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voorwoord
Nederland bruist van kennis – op scholen, bij kleine en grote organisaties, 
in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, in de wetenschap en aan 
universiteiten. Die kennis is hard nodig om de grote uitdagingen van 
onze tijd te adresseren. 

Techleap.nl geeft in deze tweede uitgave van ‘Denkers die doen’ opnieuw 
zeven experts de ruimte om te tonen hoe zij met hun wetenschappelijke 
kennis impact maken. De een als ontwerper van een technologisch 
instrument, de ander als schrijver van boeken over het menselijk brein  
en een derde als aanjager van de samenwerking tussen universiteit en 
bedrijven. De verhalen en de synthese van dit boekje – helder geschreven 
door journalisten Amanda Verdonk en Jeroen Vugts – zetten aan tot 
reflectie. En de foto’s van Anne Reitsma brengen treffend in beeld hoe 
goed wetenschap en impact samengaan. 

Al de zeven onderzoekers vallen op door hun passie en doorzettings
vermogen. Ze weten naast en met hun wetenschappelijk onderzoek  
een pad naar maatschappelijke impact van hun kennis te vinden. Het 
verdient onze grote waardering en aandacht om uit eerste hand te leren 
hoe we in Nederland nog meer en betere impact met onze wetenschap 
kunnen bereiken. Ik hoop dat deze inspirerende verhalen zich breed 
gaan verspreiden en dat u, net als ik, trots bent op deze en de vele 
andere impactmakers die ons land rijk is.

Pieter Duisenberg
Voorzitter Universiteiten van Nederland
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Davide Iannuzzi ziet zichzelf niet langer als een 
actieve wetenschapper, maar hij ziet zichzelf 
ook niet als een ondernemer. Toch heeft hij een 
succesvol bedrijf opgestart en is hij de oprichter 
en manager van het Demonstrator Lab van de 
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) waar hij ook 
de functie directeur Valorisatie van de Faculteit 
der Bètawetenschappen vervulde. In januari 
2022 werd hij aangesteld als de eerste Chief 
Impact Officer van de universiteit. Iannuzzi bezit 
ongetwijfeld ondernemerskwaliteiten, ook al 
vervult hij nu de rol van manager en mentor. 



Technologie op zoek naar  
een markt
In 2005 kwam Iannuzzi met een postdoc van Harvard  
op zak naar Amsterdam om met een Vidibeurs van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk  Onderzoek 
(NWO) experimenten in kwantumelektro dynamica uit te 
voeren. Omdat de opstelling voor de benodigde metingen 
niet werkte zoals hij dat wilde, ontwikkelde Iannuzzi een 
nieuwe sensor op basis van microtechnologie en optische 
vezels. Hij ontdekte dat je daarmee ‘zo’n beetje alles’ kan 
meten: trillingen, versnellingen, temperatuur. Iannuzzi 
besloot de technologie te patenteren en beschikbaar te 
maken voor anderen buiten zijn laboratorium. Hij dacht 
toen (tamelijk naïef, vindt hij achteraf) dat hij gewoon een 
patent kon aanvragen en daarna verkopen aan een bedrijf 
om het op de markt te brengen. “Dat werkt niet,” beseft hij 
nu. In plaats daarvan wist hij enkele subsidies in de wacht te 
slepen om de technologie van het apparaat te verbeteren. 

Het keerpunt kwam in 2011 toen Iannuzzi de ondernemer 
Hans Brouwer ontmoette en ze samen Optics11 oprichtten. 
“Het ging om technologie op zoek naar een markt,” zegt 
Iannuzzi. Dus bouwden ze een hele eenvoudige eerste versie 
van het apparaat om de technologie op verschillende 
markten te kunnen demonstreren. Hun sensor bleek vooral 
heel goed te zijn in het meten van de mechanische eigen
schappen van biologische weefsels en cellen. De sensor was 
simpel, gebruiksvriendelijk en bruikbaar in een natuurlijke 
(vochtige) omgeving. Voordat ze in 2016 hun eerste externe 
investering binnenhaalden, hadden ze al een CEO aan
gesteld en ongeveer 15 mede werkers in dienst. In september 
2022 haalde Optics11 nog eens tien miljoen euro binnen 
voor het opschalen van het bedrijf.
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Huidige functie: Chief Impact Officer 
en hoogleraar experimentele natuur-
kunde aan de VU. 

Loopbaan: In 1995 studeerde hij af als 
fysicus aan de Universiteit van Padua 
en in 2001 verkreeg hij zijn doctoraat 
van de Universiteit van Pavia. Voordat 
hij in 2005 als universitair hoofddocent 
begon bij de VU en in 2013 tot 
hoogleraar werd benoemd, deed hij in 
de VS postdoc- onderzoek bij Lucent 
Technologies Bell Labs en aan Harvard 
University. Iannuzzi behaalde ook een 
MBA aan de TIAS School for Business 
and Society in Tilburg.

Ondernemerschap: Hij is mede-
oprichter van Optics11, een bedrijf dat 
krachtige tafelmodel-instrumenten 
voor nano- indentatie produceert voor 
het meten van complexe biomaterialen. 
Het bedrijf werd (verrassing!) in 2011 
opgericht. Vijf jaar later lanceerde 

Iannuzzi het universitaire pre-incubator 
Demon strator Lab Amsterdam 
waarvan hij tot 2021 directeur was. 
Voor zijn benoeming in januari 2022  
tot Chief Impact Officer voor de hele 
universiteit, was hij ook twee jaar 
directeur Valorisatie van de Faculteit 
der Bètawetenschappen. 

Nevenactiviteiten: Iannuzzi is lid van 
de Raad van Toezicht van StartHub,  
het VU paviljoen voor startups, en is 
adviseur van de Faculty of Impact van 
NWO en van de bedrijven Scailable 
(AI-oplossingen voor diverse sectoren) 
en Dayrize (SAAS-tool voor de impact-
beoordeling van consumentenproduc-
ten). Hij geeft cursussen ondernemers-
vaardigheden voor wetenschappers en 
schreef in 2017 het succesvolle boek 
Entrepreneurship for Physicists: a practical 
guide to move inventions from university 
to market. In 2018 ontving hij de NWO 
‘Physics Innovation Award’. 

Met een beetje vertrouwen kom je ver
Zodra je een bedrijf opricht, ontstaan er belangenconflicten. Dat is 
onver mijdelijk. “Daar is niks aan te doen,” zegt Iannuzzi, “Je moet 
ermee om leren gaan.” En dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Je 
verlaat gewoon de kamer wanneer je universiteit met je bedrijf 
praat. Dat is een van de belangrijke redenen waarom je een 
ondernemer nodig hebt. Niet alleen vanwege de expertise die een 
ondernemer meebrengt, of een set van vaardigheden die de jouwe 
aanvult, maar ook om het bedrijf te vertegen woordigen tijdens 
discussies met je universiteit of onderzoeksinstituut.  
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Zet je persoonlijke belangen op de derde plaats en vertrouw 
er op dat er een goede regeling komt voor het gebruik van 
universiteitsmiddelen door het bedrijf. Iannuzzi heeft er 
altijd voor gezorgd dat het werk van zijn promovendi 
uitsluitend door wetenschappelijke criteria wordt bepaald 
en door wat belangrijk is voor hun doctoraat, en dat al hun 
werk onder de noemer Open Science valt en gepubliceerd 
kan worden. En hij houdt zijn uren goed bij; naar zijn mening 
zou iedereen met langdurige nevenactiviteiten dat moeten 
doen. Zolang onder zoekers zich maar buiten de discussies 
tussen hun universiteit en het bedrijf houden, volledig 
transparant werken en blijk geven van enige sensitiviteit, 
kan elk belangenconflict relatief eenvoudig worden 
opgelost. Daarbij kunnen protocollen en beleid zeker nuttig 
zijn, maar er gaat niets boven transparantie en vertrouwen.

“Zodra je een bedrijf opricht, 
ontstaan er belangenconflicten. 
Dat is onvermijdelijk. Daar is niks 
aan te doen. Je moet ermee om 
leren gaan”
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Iannuzzi heeft ook geen probleem met wetenschappers 
die geld verdienen met de startups die ze (met anderen) 
oprichten. Wanneer ze een bedrijf proberen op te bouwen, 
nemen ze een enorm risico met hoge opportu niteits
kosten. Ze leveren een aanzienlijk deel van hun vakanties 
en vrije tijd in. Daarnaast betalen ze ook een psycho
logische tol: slapeloze nachten, tegenvallers en niet  
te vergeten het risico op reputatieschade. Ze worden 
doorgaans gedreven door hun passie om hun wetenschap 
met de buitenwereld te delen, en zo hoort het ook. Maar 
als al doende blijkt dat het avontuur winstgevend is, dan 
is het niet meer dan fair dat ze aanspraak mogen maken 
op een deel van de opbrengsten. 

“Mijn apparaat komt voort uit een simpel idee,” legt 
Iannuzzi uit. Als hij Hans Brouwer niet had leren kennen  
en Optics11 niet had opgericht, dan zou het apparaat 
“misschien door een handjevol mensen worden gebruikt.”  
Nu wordt het over de hele wereld ingezet. Dat is de echte 
beloning, en de eventuele financiële opbrengsten zijn daar 
het neveneffect van. Iannuzzi is trots op het eerste en vindt 
dat hij zich niet hoeft te schamen voor het tweede. 

“Mijn promovendi konden nieuwe 
wegen inslaan omdat ze toegang 
hadden tot superieure technologieën”
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Fiat versus Ferrari
Het is niet alleen fair dat wetenschappers delen in de 
opbrengsten, het is essentieel. Voor hun startup is het 
belangrijk dat wetenschappers succesvol zijn. Want zij 
(en soms zijn ze de enigen) begrijpen de technologie en 
hebben ‘brand power’. Aangezien zij de uitvinders zijn, 
kunnen ze het product goed positioneren en vertrouwen 
wekken bij potentiële gebruikers (als de boodschap te 
goeder trouw wordt gebracht, natuurlijk).

En ook de universiteiten doen hun voordeel met hun blijvende 
betrokkenheid. “Het bedrijf verkoopt een Fiat 500,” vertelt Iannuzzi, 
“Maar ik had een Ferrari in mijn lab. Moeilijker te besturen, maar 
uitermate geschikt om een race mee te winnen. Mijn promovendi 
konden nieuwe wegen inslaan omdat ze, vergeleken met de 
gemiddelde klant van Optics11, toegang hadden tot superieure 
technologieën.” 
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Misschien moeten we het dus niet over potentiële conflicten hebben, 
maar over potentiële synergieën? Iannuzzi beaamt dat volmondig en 
diept deze gedachte verder uit: “Het idee zelf is misschien goed voor 1%.” 
Voor het overige gaat het om de niettechnische aspecten die bij het 
invoeren van een nieuwe technologie komen kijken, zoals consumenten
gedrag, de afstemming tussen markt en product, regelgeving en 
maatschappelijke aanvaarding of weerstand. Om succesvol te zijn, 
betoogt Iannuzzi, moet je economische, sociale en zo nodig zelfs 
theologische inzichten samenbrengen. En waar kun je dat beter  
doen dan op de campus van een universiteit als de VU, waar al deze 
disciplines vertegenwoordigd zijn? We moeten van de aanwezige 
academische rijkdom gebruikmaken en in interdisciplinaire teams 
samenwerken om te zorgen dat we een hoger, gemeenschappelijk  
doel kunnen dienen.
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Maximale impact
Dat hogere doel is ‘impact’. “We hebben een maatschappelijk mandaat,” 
benadrukt Iannuzzi. “Ondernemend wetenschapper zijn gaat niet over 
het opzetten van een lifestyle business, over ‘een professor en een paar 
PhD’s die wat extra willen verdienen voor hun onderzoeksgroep of hun 
eigen beurs willen spekken’. Het is onze taak om impact te creëren. Om het 
algemeen nut van wat we ontwikkelen te maximaliseren,” zegt Iannuzzi 
in navolging van de pleitbezorger van het utilitarisme, Jeremy Bentham.

