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Omslagartikel
Management / Product en ontwikkeling

De overheid wil dat de BV Nederland, waaronder de voedingsmiddelenindustrie, de
internationale concurrentie het hoofd biedt met kennisintensieve producten. De
industrie, maar ook universiteiten en de kennisinstituten, zetten echter vraagtekens
bij de manier waarop de overheid haar faciliterende rol invult. Goede ervaringen zijn
opgedaan binnen het WCFS. De toepassing van fundamentele kennis blijft zorgelijk,
zo leert een rondgang bij enkele toonaangevende personen in het veld.

Nederland kennis(

Nederland kan de opkomst van de internationale concurrentie
onvoldoende het hoofd bieden. De landbouw dreigt hetzelfde
lot te treffen als de eens zo welvarende, maar inmiddels verdwe-
nen tabaks- en textielindustrie, de scheepsbouw en de elektro-
nica-industrie. Slinkende subsidies in combinatie met opko-
mende concurrentie uit andere werelddelen eisen hun tol.
Grondstofstromen zullen op de (middel)lange termijn anders
lopen. De verwerkende industrie zal (een deel van) haar pro-
ductie en mogelijk ook onderzoek verplaatsen naar andere
(lagelonen-)landen.
Om de internationale concurrentie beter het hoofd te kunnen
bieden, moet – volgens kabinet Balkenende II – Nederland een
kennisland in plaats van een productieland worden. Hoe is de
huidige situatie bij agrofood en ‘life sciences’ momenteel? Ver-
tegenwoordigers van universiteiten, kennisinstituten en
bedrijfsleven (zie het kader op pag. 13) geven hun mening.

Wetenschap
Wetenschappers maken zich zorgen. Al jaren achtereen ontvan-
gen zij minder geld van de overheid. Geld waarmee zij funda-
menteel onderzoek kunnen verrichten. Het jaarverslag van de
VSNU, de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten,
meldt dat 7 van de 14 universiteiten, waaronder Wageningen
Universiteit, in 2002 verlies leden. De komende jaren zullen de
inkomsten nog verder dalen, daar de rijksbijdrage per student
daalt van ¤ 5.100 in 2002 tot ¤ 4.600 in 2007.
Wageningen Universiteit is binnen het Nederlandse weten-
schappelijk onderzoek voor de voedingsmiddelenindustrie de
centrale speler. Volgens cijfers van het Amerikaanse Informa-
tion Sciences Institute behoort Wageningen wat betreft het
aantal citaten in wetenschappelijke tijdschriften bij de top-drie
voor zowel ‘Agricultural Sciences’ als ‘Environment & Ecology’
en tot de top-vijf voor ‘Plant & Animal Sciences’. “Alleen inter-
nationaal zeer vermaarde organisaties komen voor ons”, licht
Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur van Wage-
ningen UR, toe.

Agrotechnologie
Voor de verwerkende industrie is de Agrotechnology and Food
Sciences Group van Wageningen UR een belangrijke cluster van
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In deze Sciences
Group, waar Fons Voragen wetenschappelijk directeur is, wer-
ken het departement Agrotechnology en Food Sciences en het
onderzoekinstituut Agrotechnology & Food Innovations (voor-

