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Voorwoord
‘Onze welvaart is niet vanzelfsprekend en blijft ook 
niet vanzelf intact’ is een belangrijke uitspraak in 
het beleidsprogramma van het kabinet Balkenende 
IV. Ook een kennisinstelling als FOM moet deze 
opvatting in haar beleid verdisconteren. FOM is een 
organisatie die fundamenteel onderzoek fi nanciert 
en zelf ook uitvoert. In haar Strategisch Plan kiest 
FOM niet alleen voor meer onderzoek op gebieden 
als nanofysica/technologie, kernfusie, fysica van 
levensprocessen maar ook voor meer onderzoek in 
samenwerking met bedrijven, in de vorm van onze 
Industrial Partnership Programmes. Het volgen van 
de internationale ontwikkelingen in ons vakgebied 
én het actief willen bijdragen aan de Nederlandse 
samenleving zijn bij FOM levende begrippen.

FOM is een doorstroomorganisatie. Jaarlijks 
vertrekken circa zeventig net gepromoveerde fysici 
naar nieuwe werkgevers, variërend van (buiten-
landse) universiteiten tot grote bedrijven. Deze 
jonge mensen vormen onze belangrijkste directe 
bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Bij 
ons denken over hoe we hieraan verder kunnen 
bijdragen, komt de vraag op of wij in ons veld het 
starten van een eigen onderneming zouden kunnen 
stimuleren. Met deze vraag voor ogen zochten we 
contact met prof. dr. Mirjam van Praag en Sander 
Hoogendoorn MSc. van het Amsterdam Center for 
Entrepreneurship verbonden aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zij hebben een onderzoek naar 
ondernemerschap onder onze (oud-)promovendi 
uitgevoerd. In dit boekje vindt u hun bevindingen 
die zijn aangevuld met zes portretten van erva-
ringsdeskundigen, bijna allen oud-FOMmers. 

Een opvallende observatie is dat ‘als natuurkundi-
gen besluiten ondernemer te worden, er een grote 
kans is dat zij succes zullen hebben’. Dit maakt dat 
FOM zeker iets moet doen met een aantal aanbeve-
lingen. Zo willen we workshops organiseren waarin 
(FOM-)ondernemers hun ervaringen delen met 
onze promovendi. In aanvulling hierop zullen wij 
netwerkvorming stimuleren. Ook gaan we de 
mogelijkheden onderzoeken om ons bestaande 
pakket bijzondere cursussen voor onze promoven-
di te verbreden. Daarnaast kan FOM startende 
ondernemers uit eigen kring op verschillende 
manieren ondersteunen. Hierover maken we per 
keer maatwerkafspraken.

De onderzoekers suggereren ook te kijken naar 
verlenging van de promotieduur. Voor het meren-
deel van de promovendi geldt echter dat het in hun 
persoonlijk carrièrebelang is om voor hun dertigste 
als jonge doctor bij een nieuwe werkgever in dienst 
te treden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat 
promovendi binnen vier jaar promoveren. In 
individuele gevallen kunnen we naar maatwerk in 
de aanstelling zoeken. Tenslotte blijft voor promo-
vendi ons eerste hoofddoel: een proefschrift dat in 
de internationale natuurkundewereld klinkt als 
een klok!

dr. Hans Chang
directeur FOM
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De maatschappij en kenniseconomie interesseren 
zich anno 2008 steeds meer voor de resultaten van 
hoogwaardig onderzoek, vanuit de vraag op welke 
manier de onderzoeksresultaten kunnen bijdragen 
aan sociaal-economische vooruitgang. FOM staat 
voor fundamenteel onderzoek, maar sluit de ogen 
niet voor de vragen uit de samenleving. Onderne-
merschap op basis van hoogwaardige kennis kan 
bijdragen aan het creëren van waarde. Dergelijke 
valorisatie van FOM-kennis vindt echter weinig 
plaats. Van de gepromoveerde oud-FOMmers of 
huidige FOM-postdocs en promovendi besluiten 
relatief weinig mensen een eigen bedrijf te starten. 
Ze geven de voorkeur aan een andere carrière. Dit 
is vanuit sociaal-economisch perspectief wellicht 
zonde, omdat ondernemers met een bèta-achter-
grond in het algemeen succesvol zijn. De vraag is 
waarom zo weinig FOMmers ondernemer worden? 
Welke factoren zijn van invloed bij de keuze al dan 
niet ondernemer te worden? Speelt de FOM-organi-
satie daarbij een rol? Het onderzoek ‘FOM en 
ondernemerschap’ heeft dit in kaart gebracht. 
De onderzoeksresultaten kunnen een aanzet geven 
tot nieuw FOM-beleid rondom ondernemerschap. 

De hoofdvragen van het onderzoek: 

• In welke mate starten FOMmers hun eigen 
onderneming?

• Hoe succesvol zijn ze hierin?
• Welke factoren zijn bepalend voor start-up en 

succes? 
• Wat vinden FOMmers van de rol van FOM in 

het stimuleren of tegenhouden van 
ondernemerschap?

• Waarom zijn FOMmers (voorlopig) geen 
ondernemer?

• Hoe zou ondernemerschap onder FOMmers 
kunnen worden gestimuleerd?

1. Zijn FOMmers ondernemers? 
Inleiding en achtergrond

VOORAF
Als we over FOMmers spreken, bedoelen we 
zowel de geënquêteerde oud-FOM-promovendi 
als de huidige postdocs en promovendi. 
Onder FOM-ondernemers verstaan wij alle 
ondernemers onder de respondenten. U vindt 
door de tekst heen illustratieve citaten uit 
gesprekken of opmerkingen bij de enquête. 
Wij vermelden geen namen, omdat de respon-
denten is toegezegd de gegevens anoniem te 
gebruiken. Enige gelijkenis met uitspraken van 
bestaande personen berust op louter toeval.
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Tabel 1. Specifi catie van de 
enquêterespons

voor rappel

na rappel

totaal

Nederlandse promovendi 43 19 62

niet-Nederlandse promovendi 36 14 50

Nederlandse postdocs 2 1 3

niet-Nederlandse postdocs 12 6 18

Nederlandse oud-promovendi
(86 voor 1980 gepromoveerd; 
316 na 1980 gepromoveerd)

289 113 402

totaal 382 153 535

aangeschreven FOMmers 1969

onbestelbaar retour 294

responspercentage 32%

1.1 DE OPZET VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek is in 2007 uitgevoerd. De gegevens 
zijn op twee manieren verzameld. Allereerst zijn 
gesprekken gevoerd met twee FOM-ondernemers, 
drie niet FOM-ondernemers en met de directeuren 
van de FOM-Instituten AMOLF, Rijnhuizen en 
Nikhef. Mede op basis van de informatie uit deze 
gesprekken stelden de onderzoekers de schrifte-
lijke enquête samen, die onder 1969 FOMmers 
(de groep gepromoveerden sinds 1970, de huidige 
postdocs en promovendi) is uitgezet. De respons is 
gespecifi ceerd in tabel 1. Het responspercentage 
kwam uit op 32 procent. De betrouwbaarheid van 
de resultaten kan enigszins beïnvloed zijn doordat 
FOMmers die niets met ondernemen hebben 
mogelijk in mindere mate gereageerd hebben. 
De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van 
statistische methoden. De analyse van de enquête- 
en gespreksgegevens leidt tot antwoorden op 
bovengenoemde vragen. 

1.2 DE FOMMER IN CIJFERS

De analyse van de enquêtes van de 535 FOMmers 
resulteert in een beeld van dé FOMmer: wie is hij of 
zij? Waarmee onderscheidt de FOMmer zich? 

Bovengemiddeld intelligent, 43 jaar, met partner
Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde 
FOMmer een intelligente man van 43 jaar is, met 
een partner (75 procent van de respondenten heeft 
een partner). Hij heeft hoogopgeleide ouders. 
Vrouwelijke FOMmers vormen met twaalf procent 
de minderheid. Verder merken de onderzoekers 
op dat negen procent van de FOMmers een onder-
nemende moeder heeft en negentien procent een 
ondernemende vader. Meer dan twintig procent 

“Natuurkundigen zijn vrij rationeel, houden 
niet van zweverig gedoe, zijn niet zo 
romantisch. Het zijn rationele denkers die 
geen bullshit kopen en in dat opzicht soms 
harde mensen. De cultuur verandert als er 
vrouwen bij komen.”
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van de FOMmers heeft geen natuurkunde gestu-
deerd. Het merendeel (71 procent) studeerde aan 
een algemene universiteit en 29 procent van de 
FOMmers aan een technische universiteit. Maar 
liefst 31 procent van de FOMmers is cum laude 
afgestudeerd.

FOMmers doen gemiddeld 4,5 jaar over hun 
promotietraject, met een standaarddeviatie van 
iets meer dan een jaar. Negen procent promoveert 
cum laude. Voor veertien procent van de FOMmers 
geldt dat er een industriële partner bij het promo-
tietraject betrokken is (was). 

Ondernemerschap reden tot promoveren?
Waarom gaan FOMmers promoveren? Zo’n dertig 
(30,1) procent gaf aan graag onderzoek te willen 
doen. Men wilde nog niet stoppen met studeren 
(16,9 procent) of ‘promoveren past voor 16,3 
procent in de carrièreplanning’. Voor slechts twee 
FOMmers was de belangrijkste reden ‘ik wilde 
graag ondernemer worden’. Daarmee scoort deze 
reden het laagst van de negen genoemde. Het 
merendeel van de FOMmers gaat promoveren om 
onderzoek te doen. Ondernemerschap is dan niet 
in beeld, is de conclusie.  

2. FOM en 
ondernemerschap

Hoeveel FOMmers starten wel hun eigen bedrijf? 
Waarom gaan ze daartoe over? Zijn ze succesvol en 
waardoor wel of niet?

2.1 DE START VAN EEN ONDERNEMING

Een zelfstandig ondernemer is iemand die voor 
eigen rekening en risico werkt met of zonder 
personeel. Ongeveer tien procent van alle geënquê-
teerde FOMmers was ooit - nu of in het verleden - 
zelfstandig ondernemer. Op dit moment heeft 
negen procent van de oud-promovendi een eigen 
bedrijf. Beide percentages zijn laag, want van de 
Nederlandse beroepsbevolking is 12,5 procent 
ondernemer. De vergelijking met het percentage 
ondernemers in de mannelijke beroepsbevolking 
(veertien procent)1 maakt het beeld scherper. Dit 
levert wellicht een betere maatstaf op aangezien 
het percentage mannen onder FOMmers immers 
88 procent is. Overigens is bekend dat opleiding en 
de kans om ondernemer te worden niet (negatief) 
met elkaar samenhangen. De hoge opleiding van 
FOMmers biedt op zichzelf dus geen verklaring 
voor het lage percentage FOM-ondernemers. 

1 Centraal Bureau voor de Statistiek/Ministerie van 
Economische Zaken: Het Nederlandse ondernemingsklimaat 
in cijfers 2007.
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Van alle FOMmers die ooit zelfstandig ondernemer 
zijn geworden, is ongeveer driekwart dat nog steeds. 
FOMmers lijken daarmee een grotere overlevings-
kans te hebben dan andere ondernemers. Het 
percentage bedrijven in Nederland dat twee jaar na 
de start nog actief is, is eveneens 75 procent. Daarbij 
geldt echter dat een aanzienlijk deel van de onder-
nemers hun bedrijf na twee jaar alsnog beëindigt2. 

2.2 HET SUCCES VAN DE FOM-
ONDERNEMER

FOM-ondernemers zijn succesvol als we kijken naar 
overlevingsduur en overlevingskans. Geldt dit ook 
voor andere succesindicatoren? 

Naast overlevingsduur en -kans is inkomen een 
tweede maatstaf voor succes. Omdat de FOMmers 
een vrij homogene onderzoeksgroep vormen is niet 
het inkomen van FOM-ondernemers met dat van 
andere ondernemers vergeleken, maar het 
inkomen van FOM-ondernemers met het inkomen 
van FOMmers die nu als werknemer in een bedrijf 
of organisatie werken. Deze niet-ondernemers 
verdienen bruto gemiddeld 84.987 euro op jaarba-
sis, terwijl het inkomen van ondernemers op 
111.643 euro uitkomt. Aangezien de inkomensver-
deling van ondernemers veel schever is dan die 
van werknemers geeft het vergelijken van gemid-
delde inkomens geen reëel beeld. Daarom is even-
eens gekozen voor een vergelijking van mediane 

inkomens. Deze mediane inkomens zijn voor beide 
groepen lager dan de gemiddelde inkomens. Uit de 
arbeidseconomie is bekend dat ook leeftijd, 
geslacht en andere kenmerken van invloed zijn op 
het individuele inkomen. De mediane inkomens-
vergelijking is gecorrigeerd voor deze kenmerken. 
Vervolgens blijkt dat de FOM-ondernemer signifi -
cant meer verdient dan de FOMmer die in loon-
dienst werkt. Het verschil bedraagt 22 à 23 procent.