“Om succesvol te zijn moet 
je economische, sociale en 
zo nodig zelfs theologische 
inzichten samenbrengen”

Dat nut moet ruim worden opgevat. Meestal moeten ondernemers 
een product ontwikkelen dat maximaal financieel rendement 
oplevert voor hun investeerders. En dat is prima, want het betekent 
dat ze het product voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar 
moeten maken, en dat die mensen er hoogst waar schijnlijk hun 
voordeel mee kunnen doen. Als een nieuw bedrijf succesvol is, 
zorgt het bovendien voor nieuwe banen in de hele toeleverings
keten, nieuw kapitaal voor herinvestering in verdere innovatie  
en een redelijke beloning voor de investeerders die het financiële 
risico droegen. Maar het zou op een nog veel grotere schaal 
succesvol kunnen zijn. Eigenlijk zou je bedrijven al in de beginfase 
op moeten zetten met het doel om een bijdrage te leveren aan 
zowel welvaart als (wereldwijd) welzijn.
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“Het is onze  
taak om  

het nut van  
wat we 

ontwikkelen te 
maximaliseren”



Dit zou ook, via hun bedrijfsmodel, het welzijn kunnen 
omvatten van mensen die het product niet gebruiken  
of die niet rechtstreeks profiteren van de opbrengsten. 
Universiteiten zouden bedrijven kunnen helpen bij de 
evaluatie en optimalisatie van hun impact door alle 
universitaire kennis over de technische en niettechnische 
aspecten van innovatie in te zetten, en ook de openbare 
middelen waarover universiteiten beschikken (van toegang 
tot faciliteiten en onderzoekers tot KTO*ondersteuning).  
Op die manier kunnen universiteiten deze bedrijven ook 
helpen te groeien en uiteindelijk hun minder duurzame 
concurrenten voorbij te streven.

* KTO is de afkorting voor Knowledge Transfer Office.

Deze rol is de universiteiten en hun KTO’s toch op 
het lijf geschreven? Het is een aanlokkelijke visie… 
een visie die past bij een van de eerste universitaire 
Chief Impact Officers.

Stel je voor dat universiteiten zich zouden richten op 
ondernemers en investeerders die deze logica omarmen en 
die er al tijdens het ontwerpen, bouwen en leveren van een 
nieuw product naar streven om het lange termijn effect van 
deze producten te maximaliseren met het oog op het 
welzijn van de planeet. 
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Drie punten voor 

verdere overpeinzing 

en discussie:

Zijn eenvoudige richtsnoeren 
en volledige transparantie 
voldoende om belangen
conflicten te beheersen 
wanneer wetenschappers een 
belang in bedrijven hebben?

Zouden we ons niet veel meer 
moeten richten op de impact 
die wetenschappers met hun 
startups kunnen creëren en 
minder op het optimaliseren 
van het rendement dat zij als 
neveneffect behalen?

Zou het maximaliseren van de 
impact op welzijn de volgende 
logische stap/het uiteindelijke 
doel van universiteiten en hun 
KTO’s kunnen zijn?
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Niet alleen ingenieurs, ook sociologen kunnen met 
concrete producten impact maken. Dat bewijst 
Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de 
Universiteit Utrecht. Met mediaoptredens, boeken, 
tools en onderwijs treedt ze graag op de voorgrond. 
Maar het is niet het individu, zegt zij, maar het 
team dat uiteindelijk impact maakt. 



Er zijn onzichtbare scheidslijnen tussen groepen mensen in 
Nederland, bijvoorbeeld tussen laag en hoog opgeleiden, 
tussen mensen met of zonder migratieachtergrond, 
tussen lage en hoge inkomensklassen, en ook, nog altijd, 
tussen mannen en vrouwen. Van de werkende vrouwen 
doet 70% dat in deeltijd, en 34% van alle vrouwen tussen 
15 en 65 is niet economisch zelfstandig – zij zijn voor hun 
inkomen afhankelijk van hun eventuele partner. Als zij 
zouden gaan scheiden, hebben zij een groot probleem. 
Veelal wordt er echter gedacht dat vrouwen niet meer 
uren zouden willen werken. Er was een ‘fix the women-
approach’, aldus Van der Lippe. Maar dat is nu aan het 
veranderen, merkt zij, in een ‘fix the system-approach’.  

“Er zijn veel drempels in de samenleving die ervoor zorgen dat 
vrouwen minder werken. Er wordt nu onderkend dat ook de rol van 
de partner, de werkgever en het overheidsbeleid van invloed zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan geboorteverlof voor vaders, kinderopvang 
of roostering op het werk die rekening houdt met zorgtaken thuis. 
Pas als alle drempels worden weggenomen, kunnen we vaststellen 
of vrouwen echt niet meer uren willen werken. Zoveel vrouwen 
benutten hun talenten niet, en dat is jammer.”

Rechtvaardigheid en (on)gelijkheid in huishoudelijk en betaald 
werk zijn altijd al de fascinatie van Van der Lippe geweest, 
en vormen dan ook centrale thema’s in haar werk. Mensen 
hebben verschillende rollen in het leven, bijvoorbeeld als 
werknemer of als familielid. Al die rollen zijn van invloed op 
je prestaties en je welzijn en moet je dus in hun onderlinge 
afhankelijkheid bekijken, vindt zij. Families en arbeids
organisaties zijn meer met elkaar verbonden dan we denken. 
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Van der Lippe komt zelf uit een gezin van twee zussen en 
twee broers. Haar moeder studeerde Engels en zat tijdens 
de oorlog in het verzet, maar toen zij ging trouwen met 
haar vader, stopte zij met werken, wat toen verplicht was. 

“Mijn moeder was een heel geëmancipeerde, daadkrachtige 
vrouw, maar ze vond het helemaal niet erg om met werken te 
stoppen. Ik herinner me ook dat wij meiden de afwas moesten 
doen, terwijl de jongens dat niet hoefden. Daar kregen we dan  
wel een zakcentje voor.” Van der Lippe ging Home Economics  
in Wageningen studeren en promoveerde aan de Universiteit 
Utrecht op het onderwerp arbeids verdeling tussen partners.  
Tien jaar later werd ze daar hoogleraar. Ze ontving meerdere 
prestigieuze onderzoeksbeurzen, zoals een Europese ERC 
Advanced Grant en een Zwaartekrachtfinanciering van NWO.  
En vorig jaar heeft ze de Stevinpremie gekregen, de hoogste 
wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, waardoor ze  
2,5 miljoen euro vrij aan onderzoek mag besteden. 

Loopbaan: Tanja van der Lippe 
studeerde Home Economics aan 
Wageningen University & Research 
centre en deed een promotieonder zoek 
naar de arbeidsverdeling tussen 
mannen en vrouwen aan de Universiteit 
Utrecht. Tien jaar later werd ze daar 
hoogleraar sociologie van huishoudens- 
en arbeidsrelaties. 

Fondsen: Ze ontving een ERC Advanced 
Grant, een ERC Proof of Concept voor 
de methode Work-STeP, dat uitmondde 
in een tool voor duurzame inzetbaarheid, 
en onder een licentie is verkocht aan het 
bedrijf 2DAYSMOOD. Ook ontving ze 
financiering voor het Zwaartekracht-
programma Duurzame Samenwerking. 

Overige activiteiten &  
onderscheidingen: Aan de Universiteit 
Utrecht is ze lid van het coördinatie-
team Future of Work hub, een platform  
waar wetenschappers, organisaties en 
beleidsmakers samen maatschappelijke 
vragen beantwoorden over de oorzaken 
en consequenties van innovatie en 
globalisering. Ook is ze lid van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW), de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen (KHMW) en voorzitter 
van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad. 
In 2021 verscheen haar boek Waar  
blijft mijn tijd en in 2022 ontving ze  
de Stevinpremie van NWO. 
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“Er zijn veel drempels in de 
samenleving die ervoor zorgen  
dat vrouwen minder werken”
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“Ik ben iemand 
die mijn kennis 

wil delen en 
zie dat als een 

voorrecht”



Kennis delen is een voorrecht
Niet alleen op wetenschappelijk front lijkt het Van der Lippe 
voor de wind te gaan. Ze begeeft zich ook nadrukkelijk  
in het maatschappelijke speelveld. Zo adviseerde ze de 
Tweede Kamer over het geboorteverlof voor vaders en over 
coronascenario’s, schreef ze een populairwetenschappelijk 
boek over tijdsbesteding en werkt ze mee aan podcasts en 
films, vanuit de Future of Work Hub van de Universiteit 
Utrecht. Ook wordt ze vaak geïnterviewd door nieuwsmedia. 

Voor haar is dat allemaal heel vanzelfsprekend. “Ik ben iemand die mijn 
kennis wil delen en zie dat als een voorrecht. Ik bekijk onderwerpen niet 
alleen vanuit de wetenschappelijke vraag, maar ook vanuit de maat
schappelijke kwestie. En dat doe ik eigenlijk heel mijn leven al.” Niet elke 
socioloog denkt zo – er zijn genoeg sociologen die zich een hele carrière 
kunnen wijden aan een specifiek onderwerp zonder zelf actief de 
maatschappij te willen betrekken. En daar is ook niks mis mee, vindt  
Van der Lippe, het is net zo goed hard nodig om puur weten schappelijk 
onderzoek te doen. Via andere onderzoekers, die op het onderzoek 
voortbouwen, en via het onderwijs vindt ook die kennis zijn weg vaak 
toch naar de samenleving. “Als je onderzoek naar de samenleving doet, 
betekent dat niet per definitie dat je daarover ook in het maatschappelijk 
debat wilt treden.”

Maar Van der Lippe wil dat dus wel, en vindt dat sociologen 
het daarin wat lastiger hebben dan haar collega’s in de 
bètawetenschappen. “Over de onderwerpen waar wij ons 
mee bezig houden, zoals tijdbesteding en ongelijkheid, heeft 
iedereen een mening. En iedereen denkt het beter te weten. 
Tegen een ingenieur die een brug kan bouwen, zeg je niet  
zo snel: dat kan ik ook. Wij horen dat wel vaak en moeten 
dan ook beter ons best doen om onze boodschap over het 
voetlicht te krijgen. En we moeten ons dan niet laten verleiden 
om er populair en ongenuanceerd over te praten.”
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Impact manager als onmisbare schakel
Mediaoptredens, populairwetenschappelijke publicaties of lezingen  
zijn voor sociologen de meest voor de hand liggende methodes om 
impact te maken, maar Van der Lippe gaat nog een stap verder.  
Zij heeft daadwerkelijk een product gemaakt waar de maatschappij 
van profiteert. Ze is namelijk bij de implementatie van twee praktijktools 
betrokken geweest. In 2013 kreeg ze een ERC Advanced Grant en werd ze 
projectleider van een groot Europees onderzoek naar investeringen in een 
duurzame beroepsbevolking. Daarna kreeg ze een ERC Proof of Concept 
waaruit een tool is voortgekomen; een online vragenlijst die werknemers 
kunnen invullen en waarmee managers leren over de duurzame 
inzetbaarheid van hun personeel.  

Na het invullen kunnen ze de uitkomsten vergelijken met 
gelijksoortige organisaties, en zo ontdekken waar hun 
kansen en verbeterpunten liggen om het personeel 
duurzamer inzetbaar te maken, zodat medewerkers meer 
plezier in het werk hebben en minder snel uitvallen. 

“Ik ben een echte 
wetenschapper en heb 
minder plezier in het 
voortdurend contact 
leggen met bedrijven”
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Behalve het onderhandelen met organisaties over de toepassing 
van kennis, helpt hij onderzoekers met het schrijven van de 
‘impact paragraaf’ bij een onderzoeksvoorstel. Steeds vaker 
vragen onderzoeksfinanciers namelijk om de mogelijke betekenis 
van het onderzoek voor de maatschappij. 

Van der Lippe is echter bescheiden over haar eigen rol in dit 
succes. Thomas Martens, impact manager bij de vakgroep 
Sociologie, was net zo goed belangrijk. Van der Lippe: “Ik 
ben een echte wetenschapper en heb minder plezier in het 
voortdurend contact leggen met bedrijven. Thomas heeft 
dat wel. Hij is de consortiumbouwer, en dat kost heel veel 
tijd. Er zijn nog maar weinig mensen aan de universiteit in 
mijn en gerelateerde vakgebieden die zo’n rol hebben. Zo 
iemand is belangrijk, en er zouden dan ook meer Thomassen 
moeten zijn. Wetenschappers kunnen niet alles zelf.” 

