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Inleiding 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK) en behelst een objectieve, bibliometrische analyse van de algehele 

onderzoeksbasis in Nederland, bestaande uit alle wetenschappelijke publicaties op alle 

vakgebieden, en van vijftig sleuteltechnologieën. De Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-

natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) hebben belangrijke inzichten en adviezen geleverd 

over de trefwoorden die worden gebruikt om vóór en tijdens de analyse te komen tot een definitie 

van de sleuteltechnologieën. 

In 2011 heeft het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (toen Economische 

Zaken) onder het kabinet Rutte I het topsectorenbeleid ontwikkeld ter versterking van de 

internationale positie van Nederland als kenniseconomie, ter vergroting van de Nederlandse 

inspanningen op het gebied van R&D als percentage van het BBP, en ter stimulering van consortia 

voor kennis en innovatie. De topsectoren worden gekenmerkt door hun kennisintensiteit, de 

sterke oriëntatie op export, het belang van sectorspecifieke wet- en regelgeving en door hun 

potentieel om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze sectoren 

bieden dan ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

De minister van Economische Zaken en Klimaat sprak in 2017 de verwachting uit dat oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen centraler komen te staan in het topsectorenbeleid. Deze 

uitdagingen en het behoud van de sterke concurrentiepositie van Nederland vragen om continue 

innovatie en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën, die moeten komen uit: 

1. de gezamenlijke innovatiekracht van kennisinstellingen en bedrijven, en 

2. een effectieve verbinding van deze kracht aan de beleidsinzet van de regering. 
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Aanpak 

In juni 2017 stelde de High Level Group voor sleuteltechnologieën een lijst op van vijftig 

sleuteltechnologieën waarin Nederland wetenschappelijk sterk is en waarin de komende jaren 

genoeg wetenschappelijke vooruitgang en economische kansen te verwachten zijn. 

Bij het evalueren van de vijftig relevante sleuteltechnologieën, hierna ST's1 genoemd, bestond de 

eerste stap erin om deze nader te definiëren. Om relevante begrippen (d.w.z. trefwoorden en 

trefzinnen) te identificeren zodatvoor elke ST een publicatieset kon worden bepaald, leverde 

NWO  namens het ministerie en in samenwerking met TNO  lijsten van trefwoorden, aangevuld 

met door Elsevier geïdentificeerde kernbegrippen met betrekking tot elk van de vijftig relevante 

ST's. Het definiëringsproces werd opgesplitst in twee fasen. In de eerste fase werden door 

experts van NWO en TNO zeer relevante technologie-trefwoorden geleverd. Deze trefwoorden 

werden vervolgens gefilterd om begrippen uit te sluiten die als te algemeen konden worden 

beschouwd. Daarna werden de resterende kandidaat-trefwoorden gekoppeld aan wetenschap- 

en technologiespecifieke thesaurusbegrippen. In de tweede fase werden de kandidaat-

trefwoorden en begrippen door de ST-specifieke deskundigengroepen gevalideerd. Met deze 

aanpak konden 49 van de oorspronkelijke ST's worden gedefinieerd. De ST 'Quantumsensoren en 

-metrologie' kon niet worden gedefinieerd doordat de experts geen overeenstemming konden 

bereiken over de trefwoorden die dit gebied het best beschrijven. 

Om meer inzicht te krijgen in de accuraatheid van de trefwoorden en begrippen werden de ST's 

geëvalueerd door TNO en NWO, samen met Elsevier, door de auteursgegevens met betrekking 

tot de kernbegrippen te beoordelen. Dit resulteerde in de opstelling van een definitieve reeks 

trefwoorden en kernbegrippen die door Elsevier werden gebruikt ter ontsluiting van 

publicatiesets die de basis vormden voor de kwantitatieve analyse. 

Gezien de hoge mate van interdisciplinariteit die inherent is aan de ontwikkeling van de ST's, is 

het vrijwel onmogelijk om a priori een volledige reeks trefwoorden per technologie te bepalen. 

Zodoende was er tijdens het proces van het identificeren van trefwoorden en kernbegrippen 

sprake van een aantal terugkerende uitdagingen. Eén daarvan was de gebrekkige definitie van 

een aantal ST's; zo was er dusdanig veel overlap tussen trefwoorden en kernbegrippen voor 

Biokatalyse enerzijds en bepaalde levenswetenschappen anderzijds dat een strikte afbakening 

lastig bleek. Een andere uitdaging bestond erin dat de reikwijdte van een ST varieerde doordat 

het onderzoek van een ST in sommige gevallen bepaalde toepassingsaspecten omvat, d.w.z. dat 

het onderscheid tussen innoveren 'in' en innoveren 'met' niet altijd kon worden gemaakt. 

Uiteindelijk kunnen ontwikkelingen in de ene ST leiden tot doorbraken in een andere ST. Zo vereist 

bijvoorbeeld de productie van energie-efficiëntere en betere halfgeleiders innovaties in het 

productieproces; hierbij komen veel verschillende technologieën kijken, zoals fotongeneratie-

technologie en nanofabricage. 