Deze uitkomst is niet zo vreemd. Het rendement 
op opleiding is voor ondernemers in het algemeen 
hoger dan voor werknemers. Het feit dat dertig 
procent van de tweehonderd meest succesvolle 
ondernemers in Nederland een bèta-georiënteerde 
opleiding gevolgd heeft illustreert dit.2, 3  Hoogop-
geleide bèta’s en dus ook FOMmers zijn in het 
algemeen goede ondernemers die meer verdienen 
dan werknemers met dezelfde achtergrondken-
merken.

Leiding geven?
Geven ondernemende FOMmers in vergelijking met 
FOMmers die werknemer zijn leiding aan meer personen?

De antwoorden op deze vraag geven inzicht in de 
derde succesmaatstaf. Ook hier is gekozen voor 
een vergelijking tussen de mediane ondernemer en 
de mediane werknemer: de ondernemer geeft aan 
vier personen meer leiding dan de werknemer. 

2 Centraal Bureau voor de Statistiek/Ministerie van 
Economische Zaken: Het Nederlandse ondernemingsklimaat 
in cijfers 2007.
3 Cardia en Van Praag (2007), ‘Onderwijs en ondernemer-
schap in Nederland’, ACE Entrepreneurship Update 4.

• Met negen procent is het percentage onder-
nemers onder FOMmers lager dan gemiddeld 
in Nederland (12,5 à 14 procent).
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2.3 KARAKTERISERING VAN FOM-
ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN

Welke kenmerken zijn van toepassing op de 
ondernemers in de steekproef? 

Opvallend is dat 96 procent van de FOM-onderne-
mers hun bedrijf zelf is begonnen in plaats van dit 
te hebben overgenomen. Daarnaast heeft ruim 
zeventig procent een levenspartner bij de start van 
de onderneming. Het gemiddelde startkapitaal ligt 
op ongeveer dertigduizend euro. Van de onderne-
mers heeft (had) 61 procent, naast inkomsten uit 
ondernemerschap, ook nog andere inkomsten uit 
bijvoorbeeld eigen vermogen, loondienst bij een 
ander bedrijf of overheid en/of uitkering. Circa 
vijftien procent heeft tijdens de uitoefening van 
hun onderneming aanzienlijke subsidie(s) ontvan-
gen. Het percentage FOM-ondernemers dat één of 
meer cursussen heeft gevolgd waarin aandacht is 
besteed aan ondernemerschap komt uit op 35 
procent. De nettowinst als percentage van de 
omzet in het huidige (laatste) jaar van de onderne-
ming bedraagt gemiddeld 37 procent.

2.4 WELKE FACTOREN ZIJN VAN 
INVLOED BIJ EEN START-UP?

Waarom is het percentage ondernemers onder 
FOMmers lager dan gemiddeld? Wie wordt onder-
nemer en wie niet? En in welke mate hangt dit af 
van FOM-beleid? 

De onderzoekers hebben geschat welke factoren 
van invloed zijn op de kans dat een FOMmer 
daadwerkelijk een onderneming start. Vervolgens 
is de intentie tot ondernemerschap onderzocht, 
op basis van de vraag hoe groot FOMmers de kans 
achten dat ze in een later stadium nog ondernemer 
worden. Daarna is de voorkeur voor ondernemer-
schap verklaard aan de hand van de vraag in 
hoeverre men ondernemerschap beschouwt als 
een leuk, spannend en/of interessant alternatief. 

Mannen eerder ondernemer dan vrouwen
Over de gehele linie van het onderzoek valt het 
volgende patroon op: het effect van leeftijd (of 
tijdgeest) is klein. Mannen kiezen eerder voor 
ondernemerschap dan vrouwen. Uit de literatuur 
blijkt dat dit een algemeen fenomeen is. Natuur-
kundigen onder de FOMmers worden vaker 
ondernemer dan FOMmers die een andere studie 
hebben gevolgd. Ook zien de onderzoekers dat het 
ontplooien van bestuurlijke activiteiten tijdens de 
studie samengaat met een grotere voorkeur voor 
ondernemerschap.

Oud-promovendi vaker ondernemer
De kans op ondernemerschap neemt toe naarmate 
FOM-promovendi langer over hun promotietraject 
doen, waarbij dit effect een lineair patroon volgt. 
Een mogelijke oorzaak daarvoor is dat zij de extra 
tijd aan andere, maatschappelijk waardevolle 

FOM-ondernemers zijn goede ondernemers: 
• de overlevingskansen zijn groter dan 

gemiddeld;
• ze verdienen twintig procent meer dan 

FOMmers in loondienst;
• ze geven leiding aan meer ondergeschik-

ten dan FOMmers in loondienst.
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activiteiten besteden waarvan de opgebouwde 
vaardigheden een positief effect hebben op 
ondernemerschap. 

Een doelbewuste planning?
Is er een verband tussen de motivatie die FOMmers 
achteraf aangeven voor het starten van een 
promotietraject en de kans op ondernemerschap? 

Uit het onderzoek blijkt dat FOMmers die als 
belangrijkste reden voor een promotie aangaven 
dat ze graag onderzoek wilden doen, niet snel voor 
ondernemerschap zullen kiezen. Dit is een voor de 
hand liggende uitkomst: FOMmers voor wie 
promoveren in de carrièreplanning past, zien een 
promotietraject niet als een ‘logische’ voorberei-
ding op ondernemerschap. Voor de promovendi die 
vooraf niet goed wisten wat voor werk ze wilden 
gaan doen, is de intentie om ondernemer te 
worden wat groter. Ook geldt dat naarmate men de 
keuze ‘wat te doen na de promotie’ later in het 
traject maakt de intentie tot ondernemerschap toe-

neemt. Ondernemerschap komt niet voort uit een 
doelbewuste planning, is de conclusie.

Op de hoogte gesteld door FOM
FOM geeft vierdejaars promovendi gelegenheid een 
Business Orientation Week aan de Nyenrode 
Business Universiteit te volgen. Bij de deelnemen-
de FOMmers blijkt de voorkeur voor ondernemer-
schap groter. Hiermee is niet gezegd dat de cursus 
een positief effect heeft op de kans om ondernemer 
te worden aangezien deelname facultatief is en 
waarschijnlijk alleen FOMmers aantrekt die al 
interesse hebben in het starten van een bedrijf of 
een carrière in het bedrijfsleven overwegen. Op-
vallend is wel dat bij die FOMmers die FOM op de 
hoogte heeft gesteld van de carrièremogelijkheid 
ondernemerschap, de voorkeur voor onder-nemer-
schap kleiner is. Schetst FOM in haar communica-
tie een ongunstig beeld van het ondernemerschap? 
Een mogelijke verklaring is dat het - reële - beeld 
FOMmers simpelweg niet aanspreekt. 

De voorkeur voor ondernemerschap
Het ondernemingsklimaat binnen de verschillende 
FOM-instituten of universitaire werkgroepen, zoals 
de FOMmers dit ervaren, speelt een bepalende rol 
in de voorkeur voor ondernemerschap. FOMmers 
die sterker overtuigd zijn van de mening dat ‘geld 
verdienen’ uit de wetenschap moet worden 
gehouden, hebben minder voorkeur voor onderne-
merschap dan FOMmers die hierover een andere 
mening hebben. De mate waarin een industriële 
partner bij het promotieonderzoek betrokken is, 
heeft geen signifi cant effect op de kans op, intentie 
tot of voorkeur voor ondernemerschap. Of FOM-
mers hun promotieonderzoek doen binnen een 
FOM-instituut of binnen een universitaire werk-
groep, is evenmin van invloed. Tussen de FOM-

“Het primaire doel van promotieonderzoek is 
het verder brengen van de wetenschap. Als 
onderzoek ook nog maatschappelijke relevantie 
- of voorbereiding op een loopbaan in de 
maatschappij met zich mee brengt - dan is dit 
mooi meegenomen. De kwaliteit van het 
wetenschappelijk onderzoek wordt minder 
naarmate men commerciëler werkt. De despeci-
alisatie die een FOMmer moet ondergaan om 
ondernemer te worden is een vorm van 
kapitaalvernietiging.”
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instituten bestaan geen grote verschillen in de 
mate waarin FOMmers ondernemer worden. 
Universitaire achtergrond (aan een algemene of 
technische universiteit afgestudeerd) en de aard 
van het onderzoek (theoretisch of experimenteel) 
beïnvloeden de keuze niet. Onder de natuurkundi-
gen valt een onderscheid op: FOM-promovendi 
die in het subgebied van de molecuulfysica hun 
promotieonderzoek doen - acht procent van de 
steekproef - kiezen eerder voor het opstarten van 
een bedrijf dan natuurkundigen in een ander 
subgebied. Ook vaste-stoffysici (twaalf procent) 
hebben een grotere voorkeur voor ondernemer-
schap dan andere FOMmers.

2.5 HOE NOG MEER SUCCES VOOR 
FOM-ONDERNEMERS?

Kan FOM bijdragen aan het toekomstig succes van 
FOM-ondernemers? 

De onderzoekers hebben voor een aantal variabe-
len geanalyseerd in hoeverre ze verband houden 
met het succes van FOM-ondernemers. Het gaat 
om variabelen waarop FOM invloed zou kunnen 
uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet 
betrekken van industriële partners bij het promo-
tieonderzoek of het ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden die voor ondernemen bruikbaar zijn. 
Als maatstaven voor ondernemerssucces hanteer-
den zij (i) inkomen, (ii) aantal personeelsleden in 
dienst, (iii) succesperceptie van de ondernemer en 
(iv) nettowinst als percentage van de omzet. Uit de 
resultaten - circa veertig observaties - blijkt dat er 
weinig consistente signifi cante verbanden zijn 
tussen variabelen waarop FOM invloed heeft en het 
succes van FOM-ondernemers. Mogelijke oorzaak 
is het kleine aantal observaties. 

• FOMmers die langer over het promotie-
traject (mogen) doen, worden eerder 
ondernemer. Wat hiervan de oorzaak is 
komt niet uit het onderzoek naar voren.

• Het plan ontstaat laat in het promotie-
traject.

• FOM schetst een beeld van ondernemer-
schap dat leidt tot minder voorkeur voor 
ondernemerschap.

Uit de beschikbare observaties blijkt: 
• Er zijn weinig instrumenten waarmee 

FOM de succeskansen van FOM- 
ondernemers kan vergroten.
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Wat vinden FOMmers van de rol van FOM in het 
stimuleren of tegenhouden van ondernemerschap? 
Waarom worden zij (voorlopig) geen ondernemer? 
Hoe kan FOM ondernemerschap onder FOMmers 
bevorderen? 

3.1 PERCEPTIE VAN FOMMERS

FOM heeft de ondervraagden niet gestimuleerd en 
evenmin tegengehouden iets in de richting van 
ondernemerschap te doen. Huidige promovendi 
geven aan wat meer gestimuleerd te zijn dan 
oud-promovendi. In dit verband is sprake van een 
matig positieve trend. Het gebrek aan aandacht 
voor ondernemerschap geldt voor de hele organi-
satie, antwoordden de FOMmers. Zowel FOM, 
FOM-instituten en universitaire werkgroepen als 
begeleiders leveren een kleine bijdrage, maar ook 

hier lijkt sprake van een positieve verandering. 
Slechts enkelen weten dat FOM bereid is onderne-
mers uit eigen kring onder bepaalde voorwaarden 
ondersteuning te bieden.

FOMmers beschouwen de cultuur binnen 
FOM-instituten of universitaire werkgroepen als 
niet-stimulerend voor het starten van een eigen 
onderneming, hoewel men de cultuur nu als 
stimulerender ervaart dan in het verleden. Uit 
de gesprekken komt naar voren dat AMOLF 
qua ondernemende cultuur enigszins boven de 
andere FOM-instituten uitsteekt.

