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Voorwoord
Vier jaar geleden, tijdens mijn studie Biomedische Wetenschappen, vertelde een vriend van mij een
opmerkelijk voorval op zijn lab. Er was op zijn lab een verzoek gekomen tot het gebruik van hun
proefdieren. Dit verzoek kwam van een ander lab aan dezelfde universiteit en dus was de lableiding
tot de conclusie gekomen dat het verzoek moest worden gehonoreerd. De angst om hun publicatie
kwijt te raken, gescooped te worden, was echter groot en dus werd er besloten om eerst het verzoek
te negeren. Toen het tweede verzoek kwam werd besloten om de proefdieren naar het verkeerde
lab te sturen alsof het een fout was. Bij het derde verzoek werd besloten om de proefdieren naar het
goede lab te sturen maar om de dieren eerst dood te maken (het betrof hier geen zoogdieren). Dit
gebeurde allemaal om de publicatie veilig te stellen. Pas na de publicatie kreeg het andere lab de
proefdieren levend en wel in handen.

Dit gesprek staat mij tot de dag van vandaag nog bij en de verbazing over de gang van zaken is nog
even groot. Deze verbazing heeft uiteindelijk geleid tot de scriptie die u nu voor zich heeft.
Bij het begin van mijn scriptietraject stond voor mij al vast dat ik iets met dit verhaal wilde doen.
Toen ook de affaire Stapel in het nieuws kwam wist ik welke richting ik op wilde: onderzoek naar de
schaduwzijden van wetenschap. Dit bracht mij tot mijn eerste vraagstelling: ‘welke invloed heeft het
Nederlandse beleid op de Nederlandse onderzoeker / wetenschapper?’

De uiteindelijke vraagstelling behandelt een deel van mijn eerste vraagstelling. De woorden
prestatiesturing en professionaliteit zijn toegevoegd maar de basis blijft hetzelfde. Net als de
fascinatie. Met veel plezier ben ik ondergedoken in de wereld van het wetenschapsbeleid, de
prestatiesturing en de professional. Natuurlijk zijn er mindere momenten geweest en ik kan niet
ontkennen dat ik de drie onderwerpen soms heb vervloekt maar uiteindelijk ben ik zeer tevreden.

In de eerste plaats omdat het mij inzicht heeft gegeven in veel theorieën en processen die voorheen
voor mij totaal onbekend waren.
In de tweede plaats omdat ik een puzzelstukje heb mogen toevoegen aan de puzzel genaamd: ‘welke
invloed heeft het Nederlandse beleid op de Nederlandse onderzoeker / wetenschapper?’ Ik hoop dan
ook dat ik na het voltooien van mijn master ‘de boer op kan gaan’ om deze kennis te delen.

En de gedode proefdieren? De reden en de motivatie erachter zullen mij nooit geheel duidelijk zijn.
Niemand zal ooit in de hoofden van de verantwoordelijke onderzoekers kunnen kijken. Maar zoals ik
vaak in mijn interviews heb gehoord: wetenschappers zijn net mensen.
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Dankwoord
Gedurende mijn scriptietraject heb ik het geluk gehad dat veel mensen in mijn omgeving naar mij
wilden luisteren en wilden meedenken. Deze mensen wil ik uiteraard allemaal bedanken en in het
bijzonder mijn begeleider Thomas Schillemans. Ik wil hem bedanken voor de uitgebreide inhoudelijke
discussies die hij met mij heeft gevoerd, welke elke keer tot nieuwe inzichten leidden. De theorieën
en de literatuur waarop hij mij wees zijn van essentieel belang geweest voor deze thesis. Ook wil ik
hem bedanken omdat hij mij de mogelijkheid heeft gegeven dit onderwerp, dat ik al vanaf het begin
wilde bestuderen, geheel uit te diepen. De vrijheid die ik gekregen heb, heb ik als zeer prettig
ervaren. Een vrijheid die hij op het juiste moment bood. Maar ook wil ik hem bedanken voor de druk
die hij bij tijd en wijlen uitoefende zodat ik, naast dat ik mij verdiepte, ook nog tekst afleverde.
Daarom kan ik zonder mij schuldig te maken aan eufemismen zeggen dat hij van essentieel belang is
geweest.

Ook de respondenten die mee hebben gewerkt aan het onderzoek ben ik zeer dankbaar voor de tijd
die zij voor mij hebben gereserveerd en de gesprekken die zij met mij hebben gevoerd. Hun
openhartigheid en enthousiasme staan mij nog steeds bij.

Verder wil ik iedereen bedanken die heeft willen luisteren naar mijn eindeloze gepraat over dit
onderwerp en vooral diegenen die er ook nog eens over wilden discussiëren. Hierbij wil ik in het
bijzonder mijn vrienden, huisgenoten en Noëlle bedanken.
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1. Inleiding
“Men love to wonder, and that is the seed of science” Ralph Waldo Emerson (1870)

De wetenschapper komt steeds dichter bij de samenleving te staan, was de wetenschap vroeger nog
iets dat door een handvol knappe koppen in besloten laboratoria werd beoefend, tegenwoordig
neemt de wetenschap een centrale plaats in de maatschappij in.
Hetgeen door wetenschappers geproduceerd wordt, wordt door de samenleving met argusogen
gevolgd. Doorbraken in de geneeskunde worden door de media gepresenteerd als mogelijke
geneesmethoden, vernieuwende technologieën worden doorvertaald naar praktische apparaten of
vernuftige gadgets en sociaal onderzoek dient een directe binding te hebben met maatschappelijke
vraagstukken.

Maar ondanks dat onderzoek op vele vlakken bijdraagt aan ontwikkeling in de maatschappij, in de
economie en niet te vergeten de gezondheidszorg, investeert Nederland steeds minder in onderzoek.
Tussen 1995 en 2007 is de bijdrage van het rijk aan het wetenschappelijke onderzoek met een
achtste gedaald (ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP)) (VSNU, 2012). Deze daling is
niet alleen percentueel maar ook absoluut: in die jaren is er voor 164 miljoen euro gekort op de
wetenschap. Toch wilt de overheid dat Nederlands onderzoek tot de top behoort en bijdraagt aan
het oplossen van maatschappelijke problemen, innovatie in maatschappelijke sectoren en innovatie
in het bedrijfsleven (OCW, 2007). Het lijken twee tegenstrijdige ontwikkelingen: er moet én
geëxcelleerd worden in het onderzoek én er moet bezuinigd worden. En daarnaast moet het
onderzoek naast kennis ook bijdragen aan vele facetten van de maatschappij.

Bezuinigd wordt er al sinds de jaren ’80, volgend op de oliecrises van de jaren ’70 dienden overheden
in heel Europa te bezuinigen. Maar de kwaliteit van de overheidsinstanties moest daarnaast ook
gehandhaafd blijven, zo niet verbeterd worden. Het antwoord hierop was: ‘run government like a
business’ en hiermee was de opkomst van het New Public Management (NPM) een feit. Systemen
om prestaties te sturen werden in vele takken van het publieke domein doorgevoerd (Kjaer, 2004).
De prestatiesturing zag men overal terug, ook in de wetenschap.

Tot vandaag de dag is die prestatiesturing nog steeds aanwezig, de ‘nieuwe’ publieke sector moet
zich kunnen verantwoorden, transparant zijn, kunnen leren van fouten en worden afgerekend waar
nodig. Konden universiteiten in de jaren ’60 nog rekenen op een vast budget dat zij vrij konden
spenderen, tegenwoordig zijn de budgetten gekoppeld aan onderwijs en onderzoeksprestaties
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(Koelman, 1998) (Rathenau Instituut, 2007). En met een ogenschijnlijk positief effect: ondanks de
daling in onderzoeksbudget is de Nederlandse onderzoeker in de periode 2000-2010 4 procent
productiever geworden (fte/publicatie) (VSNU, 2011).

Is de wetenschap dan te besturen als een bedrijf? Dat blijft de vraag, aangezien de onderzoekers een
moeilijk product produceren, namelijk kennis. Dit is geen eenvoudig product zoals spijkers maar een
gecompliceerd product. Processen zijn verweven, uitkomsten zijn onduidelijk en causaliteiten
onbekend. Geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld kankeronderzoek levert niet per definitie
geneesmethoden op. Dit zorgt ervoor dat bij dit soort gecompliceerde producten de prestaties
moeilijk te meten en dus te sturen zijn (De Bruijn, 2001). Uit voorgaand onderzoek naar
prestatiemeting wordt geconcludeerd dat prestatiemeting in het onderzoek uiteindelijk heeft geleid
tot meer productiviteit maar dat de systemen zelf armoedig zijn en geen goed beeld geven van de
daadwerkelijke productiviteit. Er wordt wel meer gepubliceerd maar of er meer kennis wordt
geproduceerd is hoogst onduidelijk (Pen, 2009).

Naast de positieve effecten van prestatiesturing, zoals productiviteit, verantwoording en
transparantie, zijn er negatieve effecten zoals de achteruitgang van ambities, het verminderd delen
van kennis en de teloorgang van professioneel gedrag (De Bruijn, 2001). En juist het gedrag van de
wetenschapper staat de laatste jaren weer in de schijnwerpers, met de affaire Stapel als
vermoedelijk en voorlopig dieptepunt. Zijn frauduleuze artikelen werden gepubliceerd in vele
tijdschriften waaronder het gerenommeerde Science (Kreulen, 2011).

Ook de literatuur wijst naar dubieus gedrag van onderzoekers: fraude, plagiaat, het achterhouden
van data voor collega’s, het stelen van resultaten door reviewers en het bedrijven van
vriendjespolitiek in tijdschriftenland, lijken gemeengoed te zijn in wetenschapsland (Judson, 2004)
(Anderson, Ronning, de Vries, &Martinson, 2007) (Fanelli, 2009). Zijn de waarden van de
wetenschapper dan aan het aftakelen? Als we het onderzoek van Anderson (2000) mogen geloven
wel: onderzoekers streven niet alleen meer naar idealen zoals kennisdeling en onafhankelijkheid.
Kleine aanpassingen hier en daar zodat onderzoek makkelijker gepubliceerd wordt lijken niet meer
dan normaal. Dit zou allemaal de schuld zijn van de toegenomen druk op het gebied van prestaties
en hierbij wordt in het bijzonder de druk op publiceren genoemd (Anderson, Ronning, de Vries,
&Martinson, 2007) (Fanelli, 2009).

De wetenschapper als idealist wordt dus, als we deze onderzoekers mogen geloven, bedreigd. De
nadruk op efficientie eist zijn tol van de professionele wetenschap. De wetenschap is niet de enige
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professie die onder druk is komen te staan door overheidsbeleid en prestatiesturing. De meer
generieke bedreiging van de professional wordt beschreven door verschillende auteurs, zoals
Freidson (2001), Tonkens (2003) en Van den Brink (2005). Zij wijzen allen naar een steeds grotere
invloed op de professional vanuit de burger, de manager, de overheid en het bedrijfsleven.
Dit professionalisme kenmerkt zich door de interne controle door peers en de waarden die men
toekent aan de professie. Waarden die nodig zijn om de professional op het rechte (onderzoeks-)pad
te houden. Een professional dient niet beoordeeld te worden door buitenstaanders maar door zijn
collega’s, zij hebben immers verstand van zaken. Daarnaast dient de professional niet te kijken naar
economische belangen en eigen gewin maar moet streven naar waardevol kwalitatief werk
(Freidson, 2001).

Tot zover de theorie en de literatuur want er is relatief weinig bekend over deze invloeden van
prestatiesturing in het Nederlandse onderzoekslandschap. Daarom is onderzoek nodig: onderzoek
naar de invloed van prestatiesturing op de Nederlandse wetenschappelijke professional. Maar
voordat deze vraag beantwoord kan worden moeten er verschillende onderdelen worden
onderzocht. De prestatiesturing zelf moet worden onderzocht: wie sturen er op welke manier?
Welke effecten kan deze sturing hebben en hoe ervaart de onderzoeker zelf deze sturing? Ook de
wetenschappelijke professie moet worden onderzocht: waar bestaat deze uit, wat zijn de voordelen
en wat zijn de nadelen? Pas daarna kan er gezocht worden naar de beïnvloeding. Deze thesis beoogt
het Nederlandse wetenschapslandschap te verkennen, de sturende partijen in kaart te brengen en
hun prestatiesturing te analyseren. Daarnaast zal er een beeld geschetst worden van de
wetenschappelijke professionaliteit en de gedragingen en waarden die er onderdeel van zijn. Met
deze kennis zal de invloed van de prestatiesturing op de professionele Nederlandse onderzoekers
worden onderzocht.

De hoofd en deelvragen staan weergegeven op de volgende pagina. Voorafgaande aan de thesis is
het belangrijk om te melden dat het uiteindelijke onderzoek zich zal toespitsen op medische en
biomedische onderzoekers. Dit omdat zij de grootste groep onderzoekers zijn en zij te maken hebben
met vele vormen van sturing. Deze beperking in doelgroep komt voor uit het gegeven dat er veel
verschillende soorten onderzoekers zijn omdat onderzoek gedaan wordt naar alle aspecten van ons
leven en ons universum. Al deze verschillende onderzoekers hebben te maken met verschillende
vormen van subsidieverlening en dus ook met verschillende vormen van sturing. Het is dus niet
mogelijk om alfa, bèta en gamma onderzoekers met elkaar te vergelijken en daarom is er voor
gekozen één specifiek vakgebied onder de loep te nemen.
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De termen onderzoeker, wetenschapper en academische professional worden afwisselend gebruikt
maar staan allemaal voor onderzoekers aan de universiteit of onderzoekers aan instituten die
gelieerd zijn aan een universiteit.

Hoofdvragen en deelvragen
Hoofdvraag: Welke invloed heeft prestatiesturing in het Nederlandse wetenschapsbeleid op het
professionele gedrag van de wetenschappelijke onderzoeker?

Deelvragen (bureauonderzoek):
Wat is prestatiesturing?
Welke partijen sturen de onderzoeker op prestaties?
Op welke manier sturen deze partijen de onderzoeker?
Wat zijn de mogelijke positieve en negatieve effecten van deze prestatiesturing?

Wat is professionaliteit?
Waaruit is de wetenschappelijke professionaliteit opgebouwd?
Wat zijn de mogelijk positieve en negatieve effecten van deze professionaliteit?
Op welke manier beïnvloeden de prestatiesturing en de professionaliteit elkaar?

Deelvragen (emperisch onderzoek):
Hoe definieert de onderzoeker de prestatiesturing?
Hoe ervaart de onderzoeker de prestatiesturing?

Welke gevolgen heeft de prestatiesturing op het professionele gedrag van de onderzoeker?
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Maatschappelijke relevantie
Onderzoek naar het Nederlandse onderzoekbeleid is in de eerste plaats relevant omdat onderzoek
de drijvende kracht achter de vooruitgang is. Bijvoorbeeld vooruitgang op technologisch gebied door
het ontstaan van nieuwe technieken, op economisch gebied door het ontstaan van nieuwe
bedrijvigheid, op sociaal gebied door nieuwe sociale inzichten en op gebied van gezondheid door
nieuwe geneesmethoden. De wetenschappelijke professional houdt deze motor draaiende, niet
alleen vanuit persoonlijk of economisch belang maar ook vanuit professionele waarden. Beïnvloeding
van deze waarden betekent dus indirect beïnvloeding van de wetenschap, hetgeen grote gevolgen
kan hebben voor onze maatschappij.
Daarnaast is er nog het financiële aspect. Nederland investeerde in 2007 0,29 % van het BBP in
onderzoek, wat neerkomt op 1,6 miljard euro. Dit geld dient nuttig besteed te worden en dus is
onderzoek naar beleid en sturing essentieel. Deze sturing vindt op alle lagen plaats: van het
ministerie tot de onderzoeksgroep en het is daarom belangrijk inzicht te verwerven in hoe deze
sturing plaatsvindt, hoe die wordt ervaren en welke effecten de sturing heeft. Zoals al eerder
aangegeven is, is het effect op het professionele gedrag en de daaraan verbonden waarden
essentieel, aangezien dit professionalisme een toegevoegde waarde heeft als het gaat om motivatie.
Naast de waarde voor motivatie biedt de professionele attitude ook een waarborging voor kwaliteit.
Bij de professional staat kwaliteit namelijk voorop en teloorgang van kwaliteit zou een ramp
betekenen voor het Nederlandse onderzoek.
Al met al is onderzoek naar de onderzoekers zelf van belang, aangezien zij uiteindelijk de kennis
moeten leveren, kennis die doorvloeit naar de haarvaten van onze maatschappij.

Ook staat de onderzoeker ter discussie in de media, die steeds weer nieuwe gevallen van fraude aan
het licht brengen. De affaire Stapel lijkt steeds minder een incident en daardoor is het mogelijk dat
de onderzoeker zijn publieke vertrouwen verliest. Een vertrouwen dat weer terug kan worden
gewonnen door het beeld van de onderzoeker als professional weer in ere te herstellen.
Wanneer blijkt dat deze onderzoeker niet meer voldoet aan het ideaaltype en dat onprofessioneel
gedrag schering en inslag zijn dan legt dit onderzoek een basis voor toekomstig onderzoek naar dit
gedrag. En allicht kan er dan in ieder geval een oorzaak worden aangewezen: de prestatiesturing.
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Wetenschappelijke relevantie
Op het gebied van prestatiesturing zijn talloze artikelen en boeken geschreven en ditzelfde geldt voor
het professionalisme. Ook over de invloed van de prestatiesturing op de professionele attitude zijn er
verscheidene werken verschenen. Dit heeft geleid tot een grote kennis over beide onderwerpen in
het algemeen maar op meer specifieke gebieden blijft er genoeg te ontdekken.
Op nationaal niveau is door Mark Pen (2009) een grote stap gemaakt met zijn werk ‘Prestatiemeting
in Wetenschappelijk Onderzoek’. Toch kan geconcludeerd worden, na zorgvuldige bestudering van
zijn werk, dat er genoeg vragen overblijven. De invloed van prestatiemeting op de onderzoeker als
professional is gedeeltelijk buiten beschouwing gelaten omdat zijn onderzoek niet toegespitst was op
het gedrag en de waarden van de professional en dus kan er op dit gebied nog veel kennis worden
opgedaan.
Sowieso is de professionaliteit van de onderzoeker, vergeleken met bijvoorbeeld de professionaliteit
van de arts, weinig onderzocht en zeker als men kijkt naar het gedrag. Hier kan dan ook een grote
slag worden gemaakt, verkennend onderzoek zoals in deze thesis kan een basis leggen voor
toekomstig onderzoek naar de wetenschappelijke professional.
Met de benadering van de invloed van beleid op het gedrag van professionals in de wetenschap
wordt er ook een link gelegd met de vele verschillende recente publicaties op het gebied van invloed
van beleid op professionals in het algemeen, waarbij de meeste auteurs zich op andere professionals
richten dan op wetenschapper. Ook wordt er een algemeen beeld geschetst vanuit de publicaties
over onprofessioneel gedrag in de wetenschap, een schets die voorheen ontbrak.

Er valt dus nog genoeg te onderzoeken en leren over de onderzoeker als professional en de
beïnvloeding ervan door externe factoren zoals de prestatiesturing. Dit onderzoek is dan ook gedaan
in de hoop een tipje van de sluier op te lichten en een basis te zijn voor toekomstig onderzoek.
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2. Prestatiesturing
Algemeen
Prestatiesturing en –meting kan niet los worden gezien van de internationale ontwikkelingen die de
basis vormden voor een meer prestatiegerichte overheid. Volgend op de crises in de jaren ’70 zagen
landen zich gedwongen om de stijgende uitgaven van de overheid te temperen door het hervormen
van de verzorgingsstaat. Onderdelen van de overheid dienden resultaatgerichter te worden en meer
verantwoording af te leggen. Dit werd gedaan door middel van een meer bedrijfsmatige sturing met
als gevolg dat er systemen werden ingevoerd om prestaties te meten en te sturen (Kjaer, 2004)
(Duyvendak, Knijn, & Kremer, 2006). Deze ontwikkeling kan gezien worden in het licht van het
opkomen van het New Public Management (NPM). De ontwikkeling van deze prestatiesystemen, met
name de systemen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland, werd gestart in de jaren ’80 en volgde
dus de lijn van een meer prestatiegerichte overheid. Reagerend op de roep om meer efficiëntie en
verantwoording implementeerden veel van de geïndustrialiseerde landen systemen die resultaten
koppelden aan financiering (Koelman, 1998) (Geuna& Martin, 2003) (Kjaer, 2004). Men zou kunnen
stellen dat hier de basis werd gelegd voor de prestatiesturingssystemen die men onder andere terug
vindt in veel onderdelen van het Nederlandse beleid.
Een belangrijk achterliggend thema in Nederland was de verantwoording: de Nederlandse publieke
sector moest in het licht van de bezuinigingen laten zien waar belastinggelden terecht kwamen.
Overheden moesten producten leveren voor een bepaalde prijs, zodat inzichtelijk kon worden
gemaakt voor welk doel welk geld werd gebruikt. Dit eenvoudige input-output model is over de jaren
geëvolueerd naar een complexer systeem, waarbij ook de outcome van groter belang is geworden.
De outcome van een proces kan men definiëren als (in het geval van overheden) het effect op de
maatschappij (Bovens & Schillemans, 2009).
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Figuur 1: het input-output model (Pen, 2009)

Het verantwoorden van prestaties van overheden komt overeen met het input-output model zoals
beschreven door Pen (2009). Voorbeelden van hoe dit model wordt ingezet zijn er te over. Om het
model uit te leggen kan men beginnen bij het maatschappelijke probleem. Een maatschappelijk
probleem kan zich op vele vlakken voordoen en kan zeer algemeen omschreven worden.
Voorbeelden zijn: de kenniseconomie gaat achteruit, de veiligheid op straat is in het geding of de CO2
uitstoot van auto’s is te hoog. Deze problemen creëren behoeftes: meer kennis, meer veiligheid,
minder CO2. Om die behoeftes te bevredigen en zo de problemen aan te pakken moeten doelen
worden opgesteld: meer hoogopgeleiden, meer politie op straat, minder CO2 uitstoot per auto.
Hieraan zijn kosten verbonden (de input) en inspanningen in de organisatie (troughput). Uiteindelijk
zou een grotere input moeten leiden tot een grotere output: investeringen zouden moeten leiden tot
resultaten zoals: meer studenten met een masterdiploma, meer agenten die surveilleren op straat en
een groter aantal CO2 neutrale auto’s (de output). De lakmoesproef van dit systeem zit echter in de
effecten (de outcome) op de maatschappelijke problemen. Als blijkt dat meer agenten op straat niet
bijdragen aan een grotere veiligheid, dan is de kosteneffectiviteit zeer laag geweest, zelfs wanneer de
beoogde output (zoals aantallen bekeuringen) behaald is. Er is dan dus budget vrijgemaakt zonder
veel resultaat (Bovens & Schillemans, 2009) (Pen, 2009).
Deze verantwoordingssystemen vindt men terug in verschillende domeinen van de publieke sector;
voorbeelden zijn: de belastingdienst, zorginstellingen, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen
(Bovens & Schillemans, 2009).
De Bruijn (2001) onderscheidt twee producten (output): eerste orde producten en tweede orde
producten. Eerste orde producten zijn enkelvoudig: de organisatie die ze produceert is productgeoriënteerd, de productie is autonoom, producten staan op zichzelf en causaliteiten zijn bekend. De
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producten zijn uniform, de omgeving is stabiel en dus is de kwaliteit en kwantiteit te definiëren in
prestatie-indicatoren. Spijkers zijn bijvoorbeeld een eerste orde product: het uiteindelijke doel van
een spijkerfabriek is het produceren van spijkers en deze productie is eenvoudig te meten en te
sturen.
Tweede orde producten zijn echter gecompliceerder en juist de publieke organisaties produceren
vaak deze tweede orde producten. Deze producten zijn meervoudig (de politie verzorgt
snelheidscontroles, surveillances, cameratoezicht etc.), de organisatie is proces-georiënteerd (de
politie is niet gericht op het schrijven van zoveel mogelijk bonnen maar op het veiliger maken van de
maatschappij), producten zijn niet autonoom maar worden in coproductie met anderen gemaakt (bij
calamiteiten werkt de politie ook samen met bijvoorbeeld de brandweer of de ambulance) en
hierdoor zijn de producten vervlochten. Daarnaast zijn de causaliteiten van te voren niet bekend; de
uitkomsten en de gevolgen zijn moeilijk te inventariseren en de omgeving van is zeer dynamisch. Dit
levert een probleem op voor de prestatiesturing aangezien de output moeilijk te definiëren is en de
relatie output / outcome niet altijd bekend is. Ook wetenschappelijke onderzoekers produceren
producten van de tweede orde en dit zorgt voor complicaties op het gebied van sturing.
Voordat er gekeken zal worden naar deze producten en de manieren van sturing zullen eerst de
bestrokken partijen in kaart worden gebracht.

Betrokken partijen
Welke partijen sturen de Nederlandse onderzoeker? Om hier inzicht in te krijgen zal eerst het
onderzoekslandschap worden verkend. Dit Nederlandse landschap is al decennia aan verandering
onderhevig en dus is een korte historische schets onontbeerlijk.
Hervormingen in het Nederlandse wetenschapsbeleid zijn er altijd al geweest maar de hervormingen
die het huidige wetenschapslandschap in Nederland vorm hebben gegeven begonnen in de jaren ’60.
Deze hervormingen waren gericht op het universiteitswezen als geheel en tonen overeenkomsten
met het Duitse model waarbij financiën worden verdeeld op basis van het aantal studenten, het
voorgaande budget en een onderzoeksbudget gebaseerd op surveys (Geuna & Martin, 2003).
De uiteindelijke basis voor het hedendaagse model werd gelegd in 1983 met de invoering van het
Plaatsen-Geld-Model (PGM), met dit model werd de financiering van onderzoek (gedeeltelijk)
losgekoppeld van de financiering van het onderwijs (Rathenau Instituut, 2007). Het Nederlandse
wetenschapsbeleid heeft sindsdien nog andere hervormingen doorgemaakt met als laatste grote
hervormingen de invoering van achtereenvolgens het Hoger Onderwijs Bekostigingsmodel (HOBEK)
in 1993 en het STAbieleBEKostiging (STABEK) model in 1999. Het HOBEK model koppelde
onderzoeksfinanciering aan het aantal promoties en het STABEK model voegde er vervolgens
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deelname aan onderzoeksscholen aan toe. Het HOBEK en het STABEK model zijn echter niet als
allocatiemodel ontwikkeld maar als een model met achterliggende bedoeling de universiteiten bij te
staan in het nemen van strategische beslissingen (Koelman, 1998) (Geuna & Martin, 2003).
De meest recente hervorming is de invoering van het BAchelor-MAster model in 2003, het
zogenaamde BAMA model. Dit model borduurt verder op de basis die gelegd is door het STABEK
model maar neemt het aantal masterdiploma’s mee in de verdeling van het onderzoeksgeld.
Al met al worden de onderzoeksbudgetten voor de universiteiten verdeeld naar het aantal
studenten, het uitgevoerde onderzoek, het aantal promoties en een basisfinanciering (Pen, 2009).
Deze geschiedenis biedt echter inzicht in slechts één onderdeel van het Nederlandse
wetenschapslandschap, namelijk de eerste geldstroom.

Deze eerste geldstroom betreft de financiën die via het ministerie van OCW bij de universiteiten
terecht komen. Deze financiering is, zoals hiervoor omschreven, deels vast en deels
prestatieafhankelijk: ongeveer een derde van de financiering is afhankelijk van prestatie-indicatoren,
namelijk de hoeveelheid participatie in onderzoeksscholen, het aantal masterdiploma’s en het
aantal promoties (Jongbloed & Salerno, 2003). Door de onderzoeksfinanciering te koppelen aan het
aantal masterdiploma’s is er daarnaast een koppeling tussen het onderzoeksgeld en de
onderwijsprestaties.

De tweede geldstroom wordt niet meer direct door het ministerie van OCW toegekend aan de
universiteiten maar wordt door op afstand geplaatste organisaties specifiek toegekend aan
onderzoeksactiviteiten. De voornaamste organisaties zijn hierbij de Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW), het samenwerkingsverband van Zorg-onderzoek Nederland (ZonMW) en de Stichting voor
de Technische Wetenschappen (STW) (Pomp, Venniker, & Canoy, 2003). De verschillende
organisaties zijn in verschillende jaren opgericht, hierbij is de oudste organisatie de KNAW. De
voorganger van de KNAW werd in 1808 door Koning Lodewijk Napoleon opgericht (KNAW, 2012). De
grootste speler binnen de tweede geldstroom, de NWO, werd opgericht in 1987 en kwam tot stand
naar aanleiding van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO,
2005). ZonMW kwam in 2001 tot stand uit een fusie tussen ZON, voortkomend uit de Wet op de
organisatie Zorg Onderzoek Nederland uit 1998, en een tak van NWO (Pronk, 2008). De STW werd in
1981 als stichting opgericht en ontvangt geld van NWO, het ministerie van Economie, Landbouw en
Innovatie (EL&I), het ministerie van OCW en partners in onderzoek (STW, 2012).
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De derde geldstroom is de meest gevarieerde geldstroom, de partijen zijn: nationale en
internationale fondsen, EU-subsidies , het bedrijfsleven en collectebusfondsen. De derde geldstroom
wordt gekenmerkt door concurrentie, hierbij gaan zowel universitaire als niet-universitaire
onderzoeksgroepen onderling de competitie aan om de beschikbare middelen (Jongbloed & Salerno,
2003)(OCW, 2011).

Nederlandse wetenschappelijke onderzoekers worden niet alleen aangestuurd via geldstromen en de
daaraan verbonden financierende organisaties, ook universiteiten, faculteiten, departementen,
onderzoeksgroepen en onderzoeksscholen sturen de wetenschappelijke onderzoekers. Voorbeeld
van deze gelaagdheid is te vinden bij bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht, deze universiteit bestaat
uit zeven verschillende faculteiten en het Universitair Medisch Centrum (UMC) (UU, 2012). Als men
naar de laag van faculteiten kijkt ziet men dat de faculteit Bètawetenschappen op haar beurt weer
uit zes departementen, twee onderzoeksinstituten en een undergraduate school bestaat (UUBètawetenschappen, 2012). Het departement Biologie van deze faculteit bestaat vervolgens weer uit
verschillende leerstoelgroepen en twee onderzoeksinstituten namelijk het Institute of Environmental
Biology (IEB) en het Institute of Biocomplexity and Bioinformatics (UU-Biologie, 2012). Een voorbeeld
van de verschillende onderdelen van een universiteit gecombineerd met de verschillende
geldstromen is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: voorbeeld van verschillende universitaire onderdelen gecombineerd met de verschillende geldstromen

Figuur 2 laat zien dat er verschillende manieren zijn waarop onderzoekers financiën kunnen
ontvangen voor hun onderzoek en van welke partijen zij die ontvangen. Zo kan een onderzoeksgroep
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geld ontvangen vanuit de eerste geldstroom, de tweede geldstroom en de derde geldstroom. De
vraag is dan ook: hoe sturen deze partijen de onderzoeker aan?

Prestatiesturing per partij
De sturing van de onderzoekers verschilt per geldstroom en daarom zal voor elke geldstroom
gekeken worden naar de verschillende vormen van sturing.