malig ATO en IMAG) nauw samen. De over-
heid (LNV) draagt 54% van de totale omzet
van ¤ 45,5 mln bij. De Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) 9% en voedingsmiddelenbedrij-
ven, al dan niet met additionele subsidies,
maar liefst 37%.
Frans Kok, directeur onderzoekschool Voe-
ding, Levensmiddelen- en Agrobiotechno-
logie en Gezondheid (VLAG; 340 aio’s
en 40 post docs), ziet het deel van
het geld dat de universiteit
geheel naar eigen inzicht
kan besteden (aan vooral
fundamenteel onder-
zoek), nu nog circa
40%, snel achter-
uitgaan. “Het
innovatieve,
door
nieuwsgie-
righeid
gedreven
onderzoek en
de opleiding
van acade-
mici komt
daarmee
in de
knel”,
aldus Kok.
Vergelijk-
bare geluiden
zijn te beluisteren
bij de universiteiten van Maastricht
en Gent (B). Wim Saris, wetenschappelijk directeur van Nutrim
(Nutrition and Toxicology Research Institute Maastricht):
“Gezien de reductie in de afgelopen vijftien jaar en de komende
bezuinigingsrondes van het kabinet zal nog slechts eenderde
van ons onderzoek intern worden gefinancierd. Juist voor een
universitaire instelling met een meer fundamentele onderzoek-
staak is dat niet goed. Nederland zal dan ook zijn taak als ken-
nisland snel verliezen.”
De overheid is met haar vele jaren achtereen doorgevoerde
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bezuinigen op het wetenschappelijk onderzoek te ver doorge-
schoten. Daarover is iedereen het eens. Een verbetering in deze
situatie op korte termijn hoopt iedereen, maar verwacht vrijwel
niemand. Balkenende II moet bezuinigen. Gehoopt wordt dat het
door het kabinet ingestelde Innovatieplatform het tij kan keren.
Voordat de universiteiten daarvan profiteren, zijn echter meerde-
re jaren verstreken. “Hopelijk is de achterstand op het buiten-
land, zoals bij het genomics-onderzoek is gebeurd, dan niet te

groot”, verwoordt Saris de zorg van velen.

Kiezen
De overheid moet kiezen, zo is de stelli-
ge overtuiging van zowel bedrijven als
kennisinstellingen. De regering moet
vaststellen op welke kennisgebieden
de BV Nederland (nog) excelleert, die

verheffen tot speerpunt en deze met
subsidies gericht ondersteunen dan wel
versterken. Uitzondering is het NIZO

waar directeur Juriaanse vindt dat
de overheid al heeft gekozen,

onder meer via het instellen van
vier topinstituten (voeding,

polymeren, metalen en infor-
matica). “Het zijn juist de

universiteiten die moeten
kiezen voor core compe-

tenties en core busi-
ness. Zij moeten

ophouden alles te
willen doen. Dat

gecombineerd
met het aan-

bieden van
kennis
beneden
de kost-
prijs, zorgt
voor de
door de
VSNU
geconsta-
teerde ver-

liezen.”
Maar ook bin-

nen kennisge-
bieden moet wor-

den gekozen, bijvoor-
beeld welke

wetenschapper meer en welke minder geld ontvangt. “Als de
OESO het topinstituut Wageningen Centre for Food Sciences
(WCFS) als zeer goed beoordeelt, moet het budget dus worden
verhoogd in plaats van dat het nu telkens onder druk staat”,
reageert Philip van Lelyveld, directeur Public Affairs bij DSM
voor de divisie Life Science Products. “Hetzelfde zou ook in

Europa moeten gebeuren. Waarom niet een European Molecu-
lar Biotechnology Organisation opgericht waarin bijvoorbeeld
ook banken en investeerders kunnen participeren?”
Al mijn gesprekpartners zijn het er over eens dat Agrofood en
Life Sciences een van de nog resterende sectoren is waarin
Nederland excelleert. Niet alleen wat betreft het fundamentele
onderzoek aan de universiteiten, maar zeker ook voor het meer
toegepast onderzoek bij kennisinstituten als Agrotechnology &

Food Innovations, NIZO food research en TNO Voeding. De
overheid ondersteunt deze gehele kennisinfrastructuur, bij
gebrek aan een samenhangende langetermijnvisie, te weinig.