                                                      

1 Een volledige lijst van alle sleuteltechnologieën (ST's) is opgenomen in de bijlage, inclusief een indeling van de ST's in 

acht hoofdcategorieën 
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1. Nederlands onderzoek in een internationale context  

Nederlandse onderzoeksoutput houdt gelijke tred met groeiende Europese en mondiale 

output 

Nederland is een vooraanstaand onderzoeksland met een nauwe samenhang tussen 

onderzoeksactiviteiten en output enerzijds en de economische ontwikkeling anderzijds. Gezien 

het feit dat de Nederlandse bevolking slechts goed is voor 0,2% van de totale wereldbevolking, 

scoort het ver boven gemiddeld als onderzoeksland door maar liefst 2,1% van alle 

wetenschappelijke publicaties te produceren, met 38.400 publicaties alleen al in 2007. In 2016 

bedroeg het Nederlandse aandeel van de mondiale onderzoeksoutput opnieuw 2,1% (52.815 

publicaties), waaruit blijkt dat de groei van de publicatie-output gelijke tred heeft gehouden met 

die van de Europese en mondiale output. 

Publicatie-impact duidelijk boven mondiaal en Europees gemiddelde 

Om de impact van het in een land verrichte onderzoek te meten, is het niet voldoende om 

simpelweg te tellen hoe vaak de publicaties uit dat land zijn geciteerd. Een betere en algemeen 

aanvaarde methode gaat uit van de 'field-weighted citation impact' (FWCI), waarbij het aantal 

keren dat een artikel wordt geciteerd wordt genormaliseerd ten opzichte van het verwachte 

aantal citaties voor artikelen op hetzelfde vakgebied, van hetzelfde documenttype (artikel, review 

of conference paper) en publicatiejaar.2 Als we kijken naar de Nederlandse citatie-impact, is deze 

toegenomen van 1,70 in 2007 tot 1,80 in 2016, terwijl het gemiddelde voor deze hele periode 

1,77 bedroeg. Dit betekent dat de citatie-impact van Nederlandse publicaties is toegenomen van 

70% boven het wereldgemiddelde naar 80% boven het wereldgemiddelde. Bovendien is de 

Nederlandse FWCI voor elk jaar in deze periode veel hoger dan het totale EU 28-gemiddelde. 

                                                      

2 De indicator wordt altijd gedefinieerd ten opzichte van de wereldwijde referentiewaarde van 1.0. Waarden boven 1.00 

betekenen dus dat de publicaties uit een bepaald land een bovengemiddelde impact hebben, terwijl waarden onder 1.00 

een lager dan gemiddelde impact aangeven 
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Figuur 1  Totale FWCI en aandeel van alle 28 EU-lidstaten in de totale EU-28-output voor de periode 2007-2016. 

Bron: Scopus and ScienceDirect. 

Nederlands onderzoek is sterker gericht op excellentie dan op publicatiegroei  

De verdeling van citaties over artikelen is bijna per definitie uitgesproken scheef: een klein deel 

van alle gepubliceerde artikelen ontvangt het merendeel van de citaties, terwijl een groter deel 

een klein aantal citaties krijgt en een significant deel van alle artikelen niet één keer wordt 

geciteerd. Eén manier om onderzoek te evalueren is te kijken naar het relatief kleine aantal vaakst 

geciteerde artikelen. Het aandeel van Nederland in de mondiale 1% meest geciteerde artikelen is 

toegenomen van 5,1% in de periode 2007-2011 naar 5,6% in de periode 2012-2016. Terwijl 

het aantal Nederlandse publicaties in deze wereldwijde top 1% in de eerste referentieperiode iets 

meer dan 4.500 bedroeg, nam dit in de tweede periode toe tot ruim 5.900. Het aandeel van 

Nederland in de 10% meest geciteerde output nam niet zo duidelijk toe als in de top 1%, maar 

lag in beide referentieperioden constant rond de 4,0%. Nederland was gedurende beide perioden 

goed voor 10,1% van de 10% meest geciteerde artikelen in de EU-28. 

Terwijl het Nederlandse onderzoek in de top 1% van geciteerde publicaties in de meest recente 

periode een groter aandeel van zowel het wereldwijde als Europese onderzoek uitmaakt dan in de 

voorafgaande periode, zien we geen evenredige toename van het Nederlandse aandeel in de top 

10% geciteerde publicaties. Dit is niet per se een probleem en duidt erop dat Nederland zijn 

status behoudt met betrekking tot excellent onderzoek, met een accent op zeer excellent 

onderzoek. 
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2. Nederland en referentielanden per sleuteltechnologie  

De ST's worden niet gekenmerkt door discrete clusters van publicaties, maar eerder door een 

hoge mate van overeenstemming vanwege publicaties die onder één of meer ST's vallen. Zo mag 

bijvoorbeeld worden verwacht dat van de zes ST's in de categorie nanotechnologie 

(bionanotechnologie, micro- en nanofluids, nanofabricage, nanomaterialen, nanoscale devices, 

halfgeleiders) bijvoorbeeld de ST's nanomaterialen, nanofabricage en nanoscale devices een 

groot aantal publicaties delen en dus overlap vertonen. In de gebruikte methodologieën en in de 

toepassingsgebieden van de verschillende ST's is waarschijnlijk eveneens sprake van overlap. 

Ook de soms grote reikwijdte van ST's  waarvan hoogfrequentie- en mixed-signal-technologie 

het duidelijkste voorbeeld is  staat garant voor de nodige overlapping. 