De sturing via de eerste geldstroom onderscheidt zich van andere sturingssystemen binnen de
overheid en is daarnaast uniek in Europa. Zo heeft, op het gebied van wetenschapsubsidiëring, het
Verenigd Koninkrijk een geavanceerd systeem ontwikkeld dat de kwaliteit van onderzoek beoordeelt
op factoren zoals toepasbaarheid, originaliteit en vooruitstrevendheid (Geuna & Martin, 2003). In
Duitsland worden budgetten verdeeld op grond van het aantal studenten en medewerkers en op
grond van voorgaande budgettering. Het Nederlandse systeem zit hier tussenin en baseert de
financiering op zowel de kwaliteit en kwantiteit van het onderzoek als op het aantal studenten én de
financiering uit het verleden (Geuna& Martin, 2003). Sturing vanuit de eerste geldstroom lijkt
betrekkelijk eenvoudig. Bij deze geldstroom is de

financiering deels vast en

deels

prestatieafhankelijk. Zoals al eerder is besproken is ongeveer een derde van de financiering
afhankelijk van prestatie-indicatoren; namelijk de hoeveelheid participatie in onderzoeksscholen en
het aantal masterdiploma’s en promoties (Jongbloed & Salerno, 2003). De financiering die de
universiteiten zelf binnen krijgen is een lumpsum financiering: de universiteiten zijn vrij in het
opstellen van hun begroting. De universiteiten op hun beurt verdelen het geld weer over de
verschillende faculteiten. Hoe dit geld verdeeld wordt en op welke manier of in welke mate er
gestuurd wordt verschilt per instelling. De grootste universiteit van Nederland, de Universiteit van
Utrecht, verdeelt het geld op grond van 15 zogenaamde focusgebieden. Van de onderzoeksgroepen
wordt op hun beurt verlangd dat zij hun onderzoek inpassen in de thematiek van deze focusgebieden
(Universiteit Utrecht, 2009). Bij de beoordeling van de verschillende onderzoeksinstituten en groepen speelt evaluatie een belangrijke rol, deze evaluatie via het Standard Evaluation Protocol zal
later besproken worden.

Financiering vanuit de tweede geldstroom wordt door de intermediaire organisaties verdeeld:
onderzoeksgroepen maar ook individuele onderzoekers dienen een voorstel in dat beoordeeld
wordt. De op afstand geplaatste organisaties zoals NWO en ZonMW beoordelen zelf of een
onderzoeksplan aanspraak kan maken op de financiële middelen, daarbij maken ze gebruik van peerreview (collegiale beoordeling) door andere onderzoekers. (Jongbloed & Salerno, 2003)(OCW, 2011).
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Hierbij speelt naast het voorstel ook het track record van de onderzoeker of de onderzoeksgroep een
belangrijke rol, dit track record is gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten op het gebied
van publicaties (Pen, 2009). Ook zijn er persoonsgebonden budgetten, doorgaans bedoeld voor
jonge, talentvolle onderzoekers en de basis waarop deze persoonsgebonden budgetten worden
verdeeld is naar mate van excellentie. De NWO is binnen haar vernieuwingsimpuls bijvoorbeeld op
zoek naar ‘excellente onderzoekers (m/v), behorend tot de beste 10 à 20% van hun populatie’ (NWO,
2011). Financiering vanuit de tweede (en derde) geldstroom is ‘geoormerkt’, dit betekent dat
onderzoek aan bepaalde thematische of programmatische voorwaarden moet voldoen wil het
aanspraak kunnen maken op financiering.

Bij de derde geldstroom verschilt de sturing per organisatie en door deze grote veelzijdigheid van
deze geldstroom is het moeilijk om ook hier alle sturingsmechanismen te beschrijven. Deze
veelzijdigheid maakt de derde geldstroom een zeer interessant onderwerp voor eventuele
vervolgstudies. Voor deze thesis is het echter afdoende om de derde geldstroom te benoemen maar
de sturing niet verder te onderzoeken. In het onderzoek wordt namelijk gekeken naar de perceptie
van de onderzoeker van de sturing en niet naar het beleid van de verschillende organisaties.

Invloed van de verschillende geldstromen

Welke invloed hebben de verschillende geldstromen? Als men kijkt naar de financiële verhouding
tussen de verschillende geldstromen dan is die in de loop der jaren veranderd. In 1990 was de
verdeling van de gelden voor onderzoek als volgt: eerste geldstroom: 58 procent, tweede
geldstroom: 15 procent en derde geldstroom: 27 procent. In 2009 was deze verdeling: eerste
geldstroom: 46 procent, tweede geldstroom: 23 procent en de derde geldstroom: 31 procent (OCW,
2011). De tweede en de derde geldstroom zijn dus vooral belangrijker geworden voor het
Nederlandse wetenschappelijke onderzoek (Pen, 2009). Kijkend naar de verhoudingen, lijkt de eerste
geldstroom nog steeds de belangrijkste maar een groot gedeelte van het geld van de eerste
geldstroom gaat via matching naar de tweede en derde geldstroom. Matching is de bijdrage vanuit
de eerste geldstroom om onderzoek bekostigd uit andere geldstromen mogelijk te maken. De
verschillende stromen worden dus met elkaar gematcht, hierbij wordt er onderscheid gemaakt
tussen twee verschillende soorten matching: out of pocket matching en in kind matching. Out of
pocket matching is de matching waarbij de instelling een deel van ‘de extra uitgaven die gemoeid zijn
met het onderzoek voor eigen rekening’ neemt (AWT, 2005). Bij in kind matching levert de instelling
‘een bijdrage aan de kosten van het onderzoek door inzet van bestaande infrastructuur in brede zin’
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(AWT, 2005). Dit heeft een gevolg voor de financiën die vanuit de eerste geldstroom beschikbaar
komen. De vrijheid van de uitgaven vanuit de eerste geldstroom wordt beperkt want een gedeelte
van het budget gaat direct of indirect naar onderzoek gefinancierd vanuit de tweede en derde
geldstroom. Deze invloed is in de loop der jaren toegenomen aangezien de financiering vanuit de
tweede en derde geldstroom is toegenomen en het budget voor de eerste geldstroom is afgenomen
(VSNU, 2012). Uit onderzoek van Ernst en Young accountancy blijkt dat voor elke euro die
onderzoeksinstellingen ontvangen vanuit de tweede en derde geldstroom er 84 eurocent gematcht
wordt vanuit de eerste geldstroom. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat universiteiten, mede door de
matching maar ook door andere secundaire kosten, slechts 25% van de financiën vanuit de eerste
geldstroom (die bedoeld zijn voor onderzoek) vrij te kunnen spenderen (AWT, 2005).
Door deze onderlinge beïnvloeding is het zeer moeilijk te analyseren hoeveel sturing die de partijen
uit de geldstromen de facto uitoefenen.

De verschillende geldstromen staan dus niet op zichzelf maar beïnvloeden elkaar, daarnaast delen ze
ook nog eens prestatiemeetsystemen.

Prestatiemeting en -sturing van onderzoek

Een prestatiemeetsysteem dat zowel de eerste als de tweede geldstroom gemeen hebben is het
Standard Evaluation Protocol (SEP) 2009-2015, een evaluatie protocol opgesteld door de NWO, de
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de KNAW. Dit protocol is
bedoeld voor de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit protocol is, door middel
van externe peer review, de onderzoekskwaliteit, de sociale relevantie en het wetenschapsbeleid en
management van instituten en de daaraan verbonden onderzoeksgroepen te analyseren. Daarnaast
streeft het naar het verhogen van de verantwoording van het bestuur van de verschillende
onderzoeksorganisaties. De criteria die gesteld worden zijn: kwaliteit, productiviteit, relevantie,
vitaliteit en haalbaarheid. Op grond van deze criteria worden de organisaties vergeleken met
leidende internationale instituten. Dit protocol wordt door veel instellingen gebruikt: alle vanuit de
overheid gefinancierde onderzoeksinstituten dienen eens in de zes jaar geëvalueerde te worden door
een, zelf te benoemen, evaluatiecommissie en het SEP dient hierbij als leidraad (VSNU, KNAW &
NWO, 2010).
Uit onderzoek blijkt dat deze evaluatie een steeds grotere rol speelt bij beslissingen van bestuurders
en managers. Onderzoekers zelf blijken echter een grotere waarde te hechten aan een goede
wetenschappelijke reputatie dan aan een hoge SEP score. Een betere wetenschappelijke reputatie

19

zou belangrijker zijn voor het ontvangen van fondsen en het aantrekken van toponderzoekers
(Jongbloed & van der Meulen, 2006).

Naast sturing op de output (bijvoorbeeld het aantal promoties) en throughput (het SEP) wordt er
vanuit de eerste en tweede geldstroom ook gestuurd op de input. Deze inputsturing vindt op
verschillende niveaus plaats, zo hebben het ministerie van OCW, de verschillende organisaties van de
tweede geldstroom en de universiteiten allen een eigen beleidsagenda. Dit betekent dat de partijen
die aanspraak maken op hun financiën zich moeten houden aan een bepaalde beleidsagenda’s. Zo
verwachten de universiteiten, de overheid en de intermediaire organisaties een bepaalde output.
Deze output bestaat uit kennis en komt in de vorm publicaties, patenten en moet gekoppeld zijn aan
een bepaald thematiek en gevaloriseerd worden. Op het gebied van thematiek heeft bijvoorbeeld de
UU als focusgebied Drug Innovation (Universiteit Utrecht, 2010), de NWO als thema Leven in
Gezondheid (NWO, 2010) en het ministerie van OCW als nationale onderzoeksprioriteit Genomics
(OCW, 2007). Valorisatie speelt bij de verschillende partijen ook een grote rol, deze valorisatie wordt
gedefinieerd als ‘het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te
maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in concurrerende
producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid’ (NOI, 2009). De valorisatie heeft in de
afgelopen jaren aan belang gewonnen en is nu een belangrijk thema geworden bij
subsidieverlenende instanties zoals de NWO. Onderzoek moet tegenwoordig niet alleen de
wetenschap dienen maar ook de maatschappij (OCW, 2007)(NOI, 2009). Deze valorisatie is een
belangrijk onderdeel geworden bij de aanvraag van fondsen maar kan misschien niet worden gezien
als onderdeel van de prestatiemeting. Dit komt omdat valorisatie een factor is aan het begin (bij het
aanvragen van subsidie) maar geen factor is waar een onderzoek uiteindelijk op wordt afgerekend.
Het blijft echter wel een belangrijk sturingselement.

Als laatste is er dan nog de collegiale besturing, de peer review, deze peer review is onder andere
terug te vinden in het SEP (dat door collega’s wordt uitgevoerd) maar ook in de verdeling van gelden
vanuit de verschillende geldstromen. Zo worden de subsidies van de NWO verdeeld op basis van
reviewing door deskundigen. Deze reviewers kijken naar de haalbaarheid van het onderzoek, de
bekwaamheid van de onderzoeker en of het onderzoek past binnen de thematiek (NWO, 2007).
Hoe bepalen de onderzoekers de bekwaamheid van de aanvrager? Deze wordt bepaald uit de
reputatie die weer samenhangt met de publicaties van de onderzoeker, belangrijk hierbij is de
bibliometrie en de daaraangekoppelde citaties. De bibliometrie is een kwantitatieve methode om
wetenschappelijk output te meten en vindt zijn basis in het citeren, met als achterliggend idee dat
relevante wetenschappelijke resultaten vaker worden geciteerd. Er zijn verschillende manieren om
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deze output te meten maar over het algemeen geldt: hoe vaker geciteerd, hoe belangrijker het
artikel. Het tijdschrift waarin geciteerd wordt is daarbij van groot belang, hoe belangrijker het
tijdschrift hoe hoger de impact en deze impact is weer afhankelijk van de hoeveelheid citaties die
een publicatie in een tijdschrift oplevert. Science en Nature hebben hierbij de grootste impact omdat
artikelen die in deze bladen verschijnen het meest geciteerd worden (Pen, 2009). Deze vorm van
outputmeting heeft een grote invloed op de wetenschappelijke wereld. Hoe vaker men geciteerd
wordt, hoe groter de wetenschappelijk waardering en reputatie die men krijgt. Deze reputatie maakt
het op zijn beurt weer makkelijker om fondsen binnen te halen voor onderzoek (zie figuur 3)
(Wouters, 1999).

Figuur 3, vertaald van Wouters (1999)

Het opzienbarende van het gebruiken van de bibliometrie bij de prestatiefinanciering is dat zij
retrospectief is: de wetenschapper wordt namelijk afgerekend op in het verleden behaalde
resultaten. Dit verschilt van de prospectieve prestatiefinanciering die men doorgaans tegenkomt
waarbij men beloond wordt voor prestaties die in de toekomst behaald dienen te worden. Een
voorbeeld van de prospectieve sturing is die van de politie: de politie dient als prestatie een bepaald
aantal bekeuringen te hebben uitgeschreven, dit geeft de politie een doel om naar toe te werken. In
de retrospectieve benadering is er geen doel om naar toe te werken. Dit brengt de wetenschapper in
een moeilijk pakket: hij of zij weet dat veel artikelen met een hoge impact factor belangrijk zijn maar
niet hoeveel. Dit brengt logischerwijs veel stress met zich mee omdat de wetenschapper nooit ‘klaar’
is met publiceren. Dit in tegenstelling tot de agent die weet wanneer hij of zij de target van het jaar
heeft gehaald.
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Deze vorm van prestatiefinanciering zit in alle drie de geldstromen. Het SEP neemt namelijk een
component bibliometrie mee (eerste en tweede geldstroom) al is die misschien beperkt maar bij de
tweede en derde geldstroom is de bibliometrie van veel groter belang.

De wetenschapper wordt dus op vele manier bestuurd en afgerekend: op het gebied van input zijn er
de thema’s die worden opgelegd vanuit de universiteit en de overheid en er moet daarnaast
verantwoord worden in termen van valorisatie. Op het gebied van troughput is er het SEP en op het
gebied van output zijn er de publicaties. Publicaties die niet nodig zijn om financiering te ontvangen
voor gedaan onderzoek maar voor toekomstig onderzoek. Met al deze verschillende
prestatiefactoren is het interessant om te inventariseren welke de wetenschapper het belangrijkst
vindt, dit zal dan ook gedaan worden in het onderzoek van deze thesis.

De invloed van sturing
De verschillende sturingsystemen en prestatiemeetsystemen maken het lastig om te bepalen
hoeveel invloed de verschillende partijen hebben. Als complicerende factor blijkt dat sommige
systemen een beperkte invloed hebben: zo wordt het SEP gebruikt door alle organisaties vanuit de
eerste en tweede geldstroom maar blijkt, zoals al eerder aangegeven, dat de onderzoekers zelf
weinig belang hechten aan dit protocol. Daarnaast blijkt dat de SEP score weinig invloed heeft op de
financiering van onderzoek (Jongbloed & van der Meulen, 2006).
Over de prestatiemetingssystemen concludeert Mark Pen (2009) in zijn onderzoek naar
prestatiemeting in het wetenschappelijke onderzoek dat deze ‘sec geen zaligmakend
sturingsinstrument zijn en slechts een beperkte invloed kunnen hebben’. Het Rathenau Instituut
(2007) merkt daarnaast op dat ondanks de retoriek van prestatiesturing vanuit de overheid de
allocatie van middelen nauwelijks is veranderd: de verdeling van onderzoeksgeld vanuit de eerste
geldstroom is tussen 1983 en 2003 zo goed als gelijk gebleven (Rathenau Instituut, 2007) (Pen, 2009).
Deze conclusie wordt, wat betreft de eerste geldstroom, ondersteund door het rapport Prikkel de
Prof van het Centraal Planbureau (CPB). Hierin wordt gesteld dat: ‘financiële prikkels gericht op
(taken 2, 3 en 4,) onderwijskwaliteit, onderzoekskwaliteit en –kwantiteit, ontbreken in de 1e
geldstroom’ (Pomp, Venniker, & Canoy, 2003). Toch wordt in ditzelfde rapport ook gesteld dat ‘bij de
verdeling van onderzoeksmiddelen binnen individuele faculteiten onderzoeksprestaties soms wél
een grote(re) rol spelen’.
Om het geheel nog complexer te maken spreken verschillende instanties elkaar tegen. Zo wijst Ernst
en Young Accountants (AWT, 2005) op een grote invloed van de matching. Het Rathenau Instituut
spreekt dit op haar beurt weer tegen door te verklaren dat voor het universitaire onderzoek ‘de
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stijging van de projectfinanciering in de afgelopen 15 tot 20 jaar op zichzelf nauwelijks tot grotere
matchingproblemen heeft geleid’ (Rathenau Instituut, 2007). Dit instituut gaat echter niet in op de
sturingsproblematie die voorvloeit uit de matching. Ditzelfde instituut onderkent wel de algemene
sturingproblematiek en stelt in haar rapport de vraag: ‘wordt het onderzoekssysteem door een
teveel aan sturingsinstrumenten niet juist stuurloos?’. Een conclusie die ook al eerder getrokken
werd door de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT, 2005).
Met al deze veelvoud aan organen is het een bijna onmogelijke taak om alle individuele
prestatiesturingsmechanismen in kaart te brengen en hun invloed te analyseren. Daarnaast zal de
invloed per onderzoek verschillen aangezien onderzoeksgroepen uit slechts een geldstroom kunnen
worden gefinancieerd maar ook uit twee of drie verschillende geldstromen.

In figuur 4 is geprobeerd een eenvoudig beeld van de gecompiceerdheid van de sturing van het
Nederlands wetenschappelijk onderzoek te schetsen. Figuur 4 bestaat uit een samenvoeging van
figuur 3 en figuur 1: het input-output model en het publicatiemodel van Wouters (1999). In figuur 4
is ook het beleid van het ministerie van OCW, het beleid van de NWO, het beleid van de Universiteit
Utrecht (UU) en de valorisatieagenda meegenomen (OCW, 2007) (Universiteit Utrecht, 2009) (NOI,
2009) (NWO, 2010). In het figuur worden interne en externe sturing gescheiden. De interne sturing is
de sturing vanuit de beroepsgroep en de externe sturing is de sturing vanuit de beleidsmaker. Deze
scheiding is in de praktijk minder

strikt aangezien wetenschappers uiteindelijk ook invloed

uitoefenen op het beleid, bijvoorbeel door deelname aan adviesorganen.
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Figuur 4: interactie tussen het beleid en de interne controle

De rode, onderbroken lijn geeft het domein van de beleidsmaker aan, vanuit hun beleid is er vraag
naar oplossingen voor bepaalde maatschappelijke problemen. Om deze problemen op te kunnen
lossen wordt er gericht geïnvesteerd in thematisch onderzoek en wordt er gevraagd naar kennis die
dan wel economisch, dan wel maatschappelijk benut kan worden om dit probleem op te lossen. Er
wordt dus een behoefte gecreëerd aan producten, diensten, processen of bedrijvigheid die dienst
kunnen doen bij het oplossen van het maatschappelijke probleem. Deze producten moeten dan op
hun beurt weer voortkomen uit de wetenschappelijke output. Wie bepaalt er echter wie welk
onderzoek moet doen en of dat onderzoek kans van slagen heeft: de expert. Deze bepaald dit aan de
hand van eigen kennis en kennis van de reputatie van de onderzoeker. Deze reputatie komt weer
voort uit publiceren en er is dus een overlap tussen de sturing vanuit beleid vanuit de professie.
De invloed van de beleidsmaker is het grootst wanneer er nog geen behoefte is aan externe
expertise, dit zal dus bij de bepaling van de algemene doelen zijn. De invloed van de wetenschapper
is het grootst wanneer de beleidsmaker te weinig specifieke kennis bezit, dit zal dus bij de
specifiekere behoeften zijn. Zowel de beleidsmaker (lees: manager) als de professional (lees: expert)
hechten hierbij beiden aan publicaties. De expert hecht hieraan omdat deze publicaties de
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belangrijkste factor zijn in het verkrijgen van een goede reputatie (Wouters, 1999) en de manager
hecht hieraan omdat de publicaties als prestatie-indicator goed te meten zijn (Pen, 2009). Bij de
manager speelt ook de matching een rol, ook hier omdat deze ook goed te meten is en dus te
gebruiken als prestatie-indicator (AWT, 2005).
Al deze bevindingen zijn weergegeven in tabel 1. Deze bevindingen zijn echter gedestilleerd uit de
literatuur, hoe de professional de prestatiesturing en –druk ervaart zal naar voren moeten komen in
het onderzoek van deze thesis.

Externe sturing

Interne sturing

Invloed op algemene doelen

Groot

Beperkt

Invloed op behoeften

Beperkt

Groot

Voornaamste prestatie-

Publicaties, matching

Reputatie, publicaties

Invloed op de input

Financieel, algemeen

Selectie, specifiek

Invloed op de throughput

Beperkt

Groot

Invloed op de output

Beperkt, algemeen

Groot, specifiek

indicatoren

Tabel 1: Externe sturing versus interne sturing binnen het (bio)medische domein

Effecten van de prestatiesturing
Vanuit de hiervoor besproken literatuur kan worden geconcludeerd dat prestaties een belangrijke rol
spelen in het onderzoek en dat de rol van prestatiesturing de afgelopen jaren is toegenomen. Dat dit
systeem verweven is en gecompliceerd is mag duidelijk zijn. Deze thesis richt zich echter niet op het
minutieus in kaart brengen van dit systeem maar op de invloed die het heeft op het professionalisme
binnen het onderzoek.
Voordat er dieper op deze invloed kan worden ingegaan zullen andere gevolgen eerst besproken
worden. Sommige van deze invloeden zijn hypothetisch en vinden hun basis in algemeen onderzoek
naar prestatiesturing en –meting (De Bruijn, 2001) (Osborne & Gaebler, 1993), andere zijn ontleend
aan het onderzoek van Pen (2009) naar invloed van prestatiemeting op het wetenschappelijke
onderzoek.
De indeling van de theoretische effecten van de prestatiesturing en –meting is gebaseerd op het
boek ‘Reinventing Government’ van Osborne en Gaebler (1993). Voor deze benadering is gekozen
omdat Osborne en Gaebler kunnen worden gezien als autoriteiten op dit gebied.
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Osborne en Gaebler delen de mogelijke positieve effecten van prestatiesturing in op basis van
gevleugelde zinnen waarvan de zin ‘what gets measured gets done’ wellicht een van de bekendere is.
Deze indeling van positieve effecten zal dezelfde lijn volgen alleen zullen hierbij de positieve effecten
van De Bruijn (2001) en Pen (2009) worden toegevoegd.

What gets measured gets done
+ Wanneer een organisatie zich bewust is van de prestaties die zij moet leveren zal zij die ook
leveren. Het gevolg hiervan is doelgerichter handelen hetgeen uiteindelijk leidt tot grotere
prestaties. Een onderzoeksgroep die wordt afgerekend op het aantal publicaties zal uiteindelijk
zoveel mogelijk proberen te publiceren.

If you don’t measure results you can’t tell success from failure
+ Door de resultaten zichtbaar te maken kan men bepalen hoe succesvol organisaties zijn ten
opzichte van elkaar. Daarnaast zorgt het zichtbaar maken van resultaten ook voor een grotere
transparantie. Van onderzoeksgroepen waarvan de output niet zichtbaar is kan men niet bepalen in
hoeverre zij succesvol zijn.

If you can’t see success, you can’t reward it
+ Beloning van prestaties is belangrijk in sturing, het motiveert mensen en organisaties om harder en
beter te werken. Wanneer prestaties zichtbaar zijn kan men deze belonen. Deze beloning kan
verschillende vormen hebben: het kan gaan om allocatie van middelen zodat de organisatie meer
financiële ruimte krijgt of om een directe beloning, bijvoorbeeld in de vorm van een bonus. Een
ander positief effect is dat succesvolle organisaties een groot wervingseffect hebben: mensen zijn
meer bereid om voor een succesvolle organisatie te werken dan voor een niet succesvolle. Dit laatste
wordt in de evaluatie van het SEP (Jongbloed & van der Meulen, 2006) ook onderschreven:
onderzoeksgroepen hechten aan hun succes omdat zij daarmee andere toponderzoekers aantrekken.

If you can’t reward success, you’re probably rewarding failure
+ Een boude uitspraak van Osborne en Gaebler die toegespitst is op hulpbehoevendheid. Een
hulpbehoevende organisatie krijgt vaak steun om overeind te kunnen blijven en deze steun zien
Osborne en Gaebler als een beloning voor slechte prestaties. Dit geldt ook voor onderzoek: als je alle
onderzoekers op de universiteit financiert, financier je dus ook diegenen die nooit wat publiceren.
Vanuit het oogpunt van beleid- en besluitvorming heeft het gegeven dat prestaties zichtbaar zijn en
dat succes van falen kan worden gescheiden een positief effect. Er kan hierdoor dieper ingegaan
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worden op de achtergrond van het succes of falen waarna een evenwichtiger beslissing kan worden
gemaakt als het gaat over bijvoorbeeld de allocatie van middelen.

If you can’t see success, you can’t learn from it
+ Doordat het succes van organisaties bekend is kunnen organisaties leren. Leren vanuit zichzelf door
succesvolle en minder succesvolle processen te analyseren en te vergelijken 3n leren van elkaar
doordat succesvolle organisaties bekend zijn kunnen dienen als voorbeeld voor anderen. Deze vorm
van leren kan goed werken binnen universiteiten waarbij het contact tussen verschillende groepen
laagdrempelig is.

If you can’t recognize failure you can’t correct it
+ Dit is een tegenhanger van het wervingseffect, namelijk het vervangingseffect: zwak presterende
organisaties zullen te maken hebben met het vertrek van werknemers naar succesvollere
organisaties. Daarnaast kunnen middelen anders verdeeld worden: een slecht lopende organisatie
kan gestraft worden door bijvoorbeeld een korting op het budget. Uit de evaluatie van het SEP blijkt
ook dat onderzoeksgroepen die laag scoren worden gekort of zelfs worden opgeheven (Jongbloed &
van der Meulen, 2006). Kanttekening bij dit voorbeeld is wel dat ook groepen met een hoge SEP
score bij tijd en wijlen ook worden opgeheven, bijvoorbeeld wanneer een universiteit de focus van
onderzoek verlegt.

If you can demonstrate results you can win public support
+ Vanuit de publieke sector is het vaak moeilijk te verantwoorden waar de verschillende organisaties
mee bezig zijn. Door de resultaten inzichtelijk te maken kan men aan het publiek laten zien welke
prestaties er geleverd worden voor hun belastinggeld. Valorisatie kan hierbij een grote rol spelen,
bijvoorbeeld wanneer het publiek bekend wordt gemaakt met de praktische resultaten van
onderzoek. Een laboratorium die een doorbraak weet te forceren op bijvoorbeeld het gebied van
kankeronderzoek kan rekenen op een grote steun vanuit de maatschappij.

Al deze positieve effecten hebben hun schaduwzijdes. De uitspraak ‘what gets measured gets done’
is simpel en ogenschijnlijk correct maar brengt ook implicaties met zich mee. Deze implicaties zijn
gebaseerd op het werk van De Bruijn (2001) en Pen (2009).
Wat is namelijk hetgeen gemeten wordt, hoe wordt dit gemeten en wat is de betekenis erachter? En
wat wordt er niet gemeten?
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- Een organisatie kan zich gaan fixeren op slechts de gemeten output en hierdoor andere taken
verwaarlozen (meetfixatie). Zo zijn wetenschappers niet louter bezig met publiceren maar voeren zij
ook onderwijs- en managementtaken uit, het zijn deze taken die kunnen worden verwaarloosd
wanneer de fixatie te veel op publiceren ligt.

- Het is

ook de vraag of de prestaties die worden gemeten wel verband hebben met de

daadwerkelijke productiviteit. Des te verder het management van de werkvloer vandaan staat, des te
minder het bekend is met de betekenis achter de indicatoren, zij leven dan in hun eigen
werkelijkheid (ritualisme). Beleidsmakers van subsidieverlenende instanties zoals het NWO kunnen
goed op de hoogte zijn van het aantal publicaties van onderzoekers maar weten zij ook wat deze
publicaties betekenen op wetenschappelijk of klinisch gebied?

- Ook kan een organisatie de prestatie-indicatoren kunstmatig hoog houden: een onderzoeksgroep
kan bijvoorbeeld ervoor kiezen publicaties op te splitsen om zodoende te voldoen aan een hoge
publicatiestandaard (gaming the numbers), zonder dat de hoeveelheid kennis – het finale doel van
wetenschap - toeneemt.

- Dit leidt weer tot een papieren werkelijkheid. Als het aantal publicaties kunstmatig hoog wordt
gehouden biedt dit weinig zicht op de daadwerkelijke productiviteit in termen van kenniswinst.

- Daarnaast kunnen mensen zich ook gaan verzetten tegen de prestatiemeting door bijvoorbeeld
cijfers te manipuleren of ze niet af te staan. Daarnaast kunnen zij ook het systeem op de korrel
nemen waardoor het systeem aan geloofwaardigheid inboekt. Onderzoekers kunnen constant de
waarde van publicaties onder vuur nemen waardoor uiteindelijk die waarde daalt. Dit zijn allemaal
vormen van manipulatief en strategisch gedrag.

- Een nadeel van de fixatie op de prestatie-indicatoren is een afname van creativiteit, innovatie en
ambitie. Een onderzoeksgroep die bijvoorbeeld succesvol is in het publiceren op een bepaald terrein
zal niet gemotiveerd zijn te zoeken naar nieuwe terreinen omdat er hierdoor onzekerheid ontstaat
over de mogelijkheid tot publiceren. Dit wordt in de hand gewerkt door de retrospectieve
prestatiefinanciering: een onderzoeker zal zich hierbij extra fixeren op het publiceren van zoveel
mogelijk artikelen.

- Dezelfde fixatie op indicatoren kan leiden tot kopiëren. Minder succesvolle organisaties zullen
proberen de processen van succesvolle organisaties te kopiëren om zo zelf succesvoller te worden.
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Dit leidt uiteindelijk tot een verschraling omdat alle organisaties dan uiteindelijk eenheidworsten zijn.
Wanneer bijvoorbeeld onderzoeksgroepen zich massaal storten op kankeronderzoek dan verschraalt
het onderzoek naar andere ziekten.

- Het systeem van meting zelf kan ook nog eens verstarren of er kan sprake zijn van een zogenaamde
inflatieziekte. Een meetsysteem in een veranderende omgeving moet in staat zijn mee te groeien
met zijn omgeving. Soms is dit niet het geval omdat het systeem een afspiegeling is van de belangen
en daarom kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen verandering.
Een tegenhanger van deze verstarring is de inflatieziekte: hierbij ondergaat het systeem vele
veranderingen en ontstaat er een veelvoud aan indicatoren. Hierdoor overlappen indicatoren elkaar
en wordt het moeilijker om een reëel beeld te schetsen van de werkelijke prestaties. Dit is al te zien
bij de evaluatie van het SEP, onderzoekers hechten slechts weinig waarde aan het SEP en dit komt
misschien wel omdat dit het zoveelste prestatiemeetinstrument is (Jongbloed & van der Meulen,
2006).

Al met al zijn er in het algemeen veel mogelijke positieve effecten maar ook veel mogelijke negatieve
effecten van prestatiesturing. Een opsomming hiervan is te vinden in tabel 2. Een bewust in de tekst
weggelaten negatief effect is die van de deprofessionalisering of anders gezegd: de aantasting van de
professionaliteit, die is beschreven door De Bruijn (2001). Dit effect zal in het volgende hoofdstuk
besproken worden maar hiervoor dient eerst het begrip professionalisme uiteen te worden gezet.

Twee belangrijke laatste punten betreffen de waarde en de controleerbaarheid van
wetenschappelijke prestaties. De taken van een wetenschapper zijn immers talloos en de controle
hierover beperkt. Zegt de hoeveelheid publicaties daadwerkelijk iets over de hoeveelheid
geproduceerde kennis? En zo ja, wat is de waarde van deze kennis? Daarnaast zijn artikelen geen
doel maar een middel, een middel om kennis mee te verspreiden. Net zoals boetes geen doel op zich
zijn maar een middel om de maatschappij veiliger te maken.
De controle die de wetenschapper over zijn prestaties heeft zijn ook beperkt: de uitkomst van een
onderzoek is moeilijk te controleren; een hypothese kan bevestigd worden maar ook verworpen. Op
het gebied van onderwijs is controle ook lastig: wanneer een student niet afstudeert, is dit dan de
schuld van de student of van de onderwijzer?
Hiermee zijn we weer terug bij de eerste orde en tweede orde producten van De Bruijn (2001) die
eerder al besproken zijn. Wetenschappers produceren tweede orde producten en dit levert
complicaties op voor de controleerbaarheid van de wetenschappelijke producten. Dit maakt het
meten en sturen op wetenschappelijke prestaties complex en leidt tot zowel negatieve als positieve

29

effecten. De effecten op specifiek het professionalisme zullen besproken worden in het volgende
hoofdstuk.