In een eerder grootschalig Europees project heeft 
ze ervaren hoe belangrijk zo’n impact manager is 
als ‘linking pin’. Uit dat onderzoek naar de kwaliteit 
van werk en leven kwam namelijk ook een tool 
voort, maar de Engelse partij die het verder wilde 
ontwikkelen kreeg het niet van de grond. “Zij 
hadden geen Thomas.” 
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Geen ruimte voor ego’s
Ondanks het succes van Van der Lippe, profiteert ze 
daar, in financiële zin, niet persoonlijk van. Ze heeft geen 
eigen BV waar de opbrengsten uit lezingen of boeken 
naartoe gaan, en kent ook geen andere sociologen die 
dat doen. “Ik werk met een team, en al onze prestaties 
komen ten goede aan ons allen.” Ook de Stevinpremie, 
die persoonlijk aan Van der Lippe is uitgereikt, ziet zij 
toch vooral als een prijs voor de hele groep. 

Een deel van de Stevinpremie zet ze, in overleg met haar collega’s,  
in voor onderwijs over ‘klimaatsociologie’. Het plan is om een aantal 
vakken binnen de bachelor sociologie te ontwikkelen, niet alleen in 
Utrecht, maar ook bij andere sociologieopleidingen in Nederland.  
“Het klimaatvraagstuk is een van de meest prangende vraagstukken 
van de huidige tijd. Ik hoop dat we de nieuwe generatie sociologie 
studenten hierover kennis kunnen meegeven.” Los van al die boeken, 
mediaoptredens en tools, is onderwijs de primaire drijfveer van Van der 
Lippe. “Laten we niet vergeten dat onderwijs dé manier is om impact te 
maken – omdat je mensen opleidt die vervolgens in de samenleving en 
in organisaties veranderingen kunnen bewerkstellingen.” 

“ Laten we niet vergeten  
dat onderwijs dé manier  
is om impact te maken”
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Een beperkte hiërarchie en een open en diverse cultuur 
sluiten natuurlijk naadloos aan bij de onderzoeksthema’s 
van sociologen – practice what you preach. Dat betekent 
dat er geen ruimte is voor ego’s, dat iedereen gelijke 
kansen krijgt, en dat er in bijeenkomsten ook mislukkingen 
zoals nietgehonoreerde voorstellen worden gedeeld. 
“Dat overkomt mij ook hoor. Dan is het belangrijk elkaar 
daarin te steunen, en vervolgens te herpakken en weer 
door te gaan.” Ook van afgunst is volgens haar geen 
sprake. “Succes gunnen we elkaar juist. Ik heb het dan 
ook erg getroffen hier.” Van der Lippe ziet zichzelf dan 
ook niet als het schaap met vijf poten, als degene die al 
het onderzoek zelf doet én zelf impact maakt, dat doet 
ze met een heel team. 
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Drie punten voor 

verdere overpeinzing 

en discussie:

Hoe kunnen we zorgen dat 
sociale wetenschappers zich 
meer durven uit te spreken  
in publieke gesprekken,  
en dat hun kennis meer op 
waarde wordt geschat?

Waarom zijn er niet meer 
impactmanagers aan 
Nederlandse universiteiten?

Hoe kunnen we het geven van 
onderwijs meer waarderen als  
vorm van impact?
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Het realiseren van een circulaire economie, weet 
Kitty Nijmeijer, vraagt samenwerking tussen 
wetenschap en industrie en gebeurt op het snijvlak 
van wetenschap en industrie. Niet alleen genereert 
de wetenschap met publieke middelen kennis die 
via de industrie zijn weg vindt naar toepassingen 
in de samenleving, maar de wetenschap vindt juist 
ook in die toepassingen zeer interessante vragen 
voor fundamenteel onderzoek. Zeker in haar 
vakgebied: membraanmaterialen en - technologie. 



“Alle componenten in een mengsel zijn van invloed op  
de uiteindelijke scheiding met een membraan* en de 
effectiviteit daarvan,” legt zij uit. De complexiteit van 
veel industriële voedingsstromen levert dan ook evenzeer 
vragen voor fundamenteel onderzoek als kansen voor 
impact. Dat maakt dat wetenschap en valorisatie niet 
alleen samenhangen maar grotendeels samenvallen en 
universiteit, industrie én maatschappij veel te winnen 
hebben bij samenwerking.

* Een membraan is een dunne barrière die sommige stoffen wel  
en sommige niet doorlaat.

Kruisbestuiving 
Aan de TU Eindhoven leidt Kitty een multidisciplinaire 
groep die chemie, materiaalkunde en procestechnologie 
verbindt en waar fundamenteel academisch onderzoek 
wordt gecombineerd met samenwerking met de 
industrie. Daar, in die laboratoria, worden membranen 
gemaakt waarbij het ultieme doel is om die membranen 
precies die eigenschappen te geven die nodig zijn voor 
een specifieke scheidingstoepassing. “Wij werken vaak 
aan membranen met een toepassing in gedachten,”  
zegt Nijmeijer, van de zuivering van drink en afvalwater 
en het selectief terugwinnen van bepaalde stoffen  
zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden, tot 
mestverwerking en energieopwekking.
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Loopbaan: Kitty Nijmeijer studeerde 
Chemische Technologie aan de 
Universiteit Twente, waar zij in 2003 
promoveerde op de scheiding van 
etheen en ethaan voor de kunststof-
industrie. Na twee jaar als postdoc 
werd zij er in 2005 onderzoeksdirecteur 
van het Europees Membraaninstituut 
en achtereenvolgens universitair 
(hoofd)docent, hoofd van de onder-
zoeksgroep Membrane Science & 
Technologie en in 2015 hoogleraar. 
Tussentijds deed zij onderzoek aan  
het Shell Research & Technology  
Center Amsterdam en UC Berkeley  
in de Verenigde Staten. Sinds 2016  
is Nijmeijer hoogleraar en hoofd van  
de Membrane Materials & Processes 
Group van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Haar onderzoek richt zich 
op het ontwerp en de ontwikkeling van 
polymeermembranen als scheidings-
technologie voor toepassingen op het 
gebied van water, energie en duurzame 
processen. Naast hoogleraar, werd 
Nijmeijer in 2022 benoemd tot decaan 
van de Faculteit Scheikundige 
 Technologie (Chemical Engineering  
& Chemistry) van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Nevenactiviteiten: Nijmeijer was 
bestuurslid en vicepresident van de 
European Membrane Society en in 2011 
voorzitter van de grootste membraan-
conferentie ter wereld (ICOM). Zij was 
lid van de redactieraad van Science  
en het Journal of Membrane Science, 
auteur van bijna 200 ‘peer reviewed’ 
publicaties (ResearchGate) en heeft 
een h-index van 56 (Scopus). Daarnaast 
is zij ambassadeur voor de Universiteit 
van Nederland en de Vereniging 
Nederlandse Chemische Industrie, 
populariseert zij haar wetenschappelijk 
werk in lezingen en TV-optredens (voor 
onder meer TEDx en De Wereld Draait 
Door) en was zij betrokken bij Blue 
Energy, de proefopstelling op de 
Afsluitdijk waar energie wordt 
 gewonnen uit zout en zoet water. 

Verdere prestaties: Nijmeijer ontving 
verschillende beurzen, waaronder in 
2018 een NWO START-UP grant voor 
‘Membranes à la carte’. Daarnaast  
was zij in 2018 winnaar van de KIVI 
Academic Society Award voor weten-
schappers die evenzeer uitblinken in 
onderzoek als in het verbinden van 
wetenschap en maatschappij.
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Als Nijmeijer en haar groep bijvoorbeeld onderzoeken wat  
zij kunnen doen om met membranen van een bedrijf micro
verontreinigingen uit water te filteren, leren zij tegelijkertijd  
enorm veel over waarom een bepaald type membraan sommige 
componenten wel en andere juist niet tegenhoudt – of hoe ionen 
zich gedragen op het grensvlak tussen water en membraan.  
Die kennis is zeer waardevol voor het ontwikkelen van nieuwe 
membranen en dat wordt alleen maar belangrijker, zeker als  
we echt een circulaire economie willen realiseren. “Alles gaat om 
terugwinnen en hergebruiken.”

Het terugzien van haar onderzoek in een applicatie 
motiveert Kitty nog iedere dag. Maar, voegt zij daar 
onmiddellijk aan toe, “het is niet waar dat je dan geen 
fundamenteel onderzoek kunt doen.” Integendeel. 
Samenwerking met de industrie voegt in haar vakgebied 
juist ook fundamenteel veel toe. “Membranen gedragen  
zich heel anders in demiwater dan in industrieel afval
water,” legt zij uit en bedrijven hebben “vaak standaard 
analyse methodes voor relevante stoffen in complexe 
stromen terwijl wij die zouden moeten ontwikkelen.”  

“ Alles gaat om  
terugwinnen  
en hergebruiken”
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Een ander voorbeeld is mest. De technologie om die te 
scheiden in schoon water en een mineralenconcentraat dat 
kunstmest kan vervangen bestaat, maar de mineralen in dat 
concentraat – kalium, stikstof, fosfaten – heb je, afhankelijk 
van seizoen en gewas, in verschillende verhou dingen nodig. 

Valorisatie als symbiose
Nijmeijer valoriseert haar onderzoek veelal door samenwerking 
met de industrie. Het begint met een vaak praktische vraag  
van een bedrijf (“kunnen jullie iets met…”). Vervolgens gaan de 
membraan onderzoekers van de TU/e aan de slag. De funda mentele 
kennis die zij in dat proces ontwikkelen proberen zij uiteindelijk  
ook te vertalen naar concrete oplossingen waarmee de industrie 
vervolgens bijvoorbeeld een nieuw proces of product kan 
ontwikkelen. Vaak levert het ook weer nieuwe vragen op voor 
verder fundamenteel onderzoek. Het is “een soort symbiose 
tussen universiteit en industrie,” met ieder in een eigen rol. 

“Kun je die fractioneren?,” vraag Kitty zich af. Niet 100% 
zuiver, maar genoeg voor praktische toepassing. Het is 
typisch een vraag die je het beste kunt onderzoeken met  
en bij bedrijven. Binnen haar onderzoeksgroep is de 
flexibiliteit om van elke vraag het juiste project te maken:  
de ene keer een promotie onderzoek, de andere keer een 
bilaterale samenwerking met de industrie met een looptijd 
van uren tot jaren. Dat levert, naast inzicht over industrie  
en praktijk, vooral ook veel inspiratie op voor fundamenteel 
onderzoek en daarmee weer meer samenwerking – een 
sterke kruisbestuiving.
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Kitty laat patenten liefst aan bedrijven “die er iets mee doen.” Zelf heeft 
zij heel bewust gekozen voor het academisch perspectief, net als de 
meeste mensen in haar groep, faculteit en universiteiten in het algemeen. 
“Ik zou zelf nooit een startup willen beginnen,” lacht ze. Het is niet  
haar ambitie en ze vindt zichzelf er niet geschikt voor, al kunnen wij ons 
afvragen of haar groep in Eindhoven – immers ook van de grond af 
opgebouwd – niet haar startup is. Je hoeft geen ondernemer te zijn  
om ondernemend te zijn. Maar zij hoeft geen product naar de markt  
te brengen of inkomsten te krijgen uit patenten of aandelen om baat  
te hebben bij haar samenwerking met de industrie. “Wat wij ervoor 
terug krijgen is een netwerk, samenwerking, meer interessant onderzoek.”



Dat betekent overigens niet dat er één model is. Laat het 
aan de faculteiten, betoogt zij. Geef wetenschappers  
binnen kaders de ruimte en het vertrouwen de weg te 
vinden die het beste past bij hun persoon, hun passie en  
hun onderzoeksveld.

