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Samenvatting en highlights
NanoNextNL is een Nederlands onderzoek- en
technologieprogramma waarin deelnemers
vanuit de academische wereld, het bedrijfsleven
en kennisinstituten hebben samengewerkt met
als doel de creatie van duurzame economische
en maatschappelijke waarde te versnellen door
innovatieve nano- en microtechnologie te ontwikkelen
en op de markt te brengen en door een duurzaam
ecosysteem van onderzoekers, ondernemers en
beleidsmakers op te zetten. Binnen het NanoNextNLprogramma werkten 13 universiteiten, 8 medische
centra, 12 kennisinstituten en 110 partners uit het
bedrijfsleven samen. NanoNextNL werd gefinancierd
met een subsidie van de Nederlandse overheid
uit het 'Fonds Economische Structuurversterking'
(125 M€) en met eigen financiële middelen van
partners uit de academische wereld (69 M€) en het
bedrijfsleven (57 M€).
Sinds NanoNextNL in 2010 van start ging heeft
het een zeer grote kennisbasis opgebouwd op
het gebied van nano-/microwetenschap en
-technologie. Het programma heeft fundamentele
nieuwe inzichten opgeleverd in hernieuwbare
energie, nanogeneeskunde, schoon water,
voedingstechnologie, Beyond Moore-technologie,
bio-/nanomaterialen, nanofabricage en sensoren
en actuatoren. Tot nu toe zijn er in internationale
tijdschriften ruim 1250 door vakgenoten getoetste
(peer-reviewed) wetenschappelijke publicaties van
NanoNextNL verschenen. Ze zijn van hoge kwaliteit
met een gemiddelde citatie-impact van 1,79 (het
wereldwijd gemiddelde is 1,0). Van alle publicaties
betrof 21% een samenwerking met de industrie. Er
zijn tot dusver meer dan 130 proefschriften afgerond
en aan een kleine honderd wordt momenteel
gewerkt.
NanoNextNL heeft ertoe bijgedragen dat de
ontwikkeling van nieuwe toepassingen en de
oprichting van nieuwe bedrijven op het gebied
van nano-/microwetenschap en -technologie in
een stroomversnelling is geraakt. Er is een groot
aantal innovatieve producten ontwikkeld, zoals
patiëntvriendelijke bloedtests, voeding op maat
en een innovatieve elektronenmicroscoop. De
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deelnemende bedrijven melden een meer dan
viervoudig rendement op hun investeringen in
NanoNextNL-innovaties en hebben daarmee
een toegevoegde waarde van meer dan
400 M€ gerealiseerd. Daarnaast zijn er vele
demonstratiemodellen en prototypen gemaakt,
zoals verbeterde zonnepanelen en een systeem voor
kwantumcryptografie, die in de toekomst wellicht op
de markt kunnen worden gebracht. Tot nu toe zijn
er 127 unieke octrooien aangevraagd. NanoNextNL
heeft een innovatief programma voor commerciële
ontwikkeling opgezet en uitgevoerd, waaronder
een cursus ondernemerschap die de aanzet gaf
tot de ontwikkeling van 23 nieuwe businesscases.
Tot nu toe zijn er 18 start-ups uit het programma
voortgekomen en daarnaast hebben 6 start-ups sterk
kunnen profiteren van het NanoNextNL-onderzoek.
Risicoanalyse en technologie-evaluatie (Risk
analysis and technology assessment – RATA)
zijn sterk geïntegreerd in het onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma van NanoNextNL, zodat
verantwoord onderzoek en safe-by-design innovaties
een praktische toepassing krijgen, ook bij het
opzetten van nieuwe bedrijven. Er zijn instrumenten
ontwikkeld voor het detecteren van nanomaterialen
en om inzicht te krijgen in de mechanismen van (eco)
toxiciteit, ter ondersteuning van nieuwe regelgeving
en de ontwikkeling van internationaal beleid. Ook
is een speciaal opleidingstraject ontwikkeld op het
gebied van risicoanalyse en technologie-evaluatie.
Samen met cursussen over intellectueel eigendom,
valorisatie en storytelling hebben deze cursussen
een bijdrage geleverd aan een nieuwe generatie
onderzoekers met een breed scala van vaardigheden.
Op basis van de resultaten tot nu toe zullen er naar
verwachting rond de 140 zeer hoog-gekwalificeerde,
binnen NanoNextNL opgeleide deskundigen aan het
werk gaan bij technologische kennisinstituten en in
de hightech-industrie.
Dankzij NanoNextNL is de nanowetenschap
en -technologie stevig verankerd geraakt in het
Nederlandse onderzoekveld. De programmatische
benadering, die academisch en industrieel onderzoek
integreert in overkoepelende programma's, heeft
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>4x
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Impact factor > 1,79
het bedrijfsleven en vice versa, op
24 start-ups: 18 nieuwe
een schaal die anders onmogelijk
21%
publicaties
high impact (>10)
en 6 profiteren sterk van
NanoNextNL-kennis en
was geweest. Het allerbelangrijkst
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geleid tot het ontstaan van
een landelijk nano-/
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Geïntegreerd in
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Ruim 50% heeft:
programma
Vrij beschikbare tools
zichzelf versterkend
Nieuwe fondsen aangeboord
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Societal Incubator voor
toegenomen
doeltreffende onderlinge
maatschappelijke
dialoog opgezet
uitwisseling van
kennis is uniek in de wereld.
Verantwoord
Nederland heeft nu een zeer sterk
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verantwoord onderzoek
Netto-instroom van
in proefschriften
innovatoren die elkaar goed hebben
onderzoekers naar NL
leren kennen en regelmatig hun
voordeel doen met elkaars expertise.
Verder is er een landelijke technische
infrastructuur opgezet van faciliteiten voor
nano-/microfabricage en karakterisatie, waarvan
aanpak. In aanvulling hierop is een programma
partners uit de wetenschappelijke wereld en het
opgezet voor commerciële ontwikkeling, waarvan
bedrijfsleven (start-ups, mkb-bedrijven en grote
start-ups, het mkb en grote ondernemingen
ondernemingen) profiteren.
zullen profiteren. Een vervolgprogramma dat
gebruik maakt van de NanoNextNL-methode
NanoNextNL heeft een uniek en levendig
zal een hoog rendement garanderen voor het
nano-/microtechologie ecosysteem
Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving en
opgebouwd, op een schaal die nooit eerder
zal een efficiënte en effectieve aanpak zijn op weg
is bereikt binnen een technisch vakgebied in
naar een duurzamere samenleving. Het bestuur
Nederland. Hiermee is een nieuwe standaard
van NanoNextNL is momenteel met particuliere
gezet voor publiek-private samenwerking in
partners, het ministerie van Economische Zaken en
Nederland en daarbuiten.
andere ministeries in gesprek over de mogelijkheid
een vervolgprogramma voor NanoNextNL te starten
Dit ecosysteem bevindt zich nu in een ideale
waarmee deze doelen gerealiseerd zullen worden.
positie om zich te richten op de nieuwe grote
Onderzoekers van NanoNextNL zijn actief binnen
uitdagingen waarvoor onze samenleving staat,
twee routes van de Nationale Wetenschapsagenda,
op het gebied van energie, gezondheid, voeding,
en hebben het voortouw genomen bij de route
hightech-industrie enzovoort. De succesvolle
Quantum/nanorevolutie en de route Materials integrale benadering van NanoNextNL wordt
Made in Holland. Daarnaast hebben partners van
gekenmerkt door sterk onderling verbonden
NanoNextNL het initiatief genomen om een zestal
programma's van projecten waarin partners uit
zogeheten NanoInside-thema's uit te werken.
de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven
Deze NanoInside-thema's zijn: 3D-Nanostructures
met elkaar samenwerken. Risicoanalyse en
and metrology, BioNano Devices, Food Body
speciale trainingen op het gebied van intellectueel
Interactions, Green ICT, Nanomaterials for Solar
eigendom, valorisatie en ondernemerschap zijn
Energy en Organs-on-Chips.
een integraal onderdeel van de NanoNextNL-