Positieve effecten

Negatieve effecten

Bijdrage aan verantwoording

Manipulatief gedrag

Bijdrage aan transparantie

Ritualisme

Bijdrage aan innovatie

Meetfixatie

Beloning van prestatie

Kopiëren

Bijdrage aan lerend vermogen

Strategisch gedrag

Doelgerichter handelen

Afname van creativiteit, innovatie en ambitie

Allocatie van middelen

Straf op prestaties

Vergroting prestaties

Papieren werkelijkheid

Wervings- en vervangingseffect

Verstarring of inflatie

Kwaliteit van beleid- en besluitvorming

Deprofessionalisering

Tabel 2: positieve en negatieve effecten van prestatiemeting (De Bruijn, 2001) (Pen, 2009)
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3. Professionalisme
De focus van deze thesis ligt op de invloed van de prestatiesturing op de professional. Voor de
definitie van het begrip professional zal de theorie van Eliot Freidson (2001) worden gebruikt, één
van de autoriteiten op dit gebeid. Zijn zienswijze zal eerst uiteen worden gezet en vervolgens zullen
ook de visies van andere auteurs op dit onderwerp aan bod komen.

De klassieke professional
Professionalisme, of in het Engels professionalism, is een begrip dat tegenwoordig algemeen gebruikt
wordt en daardoor een andere betekenis heeft gekregen dan de betekenis die Freidson er aan gaf.
Freidson (2001) omschrijft professionalism als (vrij vertaald naar het Nederlands) ‘een set van
instituties die het mogelijk maakt voor leden van een beroep om zichzelf te onderhouden terwijl zij
controle kunnen uitoefenen op hun werk’ (Freidson, 2001). Deze beschrijving van Freidson is niet de
enige, al wordt Freidson gezien als één van de autoriteiten op het gebied van professionalisme.
Freidson heeft in zijn werk Professionalism, the third logic (2001) een set van vijf basiscriteria of
basiskarakteristieken gegeven om de professional en het professionalisme te onderscheiden van
andere beroepsgroepen. Deze basiscriteria heeft hij gebaseerd op zijn eigen werk, hetgeen gericht
was op de machtsverhouding van de professional ten opzichte van de staat, en op het werk van
Durkheim, Parsons en Abbot (Duyvendak, Knijn, & Kremer, 2006). Dit werk van Freidson zal de
leidraad zijn voor het onderzoek naar de invloed van prestatiesturing op het professionalisme in de
wetenschap; het is de laatste jaren ook door een keur aan anderen (zie Tonkens, Van den Brink,
Trappenburg, Noordegraaf) gebruikt in studies over professionalisme.

Als men kijkt naar Freidsons definitie, dan is controle hierbij een zeer belangrijk punt. Controle over
de opleiding van professionals, de accreditatie, de arbeidsverdeling en de jurisdictie. Daar waar
prestatiesturing handelt over externe controle, daar handelt het professionalisme over interne
controle. De professionals creëren als het ware een eigen vrije handelingsdomein tussen andere
beroepsgroepen waarover zij zelf de controle uitoefenen. Hiermee creëren zij ook een grote vrijheid
ten opzichte van de ‘buitenwereld’, de enige controle die getolereerd wordt is de interne controle.
De achterliggende gedachte achter de controle vanuit de eigen beroepsgroep ligt in de
gecompliceerdheid van de professie. De professional moet over een grote hoeveel kennis en kunde
beschikken. Deze kennis is dermate gespecialiseerd dat men er geen toegang toe kan krijgen zonder
de vereiste training en ervaring. Dit scheidt de kennis en kunde van de professional van die van de
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ongeschoolde arbeider. De enige die controle kan uitvoeren over de professie is de professie zelf en
daarom moeten zij de vrijheid krijgen zichzelf te controleren.
Die controle biedt professionals de mogelijkheid elkaar op te leiden en dit is essentieel omdat de
kennis en kunde van de professie dermate uitgebreid is dat alleen de professionals die kunnen
bezitten en zij dus de enige zijn die in staat zijn andere op te leiden.
Daarnaast kan de kennis en kunde van de professional niet geheel worden gestandaardiseerd of
gerationaliseerd. Dit is dan ook de basis voor de discretionaire ruimte van de professional omdat de
professional niet terug kan vallen op procedures of standaardinstructies. Het is daarom dat de
professional zijn eigen oordeel moet kunnen vellen op grond van professionele beginselen en
criteria. Om mogelijk te maken dat de professional een eigen onafhankelijk oordeel kan vellen moet
hij daarin vrij zijn en moet er dus geen invloed worden uitgeoefend door derden (management,
consument, overheid). Hij is immers, op grond van zijn kennis, het meest geschikt om te oordelen.
De enige controle of invloed die uitgeoefend zou moeten worden zou van collega professionals
moeten komen omdat zij immers dezelfde kennis en kunde bezitten: slechts zij zijn in staat om te
beoordelen of de professional naar de maatstaven van zijn of haar professie juist en zorgvuldig heeft
gehandeld. Het is daarom dat de jurisdictie ook in handen moet zijn van de professie (Freidson,
2001).
Om de professional verder te beschermen tegen externe invloeden en controle dienen de
professionals naast de vrijheid om hun eigen beroepsgroep te kunnen trainen en te kunnen
controleren, ook de verdeling van arbeid te beheren. Dit voorkomt dat niet professionele
arbeidskrachten de concurrentie aangaan met de professionals (Freidson, 2001).
Doordat de professionele beroepsgroepen al deze vrijheden nodig hebben ontstaat er een
uitzonderlijke verhouding tot de staat en de verdeling van arbeid. De staat dient namelijk deze
vrijheid van de professional jegens anderen, waar onder de staat zelf te waarborgen. Bijvoorbeeld op
de arbeidsmarkt: Freidson (2001) omschrijft 3 vormen van verdeling van arbeid: de vrije, de
bureaucratische en de professionele / occupational markt. Bij de vrije markt wordt de divisie van
arbeid gedreven door het systeem van vraag en aanbod, bij de bureaucratische markt door
ambtenaren en bij de professionele markt door de professionals zelf. Huidige systemen bevatten alle
drie de verschillende markten en hierdoor ontstaan er spanningen tussen de verschillende markten.
Een voorbeeld is de frictie tussen de vrije markt en de professionele op het gebied van
gezondheidzorg. Bij de vrije markt zou dit betekenen, ideaaltypisch gezien, dat iedereen vrij is om
zorg aan te bieden, terwijl bij de professionele markt alleen de professional zorg mag aanbieden. De
staat heeft hier de macht om te bepalen wie de zorg mag aanbieden en dus hoe de systemen zich
tegenover elkaar verhouden. Hierdoor is de verhouding tussen de staat en de professional zeer
belangrijk, de staat dient namelijk de professional te beschermen tegen andere aanbieders. Actuele
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voorbeelden zijn de discussie over vraag of homeopaten ook artsen (en dus professionals) zijn en de
strijd tussen mental coaches en psychologen (beschermd via BIG registratie door overheid).
De bescherming van de staat heeft een tegenstrijdigheid in zich: het professionele domein moet
beschermd worden door de staat voor beïnvloeding van andere partijen, zoals de staat zelf. Deze
bescherming kan men terugvinden in wettelijke bepalingen die professies zoals arts, accountant,
notaris maar ook wetenschapper beschermen. Deze professies met wettelijke basis kunnen gezien
worden als klassieke professies. Bijvoorbeeld de professie arts vindt de gerechtelijke basis in de
Nederlandse Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) (de Jong, 1998). Een ander
voorbeeld van bescherming is artikel 435 van het Wetboek van strafrecht waarin men verscheidene
titels beschermt: ‘Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft: hij die zonder daartoe
gerechtigd te zijn de titel van advocaat, gerechtsdeurwaarder, dan wel een der in de artikelen 7.20,
7.22, tweede lid, 7.22a, eerste lid, en 7a.5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek genoemde titels voert’ via (mijnwetten.nl, 2012).
De bescherming van de wetenschapper ligt in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek waarin bepaald is op welke manier opleiding en accreditatie binnen het wetenschappelijk
onderzoek dient te worden verzorgd. Hierbij is een grote ruimte gelaten voor de interne controle
hetgeen men kan terugvinden in bijvoorbeeld artikel 7.18: ‘voor elke promotie wijst het college voor
promoties een hoogleraar van een universiteit, een levensbeschouwelijke universiteit of de Open
Universiteit aan als promotor. De promotie vindt plaats ten overstaan van dit college of van een
commissie, door het college samen te stellen uit hoogleraren en andere personen ten aanzien van
wie het heeft geoordeeld dat zij over voldoende bekwaamheid beschikken om in de commissie
zitting te hebben, met inachtneming van het in artikel 7.19 bedoelde promotiereglement’ (via
mijnwetten.nl, 2012). De interne vrijheid van de wetenschappelijke professional is dus in Nederland
wettelijk vastgelegd.
Een laatste belangrijke onderdeel zijn de waarden en idealen van de professional. Zo zou de
professional zich in zijn werk moeten laten leiden door bepaalde waarden en niet door eigen gewin
of economische efficiëntie. Dit goed uitvoeren van de professie zorgt ervoor dat de professionele
attitude een focus heeft op het proces (Freidson, 2001). Bij een arts is het uiteindelijk niet de vraag of
de patiënt is overleden maar of de professional zijn taken goed heeft uitgevoerd. Bij een
wetenschapper is het niet van belang of de resultaten positief of negatief zijn maar of het onderzoek
juist is uitgevoerd. Verderop in dit hoofdstuk zullen de waarden van de academische professional
meer specifiek uiteen worden gezet.

Samenvattend kan gesteld worden dat de professional een grote mate van vrijheid heeft, kwaliteiten procesgericht is en idealen nastreeft die een grote intrinsieke waarden hebben. Over de
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beroepsgroep zelf kan gesteld worden dat die zich kenmerkt door interne controle en een grote
maat van bescherming door de staat.

De dynamische professional
De omschrijving van Freidson van de professional is zeer theoretisch en biedt een mooi handvat voor
onderzoek, maar, zoals vaker blijkt, zijn praktijk en theorie niet altijd even gemakkelijk te verenigen.
De professionele beroepsgroep als statisch geheel is namelijk een illusie: de invulling van professies
verandert en dus zijn ook de waarden van de professionals aan verandering onderhevig. Zoals Mirko
Noordegraaf aangeeft in zijn boek ‘Professioneel bestuur’ (2008): ‘steeds worden grenzen
vastgesteld en geaccepteerd, en mogelijk opnieuw vastgesteld, grenzen bepalen wie er wel en niet
bij hoort, wat wel en niet belangrijk is, wie op welke plekken mag werken, wie waarover gaat, tot wie
de beroepsbeoefenaars zich mogen verhouden, en wat professionals behoren te doen’ (Noordegraaf,
2008, p. 35). Een sprekend voorbeeld is hierbij de invulling van de professie van arts. Hierbij is de eed
van Hippocrates al eeuwenlang de basis van de professionele waarden maar zelfs deze waarden zijn
aan verandering en strijd onderhevig. Euthanasie staat bijvoorbeeld lijnrecht tegenover de gelofte
dat een arts nooit iemand een dodelijk middel mag toedienen (beroepshoudingindezorg.nl, 2012).
Een andere strijd is die om de definitie van prestaties, de vraag welke goed en welke slecht zijn.
Vanuit de professie zijn het de professionals die de prestaties definiëren en beoordelen. In het
afrekenen van professionals op grond van deze definities staat de interne controle centraal. Hierbij
speelt het beschermde handelingsdomein een belangrijke rol: het zijn namelijk de professionals die
hierbij zowel rechter, jury als beul zijn. Maar het is de staat die ze deze vrijheid geeft en of deze
vrijheid in een democratische staat nog steeds stand houdt is echter nog maar de vraag. Een treffend
voorbeeld is het adagium ‘patiënt overleden, operatie geslaagd’ (voorbeeld van Noordegraaf (2008)
p.34). Dit houdt in dat als alle procedures juist zijn opgevolgd de arts geen blaam treft. Deze
prestatiedefinitie staat onder druk omdat buitenstaanders zoals overheden en burgers meer eisen
dan alleen procedurele verantwoordelijkheid, hierdoor raakt de professie grip kwijt op de
prestatiedefinities. Een voorbeeld op het gebied van de wetenschap is de prestatiesturing op het
gebied van publicaties in het wetenschappelijk onderzoek want hiermee proberen managers grip te
krijgen op de prestaties van de professionals.
De verhouding tussen de burger en de professional is daarnaast ook veranderd. Dit is het beste te
zien als men nogmaals naar de verhouding tussen burger en arts kijkt. Voorheen was de arts nog de
wijze professional en de burger deed wat de arts hem opdroeg te doen maar tegenwoordig zijn
burgers mondig en eisen zij inspraak en overleg (Tonkens, 2003). Voor de onderzoeker is de directe
verhouding tot de burger allicht niet interessant maar in het verlengde hiervan ligt de verhouding
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van professional tot de democratische staat, de staat betaald de wetenschapper immer voor kennis
en is daarmee een bijzonder soort ‘klant’.
De verhouding professional ten opzichte van de staat is ook ter discussie gesteld: Freidson (2001) ziet
de professional als een dienstverlener (service class) maar niet als een knecht (servant class) en stelt
dat in het uitvoeren van hun taken de professionals in strijd met de wet mag handelen (Freidson,
2001 p. 221). Deze stelling van Freidson roept vragen op over het verhouding van de professional tot
de staat en haar burgers (De Jonge, 2010). Dient de professional rücksichtslos de waarden van de
professie na te jagen? Of dient de staat en haar burgers uit te maken welke doelen de professional
moet hebben?
Naast de verhouding tussen de staat en de professional is er de verhouding ‘manager’ /
‘professional’. Hierbij speelt de prestatiesturing een belangrijke rol. De prestatiesturing wordt daarbij
gezien als een armoedig sturingsinstrument. Auteurs op de hand van de professionals pleiten voor
het terugdringen van deze sturing van managers. De terugkomst van de professional en dus ook de
professionele afweging wordt gezien als oplossing (Van den Brink, Jansen, & Pessers, 2005).
Daarnaast wordt er een verlangen uitgesproken naar de terugkeer van waarden en ethiek in de
professies (Freidson, 2001) (Van den Brink, Jansen, & Pessers, 2005).
Of de tegenstelling tussen ‘manager’ en ‘professional’ wel terecht is blijft echter de vraag. De
continue strijd die er gevoerd wordt rondom en binnen de professies zorgt ervoor dat professies aan
verandering onderhevig zijn. Waarden worden geherformuleerd, prestaties worden opnieuw
gedefinieerd en uiteindelijk verandert ook de rol van de professional. Professionals worden steeds
meer manager (Noordegraaf, 2008) en ditzelfde geldt ook in de wetenschap.

Deze bespiegelingen rondom het thema professionalisering zijn interessant maar in het onderzoek
zal enkel gekeken worden naar de verandering van gedrag. Er zal geen onderzoek worden gedaan
naar veranderende rolpatronen in de wetenschap.
Om de invloed van de prestatiesturing op het professionalisme van de onderzoek in beeld te brengen
is gekozen om vanuit Freidson en Merton te werken omdat hun idealen en waarden meer
afgebakend zijn. De nauwe definities van Freidson en Merton zijn beter te onderzoeken dan de
dynamische observaties van bovenstaande auteurs. Om aan de definities te voldoen zal de
onderzoeker worden beschreven als klassiek professional.
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De academische professional
Academische onderzoekers horen bij de klassieke professies en dus kan men een vergelijking maken
met de ideaaltypische professional beschreven door Freidson.
Een wetenschapper / onderzoeker bezit een grote hoeveelheid aan kennis die vergaard is over een
groot aantal jaren. De kennis die een wetenschapper dient te bezitten is geen statisch geheel maar
een uitdijend geheel. Dit zorgt ervoor dat de professie ‘onderzoeker’ aan verandering onderhevig is.
Konden onderzoekers zoals Leonardo Da Vinci zich nog breed oriënteren en onderzoek doen naar de
vele aspecten van het leven zoals de mechanica, de geneeskunde en de sterrenkunde, tegenwoordig
is dit onmogelijk. De hoeveelheid kennis die in de afgelopen eeuwen is verzameld is dermate
uitgebreid dat die niet te verhapstukken is voor slechts één persoon. Huidige onderzoekers
specialiseren zich dan ook op een specifiek vlak en dit zorgt ervoor dat de kennis die een
onderzoeker bezit zeer specifiek is en niet algemeen toegankelijk. Het instituut waar deze kennis wel
kan worden verkregen is de universiteit, op deze universiteit wordt de toekomstige professional
opgeleid door zijn voorgangers en zo kan de universiteit worden gezien als de intern gecontroleerde
opleiding van de wetenschappelijke professional. Ook de accreditatie ligt in handen van de
professional, dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij de promotie hetgeen, zoals al eerder
beschreven, een interne aangelegenheid is, beschermd door de wet.
De controle stopt echter doorgaans niet na de opleiding want de universiteiten zijn verantwoordelijk
voor een groot deel van de onderzoeksactiviteiten en dus is er een grote kans dat een opgeleide
onderzoeker zijn plaats op de arbeidsmarkt zal vinden op de universiteit, onder supervisie van
ervaren professionele onderzoekers. Met andere woorden; op de universiteit is de controle over
opleiding en arbeidsplekken (grotendeels) in handen van de professional.
Discretionaire vrijheid is ook een belangrijk onderdeel van de professionele habitus, onderzoek is
immers moeilijk te standaardiseren. Al moet vermeld worden dat in praktijk onderzoekers vaak
gebruik maken van (zelf) ontwikkelde routines of protocollen (Pen, 2009). Echter, om een keuze te
kunnen maken voor een bepaald protocol, is een degelijke hoeveelheid kennis vereist. Dit is zeker
het geval bij fundamenteler onderzoek waarbij routines en protocollen schaars zijn. Al met al dient
de wetenschappelijke professional de vrijheid te hebben vele gecompliceerde keuzes te maken.
Als het gaat om interne jurisdictie heeft de wetenschap een tweeledig systeem: interne controle
wordt namelijk uitgevoerd door instanties bestaand uit professionals zoals in Nederland de
commissie Wetenschap, Ethiek en Integriteit (WEI) (KNAW, 2012) maar ook door de professionals
onderling. Dit vindt plaats door middel van peer review, het systeem waarbij wetenschappers elkaars
werk controleren en beoordelen. Daarnaast is het ideaal dat wetenschappers, dus professionals,
elkaar controleren als het gaat om werkzaamheden binnen bijvoorbeeld een universiteit of
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onderzoeksgroep. Op nationale schaal is de interne controle terug te vinden in het SEP (Standard
Evaluation Protocol), deze beoordeling van onderzoeksgroepen aan de hand van het SEP wordt
gedaan door collega’s en is dus een vorm van interne controle (VSNU, KNAW & NWO, 2010).
Alle voorgaande punten van de wetenschappelijke professie hadden een verband met interne
controle en de vrijheid van de beroepsgroep. Er bestaat echter een onderdeel van de professionele
onderzoeker daar buiten valt en een meer idealistische achtergrond heeft, namelijk de normen en
waarden. Zoals al eerder is vermeld, is het proces bij de wetenschap belangrijker dan het resultaat:
resultaten hebben alleen betekenis wanneer onderzoek juist is uitgevoerd. Daarnaast bezit de
professional een set aan normen en waarden die het persoonlijk en economisch belang overstijgen.
Bij een rechter zou dit de waarde ‘recht’ kunnen zijn en bij een arts zou dit de waarde ‘gezondheid’
kunnen zijn (Freidson, 2001). Bij de wetenschapper kan men de waarde ‘kennis’ of ‘waarheid’
ontdekken maar dit blijven brede en vage begrippen. Omdat deze waarden belangrijk zijn loont het
om deze waarden te verkennen. Robert Merton biedt hierbij een set van waarden die tegenwoordig
nog steeds relevant lijken en goede aansluiting vinden bij het professionele ideaaltype.
In zijn artikel Science and technology in a Democratic Order legde Robert Merton (1942) de basis voor
de waarden en normen in de wetenschap. Merton omschreef vier waarden: universalism,
communism (hetgeen later vertaald werd als communality), disintrestedness en organized skepticism
(Judson, 2004).
Universalism richt zich op het universele karakter van de wetenschap: wetenschap is niet gebonden
aan natie, etniciteit of politieke ideologie. Wetenschap zou onbevooroordeeld moeten worden
beoordeeld. Het idee dat nationaliteit, etniciteit en ideologie niet meegenomen moest worden in het
oordeel zal in de jaren dat het artikel gepubliceerd werd (jaren 40) waarschijnlijk baanbrekend zijn
geweest maar lijkt in de huidige tijd zijn relevantie te hebben verloren. Deze gedachte wordt wel
weer interessant als men het sec plaatst in het perspectief van onbevooroordeeld beoordelen.
Wetenschappelijke resultaten zouden dan in principe zonder vooroordelen moeten worden getoetst.
Dit zou inhouden dat de reputatie van de onderzoeker die de resultaten levert niet van belang zou
moeten zijn (Anderson, 2000).
Communality is de gedachte van het gemeenschappelijke eigendom: wetenschap is niet het werk van
individuen maar van een gemeenschap en zal dus gemeenschappelijk goed moeten zijn. Kennis dient
dus ten allen tijden gedeeld te worden met de wereld.
Disinterestedness houdt in dat de wetenschapper zijn persoonlijke motieven ondergeschikt dient te
maken aan het belang van de gemeenschap. Hierin kan men de waardevolle en belangeloze
professionele attitude van Freidson terugvinden:een professional dient meer dan alleen zichzelf of
een bedrijf.
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Organized scepticism is het idee dat alle ideeën onderworpen dienen te worden aan kritisch
onderzoek. Dit kritische onderzoek kan weer gezien worden in het licht van de interne controle zoals
die al eerder omschreven is.
De hier boven weergegeven waarden van Merton, zijn ontleend aan zijn essay uit 1973 – er zijn
verschillende versies van het essay in omloop, vaak met de titel The Normative Structure of Science.
Naast deze waarden van Merton zijn er door Mitroff (1974) zogenaamde counternorms omschreven,
welke ook terug komen in andere artikelen zoals die van Anderson (2000). Dit zijn tegenhangers van
de waarden van Merton, deze zijn:
Individualism: wetenschappers beschermen hun bevindingen om zeker te zijn van publicaties,
patenten of aanvragen.
Particulism: wetenschappers beoordelen nieuwe kennis en toepassingen op basis van reputatie van
de onderzoeker of onderzoeksgroep in kwestie
Self-interestedness: wetenschappers binnen hetzelfde vakgebied concurreren met elkaar voor
fondsen en erkenning.
Organized dogmatism: wetenschappers investeren hun carrière in het promoten van hun eigen
belangrijke bevindingen, theorieën of innovaties.

De voordelen van het professionalisme
De waarden die hiervoor besproken zijn bieden inzicht in het belang van het professionalisme. Door
deze waarden krijgt werk een bredere en belangrijkere betekenis dan simpelweg ‘brood op de plank
krijgen’. Bij de onderzoeker kan het dienen van de wetenschap gezien worden als een ideaal, iets wat
de onderzoeker niet doet voor het geld maar voor het vergaren van wetenschappelijke kennis. Dit
zorgt voor een diepere intrinsieke motivatie. In het essay Science as a Vocation van Max Weber
(1918) stelt Weber dat de wetenschap totale toewijding vereist, dat de wetenschapper moet
accepteren dat zijn werk gebruikt en overtroffen zal worden en bovenal dat de wetenschapper zich
moet toewijden aan rationalisatie en demystificatie. Het professionalisme biedt dus ‘waardevol’
werk. Ook staat bij het professionalisme kwaliteit voorop, niet efficiency.
De andere basis van de voordelen van het professionalisme in de wetenschap ligt in de
ogenschijnlijke oncontroleerbaarheid van de kennis die vanuit de wetenschap is voortgekomen. Een
externe beleidsmaker of manager zal met grote inspanning slechts een klein inzicht kunnen
verkrijgen over een klein onderdeel van het wetenschappelijke veld. Als zelfs de wetenschappelijk
onderzoeker jaren moet spenderen aan opleidingen, trainingen en het opdoen van ervaring, hoe zou
een manager dan inzicht kunnen krijgen in zijn bezigheden? Deze tacit knowledge is dus moeilijk te
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controleren en te expliciteren (De Bruijn, 2001). Een van de grote pres voor het professionalisme is
dus de redenatie dat alleen professionals de kennis hebben om andere professionals te controleren.

De nadelen van het professionalisme
Deze nadruk op interne controle legt ook gelijk de zwakheden van het professionalisme bloot. De
relatieve vrijheid waarin professionals kunnen handelen wordt bijvoorbeeld gezien als een rem voor
de productiviteit. Dit zou voortkomen uit het beperkte inzicht van buitenaf op de daadwerkelijke
taken van de professional en de manier waarop deze worden uitgevoerd. Hierdoor is het proces zo
ondoorzichtig dat de professional zich niet gedwongen voelt resultaten af te leveren.
Daarnaast is deze ondoorzichtigheid in spanning met verantwoording. De professional die geen
inzicht geeft in zijn processen kan immers moeilijker worden afgerekend (Duyvendak, Knijn, &
Kremer, 2006). Deze problemen zouden kunnen worden voorkomen door een strenge, horizontale,
interne controle, alleen stuit men hier tegen het non-interventie beginsel (Pen, 2009). Collega
onderzoekers binnen een veld zijn vaak bekenden en zijn minder geneigd om elkaar de maat te
nemen. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in de meta-evaluatie van het SEP, uit dit onderzoek
blijkt dat onderzoekers hun collega’s vrijwel altijd positief beoordelen en dat negatieve scores
praktisch niet voorkomen (Meta Evaluatie Commissie, 2007). Daarnaast werkt dit non-interventie
beginsel ook door in de peer review, onderzoekers beoordelen onderzoek van collega’s minder
kritisch wanneer zij bevriend zijn met de collega (Campbell, 2003).
Het peer review proces blijkt uit onderzoek sowieso geen waterdicht systeem te zijn. Binnen het peer
review proces blijkt dat reviewers vaker geneigd zijn populaire, heersende paradigma’s over te
nemen of de artikelen van prominente groepen minder streng te behandelen (Pen, 2009). Naast dat
dit klaarblijkelijk nadelen van de interne controle zijn gaan enkele vormen van reviewer bias ook
tegen de waarden van Merton in. Het beoordelen van artikelen op basis van deze reputatie gaat
tegen het idee in dat wetenschap universeel moet zijn en dus niet beoordeeld kan worden op andere
criteria behalve de kwaliteit. Ook druisen alle bovenstaande vormen van bias in tegen het
georganiseerde scepticisme: reviewers zijn klaarblijkelijk minder sceptisch dan ze zouden moeten
zijn. Een andere uiterste is dat bij tijd en wijlen reviewers geneigd zijn bevindingen van anderen te
stelen, hetgeen uiteraard het review proces niet te goede komt maar ook niet het onderliggende
vertrouwen van de beroepsgroep (Anderson, 2000) (Pen, 2001). Het systeem van interne controle is
dus alles behalve zaligmakend.
Het professionalisme kan ook botsen met de democratie en daarmee met de burgers waar zij
dienstbaar aan zijn. Als professionals alleen hun eigen doelen en waarden nastreven en hierbij geen
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inmenging van de staat verdragen dan is dat in strijd met de democratie (De Jonge, 2010). Bij
onderzoekers kan men dan ook de vraag stellen wie moet bepalen wat er onderzocht moet worden:
de staat of de onderzoeker?
Als we de staat definiëren als de cliënt en de onderzoeker als de professional dan is afhankelijkheid
een probleem. De professional heeft namelijk belang bij het bevorderen van afhankelijkheid:
wanneer de cliënt afhankelijk is van de professional heeft de professional de macht in handen
(Brandsen & Honingh, 2011). Binnen de wetenschap kan dit betekenen dat de professionals hun
kennis niet delen met de staat waardoor de staat afhankelijk is van het oordeel van de professional.
Sowieso blijft de verhouding met de staat een belangrijk discussiepunt. Wie controleert wie? Wie
dient wie? Kan de staat gezien worden als cliënt terwijl zij ook beschermheer van de professie is?

De voordelen van het professionalisme liggen in de kennis en de waarden van de professional. De
nadelen liggen in de verantwoording, transparantie en bestuurbaarheid van de professional. Het is
dan ook de prestatiesturing die de belofte heeft meer sturing, transparantie en verantwoording te
kunnen verzorgen. Ook belooft de prestatiesturing de productiviteit te vergroten maar of al deze
doelen worden bereikt is nog maar de vraag.

Invloed van de prestatiesturing op het professionalisme
In het licht van de prestatiesturing van het onderzoek is de relatie tussen de manager en professional
belangrijk. Hierbij kan rol van manager echter door velen worden vertolkt: de beleidsmaker op het
ministerie van OCW, het bestuur van de universiteit maar ook de professor op het lab. Zij kunnen
allemaal als manager gezien worden en dit maakt de relatie manager / professional complex.
Daarnaast is de relatie van de staat met de onderzoeker onduidelijk: de staat is cliënt, werkgever en
beschermheer in een. Dit maakt onderzoek naar de verhouding tussen de professional en de staat
moeilijk.

Wel kan er worden gekeken naar de sturing en dan de prestatiesturing in het bijzonder. Om te
kunnen onderzoeken welke invloed de prestatiesturing op het professionalisme in de wetenschap
zou kunnen hebben zullen eerst alle mogelijke (theoretische) invloeden op een rij moeten worden
gezet. Als basis voor deze analyse zullen Freidson en Merton worden gebruikt, de gevolgen zijn
hypothetisch of komen voort uit eerdere literatuur. Eerst zal er gekeken worden naar de theoretische
invulling van het professionalisme, en dit zullen de basisprincipes worden waarop beïnvloeding kan
plaatsvinden. Vervolgens zal worden geanalyseerd waar deze beïnvloedingen de facto tot kunnen
leiden.
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De vrijheid van de professional:
Freidson (2001, p. 127) somt vijf verschillende element van het ideaaltype ‘de professional’ op. Zijn
eerste vier elementen bevatten de onderdelen kennis en kunde, jurisdictie, bescherming en
onafhankelijkheid. De grote gemene deler is hierbij de vrijheid van de beroepsgroep om zelf de
controle uit te voeren. Zo heeft de kennis en kunde een speciale status in de beroepsbevolking en
worden de jurisdictie, scholing en toelating tot de beroepsgroep gecontroleerd door de
beroepsgroep. Met andere woorden: al de controle ligt bij de professionals en dus creëert de
beroepsgroep haar eigen onafhankelijkheid. Ondanks dat de staat de bescherming van de
professionele beroepsgroep heeft gecreëerd moet de staat zich ‘er buiten houden’. Er is geen plaats
voor externe beïnvloeding en dit geldt ook voor andere partijen. Dit creëert een unieke vrijheid die
typerend is voor een professionele beroepsgroep.
De beïnvloeding van deze vrijheid kan van buitenaf komen in de vorm van inmenging. Externe
partijen kunnen proberen of eisen het onderzoek van wetenschappers te beïnvloeden. Dit zal
betekenen dat andere partijen zoals de staat of bedrijven zullen gaan sturen, dit kan sturing zijn op
het gebied van onderzoeksopzet of onderzoeksprestaties maar ook sturing op het gebied van
onderwijs, jurisdictie en werving en selectie. Deze sturing kan de vrijheid van de onderzoeker op
verschillende manier kunnen inperken.

- De onderzoeksopzet wordt beïnvloed door wensen van externe partijen:
De onderzoeker beschikt als professional over een grote hoeveelheid vrijheid in het opstellen en het
ontwerpen van het onderzoek. Deze vrijheid kan echter worden ingeperkt worden door sturing van
externe partijen zoals de overheid of de subsidieverleners, onderzoeker zullen zich dan meer laten
beïnvloeden door deze externe partijen. Het ministerie van OCW is bijvoorbeeld in de loop der jaren
meer gaan werken met focusgebieden om de resultaten van de onderzoekers te sturen (OCW, 2007).
Ook de NWO werkt met focusgebieden en dus is het formuleren van onderzoek ook hier minder vrij
(NWO, 2011). Daarnaast is er ook nog de valorisatie; onderzoekers moeten van te voren
verantwoorden welke baat de maatschappij heeft met de verkregen kennis (NOI, 2009).