De geënquêteerden vinden de relatief strikte 
termijn van vier jaar promotieonderzoek, nu meer 
dan in het verleden, een barrière voor het ontplooi-
en van maatschappelijk waardevolle activiteiten 
tijdens het promotietraject. Opvallend daarbij is 
dat een kleine minderheid van alle FOMmers iets 
merkt van een nauwe band tussen onderzoek en 
samenleving in de dagelijkse gang van zaken, 
hoewel de huidige promovendi en postdocs ook 
hier iets positiever tegenaan kijken. Slechts een 
relatief klein percentage vindt ondernemerschap 
een leuk, spannend en/of interessant alternatief.

Dit impliceert niet per defi nitie dat FOMmers 
afwijzend staan tegenover ondernemerschap, maar 
ze beschouwen het starten van een eigen bedrijf 
ook niet direct als een bewonderenswaardige stap. 

gg jj gg ,

“Een sterke maatschappelijke relevantie is niet 
per se synoniem voor een hoge citatie-index. 
Het is absolute noodzaak om groepsleiders, 
professoren en directeuren dit te laten inzien. 
Zij kunnen namelijk een nogal grote barrière 
vormen voor het deelnemen aan ‘verruimende’ 
activiteiten.”

3. Op weg naar succesvol 
ondernemerschap
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Het is simpelweg een relatief onbekend verschijn-
sel. Daardoor komt ondernemerschap niet in de 
mindset voor als serieuze carrièreoptie, laat staan 
dat ze een idee hebben waar ze moeten beginnen.

Gezien hun analytische vaardigheden en creativi-
teit in het vinden van oplossingen, ofwel het 
vermogen om hun kennis en kunde in de breedte 
toe te passen, zouden ze zich de bedrijfskundige 
vaardigheden gemakkelijk eigen kunnen maken. 
Dit moet men ze echter wel aanreiken. De commu-
nicatie en informatie over wat ondernemerschap 
precies inhoudt is organisatiebreed summier 
voorhanden en zodoende zijn de wegen naar het 
opstarten van een eigen onderneming niet bekend. 

Als we FOM-ondernemers vragen of hun onderne-
ming op enigerlei wijze gerelateerd is aan het 
promotietraject, antwoorden ze dat vooral de 
daarin opgebouwde kennis en vaardigheden 
belangrijk zijn. 

3.2 WAAROM (VOORLOPIG) GEEN 
ONDERNEMER?

Waarom is het ondernemerspercentage onder 
FOMmers volgens henzelf zo laag? Waarom zijn ze 
(voorlopig) nog geen ondernemer geworden? 

Een groot deel van de FOMmers geeft aan nooit 
ondernemer te zullen worden. Daarnaast heeft de 
meerderheid een heel leuke baan in loondienst en 
zegt om die reden (voorlopig) geen ondernemer te 
worden. Ondernemersrisico lijkt daarbij niet van 
grote invloed te zijn. Huidige promovendi weten 
niet wat hun product of dienst zou kunnen zijn, 
maar het is niet zo dat het type werk van een 
ondernemer niet aanspreekt.

“Onlangs bleek bij een prijsvraag dat mensen 
wel degelijk met interessante toepassingen 
komen, maar ze hebben simpelweg geen zin 
om hiermee een eigen bedrijf te beginnen. Ze 
vinden onderzoek doen gewoon erg leuk en 
mooi werk. Het is niet zo dat ze de toepassing 
niet op de markt willen brengen of niet aan 
de industrie willen geven, maar de meesten 
willen er niet zelf iets mee doen. Ze vinden 
het leuk om zoiets één keer te maken, maar 
niet om honderdduizend keer te verkopen.”

“Misschien durven veel mensen de stap naar 
ondernemerschap niet te zetten, terwijl ze 
helemaal niet bij hun leest hoeven te blijven. 
FOMmers zijn slimme mensen. Ze kunnen 
eigenlijk alles.”

FOMmers vinden: 
• dat de FOM-organisatie weinig aandacht 

besteedt aan ondernemerschap;
• de FOM-cultuur niet stimulerend voor 

ondernemerschap;
• de strikte promotietermijn een belemmering 

voor andere activiteiten.

FOM-ondernemers beoordelen:
• de opgedane kennis en vaardigheden als 

nuttig voor het ondernemerschap.
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Van doorslaggevend belang is dat vooral de huidige 
promovendi een gebrek aan kennis hebben over 
hoe een eigen onderneming op te starten. Ook 
verwacht een deel als ondernemer niet toe te 
komen aan zaken die men leuk vindt, namelijk 
wetenschappelijk onderzoek en inhoudelijke 
diepgang. Opvallend is dat de geënquêteerden de 
aard van het - fundamentele - promotieonderzoek 
niet als een onoverbrugbare barrière beschouwen. 
Ook vinden de meeste FOMmers zichzelf niet 
ongeschikt voor het ondernemerschap.

Een ruime meerderheid geeft verder aan expertise 
te willen opbouwen in een beroep en/of bedrijfstak. 
Verreweg de meeste FOMmers vinden hun huidige 
positie geen zinnige voorbereiding op zelfstandig 
ondernemerschap. Financiële kwesties beschouwt 
men in het algemeen niet als barrière. FOMmers 
verwachten als ondernemer niet minder te 
verdienen dan in loondienst. Ook spelen huidige 
fi nanciële verantwoordelijkheden geen noemens-
waardige rol. Ditzelfde geldt voor startkapitaal en 
mogelijke hinder door regelgeving van offi ciële 
instanties.

“De beste tien procent uit de academische 
wereld moet in wetenschap blijven, want ze 
zijn namelijk niet te sturen. De allerbesten 
zijn geïnteresseerd in natuurkunde en niet in 
de bijzaken. Bijzaken zijn echter inherent aan 
ondernemerschap.” 

“Ondertussen worden er zeker interessante 
toepasbare dingen ontwikkeld, door Nikhef 
bijvoorbeeld GRID, een internationaal 
netwerk van computers met een grotere 
capaciteit aan rekenkracht. Nikhef heeft veel 
rekenkracht nodig en zodoende is men dit 
gaan ontwikkelen, in eerste instantie dus uit 
eigenbelang. En passant blijkt echter dat 
ziekenhuizen hierin ook veel interesse 
hebben in verband met de opslagcapaciteit 
van een dergelijk netwerk voor body scans. 
De Nederlandse Koninklijke Bibliotheek volgt 
de ontwikkeling eveneens met grote belang-
stelling.”

“Uiteindelijk is het heel veel werk om van 
een idee naar een bedrijf te komen en daar 
hebben ze (promovendi, red.) geen zin in, 
want ze willen onderzoek doen.”

“Wetenschappers zijn mensen voor wie het 
verdienen van geld en het opzetten van 
fi rma’s niet de hoofdambitie is. Dit openbaart 
zich al in de keuze van hun studie. Als ze na 
veel zwoegen een wetenschappelijke positie 
hebben bereikt dan willen ze deze niet vullen 
met het doen van proefjes voor bedrijven, 
maar gewoon met fundamenteel onderzoek. 
Mensen die meer naar de toepassing neigen, 
hebben een andere attitude dan mensen die 
de instelling hebben om ‘als eerste de vlag op 
de maan te zetten’.”
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FOMmers beschouwen ondernemerschap niet ‘als 
een degradatie van hun kunnen’. Bijna de helft van 
de oud-FOMmers en circa 35 procent van de 
huidige FOM-promovendi en postdocs heeft de 
optie ondernemen eenvoudigweg nog nooit 
overwogen. Het is niet bij ze opgekomen. Een 
positieve verandering is zichtbaar, maar door het 
feit dat een zo hoog percentage de overweging niet 
maakt, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een 
betere informatievoorziening positieve effecten 
zou kunnen hebben.

3.3 STIMULEREN VAN 
ONDERNEMERSCHAP

De maatregelen om ondernemerschap te stimuleren 
komen grotendeels voort uit de gesprekken en zijn 
vervolgens in de enquête voorgelegd aan alle FOMmers 
om deze te beoordelen op effectiviteit en wenselijkheid.

Het bevorderen van een nauwere band tussen 
onderzoek en samenleving om ondernemerschap 
onder FOMmers te stimuleren vindt men geschikt 
en wenselijk. 

Over de effectiviteit van een verplichte training On-
dernemerschap tijdens het promotietraject 
verschillen de meningen. FOMmers beschouwen de 
maatregel als ‘niet bijzonder wenselijk’. Evenmin 
voelen de ondervraagden voor een verplichte 
cursus over valoriseren. Een niet-verplichte cursus 
of stimulans beoordeelt men wel positief. Het 
verplichte karakter staat FOMmers kennelijk tegen. 
Opmerkingen bij de enquête bevestigen dit beeld.  

Er is grotere consensus over de geschiktheid en 
wenselijkheid van een betere communicatie en 
informatie vanuit FOM over wat ondernemerschap 

De meeste FOMmers willen ook later geen 
bedrijf opstarten.
• De belangrijkste redenen zijn: 1) gebrek 

aan kennis over ondernemerschap, 
2) men overweegt het niet.

• Mogelijk risico, fi nanciële kwesties en 
wet- en regelgeving spelen geen rol in de 
besluitvorming.

• FOMmers vinden zichzelf wel geschikt voor 
ondernemerschap, ook na fundamenteel 
onderzoek.

“In Nederland mag je als technisch geschoold 
iemand als het ware niet veel geld verdie-
nen… Een nerd mag in Nederland niet in een 
Ferrari rijden, terwijl dit in de VS wel kan. Hij 
heeft daar vaak een hoger salaris dan iemand 
die bedrijfskunde heeft gedaan.”

“De timing van de Nyenrode-cursus is niet 
handig, want deze is gepland in het laatste jaar. 
Je hebt dan veel tijd nodig voor het afronden 
van de promotie… FOM zou fl exibeler in het 
toelatingsbeleid moeten zijn en misschien ook 
mensen toelaten die al eerder naar deze cursus 
willen. Als je serieus een eigen bedrijf wilt 
beginnen, moet je niet een paar weken voor het 
einde van je laatste jaar pas een training in die 
richting krijgen.”
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inhoudt. Ook meer ruimte voor het ontwikkelen 
van andere interesses of vaardigheden tijdens het 
promotietraject beoordelen de FOMmers positief. 
Ditzelfde geldt voor een verbreding van op te 
bouwen kennis en vaardigheden.

Uit de gesprekken blijkt dat begeleiders hierin een 
beperkende factor kunnen zijn. Zo zien begeleiders 
in veel gevallen het liefst dat promovendi zich 
uitsluitend bezighouden met onderzoek. Boven-
dien is een periode van vier jaar doorgaans al erg 
kort, gezien de verwachtingen die zowel begelei-
ders als promovendi van het resultaat hebben. Een 
eventuele verbreding van het palet aan op te 
bouwen kennis en vaardigheden tijdens het 
promotietraject ligt dan ook moeilijk, terwijl 
verreweg het grootste deel van alle FOMmers niet 
in de wetenschap terechtkomt. Alleen een verlen-
ging van de promotietermijn zou soelaas kunnen 
bieden.

Over de kwestie of promotieonderzoek meer op de 
eventuele toepassingen van het onderzoek moet 
worden gericht, zijn FOMmers het niet eens. Ze 
denken eveneens verschillend over de wenselijk-
heid om promotieonderzoek meer in samenwer-
king met industriële partners te organiseren, om 
daarmee de maatschappelijke relevantie te 
vergroten. FOMmers zien evenmin weinig in het - 
tijdens het promotietraject - meewerken aan de 
productontwikkeling en -verbetering in een 
MKB-bedrijf, gedurende maximaal drie maanden 
op projectbasis. Ook staan zij niet overwegend 
positief tegenover een stage van circa drie maan-
den in het bedrijfsleven.

gg

“Als je in academische wereld verder wilt, moet 
je je brieven al een jaar voor je promotie hebben 
verstuurd. De cursus Business Orientation Week 
zou bijvoorbeeld aan het eind van het tweede 
jaar beter uitkomen. Dan kun je het promotie-
traject in de jaren daarna eventueel die kant op 
inrichten.”

“AMOLF is van plan om haar promovendi een 
patentcursus aan te bieden. Een eerste proef 
wijst uit dat men dit als zeer positief ervaart. 
Daarnaast worden alle onderzoekers op 
AMOLF regelmatig opgeroepen invention 
disclosures in te dienen. In 2007 leidde dat tot 
vijf patentaanvragen.”

“Sommige mensen zijn gewoon niet volledig 
uitontwikkeld na vier jaar en dan is het waar-
devol om daar een jaar aan vast te plakken. 
Nu wordt een promovendus er na ongeveer 
vier jaar uitgegooid. De meerwaarde van 
andere ervaringen is moeilijk fi nancieel uit te 
drukken, maar de kosten voor FOM wel.” 
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Moet FOM meer fi nanciële middelen vrijmaken voor 
FOMmers die een bedrijf willen starten? 

