
Investeer in wetenschap voor de toekomst van Nederland. 

Nederland investeert weinig in wetenschap. Dit is een feit wat niet veel Nederlanders wakker houdt. We 
willen niemand zijn gezonde nachtrust ontzeggen maar een gedachte hieraan voor het slapengaan, of 
op een ander moment van de dag, zou terecht zijn. Investeren in wetenschap geeft namelijk de beste 
garantie voor een voorspoedige economische en maatschappelijke toekomst van Nederland, in de vorm 
van een kenniseconomie. Onvoldoende investeren in wetenschap leidt tot stagnatie en afhankelijkheid 
van het buitenland met afname van welvaart tot gevolg. Hier zetten wij deze opinie uiteen, zoveel 
mogelijk gestaafd aan feiten. 

Buurtonderzoek                                                                                                                                                                                             
Kijken naar landen waar wij ons economisch aan willen spiegelen is een nuttige start van een evaluatie. 
De OECD geeft hiervoor een overzichtelijke figuur waar de fractie wetenschappers en het percentage 
van BNP aan investeringen in wetenschappelijk onderzoek per land in 2017 zijn weergegeven.  

 

In wielertermen bevinden we ons in het peloton waaruit een groep is gedemarreerd (o.a. Verenigde 
Staten, Duitsland, Zwitserland, Japan, België en Finland) in achtervolging op Israël en Korea die daar 
weer ver voor liggen. Nederland wordt in het peloton omringd door landen met grote natuurlijke 
hulpbronnen en/of een grote oppervlakte (Noorwegen, Canada, Australië), die daarmee op andere 
manieren dan een kenniseconomie hun toekomst kunnen veiligstellen, of landen die aanzienlijk minder 
rijk zijn dan Nederland (Frankrijk, Groot Brittannië, Tsjechië, Slovenië). Nederland, een klein, rijk en 
dichtbevolkt land dat matig investeert in wetenschappelijk onderzoek, is in deze figuur dus een 
anomalie. 

Follow the money                                                                                                                                                         
Weten de landen die het peloton in de verte ziet verdwijnen dan iets wat Nederland niet weet? Het 
korte antwoord is ja. Welkom in de wereld van het berekenen van het economisch rendement van 
wetenschappelijk onderzoek. Een literatuur review uit 2015 concludeert dat 1 euro investering in 
wetenschappelijk onderzoek een economisch rendement geeft tussen de 3 euro en 8 euro (* voor 
referenties op gebruikte data en berekeningen in dit artikel, zie Referenties-en-berekeningen.pdf, 
https://www.erasmusmc.nl/en/research/researchers/poot-raymond). Onderzoek uit 2017 naar het 

https://www.erasmusmc.nl/en/research/researchers/poot-raymond


rendement van tientallen miljarden euro aan Europese onderzoeksfinanciering concludeert dat 1 euro 
investering in onderzoek leidt tot ongeveer 6 of 9 euro aan economische groei, afhankelijk van de 
berekenmethode*. Er is dus variatie in de uitkomsten, afhankelijk van de studie en het gebruikte 
rekenmodel, maar al deze uitkomsten impliceren een zeer goed economisch rendement. Echter, in 
Nederland vindt het Centraal Plan Bureau (CPB) dat er geen algemeen geaccepteerd rekenmodel is voor 
het economisch rendement van wetenschappelijk onderzoek. Het CPB stelt de economische baten 
vanuit wetenschappelijk onderzoek dus dan maar op nul. Als een dergelijke redenering voor klimaat 
rekenmodellen zou worden gevolgd heb je de poppen aan het dansen. Echter, voor investeren in 
wetenschappelijk onderzoek wordt deze benadering nog steeds geaccepteerd in Nederland. En dat 
heeft gevolgen. Politieke partijen laten de begroting vanuit hun verkiezingsprogramma doorrekenen 
door het CPB. Baten nul vanuit een gerenommeerd instituut als het CPB werkt ontmoedigend en heeft 
boekhoudkundige consequenties. Geld voor bijvoorbeeld het bouwen van infrastructuur geeft 
economische resultaten en is daarmee eenvoudig politiek verdedigbaar. Geld voor wetenschappelijk 
onderzoek wordt uitsluitend gezien als een kostenpost en niet als een investering. Dus in het harde 
wegstrepen naar een gebalanceerde begroting wordt wetenschappelijk onderzoek vroeg of laat een 
sluitpost die vervolgens als een te klein volume in een regeerakkoord belandt met de OECD-geschetste 
situatie tot gevolg. Ons advies is neem een gewogen gemiddelde van de uitkomsten van bestaande 
rekenmodellen als (voorlopige) leidraad. Het maakt niet uit of uit 1 euro investering in wetenschappelijk 
onderzoek 3 of 9 euro economische groei voortvloeit, het blijft een hele goede investering in de 
economische en maatschappelijke toekomst van Nederland. Angela Merkel heeft haar keuze gemaakt 
voor Duitsland wat extra blijft investeren in wetenschap tot nu bijna het dubbele van Nederland (3,5% 
versus 2% van BNP in 2019), een groot verschil.                     