- Er komt minder ruimte voor fundamenteel onderzoek:
Dezelfde inperking van de bovenstaande vrijheid door het leggen van een grotere nadruk op
valorisatie of thematiek kan ook zorgen voor minder vrij of fundamenteel onderzoek. Vrij of
fundamenteel onderzoek laat zich waarschijnlijk niet gemakkelijk vangen in een van te voren
opgelegd keurslijf en heeft dus minder kans op financiering.
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- Wetenschappers blijven meer in hetzelfde vakgebied publiceren.
Naast het meer input gerichte sturen is er ook de output sturing. Wetenschappers dienen een
respectabele reputatie te hebben op het gebied van onderzoek willen zij geld voor onderzoek
ontvangen. Een van de graadmeters van deze reputatie is het aantal publicaties op een bepaald
gebied (Wouters, 1999). Dit kan ervoor zorgen dat onderzoekers binnen hun specialisme in hun
vakgebied blijven om zodoende zeker te zijn van subsidies.
- Wetenschappers innoveren minder:
Bovenstaand punt hangt nauw samen met de innovativiteit van de onderzoeker en
onderzoeksgroepen. Zoals De Bruijn (2001) al stelt heeft de prestatiesturing een negatief effect op de
innovatie. Een organisatie zou namelijk terughoudend zijn naar het zoeken van nieuwe producten
aangezien de productiviteit daarvan onzeker is. Dit zou hetzelfde geval kunnen zijn in de wetenschap:
onderzoekers zouden terughoudend kunnen zijn wat betreft het inslaan van ongebaande
wetenschappelijke wegen omdat daar een grotere onzekerheid is wat betreft publicaties.

- Beïnvloeding scholing:
Een belangrijk andere aspect van de professionaliteit is de scholing en als men kijkt naar het
onderwijssysteem van Nederland kan men concluderen dat dit systeem ook prestatiegerichter is
geworden. Deze thesis omvat echter alleen de invloed van de prestatiesturing op het onderzoek en
daarom zal dit onderwerp niet verder worden uitgediept.

- Beïnvloeding toelating tot de beroepsgroep:
Deze beïnvloeding zal niet worden onderzocht omdat de toelating tot de beroepsgroep qua wet en
invulling onveranderd is. Het promotietraject wordt nog steeds vormgegeven door de beroepsgroep
(mijnwetten.nl, 2012).

- Beïnvloeding van de jurisdictie:
De beïnvloeding van de jurisdictie zal ook niet worden meegenomen omdat deze in handen ligt van
de KNAW en WEI. Om de beïnvloeding van deze instituten te kunnen onderzoeken had er specifiek
onderzoek moeten worden gedaan naar deze instituten. Dit is niet gebeurt omdat hiermee de focus
van de thesis was verandert en dus zal dit punt buiten beschouwing worden gelaten.

Kwaliteitsgerichtheid van de professional
Het vijfde element dat Freidson omschrijft is een ideologie die een grotere commitment vereist tot
het doen van goed werk en het leveren van kwaliteit dan tot economische efficiëntie en winst. De
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beïnvloeding van de prestatiesturing zou er voor kunnen zorgen dat economische efficiëntie en winst
wel een belangrijkere rol krijgen. Deze beïnvloeding de volgende gevolgen kunnen hebben.

- Onderzoek wordt meer beïnvloed door de zoektocht naar patenten:
De verschillende overheidsorganisaties leggen steeds meer de nadruk

op valorisatie en een

onderdeel van de valorisatie is het stimuleren van de economie, hierbij spelen patenten een
belangrijke rol (NOI, 2009). Onderzoekers zouden zich dus meer kunnen laten leiden door de
zoektocht naar patenten.

- Het onderzoek wordt meer beïnvloed door bedrijven:
Bedrijven zijn over het algemeen uit op economisch gewin en beïnvloeding door bedrijven zou dus
kunnen betekenen dat de economische motieven achter onderzoek belangrijker worden dan de
kwaliteit van het onderzoek. Deze invloed is niet ondenkbaar omdat er veel geld naar onderzoek
komt vanuit de derde geldstroom en in deze geldstroom zijn ook bedrijven vertegenwoordigd.

- Wetenschappers produceren kwalitatief slechtere publicaties:
Een grotere nadruk op efficiëntie kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderzoek. Een
vorm van verminderde kwaliteit kan liggen in het verschijnen van kwalitatief slechtere publicaties.

- Wetenschappers maken zich schuldig aan fraude, plagiaat en andere dubieuze gedragingen:
Bij de professional ligt de nadruk op het correct uitvoeren van het proces, binnen dit proces van
wetenschappelijk onderzoek zijn er verschillende voorwaarden waaraan goed onderzoek moet
voldoen, zo zijn bijvoorbeeld fraude en kopiëren uit den boze. De invloed van de prestatiesturing op
deze correcte uitvoering waarden zou negatief kunnen zijn. In het artikel van Anderson, Ronning, de
Vries en Martinson (2007) blijkt namelijk dat de druk op publiceren wetenschappers aanspoort tot
dubieuze wetenschappelijke praktijken zoals fraude, plagiaat en andere dubieuze gedragingen.

Idealen van de professional
De waarden van Merton kunnen beïnvloed zijn door de opkomende prestatiesturing en ook al
zouden de onderzoekers deze waarden nog aanhangen, hun gedragingen zouden wel veranderd
kunnen zijn. Onderzoek van Anderson (2000) laat zien dat studenten de counternorms aanhangen die
tegenstrijdig met de waarden van Merton. Omdat deze studenten zijn opgeleid door de professionals
van beroepsgroep is het mogelijk dat deze professionals het ook niet al te nauw nemen met deze
waarden en dit zou dan weer gevolgen kunnen hebben voor hun gedragingen.
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- Interne beoordeling vindt meer plaats op het gebied van reputatie (aantasting universalism):
Het idee dat wetenschap niet gebonden is aan natie, etniciteit of politieke ideologie is waarschijnlijk
achterhaald en niet meer van invloed. Het is echter nog steeds zo dat de interne beoordeling
onafhankelijk moet zijn van reputatie maar dit wordt tegengesproken in bijvoorbeeld het artikel van
Anderson, Ronning, de Vries en Martinson (2007).

- Wetenschappers zijn minder bereid om kennis te delen (aantasting communality):
Uit de literatuur volgt dat wetenschappers bang zijn dat andere wetenschappers hun resultaten
gebruiken om grants te bemachtigen en daarom informatie achter houden (Anderson, Ronning, de
Vries, & Martinson, 2007). Volgens De Bruijn (2001) zou prestatiemeting een negatieve invloed
kunnen hebben op het delen van inzichten aangezien organisaties concurreren met andere
organisaties. Organisaties zoals onderzoeksgroepen en universiteiten zouden minder geneigd zijn om
inzichten te delen zodat zij dan ten opzichte van hun concurrenten positiever beoordeeld worden.

- Wetenschappers zijn minder bereid om samen te werken (aantasting communality):
De Bruijn (2001) ziet de terughoudendheid tot het delen van kennis ook als een motivatie tot een
verminderde samenwerking tussen organisaties. Dit wordt bevestigd door onderzoek van Anderson,
Ronning, de Vries en Martinson (2007) waaruit blijkt dat de druk om te publiceren de motivatie om
samen te werken remt.

- Wetenschappers handelen meer uit persoonlijk belang of uit het belang van de groep of organisatie
(aantasting disinterestedness):
De onderzoeker zou alleen de wetenschap moeten dienen en niet zichzelf of andere belangen zoals
die van de groep of organisatie. De beïnvloeding zou er uit kunnen bestaan dat onderzoekers andere
belangen ook een grote waarde toekennen en er ook naar handelen. Dit is waarschijnlijk aangezien
onderzoekers onder invloed van de prestatiesturing meer en meer competitie moeten aan gaan voor
fondsen. Prestatiesturing kan verder ook een onderdeel allocatie bevatten (De Bruijn, 2001) (Pen,
2009) en dit kan in de wetenschap betekenen dat de onderzoeksgroep met de meeste publicaties
prevaleert en blijft. Hierdoor zijn ook persoonlijke belangen in het geding en medewerkers van
onderzoeksgroepen zouden het belang van ‘overleven’ op de eerste plaats kunnen zetten.

- De controle op de kwaliteit wordt minder (aantasting organized scepticism):
De invloed van de prestatiesturing op het kritische controle zou kunnen liggen in de toegenomen
druk op onderzoekers om te publiceren en de daaruit volgende stroom aan artikelen. Misschien zijn
er teveel artikelen om goed te reviewen of houden wetenschappers elkaar de hand boven het hoofd.
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Dit laatste is ook zichtbaar in de kritische controle via het SEP. Uit het rapport over het SEP bleek dat
wetenschappers elkaar bovengemiddeld goede beoordelingen gaven (Meta Evaluatie Commissie,
2007).

Al deze verschillende effecten vinden hun basis terug in de basisprincipes zoals beschreven door
Freidson en Merton en zijn weergegeven in tabel 3.
Professionele
basisprincipes
Vrijheid van de
professional

Kwaliteitgerichtheid
van de professional

Idealen van de
professional

Negatieve effecten van de prestatiesturing.
- de
onderzoeksopzet wordt
beïnvloed
door wensen
van externe
partijen
- onderzoek
wordt
beïnvloed
door de
zoektocht
naar patenten

- er komt minder
ruimte voor
fundamenteel
onderzoek

- wetenschappers
blijven meer in
hetzelfde
vakgebied
publiceren

- wetenschappers
innoveren minder

- het onderzoek
wordt meer
beïnvloed door
bedrijven

- wetenschappers
produceren
kwalitatief
slechtere
publicaties

- interne
beoordeling
vindt meer
plaat op het
gebied van
reputatie
(aantasting
universalism)

-wetenschappers
zijn minder
bereid om kennis
te delen
(aantasting
communality)
- wetenschappers
zijn minder
bereid om samen
te werken
(aantasting
communality)

- wetenschappers
handelen meer uit
persoonlijk belang
of uit het belang
van de groep of
organisatie
(aantasting
disinterestedness)

- wetenschappers
maken zich
schuldig aan
fraude, plagiaat
en andere
dubieuze
gedragingen
- de controle op
de kwaliteit
wordt minder
(aantasting
organized
scepticism)

Tabel 3: effecten van prestatiesturing op professionalisme; de achterliggende theoretische concepten en de gevolgen
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4. Methode
Het onderzoek dat voor deze thesis is uitgevoerd had als doel antwoord te geven op de vraag welke
invloed prestatiesturing in het Nederlandse wetenschapsbeleid heeft op het professionele gedrag en
de professionele waarden van de wetenschappelijke onderzoeker. Van te voren zijn vier empirische
deelvragen geformuleerd, een hiervan is in zijn geheel weggelaten omdat de resultaten te onvolledig
waren. Het betreft hier een deelvraag over de gevolgen van de prestatiesturing op de perceptie van
de professionele waarden. Helaas waren de resultaten wat betreft de waarden geen van alle
toereikend om er conclusies aan te verbinden. Deze ontoereikendheid kwam voort uit de
beperktheid van de data, er waren te weinig respondenten die inzicht gaven in de verandering van
de perceptie van de waarden. Voor de volledigheid is de analyse van deze deelvraag nog wel terug te
vinden in bijlage 2. De drie deelvragen die wel genoeg resultaten opleverde zijn terug te vinden in
hoofdstuk 1.
Om deze deelvragen te beantwoorden is gekozen voor semigestructureerde interviews met
biomedische of medische onderzoekers met ruime ervaring in het doen van onderzoek. De keuze
voor deze specifieke doelgroep zal eerst worden uiteen gezet, daarna zal de methode uiteen worden
gezet om vervolgens af te sluiten met een reflectie op de betrouwbaarheid en validiteit.

Respondenten
De keuze voor medici en biomedici is gebaseerd op meerdere gronden. Ten eerste is gekozen voor
deze groep omdat hiermee de grootste groep onderzoekers in Nederland onder de loep wordt
genomen. Binnen het HOOP-gebied Gezondheid zijn namelijk de meeste onderzoekers werkzaam;
HOOP staat voor Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan. Dit plan vanuit het ministerie onderscheidt
negen verschillende wetenschapsgebieden waarbij in het gebied Gezondheid de meeste
onderzoekers werkzaam zijn en de meeste publicaties leveren (VSNU, 2011). Hiermee heeft het
onderzoek de breedste scope. Er is niet gekozen voor een groep respondenten bestaande uit
onderzoekers uit alle HOOP gebieden omdat deze verschillende gebieden te zeer van elkaar
verschillen in onderzoeksmethoden en onderzoeksfinanciering.

Ten tweede ontvangt het onderzoek binnen het HOOP-gebied Gezondheid financiën vanuit velerlei
hoeken. Geld wordt vrijgemaakt vanuit de eerste geldstroom door de verschillende universiteiten,
organisaties zoals NWO en ZonMW verzorgen de tweede geldstroom en de derde geldstroom
bestaat uit financiën vanuit de Europese Unie, het bedrijfsleven en verschillende collectebusfondsen.
Dit zorgt voor een breed scala aan sturing en levert dus een gevarieerd beeld op. Daarnaast zijn de
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tweede en derde geldstroom meer prestatiegericht en zal dus de invloed van de prestatiesturing
binnen het HOOP-gebied Gezondheid groot zijn.

Ten derde is er gekozen voor deze groep vanuit de literatuur. Uit de resultaten van het artikel
Normative Orientations of University, Faculty and Doctoral Students (Anderson, 2000) komt naar
voren dat microbiologen het meest de counternorms van Merton ondersteunen. Deze tegennormen
zijn de tegenhangers van de waarden van Merton en dus is dit een indicatie dat zij deze professionele
waarden het minst uit dragen. Het verband tussen het onderzoek van microbiologen en het
onderzoek van (bio)medici is enigszins vergezocht maar helaas bood de literatuur geen inzicht in de
waarden van de (bio)medici.

Er is gekozen voor assistent professoren (of respondenten met een gelijkwaardige functie) of
professoren als respondenten omdat zij een jarenlange ervaring hebben in het onderzoek. Zij hebben
daardoor de prestatiemeting zien opkomen en kunnen de invloed daarvan op het professionalisme in
de loop der jaren inschatten. Daarnaast dragen zij meer verantwoordelijkheid en zullen waarschijnlijk
vaker geconfronteerd worden met de prestatiesturing dan bijvoorbeeld AIO’s of post docs.

De keuze voor deze groep had ook een praktische achtergrond omdat de onderzoeker in kwestie een
bachelor Biomedische Wetenschappen heeft voltooid en daarmee zijn netwerk heeft kunnen
aanspreken.

De benadering van respondenten verliep via verschillende kanalen, zo zijn alle universitaire
(bio)medische onderzoeksinstituten binnen de Randstad ge-emaild met een verzoek tot participatie.
Daarnaast hebben zowel de onderzoekers als zijn begeleider hun netwerk aangesproken.
Vooraf werd aangegeven dat er de mogelijkheid bestond om anoniem deel te nemen aan het
onderzoek maar geen van de respondenten heeft van deze optie gebruik gemaakt. Uiteindelijk zijn
negen respondenten geinterviewd. Deze respondenten kwamen vanuit vele verschillende richtingen
binnen het (bio)medische onderzoek. Meer informatie over de respondenten is terug te vinden in
bijlage 1.

Interviewmethode
Er is gekozen voor semigestructureerde interviews omdat er geen direct onderzoek is gedaan naar de
invloed van prestatiesturing op het professionele gedrag en de professionele waarden van de
onderzoeker. Hierbij moet wel gemeld worden dat er onderzoek is gedaan naar de invloed van de
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waarden van Merton op onderzoekers (Anderson, 2000) en de invloed van prestatiedruk op
onderzoekers (Anderson, Ronning, de Vries, & Martinson, 2007). Door de beperkte kennis over het
onderwerp is het onderzoek gebaat bij een verkennende analyse en dus bij semigestructureerde
inteviews (Boeije, 't Hart, & Hox, 2009).
Het interviewen van onderzoekers en vragen naar hun perceptie van de prestatiesturing kan worden
gezien als een variant op de reputatiemethode. Bij deze methode worden respondenten die als
deskundig worden gezien gevraagd naar hun perceptie van een bepaald onderwerp (Peters, 1999,
pp. 62-63). Bij dit onderzoek zijn de onderzoekers de deskunidgen en is het onderwerp de
prestatiesturing.

Bij het interview vormde een vooropgestelde vragenlijst de basis. Deze vragenlijst was voornamelijk
bedoeld om op terug te vallen wanneer het interview niet de gewenste kant op ging. De structuur
van de vragen was als volgt: eerst werden algemene vragen gesteld over de prestatiesturing in het
onderzoek en het professionalisme in het onderzoek. Vervolgens werd er dieper ingegaan op de
professionaliteit aan de hand van Freidson, Merton en de zogenaamde counternorms van Merton.
Deze counternorms zijn de perverse waarden die tegenover de waarden van Merton staan (Mitroff,
1974). De vragenlijst is terug te vinden in bijlage 2. Het gebruik van de vooropgestelde vragenlijst is
uiteindelijk minimaal geweest, deze diende voornamelijk als checklist.

De interviews duurden op één na tussen de 50 en 70 minuten. Het andere interview duurde 30
minuten. De interviews werden afgenomen in ruimtes in de instituten waar de onderzoekers
werkzaam zijn. De interviews werden opgenomen om op een later tijdstip uitgewerkt te worden,
hiervoor is gekozen omdat de onderzoeker zich dan zoveel mogelijk kon concentreren op het
interview.

Dataverwerking
De eerste deelvraag: ‘hoe definieert de onderzoeker de prestatiesturing?’ is onderzocht door de
respondenten een eigen definitie te laten geven van de prestatiesturing. De tweede vraagstelling,
over hoe onderzoeker prestatiesturing ervaren, is onderzocht door de respondenten te vragen naar
de positieve en negatieve effecten van de prestatiesturing.
Als basis voor de verwerking van de derde deelvraag van de data diende tabel 3. Deze vragen
betroffen vragen over professioneel gedrag. De drie overkoepelende begrippen waren de vrijheid
van de professional, de kwaliteitsgerichtheid van de professional en de idealen van de professional.
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Bij het verwerken van de interviews is gekozen deze niet geheel uit te schrijven maar alleen relevante
quotes te noteren. Deze quotes hebben vervolgens een kleurencode gekregen om zodoende meer
overzicht te kunnen creëren. De uitwerking van de interviews is terug te vinden in bijlage 3.

Validiteit
Op het gebied van validiteit speelde de interpretatie van de prestatiesturing een rol. Deze
interpretatie had kunnen verschillen per onderzoeker en daarom is elke onderzoeker gevraagd naar
de definitie van de prestatiesturing. De verschillende definities bleken een grote gemene deler te
hebben, namelijk de sturing op het gebied van publicaties.
Andere begrippen zoals de begrippen van Merton zijn ter verduidelijking uitgelegd, daarnaast werkte
de geïnterviewde onderzoekers binnen hetzelfde vakgebied en is het waarschijnlijk dat zij dezelfde
betekenis verlenen aan de verschillende begrippen.

De achtergrond van de onderzoeker is gelijk aan die van de respondenten en dit had kunnen zorgen
voor het proces genaamd going native. Hierbij identificeert de onderzoeker zich teveel met het
subject en kan daardoor niet meer subjectief zijn (Boeije, 't Hart, & Hox, 2009, p. 276).
De keuze voor de specifieke doelgroep heeft de implicatie dat de resultaten geen automatische
zeggingskracht hebben voor andere academische onderzoekers.
Binnen de populatie van (bio)medische onderzoekers is de waarde van de resultaten groter. Door de
brede selectie van (bio) medische onderzoekers kunnen resultaten hypothetisch worden
veralgemeniseerd binnen deze populatie.
Om de validiteit te waarborgen is er een strenge selectie gemaakt op het gebied van de analyse.
Slechts wanneer de meerderheid van de respondenten overeenkomstig gedrag vertonen wordt dit
meegenomen in het resume van de analyse en in de conclusie.

Betrouwbaarheid
De exacte reproduceerbaarheid van dit onderzoek is beperkt omdat het beleid op het gebied van
prestatiesturing aan verandering onderhevig kan zijn. Soweiso gaat het hier niet om een experiment
in een gecontroleerde omgeving maar om interviews met respondenten die zich begeven in een zeer
dynamische omgeving, namelijk de wetenschap.
Toch zijn de resulataten over het algemeen in lijn met de literatuur en met eerdere onderzoeken in
de Verenigde Staten. Daarnaast komen veel van de uitspraken van de respondenten overeen,
ondanks dat de interviews vaak een andere lijn volgde. Dit betekent dat hetgeen gezegd wordt
waarschijnlijk leeft binnen de geinterviewde populatie en dat de meningen overeen komen.
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Om de betrouwbaarheid te verhogen is gestreefd naar maximale transparantie. Zo is er naar
gestreefd zoveel mogelijk data beschikbaar te maken: alle resultaten zijn toegevoegd en ook de ruwe
data, de audio-opnamens van de interviews, kan in overleg worden opgevraagd. Dit dient wel eerst
overlegd te worden met de respondenten in verband met de privacy.

De causaliteit tussen de prestatiesturing en de vernomen effecten is wel een punt van aandacht.
Zoals al eerder is gemeld is er gebruik gemaakt van de reputatiemethode. Deze methode kan als
complicaties hebben dat de respondenten antwoorden geven waarbij zij zelf baat hebben (Peters,
1999). De geinterviewde onderzoekers zouden er op uit kunnen zijn meer professionele vrijheid te
creeëren. Dit is echter onwaarschijnlijk aangezien de respondenten van te voren op hoogte zijn
gesteld dat deze thesis niet bedoeld is voor publicatie.
Het enige dat een groot probleem kan zijn voor de causaliteit zijn de vele factoren die mee kunnen
hebbben gespeeld. Niet alleen het wetenschapsbeleid is in de afgelopen dertig jaar enorm
veranderd, ook de wereld is veranderd. Het is daarom moeilijk te voorspellen hoe andere factoren,
zoals het opkomen van het internet, hebben meegespeeld.

Belangrijk is om nogmaals te benadrukken dat het hier gaat om een verkennend onderzoek naar een
nog relatief onbekend onderwerp. Het zal dus nog niet mogelijk zijn de resultaten direct te
extrapoleren naar andere vakgebieden. Wel biedt dit onderzoek interessante inzichten die
uitnodigen tot meer onderzoek.
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5. De professional onder de loep: de resultaten
Welke invloed heeft de prestatiesturing dan daadwerkelijk op de het professionele gedrag van de
onderzoeker? De beantwoording van deze vraag ligt in de beantwoording van de deelvragen die in
hoofdstuk 1 naar voren zijn gekomen. De eerste twee deelvragen, over de definitie en de ervaring
van de prestatiemeting, zullen eerst aan bod komen. Er zal hierbij gekeken worden naar de definitie
van de onderzoekers van de prestatiemeting en hun positieve en negatieve ervaringen hiermee.
Bij de laatste twee deelvragen wordt gebruikt gemaakt van de effecten zoals beschreven in tabel 3.
De invloeden van de prestatiesturing op de vrijheden, kwaliteitgedrevendheid en de idealen van de
professional worden in verschillende onderdelen uiteen gezet.

Bij deze analyse wordt gekeken naar de hoeveelheid respondenten die gereageerd hebben en hun
bevestigende dan wel ontekennende antwoorden. Slechts wanneer meer dan de helft van de
respondenten een gelijkend antwoord hebben gegeven worden deze meegenomen in de conclusies.
Bij elk punt van analyse zullen drie voorbeelden worden gegeven van antwoorden. De rest van de
antwoorden zijn terug te vinden in bijlage 3.

De prestatiesturing door de ogen van de onderzoeker: publish or perish
Als er een grote gemene deler is in de perceptie van de prestatiesturing, dan is het wel het
publiceren. Alle respondenten, dus 9 van de 9 onderzoekers, zien het publiceren als onderdeel van
de prestatiesturing. Het publiceren en de daaraan gekoppelde citatiescores en impact factoren zijn
de voornaamste manier waarop de sturing wordt ervaren. Deze publicatiedruk wordt gezien als iets
algemeens en iets nationaals: “dat doet niet alleen het UMC maar dat is echt in Nederland
gebruikelijk, iedereen kijkt gewoon naar publicaties, de impactfactor ervan en natuurlijk citaties, die
zijn heel belangrijk.” Ook zien de respondenten een stijging van deze zelfde prestatiesturing op het
gebied van publicaties: “ik heb zelf wel meer het idee dat er wat meer een relatie wordt gelegd. Dat
er sterker wordt gecontroleerd hoe productief je als wetenschapper bent, zeg maar. Dus bij je
functieschaling zitten vaste dingen als zoveel impactpunten per jaar, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat
wel meer geworden is de afgelopen 10 jaar.” “Binnen het UMC is het een heel duidelijk criterium
waar je als wetenschapper aan moet voldoen. Als je een volle fte wetenschap hebt dan moet je
ongeveer zes publicaties per jaar hebben waarvan vier minimaal in de top 25 van je veld zitten.
Gebaseerd op impactfactoren van het tijdschrift waarin je publiceert. En dat was vroeger echt niet
zo.”
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Twee andere elementen waarin men de sturing ervaart zijn de valoristatie en de werving. Vier van de
negen respondenten geven aan sturing te ondervinden in de hoeveelheid fondsen die zij aantrekken.
Het belang dat zij hieraan toedichten verschild: sommige respondenten zien het als iets essentieels:
“als je aan de universiteit werkt en je wilt graag toch je mannetje of je vrouwtje staan in het
onderzoekland, dan moet je toch extra fondsen zoeken. Daarvoor hebben wij in de eerste plaats de
tweede geldstroom”, “ze [de stafmedewerkers] worden echt beoordeeld over hoeveel projecten ze
hebben binnengehaald” en andere als een onderdeel: “wat ook deels telt is wat voor financiering heb
je al binnen gehaald.”

Drie van de negen respondenten geven aan sturing te ondevinden in volarisatie. Zij zien hierbij alle
drie een stijging: “ik zelf denk wel, binnen de projectaanvragen die er nu zijn, dat er meer een nadruk
dan vroeger wordt gelegd op het kunnen bruikbaar maken van researchdata voor maatschappelijk
belangrijke zaken”,“dat is eigenlijk de laatste jaren heel erg opgekomen. Dat je wordt afgerekend op
valorisatie”, “je moet steeds meer aangeven waarom deze kennis voor de toekomst belangrijk zal
zijn.”

Het mag duidelijk zijn de onderzoeker de prestatiesturing formuleert als sturing op publiceren. De
uitspraak publish or perish is dus uitermate op zijn plaats. Dit kwam al eerder naar voren in de
literatuur van Wouters (1999) en zijn publicatiecirkel en in de literatuur van Pen (2009) naar de
prestatiemeting. Pen (2009) beschreef deze publicatiemeting als een favoriet systeem voor
managers: makkelijk samen te vatten in cijfers en ogenschijnlijk ondubbelzinnig. Een andere tool
voor managers is het sturen op de werving van fondsen maar het blijkt dat onderzoekers dit niet als
even relevant zien. Het minst wordt er bij prestatiesturing gedacht aan valorisatie, dit is aan de ene
kant opvallend omdat dit begrip in vele verschillende beleidsdocumenten voorkomt maar andere
kant ook weer niet omdat het allicht niet wordt gezien als prestatiesturing. Het stuurt namelijk op
prestaties in die toekomst maar men wordt er niet op afgerekend.
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De ervaring van prestatiesturing: positieve en negatieve kanten
De meeste respondenten zien positieve elementen van de prestatiesturing (7 van de 9). De stellingen
die zij innemen zijn óf algemeen: “ik denk dat het goed is dat wetenschappers onder druk staan” of
richten zich op de kwaliteit van de onderzoekers en hun onderzoek: “je moet natuurlijk minimum
kwaliteitseisen stellen aan de mensen die geld aan onderzoek besteden”, “Ik denk het zomaar een
bak geld geven aan mensen die daar mee kunnen doen wat ze willen niet echt productief is. En zoals
alle beroepsgroepen vind ik ook dat ook de wetenschappers op een of andere manier ook wel
afgerekend moeten kunnen worden op hun prestaties.”

Maar de meeste respondenten zien ook negatieve elementen (5 van de 9). Hierbij is het beeld
verschillend, zo wordt er verwezen naar de druk die onderzoekers persoonlijk ervaren: “het
negatieve zit ‘m vooral in de toegenomen werkdruk. Maar dat is denk ik als je met iedere
wetenschapper spreekt: de wetenschap is geen baan van negen tot vijf.” Ook wordt er verwezen
naar het nut van de prestatiedruk: “ ik moet zeggen, men probeert dat allemaal te objectieveren en
denkt dat dat leidt tot een hogere productie. Ik moet zeggen, ik ben daar absoluut geen believer
van.” En er zijn meer algemenere opmerkingen: “is dat een goede trend of een slechte trend? Ik vind
het ergens een beetje gevaarlijk misschien.” Verder wordt er ook verwezen naar eventuele
mankementen van de prestatiesturing: “enige complicatie is dat publicaties niet van één auteur zijn
maar van een groep.”

Over de toename van de prestatiesturing en prestatiedruk stellen vijf respondenten dat die in de
loop der jaren is toegenomen. Dit kunnen de prestaties zijn op het gebied van alle drie de hiervoor
genoemde elementen. Voorbeelden van uitspraken hierover zijn:
“Ja, vroeger werd er eigenlijk niet zo veel in gestuurd.” “Er was ook helemaal geen prestatiedruk.
International publiceren was helemaal niet nodig.” “Wij worden sinds twee jaar, binnen mijn
onderzoeksinstituut, ook… nou niet afgezeken… maar er wordt wel gevraagd naar je Hirsch-index,
dat moet je wel opleveren, dat betekend dat je dus geciteerd worden en moet publiceren, het is een
combinatie. En dat is enorm toegenomen.”
Één respondent stelt dat de druk niet is toegenomen.

Al met al kan er dus gesteld worden dat de prestatiesturing is toegenomen hetgeen aansluit bij de
literatuur van bijvoorbeeld Koelman (1998) en Pen (2009) én aansluit bij de ontwikkelingen die het
beleid in Nederland heeft doorgemaakt (Jongbloed & Salerno, 2003). Over de observatie dat
onderzoekers zowel positieve als negatieve kanten zien kan men allicht weinig meer zeggen dan dat
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waarschijnlijk elk systeem zijn positieve en negatieve kanten kent. Wat wel opvalt is de hardheid
waarmee de onderzoekers kijken naar hun collega’s. Zij lijken geen moeite ermee te hebben als
kwalitatief minder goede onderzoekers het veld moeten ruimen. Het eerder genoemde publish or
perish is geworteld in de attitude van de onderzoeker.

