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Voorwoord
De voor u liggende editie van “De Kracht van Delft” is al weer de vierde op rij. De economische situatie in
Delft wordt kort en helder in beeld gebracht en vergeleken met de landelijke ontwikkelingen. De
themastudie gaat dit jaar uitgebreid in op de betekenis van de kennisinstituten voor de Delftse economie.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Kamer van Koophandel Haaglanden
(vestiging Delft) en Rabobank Delflanden samen met de Stafgroep Economisch Onderzoek van
Rabobank Nederland.
Delft staat op de startlijn voor de uitvoering van het Technopolis Innovation Park. Op het terrein van de
Technische Universiteit Delft zal over een periode van twintig jaar 600.000 vierkante meter bedrijfs- en
kantoorruimte voor technologische kennis- en onderzoeksbedrijven worden gerealiseerd. Daarmee komt
een al vaker gestelde vraag boven drijven: welke betekenis heeft de aanwezigheid van gerenommeerde
kennisinstituten en bedrijven voor de Delftse economie? De themastudie van dit jaar gaat dieper in op
een aantal aspecten van deze vraag en geeft daar verrassende antwoorden op.
De Kamer van Koophandel Haaglanden en Rabobank Delflanden verwachten met deze studie dan ook
een discussie los te maken over een nog grotere interactie tussen kennisinstituten en het bedrijfsleven met
het doel de economie van Delft maximaal te laten profiteren van de al gevestigde economie en de
uitbreiding ervan op Technopolis.
Wij wensen u veel leesplezier bij deze vierde editie van ‘de Kracht van Delft’.

Namens Rabobank Delflanden,

Namens de Kamer van Koophandel Haaglanden,
Vestiging Delft,

J.H. Reissenweber,
Algemeen directeur

Mr. R.C.N.M. van Wijngaarde
Vestigingsmanager
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Inleiding
In 2001 hebben de Kamer van Koophandel Haaglanden en Rabobank Delflanden het initiatief genomen
tot een jaarlijkse studie naar de Delftse economie. De studie, die de naam ‘de Kracht van Delft’ draagt,
heeft als doel ondernemers en bestuurders in Delft en omgeving een goed beeld te geven van de Delftse
economie en de ontwikkelingen daarin te volgen. Voor u ligt de vierde editie van de Kracht van Delft. De
studie bestaat uit twee delen: een economische thermometer en een themastudie.
Thermometer
De thermometer geeft aan hoe het gaat met de economie in Delft door een waardering te geven in de
vorm van een cijfer. De meter waardeert de economie op de volgende twee onderdelen:
I Economische groeiprestaties
II Economische kracht
Deze twee onderdelen, in de thermometer ‘indicatoren’ genoemd, zijn op hun beurt weer opgebouwd uit
een aantal variabelen. Iedere variabele krijgt een score die tot stand komt door de uitslag van Delft te
vergelijken met het gemiddelde van alle Nederlandse regio’s. Indien de uitkomst van Delft rond dat
Nederlandse gemiddelde ligt, krijgt de stad een zes. Des te hoger de score van Delft daarboven uitkomt,
des te hoger wordt de thermometerstand. Een ver beneden gemiddelde uitkomst leidt tot een waardering
onder de zes.
Ter vergelijking zijn ook de uitkomsten van voorafgaande jaren opgenomen. Door de meting jaarlijks te
herhalen ontstaat een beeld door de tijd van het economisch presteren van de Delftse economie.
Themastudie
Naast de thermometer wordt in deze rapportage een speciaal economisch thema aangesneden. Dit jaar is
gekozen voor het thema ‘Kennis delen in Delft’.
De resultaten van het themaonderzoek worden apart behandeld in het tweede deel van dit rapport.
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Delft in cijfers
Stand in januari

Bevolking (x 1.000)
Bedrijven
Werkzame personen (fulltime, x 1.000)
Werkloosheid
Werkloosheidspercentage

2003

2002

2001

2000

1999

96,6
3.206
47,0
3.700
7,8%

96,6
3.331
46,8
3.200
6,9%

96,2
3.264
44,7
3.200
6,8%

96,1
3.096
42,8
3.700
7,9%

95,3
3.084
41,1
4.100
9,1%

Bron: CBS, LISA, Stadsgewest Haaglanden

Figuur 1 Ontwikkeling van de bevolking in Delft, 1999-2003
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Figuur 2 Bedrijven en werkzame personen in Delft, 1999-2003
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Figuur 3 Werkloosheid in Delft, 1999-2003
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Deel I
Economische Thermometer Delft
1. Thermometerstand 2003
Belangrijkste uitkomsten
Delftse economie presteert op landelijk gemiddelde
Economische groei blijft relatief achter
l Economische kracht opnieuw boven landelijk niveau
l Thermometerstand per saldo iets gedaald
l
l

Ook het Delftse bedrijfsleven ondervindt in 2003 wederom de gevolgen van de algehele economische
teruggang. Al hoewel de economische thermometer zakt naar een 6,1, betekent dit dat de economische
ontwikkeling in 2003 nog steeds iets beter is dan gemiddeld in Nederland. De thermometerstand voor
groei neemt fors af, die van kracht loopt op.
Op de volgende pagina’s worden de prestaties op het gebied van economische groei (I-2) en economische
kracht (I-3) nader toegelicht.
Figuur 4 Economische Thermometer Delft, 1999-2003
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2. Economische groei
De economische groeiprestatie wordt gemeten aan de hand van de scores op vier variabelen:
Groei van de werkgelegenheid, de omzet, de export en de winst ten opzichte van het voorgaande jaar.
Figuur 5 Scores op de variabelen voor economische
groeiprestaties, 1999-2003
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Foto: H.J. van Roekel
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland (2004)

w Meterstand 2003
De score op de indicator economische groei komt uit op een 5,6. Een forse daling ten opzichte van de 6,6
in 2002 en nu dus onder het landelijk gemiddelde. Hieronder staat aangegeven hoe iedere variabele
hieraan heeft bijgedragen.
w Werkgelegenheidsgroei 1
Op het punt van de werkgelegenheidsgroei scoort Delft niet zo goed. Het aantal arbeidsplaatsen neemt
minder sterk toe dan gemiddeld in de Nederlandse regio’s. De score op de thermometer komt dan ook uit
op een 5,0. Een forse verslechtering ten opzichte van de 7,0 uit 2002. De banengroei in Delft vindt in 2003
uitsluitend nog plaats in de Gezondheids- en Welzijnszorg. Dit is een sector waarin de economische
teruggang in de regel met enige vertraging doorwerkt en de groei uit een hoogconjunctuur nog enige tijd
invloed heeft. In alle overige sectoren neemt de werkgelegenheid af. Het sterkst is dit het geval bij de
sector Nutsbedrijven.
w Omzetgroei
De thermometerstand voor de omzetgroei laat in 2003 een continuering van het herstel van 2002 zien.
Na een daling van een 6,3 in 2000 naar een 5,8 in 2001 en een score van 6,5 in 2002 komt deze met 7,0 in
2003 weer verder boven het landelijk gemiddelde uit. Binnen het Delftse bedrijfsleven zorgen vooral de
grote bedrijven meer dan landelijk voor de omzetgroei. De omzet bij deze bedrijven groeit in Delft met
2,7%, landelijk daalt deze met 0,7%. Dit in tegenstelling tot het voorgaande jaar waarin de kleine en grote
bedrijven nagenoeg gelijk verantwoordelijk zijn voor het herstel.
De omzetdaling van het kleinbedrijf wijkt in het Delftse (-1,9%) in negatieve zin af van de landelijke
ontwikkeling (-1,1%). De toegenomen export bij de grote bedrijven levert dit jaar een belangrijke
bijdrage aan de omzetgroei.

1

De thermometerstanden voor de variabele ‘werkgelegenheidsgroei’ zijn berekend op basis van het LISA
Werkgelegenheidsregister Nederland. In vorige edities werd nog uitgegaan van cijfers uit de Enquête Regionale
Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Kamers van Koophandel. Het LISA-bestand geeft een completer beeld, omdat hierin
ook eenmansbedrijven in de land- en tuinbouw en de non-profitsector zijn meegenomen. Deze ontbreken in ERBO. Alle
jaargangen zijn nu herberekend met LISA-cijfers, met kleine afwijkingen ten opzichte van de thermometerstanden in
vorige edities tot gevolg.
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w Exportgroei 2
Evenals in 2000 en 2001, wanneer de exportgroei in Delft onder het landelijke gemiddelde blijft, is dit in
2003 het geval. Dit resulteert in een dalende thermometerstand van een 7,5 in 2002 naar een 5,8 in 2003.
De exportgroei draagt daarmee bij aan de aflopende stand voor economische groei. Onder invloed van
een stagnerende economie (mondiaal en binnen de eurozone) neemt de Nederlandse export totaal gezien
af met 0,7%. Voor Delft geldt hetzelfde percentage. Landelijk is voornamelijk het grootbedrijf
verantwoordelijk voor deze daling. Echter, voor Delft geldt dat het kleinbedrijf geheel verantwoordelijk is
voor de afname van het totaal. Het aandeel van de bedrijven dat exporteert in Delft is relatief klein,
namelijk 11% tegenover een landelijk percentage van 13%. Het aantal bedrijven dat exporteert blijkt in
2003 echter wel te zijn toegenomen.
w Winstgroei
De winstgroei is de groeivariabele die de laagste thermometerstand laat zien. De 5,3 in 2002 valt verder
terug naar een 4,8 in 2003. In 2002 wordt de economische malaise door het Delftse bedrijfsleven blijkbaar
pas echt gevoeld. In 2003 zet de verslechtering verder door. De score, die in 2002 reeds een onvoldoende
vertoont, is in 2003 duidelijk weer lager. In Delft openbaart dit zich voornamelijk meer dan landelijk in
de sectoren bouw en detailhandel. De afnemende winstgevendheid lijkt echter minder invloed te hebben
op de economische kracht van het bedrijfsleven (zie I-3).
w Conclusie
Het Delftse bedrijfsleven levert in 2003 een - met uitzondering van de omzetontwikkeling - op
alle punten slechte groeiprestatie, met name op het gebied van werkgelegenheid en winstgroei. Achter
deze cijfers gaan dus minder positieve ontwikkelingen schuil. De teruggang op het gebied van
werkgelegenheid komt eveneens op conto van de non-profitsector. De marktsector ziet de
werkgelegenheid over vrijwel de gehele linie krimpen. De exportgroei concentreert zich binnen een
beperkt aantal bedrijven. Bovendien heeft de redelijke omzetgroei niet kunnen voorkomen dat de winst
sterk is teruggelopen, al levert de combinatie van genoemde variabelen een tot nu toe laagst gemeten
stand op. Al met al is het beeld voor het Delftse bedrijfsleven niet erg gunstig.

2

Bij dit cijfer past de volgende kanttekening: het meten van de exportgerichtheid bij met name kennisintensieve
bedrijvigheid is een lastige zaak. Hoe meet je de export van hun kennis(producten)? Dit algemene statistische probleem
'raakt' Delft harder omdat de stad relatief veel kennisintensieve bedrijvigheid bezit. Een deel van de werkelijke
(kennis)export is om deze reden waarschijnlijk aan de meting voorbij gegaan en niet verwerkt in de hier gebruikte cijfers.

