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SAMENVATTING & CONCLUSIES

In oktober 2014 gaf de Raad van Bestuur van de Stichting FOM de opdracht om het
financieringsinstrument Industrial Partnership Programme (IPP) te evalueren. FOM stelde het
IPP in 2004 in om de verbinding met de industrie te versterken en zo met FOM-onderzoek
meer bij te dragen aan de Nederlandse kenniseconomie. Een speciaal ingestelde evaluatiecommissie heeft gekeken naar de bijdrage van het instrument IPP aan de wetenschap, aan
innovatieve effecten bij de deelnemende bedrijven en aan de Nederlandse kenniseconomie in
algemene zin.
Op basis van een analyse van beschikbare gegevens over alle ingestelde Industrial Partnership
Programmes (IPP’s), een analyse van de wetenschappelijke impact van de publicaties
voortkomend uit deze IPP’s, en uit afgenomen interviews en vragenlijsten onder zowel
academische als industriële partners, concludeert de commissie het volgende.
1 Het IPP heeft als instrument voor publiek-private samenwerking (PPS) gericht op
precompetitief en exploratief onderzoek met vijftig procent bedrijfsbijdrage een eigen,
unieke positie binnen het innovatielandschap.
2 Dankzij de IPP’s is FOM erin geslaagd om:
a hoogwaardige kennis (met impact boven het Nederlandse gemiddelde) te genereren;
b nieuwe wetenschapsgebieden te identificeren en te betreden;
c fundamentele natuurkunde duurzaam te verbinden met de innovatieactiviteiten van
grote kennisintensieve bedrijven;
d op meerdere manieren bij te dragen aan de innovatieagenda’s van de deelnemende
bedrijven door deze inhoudelijk te versterken, en door impulsen te geven om deze meer
op de langere termijn te richten en ze daarmee toekomstbestendiger te maken;
e talent op te leiden dat (direct na de promotie) tweemaal vaker de carrière in het
bedrijfsleven vervolgt dan gebruikelijk voor FOM-promovendi, en dat gemiddeld
genomen de promotie 6 à 9 maanden sneller afrondt dan het Nederlands gemiddelde;
f een financiële hefboom te realiseren: de deelname van bedrijven zorgt voor een meer
dan drie keer zo hoog budget voor het onderzoek dan alleen met FOM-middelen
beschikbaar zou zijn geweest.
3 De toegevoegde waarde van het IPP-instrument kan nog verder toenemen door in de IPP’s
de vertegenwoordiging te verhogen van andere subgebieden van de fysica dan tot nu toe
het geval was, kleine, kennisintensieve bedrijven, en de algemene universiteiten.
4 Het financieringsinstrument IPP is om bovenstaande redenen van groot strategisch belang
voor de fundamentele natuurkunde en de toepassing daarvan.
Op basis van deze conclusies doet de commissie de volgende aanbevelingen.
1 Maak het IPP breder toegankelijk: voor andere disciplines, en kleinere bedrijven.
2 Verlaag de druk op het budget door nog strenger te selecteren en meer focus aan te
brengen. Daarnaast adviseert de commissie het budget te verruimen, maar expliciet niet
ten koste van het vrije onderzoek. De uitstekende effecten van het IPP op de Nederlandse
kenniseconomie bieden voldoende basis om het IPP instrument rechtstreeks vanuit EZ of
OCW te ondersteunen.
3 Verbeter de samenwerking in generieke IPP’s.
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1 - INLEIDING

De Stichting FOM kent een lange traditie van samenwerken met bedrijven en maatschappelijk
gericht onderzoek. Na vele jaren van activiteiten op dit gebied besloot de Raad van Bestuur
van FOM in 2004 in het strategisch plan om de samenwerking met de industrie te formaliseren
in een nieuw financieringsinstrument: het Industrial Partnership Programme (IPP 1).
In de afgelopen jaren is de interesse in het IPP sterk toegenomen (zie figuur), en de verwachting
is dat ook in de toekomst de vraag eerder zal toenemen dan afnemen. Dit zet een grote druk op
het beschikbare budget.

Een IPP-programmaleider
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aantal ingestelde IPP's

SOMS KRIJGEN WE
EEN TELEFOONTJE
VAN VER BUITEN
EUROPA. DAT IS DAN
EEN EINDGEBRUIKER,
EEN KLANT VAN
EEN VAN ONZE
INDUSTRIËLE
PARTNERS, DIE EEN
OPMERKELIJK
FENOMEEN HEEFT
BESPEURD VIA ONZE
SYSTEMEN. HET IS
STIMULEREND OM TE
MERKEN DAT GROTE
MAAKINDUSTRIEËN
GEBRUIK MAKEN
VAN ONZE KENNIS.

In oktober 2014 gaf de Raad van Bestuur van FOM de opdracht om het financieringsinstrument
IPP te evalueren, en stelde een evaluatiecommissie in met de opdracht de volgende vragen te
beantwoorden:
- is het IPP wetenschappelijk van voldoende kwaliteit?
- is het IPP effectief geweest voor innovatie bij de private partners?
- hoe kan FOM de druk op het IPP-budget verlichten?
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Het aantal nieuwe IPP’s per jaar.

Het evaluatierapport beschrijft wat de IPP’s tot nu toe hebben opgeleverd in wetenschappelijk
opzicht, maar ook hoe zij hebben bijgedragen aan de Nederlandse kenniseconomie en aan de
innovatiekracht van de industriële partners. Hiervoor heeft de commissie gebruik gemaakt
van gegevens uit de FOM-administratie, een bibliometrische analyse door het Centre for
Science and Technology Studies (CWTS) en interviews met onderzoeksgroepen en deelnemende bedrijven door het adviesbureau Technopolis. De programma’s zijn vervolgens aan
de hand van een aantal vooraf opgestelde succescriteria geëvalueerd. Bij het opstellen van de
succescriteria is uitgegaan van de algemene doelstelling van FOM ‘om excellent fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in het algemeen belang en dat van het hoger
onderwijs, en om opgedane kennis en kunde over te dragen naar de maatschappij’, zoals
beschreven staat in de statuten van de Stichting FOM.