De gevolgen van de prestatiesturing op het professionele gedrag: een
ogenschijnlijke achteruitgang
De invloed van de prestatiesturing op het professionele gedrag zal worden getoetst aan de hand van
de verwachtingen die terug te vinden zijn aan het einde van hoofdstuk 3. Dit zijn verwachtingen van
invloed op het gebied van de professionele vrijheid, kwaliteit en idealen.
De vrijheid van de professional ingeperkt
De beperking van de vrijheid van de professional is het sterkst merkbaar wanneer er gesproken
wordt over het vrije en fundamentele onderzoek. Alle respondenten geven aan dat zij minder ruimte
zien voor het vrije en fundamentele onderzoek. Aangegeven wordt dat door de beperking van de
financiële middelen, het echt vrije onderzoek het onderspit delft: “een substantieel deel van het
voorheen vrije subsidiegeld wordt nu ingezet in het kader van de topsectoren”, “dus ook creatieve
vrijheid in de onderzoekswereld is gelimiteerd omdat je voor je geld afhankelijk bent van projecten
en projecten zijn beter als ze maatschappelijk relevante dingen pakken.” Een respondent formuleert
dit zelfs als een toekomstige bedreiging: “Bij ons valt het fundamentele onderzoek als het zo
doorgaat ook een beetje tussen wal en schip.” Een onderzoeker meldt echter wel dat de
mogelijkheid tot het verkrijgen van externe subsidie hem wel meer vrijheid biedt ten opzichte van
het lab waar hij werkt: “als je hier uit alleen de eerste geldstroom wordt betaald dan ben je
misschien uiteindelijk ook afhankelijk van wat je labhoofd wilt.”
Zeven van deze respondenten zien hierbij ook een verandering in de tijd en geven aan dat de ruimte
voor vrij of fundamenteel onderzoek in de loop der tijd is afgenomen: “we hebben periodes gehad
met minder beperkingen”, “vroeger, 10 jaar geleden, was het basale onderzoek veel meer in trek,
vooral vanuit het NWO en collectebusfondsen enzo. Maar in die laatste tien jaar kan je zien dat er
een omslag is gekomen en wordt er veel geld vrijgemaakt voor translationeel onderzoek en klinisch
onderzoek”, “vroeger was het zo: ‘ik ben daar in geïnteresseerd, dat ga ik onderzoeken. Nou het
loopt niet zo lekker, weet je wat, dan onderzoek ik dat’. Dat kan niet meer.”
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De verwachting dat onderzoeker hun onderzoek laten beïnvloeden door externe partijen komt ook
naar voren. Zes respondenten geven aan hun onderzoek aan te passen aan de wensen van de
sturende partij: “er zijn twee dingen: je eigen interesses en wat je zelf zou willen onderzoeken en
daarnaast inderdaad waar de geldschieter graag geld aan geeft en dat is niet altijd hetzelfde. Je moet
er dan toch een beetje een middenweg in kiezen. Want je kan wel doen wat je zelf wilt en niemand
anders wilt en waar je geen geld voor kan krijgen maar dan ben je snel uitgewerkt in de
wetenschap”, “om die gelden [projecten, eventueel met bedrijfsleven] binnen te halen heb je dus
ook geen complete vrijheid, want er moet relevantie voor zijn en het moet passen binnen een of
ander maatschappelijk probleem.” Ook wordt er door drie van de respondenten aangegeven dat zij
de beïnvloeding steeds meer waarnemen: “wat er steeds meer gevraagd wordt van onderzoekers is
om te laten zien hoe hun onderzoek uiteindelijk ook de economie zal baten, of de samenleving zal
baten moet ik eigenlijk zeggen. “

De verwachting dat wetenschappers steeds vaker in hetzelfde vakgebied zouden gaan publiceren
komt niet duidelijk genoeg naar voren in de interviews: slechts twee van de respondenten geven aan
dat dit voorkomt. Ook de verwachting dat onderzoekers minder zouden innoveren komt niet naar
voren. Hierbij wordt dit door twee respondenten tegengesproken en door vier respondenten
bevestigd. Dit is te weinig om hierover een punt te kunnen maken.

Al met heeft de onderzoeker niet meer de absolute vrijheid om onderzoek op te zetten en uit te
voeren. Secundaire partijen stellen grenzen waarbinnen het onderzoek moet worden geplaatst en
wetenschappers houden met deze grenzen rekening. Er lijkt ook geen alternatief te zijn: als zij zich
niet aanpassen krijgen zij geen financiering meer voor hun onderzoek. De schaduwzijde hiervan is dat
het ten koste gaat van het vrije en fundamentele onderzoek.
De kwaliteitgerichtheid van de professional: het proces onder druk
De duidelijkste teloorgang van de kwaliteitgerichtheid van de professional, die in de interviews naar
voren komt, is procesmatig. Zes van de respondenten geven aan dat zij dubieuze wetenschappelijke
gedragingen in de dagelijkse praktijk zien. Het gaat hierbij over het oppoetsen van data: “omdat je
een enorme druk krijgt op die publicaties en dat je ook ziet dat mensen de grenzen opzoeken van de
kwaliteit en de betrouwbaarheid van de resultaten. Op het gegeven moment is het dan in een
beperkte n-waarde uitgevoerd, waar je dus nog niet 100% zeker van bent maar een mooie
nieuwswaarde heeft… dat wordt opgepoetst en goed gepubliceerd omdat dat dat uiteindelijk voor
nieuwe funding etc. ontzettend belangrijk is.”, het verspreiden van data over meerdere publicaties:
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“je ziet allerlei methodes om veel te publiceren, de salami methode, ken je die? Je hele project in
kleine stukken breken en dan zoveel mogelijk publicaties de deur uit” en elkaar en anderen extra
citeren: “als je geluk hebt, of als je een beetje handig bent dan zit je in een citatiecircuit. Dan maak je
deel uit van een club die al die nieuwe data van elkaar steeds maar weer citeert en dan krijg je
impact”
Hiermee is het waarschijnlijk dat de gedragingen die terug te lezen zijn in het artikel van Anderson,
Ronning, de Vries en Martinson (2007) niet alleen in Amerika voorkomen (het land waar het
onderzoek van het artikel is uitgevoerd) maar ook in Nederland.
Drie van de respondenten geeft aan dat zij een stijging van deze gedragingen waarnemen: “binnen
onze onderzoeksgroep zie je steeds meer interne citaties komen.” Een van de respondenten gaf aan
zelf niet dit gedrag te vertonen.
Specifieke dubieuze gedragingen worden ook gesignaleerd maar door te weinig respondenten om
hierover een oordeel te vellen. Slechts twee respondenten geven aan dat er door de prestatiesturing
meer fraude is maar dat wordt ook door een respondent tegen gesproken. Ditzelfde geldt voor
plagiaat.

Op het vlak van het laten prevaleren van economische belangen zijn er te weinig bevestigende
uitspraken van de respondenten. Vier van de respondenten zeggen dat de inmenging van bedrijven
daadwerkelijk groter is geworden en ook vier van de respondenten zeggen dat het verkrijgen van
patenten belangrijker is geworden. Geen van de respondenten ontkracht dit. Dit zou kunnen wijzen
op een steeds bedrijfsmatigere aanpak van onderzoek maar enige zekerheid kan hier niet over
worden verkregen gezien het lage aantal respondenten die hierover een uitspraak doen.

Over de algehele kwaliteit van publicaties kan tevens niets geconcludeerd worden: drie
respondenten geven aan dat deze is gedaald, een spreekt dit tegen.
De aangetaste idealen van de professional

De idealen van Merton zijn aan slijtage onderhevig, dit is het sterkst te merken bij het idee dat alle
kennis gedeeld moet worden: communality. Acht respondenten geven aan gedraging te hebben
vernomen waarbij onderzoekers hun kennis beschermden: “veel mensen presenteren wat ze al
gepubliceerd hebben etc. etc. omdat ze hun resultaten willen beschermen voor anderen.” Een van
de respondenten geeft aan dat dit per vakgebied verschilt: “Het ligt eraan in welk vakgebied je zit. Als
je het hebt over genen: zo’n gen kan je maar één keer vinden. Daar wordt niet veel kennis gedeeld, in
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die zin. In bepaalde opzichten. Als je maar een beetje jouw concurrenten aan de overkant van de
oceaan gaat zitten hinten dan wordt je gescoopd. Dan ben je soms drie jaar werk kwijt.”
Zeer opvallend is dat zes respondenten dit gedrag koppelen aan economische belangen: “de
concurrentie op het geld is ook enorm, dus als jij je ideeën ventileert voor je het geld hebt gekregen
gaat iemand anders ermee aan de haal.. dat is niet bevorderlijk voor de communicatieve instelling
van wetenschappers.”
Deze bescherming van kennis is compleet in lijn met de theorie van Hans de Bruijn (2001) over de
invloed van prestatiemeting. Volgens hem wordt informatie minder gedeeld als er prestaties moeten
worden geleverd. Helaas is een directe koppeling niet mogelijk omdat er geen koppeling wordt
gemaakt door de respondenten tussen de prestatiesturing en het beschermen van kennis. Er zijn
zelfs slechts twee respondenten die een stijging zien.
Toch komt er ook een positieve ontwikkeling voor de kennisdeling naar voren, namelijk de open
acces journals. Vier van de onderzoekers geven aan hierin een positieve ontwikkeling te zien.

Een ander ideaal, het universalism, wordt door de onderzoekers misschien nog wel uitgedragen maar
er wordt niet naar gehandeld. Zeven van de onderzoekers zeggen te beoordelen op grond van
reputatie: “dat je kijkt wie het heeft geschreven en je daar door laat beïnvloeden? Dat gebeurt.”
Hierbij wordt er zes keer gesproken over de beoordeling van artikelen: “je hoort vaak: ‘als die en die
erbij staan dan wordt het makkelijker geplaatst’. Dat kan ik niet uitsluiten. Die kunnen een hogere
tolerantie genieten ten aanzien van de minder sterke punten van een artikel dan de mindere goden.”
Twee keer wordt er gesproken over het beoordelen van grants: “die subsidieverleners kijken
natuurlijk naar de projecten maar subsidiegevers kijken ook naar de groep.”
Ook hierbij worden de resultaten van Anderson, Ronning, de Vries, en Martinson (2007) bevestigd.
Maar hierbij koppelt slechts één onderzoeker dit gedrag aan de toegenomen prestatiedruk.

Dat niets menselijks onderzoekers vreemd is valt te merken wanneer het handelen uit eigen belang
of uit belang van de groep of organisatie onder de loep wordt genomen (disinterestedness). Zes van
de onderzoeker geven aan dit te doen. Sommige geven aan te handelen uit belang van de groep: “als
je groepsleider bent en een aantal mensen zijn afhankelijk van extern geld in jouw groep dan moet je
dus continue zorgen voor nieuwe projecten, nieuwe financiering, en dan is het natuurlijk lastig om te
switchen naar een onderwerp als daarmee je kans op verwerven van financiering en subsidies
minder wordt” maar de meeste geven aan te handelen uit persoonlijk belang: “mensen zullen nooit
vergeten wat hun eigen belang is. Dat geldt voor iedereen en ook voor wetenschappers.” Twee van
de respondenten geven aan dat er daadwerkelijk gestreden wordt voor eigen belang om zodoende
fondsen binnen te halen: “op nationaal niveau zie je dat mensen die het hardste praten, en dit is een
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gevaarlijke uitspraak, dat de mensen die het hardste praten wanneer dit soort calls worden
samengesteld - in de EU is dit nog iets beter gereguleerd moet ik zeggen - daarvan zie je de teksten
van terugkomen in de uiteindelijke calls.”
Ook hier kan er niet worden aangegeven of dit gekoppeld is aan de prestatiesturing: slechts een
respondent geeft aan een stijging te zien.

Ook de professionele controle (organized scepticism) kent tegenwoordig haar schaduwzijde maar dit
heeft betrekking tot de mogelijkheden tot het reproduceren van onderzoek: “replicatie is ook een
belangrijk aspect van dit soort natuurwetenschappelijke activiteiten, er wordt vaak veels te weinig
aandacht aan besteed omdat ze niet scoren”, “Als we zeggen, die mensen hebben dat al gedaan
maar we gaan het eventjes dunnetjes over doen, dan haal je geen impact“ en het publiceren van
negatieve resultaten: “negatieve bevindingen zijn bijna niet publiceerbaar.” Zes onderzoekers geven
aan dat aan een van deze twee controle mechanismen te weinig aandacht wordt besteed.

Een zeer verassend resultaat komt naar voren bij het onderwerp samenwerking. Volgens de theorie
van De Bruijn zouden organisaties die te maken hebben met prestatiemeting minder geneigd zijn om
samen te werken. Echter, zeven van de respondenten geven aan een stijging van de samenwerking te
zien: “je ziet dat steeds meer groepen naar elkaar toe trekken omdat je samen sterk bent“, “ik heb
het gevoel dat wij, vergeleken met 15 jaar geleden, veel meer samenwerken.” Vaak zijn de
respondenten hierover ronduit positief: “je ziet dat er hele nieuwe samenwerkingsverbanden
ontstaan, tussen academische partners, tussen academische partners en industriële partners, die
voorheen niet zouden zijn ontstaan en dat dat weer heel erg leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe
mogelijkheden. En dat zie ik absoluut als de positieve kant.”
Een respondent geeft slechts aan hier pessimistisch tegen aan te kijken. Deze respondent is van
mening dat iedereen toch zijn of haar eigen belang voorop blijft zetten.
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Resumé van de belangrijkste resultaten.
Hieronder zijn de belangrijkste resultaten nog een keer puntsgewijs weergegeven.


Alle onderzoekers brengen de prestatiesturing in verband met het publiceren van artikelen.



Het merendeel van de onderzoekers ziet positieve elementen in de prestatiesturing



Ongeveer de helft van de onderzoekers ziet ook negatieve elementen in de prestatiesturing



Ongeveer de helft van de onderzoekers beaamt dat de prestatiesturing is toegenomen



Iets meer dan de helft geeft aan hun onderzoeksopzet aan te passen aan de wensen van
externe partijen



Alle onderzoekers melden dat er minder ruimte is voor vrij en / of fundamenteel onderzoek



Hierbij geeft het merendeel van de onderzoekers aan dat deze ruimte in de loop der jaren
minder is geworden



Iets meer dan de helft geeft aan dubieuze wetenschappelijke gedragingen te observeren



En iets meer dan de helft bevestigt dat er beïnvloeding op basis van reputatie plaatsvindt



Bijna alle onderzoekers geven aan dat kennis beschermd of achtergehouden wordt



Iets meer dan de helft koppelt dit aan economische belangen



De meerderheid van de onderzoekers ziet een stijging van de hoeveelheid samenwerking



Iets meer dan de helft beaamt dat persoonlijke belangen, groepsbelangen of
organisatorische belangen een rol spelen



En iets meer dan de helft van de onderzoekers geeft aan dat er onvoldoende aandacht is
voor het reproduceren van onderzoek en / of het publiceren van negatieve resultaten

Wat voor beeld kan hieruit geschetst worden? In ieder geval dat de prestatiesturing, in de ogen van
onderzoekers, gelijk staat aan sturing op publicaties en dat zij hierbij positieve elementen ervaren en
negatieve. Deze prestatiesturing is in de ogen van ongeveer de helft van de onderzoekers ook
toegenomen. Tot zover niets nieuws onder de zon: dat de sturing is toegenomen kwam al naar voren
in de literatuur en dat men positieve en negatieve kanten toekent aan een systeem lijkt niet meer
dan logisch.
Op het gebied van controle kan men zien dat er meer invloed wordt uitgeoefend op de professional.
Hierdoor wordt de vrijheid beperkt met als schaduwzijde de bedreiging van het vrije en
fundamentele onderzoek.
De zwaarste klap wordt toegebracht aan de idealen. Het lijkt erop dat de idealen van de
wetenschapper onder druk staan maar of dit door de prestatiesturing komt kan niet worden
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vastgesteld. Wat wel kan worden vermoed is dat de sturing heeft geleid tot meer samenwerking
hetgeen weer positief is.
Samenvattend: er is meer prestatiesturing maar of dit verband houdt met het professionele gedrag
van de wetenschapper kan moeilijk worden vastgesteld. Wel kan worden vastgesteld uit deze
resultaten dat het professionele gedrag sowieso onder druk staat.
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6. Conclusie
Algemeen
De vraagstelling welke invloed prestatiesturing in het Nederlandse wetenschapsbeleid heeft op het
professionele gedrag van de wetenschappelijke onderzoeker is lastig te beantwoorden. Er zijn veel
factoren die het gedrag van de wetenschapper kunnen beïnvloeden of hebben beïnvloed. De
academische wereld heeft de afgelopen vijftig jaar heel veel verandering gezien en niet alleen op
nationaal gebied maar ook op internationaal gebied. Wetenschap werd en wordt overal op de wereld
bedreven en grote veranderingen op het gebied van communicatie hebben de wetenschappers
dichter bij elkaar gebracht. Sinds de opkomst van het internet kunnen namelijk alle wetenschappers
met elkaar in contact komen en met elkaar in debat gaan. Ondanks dat deze ontwikkeling buiten de
scope van deze thesis ligt kan hieraan niet voorbij worden gegaan. De wetenschappelijke
gemeenschap als internationale gemeenschap is een feit en dat maakt onderzoek naar nationale
invloeden lastig.
Maar ook op nationaal gebied is onderzoek lastig omdat het Nederlandse wetenschapsbeleid sinds
de jaren ’60 continue in ontwikkeling is. Bekostigingsmodellen hebben elkaar in rap tempo opgevolgd
en het aantal partijen is verveelvoudigd. Dit maakt het sturingsvraagstuk tot een lastig op te lossen
puzzel. Nog voor er in kan worden gegaan op de prestatiesturing moet men de vraag stellen: ‘wie
stuurt er?’ Zoals een van de respondenten terecht opmerkte: ‘wat stuur je nou echt en aan wie laat
je het sturen over?’ Dit probleem vraagt allicht om een moderne oplossing dan het ‘oude’ NPM,
governance zou hierbij een antwoord kunnen zijn om het meer gericht is op het managen van
netwerken (Kjaer, 2004, p. 41).

Wanneer men alleen het feit neemt dat ‘er iets van prestatiesturing is’ en ‘iets van professionalisme’
dan komt men terecht bij verschillende interpretaties en verschillende theorieën.
Binnen dit onderzoek hebben de wetenschappers zelf hun definitie van prestatiesturing en –druk
kunnen geven en er is daarnaast gebruikt gemaakt van een theoretisch kader vanuit Freidson en
Merton. Voor over te gaan naar de conclusies van het onderzoek kan één conclusie in ieder geval
getrokken worden: er moet meer onderzocht worden. Het Nederlandse wetenschapsbeleid, de
invloed van de prestatiesturing op de wetenschapper en de wetenschapper als professional zijn
onderwerpen die uitnodigen tot verdere uitdieping.
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Conclusies onderzoek
Het adagium dat men in de wetenschappelijke wereld vaak terug hoort: ‘publish or perish’ blijkt geen
loze kreet te zijn maar een werkelijkheid waarmee de medische en biomedische onderzoekers
dagelijks te maken hebben. Nogmaals moet benadrukt worden dat het onderzoek van deze thesis
zich heeft gericht op medische en biomedische wetenschappers en dat de conclusies van dit
onderzoek niet zomaar geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere vakgebieden. Wel roept dit
onderzoek vragen op die interessant zijn voor andere vakgebieden.
Om onderzoek te kunnen doen naar prestaties moet men eerst weten wat de prestaties zijn. In dit
onderzoek is naar voren gekomen dat de voornaamste prestatie waarop gestuurd en afgerekend
wordt de publicaties zijn. Publicaties in de breedste zin van het woord, aangezien impactfactors en
citaties hierbij een grote rol spelen. De onderzoeker moet publiceren want publicaties zorgen voor
een goede reputatie en een goede reputatie zorgt voor geld voor onderzoek en over dit onderzoek
kan zodoende weer gepubliceerd worden. Dit bevestigt de bevindingen van Wouters (1999) en dit
systeem kan simpel worden weergegeven zoals ook gedaan is in figuur 5. Het voornaamste
sturingssysteem is dus retrospectief aangezien er wordt gekeken naar publicaties in het verleden en
niet in de toekomst. Dit maakt de prestatatiesturing in de wetenschap tot een bijzondere ‘eend in de
bijt’: andere prestatiestruringsmechanismen zijn vaak prospectief.

Figuur 5: de publicatiecirkel

Over deze prestatiesturing kan worden geconcludeerd dat zij zowel positieve als negatieve kanten
kent. Opvallend hieraan is dat slechts één onderzoeker de sturing als louter negatief ervaart. Het
retrospectieve karakter van de prestaties kan zowel de negatieve als de positieve ervaringen
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verklaren. Door de retrospectieve financiering van onderzoek is de onderzoeker namelijk nooit klaar
en dit zorgt voor een zeer hoge productiviteit maar ook voor een zware werklast.
Vanuit de theorie kan men concluderen dat de prestatiesturing is toegenomen. Deze toename is
terug te vinden in de wetenschappelijke literatuur, in beleidsplannen en is ook logisch te verklaren in
het licht van historische ontwikkelingen zoals de opkomst van het New Public Management. Deze
toename wordt ook bevestigd in het onderzoek.
De invloed van deze ontwikkeling op het professionele gedrag is echter moeilijker hard te maken. Er
zijn slechts twee invloeden die gekoppeld zouden kunnen worden aan de ontwikkeling van de
prestatiesturing. De eerste is de afname van de vrijheid tot onderzoek: de geïnterviewde
onderzoekers gaven aan dat in de loop der tijd deze vrijheid is afgenomen. Deze afname bestaat uit
een vermindering van mogelijkheden tot fundamenteel onderzoek en minder vrijheid in het opzetten
van onderzoek. Of deze vermindering verband houdt met de opkomst van de prestatiesturing kan
niet met volle zekerheid worden bevestigd. Door de vele factoren is het niet mogelijk om een direct
causaal verband te trekken.
De andere ontwikkeling is een zeer interessante aangezien deze indruist tegen de theorie van de
Bruijn (2001), welke stelt dat samenwerking afneemt naarmate de prestatiesturing toeneemt. Dit
blijkt niet het geval, ondanks dat de prestatiesturing is toegenomen is ook de hoeveelheid
samenwerking toegenomen. Niet alleen tussen onderzoekers maar ook tussen laboratoria onderling
en tussen bedrijven en laboratoria. Dit zou kunnen worden gezien als een verdienste van de
prestatiesturing. Een verklaring hiervoor kan de verandering in voorwaarden voor onderzoek zijn.
Het lijkt erop dat er steeds meer aangestuurd wordt op samenwerking. Van een algemene
kennisdeling zoals beschreven door Merton is echter weinig sprake, onderzoekers delen hun kennis
waarschijnlijk alleen wanneer zij daar voordeel aan ondervinden.
Helaas kunnen de andere conclusies van het onderzoek niet gezien worden als ontwikkelingen,
hiervoor schiet de data tekort. Toch zijn er veel gedragingen die interessant zijn.
Zo blijken de voorwaarden die subsidieverleners aan nieuw onderzoek stellen, zoals valorisatie, te
worden meegenomen door onderzoekers. De onderzoekers bevestigden dat zij hun onderzoek
aanpassen aan de wensen van externe partijen. Dit kan ook een verklaring zijn voor de al eerder
genoemde afname van het vrije onderzoek. Hierbij kan voorzichtig gesteld worden er geen sprake is
van een totale vrijheid van de professional.
Op het gebied van dubieuze wetenschappelijke praktijken kan in ieder geval worden gesteld dat deze
voorkomen. Data verspreiden over meerdere publicaties, onderzoek oppoetsen, elkaar of zichzelf
vaker citeren, het komt allemaal voor en dit bevestigt het onderzoek van Anderson, Ronning, de
Vries en Martinson (2007).

63

Dat onderzoekers hun bevindingen afschermen en voor zich houden mag misschien geen verassing
worden genoemd. De Bruijn (2001) en Pen (2009) koppelen dit gedrag aan de prestatiesturing en
onderzoek van bijvoorbeeld Anderson, Ronning, de Vries, & Martinson (2007) wijst ook op dit
gedrag. En dat een groot deel van de onderzoekers dit gedrag koppelt aan economische belangen is
misschien ook geen verassing maar dit druist wel in tegen de professionele waarden.
Wat ook als professioneel gezien wordt, gegeven de definitie van deze thesis, is het doen van
belangeloos onderzoek. Volgens Merton (1973) zou wetenschap niet moeten worden bedreven uit
persoonlijk belang. Dit gebeurt echter wel, want uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de
onderzoekers handelt uit eigen belang of uit belang van de groep of organisatie.
Als laatste is er nog een bijzondere aandacht voor reproductie van onderzoek en het plaatsen van
negatieve bevindingen. Dit blijkt uit de gratie te zijn geraakt en dat terwijl dit twee zeer belangrijke
onderdelen zijn van onderzoek. Of dit alleen verband houdt met de prestatiedruk is echter nog maar
de vraag. Waarschijnlijker is het dat de wetenschappelijke bladen hierbij van invloed zijn.

Een conclusie biedt antwoord op de hoofdvraag en de deelvragen. Deze antwoorden zijn moeilijk te
formuleren aangezien nog veel onduidelijk is gebleven. Toch kan men met enige voorzichtigheid de
volgende antwoorden geven.

De onderzoeker ziet de prestatiesturing in sterk verband met het publiceren en deze prestatiesturing
kent zoals zoveel zaken in het leven positieve en negatieve kanten en deze zijn waarschijnlijk te
danken aan het retrospectieve karakter van de prestatiefinanciering. Ook zijn twee ontwikkelingen
duidelijk zichtbaar: de vrijheid om onderzoek zelf in te richten is afgenomen én de hoeveelheid
samenwerking is toegenomen. Daarnaast staan de professionele waarden onder druk maar of dit
het gevolg is van sturing is nog niet te beantwoorden.

Op de hoofdvraag welke invloed prestatiesturing in het Nederlandse wetenschapsbeleid heeft op het
professionele gedrag en de professionele waarden van de wetenschappelijke onderzoeker kan geen
direct antwoord worden gegeven. Het is onwaarschijnlijk dat er geen invloed is geweest maar er kan
niet worden opgemaakt uit het onderzoek welke invloed dit zou kunnen zijn. Maar dat het
professionele gedrag van wetenschappers niet meer voldoet aan de ideaaltypen van Freidson en
Metron staat vast.
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Relevantie onderzoek
Ondanks het ontbreken van hard bewijs voor causaliteiten kan het onderzoek als zeer relevant
worden beschouwd. Er is namelijk weinig onderzoek gedaan naar de professionaliteit van de
wetenschapper en de factoren die dit beïnvloeden. Dit onderzoek is slechts een verkenning van een
zeer veelbelovend onderzoeksterrein. Een onderzoeksterrein dat ook maatschappelijk zeer relevant
is aangezien overheden grote bedragen spenderen aan onderzoek en omdat onderzoek de motor is
achter economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Een ding dat het literatuuronderzoek heeft vastgesteld is dat de sturing binnen het Nederlandse
onderzoekslandschap veelvoudig en gecompliceerd is. Dit roept vragen op over de efficiëntie van het
systeem: zijn er wel zoveel sturende instanties nodig of creëert dit een onnodige overhead? Er is
gebleken dat de onderzoekers de prestatiesturing koppelen aan de publicatiedruk en bijvoorbeeld
niet aan het SEP. Komt dit door de opzet van het SEP en is het protocol aan verandering toe, of is het
SEP botweg overbodig?
Er blijven ook voldoende vragen over wat betreft de sturing: wat houdt deze sturing in, wie stuurt er
en welk effect heeft deze sturing? Op de tweede plaats roept dit onderzoek vragen op over de
professionaliteit in de wetenschap want er zijn veel aanwijzingen dat deze professionaliteit niet meer
voldoet aan de ideaaltypen van Freidson en Merton. Maar zoals Mirko Noordegraaf (2008) aangeeft
zijn professies niet statisch maar dynamisch. Het zou dus interessant zijn om de professie van
onderzoeker beter onder de loep te nemen en de invulling ervan beter te begrijpen. De academische
onderzoekers kent waarschijnlijk vele kanten en men kan zelfs stellen dat de definitie van de
professional misschien moet worden heroverwogen. Onderzoekers maar ook artsen zijn niet alleen
maar bezig met hun zuivere professionele taken zoals onderzoek of behandeling maar ook met
managen en leidinggeven.
En dan is er nog het publieke beeld, een beeld dat dichter bij de waarheid ligt dan men misschien
mocht hopen. De onderzoeker is niet meer heiliger dan de paus maar is ook een mens, een mens die
onder druk ook kan vervallen in schimmige praktijken. Vanuit de enorme druk om te publiceren is het
goed te verklaren waarom sommige wetenschappers het niet zo nauw te nemen met de
professionele waarden. Dit valt niet goed te praten en daarom moet er worden gekeken naar
eventuele oplossingen. De oplossing zoeken in de publicatiedruk is echter moeilijk omdat deze
verweven is met het internationale systeem van publiceren. Hiervoor is allicht een goede rol
weggelegd voor internationale organisaties zoals de EU.

Dit onderzoek opent vele deuren voor nieuw onderzoek en reflectie op het huidige systeem. Het laat
zien dan er veel onbekend is over de invloed van prestatiesturing op het professionele gedrag van
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onderzoekers. Het laat zelfs zien dat het professionele gedrag van de onderzoekers bij tijd en wijlen
dubieus is, als men de oude waarden als criterium neemt. Dit onderzoek is dus een goed begin voor
een discussie die hopelijk in de toekomst gevoerd gaat worden en derhalve relevant.
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Toekomstig onderzoek
Onderzoek in de toekomst zou op het gebied van sturing vooral moeten gaan over welke partijen er
sturen en de hoeveelheid sturing die zij geven. Vanuit elke geldstroom kan er namelijk gestuurd
worden: universiteiten, onderzoeksgroepen, subsidieverleners, collectebusfondsen, nationale en
internationale overheden en bedrijven stellen allemaal voorwaarden aan onderzoek. Daarnaast heeft
de onderzoeker een bepaalde vrijheid in het opzetten van zijn of haar onderzoek. De vraag wie wat
stuurt is dus een zeer relevante.
Ook vanuit het perspectief van de subsidieverlener is verder onderzoek interessant. Zeker naar de
vraag wie er binnen de organisatie de meeste invloed hebben op de subsidieverlening: de
beleidsmakers of de onderzoekers? Onderzoek naar de gevolgen van prestatiefinanciering op
retrospectieve basis is tevens interessant. Wat doet dit met de onderzoeker? Veroorzaakt dit een
grotere druk, een grotere stress dan de prospectieve prestatiesturing? En kan er misschien een
systeem worden ontwikkeld dat prospectief werkt?
Op het gebied van invloeden op het professionele gedrag zijn er ook meerdere richtingen te
bedenken. Zo kan onderzoek worden gedaan naar internationale invloeden zoals beleid van de EU
maar ook naar technologische invloeden zoals de opkomst van het internet.
Dan zijn er ook de bevindingen van deze thesis die nader onderzocht dienen te worden. Onderzoek
aan de hand van vragenlijsten zou meer uitsluitsel kunnen verlenen in de sturing die onderzoekers
zelf ondervinden. Verder kwalitatief en kwantitatief onderzoek zou dieper kunnen ingaan op de
relatie tussen onderzoekers en bedrijven. En diepgaander onderzoek op het gebied van de
professionaliteit zou inzichten moeten verlenen op het gebied van gedrag ten opzichte van
kennisdeling, belangenverstrengeling, onafhankelijkheid en controle.
Al deze verschillende onderzoeken zouden in verschillende universitaire disciplines kunnen worden
uitgevoerd maar zouden zich ook kunnen richten op onderzoeker in bijvoorbeeld het bedrijfsleven.

Ondanks dat de verwevenheid van de verschillende organisaties buiten de focus ligt van deze thesis
roept die wel vragen op. Vragen over sturing: wie stuurt er als een project zowel door NWO als STW
wordt gefinancierd? En vragen over overhead en organisatorische inrichting: is de grote hoeveel
organisaties in de tweede geldstroom wel nodig of produceren zij alleen maar onnodig veel
overhead? Het zou daarom interessant zijn om het systeem van de tweede geldstroom aan nadere
studie te onderwerpen.
Al met al is er met deze thesis een begin gemaakt met de exploratie van dit dynamische en
interessante onderzoeksveld. Hopelijk zal toekomstig onderzoek meer kennis opleveren en daarmee
uiteindelijk ons begrip van de wetenschappelijk wereld vergroten.
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Bijlage 1: Vragenlijst


Welke positie bekleedt u?



Welk onderzoek voert u uit en wat is uw functie hierin?



Uit welke geldstromen ontvangt u geld voor uw onderzoek?



Hoe verhouden die geldstromen zich tot elkaar. Uit welke geldstroom ontvangt u de meeste
middelen?



Bent u bekend met de prestatiesturing in het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek?



Welke invloed heeft de prestatiesturing op uw onderzoek?



Is deze invloed in de loop der jaren veranderd, als u terugkijkt op uw carrière?



Welke positieve invloeden heeft deze ontwikkeling gehad?



Welke negatieve invloeden heeft deze ontwikkeling gehad?



Hoe definieert u professionalisme in de wetenschap?



Een van de eigenschappen van een professionele beroepsgroep is dat er een interne controle
plaatsvindt: collega’s controleren elkaar. Is daar in loop der jaren verandering ingekomen?



Een andere belangrijke eigenschap van een professionele beroepsgroep is de vrijheid van de
professional, de discretionaire ruimte, kunt u daar iets over vertellen.



Hoe is volgens u de relatie van de professional ten opzichte van de economische efficiëntie
veranderd?



Is er iets veranderd in de opleiding die professionals krijgen?



Ik zou nu graag iets willen vragen over de waarden die de professional aanhoudt. Bent u
bekend met de waarden van Merton, beter bekend als de CUDOS-normen?