Foto: J.H. ten Hacken
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3. Economische kracht
De indicator economische kracht is samengesteld uit de volgende vier variabelen die allen iets zeggen over
de economische vitaliteit van Delft: investeringsanimo, exportgerichtheid, economische structuur en
turbulentie van het bedrijfsleven.
Figuur 6 Scores op de variabelen voor economische kracht, 1999-2003
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gemiddeld

ver bovengemiddeld

Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland (2004)

w Meterstand 2003
In tegenstelling tot de groeiprestaties is de economische kracht van de bedrijven in de regio toegenomen.
Na twee jaar daling stijgt de thermometerstand weer. Ten opzichte van 2002 van een 6,0 naar een 6,4. De
stand ligt nu dus weer duidelijk boven het gemiddelde van alle Nederlandse regio’s.
w Investeringsanimo
Het investeringsanimo, de mate waarin bedrijven investeren, zegt iets over het vertrouwen, de toekomstige
groeiverwachtingen en de vernieuwingsdrang van ondernemers. Dit animo is opnieuw toegenomen. De
thermometerstand die in 2001 nog een forse daling ten opzichte van 2000 van 7,5 naar 5,8 vertoont, daalt
in 2002 verder naar 4,8. Dit jaar zien we een stijging naar 7,0. Het investeringsanimo vertoont dus na twee
jaar van daling weer een stijgende lijn. We hebben te maken met een oplopende stand omdat het animo
voor investeringen in Delft is toegenomen terwijl er landelijk sprake is van een daling.
In Delft van 58% naar 63%, landelijk van 63% naar 59%. Anders dan in 2002 heeft deze variabele dit jaar
een belangrijk aandeel geleverd in het oplopen van de stand voor economische kracht en de totale
thermometerstand. Het verschil tussen de Delftse ontwikkeling en die in de andere Nederlandse regio’s
richt zich zowel op het kleinbedrijf als het grootbedrijf. Het aantal kleine bedrijven dat investeert ligt dit
jaar in Delft op 59%, landelijk op 56%. Voor het grootbedrijf is dit respectievelijk 93% en 88%.
w Exportgerichtheid
De mate waarin het bedrijfsleven exporteert is een indicatie voor – de kwaliteit van – het
ondernemerschap. Exporterende bedrijven benutten met extra inzet en grensverleggend ondernemen hun
marktgroeimogelijkheden namelijk optimaal. Bij economische teruggang zal er minder aandacht zijn
voor export. Een exportgericht bedrijfsleven krijgt dan ook een gunstige waardering.
De thermometerstand loopt iets op, van een 5,0 in 2002 naar een 5,5 afgelopen jaar. De oplevende
mondiale economie heeft in 2003 tot een toename van de exportgerichtheid geleid. Wel stijgt het aandeel
bedrijven dat exporteert in Delft sterker dan landelijk. In Delft van 9% in 2002 naar 11% in 2003;
landelijk blijft dit onveranderd op 13%. Aangezien de totale exportsom wel afneemt, moet worden
geconcludeerd dat minder export plaatsvindt door meer bedrijven.
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w Productiestructuur
Met de productiestructuur wordt de samenstelling van de bedrijvigheid naar branche bedoeld. De
gedachte daarbij is dat een economie met een sterke vertegenwoordiging van kansrijke, groeikrachtige
bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld de commerciële dienstverlening, hoog gewaardeerd wordt. Een
economie waarin stagnerende bedrijvigheid ruim aanwezig is, wordt minder gewaardeerd.
In 2003 valt na een kleine verandering weer een stabiele score waar te nemen. Na drie gelijkblijvende
metingen van 6,8 over de jaren 1999 tot en 2002, vertoont deze dit jaar net als in het vorige jaar een 7,0.
Het stabiele beeld is niet verwonderlijk. Een productiestructuur verandert niet zo snel. Zo blijven in Delft
kennisintensieve en dienstverlenende bedrijven een belangrijk aandeel innemen in deze structuur. De
medische en zorgsector zijn het afgelopen jaar fors gegroeid. Deze sector en bijvoorbeeld ook de zakelijke
dienstverlening worden hoog gewaardeerd qua groeiperspectief. Daarom scoort Delft op dit punt
opnieuw een ruime voldoende. De Delftse economie is op dit punt behoorlijk sterk en toont zich stabiel.
w Turbulentie van het bedrijfsleven
Deze variabele geeft aan hoeveel nieuwe bedrijvigheid de stad erbij krijgt door vestiging van bedrijven uit
andere gebieden en door starters. Een hoge turbulentie stimuleert de groei en vernieuwing van de
economie en kan daarom als positief worden aangemerkt.
Op turbulentie scoort Delft in 2003 minder goed. De thermometerstand komt uit op een 6,3. Een daling
ten opzichte van de score 7,3 in 2002. Het aantal starters neemt af terwijl het aantal vestigingen dat zich
vanuit andere regio’s in Delft vestigt iets toeneemt. Het aantal vestigingen dat wordt opgericht als
nevenvestiging of dochteronderneming van een bestaand bedrijf neemt echter fors af. Per saldo resulteert
dit in een marginale toename van het aantal bedrijven. Een toename die kleiner is dan het voorgaande
jaar en ook sterk minder is dan het landelijk gemiddelde.
w Conclusie
De Delftse economie wint in 2003 opnieuw aan kracht. Delft heeft er het afgelopen jaar niet veel nieuwe
bedrijven bij gekregen. Wel heeft de stad een gunstige bedrijvenstructuur met veel kansrijke activiteiten
en zijn er het afgelopen jaar beduidend meer bedrijven met investeringen en meer exporterende
ondernemingen actief, waardoor de thermometerstand op het gebied van economische ‘kracht’ is
opgelopen.
4. Eindconclusie
Met deze vierde editie van ‘de Kracht van Delft’ wordt de thermometerstand van 2003 toegevoegd aan die
van 1999, 2000 en 2002. De thermometer signaleert in welke richting de Delftse economie zich
ontwikkelt.
Uit de economische thermometer 2003 en de vergelijking met voorgaande jaren kunnen de volgende
conclusies getrokken worden:
l

Delft heeft over 2003 een minder gunstige thermometerscore behaald;

l

de omzetgroei die voornamelijk werd gerealiseerd door de industrie, is de factor die de daling van de
economische groei enigszins beperkt;

l

met name de werkgelegenheidsgroei en winstgroei presteren duidelijk onder het landelijke gemiddelde
en zijn daarmee verantwoordelijk voor de laagste score op het gebied van economische groei van de tot
nu toe gerapporteerde jaren;

l

de economische kracht neemt, ondanks een afnemend aantal exporterende bedrijven, voornamelijk
onder invloed van een gestegen aantal bedrijven met investeringen, alsmede door de kracht van de
productiestructuur toe.
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Deel II
Themastudie: Kennis delen in Delft
De betekenis van kennisinstituten voor de Delftse economie
1. Inleiding
Kenniseconomie is een veel gebruikt begrip en tegenwoordig niet meer weg te denken uit het
wetenschappelijke en politieke jargon in Nederland. Met de komst van het kabinet Balkenende II is het
onderwerp centraal op de politieke agenda geplaatst. Het regeerakkoord van mei 2003 stelt: ‘Onderwijs en
onderzoek zijn een essentiële basis van de samenleving en de economie. (..) Nederland moet tot de
Europese voorhoede behoren op het terrein van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie’. In de
troonrede een paar maanden later, werd aangekondigd dat de productiviteit van de Nederlandse
economie structureel zal worden versterkt door te investeren in onderwijs, kennis en innovatie.
De centrale plaats die de kenniseconomie heeft ingenomen in het rijksbeleid is zeer bemoedigend. Vooral
investeringen in onderwijs en innovatie zijn hard nodig. In verhouding tot andere hoog ontwikkelde
landen scoort Nederland momenteel matig op opleidingsniveau van de bevolking. Vooral bèta-academici
ontberen we in Nederland. Ook op het gebied van innovatie scoort Nederland niet goed. Toch behoren de
Nederlandse universiteiten tot de internationale top wat betreft onderzoek. In de top twintig van
Europese universiteiten met de hoogste impact op het gebied van wetenschappelijke publicaties bevinden
zich maar liefst zeven Nederlandse universiteiten1. Nederland staat dan ook achter de VS op de tweede
plaats op de ranglijst van landen met de meeste publicaties en impactscores2 per miljoen inwoners
(Stichting Nederland Kennisland, 2003). Cruciaal voor de kenniseconomie is dat de kennis die binnen
universiteiten aanwezig is, in het bedrijfsleven te gelde wordt gemaakt. Samenwerking tussen het
bedrijfsleven en de kennisinstituten is hiervoor noodzakelijk. De situatie dat wetenschappelijk onderzoek
op hoog niveau onvoldoende benut wordt in commerciële toepassingen, wordt ook wel de innovatie- of
kennisparadox genoemd.
De internationaal gerenommeerde bedrijfseconoom Porter onderstreept dat de innovatieparadox de
Nederlandse economie parten speelt. Hij constateert dat de noodzaak om relaties tussen wetenschap en
bedrijfsleven te leggen in Nederland te weinig wordt gevoeld en dat er binnen de wetenschap geen
positieve houding is ten opzichte van de toepassing en commercialisering van eigen kennis (Porter, 2001).
Uit diverse statistieken blijkt inderdaad dat Nederland hier laag scoort. Een voorbeeld daarvan wordt
gevormd door het feit dat slechts 8% van de innovatieve bedrijven samenwerkt met universiteiten
(Stichting Nederland Kennisland, 2003).
In deze publicatie van de Kracht van Delft staat de lokale kenniseconomie centraal. Gezien de sterke
vertegenwoordiging van kennisbedrijven en instituten in Delft, lijkt deze regio een ideale basis te hebben
voor kennisoverdracht tussen kennisbedrijven en kennisinstituten. Om te onderzoeken in hoeverre deze
mogelijkheden ook benut worden is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
w Wat is de impact van Delftse kennisinstituten op de economie van Delft?
Het doel van deze vraag is een beeld te krijgen van de frequentie en de aard van de kennisrelaties tussen
kennisbedrijven en kennisinstituten. Daarnaast moet de vraag een indicatie geven van het belang van deze
relaties voor de lokale economie en tevens aangeven hoe de aanwezigheid van de kennisinstituten in Delft
beter benut kan worden. De informatie die noodzakelijk is om dit onderzoek uit te voeren is verkregen
uit literatuur, beleidsstukken, een enquête onder de Delftse kennisbedrijven en interviews met
sleutelpersonen bij Delftse kennisinstituten.
2. De 4 O’s
De 4 O’s staan voor Ondernemers, Onderwijsinstellingen, Onderzoeksinstituten en Overheid. Deze
partijen spelen een centrale rol in de kenniseconomie. De onderwijs- en onderzoeksinstituten (samen de
kennisinstituten vormend) zijn de belangrijkste kennisleveranciers.
1
2