De onderlinge overlap en gelijkenis van ST's kan worden weergegeven in de vorm van een 

netwerkkaart, waarin het relatieve publicatievolume in elke ST en de onderlinge verbanden tussen 

de ST's worden afgebeeld. Figuur 2 bevat een dergelijk overzicht. Elke ST is geclusterd en 

gekleurd naargelang de onderlinge overeenkomst op basis van gedeelde publicaties. 

 

 

Figuur 2. Onderlinge overeenkomst van sleuteltechnologieën, op basis van gedeelde publicaties, voor mondiale 

output in de periode 2007-2016. Bron: Scopus and ScienceDirect. NB: Grensvlakken met zeer lage aantallen 

gedeelde publicaties zijn weggelaten om de leesbaarheid te verbeteren. Zie de bijlage voor de volledige benamingen 

van alle ST's. 

Elke lijn in de figuur geeft de overlap tussen de verbonden ST's weer. Hoe dikker de lijn, des te 

meer overlap. De linkerkant van de kaart omvat voornamelijk computerwetenschappen-

georiënteerde ST's (donkergroen), waaronder robotica, encryptie en big data. Quantum 
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computing en quantumcommunicatie zijn eveneens ingedeeld bij dit cluster en vormen een 

belangrijke brug tussen het meer materiaalwetenschappen-georiënteerde cluster (paars), dat 

onder meer structuurmaterialen, slimme materialen en nanomaterialen omvat. 

Levenswetenschappen-georiënteerde ST's (lichtblauw) zijn in hoge mate geclusterd aan de 

rechterkant van de kaart, maar vertonen sterke verbindingen met zowel het genomica-

georiënteerde cluster (lichtgroen, rechtsboven) en de analytische wetenschappen 3  (rood; 

midden). 

Relatieve activiteit per ST in Nederland meer in lijn met EU - dan met mondiale 

onderzoekstrends 

De Relatieve Activiteit Index (RAI) is een maatstaf die het relatieve aandeel van het onderzoek dat 

op een bepaald vakgebied in een land is gepubliceerd, vergelijkt met het relatieve aandeel van het 

onderzoek dat op hetzelfde vakgebied wereldwijd is gepubliceerd. Zo produceerde Nederland 

tussen 2007 en 2016 8.102 publicaties op het gebied van de optomechatronica. Dit aantal is 

goed voor 1,7% van het totale aantal publicaties in Nederland tijdens deze periode. Op EU-28-

niveau waren publicaties op het gebied van optomechatronica goed voor 1,4% van alle 

publicaties in de EU-28. Uitgaande van de EU-28 als referentie,  bedraagt de Nederlandse RAI 

dan 1,7%/1,4% oftewel 1,21. Met andere woorden: het relatieve aandeel van het Nederlandse 

onderzoek in optomechatronica is 21% groter ten opzichte van het totale Nederlandse 

onderzoek dan ten opzichte van alle onderzoek in de EU-28. 

Al met al sluiten de Nederlandse onderzoekstrends nauw aan bij die op EU-niveau. De 

Nederlandse relatieve aandelen voor elke ST liggen vrijwel altijd dichter bij die van de EU-28 dan 

bij de wereldwijde relatieve aandelen. Dit ligt ook voor de hand, aangezien de Europese 

Commissie voor Nederlandse onderzoekers een belangrijke financieringsbron voor internationale 

samenwerking is. Dat neemt niet weg dat Nederlands onderzoek een relatief grote specialisatie 

vertoont, ook in vergelijking met de gemiddelden voor EU-28. 

Uit Nederlands perspectief zijn er een aantal duidelijk onderscheiden groepen van relatieve 

aandelen voor elke ST, ten opzichte van zowel het mondiale als het EU-28-aandeel. In de 

levenswetenschappen overtreffen de relatieve aandelen van 

genomica/proteomica/metabolomica/glycomics/X-omics, gene editing & engineering, 

stamceltechnologie en biofabricage heel duidelijk de gemiddelden voor zowel de hele wereld als 

voor de EU-28. Andere ST's en categorieën waarin Nederlands onderzoek hogere relatieve 

aandelen heeft, zijn: 

- Chemische technologieën: microreactoren  25% meer dan het wereldwijde relatieve aandeel 

                                                      

3 Hoogfrequentie- en mixed-signal-technologie (HFMSTech) is duidelijk het grootst (zie figuur 2), wat niet per se 

verwacht werd op grond van lopend elektrotechnisch onderzoek. Bij nadere beschouwing van de publicatieresultaten 

bleek HFMSTech voor een aanzienlijk deel te bestaan uit onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van medische 

beeldvorming en diagnostiek, zoals NMR, PET en CT. Een diepgaand onderzoek naar een bepaalde ST zou een gerichter 

resultaat van de R&D in die ST opleveren. Dit valt echter buiten het bestek van onderhavig onderzoek.    
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- Engineering & fabricagetechnologieën: optomechatronica  38% meer dan het mondiale 

relatieve aandeel; en beeldvormingstechnologieën  35% meer dan het mondiale relatieve 

aandeel. 