1 Het gaat hier op het financieringsinstrument IPP. Namen of programmanummers (bijvoorbeeld i08-MLS, of alleen i08)
verwijzen naar individuele Industrial Partnership Programmes.
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Om bovenstaande redenen heeft de evaluatiecommissie het IPP langs drie lijnen beoordeeld:
A bijdrage aan de wetenschap;
B bijdrage aan innovatie voor de industrie;
C bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie.
In dit rapport wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met een Nederlands gemiddelde.
Voor veel gegevens is echter geen Nederlandse maatstaf beschikbaar, omdat deze gegevens
te diffuus zijn. In die gevallen waar dit niet beschikbaar is wordt een vergelijking gemaakt met
ander door FOM gefinancierd onderzoek.

Onder aanvoering van
FOM-programmaleider Leo
Kouwenhoven moet Instituut
QuTech (Delft) de brug vormen
tussen het wetenschappelijk
onderzoek aan de ontwikkeling
van de quantumcomputer
en de Nederlandse hightech
industrie. QuTech is door het
kabinet benoemd tot één van
de vier Nationale Iconen. Voor
het fundamenteel fysisch
onderzoek dat ten grondslag ligt
aan de oprichting van QuTech
heeft FOM in een reeks van jaren
grootschalige ondersteuning
geboden, in de vorm van onder
meer een FOM-focusgroep
in de periode 2004-2013 en
sinds 2011 een FOM Industrial
Partnership Programme met
Microsoft. In juni 2014 kenden
FOM en NWO samen 7,5
miljoen toe aan QuTech over
een periode van vijf jaar; in
totaal investeert Nederland de
komende tien jaar 135 miljoen
euro in het onderzoek naar de
quantumcomputer.
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2 – BIJDRAGE AAN DE WETENSCHAP

Wetenschappelijke output & slagingspercentage
In de tabel staan de belangrijkste gegevens over de wetenschappelijke output.
Gemiddeld genomen is het IPP wat betreft wetenschappelijke opbrengst goed vergelijkbaar
met andere FOM-programma’s en projecten: het aantal promovendi dat FOM opleidt per
geïnvesteerde M€ en het aantal artikelen per aangestelde junior onderzoeker (promovendus
of postdoc) zijn vergelijkbaar met de FOM-gemiddelden. De slagingskans en promotieduur van
de promovendi binnen de IPP’s zijn eveneens vergelijkbaar met het gemiddelde voor FOM en
uitstekend in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
Promovendi, artikelen en patenten
aantal promovendi per M€
slagingspercentage promovendi
promotieduur (maanden)
aantal artikelen per junior onderzoeker†
aantal patentaanvragen per junior onderzoeker‡

IPP
2,2
87
51,6
2,5
0,29

FOM
2,4**
88 - 92
51,6
2,1
0,02

VSNU*
77
57 - 61

Tabel 1. De belangrijkste outputgegevens van het IPP vergeleken met het FOM-gemiddelde (gegevens over alle ingestelde
IPP’s). Junior onderzoeker verwijst naar een promovendus of een postdoc met een kortlopend, maximaal tweejarig contract.
†Gegevens uit alle door het CWTS geanalyseerde IPP’s (inclusief pas kort geleden ingestelde IPP’s). ‡ Alleen gegevens
over afgesloten IPP’s.
*Cijfers van de VSNU (2013); de waarde voor de promotieduur is het gemiddelde van de zogenaamde HOOP-gebieden
Techniek, respectievelijk Natuur. Cijfers van alleen natuurkunde zijn niet beschikbaar. ** Cijfers gelden voor de universitaire
werkgroepen van FOM, dat zijn alleen programma’s en projecten die bij universiteiten lopen. Activiteiten binnen FOMinstituten zijn hierin niet meegerekend.

IK HEB PRIMA
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK KUNNEN
DOEN. WE HEBBEN IN
GOEDE PEER REVIEWED JOURNALS
KUNNEN PUBLICEREN. ER WAS GEEN
VERSCHIL GEWEEST
ALS IK DIT PROJECT
IN EEN ANDER
FOM-PROGRAMMA
HAD GEDAAN.
Een IPP-programmaleider

Het is bovendien belangrijk om op te merken dat het hier gaat om het totale budget van het IPP
in cash2, waarvan in totaal ongeveer eenderde rechtstreeks van FOM komt. Ruim de helft van
het IPP-budget komt van de private partners en een deel is afkomstig uit andere publieke
bronnen zoals NWO, en EZ (grotendeels via de TKI-toeslag). Geredeneerd vanuit de FOMbijdrage is de opbrengst per geïnvesteerde euro daarom ruim drie keer hoger dan wanneer de
bedrijven niet hadden bijgedragen. Het IPP slaagt er dus uitstekend in om als hefboom te
fungeren voor de FOM-investering. Daarnaast valt uit het hoge aantal artikelen per junior
onderzoeker (promovendus of postdoc) af te leiden dat de hoge bijdrage vanuit de private
partners niet tot afscherming van resultaten heeft geleid.

Wetenschappelijke impact
In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste bibliometrische gegevens van
de publicaties uit het IPP (bron: CWTS), vergeleken met het Nederlands gemiddelde in
hetzelfde vakgebied. De publicaties uit het IPP worden gemiddeld genomen 39 procent vaker
dan het Nederlands gemiddelde geciteerd (en meer dan twee keer zo vaak als het wereldgemiddelde). Gezien de excellente positie van de Nederlandse natuurkunde is dit een
indrukwekkend resultaat.
2 Hier zijn alleen de in cash bijdragen meegerekend. Bedrijven, maar vooral ook de universiteiten leveren ook een
belangrijke in kind bijdrage (zoals huisvesting van onderzoekers, en begeleidingstijd).
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Samen met industriële
partners Océ en ASML
heeft FOM onderzoek
gedaan naar fundamentele
eigenschappen van
vloeistoffen in de nabijheid
van oppervlakken op het
gebied van inkjetprinting
en immersielithografie.
Het gezamenlijke streven
was volledige controle te
krijgen bij het deponeren
van (soms zo klein
mogelijke) hoeveelheden
vloeistof op bepaalde
oppervlakken. Het FOM
IPP, dat onder leiding stond
van Detlef Lohse (Twente),