De meningen hierover zijn verdeeld. Een bonus 
voor FOMmers die een interessante vinding doen 
en daar patent op aanvragen beoordeelt men 
overwegend positief. Selectie aan de poort op zowel 
onderzoekskwaliteiten als op een ‘brede manier 
van denken’ vinden de FOMmers niet geschikt en 
ook niet wenselijk. 

Moet FOM promotieonderzoek zo inrichten dat er 
veel samenwerking met anderen plaatsvindt en een 
netwerk opzetten waarin ook (oud-)FOMmers zitten 
die ondernemer zijn geworden? 

De FOMmers beoordelen dit zowel effectief als 
wenselijk voor het stimuleren van ondernemer-
schap. Een workshop waarin (FOM-)ondernemers 
hun ervaringen delen krijgt veel bijval. Uit de 
gesprekken blijkt dat FOMmers dergelijke mensen 
tijdens hun promotietraject anders niet tegenko-
men. Het laten zien van inspirerende initiatieven 
draagt vaak bij aan de motivatie tot ondernemer-
schap. Als FOMmers zien dat (FOM-)ondernemers 
een bedrijf zijn begonnen, daar plezier aan beleven 
en erom gerespecteerd worden, kan dat voor hen 
een grote stimulans zijn. Tot op heden zijn 
ondernemers echter niet als zodanig in beeld 
gekomen en zijn de enige rolmodellen binnen de 
cultuur van FOM de onderzoekers, met vele en 
goede publicaties en internationaal aanzien.

“In Nederland is het al moeilijk om één 
patent op je naam te krijgen, want wat wil je 
ermee gaan doen? Men redeneert dat je er 
toch niks mee verdient.”

“Wil je ondernemerschap onder FOMmers 
stimuleren dan moet je aspirant-onderne-
mers op een andere manier beoordelen dan 
de standaard wetenschapper. Met adequaat 
personeelsbeleid kun je dan ook veel 
slagvaardiger inspelen op de vraag uit de 
industrie. Er moet wel een duidelijke splitsing 
zijn en niet een beetje halfhalf, want je kunt 
immers niet alle wedstrijden tegelijk lopen. 
De ervaring leert dat toegepaste promovendi-
plekken iets moeilijker in te vullen zijn, maar 
dit zit misschien ook in de mindset van de 
desbetreffende opleiding.”

“Het is gebruikelijk om even in het buiten-
land in een lab te werken, maar aan stages 
wordt weinig gedaan. Je zou dan ervaren hoe 
het is om in een bedrijf te werken. Begelei-
ding bij het opstarten van een bedrijf zou 
een steun in de rug betekenen.”
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“Het zou wel helpen als je mensen gesproken 
hebt die weten wat het inhoudt en jou ervan 
bewust maken hoe je een eigen bedrijf kunt 
beginnen, welke consequenties eraan kleven 
en dergelijke. Daar is tijdens het promotietra-
ject niet echt een overzicht van.” 

 “Jonge natuurkundigen willen wel degelijk 
ondernemer worden in hun vakgebied. Daar 
worden ze blijer van, maar door het geïnsti-
tutionaliseerde karakter verdwijnen ze vaak 
naar andere sectoren. Ze kunnen als onder-
nemer wel degelijk waarde toevoegen.” 

FOMmers vinden dat FOM ondernemerschap 
kan stimuleren door:
• een nauwere band tussen onderzoek en 

samenleving;
• betere informatievoorziening over onder-

nemerschap;
• meer samenwerking met anderen tijdens 

het promotietraject;
• workshops van (FOM-)ondernemers en 

netwerkcontacten.

FOMmers zien niets in:
• verplichte (cursus-)trajecten ter 

bevordering van ondernemerschap;
• selectie aan de poort op basis van andere 

dan onderzoeksvaardigheden.

Er is geen consensus over de wenselijkheid 
van:

• het betrekken van industriële partners 
bij promotietrajecten;

• het onderzoek meer richten op toepassin-
gen;

• stages en/of projecten in het (MKB)- 
bedrijfsleven.
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De uitkomsten van dit onderzoek bieden aankno-
pingspunten voor en kunnen richting geven aan 
FOM-beleid voor succesvol ondernemerschap. De 
onderzoekers houden daarbij terdege rekening met 
het feit dat fundamenteel onderzoek nog steeds de 
kerntaak van FOM is en ook zal blijven. 

Drie observaties uit dit en eerder onderzoek 
impliceren dat het maatschappelijk wenselijk is 
dat meer FOMmers gaan ondernemen:
1. Hoogopgeleide bèta’s zijn vaak succesvolle 

ondernemers 4;
2. Succesvolle ondernemers leveren een grote 

bijdrage aan de economie, zeker in Nederland 
waar een gebrek is aan snelgroeiende en 
innoverende ondernemingen 5; 

3. Relatief weinig FOMmers kiezen voor het 
ondernemerschap. Verreweg de meesten zijn, 
ook in een later stadium, niet van plan 
ondernemer te worden. 6

Omdat hoogopgeleide bèta’s succesvolle onderne-
mers zijn en daarmee succesvoller dan werknemers, 
concluderen de onderzoekers dat dit waarschijnlijk 
ook voor FOM-ondernemers opgaat: het zijn goede 
ondernemers. Dat relatief weinig FOMmers voor 
een eigen bedrijf kiezen, is dan wellicht zonde, 
gezien het succes van de FOM-ondernemers. 
Als FOM ondernemerschap onder FOMmers wil 
stimuleren raden de onderzoekers FOM aan de 
volgende conclusies en aanbevelingen in ogen-
schouw te nemen. 

Informatie over ondernemerschap
De belangrijkste redenen die FOMmers aangeven 
om niet voor het ondernemerschap te kiezen zijn 
(i) een gebrek aan kennis hoe een eigen onderne-
ming op te starten en (ii) het komt niet bij ze op. 
FOMmers vinden dat de FOM-organisatie weinig 
aandacht besteedt aan ondernemerschap. Wel 
valt een positieve trend waar te nemen. Opvallend 
is dat FOMmers die door FOM op de hoogte zijn 
gesteld van de mogelijkheid een bedrijf te starten 
minder geneigd zijn te gaan ondernemen. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat FOM een 
beeld van ondernemerschap schetst dat FOMmers 
simpelweg niet aanspreekt. Of dat FOM in haar 
communicatie een ongunstig beeld schetst.

Voor het overige ervaren FOMmers weinig belem-
meringen voor het starten van een bedrijf. Ze 
vinden zichzelf wel geschikt voor het ondernemer-
schap, ook na het voltooien van een promotie-
traject gebaseerd op fundamenteel onderzoek. 

4. Conclusies en aanbevelingen

4 Cardia en Van Praag, 2007; 
  FOM en Ondernemerschap, hoofdstuk 2
5 Van Praag en Versloot, 2007; CBS/EZ, 2007
6 FOM en Ondernemerschap, hoofdstuk 2 en 3
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Het type werk van een ondernemer lijkt evenmin 
een drempel. Bovendien vormt de status van 
ondernemerschap geen belemmering. Verder 
spelen usual suspects als barrières met betrekking 
tot risico, fi nanciële kwesties en wet- en regelge-
ving voor FOMmers slechts een marginale rol.

Een eerste stap naar succesvol ondernemerschap 
vanuit FOM is een aanzienlijke verbetering van de 
communicatie en informatie over wat ondernemer-
schap inhoudt. Dit moet organisatiebreed plaats-
vinden. Meer informatie over de start van een 
bedrijf vergroot de op dit moment uiterst kleine 
zichtbaarheid van ondernemerschap als serieuze 
carrièreoptie. Tegelijkertijd verschaft het FOMmers 
inzicht in hoe zij ondernemerschap moeten 
aanpakken.

Hoe kan FOM de verbetering in communicatie 
realiseren? De geënquêteerden vinden niet-ver-
plichte workshops geschikt en wenselijk. In deze 
workshops kunnen (FOM)-ondernemers hun 
ervaringen delen. Als rolmodel kunnen onderne-
mers de perceptie over ondernemerschap positief 
beïnvloeden. De workshops dragen bij aan kennis-
ontwikkeling over de relevante markten en de 
omgang met investeerders, en maken inzichtelijk 
wat er bij ondernemerschap komt kijken.

Cultuur binnen FOM
FOMmers ervaren de cultuur binnen de organisatie 
als niet stimulerend voor ondernemerschap, 
hoewel men ook hier een kentering waarneemt. 
Een kleine, maar groeiende minderheid merkt op 
dat er een band is tussen FOM-onderzoek en de 
samenleving. De enige rolmodellen die FOM 
presenteert zijn succesvolle onderzoekers. Dat 
FOM-promovendi pas laat in het promotietraject 
kiezen voor ondernemerschap vloeit deels voort uit 
deze niet op ondernemers gerichte cultuur. Inspire-
rende presentaties van oud-promovendi in 
workshops, een netwerk van huidige en onderne-
mende FOMmers, en een nauwere band tussen 
onderzoek en samenleving kunnen bijdragen aan 
een meer ondernemende cultuur, vinden de 
FOMmers. Plezier, respect en succes in het onder-
nemen werken aanstekelijk, is de redenering. Ook 
zou FOM kunnen faciliteren bij het opstarten van 
een bedrijf en bij het zoeken naar interessante 
partners. 

Kennis en vaardigheden tijdens het promotietraject
Een laatste stap naar succesvol ondernemerschap 
vanuit FOM is het ontwikkelen van - voor onderne-
merschap - relevante kennis en vaardigheden 
tijdens het promotietraject. Gezien het vermogen 
van FOMmers om hun kennis in de breedte toe te 
passen, zullen ze zich de nodige bedrijfskundige 
kennis en vaardigheden gemakkelijk eigen maken, 
mits dit ze wordt aangereikt. De relatief strikte 
termijn van vier jaar promotieonderzoek ziet men 
hierin echter meer en meer als een barrière, terwijl 
men een verbreding van op te bouwen kennis en 
vaardigheden wel waardeert. FOMmers die langer 
over het promotietraject (mogen) doen, starten 
eerder een bedrijf. Mogelijk komt dit doordat 
FOMmers de extra tijd besteden aan het ontplooien 
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van andere, maatschappelijk relevante activiteiten, 
waarin de opgebouwde vaardigheden een positief 
effect hebben op de keuze voor ondernemerschap. 
In dit opzicht kan de promotietermijn meer 
fl exibiliteit gebruiken. 

Ook begeleiders kunnen een beperkende factor 
vormen. Zij zien het liefst dat promovendi zich 
uitsluitend bezighouden met onderzoek. Waarde-
creatie voor de samenleving beperkt zich voor 
begeleiders doorgaans tot een hoge citatie-index. 
Daarbij is vier jaar promotieonderzoek op zich al 
kort, gezien de verwachtingen die zowel begelei-
ders als promovendi van het resultaat hebben. Een 
verbreding van op te bouwen kennis en vaardig-
heden tijdens het promotietraject ligt daarom 
moeilijk. Dat is wellicht jammer, aangezien het 
grootste deel van de FOMmers niet in de weten-
schap terechtkomt.

De prestatie-indicatoren waarop FOM haar 
promovendi beoordeelt zouden voor degenen, 
die de voorkeur geven aan een ‘breed traject’, 
wel enigszins moeten worden bijgesteld. 
Een bonus voor FOMmers die een interessante 
vinding doen en daar patent op aanvragen, kan 
fungeren als een bruikbare opstap in het stimule-
ren van ondernemerschap onder deze FOMmers.

Kennis en vaardigheden uit het promotietraject 
komen van pas in de bedrijfsvoering, vinden 
FOM-ondernemers. Ze ervaren toepassingen en 
producten als minder bruikbaar. Uit het onderzoek 
komen geen suggesties voor concrete maatregelen 
op dit vlak. Over het nut van meer samenwerking 
met industriële partners of het meer benadrukken 
van de toepassing van het fundamentele onder-
zoek zijn de meningen verdeeld. FOMmers hebben 

wel de indruk dat samenwerkingsverbanden met 
verschillende partijen tijdens het promotietraject 
nuttige vaardigheden kunnen opleveren.
Een aantal concrete maatregelen dat men in dit 
verband geschikt en wenselijk vindt:  
• een langere promotietermijn mogelijk maken; 
• een aangepast beoordelingssysteem voor 

promovendi die een 'breed traject' wensen;
• meer ruimte voor het ontwikkelen van een 

breder palet aan kennis en vaardigheden. 