De specialisatietrends in alle groepscategorieën en ST's werpen een belangrijke vraag op: leidt 

de specialisatie ook tot een hogere kwaliteit? In figuur 3 worden voor alle ST's de wereldwijde 

RAI- en FWCI-waarden weergegeven. Terwijl  de relatieve aandelen van een groot aantal ST's de 

wereldwijde gemiddelden ver overtreffen, is er geen trend die suggereert dat de FWCI-waarden 

toenemen als ook de specialisatie toeneemt. Zo heeft bijvoorbeeld encryptie-onderzoek in 

Nederland een veel kleiner relatief aandeel dan 

genomica/proteomica/metabolomica/glycomics/X-omics (0,74 vs. 1,57), terwijl de FWCI voor dit 

onderzoek veel hoger is (2,09 vs. 1,61). 

Ongeacht de RAI is er een sterke trend naar zeer excellent onderzoek (top 1%) en excellent 

onderzoek (top 10%) bij vrijwel alle ST-publicaties in alle groepscategorieën in Nederland. Over 

het algemeen is de kans groter Nederlands onderzoek aan te treffen in de top 1% dan in de top 

10% van geciteerde publicaties. 

Binnen de EU-

in de top 1% en top 10% van de totale output 

Het is van belang voor elke ST de plaats van Nederland in de rangorde en de impact van Nederland 

te evalueren in vergelijking met alle nationale entiteiten in de EU-28. Ondanks het beperkte 

an FWCI is Nederland 

voor dertien ST's het hooggeplaatste land in de ranglijst van de EU-28. Nederland is het op één 

na hooggeplaatste land voor zestien van de ST's, en de nummer drie voor twaalf ST's. Er zijn 

slechts acht  ST's waarvoor Nederland niet tot de top drie behoort. Kortom, Nederland produceert 

in bijna alle ST's  onderzoek van hoge kwaliteit. 

Internationale samenwerking in de lift voor vrijwel alle ST's  

Per saldo is het aandeel van al het Nederlandse onderzoek dat resulteert uit internationale 

samenwerking met 14 procentpunt (pp) toegenomen, van 47% in 2007 tot 61% in 2016. Een 

soortgelijk patroon zien we bij de ST's; voor vrijwel alle ST's is het aandeel publicaties dat 

resulteert uit internationale samenwerking tussen 2007 en 2016 toegenomen. 

De grootste toename deed zich voor in de ST sensoren en actuatoren, waarin het in 2007 bij 37% 

van de publicaties (59 van de 168) om internationale samenwerking ging, terwijl dit aandeel in 

2016 was gestegen tot 62% (145 van 234). Andere ST's met grote positieve veranderingen qua 

internationale samenwerking tijdens deze periode waren onder meer: robotica (+22 pp), 

microreactoren (+21 pp) en elektrificatie/waterstoftechnologie/power-to-gas (+21 pp). 

Algemeen gesproken is er in Nederland een sterke positieve correlatie tussen de toename van het 

aandeel internationale samenwerking en de toename van de totale FWCI. Binnen de ST's was de 

grootste positieve correlatie te vinden in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën, gevolgd 

door beeldvormingstechnologieën en analytische technologieën. Slechts enkele ST's lieten een 

negatieve correlatie tussen internationale samenwerking en FWCI zien, wat een reden zou kunnen 

zijn om deze samenwerkingsverbanden nader te onderzoeken. 
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Figuur 3. Wereldwijde Relatieve Activiteit Index (WLD RAI) en FWCI van Nederlandse output per sleuteltechnologie, 

voor de periode 2007-2016. Bron: Scopus and ScienceDirect. 
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Sectoroverschrijdende samenwerking overtreft mondiaal gemiddelde met een factor dri e, 

met hoge impact 

Sectoroverschrijdende samenwerking wordt vaak gezien als de belangrijkste bron van 

kennisoverdracht in de onderzoekswereld, waarbij de combinatie van innovatie, expertise en 

werkwijzen nieuwe kansen oplevert en de efficiëntie vergroot om wetenschap en technologie 

verder vooruit te helpen. 

Nederland kent een hoge graad van sectoroverschrijdende samenwerking: 7,5% van de totale 

output in de periode 2007-2016 is het resultaat van samenwerking tussen academische 

instellingen en het bedrijfsleven, en 2,2% van samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. 

Gezien het feit dat het wereldwijd gemiddelde voor samenwerking universiteiten/bedrijfsleven 

1,7% bedraagt, is duidelijk dat Nederland de sectoroverschrijdende samenwerking heeft 

omarmd. Hoewel Nederland geen extreem grote nationale onderzoeksinstituten heeft zoals het 

CSIC in Spanje of het CNRS in Frankrijk, heeft het wel een bloeiende bedrijfs-R&D-sector, met 

een research footprint die de afgelopen tien jaar als gevolg van verhoogde uitgaven geleidelijk is 

gegroeid. 

Binnen de ST's eisen de publicaties in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën het 

grootste aandeel op in het Nederlandse onderzoek als geheel. Als we ons binnen het Nederlands 

onderzoek beperken tot samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijfsleven,  komt 

het grootste aandeel echter voor rekening van de ST nanofabricage en halfgeleiders;  19% van 

het onderzoek in deze ST vindt binnen dit soort samenwerkingen plaats. Bij maar liefst 36 ST's 

was het aandeel van het onderzoek binnen deze samenwerkingsverbanden groter dan 10%, en 

voor slechts twee ST's was het aandeel lager dan het algemeen Nederlands gemiddelde van 

7,5%. De impact van sectoroverschrijdende samenwerking is zodanig veel hoger dan het 

algemeen gemiddelde dat de FCWI-waarden in vrijwel alle ST's hoger zijn  in sommige gevallen 

zelfs twee of drie keer  dan de gemiddelde waarden. Zo gaat het bij 10% van de publicaties op 

het gebied van gene editing & precise genetic engineering om samenwerkingen tussen 

universiteiten en bedrijfsleven, en is de bijbehorende FCWI van 4,31 veel hoger dan het 

gemiddelde van 1,56. 