Hierbij past wel een kanttekening. Uit de gegevens blijkt dat er vier IPP’s beneden tachtig
procent van de Nederlandse benchmark scoren. Bij nadere analyse blijken de IPP’s die relatief
laag scoren op impact (beneden de Nederlandse benchmark) een voornamelijk technologisch
karakter te hebben, terwijl de IPP’s die hoog scoren op impact duidelijk meer gericht waren op
fundamenteel wetenschappelijke vraagstukken. Dit weerspiegelt de veelzijdigheid van het
IPP-instrument in de huidige vorm, waarin zowel zeer fundamenteel, als meer technologisch
gericht onderzoek plaats kan vinden.

kende in de periode
2009-2014 zes projecten
en een totale omvang
van 1,8 miljoen euro. Dit
IPP mondde uit in een
nieuw IPP met een FOMonderzoeksgroep bij ASML
in huis die recent van start

IPP
2,22
0,24
0,16

impactscore
PP top 10 procent
PP industriële co-publicatie

NLBM
1,60
0,18
0,14

IPP/NLBM
1,39
1,33
1,14

is gegaan onder leiding van
Hanneke Gelderblom.

Tabel 2. Bibliometrische gegevens van
398 publicaties uit het IPP (bron: CWTS).
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De impactscore geeft aan hoeveel keer vaker

6

publicaties uit het IPP gemiddeld genomen
geciteerd worden dan het wereldgemiddelde in
benchmark binnen hetzelfde vakgebied.
Het histogram geeft de spreiding weer in de
IPP/ NLBM scores (bijvoorbeeld: er zijn zes IPP’s
met een IPP/NLBM tussen de 0,8 en 1,2).

4

frequentie

hetzelfde vakgebied. NLBM is een Nederlandse

2
0

0,2

0,6

1

1,4

1,8

>2 ,0

impact/NLBM
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I.1 DE ORGANISATIE

Verschillen tussen generieke en specifieke IPP’s
Er zijn ook enkele relevante verschillen tussen zogenaamde generieke en specifieke IPP’s.
Generieke IPP’s zijn programma’s waarin op een bepaald gebied een call wordt uitgeschreven
voor onderzoeksprojecten en de beste voorstellen worden geselecteerd. Bij specifieke IPP’s
staan de onderzoeksprojecten en betrokken onderzoekers al op voorhand helemaal vast.
De verschillen staan samengevat in onderstaande tabel. Generieke IPP’s scoren gemiddeld
genomen beter op wetenschappelijke impact (vermoedelijk omdat selectie plaatsvindt van
individuele projecten op basis van wetenschappelijke competitie) en leveren meer promovendi
per geïnvesteerde M€.
De output is daarentegen hoger in specifieke IPP’s: het aantal publicaties per junioronderzoeker (promovendus of postdoc) ligt gemiddeld iets hoger, en het onderzoek levert
gemiddeld genomen beduidend meer concrete resultaten op voor de industrie, in de vorm van
patenten en relevante kennis. Ook is binnen specifieke IPP’s de investering in wetenschappelijke infrastructuur (apparatuur, technici en tenure track-onderzoekers) hoger.
Tot slot valt op dat de technische universiteiten veruit het meest betrokken zijn bij IPP’s
(samen met de FOM-instituten AMOLF en DIFFER). Minder dan een vijfde van alle IPPpromovendi promoveert aan een algemene universiteit, en dan voornamelijk in generieke
IPP’s. In specifieke IPP’s is slechts zeven procent van de promovendi aan een algemene
universiteit verbonden.

HET GEEFT EEN
ENORME KICK ALS
HET LUKT OM MET
NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE
INSTRUMENTATIE EN
DE DAARMEE VERKREGEN FUNDAMENTELE KENNIS EEN
ZINVOLLE BIJDRAGE
TE LEVEREN AAN EEN
ONDERWERP MET
EEN DIRECT PRAKTISCH BELANG.
Een IPP-programmaleider
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Generiek versus specifiek
aantal publicaties per junior onderzoeker†
impact publicaties (MNCS)*
competitie bij projectselectie
aantal promovendi per M€ ‡
aantal patenten per junior onderzoeker †
betrokkenheid universiteiten

generiek
3,67
2,65
ja
3,49
0,05
Alle

specifiek
4,23
1,95
Nee
1,47
0,79
vooral technische universiteiten

Tabel 3. Verschillen tussen generieke en specifieke IPP’s; junior onderzoeker verwijst naar een promovendus of een postdoc
met een kortlopend, maximaal tweejarig contract. *Dataset: alle IPP’s uit de CWTS-analyse. † Dataset: alleen afgesloten IPP’s.
‡

Dataset: alle ingestelde IPP’s.
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Andere effecten op de wetenschap
De vragenlijsten en interviews met de betrokken onderzoekers en programmaleiders geven
een beeld wat de overige effecten van de IPP’s op de wetenschap zijn geweest. Uit de
gegevens blijkt dat het financieringsinstrument IPP het mogelijk maakt om onderzoeksvragen
vanuit een groot aantal verschillende invalshoeken en op een multidisciplinaire wijze te
benaderen.

identificeren nieuwe onderzoeksrichtingen

30%

64%

intensiveren van onderzoek

18%

73%

vervolgonderzoeksprojecten

17%

60%

14%

5%2%
2%4%
10%

groot
middelgroot
klein
geen
negatief

multi- en interdisciplinaire benadering
versterken van infrastructuur

20%

40%

60%

11%
17%

26%

11%

46%

0%

13%

24%

51%

80%

100%

Tabel 4. Belangrijke effecten die het IPP instrument heeft gehad op de kennisinstellingen (bron: Technopolis; N=42).