24

5. In gesprek met ondernemers
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De ene na de andere onderscheiding of award 
wordt hem uitgereikt: Master Entrepreneur of the 
Year 2007, Infl uencer of the Year 2008 en recent een 
nominatie voor World Entrepreneur of the Year 
2008. CEO Ad van Wijk (1956) geniet ervan. Nog 
mooier vindt hij het dat inmiddels duizend 
Econcern-collega’s in twintig landen zich inzetten 
voor het verwezenlijken van zijn missie: een 
duurzame energievoorziening voor iedereen. 
“Toen Kornelis Blok en ik in 1984 met Ecofys 
startten, vond iedereen ons zielig.” 

De tijdgeest
Van Wijk studeerde Natuurkunde aan de Universi-
teit van Utrecht. Natuurkunde in Utrecht vertegen-
woordigde vooral de fundamentele kant, was 
weinig technisch-experimenteel georiënteerd. 
Al tijdens zijn studie was Van Wijk bezig met het 
praktisch toepasbaar maken van de natuurkunde, 
ook voor het gewone leven. Hij blikt terug: “Ik heb 
de Vrije Experimentengroep opgericht, later de 
Natuurkundewinkel. We deden onderzoek voor 
mensen met weinig geld, zoals geluidsmetingen 
voor bewonersgroepen of trillingsonderzoek bij 
Hoogovens voor arbeiders die met kranen werkten. 
Dat was toen uitzonderlijk en nieuw, maar paste 

bij de tijdgeest, want begin jaren tachtig ging de 
discussie vaak over ‘doe je met de wetenschap 
nuttige dingen voor de mensheid of maak je 
kernbommen’? Na mijn afstuderen ging ik werken 
in de groep Natuurkunde, Sterrenkunde en Samen-
leving, die net was opgericht aan de Utrechtse 
universiteit. In 1983 vond de brede maatschappe-
lijke discussie plaats over het energiebeleid. 
De oliecrisis zorgde voor een oriëntatie op andere 
energiebronnen. Ruud Lubbers pleitte voor zestig 
kerncentrales in Nederland. Ik onderzocht of 
windenergie een bijdrage kon leveren aan het 
verminderen van de behoefte aan andere centrales. 
Daarop volgden diverse andere onderzoeken naar 
duurzame energie. Ze werden betaald door derden, 
bedrijven en ministeries die wilden weten wat ze 
met warmtekracht of zonne-energie konden.” 

Ecofys, duurzame energie op een economisch 
verantwoorde manier
“Collega-natuurkundige Kornelis Blok en ik 
concludeerden in 1984 dat het mooi was om 
allerlei studies te doen, maar wij wilden dat onze 
plannen voor duurzame energie gerealiseerd 
zouden worden. Dat was voor de universiteit een 
brug te ver. Zonder businessplan begonnen we 

Je drijfveer moet een ideaal 
of een technische vinding zijn

NATUURKUNDIGE DR. AD VAN WIJK BOUWT ECONCERN 

IN UTRECHT UIT TOT MILJOENENBEDRIJF
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met Ecofys. Fys staat voor natuurkunde. Met vier 
andere gelijkgestemde fysici gingen we aan de slag, 
uit idealistische overwegingen in een coöperatieve 
vereniging, maar ook omdat we geen 40.000 gulden 
hadden om een BV op te richten. Wij voorzagen 
toen al dat duurzame energie een belangrijke 
bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van 
de milieuproblematiek. Daarin waren we onze tijd 
vooruit. Ecofys was gericht op het realiseren van 
duurzame energievoorzieningen, op een econo-
misch verantwoorde manier. Wij gingen er hele-
maal voor. Niet vanuit een doorwrocht onderne-
mingsplan, maar omdat we het leuk vonden en er 
wat vanaf wisten. In de natuurkundewereld was 
onze keuze ‘not done’ en men vond ons zielig. 
Je ging als fysicus het onderzoek in, bij Shell of 
Philips. Of je belandde in het onderwijs als je 
maatschappelijk geëngageerd was.” 

Pionieren
“Omdat we geen geld hadden, bleven we bij de 
universiteit werken en opereerden als vrijwilliger 
in ons eigen bedrijf. Pas na drie jaar konden we 
een krediet van de Rabobank krijgen, omdat we 
bewezen op bescheiden schaal winst te maken, 
duizend gulden per jaar. De onderzoeksopdrachten 
verwierf ik altijd zelf. De eerste vijftien jaar bleef 
het pionieren. Duurzame energie werd niet serieus 
genomen. Men beschouwde het als geitenwollen-
sokkenachtig, dacht dat de technologie niet zou 
werken en evenmin economisch interessant was. 
Een van onze eerste projecten was het drogen van 
graan bij een boer. In plaats van met gas kon dat 
met zonne-energie. Onder het dak van de schuur 
bouwden we een kanaal waarmee lucht werd 
aangezogen. We verfden het dak zwart, waardoor 
de lucht werd voorverwarmd. Dit zorgde voor 
een besparing van vijftig procent in gasverbruik. 

Door te laten zien dat iets werkte haalden we 
vervolgopdrachten voor bijvoorbeeld meetpro-
gramma’s binnen.”   

Innovatie is de motor
“In 1997 maakte ik de defi nitieve overstap naar 
het bedrijf, omdat ik de implementatiekant wilde 
uitbouwen. Overigens niet omdat ik onderzoek 
niet meer leuk vond. Onderzoek blijft boeiend en 
belangrijk. Innovatie is een grote motor achter de 
groei van ons bedrijf. Ik ben nog steeds voorzitter 
van het Utrechts Centrum voor Energieonderzoek. 
Kornelis is naast Managing Director van Ecofys ook 
hoogleraar aan de universiteit. We hadden bij mijn 
overstap dertig à veertig mensen in dienst, voor-
namelijk zeer technisch geschoolde mensen die 
meegingen in het idealisme. Sommigen werkten 
eerst een jaar vrijwillig bij ons, voordat we ze aan 
boord konden nemen. Wij verkochten onze kennis 
als consultancy. Daar verdiende je niet veel mee. 
Ik wilde zonne-energiesystemen verkopen en grote 
windparken bouwen. En nieuwe, door ons ontwik-
kelde technologie zelf op de markt brengen.” 

Bedrijvigheid
“Het bedrijf is in 1999 omgevormd tot de BV 
Econcern, met daaronder vier andere BV’s. Ecofys 
werd het kennisbedrijf waarin ook de innovatie 
wordt vormgegeven. Met Ecostream gingen we 
zonne-energiesystemen verkopen en Evelop legde 
zich toe op het bouwen en ontwikkelen van grote 
projecten. Ecoventures richt zich op het omzetten 
van nieuwe technologie in marktproducten via 
nieuwe bedrijven. Dat we nu zo sterk groeien is 
te danken aan onze expertise die we vanaf 1984 
hebben opgebouwd. Daarmee hebben we een 
voorsprong op nieuwe bedrijven in duurzame 
energie. Ik betreur het dat er geen opleidingen 
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rondom duurzame energie zijn. Bij Natuurkunde 
zit dat ook nog steeds niet goed. Fysica komt dan 
wel voort uit fundamenteel onderzoek der materie, 
maar veel natuurkunde gaat ook gewoon over 
alledaagse zaken. Er is te veel natuurkunde aan de 
kernfusiekant en te weinig aan de zonne-energie-

kant. Ik constateer een verkeerde verhouding in 
geldstromen naar klassieke onderzoeksrichtingen 
en nieuwe richtingen. Nu wordt er in Nederland 
wel geld gestoken in nanotechnologie-onderzoek, 
maar in ons land wordt een fundamenteel nano-
technologie-onderzoek opgezet, terwijl weten-

ronddom dduurzame energiie ijzijn ijBij Natuu krku dnde kkant kIk constateer een verkkee drde ve hrho diuding iin

“PRACHTIG 
OM LEIDING TE 
GEVEN AAN EEN 
SNELGROEIEND 
BEDRIJF DAT 
WERKT AAN 
WAAR JE ZELF 
VOOR STAAT.”
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schappelijke programma’s in Amerika en Japan 
gericht zijn op toepassingen van nanotechnologie. 
Bètabedrijven schieten daar als paddenstoelen 
uit de grond. In mijn optiek moet onderzoek een 
wisselwerking zijn tussen theorie en praktijk, 
anders kom je niet verder. Fundamenteel onder-
zoek kan heel goed afgeleid worden uit meer 
toepassingsgerichte zaken. Start vanuit een ver-
beterde zonnecel een fundamenteler onderzoek 
naar het fotovoltaïsche effect.” 

Starten vanuit een ideaal
Van Wijks missie is ‘een duurzame energievoor-
ziening voor iedereen’. Dit ideaal vormt na meer 
dan twintig jaar nog altijd de missie van Econcern 
en bovenal zijn persoonlijke drijfveer. Hij legt uit: 
“Je moet starten vanuit zo’n maatschappelijk doel 
of persoonlijk ideaal, want anders houd je het 
niet vol. Als ik geen passie voor duurzame energie 
had gehad, was ik misschien al na vier jaar met het 
bedrijf gestopt, want toen verdienden we er nog 
niets mee. Bovendien kreeg ik voortdurend te 
horen dat ik raar bezig was. Je drijfveer moet een 
ideaal of een technische vinding zijn. Deze drijf-
veer bepaalt dat mensen bij je willen komen 
werken. Veel Econcern-collega’s konden voor veel 
meer geld bij bijvoorbeeld Shell aan de slag, maar 
ze kozen voor onze missie. Ze zijn van deze keuze 
overigens niet slechter geworden, maar dat wisten 
ze op dat moment nog niet. Pas nu neemt ‘de 
business duurzame energie’ een enorme vlucht.” 

Een cursus Ondernemerschap
“Een natuurkundige die overweegt een bedrijf te 
starten zou vooraf iets over accounting, boekhou-
ding en dergelijke te weten moeten komen. Het 
kan ook geen kwaad om hem een commerciële 
training te laten volgen. Sommige natuurkundigen 

zijn sociaal en commercieel tamelijk onhandig en 
kunnen niet naar een klant. Kornelis en ik zijn 
boerenzonen en wij hadden thuis geleerd zaken 
te doen. Door veel training kan ik nu aardig een 
verhaal houden, maar de meeste natuurkundigen 
zijn goed in iets anders en dat geldt voor mij ook. 
Ik raad FOM aan een cursus Ondernemerschap in 
de opleiding te integreren. Vooral voor promovendi 
kan dit waardevol zijn. Recht, accountancy, markt-
onderzoek, het is handig als je dit beheerst als je 
bij een bank aanklopt. Misschien kan een derge-
lijke training gezamenlijk met bedrijfskunde 
worden opgezet, zodat de diverse studenten elkaar 
leren kennen en waarderen. Daar kan dan zeker 
iets moois van komen. Ik zie veel in bedrijven die 
opgezet worden door combinaties van economen, 
bedrijfskundigen en natuurkundigen of chemici.” 

De beste baan
De diverse Econcern-vestigingen in twintig landen 
richten zich op verschillende disciplines van de 
markt voor duurzame energie. Is Van Wijk als 
CEO in het Nederlandse hoofdkantoor nu vooral 
manager van een holding? Hij benadrukt zich 
vooral ondernemer te voelen: “Vanuit dit onder-
nemerschap geef ik inhoud aan de richting. Als 
voorzitter van het innovatiecomité heb ik invloed 
op de thema’s van de innovatiestrategie. Het is dan 
toch erg handig dat ik nog iets van de techniek 
weet. Ik ben veel met visie, fi nanciën en relatie-
beheer bezig. Operationeel management vindt in 
de diverse bedrijven plaats, want managen kunnen 
anderen doorgaans beter dan ik. Ik vind het 
prachtig leiding te geven aan een snelgroeiend 
bedrijf dat werkt aan waar je zelf voor staat. 
Het is de beste baan die je kunt hebben.”
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Na haar promotie bij FOM, begin 2008, opereert 
scheikundige en schilderijenrestaurator Annelies 
van Loon (1970) op het snijvlak van kunst en 
chemie: “elke verfl aag is anders en kleurverande-
ring kan door van alles veroorzaakt worden.” 
Als freelance kleine zelfstandige geniet ze van de 
fl exibiliteit die het ondernemerschap biedt, maar 
mist ook de mogelijkheid dieper te graven. “Soms 
vind ik het jammer dat het over geld gaat en 
minder over inhoud.”