“ Kwestie van open en eerlijk 
communiceren. Dan kun je  
heel intensief samenwerken,  
op basis van vertrouwen”
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Beide kanten moeten echter wel weten hoe het werkt. 
Universiteiten en bedrijven moeten elkaars belangen begrijpen  
en elkaar iets gunnen. Zo moet een wetenschapper kunnen 
publiceren, maar hoeft die publicatie ook niet altijd meteen 
morgen – zodat er tijd is om bijvoorbeeld een patent aan te 
vragen. Bedrijven hebben nooit invloed op de conclusies die 
gepubliceerd worden maar Kitty laat hen wel altijd checken of  
er iets in staat dat niet naar buiten mag komen. Zij krijgen daar 
een maand de tijd voor en eigenlijk is het nooit een issue. Als ze  
al vragen om een aanpassing, is het vrijwel altijd een kleine, 
onopvallende zin die voor hen gevoelig ligt maar aan de inhoud 
niets verandert. “Kwestie van open en eerlijk communiceren,”  
zegt Nijmeijer. Dan kun je heel intensief samenwerken, op basis 
van vertrouwen.

Sterk maar (te) weinig standaard
Dat samenwerken is iets waarin we in Nederland heel 
erg goed zijn. Zeker de TU’s zijn gewend aan en gericht 
op samenwerken met de industrie – het oude STW was 
daarop ook veel meer ingericht dan het science domein 
– maar iedereen is het nu wel gewoon. Voor buitenlandse 
partijen is dat anders. Die zijn een stuk terughoudender 
en hebben vaak nog minder dat vertrouwen.
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“Het samen 
opleiden van 
jong talent is 
bij uitstek een 
gezamenlijk 

belang”



Toch is het benutten van deze Nederlandse sterkte  
in de praktijk niet altijd eenvoudig. NWO vraagt  
de academische projectleider “zelf een consortium 
agreement te maken.” Administratie en bureaucratie 
limiteren enorm. Er zijn al zoveel grote samenwerkingen 
geweest en steeds moeten nieuwe project overeen
komsten worden ontwikkeld. Zo moeilijk zou het niet 
moeten zijn. Daar zouden we modellen en generieke 
afspraken voor moeten hebben.

Dat geldt ook voor samenwerken met mkb. “Tarieven aan 
universiteiten zijn relatief laag,” zegt Kitty, “maar nog steeds 
hoog voor het mkb.” Daar zou je misschien een uitzondering 
voor moeten maken (zeg bedrijven tot 20 man). Zij hebben 
veel aan (toegang tot) de technologie, grotere bedrijven 
zitten er vaak veel meer in vanuit talentperspectief. 

Het opleiden van jonge mensen
Uiteindelijk gaat het natuurlijk daarom: Om die jonge student die 
onzeker aan een afstudeeropdracht begint, niet weet waar te beginnen 
en “zeven, acht maanden later stáát daar iemand die weet waarover  
hij of zij praat.” Bij een promotie zie je dat nog duidelijker. We willen 
allemaal dat het die persoon die dat onderwijs volgt, die dat onderzoek 
doet… dat het hun goed gaat. Dat bindt. Natuurlijk zijn we bezig met 
wetenschap, met innovatie, met valorisatie – maar het samen opleiden 
van jong talent is bij uitstek een gezamenlijk belang en daarin komt 
alles misschien wel in de meest pure vorm samen.
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Drie punten voor 

verdere overpeinzing 

en discussie:

Hoe belangrijk is (bilateraal) 
onderzoek met/voor bedrijven 
als valorisatieroute (naast 
patenten, startups en grote 
publiekprivate consortia)?

Zijn begrijpen en gunnen  
niet de basis voor het 
vertrouwen dat nodig  
is voor samenwerking?

Kunnen we generieke 
afspraken en standaard
overeenkomsten ontwikkelen 
waarmee (nieuwe) samen
werkingen sneller en 
makkelijker tot stand komen?
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Geïnspireerd door afwassessies met zijn moeder, 
stortte Hedderik van Rijn, experimenteel 
psycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
zich op een methode om het leren van feitjes te 
verbeteren. Met succes. Zijn methode is uitgemond 
in een BV, maar de totstandkoming daarvan ging 
niet bepaald soepel. 



Toen Van Rijn nog op de middelbare school zat, 
overhoorde zijn moeder geregeld de topografie tijdens 
het afwassen. Als hij een plaatsnaam overtuigend zei, 
herhaalde zijn moeder die minder vaak dan wanneer hij 
aarzelde. Zijn moeder voelde intuïtief aan dat hij de 
plaatsnamen die meer tijd kostten nog niet zo goed 
beheerste en bleef ernaar vragen. 

Van Rijn had het dan ook wel getroffen met zijn moeder, die 
lerares was, net als meerdere van zijn tantes. Hij wilde ook altijd 
graag docent worden, en staat nog steeds graag voor de klas, 
maar hij hield ook van psychologie en wilde doorgronden hoe  
de mens denkt. En hij was altijd al gek van computers. Dus koos 
hij voor de studie cognitiewetenschappen aan de Radboud 
Universiteit, waar je leert om menselijk gedrag in wiskundige 
modellen te vangen. “Mijn werk is om dingen te bouwen die  
lijken op hoe de mens het doet,” zegt hij daarover. Na een 
promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam zag hij  
aan de Carnegie Mellon University in Pittsburg (VS) hoe je kennis 
van psychologie en kunstmatige intelligentie kon toepassen in  
het onderwijs.  

‘Hoofdstad van Frankrijk?’ 
‘Parijs.’
‘Hoofdstad van IJsland?’
Stilte. ‘Reykjavik?’ zei hij, met een hoorbaar vraagteken aan het eind.
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Huidige functie: Hedderik van Rijn is 
hoogleraar Cognitiewetenschappen  
en Neurowetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, en sinds 
2021 wetenschappelijk directeur van 
SlimStampen BV. 

Loopbaan: Hij studeerde Cognitie-
wetenschappen aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, en promoveerde 
aan de Universiteit van Amsterdam  
op computermodellen van weten-
schappelijke ontdekking en cognitieve 
ontwikkelingsprocessen. Als postdoc 
aan Carnegie Mellon University (VS) 
deed hij onderzoek naar hoe informatie 
in ons brein is opgeslagen en welke rol 
tijd speelt in cognitieve processen.  

In 2005 werd hij universitair docent bij 
de vakgroep Kunstmatige Intelligentie 
van de Rijksuniversiteit Groningen, vier 
jaar later maakte hij de overstap naar 
Psychologie, waar hij een tijd voorzitter 
van de basiseenheid Experimentele 
Psychologie is geweest, en waar hij aan 
de wieg heeft gestaan van de Research 
Master Behavioral and Cognitive 
Neurosciences.

Fondsen: In 2017 ontving hij een 
prestigieuze VICI-beurs voor onderzoek 
naar hoe mensen korte tijdsintervallen 
inschatten.

In een experiment moesten studenten Japanse tekens leren met 
behulp van een computerprogramma. De computer liet een teken 
zien waarop de studenten de betekenis moesten zeggen. Toen de 
studenten vervolgens de daadwerkelijke toets moesten afnemen, 
scoorden zij hoger dan studenten die met een standaard algoritme 
hadden geoefend. 

Zijn collegaonderzoekers werkten daar namelijk aan  
het implementeren van modellen van het menselijk 
geheugen in leersystemen. Zij hadden een algoritme 
geschreven dat studenten kon trainen in het onthouden 
van feitjes, door simpelweg naar feitjes te vragen en 
vragen die fout werden beantwoord op een slimme 
manier vaker te herhalen.  
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We hebben echt iets te pakken
Van Rijn was echter niet zo onder de indruk van de uitkomsten.  
De studenten kregen maar liefst zes uur de tijd om te leren, en 
bovendien moesten ze voor hen irrelevante dingen leren. “Dat 
matcht totaal niet met een middelbare school leerling die  
Frans moet leren voor een overhoring voor de cijferlijst, en die 
maar tien minuten aan rijtjes stampen wil besteden.” Eenmaal 
werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen bedacht Van Rijn: 
“Ik zal ze daar in Pittsburg wel laten zien dat die resultaten uit  
het lab niet in de werkelijkheid van een Groningse havoklas 
kunnen worden gerepliceerd.” Wel voegde hij een slimmigheid toe. 

In plaats van een algoritme dat alleen leerde van foute 
antwoorden, haalde zijn algoritme juist informatie uit  
goede antwoorden. Geïnspireerd door de afwassessies met 
zijn moeder, bouwde hij de tijdsfactor in zijn algoritme in; 
hoe lang iemand doet over het geven van een antwoord. 

63



“Ik wil deze 
manier van 
leren graag 

over de wereld 
verspreiden”



“Ik wil deze 
manier van 
leren graag 

over de wereld 
verspreiden”

Het algoritme laat niet alleen de foute antwoorden, 
maar ook de aarzelende goede antwoorden vaker 
terugkomen. Wat bleek? Het ‘Pittsburgalgoritme’ 
scoorde met een 6,5 nauwelijks hoger dan de 
controlegroep, maar het Groningse algoritme scoorde 
maar liefst een 7,5. Toch was Van Rijn nog altijd niet heel 
erg onder de indruk. “Ik dacht: leuk resultaat, maar laten 
we het volgend jaar nog maar eens proberen.” Maar keer 
op keer kwam hetzelfde resultaat naar voren, ook op 
andere scholen. 

Langzaam begon het te dagen bij Van Rijn: we hebben echt iets te 
pakken. De volgende stap zou dan ook zijn om het verbeterde algoritme 
in lesmethodes in te bouwen. “Ik wil deze manier van leren graag over de 
wereld verspreiden, want niet iedereen heeft een moeder die helpt met 
overhoren.” Toen begon het lastige werk. “De stap van wetenschap naar 
praktijk is behoorlijk groot. Hoe moet ik dat doen? Welke mensen moet ik 
daarvoor spreken? Ik had geen idee. En zeker in de gammawetenschappen 
is daar ook weinig ervaring mee.” Toevallig was uitgeverij Noordhoff op 
zoek naar betere manieren om het leren van woordjes aan te bieden, én 
liep een student die Van Rijn begeleidde daar stage. Daarmee was een 
mooie brede toepassing gevonden. 

Frustrerend proces
Maar toen zich ook buitenlandse klanten meldden, werd al 
snel duidelijk dat de bestaande contracten voor intellectueel 
eigendom, zoals die met Noordhoff waren afgesloten,  
niet voldeden. Vooral omdat deze nieuwe klanten zeker
heden wilden die door een onderzoeksinstelling niet af te 
geven zijn. Daarom werd er, mede op initiatief van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), een spinoff opgericht. 



“ De stap van wetenschap naar 
praktijk is behoorlijk groot”

Alleen, wie runt deze spinoff? Het intellectueel eigendom van het werk 
ligt bij de universiteit, terwijl het auteursrecht van de wetenschapper is. 
En het aandelenbezit van werknemers van de RUG mocht op dat 
moment niet hoger zijn dan 4,99 procent. Dat betekent dat een 
wetenschapper niet verregaand betrokken kan zijn bij de onderneming. 
Maar die betrokkenheid is wel nodig om een onderneming voor 
investeerders aantrekkelijk te maken. Daar kwam nog eens bij dat dit 
soort algoritmes in Europa niet te patenteren is, de kennis is dus niet 
zomaar over te dragen. “Investeerders willen geen bedrijf waarin de 
oprichter nauwelijks aandelen heeft, want dat is een te groot risico.  
Als ik dan zou vertrekken, en mijn kennis meeneem, dan staan zij met 
lege handen.”

Dus moest Van Rijn zelf een belangrijke rol spelen.  
“Maar ik was niet zo iemand die altijd al een bedrijf  
wilde beginnen. Bovendien zit je als wetenschapper 
al behoorlijk vol met werk. Waar zou ik de tijd 
vandaan moeten halen? Ik word meer gedreven 
door de inhoud, van het verminderen van 
kansenongelijkheid van kinderen. Daar word ik 
warmer van dan van het idee dat ik een eigen  
BV heb.” Het was ook makkelijker geweest als  
Van Rijn simpelweg de volledige overstap naar zijn 
bedrijf zou hebben gemaakt, maar hij wilde juist 
ook zijn wetenschappelijke carrière voortzetten. 
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Ondertussen was ook bij een aantal andere Groningse 
spinoffs duidelijk geworden dat de 4,99regeling niet 
voldeed. Mede op basis van zijn ‘geval’ is de regeling voor 
nevenwerkzaamheden van de RUG dan ook aangepast. 
Afgesproken is nu dat hij, als hij maximaal 80 procent van 
zijn tijd aan de RUG werkt, 20 procent van de aandelen in 
zijn bedrijf mag hebben. 