Deelname aan een IPP intensiveerde het onderzoek, maakte het beter mogelijk om nieuwe
onderzoeksrichtingen te verkennen, heeft geleid tot vervolgonderzoek en heeft bijgedragen
aan meer multidisciplinair werk. Het IPP heeft in sommige gevallen zelfs hele nieuwe
onderzoeksgebieden geïdentificeerd. Ook blijken IPP’s van groot belang voor de strategie van
de betrokken onderzoeksgroepen: slechts 11 procent van de onderzoekers geeft aan dat
zonder het IPP hetzelfde onderzoek ook was uitgevoerd. Tot slot geeft bijna driekwart van de
ondervraagde onderzoekers aan dat het IPP tot duurzame relaties met het betrokken bedrijf
heeft geleid. Vooral dit laatste aspect is een belangrijke voorwaarde voor het tot stand komen
van open innovatie, waarin bedrijven zo veel mogelijk gebruik maken van externe kennis.
Dit leidt ertoe dat kennis breder beschikbaar komt en wordt benut en levert zo een belangrijke
bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie.

DE INDUSTRIE IS
BELANGRIJK VOOR
DE INSPIRATIE.
WIJ DOEN HOOGWAARDIG FUNDAMENTEEL
ONDERZOEK DAT
INTERESSANT
IS VOOR DE
INDUSTRIE.
Een IPPprogrammaleider
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3 – BIJDRAGE AAN INNOVATIE VOOR DE
INDUSTRIE
Samenwerking tussen industriële en academische partners

VOOR ONS IS
STRATEGISCHE
KENNIS DE BELANGRIJKSTE OUTPUT VAN
HET IPP. ONS BEDRIJF
GEBRUIKT DIE
KENNIS INTENSIEF EN
STRATEGISCH. HET
GEEFT RICHTING AAN
ONZE ENGINEERING
EN STELT ONS IN
STAAT OM KEUZES
TE MAKEN: BIJVOORBEELD HET VERDER
ONTWIKKELEN ALS
DE FYSISCHE
GRENZEN NOG LANG
NIET BEREIKT ZIJN OF
JUIST OVERSTAPPEN
ALS DAT WEL HET
GEVAL IS. KENNIS
WORDT DUS OOK
HEEL INDIRECT
GEBRUIKT.
Een industriële partner

De ondervraagde industriële partners geven in 83 procent van de gevallen aan dat de IPPsamenwerking tot duurzame relaties met de onderzoekers heeft geleid (tegenover 73 procent
van de academische onderzoekers binnen de IPP’s). Ook zijn zowel de bedrijven als academische onderzoekers zeer tevreden over de kwaliteit en de relevantie van de samenwerking.
De interviews ondersteunen deze uitkomsten. De commissie acht het opbouwen en
onderhouden van duurzame samenwerking tussen academie en industrie één van de
belangrijkste succescriteria voor publiek-private samenwerking (PPS) en concludeert dat het
IPP hier uitzonderlijk goed functioneert in relatie tot andere PPS-vormen. Bovendien leidt de
samenwerking tot een goede afstemming van onderzoekagenda’s: industriële partijen geven
aan dat het IPP belangrijke effecten heeft op hun R&D-strategie. Hetzelfde geldt voor de
strategie van de betrokken onderzoeksgroepen. Tot slot geven vrijwel alle industriële
partners (> 95 procent) aan dat het IPP heeft geleid tot (nieuwe) contacten met excellente
wetenschappers en toegang tot nieuwe kennis en expertise. Uit de feedback van de
ondervraagde onderzoekers en industriële contactpersonen blijkt wel dat de samenwerking in
generieke IPP’s – en met name de IPP’s waarbij clusters van bedrijven betrokken waren, zoals
M2i, DPI en TIFN – nog beter kan. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat in deze IPP’s de
individuele bedrijven pas ná de selectie van de onderzoeksvoorstellen betrokken werden, en
dat de bedrijven alleen via hun contributie aan het cluster - dus niet rechtstreeks - aan het
programma bijdroegen. Hierdoor hadden de betrokken bedrijven waarschijnlijk minder
commitment om zo veel mogelijk uit de samenwerking te halen.

contact met excellente onderzoekers

toegang tot nieuwe expertise & kennis

67%
4%

nieuwe relaties met academie
toegang tot talent voor recruiting

65%
35%

8%

versnellen van innovaties

9%
4%

0%

volledig

4%

gedeeltelijk

52%

13%
25%

48%

43%

30%

65%

40%

60%

80%

Tabel 5. Belangrijke effecten van een IPP op de deelnemende bedrijven (bron: Technopolis; N≥23).
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niet

17%

67%

20%

4%

58%

4% 13%

nieuwe industriële relaties

prototypes

43%

38%

exploreren van nieuwe R&D-richtingen

boven verwachting

33%

48%

100%
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Het Advanced Research
Center for Nanolithography
(ARCNL) verricht
fundamenteel onderzoek
op het gebied van de
nanolithografie, in het
bijzonder voor toepassing
in de halfgeleiderindustrie.
ARCNL is een samenwerking tussen ASML en
NWO, FOM, UvA en VU,
uniek in Nederland. Niet
eerder werkten publieke
en private partijen op
deze schaal zo intensief
samen op het gebied van
fundamentele wetenschap.
ARCNL ging in 2014 onder
leiding van Joost Frenken
van start als een afdeling
van AMOLF en zal naar
verwachting in 2015 een
zelfstandige eenheid
binnen de FOM-organisatie
worden. Een deel van de

Nieuwe inzichten voor de industriële partners

financiering van het ARCNL

In vrijwel alle gevallen leveren de IPP’s voor de betrokken bedrijven een grote bijdrage in de
vorm van extra kennis en inzichten, die op een indirecte manier zijn waarde heeft voor de
bedrijven (zie de tabel hieronder). Daarnaast leidt het onderzoek binnen de IPP’s ondanks het
fundamentele en precompetitieve karakter ervan toch regelmatig tot één of meerdere
patentaanvragen. Tabel 1 liet al zien dat het onderzoek binnen de IPP’s gemiddeld genomen
bijna vijftien maal vaker leidt tot patentaanvragen dan ander FOM-onderzoek. Dit gebeurt
vooral binnen specifieke IPP’s. Dit laatste is goed verklaarbaar, aangezien de bedrijven die het
genereren van intellectuele eigendomsrechten als een belangrijk doel zien, vaak eerder zullen
kiezen voor een bilaterale samenwerking zoals in een specifiek IPP. Vanwege deze bilaterale
relatie is de samenwerking met de onderzoekers op voorhand al sterk en zijn de resultaten
daarom nauwgezet te volgen. Industriële partners geven daarnaast aan dat het onderzoek
binnen de IPP’s vaak aanleiding geeft tot het bijsturen van bestaand onderzoek bij bedrijven
of tot vervolgonderzoek. In sommige gevallen leidt een IPP zelfs tot concrete productverbeteringen.