Voor AMOLF en Mauritshuis
Op een studie scheikunde aan de Universiteit 
van Amsterdam volgt de vijfjarige opleiding tot 
schilderijenrestaurator in Maastricht. AMOLF biedt 
Van Loon in 2002 een baan aan binnen het De 
Mayerne-project. Van Loon legt uit: “Sir Theodore 
Turquet de Mayerne was een arts in de zeventiende 
eeuw, werkzaam aan het hof van de Engelse 
koning James I, die geïnteresseerd was in schilder-
kunst. Hij hield een dagboek bij over materialen en 
conversaties met kunstenaars, wat nu een bron is 
voor onderzoek naar schildertechnieken. Het doel 
van het multidisciplinaire De Mayerne-onderzoek 
was het verouderingsproces van schilderijen 
moleculair in kaart te brengen. Na het praktische 

werk als restaurator keerde ik daarmee weer terug 
naar mijn chemische roots. In een uitwisselings-
constructie werkte ik ook een dag per week voor 
het Mauritshuis. Dat was naast leuk ook heel 
handig, want in samenspraak met de restauratoren 
van het Mauritshuis ontstonden onderzoeksvragen 
bij de schilderijen, zoals waardoor donkere vlekken 
in geel ontstonden of wat de samenstelling was 
van wittige waas. De resultaten van de metingen 
op AMOLF nam ik dan weer mee retour. Mijn 
groepsleider raadde me na verloop van tijd aan te 
promoveren. Ik had immers al zoveel informatie 
verzameld en het zou me erna meer mogelijk-
heden geven.”  

Pilotprojecten
“Nu heb ik een aanstelling voor twee dagen per 
week bij het Mauritshuis. Tegelijkertijd ben ik 
freelance ondernemer. In 2005 besloot FOM het 
schilderijenonderzoek te stoppen. Omdat er in de 
museumwereld toch veel vraag bleef naar dit type 
onderzoek, ontstond het idee bij collega Katrien 
Keune en mij om voor onszelf te beginnen. 
Groepsleider Jaap Boon en de directie ondersteun-
den dit plan. We startten met kleine pilotprojecten, 
die we deels in onze eigen tijd en tegen een laag 

Gedreven aan de slag met 
prachtige puzzels

FREELANCE ONDERNEMER ANNELIES VAN LOON 

ONDERZOEKT SCHILDERIJEN
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tarief uitvoerden. Dit was heel nuttig, want we 
leerden tijd inschatten en offertes opstellen. Met 
het schrijven van een bedrijfsplan en gesprekken 
met adviseurs kregen onze plannen steeds meer 
vorm. Je moet namelijk goed weten wat je precies 
wilt en waar je tegenaan loopt. In de zomer van 
2007 hebben we allebei een BTW-nummer aange-
vraagd.” 

Niet meer tijd om dieper op dingen in te gaan
“Katrien en ik werken graag samen, maar het 
afstemmen van de wederzijdse agenda’s is een 
bottleneck. Misschien dat het er in de toekomst 
weer van komt. Nee, ik zie haar niet als concur-
rente. Op dit moment vraag ik me af of ik wil 
groeien. In Nederland ken ik één andere onderzoe-
ker, die verfanalyses uitvoert op zelfstandige basis. 
Opdrachten komen vrij comfortabel via via binnen, 
zonder dat ik reclame maak. De apparatuur, zoals 
we die bij AMOLF gebruiken, is echter zo divers en 
kostbaar, dat daar honderd procent bezetting 
tegenover moet staan om de investering rendabel 
te laten zijn. Dus daarom huur ik meettijd in, dat 
kan nu nog bij AMOLF. In de musea zit niet veel 
geld. Aan mijn uurprijs, die schappelijk en reëel is, 
moet men soms wennen. Ik vind het jammer dat 
ik bij een onderzoek in opdracht niet meer de tijd 
heb om dieper op dingen in te gaan. Het is opper-
vlakkiger. Bij een onderhandeling met een architect 
krijg je inhoudelijk geen commentaar, maar alleen 
reacties in fi nanciële zin. Daar heb ik erg aan 
moeten wennen. Ik weet nu beter hoe het spel 
gespeeld wordt. Als partijen voor een onderzoek 
betalen zijn ze veeleisender en is er meer tijdsdruk 
dan wanneer een vraag bij AMOLF gedeponeerd 
wordt. Ik streef naar zestig procent declarabele 
uren, zodat er tijd overblijft voor symposia en 
verdieping. Tijdens het freelance werk kom ik toch 

elke keer ook weer nieuwe problemen tegen, 
die bijdragen aan mijn persoonlijke kennisont-
wikkeling. Het liefst bepaal ik de vraagstelling in 
samenspraak. De collega-restauratoren bij musea 
hebben doorgaans weinig chemische kennis en 
weten vaak niet wat mogelijk is met de verschil-
lende analysetechnieken.” 

Spectaculair
“Om het leuk te houden en genoeg diepgang te 
creëren moet je grote onderzoeksprojecten binnen-
halen. Het blijft worstelen met de beschikbare tijd. 
Het is ook lastig om zo versnipperd te zijn en 
bijvoorbeeld verschillende werkplekken te hebben. 
Aan de andere kant ben ik blij met de fl exibele 
werktijden. Ik hoef niet om negen uur op kantoor 
te zijn. Natuurlijk moet ik opdrachten afhebben 
en daarom zit ik wel eens ‘s nachts te werken. 
Maar, dat deed ik bij AMOLF soms ook. Vooraf 
had ik nooit gedacht dat ik zo gedreven met iets 
bezig kon zijn. Elk verfmonster is weer anders. 
Het is prachtige puzzel. Je komt nog steeds nieuwe 
dingen tegen. Laatst vonden we een bepaald 
pigment. In Duitsland had een professor er 
jarenlang op gestudeerd, maar hij kende geen 
voorbeeld, tot wij contact met hem zochten. 
Dat was spectaculair.” 

--
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“NOOIT GEDACHT 
DAT IK ZO 
GEDREVEN 

MET IETS BEZIG 
KON ZIJN.”



34

Al tijdens zijn promotietraject wilde Tjerk Ooster-
kamp (1972) kennismaken met andere takken van 
sport. Hij zat in de faculteitsraad en deed er de 
opleiding ‘Trompet’ op het conservatorium bij. Toch 
voelde hij zich in de eerste plaats natuurkundige: 
“Ik heb in Delft promotieonderzoek gedaan naar 
quantumdots, in dienst van FOM. Als eerste 
promovendus van Leo Kouwenhoven - in 1999 -  
heb ik een mengkoelmachine aangepast om 
spectroscopische metingen te doen aan kleine 
plasjes elektronen die opgesloten zaten in half-
geleidermateriaal. Het was heel fundamenteel 
onderzoek. We bekeken of van een kunstmatig 
atoom met een ander in de buurt een molecuul 
gemaakt kon worden.”

Parttime ondernemer
Na een postdoc op Harvard volgt in 2000 een 
aanstelling als universitair docent aan de Universi-
teit van Leiden. Het idee om een bedrijf te starten 
rijst daar. Oosterkamp licht toe: “Met twee collega’s 
hadden we de aansturing van een snelle tastmicro-
scoop uitgedacht en gebouwd. We wisten dat 
collega’s van andere onderzoeksgroepen er ook 
baat bij zouden hebben. Via een wedstrijd van 
New Venture en een marktonderzoek werd deze 

veronderstelling bevestigd. Het duurde vervolgens 
tot 2004 voordat de universiteit en wij het eens 
werden over de constructie waarin ons bedrijf 
‘Leiden Probe Microscopy’ operationeel kon 
worden. We moesten een regeling afspreken hoe 
het bedrijf de universiteit tegemoet zou komen, 
want de universiteit bezit immers het intellectuele 
eigendom. In de beginfase werkten we met zijn 
drieën in de BV. Ik ben vier uur per week onder-
nemer. Gelukkig trekken anderen fulltime aan de 
onderneming, want anders zouden we amateuris-
tisch opereren. We hebben de beginperiode over-
leefd en een solide basis opgebouwd. Nu gaan we 
een nieuwe fase in en kunnen uitbreiden. “ 

Kleine zelfstandige
“Als onderzoeker ben je ook een kleine zelfstan-
dige. Je schrijft onderzoeksvoorstellen en zoekt 
daar sponsors bij. Science, Nature, Physical Review 
Letters en de andere tijdschriften zijn de klanten 
die je met je publicaties tevreden moet stellen. 
Vervolgens kun je dan weer op zoek naar nieuwe 
sponsors. Als je een postdoc hebt gedaan, moet je 
de boer op om een Veni-subsidie te krijgen. Je bent 
dan in feite al bezig met het in de markt zetten 
van jouw expertise. Toch zijn de voorwaarden voor 

Als je het eenmaal een keer gedaan 
hebt, valt het hartstikke mee

LEIDEN PROBE MICROSCOPY BOUWT DE SNELSTE 

TASTMICROSCOOP TER WERELD
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een bedrijf heel anders. Mijn salaris wordt door de 
universiteit betaald. Als ondernemer moet je je 
salaris overhouden door een product te verkopen. 
Dat is moeilijker dan door met een brief aan FOM 
of andere sponsors een paar ton subsidie binnen 
te halen.” 

Ondernemerswereld
“Wij zijn tevreden over het perspectief van ons 
bedrijf. Onze klanten zijn andere universitaire 
groepen die zich met microscopie bezighouden, 
zowel binnen als buiten Nederland. Opeens ben ik 
leverancier. Ik vind het leuk om die ondernemers-
wereld van dichtbij mee te maken. Daar leer ik van 
en ik heb er plezier in. Maar tegelijkertijd vind ik de 
wetenschap te boeiend. Het is luxe om gelegenheid 
tot nadenken te krijgen of om collega’s te helpen 
bij het ontwikkelen van ideeën. Als het voortbe-
staan van je onderneming daarvan afhangt, acteer 
je anders.” 

Innovatie is duur
“Mijn begrip voor bedrijven die het moeilijk vinden 
om te innoveren, is sterk toegenomen. In 2002 
publiceerden we in Nature dat een koolstof nano-
buis een heel goede elektronenbron zou zijn voor 
een elektronenmicroscoop. Vervolgens begrepen 
we niet dat een bedrijf dit idee niet onmiddellijk 
oppakte. Als ondernemer snap ik nu veel beter 
dat een bedrijf daar geen half miljoen euro in 
stopt zonder zeker te weten dat het meer klanten 
op gaat leveren. Er wordt nogal eens makkelijk 
gezegd ‘het zou veel beter kunnen met de 
innovatie’, maar innovatie is duur. Degene die 
met innovatie bezig is draait op dat moment geen 
productie. Daardoor zijn de randvoorwaarden in 
een bedrijf veel strakker dan bijvoorbeeld op de 
universiteit.” 

Heel erg leuk
“Ik vind het heel goed dat FOM zich realiseert dat 
er voor promovendi een drempel is om een bedrijf 
te starten. Als je het eenmaal een keer gedaan 
hebt, valt het hartstikke mee. En is het heel erg 
leuk. Ik denk dat veel meer mensen het complete 
proces van opstarten zouden aandurven, als ze 
iemand in hun buurt zouden hebben die het 
klappen van de zweep kent. Als je een studievriend 
of huisgenoot kent die gestart is, is er een veel 
grotere kans dat je zelf ook de stap zet, want dan 
heb je gezien hoe het moet. Je komt er dan ook 
achter dat er genoeg mensen zijn die jou de 
mogelijkheden willen bieden om het eerste jaar 
door te komen.” 

Ideeën op de plank
“Grote bedrijven vinden sommige onderwerpen te 
moeilijk. Daar durven ze niet in te stappen, maar 
ze willen heel graag dat een paar enthousiaste 
jonge mensen dingen uit gaan zoeken. Op de 
campus van Philips Natlab vind je kleine bedrijven 
die worden gesponsord door Philips zonder al te 
veel strings attached. In mijn omgeving in Leiden 
liggen er ook diverse ideeën op de plank die zo 
uitgewerkt zouden kunnen worden door dergelijke 
bedrijfjes van twee à drie gedreven mensen. Ideeën 
waar je met twee man twee jaar aan zou kunnen 
werken, waarna je het tot een niveau gebracht hebt 
dat een groot bedrijf zegt ‘wow, mogen wij jullie 
kopen’. Als je als promovendus niet verder wilt in 
de wetenschap, maar twijfelt tussen consultancy of 
voor jezelf beginnen en je vindt het leuk om ergens 
hard aan te trekken… Het is jammer dat weinig 
mensen de stap zetten, terwijl het risico voor je 
eigen portemonnee beperkt is. Als je na twee jaar 
stopt zit je niet de rest van je leven aan de grond. 
Je hebt dan een schat aan ervaring opgedaan. 
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Ik vind dat FOM elke promovendus met een goed 
idee, mits hij of zij een BV opricht, zes maanden 
salaris zou moeten doorbetalen. Het risico dat je 
debiteuren je televisie komen ophalen als je failliet 
gaat, loop je niet als je een BV hebt.” 

