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[Titel: ‘Vanuit de ivoren toren naar de agora’]

[Intro]

Dames en heren, universitair medewerkers, studenten, eerstejaars en ouder,

De opening van het Academisch Jaar is altijd een feestelijk moment. Een nieuwe start, een
schone lei, een onbeschreven jaar ligt aan uw voeten. Wie weet wat het brengen zal aan
wetenschappelijke ontdekkingen, aan verruimende inzichten, aan nieuwe vrienden

Vorig jaar sprak ik in Maastricht. De jongste universiteit van Nederland. Dit keer ben ik in Twente.
Dat zich al jaren profileert als ondernemende universiteit. En terecht zoals rector magnificus Van
Vught net aantoonde. Een minister van Economische Zaken kan zich géén beter publiek wensen
voor een lezing over economische vernieuwing én de rol van universiteiten daarbij. 

[Link met thema]

De heer Van Vught sprak net over de gift van Athena. Een aansprekend verhaal. Zoals de godin
een gift had voor de stad, zo had de stad een gift voor de wereld. Daarmee doel ik nu eens niet op
de Olympische Spelen. De gift van de stad Athene aan de wereld was natuurlijk democratie. 

De Atheense democratie was anders dan wat wij ons tegenwoordig bij het woord democratie
voorstellen. Zo mochten vrouwen, slaven en armen in Athene niet stemmen. Het was ook een
directe democratie. Er was geen gekozen parlement. Beslissingen werden rechtstreeks genomen
door het volk, de mannelijke burgers van Athene.

Dat volk verzamelde zich daartoe regelmatig op de àgora, de markt. De àgora was daarmee veel
meer dan het commerciële hart van Athene. Er werd politiek bedreven. Er werd rechtgesproken.
Er waren filosofenscholen. Kortom, de agora was een publieke ontmoetingsplaats waar
bestuurders, wijsgeren en het volk met elkaar in discussie traden.

Waarom vertel ik dit? De reden is eenvoudig. Ik wil graag dat u het beeld van de Atheense agora
tijdens mijn lezing vasthoudt. Het beeld van een plein waar allerlei groepen elkaar ontmoeten,
coalities aangaan, zaken doen. Een plein waar zowel de wetenschap als de commercie gediend
wordt. De agora is daarmee een uitstekende metafoor voor de innovatieve omgeving waarin
universiteiten steeds meer komen te werken. Vandaar dat ik mijn speech als titel heb
meegegeven: ‘Vanuit de ivoren toren naar de agora’. 

De titel geeft ook aan dat de rol van universiteiten aan verandering onderhevig is. Niet alleen in
Nederland, ook in Europa en in de wereld als geheel. Deze driedeling is tevens de leidraad van
mijn verhaal. Ik stel voor met het breedste perspectief te beginnen: de wereld. Om daarna via
Europa in te zoomen op Nederland.

[Rol universiteiten in veranderende wereld]

Allereerst dus de rol van universiteiten in een veranderende wereld. Ik neem u meteen mee naar
de overkant van de oceaan. Ruim honderd jaar geleden startte een Amerikaanse boerenzoon in
Detroit een autofabriekje. Henry Ford introduceerde daar in 1902 een nieuwe productiemethode:
de lopende band. Zijn idee ontketende een ware revolutie in de manier waarop de mensheid
aankeek tegen het fenomeen arbeid. Ford bewees dat verregaande arbeidsdeling via specialisatie



en mechanisatie kan leiden tot grotere efficiëntie en hogere productie. Zijn idee vond breed
navolging. In fabrieken, maar eveneens op andere terreinen. Arbeidsdeling en specialisatie
werden de norm. Ook op de universiteit.

Het succesnummer van 1902 bepaalt nog steeds in hoge mate de manier waarop universiteiten
georganiseerd zijn: veel specialismen, weinig dwarsverbanden. De Britse wetenschapsfilosoof
Michael Gibbons noemt dit het lineaire innovatiemodel. Of Model I. Dat werkt zo. De specialisten
aan de universiteit verrichten hun fundamenteel onderzoek. De R&D-mensen van het bedrijfsleven
pikken dat hopelijk op en zetten het om in een bedrijfsmatig bruikbare toepassing. 