3. Nederlandse onderzoeksinstellingen  

Nederlandse onderzoeksinstellingen hebben uiteenlopende onderzoeksportefeuilles. De meest 

diverse van deze onderzoeksinstellingen zijn per saldo niet per definitie de meest productieve. 

Gezien de focus op ST's nemen de technische universiteiten waarschijnlijk de bovenste plaatsen 

in als het gaat om de publicatie-output in sleuteltechnologieën. 

Nederlandse universiteiten actief in alle ST's 

Op basis van publicatie-aantallen is de TU Delft voor 17 ST's de hoogst scorende 

onderzoeksinstelling. Ook de TU Eindhoven is een sterk onderzoeksinstituut en staat voor zeven 

ST's bovenaan. Daarnaast staan ook openbare en niet-gouvernementele onderzoeksinstellingen 

op de ranglijsten  CWI, FOM (nu onderdeel van NWO), M2i en IHE Delft produceren allemaal veel 

publicaties in hun desbetreffende ST's. M2i en IHE Delft staan op de derde plaats in publicaties 

op de gebieden structuurmaterialen en scheidingstechnologieën, ST's waarin de TU Delft op 
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nummer één staat. Zoals te verwachten publiceren bedrijfsonderzoeksinstellingen op een 

kleinere schaal en zijn zij in enkele ST's vertegenwoordigd. 

In het Nederlandse universiteitssysteem lijkt het algemene patroon te zijn dat de meer technische 

universiteiten zich sterker richten op niche-ST's, gezien het lage gemiddelde aantal publicaties 

per instituut in de ST en het grote verschil in volume tussen de output van topinstellingen en die 

van andere instellingen. 

Voor een gedetailleerdere weergave van de specifieke onderzoeksinstituten die zich bezighouden 

met ST-onderzoek, bevat tabel 2 een overzicht van geselecteerde ST's en de vijf meest 

prominente Nederlandse onderzoeksinstellingen, gerangschikt naar het aantal publicaties tussen 

2007 en 2106, met daarnaast een vergelijking met de topinstelling van een aantal 

referentielanden. 

Tabel 1. Output en FWCI van de top 5 Nederlandse onderzoeksinstellingen, vergeleken met topinstellingen in 

referentielanden, voor geselecteerde sleuteltechnologieën in de periode 2007-2016. Bron: Scopus and 

ScienceDirect 

Groeps-
categorie 

Aanduiding 
technologie 

Top 5 NL instellingen Public
aties 

FWCI Topinstellingen in 
referentielanden 

Public
aties 

FWCI 

Engineering 
& fabricage-
technologieë

n 

ImagTech 
Universiteit Utrecht 

3313 2.01 (USA) Harvard University 16951 2.11 

 Erasmus Universiteit 3082 2.23 (FRA) CNRS 11654 1.56 

 Universiteit van Amsterdam 2949 2.04 (DEU) University of Heidelberg 4287 1.79 

 Philips HealthTech 2611 1.71 
(GBR) University College 
London 

7027 2.07 

 Radboud Universiteit 2542 2.24 (KOR) Seoul National University 4965 1.38 

Nano-
technologieë

n 

NanoManuf ASML Netherlands BV 411 3.39 
(USA) Massachusetts Institute 
of Technology 

614 2.05 

NanoManuf Universiteit Twente 291 1.27 (FRA) CNRS 1901 1.27 

NanoManuf
Technische 

Technische Universiteit Delft 254 1.56 
(DEU) Karlsruhe Institute of 
Technology KIT 

484 1.70 

NanoManuf 
Technische Universiteit 
Eindhoven 

247 1.24 (GBR) University of Cambridge 407 1.36 

NanoManuf Philips HealthTech 106 2.77 
(KOR) Korea Advanced Institute 
of Science and Technology 

529 1.44 

Digitale 
technologieë

n 

BigData Universiteit van Amsterdam 1352 1.61 (USA) Harvard University 4223 1.70 

 Universiteit Utrecht 936 1.57 (FRA) CNRS 5384 1.20 

 
Technische Universiteit Delft 877 1.42 

(DEU) Technische Universitat 
Munchen 

1303 1.90 

 
Technische Universiteit 
Eindhoven 

864 2.45 
(GBR) University College 
London 

2233 1.78 

 Radboud Universiteit 837 1.60 (KOR) Seoul National University 1498 1.12 

 

Over de hele linie doen Nederlandse onderzoeksinstellingen het goed in vergelijking met de 

topinstellingen in referentielanden. De outputvolumes zijn vaak lager, maar de FWCI-waarden zijn 

vaak het hoogst, zelfs vergeleken met instellingen uit de Verenigde Staten. Hoewel bijvoorbeeld 

Eindhoven op het gebied van Big Data minder publicaties heeft dan alle topinstellingen in 

referentielanden, scoort het veel hogere FWCI-waarden. Hetzelfde patroon is zichtbaar bij 

beeldvormingstechnologieën, waarbij de Erasmus Universiteit minder dan een vijfde van het 

aantal publicaties van Harvard University heeft, maar met die output wel een aanzienlijk hogere 

impact realiseert. 