De ultieme citatie
“In Nederland is het moeilijk een rolmodel te 
vinden. Ik had geen rolmodel. Bij ons startte het 
met het mooie product, waarvan we wisten dat 
onze collega’s dit ook zouden willen hebben. De 
markt is belangrijker dan je product. Fysici zijn bij 
uitstek in staat om antwoorden te vinden op 
openstaande vraagstukken in andere disciplines. 
Met het volgende bedrijf dat ik opricht hoop ik een 
ander type product te verkopen. Publiceren is oké 
en geciteerd worden ook, maar het is prachtig als 
iets wat ik bedenk de wereld ingaat. Straks staat 
onze microscoop in andere laboratoria te draaien. 
Maar het zal me nog veel meer voldoening geven 
als een kankerpatiënt straks op een betere manier 
geholpen kan worden door iets wat ik heb helpen 
ontwikkelen. Dat is de ultieme citatie.”

t 
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“ALS ONDERNEMER 
MOET JE JE SALARIS 
OVERHOUDEN 
DOOR EEN PRODUCT 
TE VERKOPEN. 
DAT IS MOEILIJKER 
DAN BIJ SPONSORS 
SUBSIDIE BINNEN 
TE HALEN.
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“Je moet het straks gewoon even aan Dee-jay 
voorleggen”, adviseert de ene Collis-collega de 
andere. Dee-jay staat voor Dirk Jan van den Heuvel  
(1968), de CEO van automatiseringsbedrijf Collis in 
Leiden. “Natuurlijk ben ik general manager, maar 
ik denk ook nog graag mee over de technische 
innovatie en ik ben redelijk op de hoogte van wat 
onze 140 mensen zoal doen”, zegt Van den Heuvel. 

Zelfstandig uitdenken
Dirk Jan van den Heuvel studeerde natuurkunde in 
Leiden en ging promotieonderzoek doen, in dienst 
van FOM, in de vakgroep Moleculaire Natuurkunde, 
bij professor Jan Schmidt en UHD Edgar Groenen. 
Met veel enthousiasme legt Van den Heuvel uit 
hoe hij met spectroscopie de interne structuur van 
een C60 molecuul onderzocht. “Van dat promotie-
onderzoek heb ik enorm veel geleerd. Vooral het 
zelfstandig uitdenken van stappen om je doel te 
bereiken, als dingen niet voorspelbaar zijn. Je 
wordt dan gedwongen on the edge bezig te zijn, te 
zoeken naar nieuwe kennis. De vakgroep bestond 
voor vijftig procent uit buitenlanders en ik werkte 
veel samen met wetenschappers in Berlijn, Japan 
en Amerika. We hadden elkaar keihard nodig. 
Nog dagelijks heb ik profi jt van die ervaring. 

Ook heb ik van het schrijven van mijn proefschrift 
geleerd gestructureerd te rapporteren.”

Een hoop mogelijkheden buiten
De dagelijkse praktijk is het management van 
automatiseringsbedrijf Collis, het bedrijf dat Van 
den Heuvel in 1996 oprichtte. Hoe kwam hij ertoe 
om ondernemer te worden? Van den Heuvel: 
“De link tussen natuurkunde en IT is er, omdat je 
ook in de IT tamelijk abstract bezig bent. Na mijn 
promotie heb ik gedubd over wel of niet doorgaan 
in de wetenschap. Ik zag de studentenaantallen 
zakken, veel hoogleraren nog rondhuppelen en 
bedacht dat het lang zou duren voordat ik een 
benijdenswaardige functie zou hebben. In 1995 
zaten alle grote researchlabs op slot, bedrijven 
stootten ze af of gingen reorganiseren. Ik dacht 
toen al ‘als het me niet lukt om een baan te vinden 
ga ik zelf wat doen.’ Bouwen, innoveren en dan 
verkopen is mij met de paplepel ingegoten, want ik 
kom uit een redelijk ondernemende familie. Ik had 
al een plan gemaakt, maar heb dat in de koelkast 
gelegd omdat ik bij KPN Research aan de slag kon. 
In de techniek was nog veel te doen, omdat de IT 
nog niet zo lang bestond. Daar heb ik anderhalf 
jaar gezeten, een heel leuke en ook leerzame tijd. 

Juist aan dat fundamentele doorbijten 
heb ik veel gehad

COLLIS OPEREERT ON THE EDGE IN INNOVATIE VAN 

TRANSACTIESYSTEMEN 
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Intussen kriebelde het toch ook weer, want ik werd 
afgeschermd van de business. Ik zag een hoop 
mogelijkheden buiten.” 

In de transactietechnologie gerold
“Vervolgens nam ik ontslag bij KPN en stofte mijn 
eerdere plan af. Collis, de naam is Latijn voor 
‘heuvel’, is een kennisbedrijf dat zich richt op het 
ontwerpen en testen van elektronische transactie-
systemen. Midden jaren negentig was internet in 
opkomst. Ik voorzag dat er met internet transacties 
gedaan zouden worden en dat security een issue 
zou worden. Denk maar aan het veilig versturen 
van e-mail. Dit vraagt om koppeling van de fysieke 
met de elektronische wereld. We zijn in de trans-
actietechnologie gerold en vrij snel in aanraking 
gekomen met smartcards, die immers verwant 
zijn aan simtechnologie. Ik heb veel gedaan in de 
chippertechnologie, gewerkt aan de pin- en 
betaalpassen, gezondheidskaarten, OV-Chipkaar-
ten en het e-Passport. Via VISA en MasterCard zijn 
we in Azië terechtgekomen. Omdat we veel kennis 
hadden zijn we daar gevraagd om onder andere 
veilige betaalschema’s te ontwerpen voor banken. 
Tussen 2000 en 2004 lag het accent vooral op Azië, 
na 2004 ging men ook in Europa weer verder met 
de ontwikkeling. Nu doen wij hetzelfde kunstje ook 
in Europa.”

Testing tools en services
In Leiden werken momenteel 110 mensen voor 
Collis, in Singapore tien, in de Verenigde Staten vijf 
en recent nam Collis een bedrijf met twintig 
mensen in Schotland over. Van den Heuvel 
verklaart zijn succes: “De meeste groeibedrijven 
zijn niet in staat om kennis op peil te houden en 
goed te borgen. Ze zijn wel goed in het managen 
van hun processen of geld beheren, maar willen 

geen mensen opleiden en inzetten om de zich 
steeds vernieuwende techniek én de toenemende 
eisen op het gebied van veiligheid en standaards 
bij te benen. Daar worden projectteams voor 
ingezet die bemand worden door onze consultants. 
Dit geldt ook voor overheden. Naast consultancy en 
training heeft Collis zich een positie verworven op 
het gebied van testing tools. De internationale 
standaards zijn cruciaal. Als een bankpas het in 
Singapore of waar dan ook moet doen, moet aan 
de regels van VISA of MasterCard voldaan worden. 
Wij hebben de tools ontwikkeld waarmee dit 
vooraf getest kan worden. Ook bieden we testing 
services in huis aan. Alle betaalapparatuur van 
Equens, de overkoepelende bankorganisatie, komt 
langs bij Collis in Leiden.” 

Abstract en tot de kern gaan
In hoeverre is Van den Heuvel als CEO van de 
techniek afgedreven? “Ik ben toch altijd wel weer 
betrokken bij het product en onze diensten. Ik 
maak het niet meer zelf. We hebben nu ontwikke-
laars, consultants en programmeurs, echte ver-
kopers, noem maar op. Het is leuk dat je een deel 
inbrengt en dat anderen daarmee aan de slag gaan. 
Collis groeit elk jaar en de sfeer is goed. Als CEO 
ben ik - ook omdat we hard groeien -  voor tachtig 
procent bezig met operationele zaken en voor 
(slechts) twintig procent met strategie, missie, etc. 
Mijn kracht zit in de combi van abstract en tot de 
kern gaan. Ik heb er heel veel lol in. Als je de 
businessmodellen van een klant kunt doorgronden 
en vertalen in een heel gedetailleerd model dat aan 
de eisen voldoet, doe je goed werk. Daar probeer 
ik mijn medewerkers in mee te nemen en aan te 
moedigen. Natuurlijk moet je als manager zorgen 
dat je niet omkomt in alle praktische zaken. Maar 
als je denkt dat je alleen maar met je benen op 
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tafel kunt zitten en sigaren kunt roken, gaat het 
ook fout.” 

Veel profi jt
“Collis heeft diverse natuurkundigen met een 
fundamentele opleiding aan boord. Zij hebben 
– net als ik – daar in hun werk veel profi jt van. 
Als de opleiding te standaard of te toegepast wordt 
– die neiging bespeur ik in de huidige discussie – 
resulteert dat mogelijk in ‘manusjes-van-alles en 
meesters van niks’. Juist dat zelfstandige funda-
mentele doorbijten leer je dan niet. FOM moet 
dit niet overboord gooien en zeker geen opleiding 
tot ondernemer worden. Dergelijke bedrijfskunde-
achtige studies zijn er genoeg. Met sommige 
praktische opleidingsmodules, bijvoorbeeld 
presentatietechnieken, was ik wel graag eerder in 
aanraking gekomen. In de wetenschappelijke 
hoek proef ik nogal eens het vooroordeel dat 
management per defi nitie fout is en commercieel 
helemaal, dus in dit opzicht ben ik maximaal fout. 
Toch zie ik in mijn huidige werk voortdurend de 
link met wat ik als natuurkundige deed. Ook nu 
probeer ik steeds on the edge nieuwe kennis te 
vergaren en presteren we als bedrijf prima in deze 
global market. Het resultaat is dat we groeien en 
prima nieuwe medewerkers, zoals (gepromoveerde) 
natuurkundigen kunnen gebruiken. Ik ben FOM 
dan ook zeer erkentelijk voor de mogelijkheden 
die zij mij heeft geboden.”  

t 
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“ALS DE 
NATUURKUNDEOPLEIDING 

TE STANDAARD OF TE 
TOEGEPAST WORDT, 

RESULTEERT DAT MOGELIJK 
IN MANUSJES-VAN-ALLES EN 

MEESTERS VAN NIKS.”
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Na twintig jaar AMOLF met leuke collega’s zet 
René Koper (1957) de stap: de aangevraagde 
kristallen komen voortaan uit zijn Surface Prepara-
tion Laboratory. In Zaandam werkt hij zich een 
slag in de rondte, om vervolgens in het vliegtuig 
naar Marrakech of Berlijn te stappen, voor een van 
de maandelijkse korte vakanties. “Zie je deze 
fantastische weegschaal? Die vond ik voor een 
mooi prijsje op internet. Je moet als ondernemer 
slim zijn, maar vooral met je hart werken.”

Een klantenkring opbouwen
Amsterdammer René Koper begint in 1979 als 
instrumentmaker in de werkplaats van AMOLF. Na 
tien jaar volgt de switch naar het dunne lagen-lab. 
Frans Saris, voormalig AMOLF-directeur, wijst hem 
op een volgende functie: kristallen polijsten in de 
groep van Jan Verhoeven. Koper kijkt terug: “Dat 
heb ik vijf jaar gedaan, voordat ik in 1999 commer-
cieel aan de slag ging. Midden jaren negentig 
veranderde er veel binnen AMOLF. De wetenschap-
pers voor wie ik werkte vertrokken een voor een. 
Ik polijstte toen al regelmatig kristallen voor 
externen. Van Saris en Piet Kistemaker kreeg ik 
toestemming om in twee jaar tijd een klantenkring 
op te bouwen. Via de voormalige AMOLF-weten-

schappers die internationaal werkten kon ik mijn 
netwerk uitbreiden. Zij waren tevreden over de 
kristallen en droegen dit uit bij hun collega’s. 
Mond op mondreclame werkt altijd het best. Op de 
universiteiten waren de desbetreffende afdelingen 
gesloten en de mensen met pensioen. Ik realiseer-
de me dat ik in Nederland nog de enige was die 
kristallen kon leveren. Vervolgens was de echte 
start-up een natuurlijke stap. De machines kon ik 
overnemen en in vijf jaar afbetalen.”