Concentreren
Ook de universiteiten zelf zullen op korte termijn moeten kie-
zen, bij het verwachte toenemende gebrek aan financiële mid-
delen. Ook daar lijkt iedereen van overtuigd. In navolging van
het HBO zal het universitaire onderwijs zich moeten concentre-
ren. Op het gebied van agrotechnologie is dat al het geval. Bij
veel aanpalende en ondersteunende disciplines, bijvoorbeeld
integrated product- en procesdesign, waar de Technische Uni-
versiteiten een grote rol vervullen, moet dat nog plaatsvinden.
Ook zullen universiteiten meer moeten samenwerken, al valt
dat in de praktijk niet altijd mee. WCFS-directeur Jo Hautvast:
“Toen de Universiteit van Maastricht te kennen gaf ook aan ons
topinstituut te willen deelnemen, gaf dat hier aan de universi-
teit in Wageningen best enig rumoer. Uiteindelijk is er echter
mee ingestemd omdat iedereen steeds meer beseft dat wij in
Nederland niet elkaar moeten beconcurreren, maar dat we
elkaar juist moeten versterken.”

Samenwerking
Universiteiten, kennisinstituten en industrie moeten elkaar bij
hun onderzoek aanvullen en versterken in plaats van elkaar
beconcurreren. Een dergelijke mening wordt door alle
gesprekspartners gedragen. Hautvast roemt zijn topinstituut
Wageningen Centre for Food Sciences waarin bedrijven als Ave-
be, Cosun, CSM, DSM, Unilever en Nederlandse Zuivelorganisa-
tie (NZO) nauw samenwerken met de universiteiten in Wage-
ningen en Maastricht en kennisinstituten als TNO Voeding,
NIZO food research en Agrotechnology & Food Innovations. “De
interactie tussen kennisinstellingen en bedrijven bij het geza-
menlijk uitvoeren van precompetitief onderzoek, is uitstekend.
We krijgen mensen uit de hele wereld om met ons over dit
model te praten.” Volgens hem moet de gehele opzet van het
onderzoek in Nederland dan ook radicaal anders. “We moeten
onorthodox denken. Innovatie betekent spanning opbouwen.
Men moet bereid zijn om risico’s te lopen en accepteren als de
verwachtingen niet uitkomen.”

Vertaalslag
De achilleshiel van zowel het fundamentele als het toegepaste

(loos)land

‘De BV Nederland excelleert in 
Agrofood en Life Sciences’

Illustratie: René Janssen
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onderzoek is de vertaalslag van de resultaten naar de voedings-
middelenproducerende bedrijven. Zelfs binnen het WCFS
(¤ 18,5 mln omzet), ervaren de (kleinere) partners de industrië-
le toepassing van opgedane toegepaste kennis als een onover-
komelijk probleem. Via kortlopende (vier maanden) projecten

wordt nu geprobeerd de kennis die in de precompetitieve
onderzoeksprojecten is opgedaan, voor de praktijk begrijpelijk
en toepasbaar te maken. In totaal dienden de partners 18 voor-
stellen in met een gemiddeld budget van ¤ 40.000. Negen daar-
van zijn inmiddels gehonoreerd.
Over de nauwe samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsle-
ven in het WCFS toont de directeur zich zeer enthousiast. De

constante dialoog die binnen het WCFS met alle partners
plaatsvindt, bestempelt hij als “ongelooflijk boeiend” voor alle
betrokkenen. “Medio november hebben we een sessie over
overgewicht gehouden. Deskundigen werden daarvoor ingevlo-
gen. Veelzeggend was dat alle partners aanwezig waren.”
Het succes van het WCFS werd onlangs door de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
bevestigd. Deze sprak in haar rapport over de vier Nederlandse
topinstituten van een “undeniable success”.

Food Valley
De gemeenten Wageningen en Ede en de investeringsmaat-
schappij Oost NV profileren zich in samenwerking met Wage-
ningen UR als Food Valley. Dat wekt hier en daar wrevel. Het
andere uiterste is dat Wageningen zich als internationaal aan-
spreekpunt profileert voor de gehele agrosector die zich dan
uitstrekt tot geheel Nederland: geen Food Valley maar Food
Delta. In deze constructie zal Wageningen UR de buitenstaan-
der doorverwijzen naar de betreffende specialist elders in
Nederland, en op termijn zelfs naar buitenlandse universiteiten
en kennisinstituten. Wageningen UR legt in toenemende mate
contacten met tot op heden vooral universiteiten in Noord-
Europa. Amerikaanse studenten zouden op termijn als het ware
bij de diverse gespecialiseerde universiteiten in Europa zelf hun
opleiding op maat kunnen samenstellen.