Ondernemingen spelen een grote rol in de Nederlandse onderzoeksoutput, en dit is vooral ook het 

geval voor ST's zoals beeldvormingstechnologieën, waarin Philips HealthTech qua output het op 

drie na grootste onderzoeksinstituut is. In de nanofabricage is ASML Netherlands BV de grootste 
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producent van publicaties in Nederland en Philips Healthcare de op vier na grootste. Philips en 

ASML scoren ook de hoogste FWCI-waarden in de ST nanofabricage van alle instituten in 

Nederland en de referentielanden.  

4. Nederlands onderzoek geciteerd in patenten 

Patentgegevens zijn een graadmeter voor de effectiviteit waarmee onderzoek wordt vertaald in 

concrete toepassingen. Het aantal patentcitaties, oftewel het aantal keren dat publicaties 

worden geciteerd in patenten, wordt beschouwd als een indicatie voor de economische waarde 

van onderzoeksoutput. Een patentfamilie staat voor alle patentaanvragen en toegekende 

patenten voor een bepaalde technologie. In evaluatiestudies wordt in plaats van het aantal 

patentaanvragen (of het aantal toegekende patenten) steeds vaker het aantal patentfamilies 

gebruikt, omdat deze nauwkeuriger de collectieve kennis weergeven die voor een bepaalde 

technologie relevant is. 

Er zijn verschillen zichtbaar tussen patentbureaus, die niet alleen inzicht geven in de nationaliteit 

van de uitvinders en rechtverkrijgenden (uitvinders en rechtverkrijgenden vragen meestal eerst 

patent aan bij hun eigen patentbureau en daarna bij andere patentbureaus 4), maar ook in de 

potentiële markten voor de technologieën. Zo zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten de grootste 

commerciële markt ter wereld, en door patent te verkrijgen via het United States Patent and 

Trademark Office (USPTO) verwacht de aanvrager de meeste waarde uit zijn technologie te halen. 

Nederlands onderzoek is hoogst relevant op mondiale schaal  

In het United States Patent and Trademark Office (USPTO), het European Patent Office (EPO) en 

het World Intellectual Property Office (WIPO) worden Nederlandse publicaties op het gebied van 

hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën die zijn verschenen tussen 2007 en 2016, 

geciteerd door 7.985 patentfamilies wereldwijd. Bij 920 (11,5%) van die patentfamilies was een 

Nederlandse uitvinder betrokken, terwijl bij 1.729 (26,7%) een uitvinder uit een EU-land 

betrokken was. Bij 5.357 (67,1%) families was een uitvinder van buiten de EU-28 betrokken. 

Voor alle ST's zijn de meeste uitvinders die voorkomen in patentfamilies waarin Nederlands 

onderzoek wordt geciteerd, afkomstig uit landen buiten de EU. Dit betekent dat voor Nederlands 

onderzoek (d.w.z. publicaties) in  en technologieën (d.w.z. patenten) voor  elk van de ST's, de 

grootste economische voordelen buiten de EU-28 te verwachten zijn. Van alle ST's wordt 

Nederlands onderzoek in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën het meest geciteerd in 

patenten wereldwijd, en het meest door Nederlandse uitvinders en rechtverkrijgenden, op korte 

afstand gevolgd door katalyse en analytische technologieën. Interessant genoeg is katalyse de 

ST die het vaakst wordt geciteerd in patentfamilies waarin uitvinders en rechtverkrijgenden zowel 

afkomstig zijn uit de EU-28 als uit andere landen. 

Uit de sterke aanwezigheid van ondernemingen als Philips, en het feit dat in Nederland negentien 

mondiaal opererende chemieconcerns gevestigd zijn, waaronder BASF, AkzoNobel, Dow 

Chemical, SABIC en Royal Dutch Shell, blijkt dat Nederlands onderzoek in deze ST's volop 

                                                      

4 Voor meer informatie over kosten- en dekkingsaspecten in patentaanvragen, zie: 

Harhoff D., F.M.Scherer en K. Vopel (2002), 'Citations, family size, opposition and the value of patent rights',  Research 

Policy, vol. 32/8, pp. 1343-63. 
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gelegenheid heeft tot commercialisering, niet alleen lokaal, maar ook via de wereldwijd actieve 

dochtermaatschappijen van deze concerns. 

Er zijn tal van gerenommeerde buitenlandse academische onderzoeksinstellingen die in hun 

patentdocumenten Nederlands onderzoek citeren. Hiertoe behoren Harvard University, de 

University of California System, CalTech en MIT, en openbare onderzoeksinstituten als CNRS. 

Nederlandse academische onderzoeksinstellingen, waaronder de Universiteit Leiden, de 

Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de TU's Delft en Eindhoven citeren 

eveneens Nederlands onderzoek, maar in veel geringere mate dan buitenlandse instellingen. 