NanoNextNL heeft geleid tot het ontstaan van een nationaal
nano-/microtechnologie ecosysteem dat uniek is in de wereld
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Hoofdstuk 1 Inleiding: NanoNextNL

Programma overzicht

Inleiding:
NanoNextNL

Thema

“Het versnellen van de creatie van duurzame
economische en maatschappelijke waarde door
innovatieve nano - en microtechnologie te ontwikkelen
en op de markt te brengen en door een duurzaam
ecosysteem van onderzoekers, ondernemers en
beleidsmakers op te zetten.”
Het NanoNextNL-programma is in 2010 opgezet
door deelnemers uit de academische wereld en het
bedrijfsleven en bestond uit 28 onderzoeksprogramma's
binnen 10 thema's. Elk onderzoeksprogramma
omvatte meerdere projecten die werden uitgevoerd
door partners van universiteiten, instituten, medische
centra, mkb-bedrijven en grote ondernemingen (zie
fig. 1). Deze projecten zijn erop geselecteerd dat ze tot
een sterke synergie en samenwerking leiden binnen
het programma. Academische en industriële partners
hebben samengewerkt aan zorgvuldig gecoördineerde
gemeenschappelijke doelen. Bij elkaar hebben 13
universiteiten, 8 medische centra, 12 kennisinstituten en
110 partners uit het bedrijfsleven (incl. mkb) meegewerkt
aan het NanoNextNL-programma. Meer dan 1100
mensen waren actief betrokken bij NanoNextNL,
onder wie meer dan 225 promovendi, 135 postdocs
en 120 onderzoekers die actief waren bij bedrijven die
direct vanuit het NanoNextNL-programma werden
gefinancierd. Daarnaast leverden honderden andere
medewerkers een bijdrage aan NanoNextNL.

Budget [M€]

1

Risicoanalyse en
technologieevaluatie
(RATA)

2

Energie

Efficiënt opwekken van
duurzame energie

3

Nanogeneeskunde

Biomoleculaire
interacties op
nanoschaal bij
ziekten

4

Schoon
water

Nanotechnologie bij watertoepassingen

5

Voedingstechnologie

6

Beyond
Moore

7

Nanomaterialen

In elk hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten
en hoogtepunten beschreven en wat we de afgelopen
jaren geleerd hebben: waarin we kansen zien voor
toekomstige publiek-private samenwerkingsinitiatieven.

8

Bio-nano

Nanomoleculaire
technieken voor transductie
van cellulaire kracht

In een aparte onderzoeksbijlage staat een overzicht van
alle partners van NanoNextNL, de managementstructuur
van het programma, een uitgebreid verslag met de
resultaten van alle deelprogramma's, een lijst met
gerealiseerde kritische prestatie-indicatoren (KPI's), een
financiële samenvatting en een overzicht van de meest
toonaangevende publicaties.

9

Nanofabricage

Nano-inspectie en
-karakterisatie

13 universiteiten, 8 medische centra, 12 kennisinstituten en 110
zakelijke partners hebben meegewerkt aan het NanoNextNLprogramma

Van 2010-2016 werd in het Nederlandse onderzoeks- en
technologieprogramma NanoNextNL samengewerkt
door deelnemers uit de academische wereld en het
bedrijfsleven met de volgende missie:

Programma's

Het totale budget van NanoNextNL was 251 M€ voor
de periode 2010-2016. De Nederlandse overheid heeft
vanuit het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) een subsidie van 125 M€ toegekend. Academische
en industriële partners van NanoNextNL hebben voor
een eigen bijdrage van respectievelijk 69 M€ en 57 M€
gezorgd (status 1 maart 2017).
In dit rapport worden de resultaten van NanoNextNL
geëvalueerd op vijf hoofdonderwerpen die de kern
vormen van de missie van NanoNextNL:
•
•
•
•
•

Topwetenschap: de basis van een sterk
innovatieprogramma
Innovatie: bedrijvigheid creëren gebaseerd op
technologie
Verantwoord onderzoek en innovatie
Onderwijs: zeer hoog-gekwalificeerde innovatoren
opleiden
Toegevoegde waarde van de NanoNextNL-aanpak

10

Sensoren
en
actuatoren

Gezondheidsrisico's

Geavanceerde
apparaten
voor nanoelektronika

Moleculaire
beeldvorming

Moleculaire
structuur van
voedsel

Functionele
nanofotonica

Supramoleculaire
en bio-geïnspireerde
materialen

Systemen en
verpakkingen

Efficiënt energiegebruik door
secundaire conversie van energie en
scheiding van stoffen

Nanofluïdica
voor labon-a-chip

Controle op
voedselproductie
en evaluatie van
productkwaliteit

~2

Technologieevaluatie

Milieurisico's

Geïntegreerde
Toediening
microvan geneessystemen voor
middelen
biosensing

Microapparatuur
voor structurering
en isolatie

8

Nano-biointerfaces en
-apparaten

Actieve
nanofotonische
apparaten

9

5

Bio-nano-interacties
voor biosensing

Nanopatroonvorming

Microapparaten voor
chemische processen
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Eigen bijdragen bedrijfsleven

Matching academische partijen

FES-subsidies

7

4 4

6

8

7

27

15

22

12

12

∑ 232 M€

14

50

33

26

21

15

7

8

4

12

10

47

40

7

9

7

15

18

12

3

17

~15

7

5

10

Voedingsmiddelen en
-processen

Fig. 1 Overzicht van de 10 thema's, 28 programma's en 241 projecten van NanoNextNL en de bijbehorende budgetten (status 1 maart 2017). Het totale onderzoeksbudget
(inclusief matching) bedroeg 232 M€; nog eens 16 M€ werd uitgegeven aan valorisatie, opleidingen, bijeenkomsten, pr en managementactiviteiten. ○

3

21

10

2 2

Meerlagige en
kunstmatige materialen

Microsproeiers

10

Projecten [#]

31

26

27

16
∑ = 241
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Hoofdstuk 2 Topwetenschap: de basis van een sterk innovatie programma

Topwetenschap:
de basis van een sterk
innovatie programma
Wetenschappelijk onderzoek is vrijwel altijd de basis
van productinnovaties. NanoNextNL heeft een sterk
wetenschappelijk programma uitgevoerd dat strategische
kennis voor de lange termijn heeft opgeleverd dat als
uitgangspunt kan dienen voor het ontwikkelen van
nieuwe toepassingen. NanoNextNL heeft zich vooral
gericht op het ontwikkelen van technologie en heeft

Technologie-gedreven onderzoek in NanoNextNL heeft
tot topwetenschap met een zeer grote impact geleid
Citatie-impact van NanoNextNL-publicaties
• Ruim 1250 publicaties (status maart 2017)
• Meer dan 150 publicaties in toonaangevende tijdschriften,
impact factor >10
• 734 geanalyseerd (gepubliceerd tussen 2010 en 2015)
• 21% van alle publicaties betreft een samenwerking met
de industrie

tegelijkertijd een wetenschappelijke kennisbasis gecreëerd
op een zeer hoog niveau, zoals hieronder beschreven.