Investeer breed en op kwaliteit                                                                                                                                             
Hoe zou deze nieuwe investering verdeeld moeten worden met maximaal profijt voor de Nederlandse 
samenleving? Wij stellen nieuwe investeringen voor in een innovatiepijplijn van 3 onderdelen; een fase 
1 waar nieuwe ideeën en concepten worden ontwikkeld, een fase 2 waar succesvolle ideeën en 
concepten worden uitgewerkt en een fase 3 waar uitgewerkte ideeën worden toegepast in de 
maatschappij. Fase 1 bestaat uit investeringen in vrij en ongebonden onderzoek. Voorstellen van 
individuele onderzoekers uit alle deelgebieden van de wetenschap worden in competitie per deelgebied 
gehonoreerd op grond van wetenschappelijke kwaliteit van voorstel en onderzoeker. Fase 2 bestaat uit 
voorstellen op vooraf bepaalde strategische onderwerpen, bijvoorbeeld sleuteltechnologieën. Deze 
onderwerpen worden iedere paar jaar geactualiseerd en kunnen dan ook onderwerpen zijn die, 
vanwege succes, uit fase 1 doorschuiven. Fase 3 bestaat uit het toepassen van succesvol uitgewerkte 
onderwerpen in de samenleving.                                                                                                                                                               
Een dergelijke innovatiepijplijn maakt in een logische volgorde gebruik van de voordelen van de 
verschillende typen wetenschappelijk onderzoek en compenseert de nadelen. Vrij en ongebonden 
onderzoek genereert gemiddeld meer toekomstig economisch potentieel (patenten) dan strategisch 
onderzoek (2,4x meer, 7 jaar na afloop van de investering*). Echter, veel ongebonden 
onderzoeksprojecten genereren geen economisch potentieel en een kleine minderheid zeer veel, 
hetgeen resulteert in een mate van onzekerheid. Strategische onderwerpen staan internationaal in de 
belangstelling om hun potentieel voor de huidige samenleving en Nederland moet hierin bijblijven, of 
voorblijven. Maar strategische investeringen hebben ook risico’s. Aan internationaal sterke competitie 
valt vaak niet veel winst te behalen en over 10-20 jaar zijn vele van de huidige technologieën alweer 



verouderd en vervangen door radicaal nieuwe technologieën. Wij hopen dat een deel van dergelijke 
vernieuwingen zijn ontdekt, uitgewerkt en toegepast in Nederland, via de verschillende fasen van de 
innovatiepijplijn. Gebeurt dit niet, dan wordt Nederland technologisch uitsluitend een klant van het 
buitenland, een onwenselijke situatie met economische en maatschappelijke gevolgen. Toepassen in de 
maatschappij is een essentiële laatste stap om profijt te hebben van wetenschap en een vak apart met 
andere regels en succescriteria dan fase 1 of 2. Toe te passen ideeën moeten echter eerst worden 
gegenereerd en uitgewerkt. Strikt genomen hoeft dit niet te gebeuren in Nederland maar vanuit een 
internationale concurrentiepositie levert dit wel meer rendement op voor Nederland.  

