten op een aantal vlakken al
samenwerkte, maar dat hierin nog veel winst viel te
behalen. De samenwerking bestond destijds bijvoorbeeld
uit het samen opzetten van kenniscentra, het leveren van
(deeltijd)hoogleraren aan de TU en het bieden van een
stage/afstudeeropdracht aan studenten. Activiteiten die
bijdragen aan de (onderwijs)functie van de universiteit,
maar ook aan het proces van kenniscreatie binnen de
kennisinstituten zelf.
De voorbeelden maken duidelijk dat de samenwerking zich
in de meeste gevallen richtte op de TU. De samenwerking
tussen kennisinstellingen onderling kwam minder vaak
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voor.24 Dit type samenwerking werd vaak als bedreigend
ervaren, doordat hiermee een kijkje in de keuken van
de eigen (onderzoeks)werkzaamheden werd gegeven.
Bovendien kon dergelijke samenwerking ertoe leiden dat
activiteiten op elkaar afgestemd werden en er als zodanig
personeel ‘overbodig’ werd.
Toch is sindsdien de samenwerking tussen Delftse
kennisinstellingen versterkt. Op dit moment zijn er in Delft
vijf deelprogramma’s die vallen onder de zogenaamde
BSIK-projecten (Besluit Subsidies Investeringen
Kennisinfrastructuur).25 Deze projecten hebben als doel
meer kennis van en researchcapaciteit voor belangrijke
themagebieden in Nederland te krijgen en zijn alle
een goed voorbeeld van samenwerking tussen Delftse
kennisinstituten. Het gaat hierbij om:26
•	Delft Cluster: bundeling van kennis op het gebied van
grond-, weg- en waterbouw;
•	BBasic: ontwikkeling van productieconcepten ten
behoeve van chemische industrie en energiesector;
•	MicroNed: bundeling van kennis in Microsysteem
technologie;
•	TREND; bundeling van kennis op het gebied van
complex regionaal pijnsyndroom;

•	Next Generation Infrastructures; verbetering van de
vitale infrastructuur.
Deltares is misschien nog wel het beste voorbeeld
van (geformaliseerde) samenwerking tussen Delftse
kennisinstituten. Het instituut bestaat sinds 1 januari
2008 en is gevormd door WL/Delft Hydraulics, GeoDelft,
een deel van TNO Bouw en Ondergrond en delen van
Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA.
Stichting Delft Kennisstad
Naast de onderzoekssamenwerking werken een aantal
kennisinstellingen samen met de Delftse (semi-)
overheidsinstellingen en bedrijfsleven aan het profileren
van de in Delft aanwezige kennis. In de Stichting Delft
Kennisstad participeren inmiddels tien ‘partners’:
Gemeente Delft, TU Delft, TNO, de Haagse Hogeschool,
INHOLLAND, Kamer van Koophandel Den Haag, VNONCW, Delft Design, ICT-kring Delft en Technet Delft. De
partners komen periodiek samen om kennis uit te wisselen
en acties te formuleren om Delftse innovaties (beter) aan
het voetlicht te brengen.

Kenniscluster beperkt zich niet tot Delft
Het voornoemde geeft aan dat er op veel gebieden
samenwerking bestaat tussen de Delftse kennisinstituten.
Dit betekent echter niet dat de relaties van de Delftse
kennisinstituten zich beperken tot Delft zelf. Zo werkt
TU Delft intensief met de twee andere technische
universiteiten samen om hun positie, zowel nationaal als
internationaal, te versterken. De drie TU’s willen op het
gebied van onderwijs, onderzoek én kennisvalorisatie tot
de absolute top van de Europese universiteiten behoren
en gaan bij het realiseren van deze ambitie uit van het
concept van één Virtuele Technische Universiteit.28
Deze universiteit bestaat uit de 3TU Graduate School
(onderwijs), de 3TU Institute of Science and Technology
(onderzoek) en de 3TU Innovation Lab (kennisvalorisatie)
en heeft als belangrijkste taak de afzonderlijke activiteiten
af te stemmen, gezamenlijke initiatieven te steunen
(schaalvergroting van middelen, kennis e.d.) en ervaringen
te delen. Op het gebied van kennisvalorisatie gaat het
dan bijvoorbeeld om het uitwisselen van ervaringen die
de technische universiteiten hebben opgedaan bij het
opzetten van een incubator.
Op een ander niveau werkt TU Delft juist samen met de
universiteiten in Leiden en Rotterdam. Hierbij gaat het
in veel mindere mate in het afstemmen van taken, maar
juist om het complementair maken van kennis. In dit
kader is de Kennisalliantie Zuid-Holland een belangrijke
organisatie waarin kennis wordt uitgewisseld. Naast de
drie universiteiten participeren hierin de overheid, het
bedrijfsleven en enkele kennisinstituten.29
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2.4 Kenniscreatie
Als één ding duidelijk is geworden in de vorige paragraaf
is het dat in het geval van Delft met recht kan worden
gesproken van een kennisnetwerk dat zich via verschillende
dimensies en op verschillende niveaus manifesteert. De
relaties die tussen kennisinstellingen, kennisbedrijven
in Delft en buiten Delft bestaan, zijn alle gericht op het
versterken van de kenniseconomie in het gebied. In deze
paragraaf zullen we ingaan in hoeverre in Delft nieuwe
kennis wordt gecreëerd.
Investeringen in Research and Development
Om de kenniscreatie in een gebied te meten, wordt vaak
gekeken naar de omvang van de investeringen in Research
and Development (R&D). Dit cijfermateriaal is echter niet
beschikbaar op gemeenteniveau, waardoor een goede
vergelijking tussen Delft, Eindhoven en Twente in het kader
van deze studie niet mogelijk is. Hoewel het cijfermateriaal
wel op provincieniveau beschikbaar is, kunnen uit de
investeringen in R&D in Zuid-Holland niet de Delftse
investeringen in R&D worden afgeleid. Vandaar dat we
hieronder volstaan met een kwalitatieve beschrijving.
Van de Nederlandse investeringen in R&D wordt bijna 60%
door het bedrijfsleven gedaan. Deze private investeringen
in R&D concentreren zich primair in Zuidoost-Brabant,
waar met Philips en ASML de twee belangrijkste private
investeerders van ons land zijn gevestigd.30 Samen zorgen
deze twee bedrijven voor meer dan een kwart van de
Nederlandse private investeringen in R&D, waardoor
Noord-Brabant, als enige provincie in Nederland, aan de
Barcelona-norm van de Lissabonstrategie voldoet.31 Zo
wordt in Noord-Brabant 3,2% van het Bruto Regionaal
Product besteed aan R&D, tegenover 1,9% gemiddeld in
ons land.32 Deze prestaties hebben er mede toe geleid dat
Zuidoost-Brabant in de Rijksnota ‘Pieken in de Delta’ de
status van Brainport kreeg toebedeeld.33
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Goede wetenschappelijke prestaties TU Delft
In tegenstelling tot Eindhoven beschikt Delft (helaas)
niet over een dergelijk grootbedrijf. Aan de andere kant
herbergt de stad met TU Delft wél de belangrijkste
technische universiteit als het gaat om investeringen in
R&D. Een universiteit die bovendien op de internationale
ranglijsten van prestaties van universiteiten in het
algemeen goed scoort (zie figuur 13).