Deze uitkomst kwam er niet zomaar. Het kostte Van Rijn twee jaar aan 
onderhandelingen. “Die tijd heb ik dus niet aan mijn onderzoek en mijn 
bedrijf kunnen besteden.” Maar hij is er nu wel uit gekomen, en omdat 
Van Rijn het via alle officiële procedures heeft doorlopen, is er nu een 
structuur ontstaan aan de RUG die door anderen gekopieerd kan worden. 

“Ik gun dat mijn collega’s, want we bungelen onderaan als  
het gaat om kennisbenutting, en een meer stimulerende 
regeling kan helpen om dat te verbeteren.” Voorheen was er 
een onduidelijke situatie, waarin voor iedere nieuwe BV een 
nieuwe oplossing moest worden geïmproviseerd, en er achteraf 
vaak onwenselijke situaties moesten worden gecorrigeerd.  
Nu is de ‘procedurele hygiëne’ gewaarborgd, zegt hij. 
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Hoewel het proces frustrerend was, begrijpt hij ook dat universiteiten 
daarin een lastige rol hebben. “Zij zitten in een spagaat. Enerzijds 
moeten zij zich richten op funda menteel onderzoek, maar ze willen 
ook de samenleving dienen. Ze willen meer aan outreach doen, 
maar de maat schappij eist ook van hen dat er geen belangen
verstrengeling mag zijn. Dat is een smal pad om te bewandelen, 
en veel universiteiten zijn daarmee nog aan het oefenen.”  

Samen met zijn werkgever heeft Van Rijn het wiel eigenlijk 
opnieuw moeten uitvinden, want op veel vlakken was hij de eerste 
in zijn soort. De universiteit was altijd van goede wil, zegt hij, want 
het genereren van spinoffs, zeker in de sociale wetenschappen, is 
een belangrijk streven van de universiteit. 
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De cirkel is rond
In 2021 kon de BV dan eindelijk worden opgericht, genaamd SlimStampen. 
Noordhoff heeft de methode ingebouwd in zijn lespakket, waardoor nu 
zo’n 800.000 middelbareschoolleerlingen in Nederland het gebruiken. 
Ook uitgeverijen in België en Zwitserland gebruiken zijn methode, en 
studenten aan universiteiten in Gent, Groningen, Utrecht en Seattle.  

De volgende stap is dat ook volwassenen buiten de 
universiteiten zijn methode kunnen gebruiken, zoals mensen 
die veiligheidscursussen moeten doen, bijvoorbeeld op een 
boorplatform of als piloot. Zeker voor hen is het van belang 
dat ze de kennis niet alleen beheersen op het toetsmoment, 
maar ook daarna. Daarom zou SlimStampen ook kunnen 
helpen om niet alleen te toetsen, maar ook om het 
kennisniveau uit het leerproces af te leiden. Daarnaast  
kijkt Van Rijn vanuit SlimStampen bijvoorbeeld ook of 
spraaksignalen, zoals intonatie, voorspellend kunnen zijn 
voor het leerresultaat. Denk aan het hoorbare vraagteken 
als je twijfelt over je antwoord. 

“De samenleving geeft ons veel mogelijkheden om volledig 
nieuwsgierig heidsgedreven onderzoek te doen, en daar zal ik ook 
altijd pal achter blijven staan. Maar het is ook mooi als je af en toe 
een stap terug doet en bedenkt: kan ik iets terugdoen waar de 
samenleving wat aan heeft? Ik wil daarin graag een voorbeeld zijn, 
en laten zien dat mijn wetenschap leidt tot toepassingen, en dat 
die toepassing weer leidt tot nieuwe wetenschap. Dan is de cirkel 
mooi rond.” 
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Drie punten voor 

verdere overpeinzing 

en discussie:

Hoe maken we het voor sociaal 
wetenschappers makkelijker 
om een bedrijf te beginnen?

Hoe voorkom je 
belangenverstrengeling?

Hoe zorg je ervoor dat 
topwetenschap én het 
genereren van spinoffs hand 
in hand samen gaan en het 
imago van een universiteit 
versterken?
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Het stoort de Duitse Rebecca Saive dat haar 
Nederlandse collega’s haar vragen: ben je nou 
academicus of ondernemer? Waarom zou je 
voor het een of het ander moeten kiezen? Bij het 
California Institute of Technology, waar ze vier jaar 
werkte, geniet je als wetenschapper die startups 
voortbrengt vaak meer aanzien. We moeten dan 
ook af van die hokjesmentaliteit, vindt Saive.



Al op driejarige leeftijd wist Saive dat ze professor wilde 
worden. Haar ouders waren scheikundigen, en omdat  
zij niet altijd oppas hadden, moest kleine Rebecca af  
en toe mee naar het laboratorium van de Universität 
Heidelberg en naar afspraken met ‘de professor’. “Mijn 
ouders spraken altijd met veel respect over hem, en 
noemden hem ‘de man die alles weet’. Hij was ook nog 
eens ontzettend aardig.” Hoewel ze er later ook nog over 
dacht om lerares, dierenarts of professioneel danser te 
worden, bleef de droom om professor te worden. 

Nu ze in een zogeheten tenure track zit, is de 
verwachting dat ze zich binnenkort daadwerkelijk  
‘full professor’, of hoogleraar, mag noemen. Dat heeft 
even geduurd. Als ‘assistant professor’ mag je je in het 
buitenland al gewoon professor noemen, zegt ze, 
maar in Nederland is dat ongebruikelijk. Een van de 
vele culturele verschillen waar zij zich als buitenlandse 
over verbaast, maar daarover later meer.

Saive was ook al op jonge leeftijd vastberaden om 
zonnepanelen beter te maken. Ze promoveerde aan de 
Universität Heidelberg op ladingtransport in zonnecellen  
en werkte daarna aan het Amerikaanse California Institute 
of Technology (Caltech) aan lichtinteractie met materialen. 
Ze bleef er vier jaar. Een korte zoektocht bracht haar in 
Twente, onder andere omdat ze onder de indruk was van het 
MESA+NanoLab. “Ik vond het een van de beste universitaire 
clean rooms die ik ooit had gezien. Er is een hele goede clean 
room met veel verschillende, gespecialiseerde apparatuur, 
die goed wordt onderhouden en kwalitatief hoogwaardige 
resultaten geeft.”
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“ Ik vond het MESA+NanoLab  
een van de beste universitaire 
laboratoria die ik ooit had gezien”

Huidige functie: Rebecca Saive is 
professor Inorganic Materials Science 
aan de Universiteit Twente. Daar heeft 
ze haar eigen onderzoeksgroep. Ze was 
ook mede-oprichter en CTO van ETC 
Solar, maar ze is recent uit het bedrijf 
gestapt. 

Onderzoeksinteresse: Saive werkt  
aan nieuwe ideeën op het gebied van 
zonne-energie, die ze ook commercieel 
wil gaan toepassen. Naast die toege-
paste projecten ontving ze ook een 
VIDI-subsidie voor onderzoek naar het 

combineren van zonne-energie met 
piëzo-elektrische materialen, waardoor 
je zonne-energie voor bewegende 
doeleinden kunt gebruiken. Ze werkte 
als postdoc en senior onderzoeker aan 
het California Institute of Technology.

Onderscheidingen: Ze was finalist  
voor de EU Prize for Women Innovators 
in 2020, was in 2019 een van MIT’s 
Europese ‘Innovators under 35’ en in 
2020 werd ze geselecteerd voor de 
mondiale ‘Innovators under 35’-award 
van MIT. 
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“Veel van mijn dagelijkse collega’s kwamen uit het bedrijfs
leven. Maar zij waren nooit geïnteresseerd in waarom iets 
werkt. Ik wilde juist eerst écht begrijpen waarom en hoe iets 
werkt, en op basis van die kennis iets uitvinden dat écht beter 
is, en niet slechts een incrementele verbetering is.” Bij Caltech 
was de verwevenheid tussen universiteit en bedrijfsleven  
nog vanzelfsprekender. “Daar maakt men geen onderscheid 
tussen een fundamentele wetenschapper en een weten
schappelijk ondernemer. Sterker nog, je geniet er vaak meer 
aanzien als je als wetenschapper ook startups voortbrengt.” 

Iets écht beter maken
Saive had echter nooit gedacht dat ze cofounder en CTO van 
een startup zou worden; dat stond nooit op haar wensenlijstje. 
Maar de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven was 
voor haar altijd wel vanzelfsprekend. In het laboratorium in 
Heidelberg werkten verschillende universiteiten en bedrijven 
samen en ze liep stage bij chemiebedrijf BASF. 

Dat wil niet zeggen dat er bij Caltech nooit discussies waren 
over belangenverstrengeling. Zo is het ook daar in principe 
niet de bedoeling dat er onderzoeksgeld naar startup
activiteiten gaat. Maar startups mogen wel gebruik maken 
van universitaire labfaciliteiten. De vraag is alleen tot welk 
moment – wanneer is een startup de universitaire wereld 
ontgroeid en moet het zijn eigen onderzoek gaan financieren? 
Dat is vaak nog onderwerp van onderhandeling. In Twente is 
dat overigens niet anders. Het MESA+NanoLab heeft Saive 
minder tot haar beschikking dan ze zou willen. Omdat de 
apparaten in perfecte conditie moeten blijven, zijn veel 
experimentele (studenten)projecten niet toegestaan. 
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Stroeve gesprekken
Tijdens haar verblijf in Californië vond Saive een methode uit om de 
zilveren lijnen op zonnepanelen dunner te maken, en in een driehoeks
vorm. Zilver reflecteert licht, terwijl je juist wilt dat een zonnepaneel 
zoveel mogelijk licht absorbeert. Door de grootte en vorm aan te passen 
neemt het rendement van zonnepanelen toe. Samen met haar begeleider 
Harry Atwater en voormalig masterstudent, de Nederlander Thomas 
Russel, werkte ze het idee uit. In Twente werkte ze verder aan de 
technologie, en wilde ze een officiële startup oprichten, maar dat viel  
in het begin nog niet mee. Ze klopte aan bij NovelT, het ‘technology 
transfer office’ van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, de 
provincie en gemeenten, maar de gesprekken verliepen erg stroef. 

“Ik kende het systeem en de mensen nog niet. Tijdens 
het eerste gesprek vertelden ze dat ze zestig procent 
van de aandelen in de startup wilden. Daar sloeg ik steil 
van achterover; ik vond het belachelijk. Maar pas later 
begreep ik dat wat er in een gesprek gezegd wordt niet 
direct vastligt. En dat valt me ook bij andere gesprekken 
met Nederlanders op. Waar er eerst een harde eis geldt, 
blijkt er later toch meer mogelijk. Maar ook andersom 
merkte ik dat mensen hun beloftes niet altijd nakomen.” 

“ Waar er eerst een harde eis  
geldt, blijkt er later toch meer 
mogelijk. Maar ook andersom  
merk ik dat mensen hun  
beloftes niet altijd nakomen”

80





“Veel 
Nederlandse 

academici  
denken nog 

te veel vanuit 
de traditionele 

disciplines”



Inmiddels is Saive uit het bedrijf gestapt, omdat  
de productiefase waarin het bedrijf nu zit voor een 
natuurkundige minder interessant is dan de beginfase 
waarin hardcore fysica en technologische creativiteit 
belangrijk zijn. Ze werkt aan twee nieuwe ideeën waar ze 
ook commerciële potentie in ziet; een andere methode 
om driehoekige lijnen op zonnepanelen te maken, maar 
ook een compleet ander idee, namelijk aan een soort 
reflecterend scherm dat zonnestralen gebundeld naar 
een zonnepaneel stuurt. Voor deze ideeën wil ze wel weer 
bij NovelT aankloppen. “Inmiddels heb ik een heel goede 
band met NovelT. Het heeft me goed geholpen met het 
aanvragen van patenten. Het heeft een uitstekend track 
record, wil echt bij de beste TTO’s van Europa behoren  
en probeert zo ondersteunend als mogelijk te zijn.”