TU Eindhoven staat op de 3de plek, TU Twente op de 8ste, Erasmus Rotterdam op de 9de, UVA Amsterdam op 15de,
Leiden op de 16de, TU Delft op de 17de en VU Amsterdam op de 20ste plek.
De impactscores zijn gebaseerd op het aantal publicaties in gerenommeerde tijdschriften.
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In een goed draaiende kenniseconomie is kennis transparant en beschikbaar voor alle partijen.
Ondernemers kunnen deze kennis dan benutten door op basis daarvan producten of diensten in de
markt te zetten. De overheid moet er voor zorgen dat de juiste voorwaarden worden gecreëerd
waarbinnen deze processen zich kunnen afspelen.
Samenwerking, stimulering en afstemming van initiatieven tussen de genoemde partijen kan
kennisoverdracht stimuleren, waardoor kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie kunnen opbloeien.
Door deze gezamenlijke inzet ontstaat een meerwaarde en dat betekent dat:
l ondernemers meer en sneller gaan innoveren, gemakkelijker de benodigde kennis bereiken, hun
concurrentiepositie verbeteren en een hogere toegevoegde waarde genereren;
l onderwijsinstellingen beter in staat zijn hun programma's af te stemmen op de arbeidsmarkt en op de
behoefte van de moderne kenniseconomie;
l onderzoeksinstituten een sterker (internationaal) kennisaanbod realiseren en dit via een kortere weg
aan de vraag kunnen koppelen en zodoende kennis toegankelijker maken voor de markt;
l overheden in samenhang de juiste voorwaarden voor de groei en bloei van de kenniseconomie
scheppen, zoals maatregelen gericht op een beter vestigings- en startersklimaat voor kennisintensieve
bedrijven, met als doel: een robuuste, sterk concurrerende, maar ook duurzame regionale economie
(Kennisalliantie Zuid-Holland, 2003).
w Kennisoverdracht tussen kennisinstituten en bedrijfsleven
Kennisoverdracht tussen kennisinstituten en bedrijfsleven kan op de volgende manieren plaatsvinden:
l afgestudeerden vinden een baan in het bedrijfsleven;
l medewerkers van de kennisinstituten vinden een ‘andere’ baan in het bedrijfsleven;
l studenten of afgestudeerden richten een eigen bedrijf op;
l (oud)medewerkers van kennisinstituten richten een eigen bedrijf op;
l kennisrelaties tussen het bedrijfsleven en de kennisinstituten.
In de praktijk zien we echter dat de kennisoverdracht tussen de verschillende partijen zeer moeizaam
verloopt. Er is voldoende hoogwaardige kennis aanwezig, maar die kennis vindt zijn weg onvoldoende
naar commerciële toepassingen in het bedrijfsleven (kennisparadox).
Een belangrijk obstakel is dat de kennis die door de kennisinstituten wordt ontwikkeld moeilijk te
vertalen is naar de gebruiker (markt en (semi)overheid). Dit is overigens niet de enige reden waarom het
proces van kennisoverdracht moeizaam verloopt. Ook overheden slagen er vaak niet in de juiste
voorwaarden te creëren waarbinnen dit proces kan plaatsvinden. Daarnaast staan ondernemingen niet
altijd open voor nieuwe kennis. Voor het merendeel van de bedrijven staat de dagelijkse bedrijfsvoering
centraal, waardoor de lange termijnvraag ten aanzien van vernieuwing en continuïteit naar de
achtergrond verdwijnt. Daarbij komt dat ondernemers in Nederland over het algemeen minder risico’s
nemen dan bijvoorbeeld ondernemers in de VS.
Nu volgt een verdere beschrijving van de Delftse kenniseconomie vanuit het perspectief van
achtereenvolgens ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheid. Ook komen
netwerkorganisaties aan bod, waarin de 4 O’s met elkaar samenwerken.
3. Ondernemers
Uit de innovatie-enquête van het CBS3 blijkt dat maar liefst 88% van de innovatieve bedrijven het eigen
bedrijf als belangrijkste informatiebron beschouwt voor vernieuwingen. Onderzoeksinstituten en
universiteiten worden door bedrijven het minst als informatiebron geraadpleegd. Van de innovatieve
bedrijven geeft slechts een klein percentage aan dat onderzoeksinstituten en universiteiten een bron van
vernieuwing zijn (respectievelijk 31% en 22%). Bovendien geldt dat slechts weinig innovatoren de
onderzoeksinstituten en universiteiten als een zeer belangrijke informatiebron beschouwen. Kennelijk is
de weg naar de kennisinstituten voor veel bedrijven nog onbekend of is de kennis die
onderzoeksinstituten en universiteiten ter beschikking stellen niet direct toepasbaar voor bedrijven.
Kortom, de afstand tussen het bedrijfsleven en de kennisinstituten is nog te groot (CBS, 2004).
w Kennisrelaties tussen Delftse kennisbedrijven en kennisinstituten
In het kader van dit onderzoek is een enquête uitgevoerd onder kennisbedrijven in Delft. Hierdoor
onstaat een meer genuanceerd beeld van de kennisrelaties van Delftse kennisbedrijven met de Delftse

3

De innovatie-enquête is door het CBS uitgevoerd onder 54.000 bedrijven in heel Nederland. De hierboven genoemde
percentages hebben betrekking op een populatie van 18.000 innovatieve bedrijven.
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kennisinstituten4. Uit de enquête blijkt dat 74% van de Delftse kennisbedrijven kennisrelaties onderhoudt
met kennisinstituten in Delft.
Er is in de enquête onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten kennisrelaties. In figuur 1 zijn de
kennisrelaties onderverdeeld naar soort als aandeel van het totaal aantal kennisrelaties. Uit deze figuur
komt naar voren dat er onder andere veel informele kennisrelaties zijn tussen kennisbedrijven en
kennisinstituten. Een groot aandeel hiervan komt voor rekening van kennisbedrijven die (mede) zijn
opgericht door een (oud) TUD-student. Van deze starters vanuit de TUD onderhoudt 79% informele
contacten met docenten / hoogleraren van de TUD. Verder wordt het bijwonen van lezingen en
bijeenkomsten en het gebruik van de bibliotheek door veel kennisbedrijven aangegeven als kennisrelatie.
In totaal onderhoudt 60% van de kennisbedrijven informele kennisrelaties.
Figuur 1 Aandelen soorten kennisrelaties van kennisbedrijven met
kennisinstituten in Delft
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland (2004)

Ook onderwijs- en personeelgerichte kennisrelaties komen vaak voor. Van de kennisbedrijven geeft 55%
aan dat ze deze relaties met Delftse kennisinstituten onderhoudt. Veelal gaat het hier om het aantrekken
van pas afgestudeerde studenten, praktijkstages en afstudeeropdrachten van studenten bij
kennisbedrijven, maar ook om het volgen van post-academisch onderwijs en het gezamenlijk met het
bedrijfsleven opzetten van promotieonderzoek. Wederom is de TUD de belangrijkste partner, maar ook
de Haagse Hogeschool wordt vaak genoemd.
Eén derde van de kennisbedrijven onderhoudt formele relaties met kennisinstituten. Dit percentage is
weliswaar relatief lager, maar dit zijn wel de relaties die de meest directe impact op de lokale economie
hebben. Onder formele relaties verstaan we commerciële relaties zoals toeleverings- of uitbestedingsrelaties, gebruik van laboratoria (hoeft niet altijd formeel te zijn) en het gebruik van patenten. Wederom
is de TUD de belangrijkste partner voor de Delftse kennisbedrijven, maar er bestaan ook veel
toeleverings- of uitbestedingsrelaties met TNO. Opvallend is dat het gebruik van patenten (koop of in
licentie) door het Delftse bedrijfsleven zeer weinig voorkomt. Slechts 3% van de respondenten geeft aan
patenten van kennisinstituten te gebruiken. Dit ondanks het enorme potentieel aan patenten dat aanwezig
is op de TUD. De paragraaf ‘Onderwijsinstellingen’ gaat hier verder op in.
w Waardering van de kennisrelaties door het bedrijfsleven
Van de kennisbedrijven met kennisrelaties geeft 56% aan dat ze minimaal een keer in de maand contact
heeft met een kennisinstituut. De overige kennisbedrijven hebben ieder kwartaal of jaarlijks contact. Vaak
zijn deze relaties langdurig en blijvend van aard. Verder is opvallend dat slechts 5% van de
4

De enquête is uitgevoerd onder 578 Delftse kennisbedrijven geselecteerd uit het bedrijvenregister van de Kamer van
Koophandel. De respons op deze enquête is 38%. De kennissector is in dit onderzoek afgebakend door de branches te
selecteren die een hoge gemiddelde R&D uitgave hebben. Dat zijn de volgende branches: 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.
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kennisbedrijven aangeeft dat kennisinstituten het meeste initiatief hebben getoond bij het aanknopen van
de relaties, terwijl 58% het eigen bedrijf noemt als degene die het meeste initiatief heeft getoond. Naar de
mening van de kennisbedrijven is er dus relatief weinig initiatief vanuit kennisinstituten bij het aangaan
van een kennisrelatie.
Figuur 2 De mate waarin kennisrelaties bijdragen aan de innovativiteit
en de productiviteit van het bedrijf
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De kennisbedrijven hebben ook aangegeven in welke mate de kennisrelaties hebben bijgedragen aan de
innovativiteit en de productiviteit van het bedrijf. Iets meer dan de helft verklaart dat de kennisrelaties
behoorlijk of redelijk bijgedragen hebben aan de innovativiteit van het bedrijf (figuur 2). Het percentage
dat nauwelijks of geen bijdrage heeft ervaren is met 28% een stuk lager. Kennisbedrijven ervaren de
bijdrage van de kennisrelaties aan de productiviteit van het bedrijf echter minder positief; 36% geeft aan
dat deze bijdrage behoorlijk of redelijk is, terwijl 44% nauwelijks of geen bijdrage heeft ervaren.
In de enquête is de kennisbedrijven eveneens gevraagd een cijfer te geven met betrekking tot hun
tevredenheid over hoe de kennisinstituten zich opstellen ten opzichte van hun bedrijf. Het gemiddelde
cijfer is een 5,49 en dus een nipte onvoldoende. De belangrijkste kritiekpunten van de kennisbedrijven
aan het adres van de kennisinstituten liggen op het vlak van de communicatie, de klantgerichtheid en de
gerichtheid op specifiek het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Veel kennisbedrijven vinden dat de
informatievoorziening vanuit de kennisinstituten over hun activiteiten te gering is. Verder schort er
volgens velen ook veel aan de bereikbaarheid van de kennisinstituten. Een aantal kennisbedrijven heeft in
de enquête ook aangegeven dat de kennisinstituten te weinig op de markt en het MKB zouden zijn
gericht.
Daarnaast hebben de kennisbedrijven een cijfer gegeven voor de waardering van het belang van de
ruimtelijke nabijheid van kennisinstituten voor het functioneren van het bedrijf. Het gemiddelde cijfer
dat de kennisbedrijven met kennisrelaties hebben gegeven is een 5,41 en dus ook weer een nipte
onvoldoende. Toch hebben de meeste kennisbedrijven een voldoende gegeven5. Dat een meerderheid van
de kennisbedrijven met kennisrelaties de aanwezigheid positief waardeert blijkt ook uit de rol van
kennisinstituten bij de vestigingsplaatskeuze. Uit de enquête blijkt dat 45% van de kennisbedrijven met
kennisrelaties aangeeft dat de aanwezigheid van de kennisinstituten en de kennisrelaties een reden voor
het bedrijf is geweest om zich in Delft te vestigen dan wel in Delft gevestigd te blijven.
w Spin off van kennisinstituten in de Delftse economie
Zoals al eerder gezegd, kennis kan ook worden overgedragen door de doorstroming van studenten of
medewerkers van kennisinstituten naar het bedrijfsleven of door het oprichten van een eigen bedrijf.
Onder de respondenten zijn veel kennisbedrijven die zijn gestart door (oud)studenten of
(oud)medewerkers van kennisinstituten in Delft. In totaal komt het aantal spin off bedrijven vanuit
kennisinstituten op 118, ofwel 61% van de respondenten (figuur 3). Van al deze spin offs is maar liefst
91% onder andere opgericht door een (oud) student van de TUD. De hogeschool INHOLLAND6, TNO
5