En dat leidt - als het goed is - weer tot een maatschappelijk nuttige innovatie. De vergelijking met
de lopende band dringt zich op. Maar dan een met gebrekkige verbindingen.

De universitaire bijwerkingen van het lineaire innovatiemodel zijn bekend: bureaucratie, hiërarchie,
verkokering. Met als gevolg een intern gerichte organisatie die desondanks veel successen
boekte. Dit is de bekende ivoren toren waaraan sommige wetenschappers met weemoed
terugdenken. De verklaring voor het succes is dat universiteiten bijna optraden als
kennismonopolisten. Zij beschikten over de mensen én over de middelen. Daardoor konden zij
eersteklas onderzoek verrichten. En daar zat altijd wel iets bruikbaars tussen.

De afgelopen decennia manifesteren zich echter steeds nadrukkelijker twee maatschappelijke
trends die de fundamenten van de ivoren toren aantasten. Ik heb het over de opkomst van de
massa-universiteit en kenniseconomie enerzijds én over de mondialisering anderzijds.

Om met het eerste te beginnen, in de jaren zestig beleven de universiteiten een grote instroom
van studenten. De babyboomers dienen zich aan en dankzij beurzenstelsels komen zij voor het
eerst uit alle klassen van de samenleving. Hierdoor zijn universiteiten genoodzaakt zich om te
vormen van elite-instelling tot leerfabriek. 

De grote instroom leidt ook tot grote uitstroom. Doordat kennis steeds belangrijker wordt als
productiefactor, vindt het merendeel van de nieuwe kenniswerkers een baan in de samenleving,
niet aan de universiteit. 

Er vindt ook steeds meer onderzoek plaats buiten de universiteit, bij bedrijven en instituten. Zo
wordt er geknabbeld aan het kennismonopolie van universiteiten. 

De tweede trend is mondialisering. Al sinds de ontdekkingsreizen groeit de onderlinge
afhankelijkheid van landen wereldwijd, met name op economisch gebied. Maar in de 20ste eeuw
neemt de mondialisering letterlijk een grote vlucht, onder andere door de opkomst van het
vliegverkeer. 

Wetenschapsfilosoof Michael Gibbons definieert mondialisering als de steeds snellere
verspreiding van technologische vernieuwing. Die snellere verspreiding verkort de levenscyclus
van innovaties. Concurrenten zijn er als de kippen bij om nieuwe kunstjes bij elkaar af te kijken.
Een fabrikant mag maar kort het genoegen smaken van zijn technologische voorsprong. 

Deze toenemende internationale competitie leidt tot toenemende risico’s. Bedrijven reageren
hierop door in het veld van coalities aan te gaan. Coalitievorming zorgt immers voor
risicospreiding. Een voorbeeld van die coalitievorming zijn de oprukkende dubbelmerken:
Heineken en Krups, Philips en Douwe Egberts. Of zo u wilt: Interbrew. Bedrijven smeden niet
alleen onderling verbonden, maar ook met universiteiten. Zoals de fabrikant van medische
implantaten Isotis dat dit jaar zijn hele onderzoeksgroep over heeft gedaan aan de Universiteit
Twente. En daarbij afspraken maakte over de verdeling van rechten en opbrengsten.

Binnen de EU wordt het mondialiseringsproces nog eens versterkt door de Europeanisering. Ook
binnen Europa neemt de competitie om mensen en middelen toe. Een gezond fenomeen. Maar
zowel voor bedrijven als universiteiten ook een om rekening mee te houden.



Deze twee trends – opkomst van de massa-universiteit en kenniseconomie enerzijds en
mondialisering anderzijds – dwingen universiteiten wereldwijd tot een nieuwe positiebepaling. De
ivoren toren brokkelt af. De agora - waar de onderzoeksthema’s en -coalities snel wisselen – komt
op als kraamkamer van vernieuwingen. 

Michael Gibbons noemt dit Model II. In Model II vindt innovatie niet alleen plaats in koker van de
wetenschappelijke discipline. Maar vooral door het leggen van interdisciplinaire
dwarsverbindingen. In plaats van het lineaire innovatiemodel komt steeds meer een cyclisch
innovatiemodel. Daarbij is meer samenspel tussen het fundamenteel onderzoek dat aan de
universiteit plaatsvindt en de maatschappij. 