Gemiddelde impact van
publicaties, genormaliseerd
naar vakgebied (MNCS)

Wetenschappelijke resultaten

NanoNextNL heeft op talloze verschillende manieren
wetenschappelijke resultaten geproduceerd (stand van
zaken maart 2017):

Gemiddelde impact
van tijdschriften
genormaliseerd naar
vakgebied (MNJS)

1,79

Behorend tot de
10% meest-geciteerde
artikelen ter wereld

21%

1,63

• Ruim 1250 publicaties in internationale, peer-reviewed tijdschriften, waarvan meer
dan 150 in tijdschriften met een hoge impactfactor (>10). Het aantal publicaties per
thema is terug te vinden in fig. 2, als functie van het themabudget.
• Honderden publicaties in o.a. conferentieverslagen, boeken en tijdschriften.
• Meer dan 130 afgeronde proefschriften en een kleine 100 die de komende jaren
zullen verschijnen.
• Ruim 2000 presentaties op internationale conferenties over nanowetenschap en
-technologie, waaronder veel presentaties op uitnodiging als keynotespreker of
als plenaire presentatie. In totaal zijn zeker 200 presentaties gehouden voor nietspecialisten.

Aantal publicaties in peer-reviewed tijdschriften

250
Water

Citatie-impact van publicaties
uit NanoNextNL-thema’s

Bio-nano

200

Aantal publicaties

Energie

wereldwijd gemiddelde

RATA

150

RATA

Nanomaterialen

Energie

Nanofabricage

100

Nanogeneeskunde

Sensoren/actuatoren

Beyond Moore

Voedingstechnologie

50

Beyond Moore
0

Voedingstechnologie

Nanogeneeskunde
10

20

30

40

Budget (M€)

50

Nanomaterialen
Fig. 2 Aantal peer-reviewed

Nanofabricage

thema als functie van het
themabudget (status maart
2017).
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Bio-nano

publicaties per NanoNextNL-

Sensoren/Actuatoren
Bron: CWTS, 2017

Genormaliseerde citatie-impact: 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
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Een selectie van omslagen van tijdschriften van NanoNextNL-resultaten

Wetenschappelijk onderzoek is vrijwel altijd de basis
van productinnovaties
Citatie-impact van NanoNextNL-publicaties

Het Centre for Science and Technology Studies (CWTS,
Leiden) heeft een onafhankelijke studie uitgevoerd naar
de citatie-impact van publicaties van NanoNextNL.
Citaties van alle NanoNextNL-artikelen die in de
periode 2010-2015 zijn verschenen zijn geanalyseerd en
genormaliseerd naar de gemiddelde citatie-impact van
het corresponderende vakgebied in dezelfde periode.
Deze analyse leidt tot drie hoofdconclusies:
• De gemiddelde impactscore van NanoNextNLpublicaties is 1,79 (het wereldwijd gemiddelde is 1,0).
• NanoNextNL-publicaties verschijnen in tijdschriften
met een impactscore van 1,63.
• 21% van alle NanoNextNL-publicaties hoort bij de
top-10% van meest-geciteerde artikelen ter wereld.
Deze aantallen bevestigen de zeer hoge
wetenschappelijke kwaliteit en invloed van de
publicaties van NanoNextNL.
De citatie-analyse is ook apart per NanoNextNL-thema
uitgevoerd. De gegevens over het thema Water zijn niet
opgenomen omdat het aantal verschenen publicaties
tot 2016 van de 4 projecten binnen dit thema te klein
was voor deze citatie-analyse. De impact verschilt
per thema, maar alle thema's presteren boven het
wereldwijd gemiddelde:
• Thema's met hoge impactscore (MNCS > 1.5):
Energie, Nanogeneeskunde, Beyond Moore,
Nanomaterialen, Bio-nano en Nanofabricage.
• Thema's met impactscore hoger dan gemiddeld
(MNCS > 1.0): RATA, Voedingstechnologie en
Sensoren/actuatoren.
Naast de citatie-impact per thema werd ook de top10% van de meest-geciteerde artikelen per thema
geanalyseerd. De data (hier niet gepresenteerd) laten
dezelfde trends per thema zien als het cijfer voor de
citatie-impact.
In de periode waarin het NanoNextNL-programma
werd uitgevoerd, zijn diverse grote nationale
onderzoeksprogramma's opgezet, die zich richten op
fundamentele nanowetenschap. Samenwerkingen
binnen het NanoNextNL-programma hebben
een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van
veel van deze programma's. Voorbeelden: NWOZwaartekracht-programma's, het Sectorplan natuuren scheikunde, FOM-programma's enz. Daarnaast
hebben NanoNextNL-onderzoekers financiering
ontvangen via Veni/Vidi/Vici-beurzen van NWO,

R&D- en valorisatieprogramma's van STW en via
Starting/Consolidator/Advanced-fondsen van de ERC.
Bovendien heeft Prof Feringa in 2016 de nobelprijs
voor de Scheikunde ontvangen. Dat NanoNextNL
in belangrijke mate heeft bijgedragen als multiplier
van dit onderzoek blijkt tevens uit de volgende
voorbeelden: bestaande onderzoekslaboratoria voor
nanowetenschap (UT/MESA+, TUD/Kavli, FOM/
AMOLF) hebben hun onderzoeksprogramma's op het
gebied van nanowetenschap uitgebreid. Het open
innovatiecentrum Holst en het Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN) hebben in diezelfde periode
ook hun werkzaamheden geïntensiveerd. Daarnaast
zijn er twee nieuwe nanowetenschappelijke instituten
opgericht (TUD/QuTech, FOM/ARCNL). Tegelijkertijd
zijn er verschillende gezamenlijke academische/
industriële onderzoeksprojecten en -programma's
opgezet (FOM-IPP, STW Perspectief, TKI enz.), naast
een nieuw NWO-programma voor Nanowetenschap.
NanoNextNL heeft ook een leidende rol gespeeld in het
updaten en positioneren van de Nationale Roadmap
Nanotechnologie als onderdeel van de Topsector High
Tech Systemen & Materialen (HTSM). Tot slot worden
twee routes van de Nationale Wetenschapsagenda
(NWA), de Quantum/nano-revolutie en de Materialen Made in Holland route voorgezeten door onderzoekers
van NanoNextNL en zijn veel onderzoekers uit het
programma betrokken bij andere NWA-routes.
We kunnen constateren dat nanowetenschap en
-technologie inmiddels stevig zijn verankerd in
het Nederlandse onderzoeksveld. Dat er een sterk
partnernetwerk bestaat, blijkt ook uit een analyse
van het netwerk van gemeenschappelijke auteurs
van NanoNextNL-publicaties. Over het geheel
genomen is het aantal gezamenlijke artikelen van
onderzoeksgroepen die bij NanoNextNL betrokken
waren in de periode 2011-2016 ruimschoots verdubbeld
ten opzichte van de periode 2005-2010. Daarnaast
betrof 21% van alle publicaties een samenwerking met
de industrie.