Figuur 14: onderzoek op de drie technische universiteiten,
2007

Figuur 13: prestatie Technische Universiteiten op
internationale ranglijsten, 2007

Bron: TU Delft, TU/e, Universiteit Twente
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Ook de productiviteit van TU Delft is groter dan die van
de twee andere Nederlandse technische universiteiten
(zie figuur 14). Hoewel dit vanzelfsprekend te maken heeft
met de omvang van het instituut (zie paragraaf 2.2), is
met name het hoge aantal octrooien uitzonderlijk. Het
octrooienbeleid wordt door de universiteit als één van
de belangrijkste manieren gezien om het bedrijfsleven
en de universiteiten dichter bij elkaar te brengen. Met
de standaardtoevoeging van de businesscase is de
toepasbaarheid van de octrooien voor het bedrijfsleven
vergroot.
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Promoties

Wetensch.
publicaties

Aantal
octrooien

TU Delft

214

6.727

104

TU Eindhoven

148

3.187

15

Universiteit Twente

168

2.760

16

De vraag is overigens wel of TU Delft tevreden moet zijn
met de posities die het op dit moment op de internationale
ranglijsten inneemt. Hoewel het hiermee de beste
technische universiteit van Nederland is, blijft het in de
prestaties in het algemeen achter bij die van de algemene
universiteiten van Leiden en Utrecht.
Bovendien speelt het krachtenveld van technische kennis
zich op Europees of zelfs mondiaal niveau af. TU Delft
is zich hiervan bewust en ziet kennisvalorisatie als het
sleutelbegrip om de internationale concurrentiepositie
te versterken. Op het moment dat de Delftse innovaties
(vaker) een zichtbare toepassing krijgen in producten
van bedrijven, neemt de aantrekkelijkheid van Delft voor
(buitenlandse) studenten, onderzoekers en hoogleraren
toe. Wat uiteindelijk weer een gunstig effect heeft op de
investeringen die Delft weet aan te trekken. Hoewel de
positie van Delft dus goed te noemen is, leidt de ambitie
van de TU ertoe dat de positie nog niet tot algemene
tevredenheid mag leiden.
Technostarters cruciaal in kennisvalorisatie
Met de ontwikkeling van YES!Delft en Technopolis zijn
de mogelijkheden voor technostarters in Delft de laatste
jaren sterk toegenomen. YES!Delft is een incubator en
helpt ondernemers bij het starten van een bedrijf. Het
gezamenlijke initiatief van Gemeente Delft en TU Delft
herbergt momenteel 37 technostarters -gerund door meer
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brengt de komst van zoveel kennisintensieve bedrijvigheid
enorme kansen voor bedrijven die ondersteunende
producten of diensten kunnen leveren. En biedt de komst
van zo veel personeel kansen voor de op de consument
gerichte bedrijven. Met Technopolis wordt het imago van
Delft als centrum van technische kennis versterkt, wat kan
leiden tot het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Dit was dan ook één van de redenen om Technopolis
te gaan ontwikkelen. Hiermee ontstaat een geschikte
locatie voor technostarters die een doorstart binnen
Delft zelf willen maken. Van de bedrijven van YES!Delft
die inmiddels een doorstart hebben gemaakt, heeft
het merendeel zich in de stad gevestigd. Slechts één
bedrijf heeft zich in Rotterdam gevestigd, wat gezien hun
activiteiten die gericht waren op de bedrijvigheid in de
Rotterdamse haven, voor de hand lag. Voor de andere
bedrijven speelde de nabijheid van TU Delft een dermate
belangrijke rol dat zij zich elders in Delft hebben gevestigd.