Model II - dat een meer realistische weergave is van het moderne innovatiesysteem met zijn
publiek-private kennisnetwerken - vereist een andere bekostiging van universitair onderzoek. Niet
meer op historische gronden, maar op basis van prestaties. Positieve prikkels voor samenwerking
met bedrijven horen daarbij. 

Op dit moment voeren veel universiteiten nog een achterhoedegevecht tegen
prestatiebekostiging. Zij proberen het oude kennismonopolie en de bijbehorende middelen te
verdedigen. Naar mijn idee is dit een gelopen race. Niet omdat ík of de overheid dat wil. Maar
omdat de eerder genoemde maatschappelijke trends dat bepalen. 

De achterhoede schermt in haar argumentatie vaak met de onafhankelijke positie van de
universiteit. Daarbij plaatst zij de klassieke universiteit tegenover de ondernemende. De klassieke
universiteit staat in deze opvatting voor fundamenteel onderzoek. Als Bildungsinstitut voor jong
talent is zij tevens het intellectuele geweten van de maatschappij. De ondernemende universiteit –
u mag zich aangesproken voelen – maakt zich in de ogen van achterhoede vooral sterk voor de
maatschappelijke toepassing van kennis. 

De geschetste tegenstelling is in hoge mate retorisch en denkbeeldig. Want de samenleving en
ook bedrijven verwachten niet dat universiteiten het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek
opgeven. Zij verwachten niet dat universiteiten zich louter bezighouden met toegepast onderzoek.
Daarvoor zijn andere organisaties minstens zo goed toegerust. Wel moet er een nieuwe balans
komen tussen onderzoek dat bepaald wordt door het aanbod van de universiteit én onderzoek dat
wordt ingegeven door de vraag van de samenleving. Dat is de uitdaging waarvoor universiteiten
wereldwijd staan.

[Rol universiteiten in veranderend Europa]

Tijd om het tweede perspectief aan te snijden. Dat van Europa. Zoals u weet, is werken aan
Europese groei hét thema van het Nederlands voorzitterschap. In 2000 spraken de Europese
regeringsleiders in Lissabon af dat Europa in 2010 de meest dynamische en competitieve regio ter
wereld moet zijn. Dit najaar rapporteert Wim Kok aan de Europese Commissie over de
vorderingen. Nu al is duidelijk dat de acties achterblijven bij de ambities. Dat betekent dus dat
Europa een versnelde marsroute moet uitstippelen. Ook de nieuwe Europese Commissie heeft
zich in die zin uitgesproken.

De Lissabon-agenda geeft universiteiten een belangrijke rol als leveranciers van kennis en
kenniswerkers. Voorwaarde is wel dat universiteiten veel actiever worden op de agora van de 21e
eeuw, de kennismarkt. Niet alleen omdat dat mogelijk geld oplevert. Denk aan contractonderzoek.
Maar vooral omdat samenwerking met bedrijven dé manier is om de zogeheten Europese paradox
te slechten. 

Die kennisparadox bestaat eruit dat Europese universiteiten tot de beste van de wereld behoren.
Maar dat tegelijkertijd hun kennis onvoldoende aansluit bij de behoefte van bedrijven en
maatschappelijke organisaties. En tot onvoldoende innovaties leidt. Het slechten van de Europese
paradox zou de maatschappelijke legitimatie van universiteiten versterken. In oktober organiseert
het Nederlandse voorzitterschap de Europese conferentie Wisselwerking over juist dit thema.



Amerikaanse universiteiten hebben weinig last van een paradox. De beste onder hen –zowel
publiek als privaat - hebben van oudsher sterke banden met het bedrijfsleven. Tegelijkertijd
behoren ze tot wereldtop. Ook worden de publieke middelen voor wetenschappelijk onderzoek in
Amerika volledig verdeeld op basis van competitie. Ook de club van industrielanden – de OESO –
pleitte twee jaar geleden in haar Growth-studie voor een meer competitieve verdeling van publiek
onderzoeksgeld. 

