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RANGLIJST / Jaarlijks moeten universiteiten de prestaties in onderwijs en  
onderzoek laten zien, maar ook ondernemerschap en maatschappelijke inzet 
tellen. ScienceWorks stelde voor Elsevier Weekblad de Impact-ranglijst vast. 

tie-rankings’ in 2011, 2013 en 2015. Ook de 
laatste twee keer was de UT nummer 1. 

De ranglijst brengt in beeld hoe universi-
teiten zelf geld verdienen naast de reguliere 
geldstromen van de overheid voor onder-
wijs en onderzoek. Tegenwoordig gebruiken 
de universiteiten liever de term ‘impact’ dan 
‘valorisatie’. Dat betekent ‘waarde geven 
aan’, maar de directe associatie met euro’s 
geldt in academische kring als al te plat.

Geesteswetenschappers en sociale we-
tenschappers vroegen zich ook af hoe zij 
zich zouden moeten meten met een ge-
slaagde start-up in de biotechnologie die 
goed is voor soms miljarden euro’s. En in de 
wereld van natuur en techniek klonk juist 
het geluid dat de maatschappelijke waarde 

van wetenschappelijke arbeid ook voor bè-
ta’s meer behelst dan geld alleen.

Universiteiten dingen mee in vier compe-
tities, geënt op de rollen die zij vervullen. De 
eerste drie zijn dezelfde als voorheen: de on-
dernemende universiteit als aanjager van 
ondernemerschap, de samenwerkende uni-
versiteit als dienstverlener aan publieke 
sector en bedrijfsleven, en de communice-
rende universiteit als verspreider van ken-
nis en deelname aan het publieke debat. 

Nieuw is een vierde competitie, voor de 
rol als  maatschappelijke universiteit: daar-
voor onderzocht ScienceWorks vermeldin-
gen in de stukken van Eerste en Tweede Ka-
mer, het Europees Parlement en gemeenten. 
Ook is geteld hoeveel wetenschappers er zit-

Kennis, nut en euro’s

D
e Universiteit Twente heeft van 
alle universiteiten de grootste 
maatschappelijke ‘impact’. Tra-
ditioneel beschouwt de UT, zoals 
ze in Enschede kortweg zeggen, 

zichzelf als ‘meest ondernemende universi-
teit van Nederland’. Die ambitie maakt ze 
waar. Voeg daarbij het vermogen tot samen-
werken met andere onderzoeksinstellingen 
en bedrijfsleven, en de eerste plaats op de 
Impact-ranglijst 2017 is verklaard.

Het onderzoeks- en adviesbureau  
ScienceWorks stelde voor Elsevier Weekblad 
deze ranglijst op als vervolg op de ‘valorisa-

Arthur van Leeuwen  
Illustratie Carolyn Ridsdale



NEDERLAND34 9 DECEMBER 2017 • ELSEVIER WEEKBLAD

 E

©ELSEVIER  WEEKBLAD BRON:  SCIENCEWORKS (2017)

Hoe berekende ScienceWorks de Impact-ranglijst 2017?
Samenstellende delen van de score en gewicht per ‘rol’ van de universiteit 
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ten in adviesraden van de overheid.
De meting van impact is niet voor niets 

een kwestie. Sinds 2011 vraagt de overheid 
de universiteiten niet alleen naar de presta-
ties in onderwijs en onderzoek, maar ook 
naar activiteiten van direct maatschappelijk 
nut en de opbrengsten. 

Tweede op de ranglijst is Wageningen 
University. Dankzij haar prominente rol als 
maatschappelijke universiteit 
verdrongen de Wageningers 
de Technische Universiteit 
Delft van de tweede plaats. De 
TU Delft is nu nummer 3.

Daarachter prijkt de eerste 
niet-ingenieurs-universiteit, 
de Universiteit van Amster-
dam, dankzij de talrijke aan-
wezigheid van medewerkers 
in de wereld van beleid en po-
litiek, in de media en advies-
raden van de overheid. De 
Universiteit Leiden is vijfde 
met een evenwichtige mix van 
softe waarden en de harde eu-
ro’s van de bio-science.

Stimulans
‘De ranglijst geeft een ge-
mengd beeld als het erom gaat 
of de universiteiten ook meer 
impact hebben verworven de 
afgelopen jaren,’ zegt Frank 
Zwetsloot (55), directeur van 
ScienceWorks. ‘Enerzijds zie 

je dat het topsectorenbeleid – los van be-
leidsdiscussies daarover – een stimulans is 
geweest. Al daalden inkomsten uit het be-
drijfsleven voor de universiteiten, toch is in 
allerlei vormen meer samenwerking ont-
staan. Dat zie je ook terug in internationale 
benchmarks voor innovatie.’

Nog zo’n initiatief van de overheid is de 
Nationale Wetenschapsagenda. Die moet 

zorgen voor investeringen in wetenschappe-
lijke kwaliteit, maatschappelijke impact en 
het verdienvermogen van Nederland. Het 
kabinet trekt er 400 miljoen euro voor uit. 
Zwetsloot: ‘De vraag is nu al interessant of 
dat over twee jaar tot resultaten heeft ge-
leid.’ In feite probeert de overheid zo de uni-
versiteiten extra kansen te bieden om hun 
eigen geld te verdienen. 

Minder optimistisch is Zwetsloot over het 
ondernemerschap. ‘Vanzelfsprekend zie je 
dat vooral bij technische universiteiten en 
universitair medische centra. Maar als je al-
les afpelt, blijkt het aantal start-ups gedaald 
en kom je tot gemiddeld één of twee per in-
stelling.’ Hij ziet daar een mooie taak voor 
de StartupDelta van prins Constantijn van 
Oranje, die een ‘ecosysteem’ van onderne-
mers, investeerders en kennisnetwerken wil 
zijn.

 Dan de winnaars op onderdelen. Wage-
ningen University werkt het meest samen 
met kennisinstellingen en bedrijfsleven, Til-
burg wint het als het gaat om aanwezigheid 
in de media, en de Universiteit van Amster-
dam is winnaar in de nieuwe categorie van 
de ‘maatschappelijke’ universiteit. Maar dat 
ze zich daar graag in politieke discussies 
mengen, kan eigenlijk geen nieuws zijn.

De bedenker en samensteller van de Impact-
ranglijst is ScienceWorks (directeur Frank 
Zwetsloot en onderzoeker Maarten Dinkelberg 
msc.). Elsevier Weekblad is verantwoordelijk 
voor de presentatie en interpretatie. 