Hoewel de effecten niet precies zijn te becijferen en veel
afhangt van de uiteindelijke invulling van het terrein, geeft
het bovenstaande aan dat de ontwikkeling van Technopolis
op de lange termijn een enorme impuls betekent voor de
regionale economie. Hopelijk kan de ontwikkeling dan ook
snel van start gaan en worden de doelstellingen van het
Valorisation Centre op korte termijn gerealiseerd.36

Technopolis Innovation Park
Hopelijk kunnen zich in de toekomst veel bedrijven op
Technopolis vestigen. De daadwerkelijke ontwikkeling van
dit bedrijventerrein is tot nu toe echter niet van de grond
gekomen. TU Delft geeft in haar jaarplan aan dat een met
kennisintensieve bedrijven gevuld Technolopis nodig is om
leidend te blijven op een aantal onderzoeksspeerpunten.
De wisselwerking met daar gevestigde bedrijven kan niet
alleen leiden tot het aantrekken van financieringen voor
onderzoek, maar ook tot de toepassing van ontwikkelde
producten en concepten bij bedrijven, aldus TU Delft. In
die zin is Technopolis het sluitstuk van het valorisatiebeleid
van de universiteit en kan de ontwikkeling ervan een
enorme impuls geven aan de lokale economie.
In De Kracht van Delft van 2003 zijn de effecten van de
aanleg van Technopolis al eens in kaart gebracht.35 Het
directe economische effect betreft volgens de plannen
tussen de 12.000 en 15.000 arbeidsplaatsen. Bovendien
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2.5	Toekomst van Delft
		 kennisstad

Figuur 15: studentondernemerschap in Leiden, Delft en
Utrecht, 2007
Leidse
studenten
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dan 80 ondernemers- en stimuleert actief studenten na
te denken over ondernemerschap. Na drie jaar onder de
vleugels van YES!Delft te hebben mogen functioneren,
worden de technostarters ‘gedwongen’ elders een doorstart
te maken. Juist na de doorstart maken de bedrijven vaak
een werkgelegenheidsgroei door die ten gunste komt aan
de ontwikkeling van de regionale economie.
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Studentondernemerschap
Op de lange termijn kan Technopolis dan een plaats
bieden aan de ondernemers die TU Delft voortbrengt.
Een recent door de Rabobank uitgevoerd onderzoek naar
studentondernemerschap geeft aan dat veel studenten
die aan TU Delft studeren (op de lange termijn)
ondernemersplannen hebben (zie figuur 15). Bijna 10%
van de Delftse studenten heeft op dit moment een bedrijf
of is bezig met het starten van een bedrijf, terwijl circa
38% van de Delftse studenten aangeeft op de (middel)
lange termijn ondernemersplannen te hebben.37
TU Delft herbergt hiermee circa 6.800 (toekomstige)
ondernemers. De vraag is natuurlijk of deze studenten
uiteindelijk ook overgaan tot het starten van een
bedrijf, maar het potentieel van de TU als opleider van
ondernemers is hiermee duidelijk. Uiteindelijk is het aan
de diverse Delftse (kennis)instellingen om ervoor te zorgen
dat deze toekomstige ondernemers behouden blijven voor
de stad en zich op de (middel)lange termijn in de stad
vestigen.

Veel spin-offs van de Delftse kennisinstituten
In het verleden hebben al veel oud-studenten van TU
Delft zich in de stad gevestigd. Zo kwam in De Kracht van
Delft van 2004 naar voren dat 55% van de ondervraagde
kennisbedrijven was opgericht door een (oud-)student van
de TU. Een eerder onderzoek van Bureau Bartels gaf aan
dat jaarlijks 260 bedrijven vanuit de TU werden opgericht.
Uit hetzelfde onderzoek van Bartels bleek dat zo’n 14%
van de spin-off bedrijven in Delft gevestigd blijft en 30%
in Delft en omstreken.38 Hoewel een recente schatting
niet mogelijk is, kan aangenomen worden dat sinds het
concretiseren van het valorisatiebeleid van de TU, het
aantal spin-off bedrijven niet is afgenomen.