Ik neem deze normen door. Zou u kunnen vertellen of voor u of uw collega’s deze normen de
afgelopen jaren meer óf minder van belang zijn geworden en of u of uw collega’s deze
normen meer of minder in de praktijk zijn gaan brengen. Geen verschil kan uiteraard ook.



Communalism: wetenschappelijke resultaten en kennis zijn gemeenschappelijk bezit en
moeten zonder belemmeringen kunnen worden uitgewisseld.



Universality: iedereen kan deelnemen aan het wetenschappelijke proces. Nationaliteit,
culturele verschillen, sekse, ras en religie mogen geen rol spelen in het wetenschappelijke
debat.



Disinterestedness: wetenschappelijke resultaten moeten objectief en zonder persoonlijk
belang gepresenteerd worden.



Originality: wetenschappelijke resultaten moeten nieuw zijn. Resultaten van anderen mogen
niet gepresenteerd worden zonder bronvermelding.
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Scepticism: wetenschappelijke resultaten zijn per definitie onderwerp van wetenschappelijke
toetsing en kritiek.



Er zijn tegenhangers van deze normen. Deze noem ik op. Zou u vervolgens kunnen vertellen
of deze tegenhangers de afgelopen jaren op u of uw collega’s meer invloed hebben
gekregen?



Individualism: wetenschappers beschermen hun bevindingen om zeker te zijn van
publicaties, patenten of aanvragen.



Particulism: wetenschappers beoordelen nieuwe kennis en toepassingen op basis van
reputatie van de onderzoeker of onderzoeksgroep in kwestie



Self-interestedness: wetenschappers binnen hetzelfde vakgebied, concurreren met elkaar
voor fondsen en erkenning



Organized dogmatism: wetenschappers investeren in hun carrière door het promoten van
hun eigen belangrijke bevindingen, theorieën of innovaties.



Heeft prestatiesturing een positieve, neutrale of negatieve invloed op het professionalisme?



Is deze invloed in de loop van uw carrière veranderd?



Welk belang prevaleert er volgens u, die van het verantwoording afleggen en dus de
prestatiemeting of het belang van de vrijheid van de wetenschappelijke professional?

BELANGRIJK: De beschrijvingen van de waarden van Merton zijn direct ontleend aan het werk van
Pen (2009)
De counternorms zijn ontleend aan het werk van Anderson (2000).
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Bijlage 2: Respondenten
Naam

Functie

Instituut

Ervaring

Externe
financiën

Vakgebied

Dr. P de
Graan

Associate
professor

UMCU

Onderzoek
vanaf ‘76

Nationaal
Epilepsiefonds,
Stichting Epilepsy
of Childhood, EU

Neurowetenschappen en
farmacologie

Dr. R.
Raymakers

Managing
director

Bijvoet
Center

Eerste
publicatie
‘86

EU, grote
nationale
subsidies

Biochemie

Prof. dr. L.
Kenemans

Professor

Rudolf
Magnus
Institute for
Neuroscience

Onderzoek
vanaf ‘85

NWO, farmaindustrie,
aardgasbaten,
lokale overheden

Psychofarmacologie

Dr. L.
Henneman

Senior
Wetenschappelijk
Onderzoeker

VU UMC
Amsterdam

15 jaar
onderzoekservaring

Nederlands
Genomics
Initiatief,
ZonMW, NWO,
KWF, EU,
verzekeraars

Genetica (sociaal
wetenschappelijk
onderzoek)

Dr. R.
Willems

Associate
professor

UMCU

Promotie
‘88

ZonMW, NWO,
EU

Microbiologie

Dr. P.
Knipscheer

Groepsleider

Hubrecht
Institute

Start
promotie
‘99

NWO, KWF

Genetica

Dr. T.
Mutis

Associate
professor

UMCU

Onderzoek
vanaf ‘89

Niet gegeven

Immunologie

Prof. dr.
F.P.J.G.
Lafeber

Professor

UMCU

25 jaar
onderzoekservaring

Reumafonds,
ZonMW, NOW,
industriefunding
vanuit
ontwikkeling
model

Experimentele
Reumatologie

Dr. J.
Beekman

Groepsleider

UMCU-WKZ

Start
promotie in
2000

Niet gegeven

Immunologie
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Bijlage 3: Data / Resultaten
Er is gekozen om bij sommige uitspraken kleine aanpassingen te doen om de leesbaarheid te
vergroten. Hierbij is in het oog gehouden dat de betekenis van de uitspraak geenszins mag
veranderen. De aanpassingen zijn dan ook zo minimaal mogelijk gehouden.
Naam

Afkorting in tekst

Dr. P de Graan

G

Dr. R. Raymakers

R

Prof. dr. L. Kenemans

Ks

Dr. L. Henneman

H

Dr. R. Willems

W

Dr. P. Knipscheer

P

Dr. T. Mutis

M

Prof. dr. F.P.J.G. Lafeber

L

Dr. J. Beekman

B

Perceptie prestatiesturing
Geel: uitspraak over publicaties
Groen: uitspraak over valorisatie e.d.
Roze: uitspraak over het binnenhalen van fondsen
B: Ik heb zelf wel meer het idee dat er wat meer een relatie wordt gelegd. Dat er sterker wordt
gecontroleerd hoe productief je als wetenschapper bent, zeg maar. Dus bij je functieschaling zitten
vaste dingen als zoveel impactpunten per jaar, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel meer geworden is de
afgelopen 10 jaar.
B: Als postdoc heb je ook prestatiedruk natuurlijk.
B: Ik zelf denk wel, binnen de projectaanvragen die er nu zijn, dat er meer een nadruk dan vroeger
wordt gelegd op het kunnen bruikbaar maken van researchdata voor maatschappelijk belangrijke
zaken.
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B: Voor je beurs heb je gewoon heel veel competitie omdat er heel weinig geld is voor mensen die
opgeleid worden binnen de promotietrajecten. Dan moet je onderscheidend kunnen zijn dus je moet
als postdoc al zorgen dat je een heel goed cv opbouwt.
B: Als je daar buiten valt [veni, vidi, vici beurzen] dan moet er toch ergens een structuur zijn die iets
in jou ziet en in jou wilt investeren om beurzen te kunnen krijgen zodat je uiteindelijk met behaalde
resultaten nieuw geld kunt halen.
B: De druk is ook niet zo mega-hoog dat het onhaalbaar is.
B: [Over de prestatienorm op het gebied van impact] ik maak mij er helemaal niet druk over, over of
ik het ga halen.
W: Je belangrijkste output zijn natuurlijk publicaties.
W: Je zoekt altijd, wat wij dan noemen, het publicon in je onderzoek. Als ware het kleinst mogelijke
deel dat te publiceren is en dat moet er wel altijd in zitten.
W: [Over zijn tijd bij het RIVM, voor 2003] Als je een project binnenhaalde was dat prima maar niet
noodzakelijk.
W: Met het overstappen naar de academia, in ieder geval hier naar het UMC, merk je dat het
binnenhalen van subsidies, dat het veel belangrijker wordt.
W: [Over de afgelopen 10 jaar op het UMC] Er is niet veel in veranderd, nee. Er is eigenlijk continue…
wordt er min of meer van je verwacht dat je subsidies binnen haalt en dat je daarmee je output
vergroot en ik kan nu niet zeggen of dat de laatste vijf jaar meer is dan de eerste vijf jaar.
W: [Over het RIVM] Daar was [tot 2003] de druk er niet om te publiceren en subsidies binnen te
halen. Hier [UMC] duidelijk wel. Maar ik moet zeggen dat ik dat niet als een nadeel ervaar, het heeft
mij ook veel verder gebracht.
P: Je moet wel verslagen schrijven voor die beurzen, voornamelijk aan het eind van de
toekenningperiode, om te vertellen wat je gedaan hebt. Maar het is nog niet zo dat ze zeggen: ‘dit
onderzoek is slecht, geef het geld maar weer terug.’
P: Meestal borduur je wel voort op vorig werk omdat je trackrecord en wat je gepubliceerd hebt in
een bepaald veld wel heel erg meetelt of je nieuw geld krijgt.
L: [Over selectievoorwaarden] Het lastige is om dat allemaal te scoren, om dat allemaal te
kwantificeren.
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L: Je ziet dus heel erg dat je mee moet in de stroom van hoge impactfactor.
L: Je moet een onderzoeker ergens op beoordelen. Dat kan dus zijn op hoeveel producten hij echt tot
een patent of op de markt heeft weten te brengen. Dat kan de impactfactor van zijn
wetenschappelijke output zijn. Dat kan zijn wervend vermogen zijn, hoeveel funding hij binnen haalt.
Natuurlijk hangen die dingen met elkaar samen maar je moet daar wel voorzichtig mee zijn.
L: Als iemand geen patent heeft wil dat niet zeggen dat hij geen goede onderzoeker is.
L: Als iemand geen nature verhaal heeft maar wel wat intermediate verhalen dan vind ik dat je
iemand niet moet afrekenen omdat hij geen nature verhaal heeft en dat is bij de huidige wijze van
funding wel zo.
H: Dat is eigenlijk de laatste jaren heel erg opgekomen. Dat je wordt afgerekend op valorisatie.
H: De publicatiedruk neemt toe.
H: Wij worden sinds twee jaar, binnen mijn onderzoeksinstituut, ook… nou niet afgezeken… maar er
wordt wel gevraagd naar je Hirsch-index, dat moet je wel opleveren, dat betekend dat je dus
geciteerd worden en moet publiceren, het is een combinatie. En dat is enorm toegenomen.
H: [Over bovenstaande druk] Die komt uit het onderzoeksinstituut zelf.
H: Ook de subsidiegever zegt, op een gegeven moment: wat hebben jullie aan product opgeleverd?
Product in de zin van proefschriften en publicaties, met name die twee. Er zijn zelfs subsidieverleners
die zeggen: we houden dit dossier open zolang er niet voldoende publicaties uitgekomen zijn.
H: [Over bovenstaande] Als dit niet lukt dan trekken wij de stekker eruit. Het is dus harder geworden.
H: Wij moeten ook opgeven: hoe vaak kom je in de krant, zachte literatuur, mediaoptreden.
H: Hoeveel wordt er gepubliceerd per groep? En dat wordt geteld en na afloop geconcludeerd: die
groep heeft weinig, die groep moet weg.
H: Ook de druk op promovendi is toegenomen: de tijd is korter, ze moeten meer publiceren dus ik
heb het idee dat de druk in de wetenschap is toegenomen.
H: Wat ik wel steeds meer zie dat wij op hogere impact moeten publiceren. Daar worden wij ook op
gestuurd.
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Ks: In de jaren 80 is er voor het eerst bezuinigd en is er een voorwaardelijk financieringsmodel
gekomen dat er op neer kwam dat als een groep als geheel te weinig promoties had of te weinig
gepromoveerde mensen of vaste medewerkers had, en dat had je toen nog, ja dan werd er gekort.
Ks: In de jaren 90 is de spil de toenemende onderwijsdruk. De subsidiedruk die groter werd, de
wervingsdrang werd groter.
KS: Als je aan de universiteit werkt en je wilt graag toch je mannetje of je vrouwtje staan in het
onderzoekland dan moet je toch extra fondsen zoeken, daarvoor hebben wij in de eerste plaats de
tweede geldstroom.
Ks: Als je niet een bepaald niveau hebt kan je het vergeten. Dat zegt niet alles: de vraag moet ook
goed zijn en het voorstel moet ook goed zijn.
Ks: Voor jonge onderzoeker is het steeds dwingender om die persoonlijke subsidies binnen te halen.
Ks: Het is een accumulerend geheel, die subsidies leveren je onderzoekstijd op, voor jezelf of voor
mensen die je kunt inhuren, dat levert je weer publicaties op, die publicaties én het feit dat je die
subsidie hebt die kun je weer in je cv zetten én dat vergroot de kans weer op je volgende subsidie. En
als je ergens de boot mist dan wordt je misschien niet direct… dan wordt je misschien universitair
docent maar dan blijf je universitair docent met een zware onderwijslast en dan kun je onderzoek
eigenlijk wel vergeten.
Ks: Voor jonge mensen, die nog in ontwikkeling zijn, die nog geen hoogleraar zijn, daar is het [de
prestatiedruk] pittig.
Ks: Artikelen, artikelen produceren, hoe hoger het tijdschrift, hoe beter.
Ks: [Over de jaren 60] Er was ook helemaal geen prestatiedruk. International publiceren was
helemaal niet nodig. Je hoefde absoluut niet te promoveren, dus die proeve van bekwaamheid
hoefde je ook nog niet af te leggen.
Ks: Wanneer het begonnen is, volgens mij, is in de tachtiger jaren, daarvoor promoveerde eigenlijk
ook niemand. Laat staan dat er iemand een artikel schreef. In ieder geval niet in de kringen van deze
experimentele psychologie.
Ks: Tot aan de zestiger jaren groeiden de bomen tot aan de hemel.
R: Wat ook deels telt is wat voor financiering heb je al binnen gehaald.
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R: Geld trekt geld aan, waar nogal eens kritiek op is maar het is hoe het systeem werkt. Voor de rest
wordt er gekeken naar 'wat stelt je voor?' en of iets baanbrekend is maar ook haalbaar, dat is de
balans die gezocht wordt.
R: Dien maar een voorstel in, als je kan laten zien dat jij de beste bent dan… En hoe meten ze dat? De
reviewers die naar zo'n project kijken moet je daar van overtuigen en dat gaat vaak op basis van
bewezen prestaties op wetenschappelijk gebied in een bepaald veld. Welke publicaties heb je gedaan
op dat veld waarin je wilt gaan werken?
R: Je moet wel laten zien dat je van een project een succes kan maken door publicaties hebben, soms
vindt men getallen nog wel prettig dan zijn dingen zoals een H-index, die je ongetwijfeld kent, naar
gekeken.
R: [Over de sturing]Het wordt een beetje een politiek spelletje, tussen politici, tussen beleidsmakers
maar ook tussen wetenschappers die het politieke spelletje bedrijven om hun onderzoek te
profileren.
R: Wat stuur je nou echt en aan wie laat je het sturen over?
R: [Over de prestatiesturing] De balans moet niet doorslaan, we moeten in Nederland wel echt gaan
uitkijken.
R: Voor jonge onderzoekers is het belangrijk om te laten zien dat je publicaties hebt zonder je
begeleider.
M: Maar nu moet je erbij, als wetenschapper, ook artikels publiceren. En die artikels moeten ook
impact hebben.
M: Het zichtbaar maken van je onderzoek is er bij ons in gehamerd.
M: Als je niet resultaatgericht werkt wordt je niet zichtbaar.
M: Die subsidieverleners kijken natuurlijk naar de projecten maar subsidiegevers kijken ook naar de
groep.
M: Als je een project indient dan wordt er natuurlijk niet alleen naar de inhoud gekeken, hoe het
project in elkaar zit, maar ook of het uitvoerbaar is door de groep.
M: De NWO kijkt naar de impact van de studie.
M: Ze voelen die AIO wel goed aan de tand of zijn project uit zijn koker komt of uit de baas z’n koker.
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M: Ze [de stafmedewerkers] worden echt beoordeeld over hoeveel projecten ze hebben
binnengehaald. Hoeveel artikels ze hebben gepubliceerd.
M: De manier waarop wij ons werk naar het bestuur toe verantwoorden is veranderd. Als je toen een
klinische studie wilde opzetten, dan zetten je die gewoon op.
M: Dat is belangrijk aspect; je moet gewoon projecten kunnen binnenhalen.
M: Je moet steeds meer aangeven waarom deze kennis voor de toekomst belangrijk zal zijn.
M: Ik ben niet gevoelig voor het argument: nu is de prestatiedruk zodanig dat wetenschappers
eronder lijden want vroeg was het ook al zo.
G: Ja, vroeger werd er eigenlijk niet zo veel in gestuurd. Was het eigenlijk dat als je goed onderzoek
deed had je een carrièreperspectief en dat deed je stapje na stapje. Dat is nu natuurlijk heel anders
geworden. Er zitten geen automatismen meer in.
G: Binnen het UMC is het een heel duidelijk criterium waar je als wetenschapper aan moet voldoen.
Als je een volle fte wetenschap hebt dan moet je ongeveer zes publicaties per jaar hebben waarvan
vier minimaal in de top 25 van je veld zitten. Gebaseerd op impactfactoren van het tijdschrift waarin
je publiceert. En dat was vroeger echt niet zo.
G: Ja. Dat doet niet alleen het UMC maar dat is echt in Nederland gebruikelijk, iedereen kijkt gewoon
naar publicaties, de impactfactor ervan en natuurlijk citaties, die zijn heel belangrijk.
G: In de tijd dat ik begon was het zo dat je financiën grotendeels kwamen van de universiteit. Kijk, ik
was toen in dienst van de universiteit. Dan kreeg je de financiën van de universiteit, dat werd jaren
zo gedaan.

Waarde prestatiesturing
Geen kleurencode: alleen positieve of negatieve uitspraken
Positief: 7 personen
B: Ik denk wel dat het goed is, binnen beroepsgroepen, om te zeggen… je moet bepaalde
functienormen hebben om te toetsen of iemand wel of niet functioneert.
B: Als jij geacht wordt een goede onderzoeksgroep te hebben en jij besteedt maatschappij geld dan
kan je dat beter geven aan iemand die daar zoveel mogelijk uit haalt. Ik zie er ook iets goeds in dat je
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in ieder geval iets dat een maat creëert om de functionaliteit van iemand… of het functioneren van
iemand te testen… en daar wel consequenties aan durft te verbinden.
B: [Over de positief effect van de publicatiedruk] Omdat je kritischer moet kijken naar hoe je je
onderzoek organiseert zodat je optimaal publiceert.
B: Mijn buurman is een slimme gast, ik ben een slimme gast maar mijn buurman heeft met papers,
dan kan ik iets van hem leren.
B: Dat je publicatiedruk als effectieve maat hebt hoe succesvol een wetenschapper is. Als je er in
ieder geval iets van grenzen voor stelt dan worden mensen ook beter geactiveerd om daar iets aan te
doen als ze er continue onder zitten.
B: Je moet zelf de eer aan jezelf houden en zorgen dat je goed publiceert en er zijn… er is
publicatiedruk en je moet vooral de hand in eigen boezem steken, denk ik. Als je langertermijn niet
voldoende publiceert dan je moet je denken: ‘nou, weet je, er zijn heel veel dingen in de
maatschappij die je nog meer kan doen en misschien ben jij dan niet de beste wetenschapper en
moet je dat dan overlaten aan andere mensen.’ Ik denk dat je daar gewoon open naar jezelf moet
zijn.
W: [Algemeen: over de effecten van de ontwikkelingen op gebied van input en output gestuurd
onderzoek] Verreweg positief.
P: Ik denk het zomaar een bak geld geven aan mensen die daar mee kunnen doen wat ze willen niet
echt productief is. En zoals alle beroepsgroepen vind ik ook dat ook de wetenschappers op een of
andere manier ook wel afgerekend moeten kunnen worden op hun prestaties. Van oudsher had je op
de universiteiten natuurlijk mensen die de hele dag op hun kantoor zaten waarvan niet helemaal
duidelijk was wat ze daar deden. Dat is tegenwoordig niet meer zo trouwens, iedereen moet gewoon
verantwoording afleggen.
H: Ik vind het niet per definitie slecht dat wij moeten publiceren en er druk op zit.
H: Ik denk dat het goed is dat wetenschappers onder druk staan.
H: Je kan niet met z’n allen een beetje matig onderzoek doen want je hebt ook te maken met een
buitenklimaat. Je moet denk ik ook wel kweken, scherp blijven, wat is belangrijk, meegaan met
ontwikkelingen.
H: Ik denk dat een zekere competitie zeker wel belangrijk is. Concurrentie.
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H: Als je niet goed genoeg bent, dan is de vraag of je het wel moet doen. Ik heb soms wel het idee
dat er onderzoekers zijn die beter iets anders kunnen gaan doen.
H: Ik denk dat hoogleraren wel meer met twee voeten in de maatschappij staan daardoor [door de
noodzaak te netwerken].
Ks: Tot op zeker hoogte zal het in ieder geval een kwantiteitsimpuls hebben gegeven, dat is zeker
positief, máár de kwaliteit… vind ik een lastige vraag.
M: Als je dat [prestatiedruk] niet zou hebben dan zou men niet de juiste keuzes maken.
G: Je moet natuurlijk minimum kwaliteitseisen stellen aan de mensen die geld aan onderzoek
besteden. Je moet wel weten dat die mensen die daar zitten en hun carrière in maken, hun geld
zinnig besteden. Dat die met creatieve ideeën komen, je moet wel een maat proberen te hanteren.
Vroeger was het natuurlijk zo dat er mensen in het onderzoek zaten die, nou laat ik het maar
voorzichtig zeggen, niet zoveel uitvoerden.
Negatief: 5 personen
W: Ik weet dat hele grote taxonomische groepen zijn opgeheven omdat die onvoldoende output
genereerde en dat is natuurlijk iets waar op een gegeven moment de managers naar kijken. En ik kan
mij voorstellen dat dat erg frustrerend is. Dat je voor je idee en door je internationale collega’s
gewaardeerd woord maar dat het een onderwerp is dat niet meer hip is, waar je geen externe
financiering voor kan aantrekken.
W: Mocht, in het onwaarschijnlijke geval dat de hele resistentieproblematiek opgelost is, dat lijkt mij
niet waarschijnlijk maar even als voorbeeld… Dat er geen enkele subsidiegever meer subsidie geeft
aan resistentieonderzoek dan, terwijl je weet dat er nog heel veel interessante, uitdagende
onderwerpen liggen, dan is dat een moeilijk dilemma. Dan ga je dat zeker als beklemmend en
beperkend ervaren, dat je alleen wordt afgerekend op dat soort zaken.
W: Het negatieve zit ‘m vooral in de toegenomen werkdruk . Maar dat is denk ik als je met iedere
wetenschapper spreekt: de wetenschap is geen baan van negen tot vijf.
H: Ik denk dat niet alleen publiceren belangrijk is maar ook maatschappelijke impact.
H: In die zin heeft het ook negatieve kanten omdat je niet iedere onderzoeker over één kam kan
scheren.
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H: Ik zie natuurlijk ook mensen die eindeloos op tijdelijke contracten zitten, waar je natuurlijk ook
spuugziek van wordt.
R: [Over de prestatiesturing] Is dat een goede trend of een slechte trend? Ik vind het ergens een
beetje gevaarlijk misschien. Ik snap waarom beleidsmakers dat willen maar wat je ziet gebeuren, wat
ik al zei, je trekt toch onderzoekers die zich eigenlijk al in dat veld bevinden.
M: [Over het gemak om impact te halen als AIO bij belangrijke groepen] Misschien hoef je alleen
maar te pipetteren en doen wat je baas zegt en dan heb je een science artikel.
M: Enige complicatie is dat publicaties niet van één auteur zijn maar van een groep.
G: Ja. Ik moet zeggen, men probeert dat allemaal te objectieveren en denkt dat dat leidt tot een
hogere productie. Ik moet zeggen, ik ben daar absoluut geen believer van. Als ik naar mijzelf kijk… dat
hangt op basis van je carrière af, dat hangt van het onderzoeksveld waar je in zit af, het hangt van je
motivatie af. Het hangt van je taakverdeling af, van de functie die je hebt af. De meeste mensen
hebben hun productie jaren als ze jong zijn. Nou had ik zonder dat iemand tegen mij zei dat het
moest 15 publicaties per jaar, en nu heb ik er 4 per jaar, 5 per jaar. Dat is natuurlijk, ja, ik denk niet
dat dat echt… dat de manier waar er nu naar gekeken wordt dat dat beter is en zeker niet voldoet
aan de criteria van objectiveerbare maten die gelegd worden. Het is een heel lastig probleem.
G: De manier waarop de prestatiesturing nu gebeurt heeft een negatieve invloed.
G: Ja die druk is zo groot, de concurrentie om papers, om geld is zo groot dat een negatieve invloed…
op de basiswaarden heeft dat een negatieve invloed.