Ik zie hierin voldoende aanleiding voor de EU-lidstaten om hun universitair financieringsstelsel nog
eens kritisch tegen het licht te houden. Laat er geen misverstand over bestaan. Ik pleit hier niet
voor het afschaffen van de eerste geldstroom voor onderzoek. Maar wel voor de mogelijkheid van
herverdeling. Ik sluit mij wat dat betreft met volle overtuiging aan bij minister Van der Hoeven. Bij
die herverdeling zouden wetenschappelijke prestaties en de maatschappelijke neerslag van
universitaire kennis zwaarder moeten wegen. Dit thema zal ik komende maanden zeker op de
Europese agenda proberen te krijgen.

Ook de EU als geheel zou zich moeten herbezinnen op gemakkelijker toegang tot Europees
onderzoeksgeld. Op het gebied van fundamenteel onderzoek zou meer concurrentie naar
Amerikaans voorbeeld ook hier heilzaam kunnen werken. Ik zie daarbij een dankbare taak voor de
op te richten European Research Council. Verder blijken de Kaderprogramma’s weinig succesvol
bij de distributie van de derde geldstroom. Ze zijn te bureaucratisch en werpen daardoor drempels
op voor publiek-private samenwerking. 

Het Europese Eureka-programma presteert in dit opzicht beter. Laten we hieruit lessen trekken
voor het komende Zevende Kaderprogramma. 

[Rol universiteiten in veranderend Nederland]

Via het Nederlands voorzitterschap komt langzaam maar zeker ons eigen land in beeld. Ook in
Nederland zet het kabinet zwaar in op het slechten van de Europese paradox. Op een universiteit
die regelmatig op de agora gesignaleerd wordt. Niet noodzakelijkerwijs als koopman met een
eigen kraampje. Maar op zijn minst als een deelnemer die midden in de samenleving staat. Die
weet wat er op de agora speelt. En van daaruit een maatschappelijk waardevolle bijdrage levert
aan kennisontwikkeling.

Voor de zomer kwam het kabinet met de Groeibrief. Daarin onderstreepte het nog eens de
noodzaak om onze manier van innoveren te hervormen. Belangrijkste instrument om dat te
bereiken is het InnovatiePlatform. Onze nationale ijsbreker die een koerswijziging van de
innovatievloot mogelijk moet maken. Uw rector magnificus is een gewaardeerd bemanningslid. 

Nu hebben de stuurlui aan de wal regelmatig kritiek op het InnovatiePlatform. Het platform zou te
langzaam werken en te weinig resultaat boeken. Ik ben het daar niet mee eens. Om met het
eerste te beginnen, de hervorming van de manier waarop Nederland innoveert, is een complexe
en zwaarwegende kwestie. Niet iets wat je van vandaag op morgen even regelt. Dit soort zaken
vergt tijd.

Desondanks zijn er toch al belangrijke, concrete resultaten te melden. Zoals op het gebied van
internationale kenniswerkers. Op advies van het InnovatiePlatform heeft het kabinet besloten
vanaf oktober de Nederlandse arbeidsmarkt voor deze categorie buitenlandse werknemers open
te stellen. Zij mogen zonder veel plichtplegingen vijf jaar aan de slag in Nederland. Op deze
manier willen we ons land in de internationale ‘battle for brains’ aantrekkelijker maken voor talent.
De nieuwe regeling maakt het ook voor universiteiten eenvoudiger om veelbelovende mensen uit
het buitenland binnen te halen.

Heel belangrijk wordt het advies dat het InnovatiePlatform in november zal uitbrengen. Over de
hervorming van het Nederlandse onderzoekssysteem. En over de toekomstige rol van
universiteiten daarbinnen. Een werkgroep onder leiding van SER-voorzitter HermanWijffels bereidt
dit advies voor. Doel is met deze hervorming twee vliegen in één klap te slaan. 



Één: we willen wetenschappelijke prestaties meer gaan belonen. Zodat excellente
onderzoeksgroepen hun werk kunnen voortzetten en uitbouwen. Zodat er meer Nederlandse
kennisclusters ontstaan van internationale allure. Het is voor de naam en faam van de
Nederlandse wetenschap beter om op enkele gebieden uit te blinken, dan om over de hele linie
middelmatig te presteren. 