In de studie ‘Kennis op de Kaart’ van het Ruimtelijk
Planbureau (RPB) is nagegaan in hoeverre kennisfactoren
de economische prestaties van gebieden beïnvloeden.39
Hieruit bleek dat kennis alleen niet zaligmakend is. Met
name het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en
de aanwezigheid van ICT-bedrijven heeft een stimulerend
effect op de groeiprestaties van een gebied. In regio’s
die relatief veel aan R&D doen, bleven de economische
prestaties daarentegen wat achter.
Dit kan volgens het Centraal Planbureau (CPB) te
maken hebben met het feit dat investeringen in R&D
vaak leidt tot productiviteitsgroei in het buitenland.40
Philips is hiervan een goed voorbeeld. In Nederland is
zo’n 50% van de Philipswerknemers werkzaam in R&D,
management of marketing; aanzienlijk meer dan de
30% in de buitenlandse vestigingen. Terwijl Philips juist
in het buitenland haar sterkste werkgelegenheids- en
productiviteitsgroei realiseert. De vraag is nu of de sterke
positie van Delft op het gebied van de kenniseconomie
zich vertaalt in goede economische prestaties of dat er
-zoals in het geval van Philips- sprake is van ruimtelijke
spillovereffecten. En dat de groei van de werkgelegenheid
en productie dus buiten Delft plaatsvindt.
Aanwezige kennis geen garantie voor lokaal succes
Uit de werkgelegenheidsontwikkeling blijkt dat de sterke
positie van Delft, Eindhoven en Twente op het gebied
van de kennisintensieve economie (zie figuur 10) zich
in het afgelopen decennium niet heeft vertaald in een
bovengemiddelde groei. De ontwikkeling van de Delftse
economie kende tussen 2001 en 2003 een piek, maar
is sindsdien weer gestagneerd (zie figuur 16). Dit, terwijl
TU Delft juist sindsdien kennisvalorisatie als één van
haar speerpunten van beleid heeft benoemd en gericht
investeert in de relaties met het (regionale) bedrijfsleven.
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Figuur 16: werkgelegenheidsontwikkeling, 1996-2007
(index, 1996=100)

kennisintensieve bedrijven zien we dat deze een sterke
groei in de omliggende gemeenten hebben doorgemaakt
(zie paragraaf 2.2). In het geval van de grote bedrijven in
(de omgeving van) Delft, zoals DSM, Shell en Unilever,
gaat echter ook het effect zoals dit eerder voor Philips is
beschreven, op. Het speur- en ontwikkelingswerk vindt
in Delft plaats, terwijl de productie- en bijbehorende
werkgelegenheidsgroei voor een belangrijk deel elders
plaatsvindt.
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Grofweg zijn er twee verklaringen voor deze achterblijvende
werkgelegenheidsontwikkeling. In de eerste plaats hebben
(veel van) de kennisinstituten en -bedrijven hun blik op
een hoger ruimtelijk schaalniveau dan gemeente Delft
gericht. Dit leidt tot de eerder genoemde ruimtelijke
spillovereffecten, die in de nabije omgeving, maar
ook in het buitenland neerslaan. In het geval van de

In de tweede plaats is het uitblijven van de ontwikkeling
van Technopolis een belangrijke verklaring voor de
achterblijvende ontwikkeling van de Delftse economie.
Hierdoor zijn investeringen uitgesteld en is de ontwikkeling
op bedrijfsniveau gestagneerd. Op het moment dat
Technopolis wordt ontwikkeld, zijn de tijden van
stagnerende werkgelegenheidsgroei (voorlopig) voorbij.
Op dat moment krijgt de regionale economie een enorme
impuls en komen alleen op het bedrijventerrein zelf
12.000 tot 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen beschikbaar.41
Technopolis cruciaal voor toekomstig lokaal succes
Daarmee wordt het enorme belang van de ontwikkeling
van Technopolis zichtbaar. In de eerste plaats zal de
ontwikkeling van het terrein een impuls geven aan de
regionale economie. Niet alleen door de bedrijvigheid
die zich op het terrein zal vestigen, maar ook door
de indirecte effecten die optreden als gevolg van de
ontwikkeling van het terrein. Hierbij kan worden gedacht
aan de bedrijven die producten en diensten leveren aan
de bedrijven die op Technopolis zijn gevestigd, maar ook
aan de consumentgerichte bedrijven die profiteren van het
toegenomen aantal personen dat in Delft komt werken.
In de tweede plaats is de ontwikkeling van Technopolis
van groot belang voor de verdere ontwikkeling van TU
Delft. Het vormt immers de kroon op het valorisatiebeleid.
Niet alleen doordat spin-off bedrijven zich hier verder
kunnen ontwikkelen. Maar ook doordat TU Delft met
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hoogwaardige (groot)bedrijven om de hoek nog beter kan
werken aan het ontwikkelen van toepasbare innovaties.
Daarmee wordt de aantrekkelijkheid van de universiteit
voor studenten, bedrijven en investeerders vergroot, wat
uiteindelijk weer leidt tot de vergroting van de (financiële)
middelen. En met die middelen kan de TU haar positie op
de internationale ranglijsten versterken, wat weer leidt tot
het vergroten van de aantrekkingskracht op (buitenlandse)
studenten, onderzoekers, hoogleraren en investeringen.
De ontwikkeling van Technopolis kan dus een duidelijk
vliegwieleffect hebben.
Wat is er nodig voor de ontwikkeling van Technopolis
De vraag is dan ook waarom Technopolis nog niet is
ontwikkeld. TU Delft noemt hiervoor als belangrijkste
redenen: 42
• overaanbod van kantoren en neergaande economie;
•	het project is als vastgoedproject benaderd en heeft de
inhoudelijke sterkte van de TU Delft niet gebruikt;
•	de vastgoedpartners zijn hun verplichtingen niet
nagekomen;
•	het contract is te theoretisch; in de praktijk ontstaan
concrete problemen die niet gedekt zijn.
Het belangrijkste is echter misschien nog wel dat de
partners tot nu toe weinig daadkracht hebben getoond bij
de ontwikkeling van Technopolis. Een algemene gedragen
visie op de uitstraling die het bedrijventerrein moet krijgen,
ontbrak vooralsnog. Vandaar dat de vier vastgoedpartners,
TU Delft, Gemeente Delft, ING Real Estate en Rabo
Bouwfonds, recent door Buck Consultants een studie
hebben laten uitvoeren.43

