


PPS4BigScience
dr Rens Vandeberg 
senior program officer
r.vandeberg@stw.nl



Big Science => PPS
• Rapid developments [Ponds 2008]

• Growth in scientific (sub)fields [Stichweh 1996] and 
interdisciplinary fields [Ponds 2008]

– Division of highly specialised knowledge among 
heterogeneous stakeholders

• Highly specialised research instruments 
and research methods
– Further specialisation in know-how and expertise 

[Katz & Martin 1997]

• Increased research costs



Nanotechnology in the 
Netherlands
• Excellent scientific research

– Publications

• Increasing business activities
– Patent applications
– Start-ups
– SME and multinationals

• High tech infrastructure



Innovation through 
Collaboration
• Nanotechnology is an emerging 

technology :
[Van Merkerk & Van Lente 2005]

– Ecosystem is being formed
– No single dominant design has emerged 
– New products are evolving

• Positive effect of collaboration on 
innovation has been shown in numerous 
studies since the 1980s

[Von Hippel 1988; Lundvall 1992; Coombs, Green et al. 2001; Smits 2002; Moors, Enzing et al. 2003; 
Oudshoorn & Pinch 2003; Rohracher 2005; Smits & Hertog 2007; Boon, Moors et al. 2008]



Drivers in the Dutch Delta
• Governmental funding realizes research 

into long-term, risky, expensive 
endeavours

• A prime mover initiates network formation 
which is essential for (tacit) knowledge 
creation

• Collaboration and knowledge creation are 
stimulated by a shared vision and trust

• Further supported by agreements (e.g. 
IPR) and research organisation

[Vandeberg 2009]
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Themes and challenges
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Dia 10

FvK1 Zou het een idee zijn om dit om te bouwen tot een figuur. Centraal als elips ecosysteem en daaruit als pijlen de andere issues? Zal nu even een
puzzel zijn, maar maakt het mogelijk wel aantrekkelijker. Ecosysteem zou ook kaart van nederland kunnen zijn, met dots die de belangrijkste 
centra aangeven.

Qua presentatie is zou slide aantrekkelijker. De verschillende issue kunnen een voor een verschijnen
Fred van Keulen - 3ME; 7-2-2012

FvK2 Kijk even naar suggestie op volgende slide
Fred van Keulen - 3ME; 7-2-2012



Examples
 Polymer scaffolds for tissue engineering
 ‘Nano’ membranes for algae
 Polymer brushes =>tailor-made surfaces

 (new adhesive materials, protein-resistant biosurfaces, 
chromatographic devices, lubricants, polymer surfactants and
polymer compatbilizers)

 Flexible OLED

FvK5

FvK6



Dia 11

FvK5 Zou het een idee zijn om dit om te bouwen tot een figuur. Centraal als elips ecosysteem en daaruit als pijlen de andere issues? Zal nu even een
puzzel zijn, maar maakt het mogelijk wel aantrekkelijker. Ecosysteem zou ook kaart van nederland kunnen zijn, met dots die de belangrijkste 
centra aangeven.

Qua presentatie is zou slide aantrekkelijker. De verschillende issue kunnen een voor een verschijnen
Fred van Keulen - 3ME; 7-2-2012

FvK6 Kijk even naar suggestie op volgende slide
Fred van Keulen - 3ME; 7-2-2012





Call Topsector High Tech 
Systemen en Materialen 
een succes
• Call levert 74 voorstellen op
• 36,4 miljoen euro aangevraagd
• 14,3 miljoen euro bedrijven
• 11,9 miljoen euro beschikbaar
• Voor kerst ongeveer helft gehonoreerd



Technologiestichting STW
Meer dan dertig jaar ervaring en 
expertise in PPS



STW
Technologiestichting STW realiseert 
kennisoverdracht tussen technische 
wetenschappen en gebruikers. 
Daartoe brengt STW onderzoekers 
en potentiële gebruikers samen in 
gebruikerscommissies en financiert 
STW excellent technisch-
wetenschappelijk onderzoek.



Innovatieinstrumenten



Perspectief 12/13 - 21M€ voor 
PPS in onderzoek
• Oplossen innovatieknelpunten, inpassing in actuele 

Topsector-roadmaps
1. Nieuwe technologie ontwikkelen via een 

multidisciplinaire aanpak
2. Samenwerking met gebruikers
3. Medefinanciering door private partijen
4. Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en 

ondernemerschap
• Publicatie van een programma-initiatief vóór 13 

november 2012
• Indiendeadline: 6-12-12, 12.00 uur ’s middags

• www.stw.nl | dr Cor de Boer, perspectiefcoördinator



Effectieve 
Consortiavorming
Interactieve workshop tijdens de Dag van de 
Valorisatie 2012
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