IPP plaats.

vindt in de vorm van een
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4 - BIJDRAGE AAN DE NEDERLANDSE
KENNISECONOMIE

FOM heeft als een van haar doelstellingen het bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie.
Dat doet FOM vooral door het opleiden van getalenteerde gekwalificeerde jonge onderzoekers. Dat geldt ook voor de IPP’s en daarom is dat aspect hier nader onderzocht. Uit het
totale IPP-budget tot januari 2015 zijn - of worden gedeeltelijk nog - in totaal ongeveer 258
promovendi, 72 postdocs3 , 26 technici en 9 senioronderzoekers (met uitzicht op een vaste
aanstelling bij een universiteit) aangesteld. Dat komt neer op ongeveer 2,2 promovendi per M€.
Daarnaast is ongeveer eenderde van het totale in cash IPP-budget (wat neerkomt op M€ 35 tot
M€ 40) besteed aan investeringen in apparatuur.
Van de promovendi die inmiddels hun promotie afgerond hebben blijkt (zie de tabel hieronder)
dat 37 procent de carrière vervolgt binnen technologische bedrijven4 (hier industrie genoemd).
Dat is bijna tweemaal zo veel als het FOM-gemiddelde. Dit is een belangrijk gegeven, aangezien veel (87 procent) industriële partners de toegang tot gekwalificeerd talent als expliciet
doel stellen voor deelname aan een IPP. Van de postdocs stroomt 29 procent direct door naar
de industrie. In de vragenlijsten (ondersteund door de interviews) geven de promovendi en
postdocs daarnaast aan dat het IPP een positief effect heeft gehad op hun carrière, hun
horizon en industriële netwerk verbreed heeft, en heeft geleid tot extra vaardigheden.
HET ONDERZOEK DAT
FOM-PROMOVENDI
UITVOEREN, HADDEN
WIJ NOOIT ZELF
KUNNEN DOEN.
HUN EXPERTISE
VULT DE ONZE AAN,
MAAR STAAT ER OOK
WEER NIET ZO VER
VAN AF DAT JE NIETS
UIT KUNT WISSELEN.
DAT IS IDEAAL:
EEN UITBREIDING
VAN ONZE KENNISHORIZON.

Vervolgcarrière
industrie
Nederland
buitenland
onderzoek buiten industrie
Nederland
buitenland
overig

IPP-promovendi
37%
31%
6%
50%
31%
19%
13%

IPP-postdocs
29%
23%
6%
68%
29%
39%
3%

FOM-promovendi
19%
16%
3%
58%
28%
30%
23%

Tabel 6. Vervolgcarrière (direct na de promotie) van promovendi uit de IPP’s vergeleken met het gemiddelde binnen FOM
(alle FOM-promovendi). Het FOM-gemiddelde is het gemiddelde over de gegevens van 2011, 2012 en 2013. Cijfers van een
landelijk gemiddelde zijn niet bekend.

Een industriële partner

3 Hier is alleen het aantal postdocs geteld; typisch gaat het om een aanstelling van enkele jaren.
4 Van de onderzoekers die in het onderzoek verder gaan is het bovendien goed mogelijk dat een deel later alsnog overstapt
naar de industrie; datzelfde geldt overigens voor de FOM-brede cijfers.
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Een bijzonder FOM
IPP was het ‘Joint Solar
Programme’ gericht
op nieuwe generaties
zonnecellen met sterk
verbeterde eigenschappen,
en het tot stand brengen
van synergie en versnelling
in het onderzoek door
het samenwerken van
groepen en vakgebieden
die op dit terrein nieuw
zijn. Het programma liep
van 2005-2013 en had een
budget van 7,2 miljoen
euro. Zonnepanelen - en
daarmee het opwekken
van zonnestroom - wordt
steeds goedkoper. Het
is van belang om hard te
blijven werken aan de twee
factoren die uiteindelijk
in belangrijke mate
gaan bepalen wat een
kilowattuur zonnestroom
kost: rendement en
materiaalgebruik.
Een integrale benadering,
zoals in het Joint Solar
Programme, is daarom
cruciaal.
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5 - CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De commissie concludeert dat het financieringsinstrument IPP succesvol is gebleken voor de
wetenschap, voor de betrokken bedrijven en voor de Nederlandse kenniseconomie. In de
samenvatting aan het begin vindt u een puntsgewijze opsomming van de conclusies.

IPP’s leveren een belangrijke bijdrage aan de wetenschap

WIJ KUNNEN WETENSCHAPPELIJKE VONDSTEN GEBRUIKEN
VOOR TECHNOLOGISCHE DOORBRAKEN,
WAAR CONSUMENT
EN MILIEU VOORDEEL
BIJ HEBBEN. WE
HEBBEN VIA DIT
FOM-IPP IN ÉÉN KLAP
ALLE VOOR ONS
RELEVANTE WETENSCHAPPELIJKE
EXPERTISE BINNEN
HANDBEREIK.