6

51% van de bedrijven heeft een cijfer van 6-10 gegeven. Maar doordat ook een aantal bedrijven een zeer laag cijfer
hebben ingevuld is het gemiddelde sterk naar beneden gehaald. De spreiding van de cijfers is daardoor groot
(standaarddeviatie = 2,7).
Hogeschool INHOLLAND is in 2002 gevormd uit een aantal hogescholen. In de vraagstelling is dus niet specifiek naar de
spin offs van INHOLLAND gevraagd, maar naar de spin offs van een hogeschool in Delft.
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en de overige kennisinstituten in Delft genereren daarentegen een gering aantal spin off bedrijven in de
Delftse economie. In tegenstelling tot de TUD en de hogescholen heeft TNO, net als onderzoeksinstituten,
geen onderwijstaak. Het aantal personen dat de organisatie verlaat is daardoor per definitie veel kleiner.
Figuur 3 Het aantal startende kennisbedrijven dat vanuit
kennisinstituten is opgericht en het aantal
studenten/medewerkers van kennisbedrijven dat is
doorgestroomd naar het bedrijfsleven
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Meer dan de helft van alle respondenten geeft aan mensen in dienst te hebben die gestudeerd of gewerkt
hebben bij Delftse kennisinstituten (57%). Het aantal studenten en medewerkers van Delftse
kennisinstituten dat doorstroomt naar het Delftse bedrijfsleven is groot. Ook hier springt de TUD eruit
(figuur 3).
De economische impact van deze spin off van bedrijven en kenniswerkers op de gemeente Delft wordt
grotendeels bepaald door het aandeel van deze kenniswerkers dat ook in de gemeente Delft woont. Deze
economische impact wordt onder meer bepaald door de bestedingen van de kenniswerkers in Delft.
Wanneer deze kenniswerkers niet in Delft zelf wonen zullen de bestedingen in Delft veel lager liggen. Uit
interviews met sleutelpersonen uit de Delftse kenniseconomie komt naar voren dat de kenniswerkers veel
pendelen. Een groot deel van de Delftse kenniswerkers woont dus niet in Delft zelf. Het is overigens
algemeen bekend dat hoger geschoolde werknemers vaker een grotere woon-werk afstand afleggen. Het
binden van hoger opgeleiden aan een gemeente is dus een lastige opgave. Het bieden van werk voor hoog
opgeleiden alleen is niet voldoende. De aanwezigheid van woonmilieus waar hoger opgeleiden willen
wonen is ook zeer belangrijk.
4. Onderwijs
Uit onderzoek van Kleinknecht en van der Panne blijkt dat in de nabijheid van universiteiten (met name
TU’s) en HBO-instellingen significant hogere aantallen innovatieve bedrijven voorkomen. Hierbij geldt
verder dat de aantallen instellingen of studierichtingen een grotere invloed hebben dan de grootte van de
instellingen (Kleinknecht & van der Panne, 2003).
Ondanks deze bevindingen bestaan er nog steeds grote knelpunten in de toepassing van de kennis
waardoor een groot deel van het kennispotentieel bij onderwijsinstellingen onbenut blijft. Voor een deel
kan dit worden toegeschreven aan prestatieprikkels en benuttingprikkels. Volgens het CPB zijn de
prestatieprikkels in Nederland vrij zwak doordat het grootste deel van de onderzoeksmiddelen via de
eerste geldstroom loopt7. Daarnaast zijn de benuttingprikkels zwak aangezien slechts bij een kwart van
het onderzoeksbudget opdrachtgevers en gebruikers betrokken zijn (CPB, 2002). Het huidige beleid
prikkelt te eenzijdig op de onderwijskwantiteit en te weinig op onderwijskwaliteit en
onderzoekskwantiteit en –kwaliteit (CPB 2003).
7

De eerste geldstroom loopt direct van overheid naar universiteiten ten behoeve van onderzoek en onderwijs. De tweede
geldstroom betreft overheidsgeld dat via NWO en KNAW bij individuele onderzoekers terechtkomt. De derde
geldstroom betreft contractonderzoek.
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De zwakke wisselwerking tussen kennisinstellingen heeft ook een institutionele achtergrond: de
universitaire missie. De kerntaken van universiteiten bestaan uit het verzorgen van onderwijs en het
verrichten van onderzoek en verspreiding van onderzoeksresultaten. De valorisatie van kennis, ofwel het
stimuleren van het nut van kennis voor de samenleving, is nog steeds geen expliciete universitaire taak.
Op de achtergrond speelt hierbij de angst dat een te externe oriëntatie van universiteiten ten koste gaat
van fundamenteel onderzoek en afbreuk doet aan de wetenschappelijke autonomie van de onderzoeker
(CPB, 2002). We zien echter dat het begrip kennisvalorisatie steeds vaker in politieke maar ook in
universitaire kringen op de agenda wordt gezet. Zo hebben de drie Technische Universiteiten in
Nederland zich ten doel gesteld om gezamenlijk hun kennis te valoriseren.
w 3TU: samenwerking tussen de technische universiteiten in Nederland
Om kennisvalorisatie vanuit de universiteit te versterken hebben de drie TU’s zich ten doel gesteld om
voor 2010 de derde geldstroom te verhogen met 20%, het aantal octrooien met 25% en het aantal spin off
bedrijven met 25% te laten toenemen.
Om dit te bewerkstelligen gaan de drie TU’s hun activiteiten voor kennisvalorisatie bundelen in het 3TU
Innovation Lab. In dit kader gaan zij de volgende projecten uitvoeren:
l een octrooifonds waaruit de drie TU’s individueel en gezamenlijk kunnen putten om een octrooibeleid
op te zetten en octrooien in de vorm van licenties en /of verkopen actief commercieel te benutten;
l een gemeenschappelijk plan om de bewustwording bij wetenschappers van het belang van
kennisvalorisatie te vergroten, en om applicatieontwikkeling, facility sharing, contractonderzoek en
(regionale) netwerken met het bedrijfsleven te versterken;
l stimuleren van technostarters door een gezamenlijke accelerator8, fondsen met (pre)seed capital9 en
lokale kennisparken en incubatororganisaties10 op te zetten;
l versterken en verbreden van kennis over ondernemerschap en dit zowel gebruiken als overdragen naar
studenten en bestaande en potentiële technostarters;
l grotere zichtbaarheid van kennisvalorisatie door gezamenlijke actieve marketing en samenwerking met
andere organisaties voor kennisvalorisatie (3TU, 2004).
w TU Delft en de Delftse economie
Naast de 5.834 mensen die de TUD in dienst heeft en de 1.500 ingenieurs die zij jaarlijks aflevert, is de
TUD ook de belangrijkste leverancier van spin offs in de Delftse economie (TUD, 2003). Volgens
onderzoek van Bureau Bartels zijn er over de periode 1985-1999 gemiddeld 260 spin off bedrijven per
jaar opgericht vanuit de TUD. Uit hetzelfde onderzoek van Bartels blijkt dat zo’n 14% van de spin off
bedrijven in Delft gevestigd blijft en 30% in Delft en omstreken11. Het betreft hier een grove schatting, die
wel gebaseerd is op goed onderbouwde argumenten (Bureau Bartels, 2000).
Van de bedrijven die in Delft gevestigd blijven onderhoudt 64% kennisrelaties met de TUD, blijkt uit het
onderzoek van Bartels. Onze enquêteresultaten onderstrepen dit beeld. Volgens deze gegevens
onderhouden 68% van de spin off bedrijven in Delft een kennisrelatie met de TUD.
De doelstelling van de TUD is ambitieus; tot 2010 moet het aantal spin offs met 25% toenemen. Om dit
te bereiken is een gericht beleid van de TUD noodzakelijk. Nu al kunnen TUD studenten in aanmerking
komen voor renteloze achtergestelde leningen door middel van het Technostartersfonds. Daarnaast
bieden ondernemingen via de Stichting Netwerk voor Jonge Ondernemers professionele ondersteuning,
zoals expertise in marketing, financiering, organisatie en het ondernemerschap zelf, aan technostarters
van de TUD. Dit beleid is echter nog te versplinterd en te weinig in de organisatie ingebed en kan
daardoor niet alle potentiële technostarters optimaal faciliteren.
Daarom is de TUD momenteel bezig met het opzetten van een structureel beleid op het gebied van
kennisvalorisatie, zodat ze haar doelstelling om het aantal starters met 25% te doen toenemen kan
waarmaken.