•	Advanced materials: sterke wetenschappelijke basis,
ondernemend, veel betrokken startups en goede
(inter-)nationale bedrijfscontacten;
•	Industrial biotechnology: faculteit op Technopolis,
sterk in wetenschap en faciliteiten, DSM zit in Delft als
trekker en aansluiting op nationaal beleid;
•	Microelectronics: beheersing kennisketen, goede
samenwerking met bedrijven, realisatie van spinoffs en hoge kwaliteit maar beperkt onderscheidend
vermogen;
•	Sustainable Industrial Processes: specifieke
expertises, onderscheidend vermogen, sterke nationale
en regionale samenwerking met bedrijven en potentieel
in spin-offs.
Potentiële vestigers zijn in het algemeen positief over ‘het
idee’ Technopolis. Zij zien kansen in de samenwerking
met TU Delft en hopen dat het terrein een internationale
uitstraling krijgt van hoogwaardige technologische kennis.
Voor dit laatste is met name commitment, samenwerking
en bereidheid tot investeren van de stakeholders vereist.
Dit houdt in dat de stakeholders, en dan met name TU
Delft, zich actief moeten opstellen bij het benaderen
van bedrijven en het onderhouden van relaties. Samen
met de andere al in Delft gevestigde kennisinstituten
en kennisintensieve bedrijven moeten zij garant staan
voor het bieden van ondersteunende faciliteiten en de
aanwezigheid van toponderzoekers én topondernemers.
Daarmee zijn de belangrijkste ambassadeurs van Delft
genoemd, die ervoor kunnen zorgen dat bedrijven in zowel
binnen- als buitenland geïnteresseerd raken in vestiging op
Technopolis.

Hierin is onder meer in kaart gebracht op welke
kennisterreinen Delft zich wereldwijd onderscheidt. Deze
‘Unique Selling Points’ vormen de basis voor de marketing
en propositie van Technopolis. Het gaat hierbij volgens
Buck Consultants om de volgende speerpunten:
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Box 2.1 Vestigingsplaatsfactoren
Bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe locatie
beoordelen potentiële vestigingsplaatsen op diverse
facetten. Bij de locatiekeuze kunnen drie ruimtelijke
schaalniveaus worden onderscheiden: nationaal, regionaal
en lokaal.44 Bij nationale vestigingsplaatsfactoren gaat
het bijvoorbeeld om de wet- en regelgeving in een
land, de positie van vakbonden, de omvang van de
interne afzetmarkt en de bedrijfscultuur. Bij regionale
vestigingsplaatsfactoren kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de samenstelling van de arbeidsmarkt, de
bereikbaarheid, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving
en het imago. En bij lokale vestigingsplaatsfactoren zijn
met name de grondprijs van het te verwerken stuk land,
de aanwezigheid van subsidiemaatregelen en de fysieke
ontsluiting van belang.

•

•

•
De doelstelling van Technopolis om één van de
belangrijkste Science Parks van Europa te worden,
zorgt ervoor dat in het geval van Technopolis alledrie
bovengenoemde schaalniveaus van kracht zijn. De mate
waarin de diverse vestigingsplaatsfactoren een rol spelen,
verschilt echter per (type) bedrijf. Zo zijn nationale
vestigingsplaatsfactoren voor het grootbedrijf van groter
belang dan voor het MKB. Een grootbedrijf kan immers
gemakkelijker dan een MKB-bedrijf besluiten zich in het
buitenland te vestigen.
Om bedrijven en investeerders te werven moet de kracht
van Technopolis op alledrie niveaus worden verduidelijkt.
De vier vastgoedpartners zijn hiervoor de meest
aangewezen partijen. Zij kunnen met name de kracht van
het regionale kenniscluster verduidelijken en zullen deze
kracht in hun marketing- en acquisitieactiviteiten centraal
moeten stellen.
In het geval van Technopolis gaat het dan om:
• Human Capital (zie paragraaf 2.2): Provincie Zuid	Holland herbergt 590.000 hoogopgeleiden, waarvan
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circa 21.000 in Delft wonen. Bovendien verlaten
jaarlijks ruim 1.700 studenten TU Delft met een
(technisch) masterdiploma. En werken op dit moment
ruim 16.000 mensen bij kennisintensieve bedrijven en
instellingen in Delft.
Bereikbaarheid: Delft wordt ontsloten door de A4, A13
en A20 en ligt op een steenworp afstand van Mainport
Rotterdam en politiek centrum Den Haag.
Kwaliteit van de woon- en leefomgeving: Delft herbergt
een bovengemiddeld aantal voorzieningen en heeft
als stad van Oranje, Vermeer en Delftsblauw een
historisch karakter. De ligging nabij Den Haag en
Rotterdam maakt dat alle stedelijke voorzieningen
binnen handbereik zijn, terwijl dit met het nabijgelegen
Groene Hart en Midden-Delfland ook geldt voor natuuren groenvoorzieningen.
Imago: Delft onderscheidt zich op een aantal
kennisterreinen wereldwijd (Advanced materials,
Industrial biotechnology, Microelectronics, Sustainable
Industrial Processes) en beschikt met onder andere
TU Delft, TNO, Deltares, DSM, Shell en Unilever over
kennisinstellingen en kennisbedrijven die internationaal
opereren. Delft staat al eeuwen bekend als stad waarin
oplossingen worden bedacht.