Het meest relevante punt in dit verband is dat instellingen die Nederlands onderzoek citeren, een 

wereldwijd marktbereik hebben en academische, bedrijfs-, medische en overheidssectoren 

omvatten. De Nederlandse onderzoeksoutput in de ST's wordt frequent gebruikt ter 

ondersteuning van patentaanvragen, wat sterk pleit voor de expertise en kwaliteit van 

Nederlands onderzoek. Een grondige analyse van de licentiëring of commerciële resultaten van 

de patentfamilies die Nederlands onderzoek citeren, valt buiten het bestek van dit rapport. Van 

de in deze paragraaf besproken gegevens spreken echter positieve signalen uit voor wat betreft 

het nut en de waarde van Nederlands onderzoek. 

5. Volwassenheid per sleuteltechnologie  

Cumulatieve groeipatronen van de output van wetenschappelijke publicaties zijn zeer goede 

indicatoren om aan te geven waar radicale ontwikkelingen in wetenschap, technologie en 

innovatie optreden. In de wereld van vandaag wordt steeds meer onderzoek geproduceerd, 

waardoor ook het aantal wetenschappelijke publicaties stijgt. Hierom zal er altijd sprake zijn van 

concurrentie om middelen, in de vorm van financiering van fundamenteel of toegepast onderzoek 

of in de vorm van mensen die dat onderzoek kunnen uitvoeren. Door het analyseren van de 

groeikenmerken kunnen schattingen worden gedaan om snelgroeiende baanbrekende 

technologieën te identificeren 5 . De onderverdeling van elke ST in drie fasen: opkomend, 

verbetering/invoering en volwassenheid, berust op het procentuele aandeel van het geschatte 

maximumaantal publicaties in 2016 en de groeisnelheid. De groeisnelheid kan worden 

beschouwd als een graadmeter voor hoe 'hot' het desbetreffende onderzoeksgebied is, en het 

percentage van het geschatte maximumaantal geeft een indicatie van de duurzaamheid van het 

vakgebied. 

Sleuteltechnologieën variëren qua volwassenheidsniveau 

Van alle sleuteltechnologieën hebben nanoscale devices, microfluids, blockchain en 

nanogeneeskunde de hoogste groeicijfers, zoals weergegeven in figuur 4. Nanogeneeskunde 

heeft ook een van de laagste percentages geschatte maximumwaarden, wat duidt op een 

aanzienlijk groeipotentieel van dit vakgebied. Voor brede sleuteltechnologieën zoals 

                                                      

5 Groeiparameters en schattingen van maximale output worden gegenereerd door logistische functies te fitten op de 

cumulatieve totalen voor elk van de ST's, op basis van outputgegevens voor de jaren 1996-2016. Voor een overzicht 

van onderzoeken die deze methode toepassen, zie Tugrul U. et al. Forecasting emerging technologies: Use of 

bibliometrics and patent analysis, Technological Forecasting and Social Change, 2006. 
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hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën, analytische technologieën en katalyse was de 

groei trager en viel het percentage van de geschatte maximumoutput voor 2016 veelal hoger uit. 

Over het algemeen kunnen ST's rechts onderin figuur 4 worden beschouwd als belangrijke 

technologieën in opkomende vakgebieden, terwijl de ST's linksboven volwassen vakgebieden zijn. 

Figuur 4. Groeicijfers en het percentage van het geschatte maximumaantal publicaties, per sleuteltechnologie, op 

basis van het fitten van log-functies op de cumulatieve mondiale publicatie-output tussen 1996 en 2016. De 

aantallen werden geschat voor de jaren tot en met 2036. De grootte van de bol staat voor het geschatte 

maximumaantal publicaties. Bron: Scopus. 
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6. Slotopmerkingen  

Het algemene beeld van de onderzoeksactiviteiten en output in Nederland is positief, zowel op 

het niveau van alle publicaties op alle vakgebieden als op het niveau van de ST's. De analyse van 

publicatiegegevens laat zien dat, voor alle publicatie-output op alle vakgebieden, Nederland ver 

boven zijn stand presteert, met een aandeel van 2,1% in alle publicaties wereldwijd (en een 

bevolkingsaandeel van slechts 0,2%), met een impact van 77% boven het wereldgemiddelde en 

een dienovereenkomstige FWCI van 1,77. 

Het ontwikkelen, definiëren en grondig onderzoeken van de onderzoeksactiviteiten rondom elke 

ST en de bredere categorieën van vakgebieden waaronder ze vallen, is een stap op weg naar het 

identificeren en verfijnen van de onderzoeksagenda waarvan in de nabije toekomst het grootste 

effect op het Nederlandse sociale, economische en onderzoekslandschap kan worden verwacht. 

Met dit doel voor ogen gaat Nederland op het niveau van de ST's in de EU-28 op kop; vrijwel alle 

ST's hebben een grote impact, en in alle ST's is er een zichtbare tendens naar zeer excellent 

onderzoek (top 1%). Tot de ST-themacategorieën waarin Nederlands onderzoek een veel hoger 

relatief aandeel laat zien dan de mondiale aandelen behoren life science-technologieën, 

chemische technologieën en engineering & fabricagetechnologieën. 