Twee: ook de maatschappelijke neerslag van universitaire kennis moet zwaarder gaan wegen. U
kunt dan denken aan het uitbaten van kennis via octrooien. Dat lijkt mij niet ongunstig voor een
jonge, ondernemende universiteit als Twente die altijd al actief was op de kennis-agora.

Het kabinet verwacht veel van deze broodnodige reorganisatie van ons onderzoekssysteem.
Daarnaast willen wij de kennisparadox aanpakken door de samenwerking tussen publieke
kennisinstellingen en bedrijven verder uit te bouwen. De meeste vernieuwingen vinden nu
eenmaal plaats door kruisbestuiving tussen publiek en privaat onderzoek. 

Nu heeft Nederland op dit vlak een succesformule in huis! De OESO prijst onze technologische
topinstituten internationaal aan als voorbeeld van hoe het zou moeten. Één van de vier
Nederlandse topinstituten – het Telematica Instituut – is gevestigd in Enschede. Hierin werken
universiteiten als die van Twente en Delft samen met bedrijven als Philips en Lucent. 

Het ligt dus voor de hand om het succes van de topinstituten verder uit te bouwen. En zo
gezamenlijk onderzoek van universiteiten en bedrijven te stimuleren. Op dit moment wordt slechts
6 procent van het publieke onderzoeksgeld ingezet via publiek-private samenwerking. In een land
als Finland is dat wel 30 procent. Meer financiële inzet, onder andere via technologische
topinstituten, is gewenst. Daarvoor kan geput worden uit de 100 miljoen euro die het kabinet vanaf
2007 jaarlijks investeert in de kenniseconomie. 

Ook de nieuwe EZ-regeling TechnoPartner – gericht op de ondersteuning van startende hightech
bedrijven - heeft een link met universiteiten. Zij kunnen met steun van TechnoPartner hun
startersbegeleiding verder professionaliseren. Universiteiten zijn immers vaak de plek waar ideeën
voor nieuwe bedrijven geboren worden. De aanpak van de Universiteit Twente is voor
TechnoPartner een belangrijke inspiratiebron geweest.

Op de agora gaat het overigens niet alleen om onderzoekscoalities tussen universiteiten en
bedrijven. Ik noemde al de R&D-samenwerking tussen bedrijven onderling. Minstens zo belangrijk
is het gezamenlijk optrekken van kennisinstellingen. Om zo op kansrijke onderwerpen voldoende,
kritische massa te verwerven en internationaal te blijven meetellen. In het 3TU-initiatief zetten de
technische universiteiten de eerste voorzichtige stappen richting samenwerking. Twente speelt
daarbij een actieve rol. Ik ben positief over 3TU. Wat mij betreft, mag het initiatief best vastere
vormen aannemen. Ik werk daar graag aan mee.

[Slot]

Dames en heren,

Ik kom aan het einde van mijn betoog. Een betoog waarin ik gewerkt heb met twee beelden: dat
van de ivoren toren en dat van de agora. 

De ivoren toren staat model voor de universiteit van de 20ste eeuw. Een model met verdiensten,
zonder meer. Zo biedt een toren de inwoner prachtig uitzicht. Bovendien heb je er geen last van
buren. Maar een toren heeft daarmee ook iets solistisch. En als je even doorredeneert, klinkt het
zelfs een beetje als eenzame opsluiting. Een uitstekend domicilie voor kluizenaars.

De agora staat model voor het speelveld van de universiteit van de 21ste eeuw. Op de agora heeft
de universiteit veel buren. Sterker nog, dat is de essentie van een agora. Het is een
ontmoetingsplek. Met sommige buren zult u goed kunnen opschieten, met anderen minder. Maar
in elk geval kunt u er rekenen op de uitwisseling van inzichten. Op inspiratie. Op maatschappelijke
legitimatie.



De universiteit van nu staat met één been in de ivoren toren, met het andere op de agora. De
Universiteit Twente heeft haar pleinvrees al grotendeels overwonnen. Ik hoop en verwacht dat
velen uw voorbeeld zullen volgen.

Ik dank u wel.

bron: Universiteit Twente, WWW <http://www.utwente.nl/cvb/nieuws/brinkhorst.doc/index.html>
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