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van 
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Ondernemende hoogleraren
over de valorisatie van 
duurzame technologie en kennis

De uitdagingen waar we als mensheid voor staan rondom klimaat-
verandering en energievoorziening vragen om een revolutionaire
aanpak waarbij innovatie en ondernemerschap een centrale rol
spelen. Wetenschappers zullen achter hun bureau vandaan moeten
komen en met hun kennis maatschappelijk relevante vragen
 beantwoorden en oplossingen genereren.

De acht hoogleraren in dit boek fungeren als rolmodellen binnen de
academische wereld. Zij laten zien dat ondanks de veranderingen die
nog nodig zijn, het mogelijk is om een ondernemende wetenschapper
te zijn. Het zijn professoren die met hun ene been in de wetenschap
staan en met het andere been midden in de maatschappij.

Deze wetenschappers werken intensief samen met het bedrijfsleven
en zorgen er voor dat er spin-offs en start ups uit deze projecten
ontstaan. Ze sturen hun afdelingen aan om onderzoek te doen rond
producten en technologieën die echt vernieuwend zijn.
Zij doen dit elk op hun eigen inspirerende manier.

De pionier: Jan Rotmans
De coach: Maarten Steinbuch
De visionair: Peter Rem
De matchmaker: Lubbert Dijkhuizen
De innovator: Cees Buisman
De parttime ondernemer: Ad van Wijk
De projectontwikkelaar: Kornelis Blok
De co-creator: Jan Jonker
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Nieuwe systemen in een nieuwe!jas
Ik ben parttime bijzonder hoogleraar Future Energy Systems aan de Tech -
nische Universiteit Delft, een leerstoel die kijkt naar de energiesystemen
van de toekomst. Die systemen bevatten allemaal nieuwe technologieën
en het is mijn taak om te kijken hoe al die nieuwe technologieën tot een
werkend geheel!komen.

Neem bijvoorbeeld zonnecellen, een hartstikke leuke technologie, maar
wat doe je er precies mee? Je kunt zonnecellen gebruiken om elektriciteit
op te wekken net zoals een grote elektriciteitscentrale. Maar je kunt er veel
meer mee. Je kunt bijvoorbeeld zonnecellen gebruiken in een kleine reken-
machine. Dit is een heel ander ‘energiesysteem’ dan het gebruik van zonne-
cellen als een grootschalige!energiecentrale.

Wat er wel moet veranderen is het klimaat en
de manier waarop men naar ondernemer-
schap kijkt, vooral in Nederland. Er moet een
houding komen die meer gericht is op de
maatschappij en er moet meer worden samen -
gewerkt met bedrijven net zoals dat meer in
andere landen gebeurt. Als universiteit
moeten we bepaalde uitdagingen oplossen en
het is niet vies om daarbij ook een bedrijf op
te richten of om er geld mee te/verdienen.

De parttime
ondernemer
Ad van Wijk
Technische Universiteit!Delft
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Test dorp the Green!Village
Op dit moment zijn we bezig met het bouwen van the Green Village. The
Green Village is een concept waarin we een echt dorpje bouwen op de
campus van de !" Delft, waar we nieuwe duurzame energiesystemen
testen en onderzoeken. Het is een soort test-leefomgeving waar we de
nieuwe ontwikkelingen laten zien aan bedrijven en aan het#publiek.

Maar waar we ook de nieuwste ontwikkelingen samen met bedrijven
testen en verder ontwikkelen. Het moet een levendig dorp worden waar
we verschillende soorten events organiseren. Niet alleen maar workshops
of colleges, maar bijvoorbeeld ook wedstrijden voor elektrische pizza -
koeriers en $%&’s dance festivals. Zo willen we niet alleen laten zien en
ervaren wat er in de toekomst allemaal mogelijk is, maar het juist met
bedrijven, studenten en wetenschappers verder#ontwikkelen.

De Green Village is niet direct een ‘open innovation lab’ waar iedereen
kan doen wat hij wil en iedereen kan experimenteren. Achter alles wat
wordt toegepast in de Green Village zit wel een duidelijke#duurzaamheids-
visie.