Nederlands onderzoek is niet alleen uitgesproken internationaal, waarbij bijna 61% van alle 

publicaties het resultaat is van internationale samenwerking, maar laat ook een hoge graad van 

sectoroverschrijdende samenwerking zien  trends die ook in vrijwel alle ST's kunnen worden 

waargenomen. Daarnaast wordt de economische waarde van Nederlands onderzoek op mondiale 

schaal gerealiseerd, waarbij Nederlands onderzoek in toenemende mate wordt geciteerd door 

uitvinders over de hele wereld. Nederlandse multinationals behoren tot de grootste gebruikers en 

verwerkers van Nederlands onderzoek, en mondiaal gerenommeerde instellingen erkennen in 

toenemende mate de waarde van innovatieve onderzoeksactiviteiten uit Nederland. Dit sluit aan 

op de doelstellingen van beleidsinstrumenten als het topsectorenbeleid, en op de 

internationalisering van publiek-private samenwerkingsvormen. 

Nederlandse onderzoeksexpertise is verspreid over zowel volwassen technologieën als 

veelbelovende nieuwere technologische gebieden. Gezien het betrekkelijk kleine aantal 

onderzoeksinstellingen in Nederland levert de diversiteit van de onderzoeksactiviteiten voordelen 

op in de vorm van output met meer impact. Dat is zelfs zozeer het geval dat Nederlands onderzoek 

in bepaalde ST's een grotere impact heeft dan dat van veel internationaal gerenommeerde 

instellingen, inclusief MIT en Harvard. 
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Bijlage: Definitie van sleuteltechnologieën 

De in dit rapport besproken sleuteltechnologieën zijn het resultaat van de analyse van 

technologieën die van belang zijn voor de Nederlandse economie en/of die actuele en toekomstige 

maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen. Deze analyse is uitgevoerd door een High Level 

Group voor sleuteltechnologieën, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal sectoren, 

kennisinstellingen, ondernemingen en ministeries. 

Op een bijeenkomst van de High Level Group op 11 mei 2017 is de volgende definitie van 

sleuteltechnologieën geformuleerd: 

Een sleuteltechnologie is een technologie die gekenmerkt wordt door een breed 

toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren. Ze zijn essentieel bij het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door 

het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de 

concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. Sleuteltechnologieën maken 

baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk. Sleuteltechnologieën zijn 

relevant voor de wetenschap, maatschappij en de markt. 6 

De ST's zijn geclusterd in de volgende acht categorieën: 

1. Geavanceerde materialen  - Advanced Materials )  

2. Fotonica en lichttechnologieën  - Photonics and Light technologies  

3. Quantumtechnologieën  - Quantum technologies   

4. Digitale technologieën  - Digital technologies   

5. Chemische technologieën  - Chemical technologies   

6. Nanotechnologieën  - Nanotechnologies   

7. Life science-technologieën  - Life science technologies   

8. Engineering- en fabricagetechnologieën  - Engineering and Fabrication technologies   

De categorieën en afkortingen voor elke sleuteltechnologie worden weergegeven in tabel A.1. 

  

                                                      

6 MEMO SLEUTELTECHNOLOGIEEN, EZ, NWO, TNO, 28 Juni 2017.  
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Tabel A.1: In figuren en tabellen gebruikte categorieën, sleuteltechnologieën en afkortingen 

Category Technology name 
Abbreviated 
name 

Advanced Materials Bio (related) materials and soft material BioMat 
 Composite and ceramics CompCerms 
 Designer and meta materials DesMetaMat 
 Energy conversion EnrgConv 
 Energy storage materials EnrgStorg 
 Optical/electronic/magnetic materials (incl 2D and graphene) OEMMat 
 Smart/self healing/self-organising materials SmartMat 
 Structural materials StructMat 
 Thin films and coatings ThinFilmCoats 

Chemical technologies (Bio)Process technology including process intensification BioProcTech 
 Analytic technologies AnalytTech 
 Catalysis Catalysis 
 Electrification / Hydrogen technology / power to gas ElecHTech 
 Microreactors MicroReact 
 Separation technology SeprtTech 

Digital technologies Artificial intelligence (incl. machine and deep learning) AI 
 Big data and data analytics BigData 
 Block chain Blockchain 
 Encryption technologies/ digital security Encrypt 

 
High Performance Computing Grid Computing and Cloud 
Technologies/Computing 

HPCC 

Engineering and 
fabrication technologies 

(Opto)mechatronics OpMechat 

 Additive manufacturing/3D printing AddManuf 
 Cyberphysical systems CyberPhySys 
 High frequency and mixed signal technologies HFMSTech 
 Imaging technologies ImagTech 
 Robotics Robotics 
 Sensors and actuators SensActua 

Life sciences technologies Biocatalysis BioCat 
 Biochips and biosensors BioChipSens 
 Biofabrication Biofab 
 Gene editing/precise genetic engineering GeneEditEng 
 Genomics/proteomics/metabolomics/ glycomics/X-omics GenXomics 
 Industrial biotechnology (white) IndBiot 
 Nanomedicine NanoMed 
 Organ on a chip OrgChip 
 Stem cell technology StemCellTech 
 Synthetic cell technology SynthCellTech 

Nanotechnologies Bionanotechnology Bionano 
 Micro and nanofluidics MicroFluidcs 
 Nanomanufacturing NanoManuf 
 Nanomaterials NanoMat 
 Nanoscale devices NanoDev 
 Semiconductor devices SemiCondD 

Photonics and light 
technologies 

Integrated photonics IntPhoton 

 Photon generation technologies PhoGenTech 
 Photonic detection PhoDet 
 Photovoltaics PV 

Quantum technologies Quantum communication QuComm 
 Quantum computing QuComp 
 Quantum sensors and metrology QuSensMet 
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