8

9
10

11

Met de accelerator willen de TU’s actief zijn in het bevorderen van goede product-markt-combinaties, scouten en
screenen van valoriseerbare kennis, combineren van idee en ondernemer en het helpen, bevorderen, begeleiden en
ondersteunen van de technostarter in alle fasen.
Met (pre-)seed capital wordt kapitaal bedoeld dat nodig is in de (vroege) ontwikkelingsfase van de technostarter (voordat
de opstartfase begint).
Incubatororganisaties bevorderen de vestiging van kennisintensieve bedrijven rond TU’s in de vorm van
bedrijfshuisvesting en ontwikkeling van (laboratorium) faciliteiten. Verder creëren zij kennisintensieve bedrijvenparken en
virtuele netwerken.
Uit het onderzoek van Bartels blijkt verder dat 30% van de spin off bedrijven in Delft en omgeving blijft en daarvan
onderhoudt 58% kennisrelaties met de TUD. Delft en omgeving is in het onderzoek van Bureau Bartels gedefinieerd als
de plaats Delft en een zone van 10 km rond de plaats Delft.
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Belangrijke elementen uit dit beleid zijn:
l het nieuw leven inblazen van het Technostartersbeleid middels financiële en professionele
ondersteuning van potentiële technostarters;
l het opzetten van een bewustwordingsprogramma waarin de mogelijkheden van ondernemerschap
worden aangestipt;
l het doorontwikkelen van het incubatorbeleid (TUD, 2004).
Een incubator op het terrein van de TUD moet technostarters goedkope tijdelijke huisvesting bieden waar
alle benodigde voorzieningen aanwezig zullen zijn (onder meer breedbandverbindingen). Na maximaal
vier jaar moeten de starters vertrekken uit de incubator en de bedoeling is dan dat ze doorstromen naar
huisvesting op Delft Technopolis, zodat het onderhouden van nauwe kennisrelaties kan worden
voortgezet. Dit lijkt een logische stap, maar het is nog maar de vraag of veel bedrijven werkelijk na vier
jaar deze stap zullen maken. Het sturen van doorstroming van bedrijven van een incubator naar
Technopolis kan in de praktijk moeilijker blijken dan in theorie verwacht. Naast de mogelijkheid dat
bedrijven opgeheven kunnen worden, kunnen bedrijven door bedrijfsovername, verplaatsing van de
markt, kostenoverwegingen of persoonlijke voorkeur voor woon- of werkgebied, besluiten om elders een
bedrijfsruimte te zoeken.
Om een effectief beleid ten aanzien van technostarters te voeren is er ook gedegen kennis nodig over de
werkwijze en de effectiviteit van technostarters. Daarom wil de TUD een onderzoeksprogramma in
technologisch ondernemen opzetten. Er is al enig onderzoek gedaan dat als basis kan dienen voor
vervolgonderzoek. Bij de vorming van het technostartersbeleid is het van groot belang om zoveel mogelijk
bestaande kennis over de werkwijze en de effectiviteit van technostarters te verzamelen en
vervolgonderzoek te initiëren. Ook andere universiteiten en instituten, waaronder TNO en INHOLLAND,
hebben aangegeven dat er nog te weinig kennis is op dit gebied. De TUD zou dus nauw moeten
samenwerken met andere universiteiten en instituten om kennis te delen en te ontwikkelen over deze
materie.
w Octrooibeleid van de TUD
De drie TU’s hebben aangegeven dat het aantal octrooien in 2010 met 25% moet zijn toegenomen, want
octrooien vormen volgens de universiteiten een belangrijke manier om bedrijven en universiteiten dichter
bij elkaar te brengen. Verder kunnen de universiteiten door het verkopen en in licentie uitgeven van
octrooien geld verdienen.
Opvallend is echter dat uit de resultaten van de enquête onder Delftse kennisbedrijven en het onderzoek
van Bureau Bartels blijkt dat octrooien geen belangrijke basis vormen voor samenwerking tussen het
bedrijfsleven en de TUD. Dit ondanks het feit dat de TUD de meeste octrooien beheert van alle
Nederlandse universiteiten. Het is dus maar de vraag of de universiteit dichter bij het bedrijfsleven zal
komen te staan door het toenemen van het aantal octrooien. Het verdient aanbeveling om meer energie te
steken in de benutting en kwaliteit van octrooien, dan in het verhogen van de productie ervan. Daarnaast
kleven er een aantal nadelen aan octrooieren:
l octrooien zijn duur. Het gemiddelde bedrag komt uit op zo’n 50.000 euro en ligt daarmee in Europa
vijfmaal zo hoog als in de VS;
l het zoeken naar de noodzakelijke geldschieters voor een octrooiaanvraag kost veel tijd;
l negen van de tien octrooien leveren weinig tot niets op;
l er kan niet gepubliceerd worden over de nieuwe vondst voordat het octrooi is aangevraagd. De periode
vanaf de vondst tot octrooi-aanvraag kan soms wel twee jaar duren. Wanneer een licentie op het octrooi
wordt verleend, kan de licentie-aanvrager eisen dat er niet gepubliceerd wordt over de vondst;
l een octrooi wordt gevestigd met de bedoeling dat een ander niet zomaar de vondst of delen ervan
kopieert. In de praktijk is het echter onmogelijk om te controleren of dat gebeurt. Als men achter
inbreuk op octrooi komt kan dit uitlopen op een rechtszaak, die weer extra kosten met zich meebrengt;
l soms kopen bedrijven octrooien op om ze in de la te leggen, zodat ze niet kunnen worden gebruikt.
Bedrijven doen dit bijvoorbeeld om hun investeringen in concurrerende producten te beschermen
(TUDelta, 2002).
Deze nadelen onderstrepen de eerdere aanbeveling om meer energie te steken in de benutting van
octrooien dan in het opvoeren van de productie ervan. Het is erg belangrijk dat de potentiële octrooien
goed op kwaliteit worden beoordeeld. Het blijkt namelijk dat in de praktijk 10% van de octrooien circa
80% van de economische baten van alle octrooien genereren. Een oordeel vanuit het bedrijfsleven is hier
zeer nuttig. Het octrooieren in samenwerking met het bedrijfsleven is daarom aan te bevelen.
De manier waarop er met octrooieren bij de TUD wordt omgegaan moet worden verbeterd. Naast de
contractmanagers op de faculteiten heeft de TUD een afdeling opgezet die zich bezighoudt met octrooien.
Deze bestaat echter momenteel slechts uit één persoon (TUDelta, 2004). Dat is te weinig, er is een sterke
organisatie nodig die ook werkelijk budget heeft om octrooiactiviteiten te stimuleren. Zo’n organisatie
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verdient zich terug door een effectiever octrooibeleid. Deze afdeling zou naast inhoudelijk deskundigen
ook marketingdeskundigen moeten hebben. Wetenschappers zijn immers niet per definitie geschikt als
verkoper. Verder zou er in een vroeger stadium op de faculteiten gezocht moeten worden naar interessant
octrooieerbaar onderzoek en moeten er vaker en eerder marktpartijen bij worden betrokken. Octrooien
kunnen eventueel zelfs gezamenlijk met marktpartijen worden aangevraagd. Het zou zelfs een optie zijn
om deze octrooiorganisatie als een joint venture in samenwerking met het bedrijfsleven op te richten.
Hierdoor kunnen de ervaring en inzichten van bedrijfsleven beter kunnen worden benut en de kosten
worden gedeeld.
w De rol van hogescholen in de kenniseconomie
Het grote belang van de hogescholen blijkt onder andere uit het aantal HBO-diploma’s. Van de
beroepsbevolking (circa zeven miljoen), heeft bijna 20% een HBO-diploma; dat zijn 1,3 miljoen mensen.
Met tweederde van het aantal hoger onderwijsstudenten leveren hogescholen een belangrijke bijdrage aan
het opleiden van kenniswerkers voor onze samenleving. Hogescholen hebben echter een bredere taak dan
het opleiden van studenten. In de kennisketen ontwikkelen zij praktijkgerelateerde kennis en dragen zij
bij aan de circulatie van kennis tussen kennisinstituten, bedrijven en overheid.
Een verwijt vanuit de HBO-raad aan het adres van de overheid is dat de politieke aandacht te veel uit gaat
naar de behoefte van grote ondernemingen om vanuit publieke middelen meer te investeren in
toptalenten en sleuteltechnologieën. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het grote belang van kennis voor
het MKB en de rol die hogescholen daarin kunnen spelen (HBO-raad, 2003). Verder zou er vanuit de
overheid ook te weinig visie zijn op de rol van de hogescholen. De visie van de overheid op de rol die de
hogescholen moeten spelen in onze kenniseconomie heeft ze onlangs uitgewerkt in het Hoger Onderwijs
en Onderzoek Plan (Ministerie van OCW, 2004a). Deze visie is volgens de HBO-raad op een aantal
vlakken nog te weinig uitgewerkt en wordt onvoldoende ondersteund door financiële middelen (HBOraad, 2004a).
De hogescholen kunnen veel betekenen in de valorisatie van kennis. De HBO-raad geeft aan dat de rol
van de hogeschool als partner in de kenniscirculatie kan worden versterkt door onder andere intensiever
te participeren in netwerken, daarbij op te treden als kennispartner van het MKB en ruimte te creëren
voor ondernemingszin en creativiteit (HBO-raad, 2004b). Gezien de meer toepassingsgerichte insteek van
HBO-opleidingen is de afstand tot de markt over het algemeen kleiner in vergelijking tot de afstand van
universitaire opleidingen tot de markt. De enorme hoeveelheid kennis die bij de universiteiten onbenut
op de plank ligt, kunnen de hogescholen wellicht gebruiken om hun studenten op te leiden als
kenniswerker. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan over hoe deze kennis kan worden toegepast.
Uiteraard is het daarbij van groot belang dat er een intensieve samenwerking is met de universiteiten.
Daarnaast hebben de hogescholen van oudsher een sterke band met het MKB. Het is juist het MKB dat
over het algemeen zeer moeilijk de weg kan vinden naar de kennisinstituten. De hogescholen spelen
hierin al een belangrijke rol door middel van stages en duaal onderwijs. Er zijn ook nieuwe initiatieven
die de band tussen MKB en de kennisinstituten versterken. Zo is in samenwerking met MKB-Nederland
een aantal regioregisseurs ingesteld. Andere hogescholen hebben loketfuncties ingericht voor het MKB.
De regioregisseur en het MKB-loket fungeren als brug tussen de hogescholen en het MKB. Zo kan de
ondernemer voor kennisvragen, door middel van de regioregisseur of het loket, terecht bij de hogeschool
(HBO-raad, 2003). De hogescholen profiteren uiteraard ook van deze samenwerking, doordat de
contacten met het MKB veel mogelijkheden bieden studenten praktijkervaring op te laten doen in het
bedrijfsleven.
Verder maken hogescholen gebruik van lectoren. Het gaat bij lectoren om nieuwe medewerkers die hun
sporen binnen een bepaald vakgebied verdiend hebben. Zij zijn binnen een hogeschool verantwoordelijk
voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en contacten met het beroepsveld op hun eigen gebied.
w Hogescholen in Delft
In Delft is momenteel één hogeschool gevestigd; hogeschool INHOLLAND. Binnen een aantal jaar zal
ook de Haagse Hogeschool zich gaan vestigen in Delft. Delft is klein voor twee HBO-opleidingen, dus het
is van groot belang dat het aanbod van de twee hogescholen goed op elkaar aansluit en elkaar niet
overlapt. Hogeschool INHOLLAND richt zich met haar opleidingen in Delft zeer sterk op de agri- en
foodbranche. Maar daarnaast biedt INHOLLAND sinds kort ook vijf opleidingen aan op het gebied van
technologie, logistiek en informatica. Eén van de grootste uitdagingen is het aanbieden van de
opleidingen luchtvaarttechnologie en scheepsbouwkunde, omdat deze uniek zijn in het hoger
beroepsonderwijs. Verder heeft INHOLLAND het plan opgevat om de eerste HBO-opleiding op het
gebied van nano-technologie op te zetten. Aangezien deze opleiding aan de TUD een belangrijke plaats
inneemt, zou dit de samenwerking tussen de TUD en INHOLLAND versterken. De haalbaarheid van de
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HBO-opleiding nano-technologie wordt momenteel nog onderzocht.
De Haagse Hogeschool en de Technische Hogeschool Rijswijk zijn sinds 1 januari 2003 gefuseerd. Door
deze samenwerking ontstaat een breed techniekaanbod voor de regio. De nieuwe instelling wil op het
terrein van het technisch hoger beroepsonderwijs als kenniscentrum een toonaangevende regionale rol
blijven vervullen en heeft al toestemming van de Minister van Onderwijs om in Delft technisch onderwijs
aan te bieden. Met de TUD zijn reeds vergaande afspraken gemaakt om samen te werken en de technische
opleidingen van de Haagse Hogeschool zullen zich in 2006/2007 op de campus van de TUD vestigen. De
locatie in de directe nabijheid van de TUD wordt door beide partijen als zeer gunstig ervaren. Ook
INHOLLAND heeft de wens zich op termijn op deze campus te vestigen.
Het opleidingenaanbod van INHOLLAND en de Haagse Hogeschool lijkt elkaar niet veel te overlappen.
Alleen op het gebied van Technische Informatica zal overlap ontstaan; het betreft hier slechts één van de
vele opleidingen. Verder betekent de komst van de Haagse Hogeschool een verbreding van het
opleidingsaanbod, dat bovendien zeer goed aansluit op het opleidingsaanbod van de TUD.
De samenwerking tussen de hogescholen en de TUD bevindt zich nog in een opstartfase en richt zich of
zal zich in de toekomst voornamelijk gaan richten op:
facility sharing (gebruik van bibliotheek, laboratoria, collegeruimte etc.);
doorstroom van studenten vanuit hogeschool naar universiteit;
l opvang van uitval van studenten vanuit de TUD.
l
l