De lokale vestigingsplaatsfactoren (grondprijs van
het te verwerken stuk land, de aanwezigheid van
subsidiemaatregelen en de fysieke ontsluiting van het
bedrijf) zijn van groot belang op het moment dat bedrijven
geïnteresseerd raken in vestiging op Technopolis. In
het faciliteren van deze bedrijven en het aanreiken van
kennis spelen de vier vastgoedpartners een cruciale rol.
Het creëren van een goede organisatie en een duidelijk
aanspreekpunt is hierbij van groot belang.
Bij de ontwikkeling van bedrijfspanden is het vinden
van een evenwicht tussen enerzijds de doelstelling van
Technopolis en anderzijds het individuele belang van
bedrijven de kunst. Enerzijds moeten de locaties een

hoogwaardig (architectonisch) karakter uitstralen; anderzijds
moet dit de mogelijkheden van een bedrijf niet beperken.
Een goede fysieke ontsluiting is van groot belang, alsook
de mogelijkheden in een bedrijfspand. Met name ING Real
Estate en Rabo Bouwfonds zullen in het vinden van dit
evenwicht een belangrijke rol moeten spelen.
Belangrijk is wel dat niet iedereen zich op Technopolis
kan vestigen. De bedrijven die zich op het terrein
vestigen moeten passen bij het hoogwaardige karakter
dat Technopolis wil uitstralen. Op die manier kan het
terrein zich onderscheiden van andere Science Parks,
die met name voor de internationaal opererende (groot)
bedrijven ook een interessante vestigingsplaats kunnen
zijn. Oftewel, Technopolis kan niet alleen bouwen op de
aanwezigheid van de kennisinstituten en het prettige woonen leefklimaat in Delft; het moet in alles de ambitie tonen
die bij hét Science Park van technologisch hoogwaardige
kennis hoort.
Natuurlijk zijn niet alleen grootbedrijven van belang
als potentiële vestigers. Het bedrijventerrein moet in
de toekomst ook plaats bieden voor technostarters en
kennisbedrijven die een doorstart willen doormaken.
Dit zijn juist de bedrijven met een sterke relatie met
de in Delft gevestigde kennisbedrijven en -instituten
en dragen op die manier bij aan het versterken van het
Delftse kennisnetwerk. Uiteindelijk moet er op die manier
een bruisende omgeving ontstaan waarin ‘oplossingen
worden bedacht’, aldus Buck Consultants.45 De
marketing en propositie sluit hiermee naadloos aan op de
stadsmarketing van Gemeente Delft en haar partners.46

Een succesvol Technopolis is geen utopie
Dat een ontwikkeling van een succesvol Technopolis geen
utopie is, bewijst de High Tech Campus in Eindhoven.
Met Philips als belangrijke aanjager is hier een terrein
ontstaan met internationale allure, dat inmiddels op ruim
100 hectare 75 bedrijven herbergt met in totaal meer
dan 7.000 mensen die werkzaam zijn in Research and
Development.47 Het bedrijventerrein zorgt hiermee voor
een zeer belangrijk deel voor de sterke vertegenwoordiging
van de kennisintensieve bedrijven in Eindhoven (zie figuur
10).
Hoewel Delft niet een grootbedrijf als Philips herbergt,
heeft de stad met TU Delft wel de beschikking over de
belangrijkste en grootste technische universiteit van ons
land. Bovendien herbergt de stad zonder Technopolis
al een zeer groot aantal kennisinstituten en -bedrijven.
En kent het met DSM, Unilever en Shell een aantal
grootbedrijven die de ontwikkeling van Technopolis
een enorme impuls kunnen geven. Om deze bedrijven
enthousiast(er) te krijgen, is een duidelijke visie met de
nodige ambitie gewenst.
Het gemis van een dominerend grootbedrijf kan dan
ook worden opgevangen met een heldere visie en
daadkrachtige samenwerking. Samenwerking die zich
overigens niet moet beperken tot de vier vastgoedpartners.
Het grootschalige karakter van Technopolis maakt een
bovenregionale blik noodzakelijk en zorgt ervoor dat ook
bedrijven en instellingen in de directe omgeving van Delft
een rol moeten spelen bij het tot ontwikkeling brengen van
het terrein. Gezien de functie van Technopolis in Science
Port Holland is dit ook niet meer dan logisch.48