Voortschrijdend inzicht, kansen voor de
toekomst

• Een door technologie gedreven onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma zoals NanoNextNL kan
zeer hoogwaardige wetenschappelijke resultaten
opleveren (zie fig. 3).
• De grootschalige programmatische benadering
van NanoNextNL heeft een sterk netwerk van
samenwerkende nanowetenschappers en
-technologen opgeleverd, dat klaarstaat om met de
problemen van de toekomst aan de slag te gaan.
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Fig. 3 Tijdschriftomslagen met NanoNextNL-resultaten van projectleiders Dekker, Engelen, Huskens, Koenderink, van de Meent, Polman, Stimberg, Velikov
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Hoofdstuk 3 Innovatie: bedrijvigheid creëren gebaseerd op technologie

Innovatie: bedrijvigheid creëren
gebaseerd op technologie
Verbeteringen in nanotechnologisch onderzoek leiden
niet automatisch tot nieuwe producten en diensten
die bijdragen aan de oplossingen voor toekomstige
maatschappelijke problemen en de behoeften van de
consument. Een belangrijke missie van het NanoNextNLprogramma was om nanowetenschap en -technologie
versneld te vertalen naar nieuwe toepassingen en
commerciële kansen. Dit doel is allereerst bereikt
dankzij het feit dat 110 bedrijven een bijdrage hebben
geleverd aan NanoNextNL (het totale budget voor
industrieel onderzoek bedroeg 91 M€. Hun onderzoeksen ontwikkelingsactiviteiten, deels gefinancierd door
NanoNextNL (dit geldt voor 92 bedrijven) en uitgevoerd

in samenwerking met de academische partners van
NanoNextNL, zijn direct gerelateerd aan de ontwikkeling
van nieuwe producten en technologieën (fig. 4). Daarnaast
hebben academische partners van NanoNextNL meer
dan 86 demonstratiemodellen en prototypen gerealiseerd
die tot commerciële producten kunnen leiden.
NanoNextNL heeft een speciaal innovatieprogramma
voor commerciële ontwikkeling uitgevoerd, dat de aanzet
was voor de ontwikkeling van 24 nieuwe businesscases.
Momenteel wordt nader onderzocht in hoeverre hier
nieuwe bedrijven uit kunnen worden opgezet. Tot nu toe
zijn er 18 start-ups gerealiseerd en hebben 6 start-ups
sterk kunnen profiteren van het programma (fig. 5).

Leiden Spin
Imaging

BIOND

Excytex

Delmic

Cellanyzer

LifeSense

Dannastream

Materiomics

Hyperion

Elpasys

VSParticle

Solimineus

NanoPhAB

LumiByte

“Bij Unilever kunnen we nu bolletjes op maat
maken om dranken en voedingsmiddelen
kleur te geven. De nieuwe methode die binnen
het NanoNextNL-programma is ontwikkeld,
zorgt ervoor dat de kleur stabiel blijft. En
omdat de deeltjes waaraan de pigmenten
worden vastgemaakt zo microscopisch klein
zijn, blijven de vloeistoffen transparant.”
- Krassimir Velikov

Treescaling

Simbeyond

Lipocoat

ElpaNav

“'Bij Philips hebben we binnen NanoNextNL
samen met universiteiten en andere
bedrijven een nieuwe gevoelige methode
ontwikkeld voor het meten van eiwitten,
zodat bij hartinfarcten, psychische
stoornissen of hersenbeschadiging één
vingerprikje voldoende is voor de diagnose.”
- Matthias Irmsher

Secmatix

LUMICKS

Hoekmine

Voorbeelden van productinnovaties van industriële NanoNextNL-deelnemers

“Bij FutureCemistry hebben we een
schaalbaar proces ontwikkeld voor het maken
van nanodeeltjes door gebruik te maken van
natuurlijke grondstoffen. Deze hebben een
breed palet aan toepassingen”
- Pieter Nieuwland

Nieuwe start-ups voortkomend uit NanoNextNL en bestaande start-ups profiteren
van de intellectuele eigendomsrechten van dit programma en zijn voorgangers

Delft IMP

“Dankzij deze vorm van financiering konden we sneller
ontwikkelen dan anders het geval was geweest.
Bovendien kregen we waardevolle adviezen van het
consortium toen we overwogen om nieuwe producten
en oplossingen te gaan ontwikkelen” Chemtrix BV

VyCap

Tagworks
Pharmaceuticals

Fig. 5 Het NanoNextNL-programma heeft in totaal 18 nieuwe start-ups opgeleverd en 6 start-ups hebben sterk geprofiteerd van het programma. Deze nieuwe start-ups

“FEI heeft binnen NanoNextNL met
een aantal verschillende partners
samengewerkt. Daar zijn vele nieuwe
ideeën uit voortgekomen voor innovatieve
microscopische producten die we nu verder
ontwikkelen.”
- Frank de Jong
Fig. 4 Een aantal voorbeelden van productinnovaties van het NanoNextNL-programma.

en bestaande start-ups profiteren van de intellectuele eigendomsrechten (IER) en andere kennis die tijdens dit programma en voorgangers ervan tot stand zijn gekomen.
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Industrieel onderzoek NanoNextNL
Rendement op investering

Wanneer de verwachtingen voor het rendement geëxtrapoleerd worden, zou de
91 M€ die in industrieel NanoNextNL-onderzoek is geïnvesteerd (subsidie +
matching) in de komende jaren >400 M€ opleveren:

leverde viervoudig rendement op
Financiële investeringen

In totaal waren 110 bedrijven betrokken bij NanoNextNL. Hun totale budget
voor dit programma was 91 M€, waarvan 40 M€ uit subsidie bestond.
Philips

17,7 M€

Holst Centre
LioniX BV

>4x

91 M€
Investering

12,0 M€

FEI Company

>400 M€
Opbrengst

4,8 M€
4,3 M€

ASML

3,1 M€

ASM Europe B.V.

2,7 M€

Friesland Campina

2,5 M€

Unilever R&D

2,4 M€

KWR Water B.V.

2,2 M€

PANalytical BV

1,7 M€

Nanomi B.V.

1,7 M€

NXP

1,6 M€

NT-MDT

1,6 M€

SmartTip BV

1,6 M€

Nanosens

1,5 M€
29,3 M€

Overige

Resultaten valorisatieprogramma

De deelnemers van het NanoNextNL-valorisatieprogramma geven aan dat
het gemiddelde Technology Readiness Level is gestegen van technologieontwikkeling (TRL 4.9) naar systeemontwikkeling (TRL 6.9).

Bedrijfsverwachtingen

De overgrote meerderheid van de bedrijven verwacht een substantieel netto
rendement op investering van de NanoNextNL-financiering (subsidie + matching):

Meer dan 2 maal de investering

System/
Subsystem
Development

21%
Meer dan 5 maal de investering
10 maal de investering

43%
24%

Het gemiddeld gerapporteerde rendement op investering (in relatie tot de
ontvangen subsidie van NanoNextNL) is meer dan een factor 4. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het door Phillips gerapporteerde rendement op investering
(4,1 tussen 2013 en 2015). En het is aanzienlijk hoger dan de factor 1,3 die
Frontier Economics als referentiewaarde rapporteert.
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System Test,
Launch
& Operations

Technology
Demonstration
Technology
Development
Research to
Prove Feasibility
Basic
Technology
Research

Voor

≥50%

TRL 9
TRL 8
TRL 7

6.9

• Nieuwe fondsen aangeboord
• Klant of prospect geworven
• Geschatte marktwaarde is gelijk
gebleven of toegenomen

TRL 6
TRL 5
TRL 4
TRL 3
TRL 2
TRL 1

van de
deelnemers
geldt:

4.9

Bij aanvang van het valorisatieprogramma bevonden drie businesscasussen zich nog in het stadium
van basale technologie/onderzoek
(TRL 2), terwijl het laagste niveau aan
het eind van het programma technologieontwikkeling betrof (TRL 4).