De wetenschappelijke output van de IPP’s is vergelijkbaar met andere FOM-programma’s.
De impact van de IPP’s is gemiddeld genomen ruim boven het Nederlandse gemiddelde,
IPP’s hebben geleid tot intensivering van het onderzoek (meer personeel en apparatuur),
en structureel bijgedragen aan de wetenschappelijke infrastructuur op de specifieke
onderwerpen. Het slagingspercentage (aantal afgeronde promoties) van 87 procent is
vergelijkbaar met het FOM-gemiddelde en is veel hoger dan het Nederlands gemiddelde van
rond de 77 procent. De promovendi ronden hun promotie gemiddeld genomen in 51,6 maanden
af (net als andere FOM-promovendi), en dat is gemiddeld genomen 6 à 9maanden sneller dan
het landelijk gemiddelde. Ook is het IPP succesvol in het opzetten van duurzame samenwerkingen met de industrie: zowel de industriële partners als de academische onderzoekers
geven in hoge mate aan de samenwerking voort te willen zetten. Bovendien geven de
academische partners aan dat de industriële samenwerking hen realistischer maakt over de
behoeften van de industrie, wat aangeeft dat er verbeterde afstemming is van onderzoekagenda’s tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.

IPP’s zijn van belang voor innovatiekracht van de participerende bedrijven
De betrokken bedrijven geven aan veel te hebben aan het onderzoek binnen de IPP’s: het
geeft toegang tot excellente wetenschappers en complementaire kennis, toegang tot
gekwalificeerde getalenteerde potentiële werknemers, is in een aantal gevallen essentieel
geweest om nieuwe richtingen te verkennen, en het leidt tot nieuwe inzichten en kennis.
De industriële partners geven vaak aan de samenwerking door te willen zetten. In meer dan
de helft van de afgesloten IPP’s is het onderzoek ook daadwerkelijk verder vervolgd. Ook leidt
het in meer dan de helft van de gevallen tot het versnellen van het ontwikkelingsproces of
het reduceren van de time-to-market. Verder leiden IPP’s regelmatig tot patentaanvragen
(vooral de specifieke IPP’s), waarbij de IPP’s met een fysieke onderzoeksgroep in een
industrieel laboratorium veruit de meeste patenten opleveren. In enkele gevallen leiden
IPP’s daadwerkelijk tot (een significante bijdrage aan) technologische doorbraken.

Een industriële partner

IPP’s dragen bij aan de Nederlandse kenniseconomie via het opleiden
van talent
Promovendi uit de IPP’s kiezen direct na hun promotie bijna tweemaal vaker dan gemiddeld5
bij FOM, voor een carrière in de industrie, waarmee de IPP’s een belangrijke bijdrage leveren
aan de kenniseconomie. Daarnaast geven de respondenten in 65 procent van de gevallen aan
dat de samenwerking met de industrie positief heeft bijgedragen hun carrière en industriële
netwerk. Dit is een duidelijke meerwaarde van de IPP’s, want voor veel industriële partners is
het opleiden van talent een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan een IPP.
5 Landelijke cijfers van doorstroom van zijn helaas niet beschikbaar.
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IPP’s fungeren als financiële hefboom
De commissie constateert daarnaast dat het financieringsinstrument IPP een hefboomeffect
heeft op de FOM-investeringen: terwijl de financiële inleg vanuit FOM minder dan eenderde
van het totaalbudget bedraagt, is de wetenschappelijke opbrengst vergelijkbaar met andere
FOM-programma’s, en is de impact van het onderzoek hoger dan het Nederlands gemiddelde.
Deze succesvolle hefboom is enerzijds het gevolg van de omvang van de in cash bijdrage vanuit
de industrie (gemiddeld circa 54 procent van het totale IPP-budget), en volgt anderzijds uit het
feit dat het IPP-onderzoek uitstekend aansluit op het Nederlandse topsectorenbeleid,
waardoor FOM in staat is extra middelen te verwerven via bijvoorbeeld de TKI-toeslag. FOM
zet deze TKI-toeslag namelijk weer in om de oorspronkelijke samenwerking te versterken.
De hefboom zorgt daarom voor verdere intensivering en verbreding van het onderzoek.

Het IPP is een uniek en hooggewaardeerd subsidie-instrument
De commissie signaleert dat de industriële partners in hoge mate aangeven erg tevreden te
zijn over het IPP als instrument en de rol die FOM als organisatie speelt in de samenwerking.
Volgens de industriële partners hebben IPP’s een aantal belangrijke voordelen ten opzichte
van andere PPS-instrumenten: IPP’s hebben een grote omvang en zorgen zodoende voor
kritische massa met de mogelijkheid om een onderwerp van meerdere kanten te benaderen6.
Er is veel vrijheid in het onderzoek, het format is zeer flexibel, de voorwaarden (ook met
betrekking tot intellectueel eigendom) zijn helder en goed doordacht, IPP’s geven continuïteit
en stabiliteit (essentieel voor strategische samenwerking), en IPP’s bieden de mogelijkheid
voor gesloten bilaterale samenwerking. De kwaliteit van het FOM-onderzoek staat goed
bekend en de mensen van de FOM-organisatie zijn proactief, toegankelijk en denken goed
mee, zo blijkt uit de evaluatie.

Variatie in IPP’s

HET BELANGRIJKSTE
VERSCHIL MET
ANDERE PROGRAMMA’S IS DAT EEN IPP
EEN FLEXIBEL
PROGRAMMA IS. ER
IS DUS MEER VRIJHEID OM EIGEN
ONDERZOEK TE
ONTWERPEN DAN IN
ANDERE PROGRAMMA’S. BOVENDIEN
IS HET GROOT, DUS
HET STELT MIJ IN
STAAT OM MET HET
BETROKKEN BEDRIJF
EEN DUIDELIJK DOEL
NA TE STREVEN.

De commissie merkt op dat er veel variëteit is binnen de IPP’s. Hierbij zijn er met name grote
verschillen te zien tussen specifieke en generieke IPP’s. Het onderzoek uit de generieke IPP’s
heeft hogere wetenschappelijke impact, maar de output in termen van publicaties en vooral
patenten is lager dan bij specifieke IPP’s. Ook constateert de commissie dat in generieke IPP’s
de samenwerking minder intensief is. Daarnaast valt het de commissie op dat er zowel IPP’s
zijn geweest met een zeer fundamenteel wetenschappelijk karakter als IPP’s die meer gericht
zijn op technologische vraagstukken. Hier lijkt bovendien een verband te zijn met wetenschappelijke impact: de IPP’s die het meest op technologische vraagstukken gericht waren
hadden wetenschappelijk gezien minder impact.