Een deeltje zuiver kristal materiaal
Zoals Surface Preparation Laboratory zijn er slechts 
twee andere, vergelijkbare bedrijven in de wereld. 
Koper legt uit: “De aanvragen komen 24 uur per dag 
via internet binnen, zeven dagen per week en uit 
de hele wereld. Wetenschappers vragen een kristal 
aan, van zeer zuiver metaal en van een bepaald 
kristalmodel, dat wij bewerken en polijsten. De 
atomen in het een kristal worden volgens de 
opdracht uitgelijnd. Met röntgendiffractie maken 
we de kristalstructuren zichtbaar.”

Zorgen voor optimale voorwaarden 
Surface Preparation Laboratory is bijna tien jaar in 
business. Koper heeft geen vastomlijnd toekomst-

Kristallen polijsten met je hart

IN ZIJN SURFACE PREPARATION LABORATORY BEDIENT 

RENÉ KOPER WETENSCHAPPERS OVERAL TER WERELD

e 
n

ss

gg 

l



43

“JE MOET HARD 
WERKEN NIET 

SCHUWEN, MAAR DIE 
ONDERNEMERSVRIJHEID 

IS ME VEEL WAARD.”
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plan, noemt zijn succes een ‘jongehondverhaal’. 
Het ondernemerschap is niet tegengevallen, 
maar hij benadrukt dat het succes ook niet is 
aangewaaid: “Het helpt als je ondernemend bent, 
misschien een beetje brutaal en overal op af durft 
te stappen. Je moet hard werken niet schuwen. 
Daarbij moet je zorgen dat aan alle voorwaarden 
voor het leveren van een goed product is voldaan, 
dat de omgeving is ingericht. Denk aan de juiste 
apparatuur, genoeg halffabrikaten, een werkend 
computersysteem, maar ook aan de koffi e en een 
warme ontvangstruimte voor klanten. Of aan 
reclame voor je producten en diensten. Als onder-
nemer ben je een spin in een web van relaties, 
van wie je mede afhankelijk bent. Ik heb enkele 
losvaste medewerkers, maar doe eigenlijk alles ook 
nog zelf. Dat vind ik leuk. Het geeft me een goed 
gevoel als ik iemand kan helpen, door bijvoorbeeld 
op zondagavond een kristal te maken en dat maan-
dagochtend te versturen. Nu ik de vijftig gepas-
seerd ben, plan ik maandelijks vijf vrije dagen, 
waar niemand aan komt. Die ondernemersvrijheid 
is veel waard.” 

Enorm gestimuleerd
“AMOLF heeft mij enorm gesteund. Goede mensen 
in mijn buurt hebben me gestimuleerd in mijn 
ontwikkeling. De eerste groepsleider, Jan Verhoe-
ven, zei al ‘René, als je iets wilt zien, moet je er 
naar toe’. Ik heb vele universiteiten bezocht, die 
met kristallijne materialen werkten. Van dit in de 
keuken kijken heb ik veel opgestoken. Op mijn 
beurt maak ik nu ook voor iedereen tijd. Kom 
gerust langs om te zien hoe ik de dingen aanpak. 
Interactie met anderen is heel belangrijk en geeft 
je energie. Mijn ervaring is dat je daarna weer veel 
productiever bent.”
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De glimmende boekjes van FOM-promovendus 
Joska Broekmaat (1978) liggen vers van de pers 
op tafel. Op 10 april 2008 promoveerde hij aan 
de Universiteit van Twente op in-situ growth 
monitoring with scanning force microscopy. Daarna 
gaat hij zich wijden aan het in de markt zetten 
van de kennis over coatings, voor de BV SolMateS. 
FOM ondersteunde de start in 2006. “FOM wil 
graag dat je binnen vier jaar promoveert. Stel dat 
je dat diploma niet haalt, maar wel binnen no time 
vijfduizend man aan het werk hebt?”

De knop om
De vader van Broekmaat had een aannemersbedrijf 
in de Achterhoek. Broekmaat wist al op jonge 
leeftijd dat hij ook een eigen zaak wilde starten. 
Als goede bèta koos hij voor een studie technische 
natuurkunde. Het hoge nerdgehalte onder de 120 
eerstejaars nam hij daarbij voor lief, zoals hij zelf 
zegt. Broekmaat: “Studenten technische natuur-
kunde zijn enorm slim, maar erg stil. Ik ging 
stappen en voetbalde. De studie was die eerste 
jaren bijzaak. Ik ging voor stage naar de univer-
siteit van Stanford, in de VS. Het was een inspire-

rende en snelle omgeving, waar je met Nobelprijs-
winnaars werkte en elke dag de vibe voelde van 
bedrijven als Xerox, HP, Google en Yahoo. Toen aan 
Stanford bleek dat ik goed was in onderzoek, ging 
de knop om en werd ik serieuzer. Ik slaagde erin 
een supergeleidende dunne fi lm te maken. Voor 
mijn afstuderen probeerde ik een coating van 
aluminiumoxide te reproduceren, op basis van de 
materialen van een andere onderzoeker, die 
daarmee vijftig keer Science en Nature haalde in 
twee jaar tijd. Later bleken zijn bevindingen niet te 
kloppen. Ik besloot te gaan promoveren. Waarom? 
Om tijdens mijn promotie de kennis op te bouwen 
waarmee ik later een bedrijf kon opzetten. 
Inderdaad een weloverwogen keuze. Je hebt 
namelijk tijdens je promotie de mogelijkheid om 
rond te kijken en met mensen te praten. Natuurlijk 
wilde ik ook ervaren wat ik in de wetenschap kon 
bereiken.”   

Het apparaat werkt
Broekmaat koos voor een overambitieus project op 
het gebied van apparaatbouw, waar hij tot dan toe 
geen kaas van gegeten had. De kennis van het 

De start-up en het promoveren 
beïnvloedden elkaar positief

SOLMATES ANALYSEERT, ONDERZOEKT EN ADVISEERT OP 

HET GEBIED VAN NANOTECHNOLOGIE, COATINGS EN DUNNE 

FILMTECHNOLOGIE
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vakgebied ontbrak, maar het leidde wel tot 
resultaat. Broekmaat legt uit: “Nu terugkijkend 
vind ik dat we tamelijk naïef allerlei nieuwe 
stappen gezet hebben, maar het apparaat van 
mij en supertechnicus Frank Roesthuis werkt. 
We meten er nanometerdikke coatings mee, lagen 
zoals ze ook op je bril zitten. Met de techniek van 
gepulste laserdepositie worden dunne lagen 
materiaal opgedampt. Deze damp vang je op met 
als resultaat een coating. Tot nu toe was het niet 
mogelijk om tijdens het proces te zien wat er 
gebeurde. Trial and error leverde dan uiteindelijk het 
gewenste recept op. Nu meten we met een naald 
aan een arm de kracht tussen de atomen en het 
oppervlak. Deze informatie kan gebruikt worden 
om een topografi sche kaart te maken op nano-
meterschaal. Het is nieuw en belangrijk om tijdens 
de depositie te kunnen meekijken om zo de 
processen beter in kaart te brengen. Dit doen we 
bij extreem hoge temperaturen.”

All star team
De BV SolMateS (Solutions in Material Science) is 
in 2006 opgericht door vier natuurkundigen, onder 
wie ook Broekmaat: “We zijn enthousiaste en 
slimme jonge honden. In ons all star team heeft 
iedereen unieke kwaliteiten die we zo goed 
mogelijk inzetten. Samen zijn we erg sterk.” 
Voor een wedstrijd, enige jaren ervoor in het kader 
van de Avond van de Wetenschap, was al een essay 
geschreven over hoe de kloof tussen MKB en 
wetenschap te dichten. Broekmaat vertelt: “Daar-
naast kwamen er bij de vakgroep materiaalkunde 
altijd al veel vragen uit het bedrijfsleven, of wij een 
coating konden maken of doormeten. Soms bleven 
deze verzoeken op de plank liggen, omdat er geen 
tijd voor was. Onze professor en inspirator Dave 
Blank gaf ons de push om SolMateS ook daadwer-

kelijk van de grond te krijgen. Samen dachten we 
na over welke diensten we aan de klant konden 
aanbieden. Met een verkooppresentatie boorden 
we de bestaande contacten aan.” 

Positieve geluiden
“In november 2006 kregen we onze eerste opdracht. 
De prijs was nattevingerwerk; we wisten wat de 
apparatuur kostte, maar niet wat klanten voor ons 
product over hadden. Gaandeweg kregen we meer 
opdrachten. We gingen de boer op. De markt was 
en is lastig. Na het MKB krijgen we nu ook voet 
tussen de deur bij grotere bedrijven, die een deel 
van hun R&D uitbesteden. Grote bedrijven kijken 
eerst de kat uit de boom, maar als ze eenmaal zien 
wat we kunnen blijven ze komen. We horen tot nu 
toe alleen positieve geluiden. In de vergelijking met 
TNO zeggen anderen dat wij snel, professioneel 
en slagvaardig met werkbare oplossingen komen. 
Voor de overheid onderzoeken we de technische 
en commerciële haalbaarheid van projecten. 
Ons doel is van SolMateS de ruggengraat te maken, 
waaronder andere bedrijven komen te hangen die 
productie draaien. Het eerste is gestart onder de 
naam Sumipro Coatings, waarin wij als 35 procent 
eigenaar samenwerken met Sumipro, dat lenzen 
en spiegeltjes van kunststof produceert. Wij ont-
wikkelen de coatingrecepten en de techniek om 
deze antirefl ectielagen op kunststof optiek te 
realiseren. De samenwerking loopt gesmeerd.”  

Echte ondernemers
Als de promotie achter de rug is stapt Broekmaat 
fulltime in, om SolMateS op de kaart te zetten.  
De combi promotietraject en bedrijf vergde 
anderhalf jaar hard werken, zonder een weekend 
vrij. Broekmaat streeft naar meer tijd voor zijn 
privéleven: “Mijn vrouw vindt het wel genoeg zo. 
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“GROTE BEDRIJVEN 
KIJKEN EERST DE KAT 
UIT DE BOOM, MAAR 
ALS ZE EENMAAL 
ZIEN WAT WE KUNNEN 
BLIJVEN ZE KOMEN.”
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Iedereen werkt overigens hard. We weten niet hoe 
groot we kunnen worden. Als alle camera’s van 
mobiele telefoons voorzien worden van onze 
coating, kan het hard gaan. Het inzicht verandert 
elke drie maanden. We zien genoeg mogelijkheden, 
maar willen geen productiebedrijf worden. Als wij 
tot twee uur ‘s nachts in het lab hebben gestaan, 
neemt een partner onze vinding in productie en 
gaat ermee naar een beurs. Ook voor de investerin-
gen is samenwerking nodig. Van FOM heb ik een 
lening gekregen, van 100.000 euro met vijf procent 
rente. Daar ben ik blij mee, maar het heeft een 
poos geduurd voordat het zover was. De gepromote 
jaarsalarisregeling blijkt niet te bestaan.”
 
Financiering en het regelen van contacten
Broekmaat is sceptisch over het stimuleren van 
ondernemerschap onder natuurkundigen: 
“De doorsnee natuurkundige gaat de studie doen 
om later bij Shell of Philips te werken. Ik zie in 
mijn omgeving dat men behoefte heeft aan meer 
interactie dan tijdens het eenzame promotietraject. 
Dan kun je drie weken dood thuis liggen, terwijl 
niemand je gaat zoeken. Als je gepromoveerd bent, 
ben je zonder fi nanciële buffer bijna te oud om 
een bedrijf op te starten. Ik denk misschien wat 
gemakkelijker over risico’s en ben van huis uit 
gewend dat een ondernemer niet om vijf uur klaar 
is. Als FOM ondernemerschap wil bevorderen zijn 
fi nanciering en het regelen van contacten het 
eerste wat bij me opkomt.” 

Wat is belangrijker?
“Het promotietraject en het opstarten van mijn 
bedrijf heeft elkaar niet gebeten. Integendeel,  is 
mijn stelling, want als je bezig bent met dingen 
die je leuk vindt krijg je daar ook energie van die je 
in andere bezigheden kunt stoppen. Je leert jezelf 

effectief te zijn. Niemand gelooft dat dit zo is. 
FOM moet het niet erg vinden dat mensen langer 
over hun promotie doen of het traject zelfs niet 
afmaken. Het doel is dingen gaan doen die je 
gelukkig maken en waar je goed in bent. Een 
diploma is mooi meegenomen, maar wat is 
belangrijker? Dat diploma of binnen no time 
vijfduizend man aan het werk?”
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