Eindrapport NanoNextNL 23

Hoofdstuk 3 Innovatie: bedrijvigheid creëren gebaseerd op technologie

Rendement op investeringen voor
industriële partners
Resultaten van een inventarisatie onder bedrijven die betrokken zijn bij NanoNextNL

14%
43%

1

41%

Als het NanoNextNL-programma en de
bijbehorende financieringsinstrumenten
niet hadden bestaan, zou uw
organisatie dan in dezelfde R&D
hebben geïnvesteerd? Zo ja, voor welk
bedrag?
(58 reacties)

2

a. NEE, dat zou niet mogelijk zijn geweest. 43%
b. JA, voor minder dan 50% van het huidige projectbedrag. 41%
c. JA, voor 50-100% van het huidige projectbedrag. 14%
d. JA, mogelijk voor meer dan 100% van het huidige projectbedrag. 2%

40%

57%

Als u deze R&D zelf had uitgevoerd
met een vergelijkbaar totaalbudget,
wat zou dat dan hebben betekend
voor de kwaliteit en resultaten van het
onderzoek?

a. Lager vergeleken met de huidige resultaten? 57%
b. Identiek aan de huidige resultaten? 40%
c. Hoger dan de huidige resultaten? 3%

(58 reacties)

5%

7%

In maart 2016 is aan 92 direct bij NanoNextNL
betrokken bedrijven (respons: 58, zie fig. 6) gevraagd
welke rol NanoNextNL heeft gespeeld in de omvang
en kwaliteit van hun onderzoek en ontwikkeling. Dit
zijn de belangrijkste drie resultaten:
• Als NanoNextNL geen financiering had geleverd,
zou 43% van de bedrijven dit onderzoek helemaal
niet hebben uitgevoerd; 41% zou het op een lager
niveau (minder dan de helft) hebben uitgevoerd
dan het huidige NanoNextNL-niveau.
• In totaal 57% van de respondenten gaf aan dat
als zij hetzelfde onderzoek voor eigen rekening
hadden moeten uitvoeren, de kwaliteit minder
was geweest dan via de samenwerking met
NanoNextNL. Vrijwel alle bedrijven hechten
grote waarde aan het hefboomeffect dat het
NanoNextNL-programma heeft opgeleverd op
het gebied van R&D, en aan de kwaliteit van
het onderzoek dat via deze samenwerking is
uitgevoerd.
• Een grote meerderheid van de bedrijven verwacht
een aanzienlijk nettorendement op hun investering
in NanoNextNL (subsidie + matching), van meer
dan 2 maal de investering (21%), meer dan 5 maal
(43%) of zelfs meer dan 10 maal het geïnvesteerde
bedrag (24%). Het gemiddelde gerapporteerde
rendement (gewogen naar de hoeveelheid
subsidie die van NNNL werd ontvangen) ligt
hoger dan een factor 4. Dit is vergelijkbaar met
het rendement dat een bedrijf als Philips noemt
(4,1 tussen 2013 en 2015). En het is aanzienlijk
hoger dan de referentiewaarde van 1,3 dat Frontier
Economics noemt (Rates of return to investment in
science and innovation. White Paper 2014).

24%

3
Als u kijkt naar de financiële investering
die mogelijk was dankzij de ontvangen
subsidie en uw eigen bijdrage voor het
uitvoeren van uw R&D in het kader
van NanoNextNL, hoe schat u dan
de huidige en verwachte toekomstige
commerciële waarde in als resultaat van
het programma?
(58 reacties)

21%
43%

a. Minder dan de helft van het totale geïnvesteerde bedrag? 5%
b. Ongeveer gelijk aan het totale geïnvesteerde bedrag? 7%
c. 2 tot 5 keer zo hoog als het totale geïnvesteerde bedrag? 21%
d. 5 tot 10 keer zo hoog als het totale geïnvesteerde bedrag? 43%
e. Meer dan 10 keer zo hoog als het totale geïnvesteerde bedrag? 24%

Als we het verwachte rendement extrapoleren, dan
zou de in het NanoNextNL-onderzoek geïnvesteerde
91 M€ (subsidie + matching) de komende jaren meer
dan 400 M€ opleveren.
Voor NanoNextNL als geheel worden deze inkomsten
nog aangevuld met inkomsten op de langere termijn
uit twee aanvullende bronnen. Ten eerste zullen
start-ups die voortkomen uit de businessplannen
die binnen NanoNextNL zijn ontwikkeld in de
toekomst inkomsten opleveren. En ten tweede
zal langetermijnonderzoek door de academische
partners van NanoNextNL in een later stadium
nieuwe commerciële toepassingen opleveren, via
vergelijkbare toekomstige programma's en via andere
samenwerkingsverbanden tussen de academische
wereld en het bedrijfsleven. Het door NanoNextNL

ontwikkelde ecosysteem zal in sterke mate bijdragen
aan het realiseren van deze inkomsten op de lange
termijn.

Zakelijke incubatie en acceleratie,
octrooiaanvragen

In 2014 is het NanoNextNL-valorisatieprogramma
opgezet om producten en zakelijke ideeën te
identificeren binnen het wetenschappelijk en
technologisch onderzoek van NanoNextNL en
deze te ondersteunen en te ontwikkelen. Er zijn
geavanceerde instrumenten ingezet, zoals het
Lean Business Model Canvas en aanverwante
online applicaties zoals de Golden Egg Check (fig.
7), waarmee NanoNextNL-onderzoekers ideeën
konden vertalen naar concrete businesscases en
financiering konden werven bij investeerders. De
verantwoordelijke personen voor de businesscases
werden voortdurend ondersteund bij het verbeteren
en valideren van hun casussen. Vervolgens werden
deze businesscases geëvalueerd door een Business
Council die bestond uit deskundige wetenschappers,
investeerders en andere professionals die geen van
allen betrokken waren bij NanoNextNL. In totaal
werden 62 businesscases ingediend, waarvan 36
werden beoordeeld en er uiteindelijk 24 werden
geselecteerd voor een Valorisation Grant (met een
totaalbudget van 5,47 M€ waarvan 48% subsidie,
dus gemiddeld € 227,970 per businesscase (fig.
8). In de plannen werden allerlei verschillende
productoplossingen beschreven, zoals biomedische
sensoren, innovaties op het gebied van gerichte
toediening van geneesmiddelen, nieuwe technieken
voor het isoleren en kweken van cellen en
instrumenten om de samenstelling van gas te
analyseren. De Business Council beoordeelde de
algehele kwaliteit van de businesscases als zeer
hoog, wat tot uitdrukking kwam in het feit dat 65%
van de beoordeelde plannen werd geselecteerd voor
een Valorisation Grant.
Een enquête onder de businesscase-eigenaren
gaf aan dat meer dan de helft geslaagd is in het
werven van additionele fondsen en minimaal
één klant of prospect geworven heeft. Voor ruim
de helft van de businesscase-eigenaren is de
oorspronkelijk ingeschatte marktwaarde gelijk
gebleven of gestegen. Het gemiddelde Technology
Readiness Level (TRL) is gedurende de looptijd
van het valorisatieprogramma gestegen van
gemiddeld 4.9 (technologieontwikkeling, waarbij
gevalideerd wordt in een laboratoriumomgeving)
tot 6.9 (systeemontwikkeling, waarbij een systeem
of prototype getest wordt in een relevante
werkomgeving).
Het NanoNextNL-programma heeft in totaal 127

Fig. 6 In totaal 92 bij NanoNextNL betrokken bedrijven (58 respondenten) werd gevraagd naar de rol die NanoNextNL heeft gespeeld
in de omvang en kwaliteit van hun onderzoek en ontwikkeling.
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Bijdragen van het bedrijfsleven voor elk van de tien NanoNextNL-thema's
unieke octrooiaanvragen opgeleverd. Genormaliseerd
naar het totale budget van NanoNextNL was het
aantal aangevraagde octrooien 15 keer zo groot als
het gemiddelde binnen het EU KP7-programma.
De meerderheid van de gemelde octrooien werd
aangevraagd door de academische partners van
NanoNextNL. Het is zeer waarschijnlijk dat niet
alle door het bedrijfsleven aangevraagde octrooien
op uitvindingen die (deels) voortvloeien uit
NanoNextNL-onderzoek zijn gemeld, waardoor het

werkelijke aantal aangevraagde octrooien vanuit
NanoNextNL waarschijnlijk nog groter is.
Ook tijdens de NanoCity-events van 2015 en 2016
was te zien welke bedrijfsactiviteiten ontwikkeld
zijn. In totaal zijn 57 van de 86 gerealiseerde
demonstratiemodellen, tastbare resultaten van het
NanoNextNL-programma, gepresenteerd op deze
events (zie fig. 9 voor een impressie).