Saive kwam er in ieder geval niet uit met NovelT, en omdat 
Caltech het intellectuele eigendom bezat, in plaats van de 
Universiteit Twente, stond het haar vrij om financiering elders  
te zoeken. “Pas later begreep ik dat het aandelenpercentage 
afhangt van de mate van ondersteuning die je krijgt, in  
hoeverre het intellectuele eigendom van de universiteit is,  
en dat bijvoorbeeld het percentage snel teruggeschroefd  
kan worden naarmate het bedrijf groeit.”
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“Veel Nederlandse academici denken nog te veel vanuit de 
traditionele disciplines: natuurkunde, wiskunde, scheikunde of 
werktuigbouwkunde. Voor het onderwijs is dat heel goed; ik ben  
er een groot voorstander van om helemaal de diepte in te duiken 
en je eigen vakgebied eerst heel goed te kennen. Ik ben dan ook 
geen fan van de moderne hybride studies, die meerdere 
vakgebieden combineren. Natuurlijk zitten er uitzonderingen 
tussen, maar over het algemeen missen deze studenten de 
vaardigheden en de fundamentele kennis om met écht 
baanbrekende vernieuwing te komen.” 

Eerst de diepte in
Hoewel Twente voorop loopt in het stimuleren van 
ondernemerschap, valt er aan de Nederlandse mentaliteit 
nog wel wat te verbeteren, denkt Saive. Nog te vaak krijgt  
ze de vraag: ben je nu een ingenieur of een natuurkundige? 
Terwijl voor haar het verschil minder belangrijk is. 

Wat Saive betreft moet je een vakgebied dus eerst zeer 
grondig bestuderen, maar is het essentieel dat je daarna 
als het ware eruit wordt getrokken, en je richt op de 
bijdrage die jij met je kennis aan de samenleving kunt 
leveren. “Als je aan moderne onderwerpen werkt, dan gaat 
die overgang van nature. Maar de meeste natuurkundigen 
zijn vooral nieuwsgierigheidsgedreven. Door de cultuur in 
de VS word je automatisch uit je bubbel getrokken, 
doordat er bijvoorbeeldbij presentaties al vrij snel wordt 
gevraagd: heb je wel een haalbaarheidsanalyse gedaan? 
Zijn de materialen waar je aan werkt wel betaalbaar en 
beschikbaar? Kun je dit wel opschalen tot massaproductie?” 
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Saive heeft wel een idee hoe je fundamenteel georiënteerde 
studenten en promovendi uit hun cocon kunt krijgen: een 
pitchcompetitie. “Niet direct om een startup te beginnen,  
want dat zou ze te veel afschrikken. Maar wel om ze aan het 
denken te zetten in hoeverre zij kunnen bijdragen aan de grote 
maatschappelijke uitdagingen. Als je hen bijvoorbeeld als prijs  
het bezoek aan een buitenlands congres aanbiedt, dan zijn ze 
vast over te halen om mee te doen.” Op die manier kunnen ook  
de doorgewinterde ‘zolderkamergeleerden’ wat Saive betreft 
impact maken. 

“ Ik ben geen fan van de  
moderne hybride studies,  
die meerdere vakgebieden 
combineren”
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Drie punten voor 

verdere overpeinzing 

en discussie:

Zouden we wetenschappers 
die ook ondernemer zijn niet 
meer moeten omarmen en 
waarderen?

Waarom vragen we weten
schappers om te kiezen  
tussen hun onderneming  
of de universiteit?

Hoe kunnen we nieuws
gierigheidsgedreven 
wetenschappers al in een 
vroege fase over impact  
laten nadenken? 







Een gesprek met

Berend  
van Meer
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Berend van Meer wilde arts worden maar vond de 
klinische kant – “al die symptomen en patiënten” – 
maar niets. Dus ging hij elektrotechniek studeren, 
want hij vond het wel leuk om computers uit 
elkaar te halen. Toen volgde hij college bij Ronald 
Dekker, onderzoeker bij Philips Research en 
deeltijdhoogleraar in Delft. Het ging over ‘living 
chips’ en was een openbaring. Sindsdien staat zijn 
carrière in het teken van de combinatie van techniek 
en biologie en organen-op-chips, als promovendus, 
als (post-doc) onderzoeker, als business developer 
voor kennisvalorisatie, als medevormgever van 
landelijke infrastructuur en – sinds kort – als 
ondernemer.



Niet lang wikken maar snel falen
Na zijn afstuderen begon Berend in Leiden als enig ingenieur 
tussen de biologen in het lab van Christine Mummery, die 
wel wat zag in die kruisbestuiving. “Ik was alleen maar aan 
het meten,” herinnert hij zich lachend – en dat was het vak 
waaraan hij op de TU de grootste hekel had. Maar hij leerde 
er ook veel over experimenten en maakte zelf veel steviger 
analyses. Hij rolde er het orgaanopchipveld in – via het 
instituut voor human organ and Disease Model Technologies 
(hDMT) – en werd vervolgens gevraagd om in Twente een 
orgaanopchipcentrum te helpen opzetten en van daaruit 
kennis en technologie te valoriseren. Daarnaast nam hij 
binnen NXTGEN HIGHTECH, met steun uit het Nationaal 
Groeifonds, het voortouw bij neerzetten van biomedische 
productietechnologie. 

“Het groeifonds is fantastisch,” weet Van Meer. Het 
buitenland is echt jaloers. Zelfs uit Zwitserland – toch  
geen verkeerde omgeving voor hightech en biomedische 
innovatie – hoort hij ‘dat krijgen wij nooit van ónze  
overheid’. De overheid durft met dit fonds te investeren in 
technologieën die mogelijk de toekomst kunnen veranderen, 
maar waarbij succes onzeker is. Vergelijk het met hightech 
startups: het merendeel daarvan haalt het niet om een 
winstgevend bedrijf te worden. Dat de overheid zo in echte 
innovatie durft te investeren is uniek en een waanzinnig 
grote kans. Het is wel zonde dat de uitwerking van het 
voorstel op sommige punten complex en tijdrovend is. 
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Loopbaan: Berend van Meer studeerde 
Elektrotechniek in Delft en promoveerde 
in 2020 cum laude aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum op het 
meten en kwantificeren van het effect 
van medicijnen en ziektes op hartspier-
cellen gekweekt uit menselijke hartspier-
cellen. Hij is gedreven door de combi-
natie van techniek en biologie, specifiek 
voor het ontwikkelen en tot toepassing 
brengen van organen-op-chipsystemen. 
In 2019 was Berend medeoprichter van 
het Organ-on-Chip Center Twente en 
tot februari 2022 ‘business lead’ en 
verantwoordelijk voor kennisvalorisatie. 
Van 2021 tot 2022 was hij bestuurslid 
van het Institute for human organ and 
Disease Model Technologies (hDMT).

Nevenactiviteiten en prestaties:  
Van Meer was in 2010 één van de 
oprichters van de Lisa Waller Hayes 
Stichting die zich inzet voor de strijd 
tegen alvleesvlierkanker (tegenwoordig 
onder de naam Living With Hope) en  
in 2014 van Technological Innovation  
in Medicine (TIM Solutions), een 
samenwerking tussen jonge artsen en 
ingenieurs die onder andere de spin-out 
OSAsense voortbracht. Hij ontving de 
Hugo van Poelgeestprijs voor onderzoek 
naar alternatieven voor dierproeven  
en een EIT Health PhD Transition 
Fellowship om zijn promotieonderzoek 
naar toepassing te brengen. Vanaf 
februari 2022 is Berend medeoprichter 
en Chief Technology Office van Demcon 
biovitronix, dat organen-op-chip- en 
microfysiologische systemen naar de 
markt en tot toepassing wil brengen.

Natuurlijk: het gaat om publiek geld. Dat moet je zorgvuldig 
besteden en risico’s inperken. Maar stel dat het je eigen geld  
was… zou je het dan op die manier uitgeven? Een ondernemer of 
durfinvesteerder kijkt er heel anders naar. Je stopt geld in een goed 
idee van een goed team en gaat met hen aan de slag: proberen, 
snel falen en bijsturen. Dat is een veel betere manier om risico  
te beperken dan te proberen het vooraf uit te sluiten door veel 
overhead, lange procedures, een dik werkplan en een heel 
evaluatiecircus met KPI’s die vaak niet zoveel zeggen. Het proberen 
in te perken van alle risico’s is ironisch genoeg een risico op zich.
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“ Proberen en snel falen is helemaal 
niet zo duur. Lang praten over een 
dik voorstel, dat is duur”

“Je weet bijna al bij het abstract of een voorstel potentie 
heeft,” zegt Berend. Dan kun je de tijd en energie van alle 
betrokkenen beter steken in het scherp maken van de 
uitvoering en snel bijsturen. “Proberen en snel falen is 
helemaal niet zo duur. Lang praten over een dik voorstel, 
dat is duur.” De praktijk is natuurlijk wel lastig: de vraag is 
wie dat risico met publiek geld gaat of mag nemen.
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“ Een bedrijf moet juist één ding heel 
goed kunnen om er een product of 
dienst van te maken en daarmee 
concurrerend te zijn”
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Valoriseren is voortbouwen
Een wetenschapper is geïnteresseerd of en hoe iets  
werkt, een bedrijf als het werkt. “Dat samen is technology 
transfer,” weet Van Meer. Hun benadering is echter heel 
verschillend. Voor een wetenschapper is het niet interessant 
een proef acht keer te doen. Die wetenschapper wil vooral 
een sexy artikel schrijven waarin zoveel mogelijk nieuwe 
kennis zit. Een bedrijf moet juist één ding heel goed kunnen 
om er een product of dienst van te maken en daarmee 
concurrerend te zijn. Voor de industrie is het daarom 
belangrijk te kunnen voortbouwen op eerdere resultaten – 
waar de wetenschap zich meer richt op het steeds zoeken 
naar nieuwe invalshoeken. Daardoor dreigen soms de 
eerdere resultaten niet verder te worden ontwikkeld en 
verdwijnt de (praktische) kennis bij het vertrek van een 
onderzoeker als het project is afgelopen. Helaas helpt de 
huidige funding systematiek daar niet bij. Nieuwe grants 
sluiten doorgaans niet goed aan op de vorige en een elke 
student begint weer bij het begin. 

Om de twee werelden beter op elkaar te laten 
aansluiten, zouden grants voor onderzoek misschien 
minder focus moeten hebben op valorisatie en meer op 
kennisopbouw. Dat klinkt paradoxaal, maar of er een 
markt voor is, is wetenschappelijk niet relevant. De echte 
vraag is: kan nu morgen iemand je experiment herhalen, 
kan iemand ermee verder, kunnen we voortborduren op 
elkaars kennis? Je zou naast traditionele citaties moeten 
kijken hoe vaak een stukje kennis ‘gebruikt’ is: als 
puzzelstukje of bouwsteen in een volgend onderzoek, 
volgend project of volgende toepassing. 
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Een bedrijf, geen exit
Zijn eigen organenopchipveld biedt een goede illustratie. 
Met organenopchips kun je ziektes modelleren en testen hoe 
menselijk weefsel reageert op medicijnen, voedingsmiddelen 
of cosmetica. Technisch kan al veel, het gaat nu vooral om 
adoptie. Het liefst zou je als bedrijf samen met een klant 
nieuwe toepassingen ontwikkelen, maar een klant betaalt 
voor een werkend product en niet voor een onzekere uitkomst 
of voor prototype chips om mee te testen. En iedere 
toepassing is anders, al gebruik je regelmatig dezelfde  
– of vergelijkbare – componenten. Om een nieuwe toepassing 
te ontwikkelen moet je veel proberen en veel componenten 
verbruiken tot de combinatie klopt. Dat kost heel veel geld en 
dan “heb je niet een TV die je massaal kunt produceren maar 
maatwerk voor één toepassing en drie maanden onderzoek.” 
Berend werkt sinds kort als medeoprichter en chief technology 
officer van Demcon biovitronix aan technologie om de adoptie 
van organenopchips makkelijker te maken en in de toekomst 
dat maatwerk schaalbaar en betaalbaar te maken.