Kennisinstituten
Ook bij de managers van de drie belangrijkste kennisinstituten
TNO Voeding, NIZO en Agrotechnology and Food Innovations
(A&F) lijkt de wil tot samenwerken, mede dankzij aandringen
van onder andere bedrijven als Unilever, steeds verder toe te
nemen. De afgelopen jaren zijn er vooral bij TNO Voeding en
het ATO (inmiddels opgegaan in A&F) vele honderden mensen
verdwenen. Alleen NIZO food research vertoonde groei, volgens
Juriaanse “dankzij een gefocuste strategie, waarin het instituut
zich heeft gespecialiseerd op drie kennisgebieden!” Ook de
twee andere instituten lijken zich te specialiseren.
Een voorbeeld van een samenwerkingsverband is het Innovatie-
centrum voor Vlees en Vis (ICVV). In dit virtuele instituut, dat
deze zomer werd gevormd, werken TNO Voeding, A&F, en ID en
RIVO (de twee laatste onderdeel van de Animal Sciences Group
van Wageningen UR) samen. “Het onderzoek was te versnip-
perd. Bedrijven wisten niet meer bij wie ze moeten zijn”, licht
directeur Fred Beekmans toe. “Met het ICVV hebben we een
front office voor het bedrijfsleven gecreëerd. Bij iedere partner
is een aanspreekpunt voor het ICCV, samen vormen zij het
kernteam dat alle ICVV-zaken bespreekt en onderling verdeelt.”
Een van de partners fungeert als hoofdaannemer en huurt des-
gewenst kennis van de andere partners in. “Op termijn willen
we in overleg met het bedrijfsleven onderzoek initiëren en een
eigen R&D-agenda ontwikkelen”, aldus Beekmans.

Subsidies
“Echt fundamenteel onderzoek gebeurt er ook bij internationa-
le voedingsmiddelenconcerns nauwelijks meer”, aldus Jan
Maat, Principal Scientist External Research van Unilever
Research in Vlaardingen. “Vroeger liep hier iemand rond die
Nobelprijs-waardig was. Die zal je hier nu niet meer aantref-
fen.”
Naast de circa ¤ 90 mln die aan Foods R&D wordt besteed, ‘ont-
vangt’ Unilever R&D Vlaardingen enkele miljoenen die het
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Lichtverstrooiingstechniek voor het bepalen van molecuulmassa en
deeltjesgrootte.  De achilleshiel van zowel het fundamentele als het
toegepaste onderzoek is de vertaalslag van de resultaten naar de
voedingsmiddelenproducerende bedrijven.

‘Wageningen UR kan uitgroeien tot Europees aan-
spreekpunt voor agrofood’
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bedrijf samen met universiteiten via EU- en Nederlandse fond-
sen weet binnen te halen. De tegenstellingen tussen het eigen
‘vrije’ geld en subsidies is groot, evenals de kritiek op de diver-
se subsidiefondsen. DSM en diverse kennisinstellingen delen
die mening.
Bureaucratie (“de aanvraag is een wetenschap op zich”), de
extra eisen ten aanzien van duurzaamheid, de hoge eigen bij-
dragen en een te lage kosten/batenverhouding zijn de grootste
bezwaren. Ter illustratie: het honoreringspercentage van (tijd-
rovende) projectvoorstellen bij Europese fondsen is circa 10%.
Ook de omvang van projecten ondervindt bij sommigen kritiek.
Door het grote aantal betrokken wetenschappers – 70 is bij gro-
te projecten geen uitzondering – worden projecten moeilijk te
managen. Verder stelt de Europese Commissie veel te weinig
fondsen beschikbaar. “De zeventien en een half miljard uit het
zesde kaderprogramma voor vier jaar is een kwart van het bud-
get van het Amerikaanse National Insititutes of Health dat
werkt met een budget van maar liefst zestien miljard dollar per
jaar. En dan praat je nog alleen over ‘health’”, licht Van Lelyveld
(DSM) toe. “Voor Europa en Nederland een zeer gemiste kans.”