"Deze financiële bijdragen en subsidies zijn zeer nuttig voor
farmaceutische biotech-bedrijven als het onze bij het binnenhalen
van grote financiële investeringen van verstrekkers van
durfkapitaal en licentie-inkomsten van farmaceutische bedrijven”
BiOrion Technologies BV

Voorbeeld van de Golden Egg Check voor het beoordelen van businessplannen
in het kader van NanoNextNL

Matching
bedrijfsleven [%]

Thema

Businesscases
Goedgekeurd [#]
[EUR '000]

Octr.
+ Lic. [#]

1

RATA

2

Energie

3

Nanogeneeskunde

4

Schoon
water

5

Voedingstechnologie

6

Beyond
Moore

7

Nanomaterialen

8

Bio-nano

28%

1

9

Nanofabricage

30%

2

209

450

Sensoren
en
actuatoren

29%

2

209

450

10

Totals

7%

1

116

19%

0

25%

8

0

29%

0

8

24%

25% 30%

46%

Eigen bijdragen bedrijfsleven

3

1

3

1

32

35

6

31

6

1

18

2.025

942

2

∑ = 24

1.950

1.014

25%

25%

250

Start-ups

208

116

447

16

11

2

2

250

∑ 5.8 M€

Matching academische partijen

30

1

28

22

6

5

∑ = 127+16

FES-subsidies

Octrooien

2

∑ = 24

Licenties

Weergegeven totalen bestaan uit subsidie + bedrijfsfinanciering (minimaal 50% matching). Status 1 maart 2017

Fig. 8 Bijdragen van het bedrijfsleven voor elk van de tien NanoNextNL-thema's; aantal goedgekeurde businesscases; subsidie voor
Fig. 7 De Golden Egg Check online applicatie werd gebruikt om ideeën te vertalen naar concrete businesscases en om fondsen te werven

toegekende Valorisation Grants; aantal octrooien en licenties; start-ups die gerelateerd zijn aan de thema's.

bij investeerders.
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Voortschrijdend inzicht, kansen voor de
toekomst

• Onderzoekers die zich richten op wetenschappelijk
en technologisch onderzoek en die een succesvol
idee willen vertalen naar een businessplan, kunnen
in een vroeg stadium van het programma hun
voordeel doen met adviezen van succesvolle
ondernemers.
• De Business Council is in het vierde jaar van
NanoNextNL begonnen met het beoordelen van
businesscases. Gezien de hoge kwaliteit van
de plannen die destijds werden gepresenteerd
(65% kreeg een Valorisation Grant toegekend)
hadden (andere) succesvolle businesscases
ook in de jaren daarvoor al kunnen worden
ingediend. In toekomstige programma´s zou een
valorisatieprogramma dus al in een vroeg stadium
van start moeten gaan.
• Industriële partners konden de resultaten van hun
NanoNextNL-projecten niet altijd melden wegens
hoge time-to-market-druk. Octrooien op (deels) via
NanoNextNL-onderzoek behaalde resultaten zijn
misschien niet altijd als output gemeld, mogelijk ook
vanwege een belangenconflict met partners in de
samenwerkingsovereenkomst.

• NanoNextNL heeft geleid tot een krachtig
ecosysteem van academische en industriële partners
die hebben laten zien hoe onderzoek tot zakelijk
succes kan leiden. Zoals een van de industriële
partners het verwoordde: "Dit netwerk moet niet
verloren gaan".
Ruim de helft van de 23 businesscase-eigenaren
heeft nieuwe fondsen weten aan te boren en schat
dat de marktwaarde gelijk gebleven of gestegen
is ten opzichte van de markwaarde bij aanvang
van het valorisatieprogramma. De helft van de
businesscase-eigenaren heeft al één of meerdere
klanten of is daarmee in onderhandeling. Tot slot is
het gemiddelde technology readiness level (TRL)
van de businesscases gestegen. Bij aanvang van
het valorisatie programma bedroeg de gemiddelde
TRL 4.9 (technologieontwikkeling) en steeg naar
gemiddeld 6.9 (systeemontwikkeling) aan het
eind van het valorisatieprogramma. Bij aanvang
van het valorisatieprogramma bevonden zich nog
een drietal casussen in het stadium van basale
technologie/onderzoek, terwijl aan het eind van
het valorisatieprogramma het laagste TRL-niveau
technologieontwikkeling betrof.

Demonstratiemodellen van academische en industriële NanoNextNL-deelnemers,
gepresenteerd tijdens NanoCity 2015 en 2016

Transparante geleidende coatings van
nanodraad dienen als transparante
contacten op zonnecellen en
vervangen de dure en broze ITO-folies
(samenwerking AMOLF en ECN)

EDGE-chip, ontworpen om perfecte
emulsies te genereren voor o.a.
voedingsproducten, cosmetica en verf
(Wageningen University)

Door de computer ontworpen, 3D-geprinte
microreactor (zie inzet voor close-up) met
geoptimaliseerde geometrie
(TU Delft en TU Eindhoven)

“Het type financiering van NanoNextNL geeft bedrijven de
mogelijkheid achtergrondonderzoek te doen, wat intern niet
haalbaar is (qua capaciteit en expertise). Via andere bedrijven en
onderzoeksinstituten in het netwerk biedt het programma bovendien
nieuwe kansen en inzichten” Darling Ingredients International
Simulatieplatform voor het optimaliseren
van OLED-configuraties (Organic
Light Emitting Diode). (Samenwerking
Simbeyond en TU Eindhoven)

Opschalingsmogelijkheden van
coatingtechniek voor beschermen
van batterijdeeltjes en productie van
hoogwaardige katalysatoren (Delft IMP)