Los van de bovenstaande innovatiepijplijn suggereren wij de volgende principes.                                                                                                                                                    
1) Investeer in alle deelgebieden van de wetenschap. Ook alfa en gamma wetenschappen dragen bij aan 
een productieve maatschappij, bijvoorbeeld door sociale problemen te lokaliseren en op te lossen of 
door efficiëntere manieren van werken te ontdekken.                                                                                         
2) Investeer veel in kleine projecten (1-2,5 miljoen euro per periode van 5 jaar) gecentreerd rond 1 
hoofdonderzoeker. Dit principe geldt vooral voor fase 1, het ongebonden onderzoek. Een simpele gang 
langs de lijst van Nobelprijswinnaars leert dat belangrijke ontdekkingen vrijwel altijd worden gedaan 
door één onderzoeker met zijn of haar groep. Nobelprijs-winnende grote projecten zoals The Human 
Genome Project en het ontdekken van het Higgs Boson elementaire deeltje zijn de uitzonderingen, niet 
de regel. Een systematische analyse van 65 miljoen wetenschappelijke artikelen tussen 1954 en 2014 in 
het gezaghebbende wetenschapsmagazine Nature toont hetzelfde beeld; kleine groepen gecentreerd 
rondom één hoofdonderzoeker genereren de nieuwe wetenschappelijke ideeën en concepten, grotere 
consortia werken bestaande ideeën uit*.                                                                                                                                                    
3) Investeer op grond van wetenschappelijke kwaliteit, beoordeelt door nationale of internationale 
reviews. Middelmatig onderzoek, zelfs aan de meest aansprekende onderwerpen, brengt zelden 
vooruitgang. Hou het aantal randvoorwaarden bij fase 2 en 3 zoveel mogelijk beperkt, fase 1 heeft 
sowieso geen randvoorwaarden. Iedere extra randvoorwaarde maakt het belang van wetenschappelijke 
kwaliteit minder en verkleint daarmee de kans op resulterend economisch en maatschappelijk nut.                                                                                                                                                                               
4) Investeer zowel via nationale onderzoeksfinancieringsinstanties, zoals NWO, als direct naar 
universiteiten. NWO is gespecialiseerd in het faciliteren van de selectie van de beste projecten en de 
beste onderzoekers van Nederland. Het voordeel hiervan is evident; je wilt op een nationaal niveau de 
grootste talenten en beste ideeën financieren. Universiteiten en UMCs hebben volgens ons in het 
wetenschappelijk onderzoek een faciliterende functie. Zij geven getalenteerde onderzoekers en hun 
onderzoek contractueel stabiliteit en langere termijn continuïteit en beheren faciliteiten. De 
contractuele verhouding tussen onderzoeker en universiteit is er één gebaseerd op waardering van zijn 
of haar prestaties in onderzoek en onderwijs. 

Investeer nu.                                                                                                                                                                 
De huidige situatie in Nederland is ongekend. We herstellen van de eerste (en hopelijk enige) COVID19 
golf maar een economische recessie lijkt aanstaande. Tegelijkertijd is de rente op leningen nog steeds 
historisch laag. In haar wijsheid heeft de regering het idee van een 50 miljard euro groeifonds voor 
Nederland in stand gehouden. Nederland is ook in aanloop naar verkiezingen en een nieuwe regering.                                                                                                                                                      
Deze omstandigheden bieden mogelijkheden tot een breuk met het huidige zuinige beleid. De 
Nederlandse wetenschap presteert nog steeds bij de top 10 van de wereld. Dit verhult echter zorgelijke 
feiten op de werkvloer. Bijvoorbeeld, bij de NWO open competities, de hoeksteen van de ongebonden 



wetenschap in Nederland, is de honorering van projectaanvragen soms gehalveerd tot 20% per jaar, 
terwijl 35% van de aanvragen van topkwaliteit is. Hier vindt dus enorme kapitaalvernietiging plaats; de 
verspilde tijd en gebrek aan onderzoeksmiddelen van de topwetenschappers van Nederland. Een KNAW 
commissie, een groep van 300 (top)wetenschappers, minister Van Engelshoven en de 2e kamer, middels 
een aangenomen motie, hebben hierover hun zorgen geuit. Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich 
grote zorgen over het achterblijven in Nederland van investeringen in sleuteltechnologieën. De 
Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft hierover een rapport geschreven. VNO-
NCW heeft hierover een 10 punten innovatie actieplan opgesteld op haar website. Een blik op de 
bovenstaande OECD figuur zou een laatste aansporing tot actie moeten zijn.                                                                                                                                                    
Wij stellen voor dat de regering 3 miljard euro per jaar extra investeert in wetenschappelijk onderzoek, 
gelijk verdeeld over ongebonden onderzoek, strategisch onderzoek en toegepast onderzoek, de 3 
onderdelen van de bovenstaande innovatiepijplijn. 3 miljard euro extra per jaar, 0,35% van BNP, brengt 
de regeringsbijdrage op 1% van BNP*. Indien het bedrijfsleven en andere private instanties naar 
verhouding extra bijdragen brengt dit de totale Nederlandse investering in onderzoek en ontwikkeling 
vanuit 2% op 3% van BNP*. In de OECD figuur sluit Nederland dan aan bij de eerste groep 
gedemarreerde landen, een positie die noodzakelijk is voor een internationaal competitieve 
kenniseconomie. Extra investeren in wetenschap dient onmiddellijk te starten, in het groeifonds en de 
komende begroting van de huidige regering. De kapitaalvernietiging bij de NWO open competities en 
investeringen in sleuteltechnologieën kunnen niet wachten tot het regeerakkoord van een nieuwe 
regering.                                                                                                                                                                 
Nederland is een klein en dichtbevolkt land, recentelijk zonder grondstoffen. Een meer op kennis 
gebaseerde economie is daarom de beste weg voorwaarts. Een grotere investering in wetenschap is 
hiervoor noodzakelijk.                                                                                                                                                         

Raymond Poot (r.poot@erasmusmc.nl) en Frank Grosveld (f.grosveld@erasmusmc.nl), wetenschappelijk 
onderzoekers aan het Erasmus MC. 
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