Nederland
De ervaringen met de diverse Nederlandse fondsen zijn (veel)
beter. Projecten worden snel(ler) gehonoreerd, terwijl het toe-
kenningspercentage ook hoger ligt: bij het (kleine) technolo-
giefonds van Technologiestichting STW (budget ¤ 45 mln per
jaar) ligt dit zelfs op 40%. “Dat haalt geen enkele andere orga-
nisatie”, aldus program officer Lia Kemper. De door STW geëis-
te eigen bijdrage van de industrie, noemt zij een lachertje.
“Voor een project van ¤ 600.000 dient het bedrijf zelfs slechts
¤ 25.000 in te brengen. Laat ze maar komen met de voorstel-
len.”

Zij wijst er verder op dat aan het beschermen van de in de pro-
jecten opgedane kennis al van meet af aan veel aandacht wordt
geschonken, en zonodig wordt hulp geboden. Die kennisbe-
scherming vindt Philip van Lelyveld (DSM) in het algemeen in
Nederland slecht geregeld. “Patenten worden tegengewerkt,
universiteiten worden onvoldoende gestimuleerd voor het
oprichten van incubators en startende bedrijven worden gecon-
fronteerd met te hoge eisen. De Nederlandse overheid is zelfs
door de EC in gebreke gesteld voor het niet transponeren van
de Europese patentrichtlijn. Die moet direct in de nationale
wetgeving worden geïmplementeerd.”
Diverse kennisinstellingen en -instituten maken zich zorgen
over het stopzetten van de succesvolle regeling EET door het
ministerie van EZ. Het is nog maar de vraag of de nieuwe rege-
ling evenveel ruimte biedt aan bedrijven als kennisinstellingen
om mee te doen. Vooral de beperkingen in het deel van projec-
ten dat voor subsidiëring in aanmerking komt, stelt kennisin-
stellingen voor grote financiële problemen.

Conclusies
– Universiteiten voeren te weinig fundamenteel onderzoek uit.

Op korte termijn verbetert de situatie – bij gebrek aan finan-
ciële middelen – niet. De overheid zou de eerste geldstroom
niet verder moeten laten dalen. Universiteiten moeten ken-
nisgebieden kiezen en meer onderling samenwerken.

– Naar toegepast onderzoek dreigt te veel aandacht te gaan
gezien het belang dat de industrie hier aan hecht en de toe-
nemende invloed van doelfinanciering. Om de onafhankelij-
ke kennisontwikkeling bij instituten te waarborgen zouden
deze een basisfinanciering moeten ontvangen waarmee zij
hun eigen strategisch onderzoek verder vorm kunnen geven.
Verder moet er voldoende doelfinanciering aan kennisinstel-
lingen worden gegeven om de eigen investering te betalen
bij programma’s van Europese en nationale overheden
(zogenaamde contrafinanciering).

– Bedrijven kunnen de kennis uit het toegepaste fundamente-
le onderzoek onvoldoende toepassen in hun bedrijfsvoering
doordat zij zelf geen of nauwelijks meer wetenschappers in
dienst hebben die deze kennis kunnen vertalen. Het is een
eigen verantwoordelijkheid van bedrijven om te zorgen dat
zij voldoende kennis in huis hebben om aansluiting te hou-
den bij ontwikkelingen buitenshuis. Kennisinstituten als
TNO Voeding, NIZO food redearch en Agrotechnology &
Food Innovations zullen hierbij een steeds belangrijkere rol
vervullen.

– De animo voor Europese fondsen neemt af, de ervaringen
met Nederlandse fondsen zijn (nog) gunstig. 

‘Een Nobelprijs-waardige onderzoeker 
zul je hier niet meer vinden’

Hans Damman
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