Om de doorstroom vanuit hogescholen te bevorderen worden er bij INHOLLAND en de Haagse
Hogeschool overgangsopleidingen opgezet, waarmee de HBO-studenten worden klaargestoomd voor een
master op de universiteit. Tevens worden de opleidingsprogramma’s van hogeschool en universiteit zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Daarnaast zijn er plannen om zomercursussen te organiseren bij de TUD
voor studenten van de hogeschool die na de zomer aan een master willen beginnen aan de TUD.
Opvallend genoeg blijkt uit de enquête onder Delftse ondernemers dat er, in vergelijking met de TUD,
zeer weinig relaties zijn tussen Delftse kennisbedrijven en de hogescholen. In theorie zou men verwachten
dat hogescholen juist dichter bij het bedrijfsleven staan door het meer toegepaste onderwijs. Het relatief
geringe aantal relaties kan onder andere verklaard worden doordat in dit onderzoek het ‘kennisintensieve’
bedrijfsleven centraal staat. Delftse bedrijven met kennisintensieve activiteiten vinden hun weg
momenteel makkelijker naar de TUD dan naar de hogescholen. Dit beeld ziet er heel anders uit wanneer
we het totale bedrijfsleven in beschouwing nemen. Dan spelen de hogescholen juist een belangrijke rol.
Een andere conclusie uit de enquête is dat er meer relaties zijn tussen Delftse kennisbedrijven en de
Haagse Hogeschool dan tussen deze bedrijven en INHOLLAND. Dit is onder andere te verklaren door de
fusie van de Haagse Hogeschool met de Technische Hogeschool Rijswijk. De Technische Hogeschool
Rijswijk bevindt zich met haar techniekopleidingen vlakbij Delft en heeft een relatief sterkere band met
het Delftse kennisbedrijfsleven omdat zij al jarenlang techniekopleidingen aanbiedt in de regio. De
techniekopleidingen van INHOLLAND zijn recent opgezet en vormen bovendien slechts een deel van het
totale opleidingenaanbod van de hogeschool. INHOLLAND is overigens wel actief bezig om de
netwerken met kennisbedrijven te versterken. Zo is INHOLLAND als voortrekker betrokken geweest en
momenteel actief in de Stichting Delft Kennisstad en is zij betrokken bij veel activiteiten van de
Kennisalliantie Zuid-Holland. Het valt dus te verwachten dat er meer relaties zullen ontstaan tussen het
Delftse kennisbedrijven en INHOLLAND. Ook de relaties tussen het Delftse bedrijfsleven en de Haagse
Hogeschool zullen waarschijnlijk intensiveren wanneer deze hogeschool zich over een aantal jaar op het
terrein van de TUD vestigt.
Het aanbod van technisch beroepsonderwijs in Delft is met de aanwezigheid van een MBO
techniekopleiding compleet. Het is echter nog onduidelijk of het Mondriaancollege, dat MBOtechniekopleidingen in Delft aanbiedt, in Delft gevestigd zal blijven. Gezien de (potentiële)
doorstroommogelijkheden naar hogescholen en kennisrelaties met het bedrijfsleven, zou het voor de
Delftse kenniseconomie goed zijn wanneer deze school in de gemeente gevestigd blijft.
5. Onderzoeksinstituten
Bij het overbruggen van de afstand tussen kennis en toepassing spelen onderzoeksinstituten als TNO en
Grote Technologische Instituten (GTI’s) een belangrijke rol. Deze intermediaire kennisinstituten zijn van
oorsprong gericht op het invullen van leemten tussen fundamenteel onderzoek en de toepassing van
kennis. Naast deze brugfunctie ontwikkelen de onderzoeksinstituten zich ook steeds meer tot zelfstandige
kennisondernemingen. Deze verandering van aanbodgestuurd naar meer vraaggestuurd opereren blijkt
een moeizaam proces dat nog in volle gang is.
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w Advies commissie Wijffels
Het kabinet heeft TNO en de andere Grote Technologische Instituten (GTI’s) in 2003 gevraagd mee te
werken aan een evaluatieproces en in dat kader een zelfevaluatie te verrichten. Verder heeft het kabinet de
Ad Hoc Commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s” ingesteld om een onafhankelijk oordeel te geven over de
zelfevaluatierapporten. De voorzitter van deze commissie is de heer Wijffels. De commissie wordt hier
dan ook verder aangeduid als de “commissie Wijffels”. Volgens de commissie is de rol van de
onderzoeksinstituten van groot belang voor het versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven
en de overheid. In het advies van de commissie Wijffels aan het kabinet pleit de commissie ervoor het
eerder genoemde veranderingsproces, waarbij de vraag leidend is, te stimuleren. De onderzoeksinstituten
moeten een meer nadrukkelijke rol spelen in het nationale innovatiesysteem door inhoudelijk meer af te
stemmen met de universiteiten, hogescholen, andere kennisinstellingen en de vragende partijen. Ten
aanzien van de overheid concludeert de commissie dat deze geen strategische visie heeft op het aansturen
van de onderzoeksinstituten. De overheid dient dus een strategische visie te ontwikkelen ten aanzien van
de rol van de instellingen. De commissie pleit ervoor een separaat beleid te voeren voor grote
onderzoeksfaciliteiten (Commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s”, 2004).
Het rapport is door de commissie inmiddels aan het kabinet aangeboden en het kabinet stemt op
hoofdlijnen met de conclusies en beleidsaanbevelingen van het rapport in. Zij omarmt tevens de
aanbeveling van de commissie om als rijksoverheid de centrale coördinatie en regie bij de uitwerking en
invoering van de beleidsvoornemens op zich te nemen. De concrete uitwerking hiervan wenst zij in
nauwe samenwerking met de instituten en alle andere betrokken partijen uit te voeren (Ministerie van
OCW, 2004b).
w Effectiviteit TNO moet omhoog
Van de zes grote onderzoeksfaciliteiten die door de commissie worden genoemd, zijn er drie in Delft
gevestigd, namelijk TNO, GeoDelft en WL/Delft Hydraulics. TNO is het grootste en belangrijkste
intermediaire onderzoeksinstituut in Nederland. De commissie Wijffels heeft echter een streng oordeel
over de effectiviteit van TNO. Zij is bezorgd over de effectiviteit van de TNO-bijdrage aan de
innovatiekracht van Nederland. Deze bezorgdheid betreft het volume en de effectiviteit van
kennisoverdracht en de interactie richting zowel de universiteiten als het bedrijfsleven (en met name het
MKB). TNO is zonder twijfel een organisatie die door kennisontwikkeling en kennistoepassing een
betekenisvolle bijdrage levert aan haar afnemers en aan de samenleving als geheel. Echter, TNO heeft
volgens de commissie nog niet overtuigend aangetoond dat haar prestaties goed genoeg zijn en in goede
verhouding staan met de significante overheidssubsidie.
Volgens de commissie moet TNO, gegeven haar grootte en de inhoudelijke reikwijdte van de instituten
binnen de TNO-koepel, in staat worden geacht een significante bijdrage aan het verminderen van de
Nederlandse innovatieparadox te leveren. In dit kader moet de uitstraling van TNO-onderzoek in nieuwe
economische bedrijvigheid verbeteren, de samenwerking met het bedrijfsleven worden geïntensiveerd en
het aantal spin off bedrijven en octrooien omhoog (Commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s”, 2004).
TNO kan zich goed vinden in dit kabinetsstandpunt. Het onderzoeksinstituut heeft reeds een actieplan
opgesteld en dat de Minister van OCW aangeboden. De meeste door het kabinet aan TNO gevraagde
acties vormen onderdeel van het actieplan. De uitwerking van deze en andere noodzakelijke acties vindt
nu plaats in het kader van de herstructurering van TNO en de voorbereiding van het jaarplan 2005
(TNO, 2004b).
w Samenwerking GeoDelft en WL/Delft Hydraulics
GeoDelft is het kennisinstituut in Nederland dat zich concentreert op de kennis van grondmechanica,
funderingstechniek en geo-ecologie. WL/Delft is het instituut in Nederland dat zich bezighoudt met
waterbeheer, waterbouw en waterketens. De twee instituten werken momenteel al samen in het kader van
het Delft Cluster12. Het belangrijkste advies van de commissie Wijffels ten aanzien van GeoDelft en
WL/Delft Hydraulics, dat overigens ook door het kabinet wordt ondersteund, is het gezamenlijk formeren
van één ‘Delta Instituut’, waarvan GeoDelft en WL/Delft de kern vormen. De doelstelling van dit instituut
moet zijn: “Het op een gecoördineerde en geïntegreerde wijze ontwikkelen en leveren van kennis voor het
oplossen van onze eigen Nederlandse deltavraagstukken.” In de vorming van het Delta Instituut moeten
ook TU-Delft (civiel), TNO-Bouw en TNO-NITG betrokken worden. Dit instituut zou dan kunnen
uitgroeien tot het kenniscentrum voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De vormgeving van het
Delta Instituut kan eventueel verlopen via een forse intensivering van de samenwerking tussen (sommige)
12