Vrijheid van de professional
Geel: bevestiging vermoeden
Rood: ontkrachting vermoeden
Dikgedrukt: waardeoordeel
Beïnvloeding onderzoeksopzet:
- onderzoek opstellen naar externe wensen : 6 personen
B: De reden waarom zij [beleidsmakers ziekenhuis] voor dit type beleid kiezen is misschien ook wel
omdat zij een overzicht hebben over ‘die kant wil de overheid op’ en daar komt meer geld bij.
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B: Ik denk dat zij [beleidsmakers ziekenhuis] wel hebben nageacht over ‘okay, de Nederlandse
regering gaat hun onderzoeksbudgetten meer daarvoor gebruiken en dus is het goed voor ons om
met die trend mee te gaan’.
B: Om die gelden [projecten, eventueel met bedrijfsleven] binnen te halen heb je dus ook geen
complete vrijheid want er moet relevantie voor zijn en het moet passen binnen een of ander
maatschappelijk probleem.
B: Dus ook creatieve vrijheid in de onderzoekswereld is gelimiteerd omdat je voor je geld afhankelijk
bent van projecten en projecten zijn beter als ze maatschappelijk relevante dingen pakken.
B: Ik werk zelf met een zeldzame ziekte en daar heb je dan nu speciale projecten voor onderzoek
voor dus dan kan je er heel gericht naar toe schrijven.
W: De ZonMW aanvragen, moet ik zeggen, dat zijn aanvragen die kan je zelf makkelijk doen omdat
daar naast de wetenschappelijke pagina’s er niet zo veel additionele informatie gegeven hoeft te
worden. De aanvragen van zo’n Europees project die zijn heel omvangrijk, dat is 100+ pagina’s, en
daar zit naast een gemeenschappelijk deel ook een groot deel over de managementstructuur van je
project, ethische kwesties, over gender-issues, over weet-ik-veel-wat.
W: Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat het onderwerp waar je aan werkt, dat dat op een
gegeven moment, dat je daar minder makkelijk subsidies voor krijgt dan moet je zelf natuurlijk
switchen.
W: Als je constant bot vangt bij het indienen van subsidies dan is toch… dan moet je bij jezelf te rade
gaan van: ‘nou, misschien is het toch goed om te kijken wat nu hip, hot is’ en daar op inspelen.
W: Dat betekent dat bij elk onderwerp dat je nieuw aanpakt, dat je kijkt wat de mogelijkheden zijn
voor publiceren en voor subsidieaanvragen.
P: Hoewel ik mij ook volledig zou kunnen interesseren voor iets dat geen enkele duidelijke relevantie
heeft voor het bedrijfsleven of de medische wereld, er zijn heel veel dingen die ik ontzettend
interessant vind. Ja… dan doe je er toch wijs aan om iets te kiezen waar nog wat funding voor te
krijgen valt.
P: Tegenwoordig moet er dus steeds meer vanuit het commerciële oogpunt.. of in ieder geval…
vanuit bepaalde vragen die vanuit de overheid worden opgelegd daar [in de onderzoeksopzet]
inkomen en daar zijn wetenschappers mee bezig… of ze hun onderzoek daar een beetje naar kunnen
aanpassen.
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P: Als het enige medische relevantie, enige technische relevantie heeft of innovatief is in een veld
waar je de industrie mee kan dienen dan scheelt dat een hoop.
P: Er zijn twee dingen: je eigen interesses en wat je zelf zou willen onderzoeken en daarnaast
inderdaad waar de geldschieter graag geld aan geeft en dat is niet altijd hetzelfde. Je moet er dan
toch een beetje een middenweg in kiezen. Want je kan wel doen wat je zelf wilt en niemand anders
wilt en waar je geen geld voor kan krijgen maar dan ben je snel uitgewerkt in de wetenschap.
L: Vroeger hoefde je echt niet in je projectaanvraag na te denken of het patenten had of van directe
klinische toepassing was.
L: Tegenwoordig zijn de meeste funds, zeker de afgelopen jaren, erop gericht dat je jouw
bevindingen kunt toepassen en dat de bevindingen echt kan valoriseren en dat je die stukken er al in
kan schrijven.
L: Laatste tien jaar moet je daar [in de aanvraag] echt inschrijven wat je bevinding voor nut heeft
voor de reumapatiënt.
H: ZonMW wil al heel snel VIPs zien. Dat is een verspreiding- en implementatieplan. Die willen al heel
snel zien: wat betekend jouw project voor de maatschappij en hoe ga je jouw kennis delen. Hoe ga jij
je kennis verspreiden op het moment dat je de data hebt.
R: Wat er steeds meer gevraagd wordt van onderzoekers is om te laten zien hoe hun onderzoek
uiteindelijk ook de economie zal baten, of de samenleving zal baten moet ik eigenlijk zeggen.
R: Europa is bureaucratisch, heeft meer sturing en wilt meer sturing.
R: De EU kan heel sterk zeggen: 'wij willen starten met onderzoek op het gebied van dit, dan staat in
een alinea heel duidelijk geschreven waar het onderzoek over moet gaan’. Daarmee staat al vaak
heel specifiek gedefinieerd wat voor type resultaten men verwacht, waar het onderzoek naar toe
moet gaan dus wat voor onderzoek je moet doen.
M: Mensen, wetenschappers, die niet succesvol zijn in het binnenhalen van fondsen zijn de mensen
die niet kunnen uitleggen waarom hun onderzoek belangrijk is voor de maatschappij. Voor nu en
voor later.
M: [Over het aanschrijven van fondsen] Dan moet ik mijzelf ook dwingen om te bedenken: hoe kan ik
mijn onderzoek onder een bredere paraplu zien?
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- meer belang hechten aan externe wensen: 5 personen
B: Dat stukje afstemming [standaarden tussen onderzoek en bedrijfsleven] kan wel, denk ik leiden,
tot een versnelling van het proces van onderzoek naar het uiteindelijke product.
B: Wij [als wetenschappers] kunnen allemaal ideeën en concepten op de wereld zetten , dat is
allemaal leuk, dan kan je van die andere wetenschapper op een congres een schouderklopje krijgen
maar uiteindelijk wil je iets voor de patiënt. En voor die patiënt heb je het bedrijfsleven nodig, de
overheid nodig die reguleert, wetten die zorgen dat die interacties goed zijn [uitstapje naar zeldzame
ziekten, daarna concluderend] Je hebt overheid nodig, je hebt bedrijven nodig, je hebt onderzoekers
nodig, je hebt patiënten die weer met die onderzoekers en bedrijven willen samenwerken.
B: Om die gelden [projecten, eventueel met bedrijfsleven] binnen te halen heb je dus ook geen
complete vrijheid want er moet relevantie voor zijn en het moet passen binnen een of ander
maatschappelijk probleem.
B: Dat er een soort van maatschappelijke tendens is die ook bij beleidsmakers heerst van: ‘we
moeten wel zorgen dat al die miljoenen in onderzoek dat die ook concreet iets opleveren’ zeg maar
voor de maatschappij en niet alleen dat die leiden tot papieren artikels waarmee wetenschappers
tegen elkaar zeggen: ‘kijk eens ik heb mooi iets gedaan.’
L: Dat is echt iets van de laatste jaren. Dat er enorm gekeken wordt, in ieder geval in de medische
faculteit, enorm gekeken wordt naar de valorisatie van de wetenschap. En daar ben ik helemaal
geen tegenstander van, daar ben ik zelfs een groot voorstander van.
L: Dat het goed is dat je gemeenschapsgelden inzet zodat ze de gemeenschap uiteindelijk weer ten
goede komen. Dus in zoverre is valorisatie en de toepasbaarheid van je wetenschappelijke
bevindingen belangrijk.
L: Valorisatie is dus goed mits het de wetenschap dient. Als iedereen daardoor maar patenten gaat
aanvragen, waardoor niemand met producten meer kan werken omdat ze gepatenteerd zijn, of
dat je niets meer kan publiceren of met je peers kan delen omdat het allemaal onder embargo ligt
etc. daar schiet je niet zoveel mee op, denk ik.
H: [over de deelname van professoren in commissies m.b.t. subsidieverlening] Maar natuurlijk ook
omdat ze kennis van zaken hebben en dus veel meer invloed krijgen op beleid wat dan weer gunstig
is. Dat je eindelijk ziet dat die kennis uit die ivoren torentjes van de academie komen en terug gaan
naar beleidsmakers bijvoorbeeld. Zitting in de gezondheidsraad, lijntjes met VWS, direct contact met
mensen uit de tweede kamer.
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H: Wat ik wel goed vind is dat er wel vanuit een probleem gedacht wordt en minder misschien
vanuit nieuwsgierigheid, dat laatste is natuurlijk wel jammer.
H: Je wilt dat [valorisatie] natuurlijk opschrijven voor je subsidie maar dat is natuurlijk allemaal
geklets in de ruimte. Maar dat weten ze zelf ook.
H: [Over fundamenteel onderzoek] Als je op zoek gaat naar genen voor ziekten, natuurlijk schrijf je
dat op dat je dat doet omdat mensen dan betere therapie krijgen, medicijnen op maat krijgen, dat je
kan werken aan preventie. Maar in de praktijk is dat volstrekt onhaalbaar binnen zo’n project.
H: Ik denk ook dat door dat topsectoren beleid, dat je heel erg gaat sturen op bepaalde richtingen en
dat er een soort van cynisme optreedt onder wetenschappers. Dat je heel erg gaat dwingen, daar
moet het heen. En jullie moeten daarin.
M: Sommige mensen zeggen ‘je moet je onderzoek verkopen’ maar ik zie het niet als verkopen maar
als verantwoorden.
M: [Waar de NWO naar kijkt voor Veni-subidies] Heeft hij [de AIO] in die vier jaar tijd niet alleen leren
pipetteren maar heeft hij ook geleerd onderzoek op te zetten en vraagstelling impactvol te
bedenken.
M: De meeste wetenschappers die daarover [valorisatie] klagen zijn gewoon niet meer in staat om
dat [het uiteindelijke nut] te zien.
M: Wij proberen zo snel mogelijk of zo goed mogelijk naar de kliniek toe te denken.
M: Wetenschappers horen innovatief te zijn.
G: Dus als je denkt alles te kunnen sturen vanuit, vooraf maatschappelijke relevantie en in mijn vak
klinische toepasbaarheid, dan ben je niet goed bezig. De politici denken allemaal dat die het allemaal
in de hand hebben. En de mensen die bij de grantingacencies zitten denken dat ze het op deze
manier kunnen sturen. Bij NWO, ZWO zie je dat heel erg. De richting waarop ZON&W dat doet. En
dat is een trend waarvan ik denk dat ‘ie niet slim is.
- minder fundamenteel of vrij onderzoek: 9 personen
B: Een tweede ding wat lastig met bedrijven is dat je wilt je eigen onafhankelijkheid als
wetenschapper natuurlijk zo goed mogelijk garanderen dus… dat wordt lastiger.
B: Vroeger was het misschien meer open waar die geldstromen naar toe gingen, nu willen ze richting
de 60% voor meer toepasbaar onderzoek.
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B: Als je puur fundamenteel onderzoek doet is dat [binnenhalen van fondsen] lastiger.
B: Dus ook creatieve vrijheid in de onderzoekswereld is gelimiteerd omdat je voor je geld afhankelijk
bent van projecten en projecten zijn beter als ze maatschappelijk relevante dingen pakken.
W: Het lijkt nu misschien een keurslijf maar dat is het eigenlijk niet want op het moment dat jij je
eigen subsidies binnenhaalt, vooral op een onderwerp dat je zelf geschreven hebt, geeft dat ook de
vrijheid om daar aan te werken terwijl bijvoorbeeld bij het RIVM was je eigenlijk afhankelijk wat VSW
wilde dat je deed.
W: Als je hier uit alleen de eerste geldstroom wordt betaald dan ben je misschien uiteindelijk ook
afhankelijk van wat je labhoofd wilt.
W: Het kan best zijn dat je op een gegeven moment iets heel interessants tegenkomt waar… wat je
zelf misschien wetenschappelijk heel erg uitdagend vindt maar waar je op het gegeven moment zegt:
‘ja, ik geloof niet dat het heel erg productief gaat worden’. En dan moet je op een gegeven moment
beslissen om er mee te stoppen.
W: Doordat je zelf je eigen vrijheid creëert door het binnenhalen van je eigen financiering, heb ik
daar ook niet echt het gevoel dat ik minder vrij ben in mijn doen en laten wat betreft onderzoek. Dat
heeft natuurlijk ook te maken met de lableiding, dat als enige criterium heeft: zorg dat je publiceert
en dat je subsidies binnenhaalt.
P: Bij ons valt het fundamentele onderzoek als het zo doorgaat ook een beetje tussen wal een schip.
P: Door al dat fundamentele onderzoek niet meer te financieren krijg je toch gewoon een gat in de
onderlaag waar alle bevindingen daarna op gefundeerd zijn.
P: Er zijn twee dingen: je eigen interesses en wat je zelf zou willen onderzoeken en daarnaast
inderdaad waar de geldschieter graag geld aan geeft en dat is niet altijd hetzelfde. Je moet er dan
toch een beetje een middenweg in kiezen. Want je kan wel doen wat je zelf wilt en niemand anders
wilt en waar je geen geld voor kan krijgen maar dan ben je snel uitgewerkt in de wetenschap.
P: Mensen vergeten soms dat de meeste belangrijke ontdekkingen gedaan zijn terwijl mensen er
niet naar op zoek waren.
L: Vroeger, als ik dan naar het reumafonds kijk, kon je een heel project naar het reumafonds sturen
en als het maar enigszins een link had met reuma dan kon je daar financiering voor krijgen. Dat krijg
je tegenwoordig niet meer voor elkaar.
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H: [Over grote ontdekkingen] Die zijn bij toeval gevonden en die ruimte is er natuurlijk niet meer.
H: [Over de negatieve invloed van de prestatiesturing] Beperking van de vrijheid, toch wel.
Ks: Een substantieel deel van het voorheen vrije subsidiegeld wordt nu ingezet in het kader van de
topsectoren.
Ks: In die zin (samenwerking met het bedrijfsleven) is de vrijheid in het geding maar dat heeft
voornamelijk te maken met de themakeuze.
Ks: We hebben periodes gehad met minder beperkingen. Dat geldt dan qua kwantiteit en de
hoeveelheid geld die zonder speciale moeite naar je toe vloeit.
Ks: De NWO blijft wel de kampioen van de waardevrije fundamentele gesubsidieerde onderzoek, al
worden ze nu wel voor een deel gebonden in dat jasje dat ik net schetste [de ontwikkeling naar grote
selectie op thematiek en valorisatie].
R: De balans moet goed blijven, er moet genoeg geld blijven voor vrij onderzoek.
R: Men moet niet onderschatten wat de output is van vrij onderzoek.
R: Ik denk dat het meer vrije geld, het geld dat beschikbaar is om gewoon mensen onderzoek te
laten doen dat dat misschien wel veel waardevoller is omdat dat onderzoekers de kans biedt om
dingen te doen waarvan zij denken dat het verstandig is, dat het goed is om op dit moment te
doen en dat leidt misschien, dat is een persoonlijke mening, tot meer creatieve en meer
spectaculaire ideeën dan iemand een kant op dwingen.
R: Er moet genoeg geld blijven voor vrij onderzoek.
R: Ook in Europa ziet men het belang van vrij onderzoek in en ik hoop dat dat in Nederland ook blijft.
M: Vroeger, 10 jaar geleden, was het basale onderzoek veel meer in trek, vooral vanuit het NWO en
collectebusfondsen enzo. Maar in die laatste tien jaar kan je zien dat er een omslag is gekomen en
wordt er veel geld vrijgemaakt voor translationeel onderzoek en klinisch onderzoek.
G: Een andere factor die er eigenlijk al een rol bij speelt is: het moet eigenlijk al gelijk
maatschappelijk relevant zijn of klinisch relevant zijn, terwijl heel van de ontdekkingen die in de
wetenschap gedaan worden komen doordat iemand heel diep graaft in een wetenschappelijk
probleem en daar ineens een spinoff ziet die niemand had verwacht. Die dan een hele grote impact
heeft op de maatschappij.
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G: Vroeger was het zo ‘ik ben daar in geïnteresseerd, dat ga ik onderzoeken. Nou het loopt niet zo
lekker, weet je wat, dan onderzoek ik dat’. Dat kan niet meer.
G: [Over de invloed van de prestatiesturing] Het is heel sterk bepalend, sturend voor de keuzes die ik
maak in het onderzoek. Het bepaalt heel sterk… de haalbaarheid, de kansen die er zijn, die schat je in
en... ja je maakt een afweging van de dingen die je doet. Dit gaat iets opleveren, dat gaat niets op
leveren, dat gaat wel wat opleveren en op grond daarvan neem je je beslissingen. Terwijl het best zo
zou kunnen zijn dat als je op iets dat op korte termijn niets oplevert… en je zou er in de diepte in
investeren dat je veel vruchtbaarder onderzoek zou kunnen… dat je veel relevantere bijdrage zou
kunnen leveren aan het onderzoeksveld, aan diagnoseontwikkeling, aan therapieën.
Beïnvloeding output:
- in hetzelfde vakgebied blijven publiceren: 2 personen
W: Wil je subsidies binnenhalen dan moet je trackrecord hebben op dat onderwerp. En ook al heb je
100+ artikelen gepubliceerd op het gebied van kinkhoest en van entrokokken als ik aan heel iets
anders ga werken, aan een hele andere bacterie, een legionella zal ik maar zeggen, dan zullen
subsidiegevers toch huiverig zijn om meteen geld aan mij te geven.
W: [Over de subsidieaanvraag van een collega] Hij heeft die subsidie niet gekregen, hij kreeg als
commentaar specifiek: op dit onderwerp heb je geen trackrecord.
P: Meestal borduur je wel voort op vorig werk omdat je trackrecord en wat je gepubliceerd hebt in
een bepaald veld wel heel erg meetelt of je nieuw geld krijgt. Als ik nu een aanvraag zou doen over
iets waar ik helemaal geen expertise over heb of publicaties over heb dan zeggen ze: ‘nou, dat is een
leuk idee maar wie zegt ons dat je dat kan?’ Dus meestal gaan mensen wel door waarmee ze
begonnen zijn maar dan een stap verder of een stap naar de zijkant waar je het vanuit een iets ander
oogpunt belicht. En soms wil je ook iets heel nieuws beginnen en dan moet je op een of andere
manier zien duidelijk te maken dat je daar wél de expertise voor hebt. Dus met iemand
samenwerken die dat heeft. Daar is ook wel een mouw aan te passen, er zijn beursen voor als je echt
iets heel anders wilt gaan doen.
- minder innovatie: 4 personen
H: Onderzoekers die creatief en innovatief zijn kan je in de weg zitten als je gaat drukken op die
publicaties
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R: Subsidiegevers willen eigenlijk geen consolidatie zien, die willen niet zien dat je iets continueert, ze
willen nieuwe dingen zien. Dit geld voor zowel een NWO als een EU, dat ze altijd willen zien dat je
met iets nieuws komt en dat dat het onderzoek verder gaat brengen.
R:Je moet het nieuwste van het nieuwste doen maar je moet het wel binnen vier jaar kunnen doen,
dus het moet niet te challenging, te moeilijk zijn want dan krijgt niemand het af
M: De kleinere maar erg innovatieve groepen, dus net begonnen nieuwe onderzoekers, hebben een
risico dat, ondanks dat hun ideeën en hun uitvoering heel goed zouden kunnen zijn, onderzoek [en
het daaraan gekoppelde geld] niet kunnen krijgen. Omdat zij nog geen goed lopende researchlijn
hebben.
M: Je kan ook impact halen uit innovatie. Uit het niet herhalen wat al bekend is, dat is heel
belangrijk. Daar letten wij gewoon echt op.
G: [Over innovatief onderzoek] Alleen daar krijg je vaak de tijd niet voor en daar krijg je vaak het geld
niet voor want het begint in wezen wanneer je een grant schrijft. Dan moet je een grant schrijven en
als je hem te ambitieus en te innovatief schrijft dan zegt de grant-beoordeler ‘nou het
slagingspercentage is gigantisch klein, dus die krijg je niet’. Dus dan krijg je mooi afgebakende stukjes
onderzoek waarvan je eigenlijk al weet dat het gaat lukken, maar die zijn niet zo grensverleggend. En
dat is de manier waarop het onderzoek wordt gestuurd in Nederland. Het moeten hapklare brokken
zijn waarvan te voorspellen valt dat er iets zinnigs uitkomt. Dan krijg je geld.
Beïnvloeding interne controle:
- minder waarde toegekend aan interne controle: 3 personen
R: Ik denk dat in de wetenschap, dat weet je ongetwijfeld, dat de belangrijkste controle, intern is
en dat zit in de vorm van projectvoorstellen die door andere collega-onderzoekers worden
beoordeeld, in manuscripten die je opstuurt naar een tijdschrift en die gepeerreviewd worden
door externe onderzoekers.
M: Als je een project indient dan wordt dat bekeken door andere wetenschappers. Zij beoordelen of
het goed of niet goed is.
G: In de wetenschap, waar je op doelt, in de wetenschap, is het systeem van peerreview, is eigenlijk
dé manier waarop de waarde van collegae onderling bepaald wordt en dat vindt plaats in een locale
setting binnen je groep, binnen je afdeling, binnen je divisie bij ons maar dat gaat landelijk. Je hebt
landelijke wetenschappelijke verenigingen die elkaar toetsen, die via peerreview beoordelen. Maar
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het gaat ook internationaal natuurlijk. Maar dat is het systeem waar het op werkt. Beoordeeld
worden door collegae, dat is georganiseerd of… ja meestal is het georganiseerd op al die niveaus.

Kwaliteitgerichtheid van de professional
Geel: bevestiging vermoeden
Rood: ontkrachting vermoeden
Dikgedrukt: waardeoordeel
Onderzoek geformuleerd vanuit economisch perspectief:
L: Valorisatie is iets anders dan commercialisering, je kunt je voorstellen dat je een bepaald product
ontwikkeld waar de industrie niet meer geïnteresseerd in is omdat er geen patent meer op zit. Daar
kunnen ze niet goed aan verdienen en valt zo’n product ook weg. Al is zo’n product nog zo goed. Dan
wilt niemand het meer oppakken en dan blijft het gewoon liggen. Als je dus een patiënt beter kunt
maken met wat niets kost en dus niets meer aan te verdienen is dan is dat heel erg moeilijk om dat in
de markt te krijgen. Terwijl als je een product heb dat veel minder goed is of functioneel effectief is
kun je er door een patent nog enorm op verdienen.
- groter belang patenten: 5 personen
W: Ik heb nog wat patenten maar daar voel ik mij toch minder happy bij.
W: Ik weet dat dat [patenten] heel erg belangrijk is maar ik vind wel dat je dat alleen moet doen als
dat net zo goed overlapt met je wetenschappelijke vraagstelling die je hebt en dat je niet omwille
van de valorisatie of een bepaald patent een bepaalde onderzoeksrichting in moet. Het moet een
soort van natuurlijk uitvloeisel ervan zijn.
P: Het wordt ook wel gestimuleerd, dat als je een idee hebt dat je commercieel kan toepassen, ofwel
medisch ofwel op een andere manier, wordt dan wel gestimuleerd om er dan een bedrijfje van te
maken.
L: Als je naar Europese aanvragen kijkt… Ja, je moet eigenlijk een paar patenten hebben om
überhaupt nog mee te tellen.
L: [Over tracer] In dit consortium is het de bedoeling dat er echt producten geleverd worden die voor
de Nederlandse markt en industrie direct toepasbaar zijn of producten die patenteerbaar zijn.
M:[Over patenten] Kennis mag je gewoon als eigendom opeisen, dat is intelectual property.
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M: Wij patenteren voornamelijk, dat is mijn persoonlijke mening, om ons onderzoek te kunnen
financieren. Als het een geldbron zou kunnen zijn, zo’n patent voor ons dan breiden wij ons
onderzoek uit. Het stroomt weer terug naar de wetenschap.
M: Wat je doet als je een patent hebt, dan probeer je dat te verkopen om je onderzoek te
financieren.
R: Economische valorisatie waarin je moet laten zien dat jouw resultaten heel hard zullen bijdragen
aan de economie, dan kunnen dat resultaten zijn die je kan patenteren, die je kan verkopen.
Beïnvloeding door bedrijven
- grotere inmenging bedrijven in onderzoeksopzet: 6 personen
B: [Over samenwerking met het bedrijfsleven] ik vind dat positief maar er zitten zeker ook negatieve
kanten aan.
B: De schijn op belangenverstrengeling wil je eigenlijk al voorkomen dat wordt toch lastiger als je
geldstromen krijgt vanuit de industrie.
W: Als je natuurlijk alleen maar.. eehm maar misschien komt dat niet vaak voor, dat je puur
vanwege het behalen van economisch gewin iets doet zonder dat het aansluit bij je
wetenschappelijke interesse… dan… zou ik daar wat meer problemen mee hebben.
P: Wat wel vervelend is dat tegenwoordig steeds meer bepaald wordt door bedrijven of je een
onderzoek kunt doen omdat er veel geld vanuit de bedrijven komt of zelfs via de overheid via een
bedrijf naar de wetenschapper.
P: Met dat verschil [met Amerika] dat wij in Nederland bezig zijn om het bedrijfsleven de grootste rol
in het sturen van wetenschap te geven en dat is in Amerika niet zo.
L: [Over medische producten] Als je het hebt over effectiviteit dan denk ik dat daar ook zeker
gevaren inzitten. Dat de druk van de industrie behoorlijk groot is om de academische component te
laten zeggen wat wel goed is voor het product.
L: De resultaten van bijvoorbeeld klinische trials die zijn gemiddeld genomen, nou die zijn bijna
altijd… komen die gunstiger uit als de studie gefinancierd is door de industrie dan als het een
onafhankelijke studie is.
L: Want het is natuurlijk gek dat in de literatuur, als je een meta-studie doet, de gesponsorde studies
het altijd beter doen dan de niet gesponsorde studies.
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L: Door de druk die er ontstaat, kun je wel foute ontwikkelingen krijgen dat mensen te makkelijk met
de industrie meegaan. Dat spreekt voor zich denk ik.
L: [Over grote consortia en efficiëntie] Dat is uiteindelijk gericht op een product, op de
commercialisering van de bevindingen.
Ks: Men wil het onderzoek financieren, mede vanuit het bedrijfsleven, en daardoor de academische
onderzoekers verplichten om onderzoek te doen dat interessant is voor het bedrijfsleven.
M: Als je op een evenwichtige manier met bedrijven kan werken dan is dat op zich prima.
M: [Over invloed van bedrijven] Daar heeft de wetenschapper de verantwoordelijkheid.
M: Wat ik merk is dat bedrijven komen met hun eigen verwachtingen. Die verwachtingen zijn niet
altijd de verwachtingen van de wetenschapper.
M: Je moet als je samen een studie hebt opgezet ook nog het belang van de bedrijven in de gaten
houden maar ook je eigen belangen. Je eigen belang is of je wetenschappelijke output [als in
publicaties] ook gegarandeerd is.
Vermindering kwaliteit (product):
- kwalitatief slechter publicaties: 4 personen
L: Ik merk het zelf aan onze stukken. Een stuk dat een beetje rammelt een beetje maar heeft wel
forse nieuwswaarde heeft dat doet het veel beter in de literatuur dan een heel gedegen stuk maar
met wat negatieve bevindingen, omdat de hypothese niet bevestigd kan worden… dat krijg je bijna
niet kwijt in de literatuur. En dat is niet goed denk ik.
H: Ik denk dat we soms te weinig reflecteren op wat we hebben gedaan en daar dan op voort
bouwen. Dat we te snel achter de potjes aan gaan. De subsidiepotjes.
Ks: Het is sowieso niet dat maximale output de beste output is. En dat hangt een beetje samen met
die promotiecultuur.
Ks: Misschien is er niet teveel data maar te weinig synthese en reflectie op die data waardoor je er
niet al te veel aan hebt. Iedereen zit maar in zijn eigen straatje door te produceren.
M: De basisregels zijn dat je betrouwbare en reproduceerbare resultaten moet publiceren.
M: Wij moeten onze resultaten netjes valideren.
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M: Je hebt dan instanties die jouw werk controleren, zoals het CCMO. Als je een klinische trial wilt
opzetten kijkt het CCMO er heel erg nauwkeurig naar. Of je resultaten valide zijn.
Vermindering kwaliteit (proces):
L: De wetenschapper was vroeger ook een onafhankelijk iemand die gewoon goed onderzoek wilde
doen en de diepte in wilde etc. De huidige mensen in de wetenschap die scoren dat zijn netwerkers,
hebben veel contacten met de industrie, weten subsidies binnen te halen en zijn niet per definitie de
beste onderzoekers. Dat zijn wel de beste onderzoekers zoals we nu een onderzoeker definiëren,
iemand die veel geld weet binnen te halen, die een hoge impactfactor weet binnen te halen… dat is
niet een goede onderzoeker zoals ik ‘m definieer: een onderzoeker die goede hypotheses stelt en
die hypotheses durft te verwerpen.
H: Ik ken bijvoorbeeld iemand die is ontzettend goed maar die heeft gewoon tijd nodig om dingen uit
te zoeken dus die zal niet in 4 jaar 4 publicaties hebben maar misschien één mooie Cell paper of
Science paper. Dat is niet goed voor je Hirsch en dan kan je ook daar op afgerekend worden en
misschien wel uitgerangeerd raken.
H: [Over het wetenschappelijke proces en reflecteren] Het is soms een beetje hap snap, ook door de
potjes.
Ks: Promoties worden erg sterk beloond, wordt veel waarde aan gehecht, ik denk dat dat een beetje
overdreven is. --- Er wordt een hoop data geproduceerd, er is weinig reflectie. Het begint een beetje
een fabriek te worden.
Ks: Het ambachtelijke academische werk, en dan niet alleen het onderwijs, en colleges in het
bijzonder, maar meer in de sfeer van synthetiseren, overzichtsartikelen, boeken, ja dat krijgt toch in
het algemeen iets minder waardering.
- fraude: 5 personen
B: De hoeveelheid artikelen die worden teruggetrokken, omdat er dingen in staan die gewoon niet
kloppen of bij elkaar verzonnen zijn, dat is fors aan het stijgen
W: Ook aan de hand van de laatste fraudegevallen hebt ik niet het idee dat dat [extra interne
controle] binnen de afdeling in ieder geval een extra punt van aandacht geweest is.
H: [Over fraude] Het komt toch altijd wel uit.
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Ks: Er zijn genoeg voorbeelden bekend van onderzoeken die gepubliceerd zijn in Science of in Nature
of anderszins sterke aandacht hebben getrokken en die best… waarbij best wel pogingen zijn
geweest tot replicatie die niet zijn gelukt.
R: De meeste fraude, de significante fraude komt uiteindelijk uit, het kans soms lang duren
afhankelijk van wat voor veld iemand zich in bevindt.
- plagiaat: 3 personen
H: [Gebeurt niet] Omdat wij moeten publiceren citeren wij ons natuurlijk helemaal achterlijk.
M: Je wordt er gewoon enorm angstig van. Ik ben in mijn carrière gewoon twee keer gescoopd.
M: [Over de ervaring met scoopen] Dan je zie je jouw eigen resultaten tevoorschijn komen bij een
andere groep.
M: It’s all in the game. Je kan daar gewoon niets aan doen. Dat ideeën overgenomen van een nog
niet gepubliceerd artikel of een of andere confidentieel project.
G: [Over plagiaat] Daar wordt steeds beter op toegezien en daar moet ook steeds beter op toegezien
worden, naarmate namelijk de druk toeneemt om dingen te presenteren, jezelf te profileren, om
geld te krijgen en in de wetenschap te overleven, wordt de druk om daar niet ethisch correct mee
om te gaan steeds hoger. Dat betekent dat er ook steeds sterker gecontroleerd moet worden.
- andere dubieuze gedragingen: 7 personen
B: Ik denk, in principe, zijn wetenschappers integer, willen gewoon goed werk doen.
B: Een aantal dingen is gewoon grijs en als iets grijs is dan… In je publicatie wil je er toch iets zwart
wits van maken, dat vereist zo’n publicatie.
B: Kijk maar naar de Tour de France, als je de lat gewoon knetter hoog legt dan zijn er gewoon altijd
mensen die grijs, iets licht grijzer, nog wel zwart vinden.
B: Als je weet dat er een andere groep is die precies hetzelfde doet als jij… daar wil je niet dat je
paper komt liggen want dan denkt ‘ie: ‘die ga ik even drie maanden vasthouden, dan ga ik alle data
kopiëren en tegen de tijd dat ik klaar ben met mijn reviewproces heb ik mijn eigen paper
gepubliceerd.’
P: [Over Amerika en de ambitie] Je hoort ook wel de verhalen binnen een lab van mensen die
resultaten voor elkaar achterhouden en niet willen dat anderen ze weten, dat gebeurt ook.
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P: Hier hebben mensen het er continue over [fraude, plagiaat en andere dubieuze gedragingen] en
het gebeurt ook maar misschien maar in een paar procent van de grote labs.
L: Wat je nu ziet is dat er een heleboel schaduwauteurs gaan ontstaan, dat mensen dus opgevoerd
worden als auteur die er maar weinig mee te maken hebben maar die er voor hun carrière baat bij
hebben om erop te staan.
L: We hebben het in het verleden gehad dat de afdelingshoofden te allen tijde mee publiceren, met
een beetje pech staan ze ook nog achteraan, terwijl ze maar nauwelijks betrokken zijn bij het
onderzoek.
L: Dat je een enorme druk krijgt op die publicaties en dat je ook ziet dat mensen de grenzen
opzoeken van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de resultaten. Op het gegeven moment is het
dan in een beperkte n-waarde uitgevoerd, waar je dus nog niet 100% zeker van bent maar een mooie
nieuwswaarde heeft… dat wordt opgepoetst en goed gepubliceerd omdat dat uiteindelijk voor
nieuwe funding etc. ontzettend belangrijk is. Terwijl je dat eigenlijk nog een aantal keer zou moeten
herhalen om het veel degelijker te maken maar dat je dan nieuwswaarde dan misschien weer kwijt
bent. En die druk, die merk je ook, en dat is echt iets van de laatste jaren. Dat die druk enorm aan het
toenemen is. Dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling.
H: Je ziet allerlei methodes om veel te publiceren, de salami methode, ken je die? Je hele project in
kleine stukken breken en dan zoveel mogelijk publicaties de deur uit. Zoveel mogelijk mensen
meenemen. Veel jezelf citeren.
H: Binnen onze onderzoeksgroep zie je steeds meer interne citaties komen.
Ks: Als je geluk hebt, of als je een beetje handig bent dan zit je in een citatiecircuit. Dan maak je deel
uit van een club die al die nieuwe data van elkaar steeds maar weer citeert en dan krijg je impact.
M: [Over dubieuze gedragingen] In mijn werk, als ik zoiets zou doen, snij ik in mijn eigen vingers.
M: Je moet je resultaten ook voorzetten. Als je op basis van wankele resultaten je onderzoek gaat
voortzetten dan wordt het toch niets.
M: Als je de resultaten niet goed kan reproduceren en ik ga dat toch publiceren dan ben je eigenlijk
niet goed bezig. Ten eerste ben je jezelf aan het bedonderen en ten tweede je bent ook de wereld
aan het bedonderen.
G: Nou ja, de neiging.. de neiging bij mensen om daar een loopje mee te nemen wordt groter
naarmate de druk toeneemt en dan zie je dat vanuit de organisaties, bijvoorbeeld het UMC. Binnen
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onze divisie wordt heel strikt omgegaan met… ja, mensen worden getoetst of ze daar ook ethisch
verantwoord mee om gaan.