Zo zullen bij de start drie belangrijke paradigmaveranderingen binnen het
energiesysteem in zogenaamde ‘Future Labs’ verder worden ontwikkeld en
onderzocht. De eerste is de $%& revolution. Dat lijkt heel simpel, alleen
maar een nieuwe verlichtingstechnologie, maar ook hierbij heb je
hetzelfde als met de deurbel. De grootste energieverspilling zit hem in het
feit dat licht bijvoorbeeld in het plafond wordt geproduceerd, maar dat je
het bij je ogen om zo te zeggen ‘consumeert’. De afstand tussen productie
en consumptie van licht is een grote#energieverspilling.

Als je op een slimme manier de $%& technologie toepast, bijvoorbeeld
door $%&’s te integreren in tafels, stoelen, wanden of vloeren, kun je de
afstand tussen productie en consumptie van licht verkleinen en zo voor
een nog grotere energiebesparing zorgen. Niet alleen kunnen $%&’s
gebruikt worden voor verlichting, maar $%&’s kunnen je omgeving ook
slimmer maken. Je kunt er veel meer mee doen dan alleen maar verlichten.
Zoals bijvoorbeeld het Smart Window van Samsung doet: het integreren
van je televisie en computerscherm in een raam waarmee je ook kunt
verlichten en blinderen. Dit zou je ook kunnen combineren door licht naar
de zijkant te geleiden, daar zonnecellen te plaatsen en zo een smart
window op zonne-energie te kunnen laten werken. Op de !" Delft is een
grote en belangrijke onderzoeksgroep met de technologieontwikkeling van
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Als we naar het totale energiesysteem kijken, blijkt dat we in onze maat-
schappij ons heel erg richten op de productiekant. Je gebruikt een apparaat
of machine en daar moet energie in om het te laten werken. Maar er wordt
heel weinig nagedacht over hoe e'ciënt we eigenlijk bezig zijn en wat het
betekent als we onze apparaten en machines moeten laten werken met
alleen duurzame#energie.

Als voorbeeld neem ik vaak de deurbel. De transformator in je
meterkast staat altijd aan om te ‘kijken’ of iemand op het deurbelknopje
drukt. Die transformator gebruikt continu stroom, terwijl een bel hooguit (
uur per jaar gebruikt wordt. Even een snelle rekensom: de transformator in
die deurbel gebruikt gemiddeld zo’n )* kWh per jaar. In de %" heb je ruw
geschat zo’n +** miljoen deurbellen die dus (* miljard kWh per jaar
gebruiken. Daarvoor heb je twee grote kolencentrales van ,** Mw nodig
om die elektriciteit voor de deurbellen te produceren, eigenlijk om de
stroom te laten verspillen. Je kunt natuurlijk denken, die stroom wil ik
duurzaam produceren! Dus zet je op je huis een groot zonnepaneel dat die
)* kWh produceert die nodig is voor je deurbel. Dat is de klassieke
duurzame manier van denken die alleen naar de duurzame opwek -
technologie zonne-energie kijkt en niet verder#denkt.

Wat je namelijk ook kunt doen is een kleine zonnecel nemen en die op
de deurbel plakken. Die kleine zonnecel produceert maar een klein beetje
stroom. Die stroom sla je op en op het moment dat er iemand aanbelt
schakel je de transformator aan. Je gebruikt dan alleen stroom wanneer je
het nodig hebt en bespaart daarmee bijna die )* kWh per#jaar.

Dit voorbeeld geeft precies aan waar ik in mijn leerstoel mee bezig ben.
Hoe zou je een duurzaam en e'ciënter energiesysteem kunnen
 ontwikkelen en realiseren? En wat is een goede en e'ciënte manier om
van het ene energiesysteem over te gaan naar een ander energiesysteem?
Dat is niet door, zoals het deurbelvoorbeeld aangeeft, klakkeloos het
oude systeem door een duurzaam energieproductiesysteem te vervangen.
Je wilt juist kijken naar hoe je energiefuncties, zoals bijvoorbeeld het
kunnen laten weten dat er iemand voor de deur staat, op een slimme en
e'ciënte manier, eventueel met nieuwe technologie en met duurzame
energie, kunt invullen Als je een grote zonnecel toepast om die )* kWh te
verspillen is dat hartstikke duur. Maar als je het op een nieuwe manier
toepast, ben je e'ciënter, duurzamer en ook goedkoper bezig dan in het
huidige#systeem.