Maar waar universiteiten graag samenwerken  
en hun bevindingen publiceren, zijn bedrijven  
vaak weer minder open, waardoor ze niet kunnen 
voortbouwen op elkaars technologie. Berend ziet 
de halfgeleiderindustrie als voorbeeld hoe het wel 
kan. Daar wordt innovatie gedreven door open 
technologie en standaardisatie. “Dat moeten we  
in de biomedische wereld ook hebben.”
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Het mechatronisch ontwerp en ingenieursbureau 
Demcon kende Van Meer al langer. “Bij veel hightech 
uitdagingen die we in NXTGEN tegenkwamen, zeker als 
het ging om systeemintegratie, werd telkens Demcon 
voorgesteld om het op te lossen.” Nu bieden zij hem de 
kans zelf te ondernemen. Voor Berend is het belangrijk 
dat hij nu samenwerkt met een ondernemend bedrijf dat 
nauw samenwerkt met universiteiten, bezig is met die 
techtransfer en eigen geld herinvesteert. Er moet wel 
geld verdiend worden, maar er wordt gedacht en 
gewerkt vanuit de inhoud en met de ambitie om een 
duurzaam, zelfstandig bedrijf op te bouwen. Dat is 
anders bij sommige investeringsmaatschappijen die de 
inhoud minder belangrijk lijken te vinden dan de exit.  

Het risico, legt Berend uit, is dat een VC 
(Venture Capitalist) om een goede exit te 
realiseren een technologiestartup vaak toch 
richting medicijnontwikkeling drijft, waar het 
mogelijke rendement hoger is. Ontwikkelde 
modellen worden dan bijvoorbeeld inhouse 
gebruikt voor medicijnontwikkeling en komen 
bijgevolg niet breed beschikbaar als product 
of platform waarop andere partijen kunnen 
voortbouwen – en dat remt de algehele 
innovatie in het veld. 
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“Een klant  
betaalt voor  
een werkend 
product, niet  

voor een  
onzekere 
uitkomst”



Dat wil Van Meer niet – en mede daarom is hij zo blij met Demcon. 
“Ik had een gesprek met Dennis Schipper” (medeoprichter/eigenaar 
van Demcon) vertelt hij. Die vroeg Berend ‘wat is de exit; wanneer 
kunnen we verkopen?’. “Dat kan altijd, antwoordde Berend, maar  
is geen doel op zich en geen onderdeel van de strategie.” Schipper 
knikte goedkeurend. Zij hadden dezelfde ambitie: een bedrijf 
bouwen, niet iets starten voor een snelle verkoop. Dus voelt hij nu 
de druk om “drie slides te maken waarin ik een klant kan laten zien 
dat wat ik doe zin heeft.” Was hij gesteund door een VC, zou hij nu 
waarschijnlijk slides maken voor hun volgende financieringsronde. 
“Die kan ik denk ik wel maken,” zegt hij. “Ik weet wat daarin moet. 
Die voor mijn klant nog niet – dat moet ik nog bewijzen.” Een 
veelzeggend verschil. De eerste geven je een investering en 
vertrouwen, de tweede omzet en – hopelijk – impact.
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Drie vragen voor 

verdere overdenking 

en discussie:

Zouden wij publieke middelen 
effectiever en efficiënter 
kunnen inzetten als wij dat 
zouden benaderen alsof wij 
ons eigen geld investeren?

Is het een idee wetenschappers 
naast een citatiescore ook te 
beoordelen (en waarderen)  
op een ‘gebruiks’ of 
‘voortbouwscore’?

Kunnen/moeten we innovators 
stimuleren het bouwen van 
een duurzaam bedrijf te 
verkiezen boven een exit?







Een gesprek met

Margriet 
Sitskoorn
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‘Impact maken’ is op de agenda gekomen bij 
Tilburg University, en dat is onder andere te danken 
aan Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische 
neuropsychologie. Zij praat even ronkend en 
bevlogen voor een televisiecamera als voor een 
groep doorgewinterde wetenschappers. Gaat dat 
samen? Ja, natuurlijk!



Eens in de zoveel tijd trekt Sitskoorn tijd uit om ‘wild te gaan 
lezen’, zoals ze dat zelf noemt, om haar creativiteit te voeden en 
om te onderzoeken wat er momenteel speelt in de wereld. Zo’n 
twintig jaar geleden stuitte ze op die manier op het fenomeen 
neuroplasticiteit; het feit dat hersenen zich ontwikkelen onder 
invloed van de genen en de omgeving. “Toen ik dát ontdekte…  
Dat opende mijn ogen. Ik besefte: de mens kan veranderen! Dat is 
toch een mooie optimistische gedachte.” Ze werkte die ideeën uit 
in haar eerste populairwetenschappelijke boek Het maakbare brein 
uit 2006, en dat werd een bestseller. Het onderwerp zou de rode 
draad vormen door haar wetenschappelijke carrière, en werd ook 
de basis voor maar liefst acht succesvolle boeken over het brein, 
gericht op bepaalde doelgroepen zoals kinderen, 50plussers of 
CEO’s, of bepaalde thema’s zoals onze omgang met tijd. 
Sommige zijn in meerdere talen vertaald. 

Sitskoorn was altijd al een boekenwurm, en bracht als  
kind uren door in de bibliotheek. Ze wilde graag schrijfster 
worden. “Mijn moeder vond onlangs nog een klein rood 
boekje dat ik zelf in elkaar had gezet met daarin allemaal 
gedichten.” Maar ook het menselijk gedrag had haar 
speciale aandacht, dus ze koos voor een studie psycho
logie aan Tilburg University. Ze kwam er al snel achter  
dat het menselijk gedrag voor een groot deel kan worden 
verklaard door de hersenen.  
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“ Kennis verspreiden was  
altijd al mijn passie”

Loopbaan: Margriet Sitskoorn is 
hoogleraar klinische neuropsychologie 
aan Tilburg University, en hoofd van de 
afdeling cognitieve neuropsychologie. 
Na haar studie psychologie in Tilburg 
promoveerde ze aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen in de ontwikke-
lingspsychologie. Ze werkte in de 
klinische neuropsychologie aan het 
Henry Ford Hospital in Detroit, VS en  
in het UMC Utrecht. Sinds 2008 is ze 
hoogleraar aan Tilburg University. 

Nevenactiviteiten en prestaties: Ze 
schreef acht populairwetenschappelijke 
boeken, zoals Het maakbare brein 
(2006), Het 50+-brein (2019) en Tijd 
tekort, tijd genoeg (2022) en verschijnt  
in tv-programma’s zoals De Nationale  
IQ Test, Tijd voor Max, Op1 en Jinek.  
Van 2018 tot 2021 was ze lid van het 
Impact Team van Tilburg University. 
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Als Paul Witteman belt…
Het schrijven heeft haar echter nooit losgelaten; zo 
schreef ze lange tijd columns over hersenen en gedrag 
voor verschillende bladen. Soms werd ze gevraagd  
voor mediaoptredens, maar ze weigerde telkens, 
want het leek haar erg spannend. Schertsend had  
ze tegen haar broer gezegd dat ze pas ja zou zeggen  
als Paul Witteman zou bellen. En wat gebeurde er?  
Een redacteur van het populairwetenschappelijke 
programma Nieuwslicht belde, dat Witteman 
presenteerde. Toen moest ze dus wel. Ze schoof  
er geregeld aan als vaste gedragsdeskundige.  

Ze promoveerde in de ontwikkelingspsychologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en deed in het Henry Ford Hospital in de 
Amerikaanse stad Detroit en in het UMC Utrecht klinische ervaring 
op in de neuropsychologie. Daarna maakte ze weer de overstap 
naar Tilburg University, waar ze sinds kort ook hoofd van de 
afdeling cognitieve neuropsychologie is. 

“Daar heb ik veel geleerd over wetenschapscommunicatie. Kennis 
verspreiden was altijd al mijn passie, en ik besefte toen dat dit een mooi 
kanaal was om dat te doen.” Na Nieuwslicht volgde een hele trits aan 
boeken, maar ook deelnames aan onder andere De Nationale IQ Test, 
Op1, Jinek en Tijd voor Max en interactieve presentaties die ze geregeld 
aan ministeries, NGO’s en bedrijven geeft. 
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“Kauwgom 
kauwen  

kan je helpen  
als je een  
moeilijke 

toets hebt”



Daarnaast snapt ze goed dat je voor verschillende  
doel groepen verschillende middelen nodig hebt. “Kennis 
moet bij iedereen komen. Ik kan op een wetenschappelijk  
congres praten over brain-derived neurotrophic factor, of 
amygdalohippocampectomy, en dan weet iedereen waar  
ik het over heb. Maar ik doe ook mee aan De Nationale  
IQ Test, want dat vind ik ook belangrijk. Daar leg ik bijvoor
beeld uit dat, als je kauwgom kauwt, je gebieden in je 
hersenen stimuleert dichtbij de prefrontale hersenschors,  
en dat verbetert je aandacht. Dus kauwgom kauwen kan  
je helpen als je een moeilijke toets hebt.” 

In het begin riep dat wel weerstand op. “Sommigen 
vonden dat ik me als wetenschapper verlaagde. Maar 
het is toch normaal om je taalgebruik aan te passen  
aan je doelgroep? Ik ben een goede wetenschapper én  
ik kan goed praten in het openbaar. Een tijd geleden  
leek het alsof dat niet samen kon gaan, dat je moest 
kiezen. Ik zie nu gelukkig dat dat minder wordt.” 

Sitskoorn heeft er nooit moeite mee gehad om daarin 
zichzelf te blijven. Dus gewoon met de haren los, makeup 
op en hoge hakken aan, want dat hoort bij haar. Onbedoeld 
creëerde ze daarmee een positief rolmodel, merkte ze aan 
de reacties die ze kreeg. “Ik kreeg brieven en mails van 
ouders en kinderen die schreven: je kunt dus ook professor 
zijn op hoge hakken! Jonge meiden denken daardoor: ik kan 
gewoon in toga en baret én met lang haar en hakken!” 

“Kauwgom 
kauwen  

kan je helpen  
als je een  
moeilijke 

toets hebt”



Er werd veel gebrainstormd over manieren 
waarop je impact kunt maken, en onderzoekers 
van verschillende faculteiten werden met elkaar in 
contact gebracht. Er zijn veel projecten opgestart 
die daadwerkelijk impact hebben gecreëerd. 
Zoals het Zero Hunger Lab, dat datawetenschap 
inzet om honger te verminderen, lespakketten voor 
promovendi, een boek over de impact van Covid19, 
een project dat taalachterstanden bij jonge 
kinderen wil verminderen en allerlei matchmaking 
events tussen wetenschappers en professionals. 

Ook is er een convenant gesloten tussen het Elisabeth Tweesteden 
ziekenhuis, de gemeente en de universiteit. Daarin is geld gereserveerd 
om gezamenlijke onderzoeksprojecten in de zorg op te zetten. Ook de 
Gemeente Tilburg en de universiteit hebben elkaar beter gevonden;  
zo delen de criminologen en de handhavers nu kennis met elkaar over 
ondermijning en is er een gezamenlijke leerstoel voor een stadshoogleraar, 
die door Ton Wilthagen wordt bekleed.

Missiewerk van het Impact Team
Omdat kennisbenutting haar zo aan het hart gaat, besloot ze 
zich enkele jaren geleden ook hard te maken voor meer kennis
benutting op haar eigen universiteit. Dat werd toen, tot 2018,  
nog niet op een gestructureerde manier gedaan. Vier koplopers, 
die al heel actief waren buiten de universiteit, hebben toen de 
handen ineen geslagen. Naast Sitskoorn waren dat Dick den 
Hertog en Hein Fleuren, beiden hoogleraar operations research, 
en Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Zij vormden samen 
met programmamakers het Impact Team, een groep die het 
‘impact denken’ op de universiteit een flinke boost heeft gegeven.  
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“ Men werd niet opgeleid om 
onderzoek ook ten gunste van de 
maatschappij te laten komen”

Al die impactprojecten kwamen er niet zonder slag of stoot. 
Voordat het Impactprogramma er was, was impact toch min  
of meer beperkt tot enkele individuele onderzoekers die een  
groot netwerk buiten de universiteit hadden. Het leefde niet zo, 
aldus Sitskoorn. “De wetenschappelijke cultuur was toch vooral 
gericht op onderzoek. Men werd niet opgeleid om onderzoek  
ook ten gunste van de maatschappij te laten komen, terwijl  
het toch eigenlijk gek is dat je kennis niet probeert te benutten. 
We hebben daarin echt terrein moeten bevechten.”  