Het Delft Cluster is een samenwerkingsverband waarin zes kennisinstituten, werkzaam op het gebied van de grond-,
weg- en waterbouw, hun krachten hebben gebundeld. De samenwerkingsvorm is een open netwerk dat zich ten doel
stelt kennis op dit gebied te ontwikkelen en te verspreiden. Door samenwerking van deze instituten wordt de efficiency
van onderzoeksprogramma's vergroot en de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en advisering verbeterd. Naast Geodelft
en WL/Delft zijn hierbij ook TNO, de TUD, UNESCO-IHE Instituut for Water Education en tot slot KIWA Water Research
betrokken.
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partners in het Delft Cluster. Als einddoel ziet de commissie een (Technologisch Top) Instituut onder één
regie en leiding (Commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s”, 2004).
w TNO en de Delftse economie
In totaal heeft TNO zo’n 5.400 werknemers, waarvan 33% in Delft is gestationeerd. Na de TUD is TNO
met 1.774 werknemers het grootste kennisinstituut in Delft. Niet alleen het hoofdkantoor maar ook een
groot aantal van de TNO instituten waaronder TNO Bouw, TNO Inro, TNO Telecom en TNO TPD is in
Delft gevestigd.
TNO heeft verschillende strategieën om kennis te valoriseren. De belangrijkste strategieën en resultaten
zijn hieronder weergegeven:
l stimuleren van spin off bedrijven vanuit de TNO organisatie. In 2003 zijn zes nieuwe b.v.’s opgericht via
TNO Management B.V., de private tak van TNO;
l samenwerken met universiteiten op diverse onderzoeksgebieden door middel van 39 kenniscentra;
l patenteren van kennis en het toekennen van gebruikersrechten op die kennis. TNO heeft in 2003 voor
82 vindingen een ‘premier depot’13 aangevraagd;
l stimuleren van medewerkers om leerstoelen en lectorschappen te aanvaarden. Aan het eind van 2003
zijn 55 TNO-medewerkers (deeltijd)hoogleraar;
l het TNO Co-financieringsprogramma ontwikkelt met overheidsfinanciering kennis die aansluit bij de
toekomstige behoefte van het bedrijfsleven. Bedrijven investeren daarom in dit programma door
projecten mede te financieren. Volgens TNO en de deelnemende bedrijven is dit project zeer succesvol
en levert het de deelnemende bedrijven veel op.
TNO heeft in haar zelfevaluatie geconcludeerd dat het aantal spin offs vanuit de organisatie omhoog kan
(TNO, 2004a). Het huidige aantal is gering. De resultaten van de enquête onder Delftse kennisbedrijven
bevestigen dit. Slechts 3% van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf (mede) is opgericht door een
(oud)medewerker van TNO. Het geringe aantal spin offs vanuit TNO kan gedeeltelijk worden verklaard
doordat werknemers die de potentie hebben om een spin off op te starten ook vaak de betere en meest
gewaardeerde werknemers zijn. Leidinggevenden zien niet graag dat deze mensen vertrekken en bieden
deze werknemers graag iets meer om er voor te zorgen dat ze blijven.
Ook het aantal kennisrelaties tussen TNO en het Delftse bedrijfsleven valt relatief tegen. Slechts 8,4% van
alle kennisrelaties van Delftse kennisbedrijven met kennisinstituten vindt plaats met TNO. Toch is TNO
na de TUD de belangrijkste partner in kennisrelaties. Het verschil is echter enorm. De TUD neemt
namelijk driekwart van alle relaties voor haar rekening.
w Samenwerking TNO en andere kennisinstituten
TNO werkt samen met enorm veel universiteiten en andere kennisinstituten. De TUD is slechts één van
de vele partners, maar heeft in vergelijking tot andere Nederlandse universiteiten (van oudsher) een
sterkere band met TNO. Het aantal kenniscentra dat TNO in samenwerking met de TUD heeft opgezet is
met negen kenniscentra hoger dan de andere universiteiten en ook het aantal TNO-medewerkers dat
(deeltijd)hoogleraar is bij de TUD, is met negen hoogleraren hoger dan de andere universiteiten. Verder
heeft zo’n 12% van alle werknemers van TNO (niet alleen van instituten in Delft) aan de TUD
gestudeerd14. Andere kennisinstituten waarmee TNO veel samenwerkt behoren tot het eerder genoemde
Delft Cluster. Zoals de naam al zegt, zijn ook deze in Delft gevestigd.
Ondanks de in vergelijking met andere regio’s sterkere vertegenwoordiging van TNO in Delft en de
aanwezigheid van vele andere kennisinstituten en kennisbedrijven, ziet TNO geen speciaal belang van de
Delftse economie voor haar eigen functioneren. Ze staat enigszins afstandelijk ten opzichte van de Delftse
economie. Dit is enerzijds opvallend gezien de kansen die de Delftse kenniseconomie biedt. Juist deze
sterke vertegenwoordiging van kleine en middelgrote kennisbedrijven en de aanwezigheid van de TUD en
andere kennisinstituten in Delft bieden TNO een unieke kans om haar effectiviteit in kennisoverdracht
naar bedrijfsleven en universiteiten te vergroten. Anderzijds zijn de natuurlijke partners van TNO, dat
zich steeds meer nationaal en internationaal oriënteert, niet altijd in Delft of zelfs in Nederland gevestigd.
De samenwerking tussen TNO en de verschillende kennisinstituten kan intensiever. Dat geldt tevens voor
de samenwerking tussen de TNO-instituten onderling. In de praktijk komt de samenwerking nog te weinig
op dreef. Samenwerking wordt door het eigen personeel vaak als bedreigend ervaren. Samenwerking
betekent namelijk veelal dat anderen een kijkje in de keuken van de eigen (onderzoeks)werkzaamheden
krijgen en dat kan voor onderzoekers bedreigend overkomen. Daarnaast impliceert samenwerking veelal
13
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Een eerste octrooiaanvraag voor een bepaald onderwerp wordt ‘premier depot’ genoemd.
Van de 600 medewerkers van de onlangs van KPN overgenomen en in Delft gevestigde TNO Telecom zijn geen
opleidingsgegevens beschikbaar. Deze zijn dus buiten de berekening gehouden.
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dat er activiteiten op elkaar afgestemd moeten worden, zodat dubbel werk wordt voorkomen. Dat betekent
vaak dat er gesneden kan worden in personeel. Dit laatste is onder meer van toepassing op het Delft
Cluster. De activiteiten van de vijf kennisinstituten die hierin participeren overlappen elkaar op een aantal
vlakken. De commissie Wijffels adviseert dan ook een nauwere samenwerking tussen partijen en op den
duur één organisatie die de regie voert. Om de doublures op te heffen, de samenwerking te versterken en
de organisatiestructuur bij sommige instituten te wijzigen is een sterke regierol van de overheid gewenst.
De overheid heeft deze reeds aanvaard, maar er nog geen concrete invulling aan gegeven (Ministerie van
OCW, 2004). Ook TNO kan zich goed vinden in de aanbevelingen. Het instituut heeft al in haar actieplan
aangegeven hiermee aan de slag te aan (TNO, 2004b).
6. Overheid
Naast het vervullen van deze regierol heeft de rijksoverheid door middel van onder meer onderwijsuitgaven en subsidies aan onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijvigheid een belangrijke rol in het
nationale innovatie systeem15. Het kabinet Balkenende II heeft zichzelf in het Hoofdlijnenakkoord ten
doel gesteld om het toptalent in onderwijs en onderzoek aan te moedigen, het tekort aan kenniswerkers
weg te werken, focus en kritische massa in onderzoek en onderwijs binnen een aantal strategische
innovatiegebieden te realiseren, innovatief ondernemerschap te bevorderen en de R&D-samenwerking
tussen bedrijven (met name MKB) en onderzoeks- en onderwijsinstellingen te verbeteren.
Teneinde dit te bereiken heeft het kabinet onder andere 800 miljoen euro gereserveerd voor het onderwijs
(waarvan 700 miljoen euro voor het hoger onderwijs) en het innovatieplatform opgericht. Dit
innovatieplatform heeft als missie de innovatiekracht van Nederland te versterken zodat ons land in 2010
weer een koploper is in de Europese kenniseconomie.
w Provinciaal en lokaal beleid
In de kenniseconomie is er ook een zeer belangrijke taak weggelegd voor provinciale en lokale overheden,
waarin de provinciale overheden meer een regierol hebben en de gemeenten een uitvoerende rol.
De provincie Zuid-Holland is tegenwoordig zeer actief bezig met het stimuleren van de kenniseconomie.
Ze stelt dat de groei van de economie nauw gerelateerd is aan de mate waarin het college er in slaagt het
rendement van de aanwezige kennis te optimaliseren. Op dit moment loopt de ontwikkeling van
kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid in Zuid-Holland achter ten opzichte van concurrerende
regio’s in Nederland. Daarom stimuleert de provincie kennisintensieve bedrijvigheid, zodat de
achterstand kan worden omgebogen in een koppositie. Kansen kunnen worden benut door zowel de
versterking van de innovatiekracht van het MKB als door het stimuleren van kennisinstituten om meer
samen te werken met bedrijven bij de ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie. Om haar
beleid kracht bij te zetten is de provincie voorzitter van de Kennisalliantie Zuid-Holland. Deze alliantie
beoogt kennisoverdracht te bevorderen tussen de kennisinstituten en het bedrijfsleven. In de volgende
paragraaf komt de alliantie uitgebreider aan bod. Verder wordt het Actieplan Kennisclusters uitgevoerd
om het vestigings- en startersklimaat voor kennisintensieve bedrijvigheid te verbeteren. Rondom
regionale kennisclusters draagt de provincie bij aan de ruimtelijke economische vestigingsvoorwaarden.
Hierbij valt te denken aan scienceparks, geschikte woonmilieus voor kenniswerkers en internationale
uitstraling. Financiering van het provinciale beleid ten aanzien van de kenniseconomie komt naast de
provinciekas ook uit middelen van de Europese Unie (Provincie Zuid-Holland, 2004).
Een mooi voorbeeld van bovenlokale samenwerking waarbij de provincie een belangrijke rol speelt is de
Kennisboulevard A13. Met de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen gericht op kennisgerelateerde
bedrijvigheid ontstaat er een kennisboulevard van Leeuwenhoek/Rijnfront in Leiden via Delft
Technopolis naar Rotterdam/Schieveen. De kennisboulevard biedt nieuwe potenties voor innovatieve
bedrijvigheid. De provincie moet de ontwikkeling van deze terreinen nauwkeurig op elkaar afstemmen.
w Delft Kennisstad
De aanwezigheid van de technische universiteit, de vele kennisinstituten en het forse aantal bedrijven dat
zich kan kwalificeren als kennisbedrijf in een relatief kleine gemeente als Delft, is uniek. De gemeente
Delft is zich bewust van het kennispotentieel dat in Delft aanwezig is en voert sinds halverwege de jaren
’90 een beleid waarin kennis centraal staat. De belangrijkste doelen van de gemeente zijn:
l zorgen voor een gezond economisch klimaat;
l zorgen voor meer werk;
l samenwerken aan en in de stad;
l ‘kennis en technologie’ als de meest kansrijke economische sectoren stimuleren en steunen;
l streven naar een prettig woon-, werk- en verblijfsklimaat;
l verinnerlijken van Delft Kennisstad bij bedrijven, instellingen en inwoners, zodat uitstraling ontstaat
(Projectbureau Delft Kennisstad, 2000).
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Het nationale innovatiesysteem is het geheel van organisaties en regelingen dat gericht is op het vergroten van de
innovatiekracht van een land.
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Om invulling te geven aan de Delft Kennisstad-strategie, is in 1996 is het Projectbureau Delft Kennisstad
van start gegaan. Het projectbureau heeft een nogal brede taakformulering, namelijk de hoofdlijnen van
de strategie bewaken en in samenwerking met partners uit de stad ideeën, projecten en initiatieven
stimuleren, faciliteren, onderzoeken of ontwikkelen. Dit geldt voor zowel ideeën, projecten en initiatieven
van de gemeente als van derden, zoals kennisintensieve bedrijven en instellingen.
Buiten de taken van het projectbureau zijn er ook beleidsvelden die de kenniseconomie en de
vestigingsplaats voor kennisbedrijven beïnvloeden. Daarbij kunnen we denken aan stadspromotie,
bedrijfshuisvesting, infrastructuur en de woningmarkt. Vooral op het gebied van de woningmarkt valt
nog veel te winnen. Nu al wonen veel kenniswerkers buiten Delft terwijl zij wel in Delft werken. Door de
komst van veel bedrijven naar het bedrijvenpark Technopolis zal de vraag naar woningen in het
middeldure en dure segment in Delft de komende jaren sterk toenemen. Zoals al in de vorige editie van
‘de Kracht van Delft’ is geconstateerd, zal het toekomstige woningaanbod in Delft volgens de huidige
planning onvoldoende zijn om in de toekomstige vraag te voorzien. Een ander aspect van het
gemeentelijk beleid is de samenwerking met andere gemeenten en bestuurslagen. Aangezien de
kenniseconomie zich niet beperkt tot de gemeentegrens en kennisrelaties tegenwoordig geen grenzen
kennen, is samenwerking tussen verschillende overheden van groot belang. Tegenwoordig zien we echter
nog veel te vaak dat verschillende gemeenten in een regio elkaar beconcurreren om de vestiging van
bedrijven, terwijl samenwerking en afstemming de regionale economie een sterkere impuls geven.
7. Netwerkorganisaties
Binnen netwerkorganisaties komen de verschillende partijen in het proces van kennisoverdracht samen.
Idealiter zijn ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheid in deze
netwerkorganisaties vertegenwoordigd. In Delft zijn verschillende netwerkorganisaties actief. De Stichting
Delft Kennisstad heeft als netwerkorganisatie een heel belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van de
lokale kenniseconomie en heeft al veel voor de kenniseconomie in Delft betekend op het gebied van
netwerken en promotie.
De Delftse kenniseconomie staat in nauw verband met de regionale economie. De Stichting heeft daarom
aan de basis gestaan van de oprichting van de Kennisalliantie Zuid-Holland. De Kennisalliantie is ook in
belangrijke mate geïnspireerd door de structuur van de Stichting. De komst van de Kennisalliantie heeft
er wel voor gezorgd dat de taken van de Stichting enigszins overlappen met die van de Kennisalliantie.
Het is daarom belangrijk dat de taakverdeling en afstemming tussen de Kennisalliantie, de Stichting Delft
Kennisstad en ook het gemeentelijk Projectbureau Delft Kennisstad in samenspraak goed wordt
uitgewerkt. Momenteel wordt ook een belangrijk deel van de projectuitvoering op provinciaal niveau