Een IPP-programmaleider

6 Er zijn ook andere PPS-instrumenten met vergelijkbare omvang, maar deze hebben minder aantrekkelijke voorwaarden
voor de industriële partners. De omvang van een IPP alleen is dus niet zo zeer een voordeel, maar in combinatie met de
andere voordelen wel.
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Onbenut IPP-potentieel

ALS HET GELUKT IS,
BEN IK TROTS DAT WE
WETENSCHAPPELIJKE
VONDSTEN HEBBEN
KUNNEN GEBRUIKEN
VOOR EEN TECHNOLOGISCHE DOORBRAAK
WAAR CONSUMENT
EN MILIEU VOORDEEL
BIJ HEBBEN. IK VIND
DIT PROGRAMMA EEN
GOED VOORBEELD
VAN HOE WETENSCHAP EN INDUSTRIE
KUNNEN SAMENWERKEN, IETS DAT VOOR
BEIDE PARTIJEN
INTERESSANT IS.
NATUURLIJK IS ER EEN
CULTUURVERSCHIL
TUSSEN EEN BEDRIJF
EN DE UNIVERSITEIT.
HET HOEFT SAMENWERKING NIET IN DE
WEG TE STAAN, ALS JE
MAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL
VINDT OM IDEEËN MEE
UIT TE WISSELEN.
Een industriële partner

Tot slot constateert de commissie dat er een nog een onbenut potentieel van het IPP is:
- niet alle gebieden van de natuurkunde nemen op dit moment deel;
- kleine innovatieve bedrijven met een lange onderzoekshorizon zijn tot nu toe nauwelijks
vertegenwoordigd;
- algemene universiteiten zijn ondervertegenwoordigd ten opzichte van technische
universiteiten.
Samenvattend concludeert de commissie dat het IPP een uniek financieringsinstrument dat
erin slaagt naast hoogwaardige wetenschap veel op te leveren voor de betrokken bedrijven en
een belangrijke bijdrage te leveren aan de kenniseconomie. De commissie meent daarom dat
de IPP’s een uitstekende invulling geven aan de doelstellingen van het Nederlandse innovatiebeleid, zoals bijvoorbeeld verwoord in het topsectorenbeleid.

Aanbevelingen
Op basis van bovenstaande conclusies komt de commissie tot de volgende aanbevelingen.
1. Breid het IPP uit
Onderzoek hoe het financieringsinstrument IPP beter toegankelijk gemaakt kan worden voor
kleinere bedrijven en algemene universiteiten. De commissie adviseert daarnaast om het IPP
ook breder beschikbaar te maken voor andere disciplines van de wetenschap. Dit sluit goed
aan bij de filosofie van het nieuwe NWO-organisatiemodel en zou de verbinding tussen het
fundamenteel onderzoek en innovatie bij een breder palet van bedrijven kunnen versterken,
en daarbij het potentieel van het IPP nog breder benutten.
2. Verlaag de druk op het IPP budget
Dit kan volgens de commissie op drie manieren:
a focus meer op fundamentele fysica: breng meer technologische programma’s bij STW
onder, mits STW een instrument met dezelfde voorwaarden als het IPP instelt;
b maak een scherpere selectie: dit kan door de honoreringseisen nog meer aan te scherpen,
in het bijzonder wat betreft de intensiteit van de samenwerking;
c Verruim het budget: de commissie adviseert het budget voor het IPP te verruimen,
maar expliciet niet ten koste van het vrije onderzoek. De uitstekende effecten van het IPP
op de Nederlandse kenniseconomie bieden voldoende basis om het IPP-instrument direct
vanuit EZ of OCW te ondersteunen voor een bredere inzet.
3. Verbeter de samenwerking in generieke IPP’s
Vooral in generieke IPP’s zouden scherpere eisen gesteld kunnen worden aan de intensiteit
van de samenwerking.
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Samen met BASF heeft FOM een Industrial Partnership Programme uitgevoerd gericht op nieuwe magnetocalorische materialen.
Deze nieuwe generatie koelmaterialen zijn veelbelovend om toekomstige koelsystemen schoner, energiezuiniger en stiller te maken.
Op basis hiervan is een innovatief koelsysteem gemaakt. Het koelsysteem, recent gepresenteerd als prototype in de vorm van een wijnkoeler,
is een toepassing die onder meer voortkomt uit dit IPP, dat liep tussen 2008 en 2012 onder leiding van FOMwerkgroepleider Ekkes Brück
(Delft). In 2009 bereikten de onderzoekers een doorbraak door de vondst van een geavanceerd magnetocalorisch materiaal bestaande uit een
mangaan-ijzerfosfor-silicium verbinding. Dankzij de bijzondere eigenschappen van dit materiaal is het mogelijk 35 procent energiezuiniger te
koelen dan met conventionele koelkasten. De technologie is bovendien stiller en milieuvriendelijker. Managing Director Andreas Riehemann
van BASF roemt de samenwerking: “Met onze onderzoekpartners, die ervaring hebben met zowel de ontwikkeling van functionele materialen
als met het modelleren en construeren van systemen, konden we dit innovatieve materiaal ontwikkelen”. Het Amerikaanse hightech concern
Astronautics verwerkte de technologie in de vernieuwende wijnkoeler. Haier, een Chinese producent van onder meer koelkasten, verwacht de
technologie binnen enkele jaren ook toe te passen in zijn assortiment.
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DE FOM INDUSTRIAL PARTNERSHIP
PROGRAMMES IN VOGELVLUCHT