!! !" ,$$%!" +$* ,"&"*/01$#
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teitssysteem en in de toekomst ook het verwarmingssysteem en drink-
watersysteem in elkaar schuift, dan krijg je een heel e!ciënt en
duurzaam"systeem.

Parttime!hoogleraar
Naast de twee dagen die ik als hoogleraar werk, ben ik drie dagen actief als
adviseur en zit ik in een aantal supervisory boards van bedrijven. Niet
alleen bedrijven in duurzame energie maar ook gewone bedrijven die daar
juist iets mee willen doen. Zo ben ik bijvoorbeeld adviseur bij een familie-
bedrijf met #.$$$ werknemers dat wereldwijd gaspijpleidingen en elektri-
citeitsleidingen neerlegt. Ook zij zijn op zoek naar wat zij kunnen
betekenen in de wereld van duurzame energie, bijvoorbeeld het aanleggen
van elektriciteitsleidingen in windparken, of het aanleggen van %&'
(Warmte/Koude Opslag)"verwarmingssystemen.

Ik ben twee dagen hoogleraar, maar voel me allereerst duurzame energie
ondernemer. Dat is ook de verdeling van mijn tijd. Het grootste deel van
mijn tijd ben ik een gespecialiseerd ondernemer in de duurzame energie.
Ik vind de interactie tussen die twee ‘rollen’ belangrijk en ik denk dat meer
managers dat zouden moeten doen. Een topman die alleen optreedt als
manager of boekhouder, daar gaat een bedrijf aan dood. Zonder innovatie
kun je als bedrijf niet overleven en kun je niet verder groeien en ontwik-
kelen. Ik vind het bijvoorbeeld heel gek dat een ()' van een bedrijf niet
tevens de (*' van het bedrijf is. Kijk naar de grote voorbeelden: mensen als
Steve Jobs zijn ()' maar vooral de innovators van het bedrijf. Daarmee
maak je een bedrijf groot. Die combinatie zou er veel meer moeten zijn.
Steve Jobs was dan wel geen hoogleraar, dat hoeft ook helemaal niet. Maar
innovatie moet in de genen van een bedrijf zitten. En dus in de genen van
de"()'.

Valorisatie
Veel mensen hebben het op de universiteit nu over valorisatie. Daarmee
bedoelen ze dat de kennis van de universiteit te gelde moet worden
gemaakt, maar dat is nog veel te veel gebaseerd op het Technology Push
idee: wij moeten onze kennis kwijt in de markt. Het gaat echter niet alleen
om kennis verkopen aan bedrijven. Veel bedrijven doen namelijk ook veel
op het gebied van ontwikkeling en onderzoek naar nieuwe producten,
technologieën en"systemen.

!"!" #$%&&'(" )*!"%*"("% / $! +$* ,'-. 

+), bezig, maar in de Green Village ontwikkelen we de nieuwe energie-
systemen en toepassingen met de +), technologie.

Een tweede paradigmaverandering is de verandering van een wissel-
stroom (-() elektriciteitsnet naar een gelijkstroom (,() elektriciteitsnet.
Het elektriciteitsnet is nu gebaseerd op wisselstroom, maar bijna alle
apparaten werken op gelijkstroom. Ook batterijen werken op gelijkstroom
en zonnepanelen en brandstofcellen produceren gelijkstroom. De
conversie van wisselstroom naar gelijkstroom en van gelijkstroom naar
wisselstroom kent energieverlies. Voor deze conversies heb je invertoren
en convertoren nodig waarin veel koper is verwerkt. Met een gelijk-
stroomnet moet je nog wel met step-up of down convertoren de spanning
op het juiste niveau brengen, maar dat kent minder verliezen en zeker
minder koper gebruik. Ook zorgt wisselstroom voor een wisselend elektro-
magnetisch veld dat mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Bij
gelijkstroom heb je dat niet. Daarom gaan we in het hele dorp gelijkstroom
toepassen en onderzoeken hoe dit functioneert en geoptimaliseerd
kan"worden.