Om het voornoemde te bereiken stelt Buck Consultants
voor om een organisatie in te richten, waarin de vier
partners allen fulltime zijn vertegenwoordigd. Dit hoort
bij de ontwikkeling van een grootschalig project met een
dergelijke ambitie. En behoort de trage ontwikkeling die
Technopolis tot nu toe kenmerkt, tot het verleden.
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2.6 Conclusie
In de themastudie van De Kracht van Delft van dit jaar
is duidelijk geworden dat de economische betekenis
van de Delftse kennisinstituten, met daarin TU Delft als
middelpunt, zeer groot is. De regionale functie die de stad
als werkverschaffer vervult, is voor een belangrijk deel op
het conto van de Delftse kennisinstituten en -bedrijven
te schrijven. Zo nemen de universiteit en de Delftse
kennisintensieve bedrijven bijna 34% van de Delftse
werkgelegenheid voor hun rekening, maar wordt slechts
39% van de banen waarvoor een wetenschappelijke of
Hbo-opleiding noodzakelijk is door Delftenaren zelf bezet.
Aan de andere kant beschikt Delft zelf ook over een
hoogopgeleide beroepsbevolking die, zoals gebruikelijk
in Nederland, pendelt over relatief grote afstand.
Kennisbedrijven in de omliggende gemeenten, die
de laatste jaren sterk zijn gegroeid, voorzien hen in
belangrijke mate van een baan. De dynamiek die hierdoor
wordt veroorzaakt uit zich in toenemende verkeersstromen
en vraagt, ook in de toekomst, om een goede ontsluiting.
Alleen op die manier kan de goede positie van Delft op het
gebied van human capital worden gewaarborgd.
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De functie van de Delftse kennisbedrijven en -instituten
beperkt zich namelijk niet tot de stad zelf. In het geval
van Delft kan met recht worden gesproken van een
kennisnetwerk dat zich via verschillende dimensies
op verschillende niveaus manifesteert. TU Delft werkt
intensief samen met de andere technische universiteiten,
maar ook met de algemene universiteiten in Leiden en
Rotterdam. Veel Delftse kennisinstituten en -bedrijven
onderhouden relaties met de TU, maar zijn in hun inkoop
regionaal georiënteerd. Bovendien herbergt Delft een
aantal internationaal opererende grootbedrijven die vanuit
hun historie met Delft zijn verbonden, maar qua relaties
onderdeel zijn van een internationaal kennisnetwerk.
Meerdere factoren hebben ertoe geleid dat TU Delft
zich als spin in dit netwerk steeds meer heeft gericht
op kennisvalorisatie. Hierbij kan gedacht worden aan de
vergrijzing in ons land en de nog altijd matige interesse
in bètastudies, waardoor het voor de universiteit steeds
belangrijker is geworden om buitenlandse studenten te
werven. Maar ook aan de stimulering vanuit de overheid,
waardoor kennisvalorisatie een manier is geworden om
extern kapitaal aan te trekken. Het belangrijkste is echter

dat kennisvalorisatie voor universiteiten hét middel is om
te laten zien waartoe zij in staat zijn. Dit heeft weer een
wervend effect op (buitenlandse) studenten, onderzoekers,
hoogleraren en investeringen, waarmee sprake is van een
vliegwieleffect.
De kroon op het valorisatiebeleid van de TU en het
verder versterken van het Delftse kennisnetwerk is de
ontwikkeling van Technopolis. Dit ambitieuze project
van in eerste instantie TU Delft, Gemeente Delft, ING
Real Estate en Rabo Bouwfonds, is tot op heden niet tot
ontwikkeling gebracht. Hoewel de vier partijen van goede
wil zijn, ontbreekt vooralsnog een ambitieuze visie die
gedragen wordt door alle partijen. Samenwerking is in de
toekomst van essentieel belang om tot een dergelijke visie
te komen en om de acquisitie van bedrijven te organiseren.
Daartoe zou het oprichten van een organisatie waarin
alle vier partijen fulltime zijn vertegenwoordigd, een
belangrijke eerste stap zijn. Hiermee ontstaat als vanzelf
het commitment dat nodig is voor de ontwikkeling van
een dergelijk grootschalig project en hebben potentiële
vestigers een duidelijk aanspreekpunt.
Een tot ontwikkeling gebracht Technopolis kan ertoe
leiden dat de sterke positie van Delft op het gebied
van (technische) kennis zich vertaalt in een (sterke)
groei van de lokale economie. De laatste jaren is deze
wat gestagneerd, mede als gevolg van uitblijvende
investeringen op bedrijfsniveau. Technopolis kan de
verdere ontwikkeling van de Delftse (kennis)economie
een enorme impuls geven en biedt TU Delft bovendien de
etalage en omgeving voor het valoriseren van haar kennis.
Daarmee krijgt ook TU Delft een nieuwe impuls en zal zij,
nog beter dan nu het geval is, kunnen blijven concurreren
met haar internationale concurrenten.
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KEO dankt hen voor de medewerking aan het tot stand
komen van het rapport.
Toelichting op de economische thermometer
De nieuwe economische thermometer is gebaseerd op een
onderliggend model dat door Rabobank Nederland (RN)
en het Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf
(EIM) is ontwikkeld. Voor het model wordt gebruik gemaakt
van een database met de jaarrekeningen van klanten
van de Rabobank. Deze wordt tevens gebruikt voor de
Rabobankpublicatie Cijfers & Trends. Op basis van die
jaarrekeningen, aangevuld met macro-economische gegevens
van o.m. het CBS en LISA, wordt voor een regio (tot op
gemeenteniveau) een beeld geschapen van de regionale
winst- en verliesrekening en de regionale balans.