Fig. 9 Voorbeelden van demonstratiemodellen van academische en industriële NanoNextNL-partners, gepresenteerd tijdens NanoCity
2015 en 2016, het netwerkevenement van NanoNextNL. Er werden in totaal 48 demonstratiemodellen gepresenteerd.
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Verantwoord onderzoek
en innovatie
Voor de ontwikkeling van nanotechnologie en het
op de markt brengen van nanotechnologische
producten is het essentieel dat we een goed beeld
hebben van de veiligheid ervan voor mens en
milieu. Daarom vormden verantwoord onderzoek en
innovatie een belangrijk aspect van NanoNextNL.
Risicoanalyse en technologie-evaluatie (Risk
Analysis and Technology Assessment – RATA)
zijn sterk geïntegreerd in het onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma van NanoNextNL: 18%
van het budget van NanoNextNL is besteed aan
RATA-gerelateerde onderwerpen. In dit thema is
geprobeerd om (nieuwe) veiligheidsvraagstukken
die nanotechnologie met zich meebrengt als
een integraal onderdeel van innovatiemodellen,
zoals het Stage-gate innovatiemodel, zie fig. 10,
te beschouwen. NanoNextNL bood een uniek
ecosysteem om te onderzoeken hoe verantwoorde
onderzoeks- en innovatieconcepten het beste in de

praktijk kunnen worden toegepast. Binnen het RATAthema zijn kennis en instrumenten ontwikkeld voor het
detecteren van nanomaterialen, voor het inzicht krijgen
in de mechanismen van (eco)toxiciteit, ter ondersteuning
van nieuwe regelgeving en om een bijdrage te leveren
aan nationale en internationale beleidsdiscussies. De
samenwerking tussen RATA en de projecten van de
andere onderzoeksthema's is opgezet om onderzoekers
bewust te maken van het belang van RATA in
nanowetenschappelijk onderzoek en -technologie en
innovatoren te ondersteunen met relevante informatie
en kennis, zodat ze op een verantwoorde manier veilige
producten kunnen ontwikkelen. RATA-cursussen
hebben bijgedragen aan een nieuwe generatie jonge
wetenschappers en ingenieurs, die zijn opgeleid in
verantwoord innoveren. RATA is ook opgenomen als
integraal onderdeel van het Lean Business Model
Canvas, om onzekerheden te verminderen en sterkere
businesscases te creëren.

Positionering van RATA binnen Stage-gate innovatiemodel

Thema 1: RA projecten

Idee

Stage 1
Gate 1

Fundamenteel
onderzoek

Nanospecifieke
veiligheidsinformatie

Stage 2
Gate 2

Haalbaarheidsonderzoek

Nanospecifieke
veiligheidsinformatie

Stage 3
Gate 3

Technologische
ontwikkeling

Nanospecifieke
veiligheidsinformatie

Stage 4
Gate 4

Systeemontwikkeling

Stage 5
Gate 5

Lancering en
productie

Theme 1: TA projecten

Fig. 10 De tweeledige rol van RATA binnen NanoNextNL weergegeven in het door Cooper ontwikkelde Stage-gate innovatiemodel (http://www.prod-dev.com/stagegate.php). Technologie-evaluatie wordt toegepast om de mogelijke routes en hindernissen in de totale keten te onderzoeken, vanaf het fundamentele onderzoek tot aan
op de markt geïntroduceerde producten. Meestal wordt veiligheidsinformatie pas verzameld vlak voordat een product op de markt wordt gebracht. Binnen NanoNextNL
is onderzocht hoe verantwoordelijke innovatie kan worden gestimuleerd door het veiligheidsaspect al in een vroeg stadium in het innovatietraject te integreren.
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Het RATA-onderzoek heeft essentiële informatie opgeleverd voor
Europese onderzoeksagenda's op het gebied van nanoveiligheid,
zoals de Regulatory Research Roadmap en de Closer-to-Market
Roadmap in het EU NanoSafetyCluster
Nanotechnologie: veilige ontwikkeling en
gebruik van nanotechnologie

NanoNextNL is opgezet in een tijd waarin
mensen in de samenleving hun zorgen uitten
over (vermeende) risico's van het gebruik van
nanotechnologie en nanotechnologische producten
in ons dagelijks leven. Toen het voorstel voor
NanoNextNL in de steigers stond, eiste de Tweede
Kamer dat ten minste 15% van het budget in
RATA zou worden geïnvesteerd om de verdere
ontwikkeling van deze veelbelovende technologie
op een verantwoorde manier te stimuleren.
Tegelijkertijd was er een dringende behoefte om
toezichthouders op het gebied van veiligheid en
gezondheid te voorzien van inzicht in de mogelijke

risico's van nanomaterialen in producten die al op de
markt waren. In die tijd ontbrak het aan een grondige
kennis van nanotoxicologie en betrouwbare
methoden om nanomaterialen te testen op (eco)
toxiciteit waren onvoldoende voor handen.
Het RATA-thema heeft binnen NanoNextNL
toxicologische inzichten, analytische methoden
en nieuwe analytische apparatuur ontwikkeld
om nanomaterialen te detecteren. Tegelijkertijd
werd met de kennis die werd opgedaan tijdens
samenwerkingen tussen RATA en onderzoekers
een nieuw Safe-by-Design concept ontwikkeld.
Hierin wordt beschreven hoe je al in een vroeg
stadium van de ontwikkeling van nanotechnologie
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NanoNextNL heeft unieke Safe-by-Design tools
ontwikkeld die direct toegepast kunnen worden binnen
de wetenschap en het bedrijfsleven

Safe-by-Design
Veiligheid van materialen

Tool 1

Veiligheid van producten
Ethiek

Technologieevaluatie tools

Publieke beleving

Tools voor het verkrijgen van inzicht
in economische, maatschappelijke,
ethische en juridische aspecten al
vroeg in het ontwikkelproces. Tools
zijn gerubriceerd op basis van het
ontwikkelstadium en de toepassing.
Zie www.cta-toolbox.nl
voor meer info.

Huidige situatie
Innovator

Veiligheidsexpert

Idee

Innovator

Early

Tool 2
Safe-by-Design
voor ondernemers

Advanced

Properties

Binnen het valorisatieprogramma
is aan businesscase-eigenaren
gevraagd een veiligheids- en
samenlevingscheck uit te voeren
door met pijltjes het risico in
te schatten.

Broadening
Engaging

Anticipating

Onderzoekers en
technologie-ontwikkelaars

Juridische
controle

Innovatie proces

Project phase

Beginnende ondernemers
Veiligheid l Samenleving

Veiligheidsexpert

Markt

Laag risico

A
B

Ideale situatie
Safe-by-Design

C
D

Hoog risico

Veiligheid van materialen

E

Veiligheid van producten
Ethiek
Publieke beleving

Tijdige
stop

Veiligheid & Samenleving

Bekijk de Safe-by-Design tools
www.nanonextnl.nl/safebydesign

Risiconiveaus voor veiligheid en samenleving
worden aangegeven met pijlen en zijn gebaseerd
op de expertise van degenen die de haalbaarheidsstudies uitvoeren en een onafhankelijke expert;
links voor veiligheid en rechts voor samenleving.

Tool 3

en vooral nanomaterialen rekening kunt houden
met veiligheidsaspecten. Samen met het
toonaangevende door Nederland gecoördineerde
EU-project NANoREG is een strategie voor
veiligheidsscreening ontwikkeld voor de vroege
stadia van innovatie, die vervolgens is getest op
toepasbaarheid.

Risicoanalyse: ondersteuning van
toezichthouders in de gezondheidszorg en
het bedrijfsleven
De NanoNextNL-projecten die gericht waren
op risicoanalyse leidden tot inzichten en boden
ondersteuning voor regelgeving op het gebied van
nanomaterialen. De resultaten van deze projecten
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werden gekoppeld aan meer op regelgeving gerichte
projecten, zoals NANoREG en andere EU-projecten,
en vormden daarmee een degelijke wetenschappelijke
basis voor de verdere ontwikkeling van toepassingen
voor voorgeschreven testprocedures. RATA zelf
ontwikkelde ook nanospecifieke varianten van
risicomanagementinstrumenten voor het bedrijfsleven
en voor toezichthouders.
Het programma dat gericht was op milieurisico's
leidde tot de ontwikkeling van analytische
methoden (bijvoorbeeld voor het detecteren van
fullerenen en nanodeeltjes), om meer inzicht te
krijgen in waar nanodeeltjes, afhankelijk van de
omstandigheden, in het milieu terechtkomen en om

x

bo
ool

T
Tool 4
Societal Incubator

Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,
de wetenschap, overheid en de
samenleving de maatschappelijke
reacties op en de uitdagingen van
nanotechnologie bespreken. Deze
experimentele tool wordt gebruikt
om te peilen welke gevoelens er
onder belanghebbenden leven en
is nog in ontwikkeling.