Een derde paradigmaverandering is het gebruik van onze auto als elektrici-
teitscentrale. De brandstofcel-auto die er aan komt heeft de eigenschap dat
hij heel e!ciënt waterstof in elektriciteit kan omzetten. Natuurlijk moet je
waterstof nog ergens uit produceren, dat kan bijvoorbeeld uit aardgas of
biogas. En in dat omzettingsproces gaat ook energie verloren. Maar zelfs
met dit verlies erbij is het e!ciënter om elektriciteit met een brandstof -
celauto te produceren dan met onze elektriciteitscentrales. Het idee is dan
ook om auto’s met een brandstofcel, die toch een groot deel van de dag
stilstaan, te gebruiken om elektriciteit voor de Green Village te laten"produ-
ceren.

Elke nieuwe auto heeft een motorvermogen van in ieder geval .$$ &%.
Zo’n .$$ kW motor brandstofcel kan daarmee in principe de stroom voor
.$$ woningen produceren. Dus als je een parkeergarage volzet met /$$
auto’s, kun je de stroom voor alle inwoners van Delft produceren op een
hele e!ciënte"manier.

Je creëert daarmee een win-win situatie: je rijdt e!ciënter, je bespaart
brandstof en je produceert elektriciteit e!ciënter, dus daarmee bespaar je
ook brandstof. Het mooie is dat het gebruik van waterstof in een brand-
stofcel twee afvalproducten kent: warmte en schoon water. Wanneer je nu
met behulp van de brandstofcelauto het transportsysteem, het elektrici-
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Village te halen en ze te laten samenwerken met studenten en weten-
schappers. Een gemeenschap die elkaar kan helpen. Op die manier krijgen
start ups, in mijn ogen, ook veel beter de kans om uit te groeien tot een
groot!bedrijf.

Het Technopolis terrein, grenzend aan de "# Delft campus, is uniek gelegen
om rond bepaalde thema’s bedrijven aan te trekken, onderzoek en bedrijfs-
leven beter te laten samenwerken en start ups te faciliteren. De incubator
$%&!Delft die al op het Technopolis terrein is gehuisvest zou zo een
startpunt kunnen zijn, maar ook een extra boost kunnen krijgen. Maar dan
moet je het terrein wel met een dergelijke visie ontwikkelen. Wat voor
bedrijven ga ik aantrekken en hoe ga ik dat!doen?

Je moet als universiteit niet alleen studenten werven, maar ook
bedrijven naar je toe weten te halen. En misschien moet je zelfs wel willen
en durven investeren als universiteit in bedrijven en start ups. Denk aan de
Stanford Universiteit: zij zijn rijk geworden door te investeren in!Google.

Samenwerking
Samenwerking tussen wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven is
in mijn ogen van groot belang. Toen ik hier ',( jaar geleden kwam begreep
ik onder meer van de rector magnificus dat we hier zo rond de )** weten-
schappers hebben die bezig zijn met energie onderzoek. Deze wetenschap-
pers werken binnen alle!faculteiten.

De "# Delft heeft het +%, (Delft Energy Initiative) opgezet om de samen-
werking tussen deze wetenschappers te bevorderen, het initiatief zicht-
baarder te maken en vooral ook om meer samenwerking op gang te
brengen met bedrijven. Dat is een goede gedachte en leidt zeker tot meer
gezamenlijke!onderzoeksvoorstellen.

Met de Green Village hoop ik vooral bij te kunnen dragen om de zicht-
baarheid en de samenwerking met bedrijven te kunnen vergroten. Die
samenwerking is echt nodig, want de grote maatschappelijke thema’s van
deze tijd oplossen, zoals de overgang naar een duurzame energievoorzie-
ning, kan de universiteit niet alleen. Daar heb je de bedrijven ook bij nodig.
Niet alleen om bepaalde producten of technologieën op de markt te
brengen, maar ook in het onderzoek. Er zijn op vele gebieden immers meer
wetenschappers bij bedrijven bezig dan op de universiteit. Neem bijvoor-
beeld die brandstofcelauto waar ik me mee bezig houd. Alleen al bij
Mercedes zijn duizenden ingenieurs bezig aan de ontwikkeling van de
brandstofcelauto en bij Hyundai zijn dat er nog een factor meer. Daar kun
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Het gaat er veel meer om dat je samen met die bedrijven onderzoek en
ontwikkeling doet. Daarbij kijk je niet alleen wat er in de wetenschap
gebeurt, maar vooral ook naar wat er in de markt of maatschappij gebeurt.
Dat gebeurt nog te weinig. Die verbinding zou veel beter gelegd moeten
worden. Neem bijvoorbeeld het thema van gelijkstroom (+-). Dat is een
thema dat uit de markt komt en niet vanuit de wetenschap. Maar er is hier
op de "# Delft nog geen gespecialiseerde hoogleraar +-. Ook binnen de
universitaire wereld is er een zeker conservatisme die niet snel inspeelt op
bepaalde maatschappelijke en markt innovaties. Dat is ook wel logisch, zo
is het bijvoorbeeld voor een hoogleraar die zijn hele onderzoekscarrière in
de wisselstroom (.-) heeft gewerkt, best moeilijk om te schakelen op
onderzoek naar gelijkstroom (+-). Want dan moeten ze overstappen. Een
ander netwerk opbouwen en dus best veel risico!nemen.