Werknemers bij Delftse kennisinstituten
Bedrijf/instelling
TNO

4038

WL/Delft Hydraulics

360

DIMES

290

NEN

200

UNESCO-IHE

151

GeoDelft

203

J.M. Burgerscentrum

360

TI Materialen

111

Octrooicentrum Nederland, Rijswijk

115

Disc

195

Bron: Technisch Weekblad, 2008

Bedrijf/instelling
Nederlands Meetinstituut
KIWA, Rijswijk

Op basis van de winst- en verliesrekening en de balans kan
de prestatie van de regionale economie worden gewaardeerd.
Dit doen we door het berekenen van rapportcijfers. Dit
houdt in dat het cijfer dat een regio voor een variabele
krijgt toebedeeld, is gebaseerd op de score van de regio ten
opzichte van die van andere regio’s in ons land. De mate
waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle
regio’s (de zogenoemde ‘standaarddeviatie’) vertaalt zich in
punten die een regio meer of minder krijgt toebedeeld dan
dat landelijke gemiddelde: een zes. De berekeningswijze is
voor alle variabelen hetzelfde.

Fte

Haagse Hogeschool,
voorheen TH Rijswijk
Hogeschool INHOLLAND

Medewerkers
300,
waarvan 180 in Delft
490
110
(ca. 1.500 studenten)
100
(ca. 1.300 studenten)

Bron: Buck Consultants, 2008

Interviews
Ten behoeve van de studie hebben interviews
plaatsgevonden, waarin de volgende personen hun visie
hebben uitgesproken over de ontwikkeling van Delft als
kennisstad:
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3 	Hierbij gaat het om de investeringen van bedrijven in
vaste activa. Vaste activa zijn geproduceerde materiële
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studentassistenten.
12 	Voor een overzicht van het aantal werknemers/fte bij
deze kennisinstituten zie Bijlagen.
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13 	Kennisintensieve bedrijven zijn hier gedefinieerd
als de som van bedrijven in respectievelijk de
kennisintensieve industrie en de kennisintensieve
diensten. De definities voor kennisintensieve industrie
en kennisintensieve diensten zijn gebaseerd op: Louter,
P. (2004), De economie van Delft; op weg naar 2015.
Deelrapport 3 ‘Delft maakt zijn toekomst’ (zie pp. 68).
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dienstverlening, verzekeringswezen, ICT, speuren ontwikkelingswerk en overige zakelijke
dienstverlening. Bij kennisintensieve industrie
gaat het de machine-industrie, de elektrische
apparaten & instrumentenindustrie en de
transportmiddelenindustrie.
16 	Het genoemde percentage is één van de resultaten
van de enquête die in het kader van De Kracht
van Delft in 2004 is uitgevoerd. Deze enquête
richtte zich op 578 Delftse kennisbedrijven, die
werden geselecteerd uit het bedrijvenregister van
de Kamer van Koophandel. De respons op deze
enquête bedroeg 38%. De kennissector werd in
dit onderzoek iets breder gedefinieerd dan in de
eerder in dit onderzoek gehanteerde definitie van
Louter. Zo werden in dit onderzoek bedrijven uit
de voedings- en genotmiddelenindustrie, textiel en
lederindustrie, chemische basisproductenindustrie,
basismetaalindustrie, productie van machines en
apparaten, productie van computers, elektrotechnische
industrie, productie van transportmiddelen,
automatiseringsdiensten, speur- en ontwikkelingswerk
tot de kennissector gerekend.
17 	TU Delft (2007), TU Delft en kennisvalorisatie ‘The
Next Perspective’.
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18 	TU Delft (2008), Jaarverslag 2007 Technische
Universiteit Delft. Zie hiervoor bijvoorbeeld ook een
overzicht van de octrooifamilies van de verschillende
faculteiten, waaruit blijkt dat de faculteit Technische
Natuurkunde in 2007 veruit de meeste octrooien in
haar portefeuille had (zie pp. 46).
19 	Bakkeren, A. & A. Stoffels (2004), De Kracht van
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en ‘Bio-nano applications’. Zie voor meer informatie:
TU Delft (2008), Jaarverslag 2007 Technische
Universiteit Delft, pp. 38-39.
23 	Om de zakelijke relaties van de kennisintensieve
bedrijven in beeld te brengen is gebruik gemaakt van
een interne Rabobank-database met transacties tussen
de bij Rabobank bankierende bedrijven, geaggregeerd
naar gemeente en branche. Kennisintensieve bedrijven
zijn hier gedefinieerd als de som van bedrijven in
respectievelijk de kennisintensieve industrie en
de kennisintensieve diensten. De definities voor
kennisintensieve industrie en kennisintensieve diensten
zijn gebaseerd op: Louter, P. (2004), De economie van
Delft; op weg naar 2015. Deelrapport 3 ‘Delft maakt
zijn toekomst’ (zie pp. 68). Import-exportrelaties zijn
in de analyse niet meegenomen.
24 	Bakkeren, A. & A. Stoffels (2004), De Kracht van
Delft. Economische thermometer 2003; Thema
‘Kennis delen in Delft’.
25 	Zie voor meer informatie: http://www.senternovem.nl/
bsik/index.asp.
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