NWO
EZ

FOM

Het financieringsinstrument IPP richt zich op vraaggestuurd
(use-inspired), exploratief, precompetitief onderzoek. Het
onderzoek binnen IPP’s moet primair gericht zijn op fundamenteel
begrip, maar daarnaast ook op toekomstige toepassingen.
Het IPP is daarin uniek: andere subsidie-instrumenten richten
zich ofwel primair op de wetenschap, ofwel op de toepassingen
(zoals STW-programma’s en FP7-kaderprogramma’s), zie de tabel
hieronder. Een ander belangrijk kenmerk van het IPP is dat de
academische onderzoekers en de bedrijven op gelijke voet de
samenwerking aangaan: de partners formuleren de onderzoeksdoelen gezamenlijk en ook gedurende de uitvoering is veel
gelijkwaardige interactie. Deze gelijke voet geldt ook voor de
financiering: de bedrijven dragen minimaal vijftig procent in cash
bij aan het onderzoek (daarbovenop leveren de partners vaak ook
aanzienlijke in-kind bijdragen).
focus

FP7 (cooperation)*
TKI-toeslag**
STW Perspectief
***
FOM IPP’s

NMP
9 topsectoren
6 topsectoren
natuurkunde

budget
per programma
ca. M€ 4
geen
max.
> M€ 2,35

private
comfinan- petitie
ciering
n.v.t.
Ja
≥ 15%
Nee

≥ 15%
in cash, of
≥ 30% in kind
> M€ 1
≥ 50%
in cash

TRL

2-6
2-8

Ja

2-3

Nee

1-2

bedrijven

Er zijn twee soorten IPP’s: generieke en
specifieke. De eerste vorm heeft het karakter
van een open call op een vooraf gedefinieerd thema
waarbij onderzoekers uit heel Nederland een voorstel kunnen
indienen. De tweede vorm is een volledig gedefinieerd onderzoeksprogramma, waarvan de betrokken onderzoekers vooraf al
bekend zijn. Binnen deze vormen zijn bovendien allerlei varianten
ontstaan, waarvan de meest bijzondere variant programma’s zijn
waarin een onderzoeksgroep geheel in een laboratorium van het
betrokken bedrijf gehuisvest is.

Financiële omvang van het IPP
In totaal zijn er sinds het instellen van het IPP eind 2004 dertig
nieuwe IPP’s gestart. In onderstaande tabel staat een overzicht
van het totale in cash budget van deze IPP’s. Op het totale IPPbudget is de directe FOM-bijdrage 28 procent. De bedrijven dragen
gemiddeld 54 procent bij in cash, en de rest van de bijdragen komen
voornamelijk van EZ en NWO.
Omvang IPP-budget
totaal cash budget
bedrijven
FOM
NWO
EZ
overige (EU/universiteiten)

M€
116,0
62,5
32,7
9,5
10,9
0,4

% bijdrage
54
28
8
10
0

Tabel 7. Het IPP in vergelijking met drie andere subsidie-instrumenten. TRL =

Tabel 8. Totale IPP-budget van de geëvalueerde set aan IPP’s (alle ingestelde IPP’s) en

Technology readiness level, een indicator die aangeeft in welke mate het onderzoek

de verdeling van de bijdrage van de verschillende partijen. FOM is onderdeel van NWO,

toepassingsgericht is (1 = fundamenteel onderzoek) bron: Technopolis.

dus indirect komt ook de directe FOM-bijdrage van NWO.

* Alle informatie is gebaseerd op de FP7 MTR. Omdat we de FOM IPP’s evalueren is

Met de NWO-bijdrage worden additionele geoormerkte middelen van NWO bedoeld die

deze vergelijking relevanter dan bijvoorbeeld met Horizon 2020. ** http://www.rvo.nl/

buiten de basisbijdrage van NWO aan FOM vallen.

subsidies-regelingen/projecttoeslag. *** STW Perspectief (2014). Richtlijnen. Ronde
2014/2015 Call voor publiek-private onderzoeksprogramma’s.

Een IPP is een samenhangend programma met een omvang van
minimaal M€ 1 (gemiddeld circa M€ 3,37), waarin één of meerdere
projecten gedefinieerd zijn. Ieder project heeft een academische
projectleider (senioronderzoeker) en er kunnen meerdere
junioronderzoekers (promovendi of postdocs) op één project
werken. De projecten moeten een goede samenhang hebben en
het programma als geheel moet gericht zijn op een duidelijk
afgebakend wetenschappelijk thema. Er is ook een strenge eis
aan wetenschappelijke kwaliteit: internationale referenten en
speciale FOM-beoordelingscommissies (de zogenaamde werkgemeenschapscommissies, die een subgebied van de fysica
overzien) beoordelen alle IPP’s uitvoerig, op vergelijkbare wijze
zoals dat voor andere FOM-programma’s gebeurt.
7 Dit is exclusief programma i32-CSER omdat hierin de bedrijfsbijdrage extreem groot
is. Als i32-CSER wordt meegenomen komt het gemiddelde op M€ 3,9 per IPP.

Tweederde van het IPP budget gaat naar personeelskosten.
Ongeveer eenderde van het budget is voor investering in
materialen en apparatuur. Daarnaast dragen de partners (zowel
de bedrijven als de betrokken universiteiten) ook veel in kind bij in
de vorm van apparatuur, en het beschikbaar stellen van faciliteiten,
en personeel voor bijvoorbeeld begeleiding.

Industriële partners
Een aantal grote in Nederland gevestigde industriële bedrijven
is partner in één of meerdere IPP’s (geweest): Shell, ASML,
Philips, Unilever, AkzoNobel, DSM, Tata Steel, Nuon, FEI, BASF,
Fujifilm, Sabic, Océ, SKF, en Roth&Rau. Maar ook in het buitenland
gevestigde bedrijven zijn of waren partner: Carl Zeiss, Microsoft,
BP, Michelin, en AdTech. Daarnaast zijn ook verschillende kennisinstituten als TNO en NMi en de technologische topinstituten (tti’s)
M2i, DPI, TIFN en Wetsus partner (geweest). Via de tti’s waren
meerdere bedrijven via grotere consortia betrokken bij een IPP.