Het Impact Team heeft inmiddels een vervolg gekregen in 
Academische Werkplaatsen, dat zich op vijf universiteits
brede thema’s richt. De grootste verdienste van het 
team, vindt Sitskoorn, is dat impact maken nu normaal  
is geworden. “Eerst was de houding: impact, moeten we 
dat nou wel doen? Nu zegt men: impact maken, dat is 
toch normaal, dat deden we toch altijd al? Die vanzelf
sprekendheid is eigenlijk het grootste compliment dat je 
kunt krijgen.” 

Bescherming tegen kwetsbaarheid
Voor Sitskoorn is impact maken overigens geen eenrichtingsverkeer. 
Doordat ze veel in gesprek is met mensen en organisaties buiten  
de wetenschap, kan ze haar eigen onderzoeksideeën aanscherpen.  
“Men zegt altijd dat wij als wetenschappers moeten bijdragen aan  
de samenleving, maar de samenleving draagt ook bij aan ons. Door al 
die externe contacten ben ik gegroeid in mijn denken en creativiteit. 

Een doorzettersmentaliteit van het team, maar ook de steun  
van de toenmalige rector magnificus Emile Aarts heeft daarin 
geholpen. “We hebben heel veel tijd gespendeerd door iedereen  
te vertellen: dit is leuk, dit brengt ons iets. Zo’n project als het  
Zero Hunger Lab heeft ook enorm geholpen, want dat je je 
inspant om de honger de wereld uit te helpen, daar kan toch 
niemand tegen zijn?” Het heeft ook geholpen dat er langzamer
hand een jongere generatie opstaat voor wie kennisbenutting 
veel meer een vanzelfsprekendheid is. “Jongeren zijn opgegroeid 
met veel problemen om hen heen, zoals het klimaat, de 
gezondheidszorg, het onderwijs en de huizenmarkt. Ik merk dan 
ook dat het nu makkelijker wordt om mensen te overtuigen.”  
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Twintig jaar geleden kreeg ik te horen dat al die publieke optredens  
mij een slechtere wetenschapper zouden maken, maar gelukkig is  
dat aan het veranderen.” Dat neemt niet weg dat ze er af en toe  
nog steeds onzeker over is. “Je bent wel kwetsbaar als je aan impact  
werkt en in de openbaarheid treedt. Bijvoorbeeld als je een bepaalde 
uitspraak doet in de media, of als jouw product anders blijkt te werken 
dan verwacht. Wat moet je dan? Gelukkig wordt er steeds meer 
nagedacht over bescherming van wetenschappers en is er onlangs een 
platform gelanceerd waar bedreigde wetenschappers terecht kunnen*.” 

* Op het platform WetenschapVeilig, opgericht door Universiteiten van Nederland, 
NWO en KNAW, kunnen wetenschappers die bedreigd of geïntimideerd worden  
24 uur per dag terecht voor hulp.

“ Nu zegt men: impact maken,  
dat is toch normaal, dat deden  
we toch altijd al?”

Ondanks al die exposure is Sitskoorn ook nog altijd 
die denker en die boekenwurm. Als ze bijvoorbeeld 
hoort over stress onder jonge mensen, frustraties 
bij boeren of over het afkalvende vertrouwen in  
de politiek, dan denkt ze: ik voel weer een boek 
aankomen. Momenteel is ze bezig met een vervolg 
op Het maakbare brein. Voor haar onderzoek naar 
het fenomeen ‘tijd’ bestudeert ze geschriften in de 
bibliotheek van het Vaticaan, en zo stuit ze ook op 
interessante theologische gedachtes. Het zal haar 
nooit vervelen. “Mooi vak hè?” 
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Drie punten voor 

verdere overpeinzing 

en discussie:

Waarom kijken we anders  
aan tegen een professor  
met grijs haar en een baard 
dan naar een professor met 
lange blonde haren en hoge 
hakken, en wat kunnen we 
daaraan doen? 

Hoe overtuigen we niet alleen 
jongeren, maar ook de meer 
ervaren wetenschappers  
van het nut van impact? 

Hoe kunnen we weten   
s  chap pers die impact  
willen maken en in de 
open baarheid treden  
beter beschermen  
tegen de eventuele 
negatieve gevolgen?
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Dit is de tweede reeks verhalen van ondernemende wetenschappers. 
De verhalen in het eerste boekje waren tegelijkertijd heel verschillend 
en opvallend eensluidend. Dat is nu niet anders. De wetenschappers 
stammen opnieuw uit verschillende disciplines en universiteiten, 
bevinden zich in verschillende carrièrefases en vervullen verschillende 
rollen. Zo zijn zij naast wetenschapper bijvoorbeeld ondernemer, 
bestuurder en chief impact officer. Sommigen zijn betrokken bij startups 
of werken met bestaande bedrijven, anderen juist weer helemaal niet.

Erkennen en waarderen,  
transparantie en vertrouwen

Wetenschap 
en impact 

De wetenschappers in het eerste boekje worden 
verbonden door de vanzelfsprekendheid waarmee 
zij wetenschap en ondernemerschap combineren, 
zich richten op gebruik van hun kennis en werken 
met en voor mensen. Die rode draad loopt door in 
dit tweede deel. Wat echter opvalt in de verhalen 
van deze wetenschappers, is dat het kennelijk 
nog niet voor iedereen – in hun omgeving én in de 
bredere maatschappij – vanzelfsprekend is dat 
wetenschappers impact nastreven. 
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Een verklaring daarvoor kan zijn dat wij het begrip 
impact vaak gebruiken in ‘enge zin’ en dan beperken 
tot het ontwikkelen en toepassen van technologische 
oplossingen (producten, diensten) voor grote 
maatschappelijke vraagstukken. Impact is natuurlijk 
breder dan dat. Iedere wetenschapper heeft impact, 
maar maakt die impact langs verschillende ‘paden’. 
Het opleiden van een nieuwe generatie talent voor 
wetenschap en samenleving is misschien wel de 
belangrijkste, het vergroten van onze kennisbasis  
is een tweede en het toepassen van die kennis  
om maatschappelijk welzijn en welvaart te creëren 
een derde. 

Deze paden staan bovendien niet los van elkaar 
– zij zijn onlosmakelijk verweven en verschillende 
vormen van impact ontstaan dikwijls samen en uit 
dezelfde (onderzoeks)activiteiten. Kennis verrijkt 
ons als individuen, organisaties en samenleving, 
zowel letterlijk (welvaart) als figuurlijk (welzijn). 
Laat ons daarom twee extra takeaways 
meenemen uit de verhalen in dit boekje: de 
noodzaak om impact te erkennen en waarderen 
en het belang van transparantie en vertrouwen 
om impact te realiseren.

122



Erkennen en waarderen
Onze ondernemende wetenschappers krijgen gelukkig 
steeds meer erkenning en waardering voor zowel het 
onderzoek dat zij doen, als de impact die zij daarmee 
maken. ‘Erkennen en waarderen’ is niet voor niets 
een speciaal programma van de kennisinstellingen en 
wetenschapsfinanciers UNL, KNAW, NFU, ZonMw en 
NWO*. Toch is er nog veel werk te verzetten om collega
wetenschappers en de (rest van de) samenleving ervan 
te overtuigen dat impact maken geen zonde tegen ‘pure’ 
wetenschap is, maar juist een zegen van – en voor – die 
wetenschap; en dus niet iets waarom wij wetenschappers 
niet moeten wraken maar waarderen.

* https://www.nwo.nl/erkennen-en-waarderen
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Dat begint met het weerleggen van de schijntegenstelling tussen 
wetenschap en impact. Zij (ont)staan niet los van elkaar, maar in 
symbiose – zoals bijvoorbeeld Kitty Nijmeijer laat zien. In haar praktijk 
leidt onderzoek naar toepassingen met/bij bedrijven tegelijkertijd 
tot nieuwe en betere oplossingen voor praktische vraagstukken 
als uiterst interessante vragen voor fundamenteel onderzoek. Ook 
onderwijs en onderzoek vloeien in elkaar over – al was het maar 
omdat een promotietraject zowel nieuwe kennis oplevert, als een 
nieuwe wetenschapper opleidt – en beide zijn zowel vormen van als 
voorwaarden voor impact. Immers, zo stelt onder meer Tanja van der 
Lippe terecht, het zijn de mensen die je met dat onderwijs en onderzoek 
opleidt die de wereld veranderen. Het brengt Davide Iannuzzi tot de 
vraag of het maximaliseren van impact, langs welk pad dan ook, niet 
het ultieme doel zou kunnen zijn van universiteiten en hun kennis en 
technologietransfer organisaties.

“ Het zijn de mensen die je met  
dat onderwijs en onderzoek 
opleidt die de wereld veranderen”

Het explicieter zichtbaar maken van bijdragen van de 
wetenschap aan maatschappelijk welzijn en welvaart 
helpt niet alleen wetenschappers om die impact te 
waarderen, maar ook de waarde van wetenschap zelf 
meer te (h)erkennen en jong talent te interesseren voor de 
wetenschap en impact. Zo kan meer erkenning van impact 
tegelijkertijd leiden tot meer aanzien, ruimte, belangstelling 
en geld voor wetenschap. 
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Transparantie en vertrouwen
Onze ondernemende wetenschappers voelen allemaal 
een verantwoordelijkheid om niet alleen impact te 
maken, maar daarin ook zo transparant mogelijk te zijn. 
Om kennis bij iedereen te krijgen en als rolmodel meer 
en andere doelgroepen aan te spreken, zoals Margriet 
Sitskoorn zo mooi doet. Maar ook omdat transparantie 
(schijnbare) belangtegenstellingen helpt te voorkomen 
of relatief eenvoudig op te lossen. De verhalen in dit 
boekje illustreren weer eens dat belangenconflicten 
vaak meer worden gevreesd – veelal zonder echte 
aanleiding – dan dat ze in de praktijk voorkomen.
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Als we erkennen dat de belangen van wetenschappers, 
instellingen en ondernemers prima samengaan en zelfs dikwijls 
samenvallen, hoeven wij ook niet te proberen een inherent 
dynamisch en chaotisch proces als innovatie te controleren 
in regeltjes en procedures. Wellicht kunnen we een aan Lenin 
toegeschreven principe zelfs beter omdraaien: controle is goed, 
vertrouwen is beter. Laten we erkennen dat (vrijwel) iedere 
wetenschapper de beste intenties heeft, elkaar waarderen om 
de impact die we nastreven – in welke vorm dan ook – en elkaar 
daartoe de ruimte gunnen en helpen de juiste weg te vinden.  

Wel spreken wij elkaar dan aan op volledige transparantie 
en gaan wij in gesprek wanneer er toch een verschil 
van inzicht of potentieel conflict is. Ondernemende 
wetenschappers in de voetsporen van Rebecca Saive 
en Hedderik van Rijn zouden dan niet tegen de stroom 
in impact hoeven te maken. En tijd, energie en publieke 
middelen zouden – zoals Berend van Meer hoopt – dan 
meer kunnen gaan zitten in het sneller en beter uitvoeren 
dan in het voorbereiden en beoordelen van voorstellen.

“ Inspireren en aanzetten 
tot reflectie en discussie”
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De verhalen in dit boekje zijn opnieuw bedoeld 
om te inspireren en aan te zetten tot reflectie en 
discussie, niet om conclusies te poneren. Het wil 
een begin en geen eindpunt zijn. Als deze ‘Denkers 
die doen’ u ook doen denken en ertoe bewegen 
meer verhalen, voorbeelden, inzichten en ideeën 
– uw eigen of die van anderen – te delen en in te 
brengen in een brede discussie over wetenschap 
en impact… dan is dit boekje in zijn opzet geslaagd! 
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