Idealen van de professional

Geel: bevestiging vermoeden
Rood: ontkrachting vermoeden
Dikgedrukt: waardeoordeel
Universalism:
- beoordeling op het gebied van reputatie: 7 personen
B: Aan de andere kant is de gelddruk natuurlijk hoog en ik kan niet uitsluiten dat mensen eerder een
oog dichtknijpen voor bepaalde data dan voor andere data.
B: Volgens mij hebben ze dat pas ook weer een keer onderzocht. In grant proposals, zeg maar… en
dan zie je dus… vanuit NIH ook… dan zie je dus dat ze dat dubbel blind hebben gedaan… het is altijd
enkel blind … dat er dus gekeken is hoe de verdeling van beurzen is als je dus wel de aplicant er bij
ziet staan of dat ‘ie weg wordt gehaald. Dan zie je dus een compleet andere verdeling.
W: [Over PNAS] Er zijn hele goede artikelen, hele slechte artikelen of hele middelmatige artikelen.
Daar staan dan een aantal van de bigshots boven en dan denk je: ‘nu weet ik weer waarom ze daarin
publiceren.’
W: [Over beïnvloeding door reputatie] Dat ligt altijd wel op loer hoor, als je artikelen moet reviewen
van een groep en je ziet dat echt de hotshots erboven staan, dan lees je… je probeert het, laat ik het
zeggen, zo neutraal mogelijk te lezen zonder dat je weet wie daar boven staat maar het is dan toch
lastig om op zo’n zelfde manier naar zo’n stuk te kijken als naar een stuk waarbij de auteurs totaal
onbekend zijn.
H: Volgens mij kan je niet onpartijdig reviewen als de namen erbij staan.
H: Ik denk dat blind reviewen beter is omdat je jezelf altijd laat beïnvloeden door de auteurs.
H: Dat je kijkt wie het heeft geschreven en je daar door laat beïnvloeden? Dat gebeurt.
H: Ik denk als het je concurrenten zijn ben je kritischer. Dat gebeurt. En als het een goede groep is
ben je misschien wat milder. Dan denk je: dat is een goede groep, dat zal wel goed zijn.
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Ks: Je hoort vaak: ‘als die en die erbij staan dan wordt het makkelijker geplaatst’. Dat kan ik niet
uitsluiten. Die kunnen een hogere tolerantie genieten ten aanzien van de minder sterke punten van
een artikel dan de mindere goden.
R: Als je hebt laten zien in het verleden dat je kwaliteit aflevert… dat weten mensen als ze naar jouw
resultaten kijken.
M: Die subsidieverleners kijken natuurlijk naar de projecten maar subsidiegevers kijken ook naar de
groep.
G: Het is zo dat als je als jonge onderzoeker iets publiceert en je hebt nieuwe bevindingen, dan heb je
meer moeite om het gepubliceerd te krijgen dan als je een naam in het veld hebt. En er wordt meer
onderzoek gepubliceerd door mensen met naam in het veld dan door mensen die nieuw zijn. Om die
reden.
Communality:
- minder kennisdeling: 8 personen
B: Wij willen alles zo snel mogelijk de openbaarheid in gooien.
B: Ik zie duidelijk meerwaarde in samenwerking en openheid.
B: Voor bedrijven is publiceren helemaal niet interessant, bedrijven willen gewoon geld verdienen.
Als wetenschapper wil natuurlijk zoveel mogelijk kennis de wereld in brengen.
B: Het concept dat je even makkelijk, overal je met je data dingen gaat vertellen, dat wordt gewoon
moeilijker [bij samenwerking met het bedrijfsleven]
W: Publiceren heeft men altijd al gedaan. Wat je nu ziet is dat er steeds meer tijdschriften zijn, steeds
meer open acces tijdschriften, waarbij je dus als het ware je copyright houdt maar waardoor je als
het ware de wetenschappelijke informatie momentaan en continue beschikbaar is voor anderen.
W: De EU die, dwingen is misschien sterk, maar die stimuleren enorm dat je je resultaten die door EU
geld worden betaald, dat die gepubliceerd worden in open acces tijdschriften. En ik denk dat dat heel
belangrijk is en dat is natuurlijk iets van de laatste tien jaar.
W: Het schrijven van patenten is natuurlijk wel iets dat toegenomen is en daarmee beperk je wel
vaak de kennis die [wordt gedeeld]… laat ik zeggen, voor mij was altijd een belangrijke voorwaarde
wel dat het schrijven van patenten de publicatie niet in de weg moest staan.
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W: Op het moment dat je belangrijke resultaten niet publiceert omdat je patentmatig in de knoop
komt zou ik daar problemen mee hebben.
W: [Over het ophouden van publicatie ten faveure van het patent] Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Je
merkt het heel vaak als je op congressen praat met onderzoekers die voor bedrijven werken, die laat
ik zeggen zelf heel veel vragen maar zelf niet veel informatie geven en zeggen: ‘daar kan ik niets over
zeggen’.
W: Wat betreft de artikelen is er steeds meer open acces en meer beschikbaar.
P: [Over het delen van alle kennis vanuit de wetenschap] Ja dat zou in een ideale wereld zo moeten
zijn. Ik denk dat het enige dat dat in de weg staat is dat er heel veel geld aan valt te verdienen. Ik
denk dat niemand er in principe mee oneens zou zijn als wij niet zouden hoeven te betalen voor het
aanschaffen van een licentie voor een tijdschrift en dat ik daar dan iets in kan publiceren. Dat wel
netjes moeten worden gepeereviewed natuurlijk en dat iedereen dat dan zou kunnen lezen. Daar zou
niemand iets tegen hebben natuurlijk.
P: Het probleem is dat er bedrijven zijn die de tijdschriften uitgeven en die daar geld aan verdienen
dus dat betekent dat toch niet iedereen dat kan lezen want als je in een klein stadje in India zit dan
heb je geen geld om zo’n licentie te betalen.
P: Het andere dat het tegenhoudt zijn patenten bijvoorbeeld, dat het voor de commercie gebruikt
moet worden.
P: [Over open acces tijdschriften] Hoe meer, hoe beter.
P: Het probleem is dat die tijdschriften [open acces] nog vrij nieuw zijn en die zijn nog niet goed
geïndexeerd dus als jij kan kiezen tussen een publicatie in PLoS Genetics of in Molucelair Cell dan kies
je toch voor the Cell. Omdat dat goed op je CV staat en je CV heel erg goed helpt om geld te krijgen
voor je onderzoek.
H: Het ligt eraan in welk vakgebied je zit. Als je het hebt over genen: zo’n gen kan je maar één keer
vinden. Daar wordt niet veel kennis gedeeld, in die zin. In bepaalde opzichten. Als je maar een beetje
jouw concurrenten aan de overkant van de oceaan gaat zitten hinten dan wordt je gescoopd. Dan
ben je soms drie jaar werk kwijt.
H: In sommige wetenschapsgebieden kan dat gewoon niet, het delen van je data.
Ks: Ik weet niet beter of het is altijd een leidend principe geweest. [over het delen van kennis]
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Ks: Zodra er commerciële belangen zijn dan wordt dat [het delen van kennis] potentieel geweld
aangedaan.
Ks: Op dit moment is het zo dat er vanuit NWO een stimulans is om te publiceren in open acces
tijdschriften.
R: [Over de toename van kennisdeling] Ik denk met name dat het digitale tijdperk daar veel aan
bijdraagt.
R:De beschikbaarheid van veel opslag, de beschikbaarheid van standaarden in opslag hebben ervoor
gezorgd dat in veel velden initiatieven zijn om alle data met elkaar te delen.
R: [Over het achterhouden van kennis] Het gebeurde altijd al, met name op internationale
congressen zag je altijd al dat je dat vaak niet het nieuwste van het nieuwste zag.
R: Veel mensen presenteren wat ze al gepubliceerd hebben etc. etc. omdat ze hun resultaten willen
beschermen voor anderen.
M: Je moet resultaten genereren maar voordat je publiek gaat moet je de patenten al aangevraagd
hebben. Als je jouw resultaten eenmaal publiek hebt gemaakt kan je geen patenten meer aanvragen.
G: Naarmate de publicatiedruk en prestatiedruk toeneemt, is de wil van wetenschappers, individuele
wetenschappers, om hun informatie te delen met anderen afgenomen. In plaats van toegenomen,
wat je zou hopen. Omdat er meer gepubliceerd wordt. Maar het delen van kennis voordat dingen
gepubliceerd zijn, wat vroeger heel gebruikelijk was, is eigenlijk steeds minder geworden want je ben
eigenlijk heel voorzichtig om je wetenschappelijke eigendom te beschermen. Dus die informatie deel
je dus met heel weinig mensen, terwijl dat eigenlijk heel jammer is omdat je mensen eigenlijk in
een heel vroeg stadium (mensen) wilt laten weten waar je aan werkt, welke kant je opgaat zodat
anderen in de wereld het niet ook doen. Dat is een beetje het idee erachter. Nou het tegendeel is
waar.
G: De concurrentie op de publicatiemarkt. De concurrentie op het geld is ook enorm dus als jij je
ideeën ventileert voor je het geld hebt gekregen en er gaat iemand anders mee aan de haal.. dat is
niet bevorderlijk voor de communicatieve instelling van wetenschappers. Dat is heel lastig. Eigenlijk
wordt dat nog sterker versterkt als je in richting van maatschappelijke en klinische toepassingen gaat,
dan ben je nog voorzichtiger want dat betekent dat er misschien een commercieel belang aan vast
zit, dat er een patent, een octrooi aan vast zou kunnen zitten... nou dan wordt je gedwongen om nog
voorzichtiger te zijn. Hoe meer in de richting van toepassingen komt, hoe meer je in de richting komt
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van het beschermen van je vindingen en het commercialiseren ervan, waar je ook gestuurd en
geduwd wordt in die richting. Dat werkt eigenlijk contraproductief.
G: Naarmate de druk toeneemt raak je er verder vanaf want het belang om iets te communiceren
met iemand anders is ondergeschikt aan of je de publicatie de deur uitkrijgt of je de credits ervoor
krijgt in termen van je cv, of je er geld voor krijgt. Dus dat is contraproductief.
G: je hebt een heel klein landje, je hebt een beperkte hoeveelheid fondsen en je kent elkaar allemaal.
De wetenschappelijke wereld is heel klein. Alle mensen die in Nederland, die op mijn vakgebied
werken ken ik ook persoonlijk. Maar ik weet ook dat diezelfde mensen op dezelfde plekken als ik hun
geld halen. Dus wat ga ik ze dan vertellen over mijn plan?
G: . Enige ontwikkeling die in de positieve kant gaat is de open acces journals, ik weet niet of je het
fenomeen kent? Wat er nu gebeurt is dat er via internet steeds meer publicaties komen, er komen
tijdschriften die internet gebruiken, alleen maar. En die hebben nog wel een peerreview systeem
maar die hebben geen beperking in de capaciteit. Dat betekent in de eerste plaats dat het
makkelijker is om daar in te komen, dat je data… daardoor neemt de druk af. En op de tweede plaats
kan dat door iedereen gelezen worden, zonder dat je een abonnement hebt. Kennis moet openbaar
zijn en voor iedereen toegankelijk, nou dat is in de praktijk niet zo want als jij het niet kan betalen
om een abonnement op dat tijdschrift te hebben waarin die publicaties komen, dan heb je een
probleem. In de Oostbloklanden in de ontwikkelinglanden is dat een probleem. Als je open acces
journals hebt dan kan iedereen die acces tot internet heeft kan in principe die kennis vergaren.
- minder samenwerking: 7 personen
B: Je hebt elkaar nodig als je iets wilt krijgen. Je moet wel met elkaar.
B: Ik denk juist, omdat er meer wordt gevraagd… je hebt zelf maar een aantal trucjes in je lab, dus je
moet zeker… voor grote papers, grote journals worden er dingen gevraagd die je zelf niet kan en dan
moet je wel ergens anders naar toe.
B: Je moet dus daar afspraken… je moet er documenten voor tekenen als je gaat samenwerken, dat
je dat op een faire manier doet, met bepaalde regels die daarbij horen. Ik merk dat het normaler is
om dat soort dingen al meteen te gaan afspreken… Dat is wel iets dat normaler en normaler wordt
gevonden.
W: [Over de prestatiesturing] Het heeft mijn netwerk enorm vergroot, want dat is het grote
voordeel, als je tenminste Europese subsidies hebt. Ik ben coördinator van een tweede groot
Europees project, ik heb er in 2010 een afgerond en ben afgelopen oktober in 2011 eentje gestart.
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Met name bij dat soort grote Europese projecten, als je coördinator bent, dan vergroot je enorm je
netwerk. Ik ervaar dat als heel positief.
W: [Over samenwerking] Je moet een beetje uit je eigen comfortzone stappen en als je dat voor het
eerst doet is dat natuurlijk spannend. Uitdagend. Maar dan merk je dat het eigenlijk heel erg leuk is.
P: [Over Amerika] Mensen willen daar heel graag samenwerken en iets bereiken.
L: [Over tracer en samenwerking] Maar zogenaamd moeten die 13 [partijen] samenwerken. Je kunt
je voorstellen, iedereen heeft wel zijn eigen agenda, dat geld wordt primair ingezet op die eigen
agenda. Op papier wordt die wel op samenwerking ingediend maar op het einde blijkt dan vaak dat
die echte samenwerking niet tot stand gekomen is.
L: [Over tracer] Nu zijn die drie disciplines [bedrijfsleven, universiteiten, overheid] apart producten
aan het ontwikkelen en dat moet dan maar hopelijk aan het einde bij elkaar komen. En dat is maar
de vraag of dat gaat lukken.
H: Je ziet veel meer ‘multi-disciplinairiteit’. Tenminste wij, veel meer naar elkaar toe.
H: Je ziet dat steeds meer groepen naar elkaar toe trekken omdat je samen sterk bent. Veel
publiceren en elkaar meenemen.
H: [Over het onderzoek naar genen] Maar wat je daar ook meer ziet is dat je steeds meer
samenwerking krijgt in consortia omdat je veel meer mensen nodig hebt om een bepaalde analyse te
kunnen doen. Je ziet dat er heel veel data gepoold wordt.
H: Ik denk wel dat we [de wetenschappers] elkaar nu beter weten te vinden.
H: Ik heb het gevoel dat in mijn vakgebied wel meer openheid en samenwerking is. En dat het
misschien ook wel met die prestatiedruk te maken heeft.
H: Ik heb het gevoel dat wij, vergeleken met 15 jaar geleden, veel meer samenwerken.
H: En ook internationaal gezien veel meer samenwerken, Europees gezien meedraaien en in
Nederland echt niet achterblijven. Je moet ook wel.
R: Wat je wel ziet gebeuren en dat vind ik positief is dat er hele nieuwe samenwerkingverbanden
ontstaan.
R: Je ziet dat er hele nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, tussen academische partners,
tussen academische partners en industriële partners die voorheen niet zouden zijn ontstaan en dat
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dat weer heel erg leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden en dat zie ik absoluut als de
positieve kant.
R: Ik zie het voordeel van een deel sturing, om met name nieuwe samenwerkingen te stimuleren,
waar nieuwe ideeën uit kunnen komen en om samenwerking tussen universiteiten, tussen academici
en bedrijven te stimuleren.
M: Sommige kennis ligt niet in de universiteiten maar in de bedrijven omdat zij patenten en dat
soort dingen hebben.
M: Je moet als je samen een studie hebt opgezet ook nog het belang van de bedrijven in de gaten
houden maar ook je eigenbelangen. Je eigen belang is of je wetenschappelijke output [als in
publicaties] ook gegarandeerd is.
M: Wij werken al vier jaar structureel met een bedrijf en dat gaat gewoon perfect.
M: Voor bedrijven is publicatie ook belangrijk omdat zij hun product ook naar het publiek moeten
brengen en daar hoort gewoon een wetenschappelijke output bij.
M: Wetenschap is op dit moment teamwork dus je moet heel veel samen werken. Samenwerking en
vooral heel veel multidisciplinair. Als je in je eigen gebied zit en in je eigen lab blijft zitten dan kom je
niet verder. Omdat vraagstellingen complexer worden en je de technieken nog niet in eigen handen
hebt.
M: De wetenschap breidt zich zo uit dat het multidisciplinair wordt. Niet per se dat de overheid dat
doet.
M: De nadruk ligt nu op het meer samenwerken met farmaceutische bedrijven.
Disinterestedness:
P: [Over de intrinsieke motivatie] Ik denk zeker tegenwoordig dat als je als wetenschapper het zou
doen voor enige andere reden dat je het niet zou redden.
P: De meeste mensen moeten er wel heel hard voor werken [voor een baan in de wetenschap] en
dat kan je alleen maar doen als je het leuk vindt. Als je de drive vanuit jezelf hebt en niet omdat de
baas zegt dat je er veel geld mee kunt verdienen.
H: Maar je moet echt uitkijken dat die [de passie voor de wetenschap] niet gaat verdwijnen door
die druk.
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H: Voor het geld doen ze [de wetenschappers] het niet. En het geld is er niet. Hoe wil je ze dan
belonen? Er moet op een of andere manier ruimte gecreëerd worden zodat mensen verder kunnen
- handelen uit persoonlijk belang of uit het belang van de groep of organisatie: 6 personen
W: Als je groepsleider bent en een aantal mensen zijn afhankelijk van extern geld in jouw groep en je
moet dus zorgen continue voor nieuwe projecten, nieuwe financiering, dan is het natuurlijk lastig om
te switchen naar een onderwerp als daarmee je kans op verwerven van financiering en subsidies
minder wordt.
W: [Over het wegvallen van subsidies vanwege het uit de gratie raken van een onderwerp] Dan kan
je zeggen, ik kies puur voor de wetenschappelijke inhoud en jammer dan… denk ik dat ik wel in de
problemen zou komen. Punt een raak je een deel van je groep kwijt omdat die extern wordt
gefinancierd, er zijn maar twee mensen die op de eerste geldstroom zitten. Je houdt maar een heel
klein groepje over maar je hebt best kans dat de lableiding dan zegt: ‘ja, Willems, dat kan echt niet, je
moet echt switchen.’
W: Als je groepsleider bent en een aantal mensen zijn afhankelijk van extern geld in jouw groep en je
moet dus zorgen continue voor nieuwe projecten, nieuwe financiering, dan is het natuurlijk lastig om
te switchen naar een onderwerp als daarmee je kans op verwerven van financiering en subsidies
minder wordt.
P: [Over persoonlijk belang] Je moet natuurlijk gewoon publiceren.
P: Je wilt natuurlijk wel dat jouw werk gezien wordt.
L: [Over tracer financiering] In die financiering schrijft iedereen natuurlijk de ontwikkeling voor zijn
eigen deel.
L: Wat je nu ziet is dat er een heleboel schaduwauteurs gaan ontstaan, dat mensen dus opgevoerd
worden als auteur die er maar weinig mee te maken hebben maar die er voor hun carrière baat bij
hebben om erop te staan.
H: Je hebt een persoonlijk belang, in die zin, dat je natuurlijk moet publiceren. Dus daar zit altijd een
persoonlijk belang aan vast. En ja, dat is veel meer geworden.
H: En wat dacht jij ervan als jij geciteerd wordt in die paper, dan wil je dat die paper gepubliceerd
wordt. Dan krijg je weer een citatie erbij.
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H: Als hoogleraar heb je natuurlijk wel de verantwoording voor een hele groep mensen en je wilt
niet dat… je wilt én dat je onderzoek belangrijk gevonden wordt, in Nederland en daarbuiten. Je wilt
gehoord worden, je wilt dat je medewerkers kunnen blijven werken waar ze werken en als je echt
geloofd in je onderzoek dan vind je ook dat het gevaloriseerd wordt en dan hoor je ook dat het
gevaloriseerd moet worden. En hoe kan je het valoriseren? Door de boer op te gaan.
H: Je wilt als groep natuurlijk ook blijven bestaan, voor je het weet wordt je door je universiteit
weggesaneerd.
H: En die hoogleraren, wat je ziet is dat zij ook steeds meer in die commissies gaan zitten, van
ZonMW en NWO, om een beetje sturing te hebben op de programma agenda zodat ze straks
makkelijker die grant gehonoreerd krijgen.
H: Al die hoogleraren die zie je dus de hele dag het land doorrijden om in die commissies deel te
nemen om die agenda te bepalen.
Ks: Als het gaat om een mening te geven, die zal vaak nog onpartijdig zijn maar als het gaat om
implicaties voor acties, of voor behandeling óf voor geldstromen dan… ja… absoluut. Mensen zullen
nooit vergeten wat hun eigen belang is. Dat geldt voor iedereen en ook voor wetenschappers. Ook
voor wetenschappers die beoordelen.
R: Het probleem (daar) is dat een wetenschapper eigenlijk altijd persoonlijk belang heeft bij
wetenschappelijk resultaat omdat dat… zijn wetenschappelijke carrière staat of valt bij wat hij
publiceert.
R: Een lichte bias kan je daar niet voorkomen omdat iedereen altijd het belang heeft… dat is zijn
onderzoek… maar dit is opnieuw… dit is iets dat door de hele samenleving speelt.
R: Op nationaal niveau zie je dat mensen die het hardste praten, en dit is een gevaarlijke uitspraak,
dat de mensen die het hardste praten wanneer dit soort calls worden samengesteld ( in de EU is dit
nog iets beter gereguleerd moet ik zeggen) daar zie je de teksten van terugkomen in de uiteindelijke
calls.
R: Je krijgt dat een deel van de wetenschappers gaat bepalen wat voor onderzoek er gedaan moet
worden en dat zijn natuurlijk ook, dat is human nature, de onderzoekers wiens onderzoek het beste
aansluit bij wat er uiteindelijk in dat soort teksten komt te staan.
R: De andere kant heeft het gevaar, en dat is misschien de boodschap is dat je echt moet afvragen
hoe die sturing wordt bepaald omdat (opnieuw) beleidsmakers zullen altijd weer de hulp van
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wetenschappers invragen om dat beleid te maken en dat betekent dat je dus een bias krijgt in de
sturing die je aanbiedt en dat is een beetje het gevaar dat ik zie bij het te veel geld stoppen in
gestuurd onderzoek: dat dat voor een deel geld zal zijn dat geoormerkt is voor onderzoek waar een
beperkt aantal mensen over mee heeft gedacht.
Organized scepticism:
- kwaliteit controle wordt minder: 8 personen
B: Dupliceren is leuk maar je primaire goal is gewoon vernieuwen.
B: Bij peer review kan je de boel gewoon flessen en je reviewers komen er nooit achter
P: Ik denk dat dat [organized skepticism] meer lab afhankelijk is. In een lab moet men eigen
onderzoek kritisch bekijken en in sommige labs gebeurt dat meer dan in andere.
P: Als het vervolgens écht niet waar is wat iemand publiceert dan wordt het uiteindelijk wel
achterhaald.
P: Als vervolgens een ander lab jouw onderzoek wil nadoen en dat niet lukt dan heb je ze wel gelijk te
pakken [als in gepakt op het gebied van fraude] terwijl in sociaal onderzoek ga je niet 5 jaar lang een
groep van 100 mensen bijhouden.
L: Negatieve bevindingen zijn bijna niet publiceerbaar.
L: Een goede studie met negatieve bevindingen die zou je makkelijk moeten kunnen publiceren maar
dat krijg je niet voor mekaar. Alleen interessante nieuwswaarde wordt goed gepubliceerd.
L: Negatieve bevindingen zijn bijna niet publiceerbaar. Ik heb ook al heel lang gezegd dat dat het
slechtste is voor de wetenschap wat je jezelf kan voorstellen omdat mensen zitten dan steeds
dezelfde fouten te herhalen.
H: Wat wel moeilijker is geworden is negatieve resultaten publiceren. Dat is gewoon heel lastig.
H: De manier waarop wij toetsen, daar is meer kritiek op gekomen, er zijn meer richtlijnen gekomen
voor publicatie. Bijvoorbeeld richtlijnen hoe je bepaalde predictiemodellen moet beschrijven.
Ks: Replicatie is ook een belangrijk aspect van dit soort natuurwetenschappelijke activiteiten, wordt
vaak veels te weinig aandacht aan besteed omdat ze niet scoren.
Ks: Sommige tijdschriften zijn er heel streng in, die eisen replicatie.
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Ks: [Over de replicatie]… maar wie gaat dat doen?
Ks: Uit zichzelf zal men dat niet zo gauw meer doen [replicatie] maar dat komt omdat de nadruk ligt
op vernieuwendheid, nieuwigheid zo moet je het eigenlijk noemen.
Ks: Replicatie met iets erbij is vaak niet genoeg vernieuwend. En daar moet een cultuuromslag
komen.
Ks: Wat je af en toe hoort: ‘ik heb dat geprobeerd te repliceren, dat is niet gelukt. Een hele hoop
mensen hebben het geprobeerd te repliceren, is niet gelukt.’ Dat zingt wel eens rond.
R: Ik moet ook zeggen dat die controle ook strikter aan het worden is.
R: Ik denk dat reviewers al strenger aan het worden zijn ook omdat er misschien meer tijdschriften
aan het ontstaan zijn.
R: De uitgevers voeren bepaalde standaardcontroles uit op de data die je aanlevert, de figuren die je
aanlevert.
M: Als we zeggen, die mensen hebben dat al gedaan maar we gaan het eventjes dunnetjes over
doen, dan haal je geen impact.
G: Je bent minder geneigd iets van een ander aan te nemen, je hebt misschien een andere mening en
dat betekend dat de discussie scherper is geworden in de loop der jaren.
- journals
B: Er komt misschien meer output en meer papers waardoor de topjournals meer te kiezen hebben
en ook selectiever kunnen zijn
H: [Over open review tijdschriften] Je moet betalen [voor publicatie] dus dat is fijn voor die bladen,
als er betaald wordt. Dus als er veel gesubmit wordt en veel geplaatst wordt dan komt er ook veel
geld binnen. Het is een open review proces, iets dat goed is want dan heb je open communicatie.
Maar mensen willen ook aardig gevonden worden.
Ks: Het enige nadeel is dat die open acces tijdschriften moeten ook ergens van leven en die worden
betaald door de onderzoekers. Je moet ervoor betalen om erin te publiceren en daar heeft NWO dan
weer subsidie voor gegeven.
Ks: De editor beslist.
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L: Een tijd geleden hebben een paar tijdschriften wel een poging in die richting gewaagd maar het
grootste probleem is genoeg reviewers krijgen voor al die tijdschriften en als je kwalitatief goede
reviewers wilt hebben dan moet je ze niet tegen de schenen schoppen dus die wereld wordt tot
zekere hoogte in stand gehouden en kan je bijna niet doorbreken.
M: Wij hebben het dan over wetenschap maar jounals zijn gewoon commerciële bedrijven.
M: Dat is nog meer conflicterend: de wetenschapper en het publiceren van de resultaten omdat die
journals hebben natuurlijk wel een peer review proces maar een journal mag kiezen wie de peer
reviewer is.
M: In hoeverre zijn de wetenschappelijke journals in staat om de wetenschappelijke trenden te
manipuleren?
M: Als je over wetenschap en commercie gaat praten. Het conflict of interest. Journals zijn eigenlijk
de meest commerciële bedrijven.
M: De editorial board van een journal is machtiger wat betreft het selecteren van een artikel.
- peer review
Geel: voor dubbelblinde testen
Groen: voor open review
B: [Over de peer review] Daar is veel discussie over, of het model wel goed werkt
B: Volgens mij is het, an sich, misschien wel strenger geworden.
B: Ik denk ook dat de publicatie-eisen hoger zijn geworden.
B: Het is misschien niet zo random peer reviewd in het proces als je zou willen.
B: [Over de beoordeling van editors over de reviewvoorkeuren] De reviewers die de mensen opgeven
dat ze niet willen dat het naar toe gaat daar wordt wel over nagedacht [in verband met kopiëren dat
etc.].
B: Je kunt zelfs je eigen reviewer, suggesties ervoor doen, zeg maar… je kunt dat zelfs nog een beetje
sturen, waar jouw paper terecht komt. Of de editor dat gaat doen is een tweede.
B:Ikzelf zou het wel optimaler vinden om het helemaal [dubbel] blind te hebben dan heb je toch
meer pure inhoudelijke discussies en beoordeling van de data, in plaats van de impact van die groep.
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W: De ideale situatie zou eigenlijk dubbel blind zijn zodat je niet weet welke groep het is.
P: [Over dubbel blind] Dat kan natuurlijk niet omdat je weet wie welk onderzoek doet. [Maar] Dat
zou eigenlijk het beste zijn, dat je niet weet wie de auteur is.
P: [Over dubbel blind] Dat zou de ideale wereld zijn.
L: Als je kenner in het veld bent dan is dubbelblind bijna niet mogelijk.
L: Dubbelblind zou te allen tijde beter zijn dan enkelblind.
L: Ik heb zelf weleens gepleit voor… je zou dat kunnen opengooien… je hebt natuurlijk kennis nodig
om die wetenschap te kunnen beoordelen, je hebt dus kennis nodig in het veld… maar daarmee krijg
je ook weer dat je mensen die elkaar kennen, zeg maar in de ‘vriendenkring conditie’ makkelijker
elkaars stukken… dat de auteurs weldegelijk een rol gaan spelen en de relatie tussen de
onderzoeksgroepen, los van de kwaliteit van het stuk… of dat nou direct of indirect is… dat speelt
gewoon een rol. En je zou dat kunnen voorkomen dat uiteindelijk als een stuk gepubliceerd wordt de
reviewers die daar verantwoordelijk voor zijn te noemen in het stuk. Het is ook een idee geweest om
dat te doen. Dat betekent dus bij een afwijzing kun je dat blind houden want het is natuurlijk ook
onprettig om iemand te moeten afwijzen en omdat je daar gewoon hele grote problemen mee
krijgt… als het stuk goed gekeurd is dan wil je ook wel graag zien waarom een stuk goed gekeurd is.
Als het een goed stuk is, dan prima. Maar als het een wat slechter stuk is dan zou je ook weleens
willen zien wie daar verantwoordelijk voor zijn geweest, wie dat doorgelaten hebben. Als het positief
beoordeeld is en gepubliceerd is dan zou ik er geen moeite mee hebben dat de reviewers bekend
gemaakt worden. Dat haalt de anonimiteit er een beetje van af en daarmee wordt het misschien iets
objectiever.
H: Ik denk dat blind reviewen beter is omdat je jezelf altijd laat beïnvloeden door de auteurs.
Ks: [Over de peer review] Alle belangen en mogelijkheden afwegend is het misschien de minst slechte
keuze die je kan maken. Dat geldt voor artikelen, met name nationale en met name internationale.
Geldt ook voor subsidieaanvragen. Dat werkt niet anders.
Ks: Naarmate de tijdschriften prestigieuzer zijn wordt dat (peer review) strenger.
Ks: [Over het peer review proces] Alle belangen en mogelijkheden afwegend is het misschien de
minst slechte keuze die je kan maken. Dat geldt voor artikelen, met name nationale en met name
internationale. Geldt ook voor subsidieaanvragen. Dat werkt niet anders.
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Ks: Dat je jezelf in ieder geval moet verantwoorden naar iemand toe. Of dat nou de auteur is weet ik
zo even nog niet. Dan meld niemand zich meer aan.
Kn: Niets menselijks is de reviewers vreemd.
Kn: [Over open reviewing] Ik denk dat het meer negatieve effecten heeft dan positieve.
Kn: [Over dubbel blind] Kan geen kwaad, ik zie geen nadeel. Zal vaak niet werken omdat je aan de
literatuurverwijzingen zo ziet uit welke hoek de wind waait.
M: Wij weten niet wie de reviewer is maar andersom weet de reviewer wel wie ik ben.
M: Ik ben eigenlijk meer voorstander voor open review, persoonlijk.
M: Als hij [de reviewer] een respectabele wetenschapper is dan kan ik beamen dat zijn commentaar
goed is.
M: [Over open review] Dan weet ik dat mijn resultaten niet door de reviewer misbruikt zullen worden
omdat hij zich bekend maakt.
M: Ik ben dus een voorstander voor open review maar dat zal nooit worden geaccepteerd door de
journals. Maar ik zou niet weten waarom.
M: Sommige stellen dubbel blind voor maar dat is onmogelijk.
M: Vanuit de structuur van mijn artikel is al bekend wie ik ben.

Andere interessante uitspraken:
W: [Over het in de arm nemen van een accountancykantoor om te assisteren bij het aanvragen van
een EU-subsidie] Ik heb het idee dat de deelname van PWC de slagingskans heeft vergroot.
W: De tijd die ik er nu is steek is ook wel wat ik er in wil stoppen wil ik nog iets buiten het werk ook
doen. En dat is toch vaak ook alleen maar de zaterdag.
W: Waar ik wel bang voor ben is de dreigende tekorten wat betreft subsidies, daar lijkt de rek wel uit
te zijn.
P: Het is tegenwoordig in Nederland bijna het zelfde als in Amerika.
P: Mede doordat Nederland bijna geen farmaceutische industrie heeft, dat is wel de meest
gerelateerde bedrijfstak met ons werk, valt er in Nederland weinig mee samen te werken… omdat
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het er niet is. In Amerika was dat duidelijk heel erg anders daar kunnen wetenschappers veel meer
samenwerken met medische of farmaceutische bedrijven maar er waren ook heel veel startup
bedrijven die toepassingen vanuit de wetenschap naar de medische industrie wilde brengen.
P: In het algemeen is Amerika toch wat prestatiegerichter en er meer op gebrand om ergens heel erg
goed in te worden. Daar laten ze meer dingen voor en daar doen ze meer dingen voor.
P: In Amerika leef je om te werken, hier werk je om te leven.
L: Ik ben een voorstander van goed fundamenteel onderzoek maar dan op de universiteit en niet op
het UMC.
L: [Over de balans tussen efficiëntie, valorisatie en het goed uitvoeren van de wetenschap] Ik denk
dat we nu op de grens zitten en vooral niet door moeten schieten.
L: Ik denk dat je dat onderscheid moet maken tussen commercialisering en valorisatie.
H: Ik heb nu ook een collega die naar Amerika vertrekt vanwege het klimaat in Nederland.
H: Dat gaat ten koste van onderzoek op de werkvloer waardoor je dus een tussenlaag krijgt die wel
veel meer verantwoordelijkheid krijgt maar ook meer druk krijgt, dus je krijgt een hele drukke
tussenlaag boven de promovendi. Ook leuk, want daar zit ik, en je krijgt ook best veel kansen. Maar
dat betekent ook soms dat je een hele groep staat te leiden.
H: Als ik zie wat die hoogleraar van mij doet. Die werkt dag en nacht. En wat ga je dan doen als
middenlaag? Dan ga je gewoon mee. We zitten allemaal ’s avonds nog achter de computer.
H: Wat je soms ook ziet, is dat technologieën zo snel gaan dat er geen potjes voor zijn.
H: Er zijn mensen die weg gaan uit de wetenschap, vanwege de onzekerheid.
H: Ik hoor in mijn omgevingen weleens dat het klimaat verschraalt. Het onderzoek doen, dat dat
onder druk staat. Dat potjes leeg zijn. De crisis draagt er ook niet aan bij.
H: Als het wordt zoals in Amerika dat je grant, na grant, na grant moet schrijven. Dan is de lol er wel
een beetje van af.
H: Ik heb nu ook een collega die naar Amerika vertrekt vanwege het klimaat in Nederland
Ks: De universiteit zelf, en deze faculteit met name, heeft enige tijd enigszins een stroom 1e
geldstroom AIO’s in gang gehouden maar dat is sinds de recente financiële perikelen, die overal
toeslaan, sinds een jaar of 3 á 4 is dat onmiddellijk bevroren.
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Ks: Dan hebben we nog de 3e geldstroom, bedrijfsleven of andere overheden, bij ons is dat nog wel
eens een keer de farma-industrie, enkele tonnen, in totaal denk ik de afgelopen jaren. Dat is een
soort van --- (slecht te horen) onderzoek waarbij je dan toch genoeg overhoud om ook je eigen
vraagstelling…
Ks: Aardgasbaten subsidies, maar die zijn ook op.
Ks: En dan ga je weer een tijdje in Den haag werken, en dan ben je weer een tijdje wat minder voor
de universiteit werken en ben je weer minder met je onderwijs bezig en minder met je onderzoek. En
na een tijdje ga je weer met nationaal onderzoek bezig.
M: [Over het falen van spin-off bedrijven] Ik heb het gevoel dat een hele hoop wetenschappers met
goede bedoelingen zijn bedonderd door managers.
M: In het begin haalde ik ook geen grote projecten binnen maar dat bouw je langzaam op.
M: Ik had een geweldig idee maar ik kon dat niet uitleggen.
G: Iedereen kan deelnemen aan het wetenschappelijk debat... eeh... binnen een wetenschappelijke
professionaliteit wel… maar niet iedereen kan deelnemen aan een wetenschappelijk debat omdat
men de kennis niet heeft. Het wordt steeds complexer, steeds ingewikkelder, het wordt steeds
moeilijker. Er zijn steeds minder mensen die over een bepaald onderwerp een wetenschappelijk
debat kunnen voeren, dus.
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