uitgevoerd door de Kennisalliantie. De Stichting Delft Kennisstad zal zijn rol als promotor van Delft
voortzetten en zich verder blijven concentreren op netwerkactiviteiten in Delft. Juist in een kenniseconomie waar veel kennis en contacten op informele wijze worden uitgewisseld is netwerken van groot
belang. Om netwerkvorming te stimuleren, heeft de Stichting Kennisstad en de Kennisalliantie ZuidHolland onder meer het initiatief genomen om in het Meisjeshuis in het centrum van Delft een
kennissociëteit op te zetten. Deze kennissociëteit moet het centrum worden van netwerkactiviteiten in
Delft en de regio.
8. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
De Delftse economie is slechts een radertje in de Zuid-Hollandse economie, maar heeft zich als centrum
voor technologische kennis behoorlijk weten te profileren. Delft is een belangrijke aanjager voor de ZuidHollandse kenniseconomie. Dat alles heeft te maken met de sterke vertegenwoordiging van
kennisbedrijven en kennisinstituten in Delft. Des te interessanter is het om te onderzoeken in hoeverre de
Delftse kenniseconomie optimaal functioneert en hoe kennisoverdracht in zijn werk gaat. Centraal in dit
onderzoek staat de volgende vraag:
w Wat is de impact van Delftse kennisinstituten op de economie van Delft?
Deze impact kan zich op veel manieren manifesteren. Wij hebben gekeken naar:
l werkgelegenheid bij de kennisinstituten;
l aanwezigheid en aard van kennisrelaties tussen kennisinstituten en kennisbedrijven;
l spin off van startende bedrijven vanuit kennisinstituten.
De impact van de kennisinstituten op de Delftse economie is ten eerste te bepalen door naar de
werkgelegenheid te kijken die de kennisinstituten direct opleveren. De grootste werkgever is uiteraard de
TUD met zo’n 6.000 medewerkers. Alleen de TUD en TNO samen bieden al aan 7.600 mensen werk in
Delft, wat neerkomt op zo’n 16% van de werkgelegenheid in de gemeente. Naast de TUD en TNO zijn er
in Delft nog tientallen kleinere kennisinstituten gevestigd.
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w Kennisrelaties tussen kennisinstituten en kennisbedrijven
De impact die de aanwezigheid van kennisinstituten heeft in termen van kennisoverdracht is over het
algemeen moeilijker meetbaar. Bij het meten van deze impact spelen de kennisrelaties die de
kennisinstituten onderhouden met de kennisbedrijven een belangrijke rol. Via kennisrelaties vindt
namelijk veel kennisoverdracht plaats. Driekwart van de respondenten onder de kennisbedrijven in Delft
onderhoudt kennisrelaties met kennisinstituten in Delft. We maken daarbij onderscheid tussen informele,
formele en personeel-/onderwijsgerelateerde kennisrelaties. Over het algemeen is het lastig om aan te
geven wat de impact is van de kennisrelaties op de lokale economie. Het grote aandeel informele relaties
lijkt er op te wijzen dat veel kennisrelaties slechts een geringe impact hebben op de lokale economie.
Formele relaties hebben, in tegenstelling tot informele relaties, namelijk veelal een commerciële insteek.
Deze formele relaties hebben dan ook een directere impact op de lokale economie. Toch zijn deze
informele kennisrelaties wel degelijk van groot belang, want naast de informele kennisoverdracht vormen
ze ook een belangrijke basis voor het aangaan van formele kennisrelaties.
Formele relaties komen minder frequent voor, maar toch geeft nog meer dan een derde van de
respondenten aan formele relaties te onderhouden met de kennisinstituten. Ook het aandeel van de
respondenten dat onderwijs- of personeelsgerichte kennisrelaties onderhoudt is met 55% tamelijk hoog.
Bovendien verkaart meer dan de helft van de kennisbedrijven met kennisrelaties dat deze relaties in
belangrijke mate hebben bijgedragen aan de innovativiteit van het bedrijf. Daarnaast ervaart bijna de
helft van de kennisbedrijven de ruimtelijke nabijheid van de kennisinstituten als belangrijke reden om in
Delft gevestigd te zijn of te blijven. In het licht van digitalisering is dat een behoorlijk aandeel. Immers,
door de digitalisering van de economie wordt de noodzaak tot fysiek contact en dus ook fysieke afstand
steeds geringer. We mogen dan ook concluderen dat het belang van kennisrelaties tussen kennisbedrijven
en kennisinstituten in Delft aanzienlijk is.
Verder blijkt uit de enquête dat van alle kennisinstituten in Delft de TUD veruit de meeste kennisrelaties
onderhoudt met kennisbedrijven in Delft. Toch kan ook daar nog winst worden behaald. Het huidige
beleid ten aanzien van kennisvalorisatie is nog te zeer verspreid over de faculteiten en te incidenteel. De
TUD is daarom momenteel bezig haar beleid op het gebied van kennisvalorisatie te structureren. Een
onderdeel van dit beleid is het octrooibeleid. De TUD heeft zich voorgenomen om het aantal octrooien
flink te laten toenemen.
Het is ten zeerste de vraag of deze doelstelling van de TUD samen gaat met de noodzakelijke kwalitatieve
verbetering van het octrooibeleid. Het is belangrijk dat de TUD zich niet blind staart op kwantitatieve
toename, maar zich meer concentreert op de effectiviteit en kwaliteit van de octrooien. Zo kan de
benutting van octrooien, die momenteel tekort schiet, beter worden gegarandeerd.
Ook de hogescholen begeven zich steeds meer op de kennismarkt. Zij concentreren zich hierbij vooral op
hun rol als kennispartner voor het MKB. Uit de enquête onder Delftse kennisbedrijven blijkt dat het
aantal kennisrelaties met hogescholen gering is. Dit is opvallend aangezien hogescholen veelal intensieve
relaties hebben met het bedrijfsleven. Blijkbaar zijn de hogescholen in Delft en omgeving nog niet sterk
gericht op bedrijven met kennisintensieve activiteiten. Het recent opzetten van techniekopleidingen bij
hogeschool INHOLLAND en de komst van de Haagse Hogeschool met een groot aanbod aan
techniekopleidingen naar Delft, kan hier wellicht verandering in brengen. Het aanbieden van
techniekopleidingen alleen in Delft zal echter niet voldoende zijn om ook de relaties met kennisbedrijven
in Delft te versterken. Daarvoor is het belangrijk dat netwerkactiviteiten richting kennisbedrijven worden
versterkt en dat het onderwijs wordt afgestemd op specifieke vragen van kennisbedrijven. Hogescholen
hebben al bewezen dat ze zeer actief en inventief zijn in het opzetten van netwerken met het bedrijfsleven
(door middel van onder andere lectoren, regioregiseurs en MKB-loketten). Nu moet worden bewezen dat
hogeschool INHOLLAND en de Haagse Hogeschool ook specifiek met kennisbedrijven intensieve
netwerkrelaties kunnen opbouwen. Het accent moet hierbij minder liggen op het ontwikkelen van kennis
en meer op het toepasbaar maken van bestaande kennis die bijvoorbeeld al bij universiteiten aanwezig is.
In deze rol ligt een belangrijke meerwaarde die de hogescholen kunnen leveren voor de (Delftse)
kenniseconomie.
Uit de enquête onder Delftse kennisbedrijven blijkt verder dat het aantal kennisrelaties tussen Delftse
kennisbedrijven en TNO gering is, terwijl TNO toch een zeer grote speler is op de kennismarkt. De
relaties met kennisbedrijven die TNO onderhoudt, richten zich voornamelijk op de formele toeleveringsen uitbestedingsrelaties. Ondanks het geringe aantal zijn dit wel relaties die een directe impact hebben op
de economie.
Opvallend is ook de houding van TNO ten opzichte van de Delftse economie. Ondanks de in vergelijking
met andere regio’s sterkere vertegenwoordiging van TNO in Delft en de aanwezigheid van vele andere
kennisinstituten en kennisbedrijven, ziet TNO geen speciaal belang van de Delftse economie voor haar
eigen functioneren. Ze staat enigszins afstandelijk ten opzichte van de Delftse economie. Dit is enerzijds
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opvallend gezien de kansen die de Delftse kenniseconomie biedt. Juist deze sterke vertegenwoordiging van
kleine en middelgrote kennisbedrijven en de aanwezigheid van de TUD in Delft bieden TNO een unieke
kans om haar effectiviteit in kennisoverdracht naar bedrijfsleven en de samenwerking met universiteiten
te vergroten. Anderzijds zijn de natuurlijke partners van TNO niet altijd in Delft of zelfs in Nederland
gevestigd. TNO oriënteert en profileert zichzelf dan ook meer nationaal en internationaal.
Een meer toegankelijke en actieve houding van TNO ten aanzien van de Delftse kenniseconomie is vanuit
het oogpunt van de lokale economie wenselijk en biedt TNO mogelijkheden om haar rol als
kennisleverancier met name richting het MKB te versterken.
w Spin off bedrijven
Van de respondenten van Delftse kennisbedrijven is maar liefst 61% een spin off van een kennisinstituut
in Delft. Het meerendeel hiervan is opgericht door (oud)studenten van de TUD. Ondanks dit hoge
percentage kan er vanuit de TUD nog meer gedaan worden om het ondernemerschap te stimuleren.
Bij de vorming van het technostartersbeleid is het van groot belang om zoveel mogelijk bestaande kennis
over de werkwijze en de effectiviteit van technostarters te verzamelen en op basis van de hiaten in deze
kennis nader onderzoek te initiëren. Ook andere universiteiten en instituten hebben aangegeven dat er
nog te weinig kennis is op dit gebied. Vanuit de onderzoeksinstituten en de hogescholen komen maar
weinig spin off bedrijven. Aangezien de TUD hier blijkbaar al een stap verder is, ligt samenwerking voor
de hand.
Het stimuleren van technostarters is echter niet voldoende. Misschien nog wel belangrijker is het
faciliteren van de doorstart van de starter tot een zelfstandig opererend bedrijf. Bovendien is het voor de
Delftse economie belangrijk dat zoveel mogelijk starters ook in de toekomst in Delft gevestigd blijven.
Hierbij is het van belang dat Delft voldoende inspeelt op de vestigingsplaatseisen die deze bedrijven
hebben. Naast meer inzicht in de werkwijze en effectiviteit van technostarters is het dus ook belangrijk
om meer inzicht te krijgen in de processen van doorstart en vestigingsplaatskeuzes die technostarters in
latere levensfasen doormaken.
w Samenwerking tussen kennisinstituten onderling
De hogescholen gaan ook steeds meer samenwerken met de TUD op het gebied van doorstroming en
opvang van studenten en het gebruik maken van faciliteiten. Samenwerking tussen de opleidingsinstituten biedt echter veel meer mogelijkheden. Zo zou samenwerking zich ook kunnen richten op de
gezamenlijke promotie van techniekonderwijs in Delft en het gezamenlijk opzetten en beheren van een
incubator voor technostarters. Door betere onderlinge samenwerking en afstemming kan de impact van
de onderwijsinstituten op de Delftse economie worden vergroot.
Op het vlak van onderzoeksactiviteiten bestaat er tussen de verschillende kennisinstituten nog te veel
overlap. Afstemming, samenwerking en zelfs samenvoeging is nodig om de effectiviteit van de
kennisinstituten te verhogen. Samenwerking wordt door het eigen personeel vaak als bedreigend ervaren
omdat dit betekent dat anderen een kijkje in de keuken van de eigen (onderzoeks)werkzaamheden
krijgen. Daarnaast impliceert samenwerking en samenvoeging veelal dat er activiteiten op elkaar
afgestemd moeten worden, zodat dubbel werk voorkomen wordt. Dit betekent vaak dat werkgebieden
worden beperkt en er gesneden kan worden in personeel. De uitvoering van de afstemming en
samenvoeging en de stimulering van samenwerking tussen instituten is een belangrijke maar ook zeer
moeilijke taak. Naast de noodzakelijke goodwill en inzet van het management van kennisinstituten is het
belangrijk dat de rijksoverheid heeft aangegeven de regierol in dit proces te gaan vervullen.
Al met al kan worden geconcludeerd dat de kennisinstituten een grote impact hebben op de economie in
Delft, maar dat er nog veel onbenut potentieel bij de kennisinstituten aanwezig is. Dit onbenut potentieel
vinden we onder andere in mogelijkheden om meer formele kennisrelaties aan te gaan, spin off bedrijven
te genereren en de benutting van octrooien te vergroten. Betere en intensievere samenwerking, meer
transparantie van de aanwezige kennis bij kennisinstituten, betere afstemming van het kennisaanbod op
de marktvraag en betere communicatie met bedrijfsleven en andere kennisinstituten is nodig om
kennisoverdracht van kennisinstituten naar bedrijven effectiever te laten plaatsvinden. De oorzaken van
het onbenutte potentieel bij de kennisinstituten ligt echter niet alleen bij de kennisinstituten zelf, maar
deels ook bij overheid en ondernemers. Voor de overheden is een zeer belangrijke stimulerings- en
regierol weggelegd en voor de ondernemers geldt dat zij meer open moeten staan voor kennis van buiten
hun eigen bedrijf.
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Bijlagen
1. Toelichting op de Economische Thermometer
De thermometers voor economische groei en economische kracht zijn ontwikkeld door de Stafgroep
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland. Ze zijn primair bedoeld om indicatie te geven van het
reilen en zeilen van regionale economieën in ons land. Ze hebben daarom vooral een signalerende functie.
Bij beide thermometers is gekozen voor een viertal indicatoren die de economische groei respectievelijk
kracht duiden. De thermometerstand 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 standaarddeviatie) vertaalt zich in punten die de regio meer of minder krijgt toebedeeld dan dat
landelijke gemiddelde: een zes. De berekeningswijze is voor alle indicatoren hetzelfde. Het rapportcijfer
voor economische groei en kracht is het evenredige gemiddelde van de vier bijbehorende indicatoren.
2. Lijst met geïnterviewde personen
Dr. J.A.J. Basten
Dr. G.J. van den Berg
l Mr. M.C. van Hemert
l Drs. C.J. van Laren
l Mr. J. Krul
l Mw. E.R.M. Verhoef
l Prof. dr. ir. J.G. Wissema
l
l

- TNO Management B.V.
- TU Delft
- Hogeschool INHOLLAND Delft
- Projectbureau en Stichting Delft Kennisstad
- TU Delft
- Haagse Hogeschool
- TU Delft en Netwerk Jonge Ondernemers

Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun medewerking.
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l Kamer van Koophandel Haaglanden/Vereniging Kamers van Koophandel (diverse jaargangen),
Bedrijvendynamiek. Den Haag/Woerden.
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