Ik zit hier nu ',( jaar en ik verbaas me best nog wel over diverse zaken.
Neem bijvoorbeeld onze incubator $%&!Delft. Daar zijn we heel trots op. Dat
is zeker terecht, want er is in het $%&!Delft gebouw een goede ‘community’
geschapen waar jonge startende ondernemingen goed worden onder-
steund en geholpen. Maar het is ook wel merkwaardig, want wat doe je
eigenlijk? Je zet allemaal jonge onderzoekers en studenten die ondernemer
willen worden bij elkaar die, badinerend gezegd, maar één verbindende
factor kennen. En dat is dat ze allemaal geen ervaring hebben met het
starten van een onderneming. Dat werkt in mijn ogen niet echt!goed.

Je zou mijns inziens bedrijven op één terrein moeten clusteren rond een
bepaald thema. In zo’n cluster heb je grote bedrijven, toeleverende
bedrijven, middelgrote bedrijven en start ups naast gespecialiseerde
venture capitalist, lobby organisaties en specifieke onderzoeksbedrijven.
Door de samenwerking in zo’n cluster, onderlinge kennisuitwisseling en je
producten aan elkaar kunnen verkopen, hebben start ups de mogelijkheid
veel sneller tot bloei!komen.

Incubators zie je vaak dan ook als onderdeel van zo’n technologiecluster.
Dat zie je overal in de wereld, of het nou technologiecentra, clusters of
valley’s heet, het zijn ‘communities’ rond een bepaald thema. Silicon Valley
is hiervan natuurlijk het grootste voorbeeld. Maar ook de Philips campus in
Eindhoven zie ik als een goed!voorbeeld.

Ik hoop hetzelfde te realiseren met de Green Village. Rondom het
thema Duurzame Technologie hopen we gevestigde bedrijven, toe -
leverende industrie, kennisbedrijven, fondsen en start ups naar de Green
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De ondernemende!hoogleraar
Het is niet zo dat alle wetenschappers en alle studenten ondernemer
moeten worden. Dat is niet het doel van onderwijs of van de universiteit.
Veel van mijn collega’s zijn fulltime wetenschapper en daar zijn ze hart-
stikke goed in. Die moeten niet een voorbeeld nemen aan mij en ook deels
gaan ondernemen. Deze wetenschappers dragen veel meer bij aan de
maatschappij als ze zich op de wetenschap!focussen.

Wat er wel moet veranderen is het klimaat en de manier waarop men
naar ondernemerschap kijkt, vooral in Nederland. Je hebt nog veel hoog -
leraren die er met enig dedain op neerkijken. Dat is verkeerd. Er moet een
houding komen die meer gericht is op de maatschappij en er moet meer
worden samengewerkt met bedrijven net zoals dat in andere landen
gebeurt.

Als universiteit moeten we bepaalde uitdagingen oplossen en het is
niet vies om daarbij ook een bedrijf op te richten of om er geld mee
te!verdienen.

Ik zelf werk graag vanuit een bepaalde missie en vind voor mij persoon-
lijk de combinatie ondernemer en wetenschapper aantrekkelijk. Mijn
mission statement en die van mijn bedrijf was en is: ‘Een duurzame
 energievoorziening voor iedereen’. Die had ik min of meer ‘geleend’ van
meneer Ford, zijn mission was: ‘A car for every!American’.

Stippen op de horizon zetten en daarnaartoe werken. Je hebt een droom,
een visie en missie. Dat drijft ondernemerschap en ook!wetenschap.
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je als universiteit niet tegen op. Zij hebben veel meer geld, veel meer facili-
teiten. Daar hoef je als universiteit ook niet tegenop te boksen, maar
samenwerking is wel!geboden.

Ondernemerschapsonderwijs
Ook in het onderwijs kunnen bedrijven een sleutelrol spelen als het gaat
om ondernemerschap en innovatie. Op sommige faculteiten worden nu
vakken en soms een minor aangeboden over ondernemerschap. Nog te
vaak gebeurt dat door onderzoekers. Ik zou graag zien dat juist ervaren
ondernemers ingezet worden in dit onderwijs. Dat kunnen de rolmodellen
voor de studenten zijn. Haal die ondernemers en professionals van
 consultancy bedrijven hiernaartoe. Ze hebben in bedrijven hele goede
methodische en praktische manieren om een business case, een onder -
nemingsplan, innovatieplan of organisatie te ontwikkelen. Haal ze
hierheen en laat hen dat onderwijs verzorgen. Dan weten studenten ook
hoe het er in de praktijk aan!toegaat.

Ondernemerschap is niet alleen maar ‘aangeboren’, je kunt het voor een
groot deel aanleren. Ik vind van mezelf ook niet dat ik aanleg heb voor
ondernemerschap. Ik denk dat je achtergrond en waar je vandaan komt
ook een belangrijke rol spelen. Je ziet in gezinnen waarbij de ouders
hebben gestudeerd, de kinderen dat ook gaan doen. Ik kom uit een arme,
boerenfamilie. Het waren ondernemers. Ik deed vroeger de boekhouding
omdat mijn vader niet kon lezen en schrijven. Dat soort dingen vormen je
meer dan aanleg. In het onderwijs kun je zeker veel methoden, vaardig-
heden en kennis aanbieden waardoor de stap naar ondernemerschap
zeker wordt!vergemakkelijkt.

Ik zie ondernemerschap dan ook niet zozeer als een aparte opleiding, maar
als iets dat je op praktisch niveau in een minor of in bepaalde onderdelen
van je studie behandelt. Het heeft geen zin om een natuurkunde student
economie te leren. Hij moet juist praktische tools krijgen, op niveau, om
daar wat mee te kunnen doen als hij een onderneming zou willen!starten.

Ik vind dat een student natuurkunde niet in zijn eentje een bedrijf moet
beginnen. Daar hoort een student van de Erasmus Universiteit bij, of uit
Leiden, of waar dan ook vandaan. Die combinaties moeten veel meer
gemaakt worden. Er zou bijvoorbeeld een gezamenlijke cursus/minor
ondernemerschap aangeboden moeten worden, met studenten van de "#
Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus!Universiteit.
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De uitdagingen waar we als mensheid voor staan rondom klimaat-
verandering en energievoorziening vragen om een revolutionaire
aanpak waarbij innovatie en ondernemerschap een centrale rol
spelen. Wetenschappers zullen achter hun bureau vandaan moeten
komen en met hun kennis maatschappelijk relevante vragen
 beantwoorden en oplossingen genereren.

De acht hoogleraren in dit boek fungeren als rolmodellen binnen de
academische wereld. Zij laten zien dat ondanks de veranderingen die
nog nodig zijn, het mogelijk is om een ondernemende wetenschapper
te zijn. Het zijn professoren die met hun ene been in de wetenschap
staan en met het andere been midden in de maatschappij.

Deze wetenschappers werken intensief samen met het bedrijfsleven
en zorgen er voor dat er spin-offs en start ups uit deze projecten
ontstaan. Ze sturen hun afdelingen aan om onderzoek te doen rond
producten en technologieën die echt vernieuwend zijn.
Zij doen dit elk op hun eigen inspirerende manier.

De pionier: Jan Rotmans
De coach: Maarten Steinbuch
De visionair: Peter Rem
De matchmaker: Lubbert Dijkhuizen
De innovator: Cees Buisman
De parttime ondernemer: Ad van Wijk
De projectontwikkelaar: Kornelis Blok
De co-creator: Jan Jonker