Interactie met de samenleving

Veiligheids- en
Samenlevingscheck

De Golden Egg Check, een online
tool die binnen het valorisatieprogramma gebruikt wordt, is
uitgebreid met innovatiemodellen die
gebaseerd zijn op het Stage-Gate
model voor een risicoanalyse
en beoordeling van
de technologie.

Ondernemers
NANoREG - EU Flagshipproject
over regelgeving en veiligheid
van nanotechnologie. De
Safe-by-Design tools zijn tot
stand gekomen in nauwe
samenwerking tussen
NanoNextNL en NANoREG.
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inzicht te krijgen in de invloed van nanodeeltjes op
bodemorganismen. Verschillende internationale
samenwerkingsverbanden werden opgericht,
zoals de specialistische groep 'Nano and Water
- Application of Nanoparticles, Nanoengineered
Materials and Nanotechnology' binnen de
International Water Association (IWA) en een
internationale adviesgroep over nanotechnologie
binnen de Society of Environmental Toxicology
and Chemistry (SETAC). Het programma voor
gezondheidsrisico's richtte zich op meetmethoden
om vast te stellen in hoeverre mensen die werken
met commercieel beschikbare nanomaterialen,
bijvoorbeeld in de bouw of industrie, en
consumenten die nanoproducten gebruiken, aan
risico's worden blootgesteld. Tegelijkertijd werd een
apparaat ontwikkeld om nanodeeltjes die zich in de
lucht bevinden te meten.
Recentelijk is de kennis die werd opgedaan
in de RATA-programma's over het gedrag van
nanomaterialen in het milieu en over menselijke
blootstelling aan nanodeeltjes in de lucht door de
European Chemicals Agency (ECHA) erkend als
relevante informatie die een bijdrage kan leveren
aan de ontwikkeling van hun nanospecifieke
blootstellingsmodellen die de basis vormen van de
REACH-verordening. Daarnaast zijn er technieken
en instrumenten ontwikkeld voor het meten van de
blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek.
Deze worden door TNO gebruikt om bedrijven te
adviseren.

Technologie-evaluatie

Het programma voor technologie-evaluatie
was gericht op onderzoek naar de huidige
ontwikkelingen in de nanowetenschap en
nanotechnologie om meer inzicht te krijgen in
de dynamiek en beleidsmatige omgang met
nanotechnologie, om de omstandigheden van
verantwoorde innovatie van nanotechnologie
te begrijpen en beter met de samenleving te
kunnen communiceren. Zo ontstond het begrip
'maatschappelijke incubator' om experimenten en
collectief leren op het gebied van nanotechnologie
mogelijk te maken. Een maatschappelijke incubator
is vergelijkbaar met een zakelijke incubator, waarbij
een onderzoeksresultaat wordt ontwikkeld tot
een commercieel product. Hier worden diverse
toepassingen in een pre-commerciële fase collectief
beoordeeld op maatschappelijke acceptatie,
ter ondersteuning van de robuustheid van een
businesscase. Het Rathenau Instituut in Den Haag
heeft deze benadering verder uitgewerkt en een
rapport uitgebracht met als titel ‘Van draagvlak naar
meer – Ontwerp van een maatschappelijke incubator
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voor beloftevolle (nano)technologieën’ waarin de
ervaringen met zo’n maatschappelijke incubator
beschreven worden.
Binnen RATA is men zich steeds meer bewust van
de voordelen om technologie-evaluatie te koppelen
aan risicoanalyse. Technologie-evaluatie geeft
inzicht in mogelijke wegen naar innovatie en helpt
bij het vaststellen van hindernissen voor innovatoren
of toezichthouders, ter ondersteuning van
vervolgstappen. Bij NanoNextNL is iets dergelijks
gedaan binnen de thema's Voedingstechnologie,
Energie en Nanogeneeskunde. Zo kon worden
vastgesteld of het gebrek aan informatie over de
veiligheid van mens en milieu een belemmering
vormde voor bijvoorbeeld investeerders om de
oprichting van start-ups te financieren.
Daarnaast is een toolbox voor technologie-evaluatie
ontwikkeld met zes tools die publiek beschikbaar
zijn (www.cta-toolbox.nl). Deze toolbox ondersteunt
onderzoekers, technologie-ontwikkelaars en
ingenieurs bij het in ogenschouw nemen van
economische, maatschappelijke, ethische en
juridische aspecten al vroeg in het ontwikkelproces.
Op de website www.cta-toolbox.nl wordt een
overzicht geboden van de ontwikkelde tools. Daarbij
wordt aangegeven of de tool geschikt is voor
vroege stadia van ontwikkeling waarbij technische
details en toepassingen nog onduidelijk zijn. Of
juist geschikt is voor latere ontwikkelingsstadia,
waarbij meer bekend is over de technologie en
mogelijke toepassingen. Tevens wordt aangegeven
of de tool leidt tot een verbreding van de focus
van het onderzoek, of tot inzage in toekomstige
ontwikkelingen en implicaties, danwel of de
tool te gebruiken is om de betrokkenheid van
belanghebbenden te vergroten.
Ook hebben onderzoekers vanuit dit
programma ondersteuning verleend aan het
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie
Centrum van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie om de betekenis van nanotechnologie
voor civiele veiligheidstoepassingen te
onderzoeken. Voorbeelden van de toepassing van
nanotechnologie zijn detectietechnologieën voor
synthetische drugs en illegale drugslaboratoria ten
behoeve van de politie en detectiemethoden voor
biologische sporen ten behoeve van forensisch
onderzoek. Doordat sensoren steeds kleiner
gemaakt kunnen worden, wordt het mogelijk om
draagbare detectiemethoden te ontwikkelen.
Een ander voorbeeld van de toepassing van
nanomaterialen ligt in kleding voor bijvoorbeeld
brandweermensen en politieagenten. Door nieuwe

“De RATA innovatie cyclus heeft ons niet alleen geholpen bij het
al in een vroeg stadium identificeren en adresseren van mogelijke
risico’s, maar heeft ons ook de gereedschappen geboden om de
netto impact van ons product op het milieu te berekenen”
Jasper van Weerd, LipoCoat
materialen en sensoren te integreren in kleding
kan de positie en fysieke gesteldheid gemonitord
worden. Ook op het gebied van de identificatie
van personen en de verificatie van de echtheid
van officiële documenten zoals identiteitsbewijzen,
visa en geld heeft nanotechnologie meerwaarde.
Zo kunnen unieke identificatie- en authenticatieeigenschappen op nanoschaal gefabriceerd worden
die met de huidige stand van de techniek niet te
kopiëren zijn.. Tot slot zijn technologieën die civiele
toepassingen kennen ook van groot belang voor
defensie alhoewel daarvoor wel striktere eisen
gesteld worden aan robuustheid en toepasbaarheid
onder andere omstandigheden.

Het RATA-onderzoek van NanoNextNL is
toonaangevend

De kennis over RATA die binnen NanoNextNL
is ontwikkeld, wordt op internationaal niveau
zeer hoog gewaardeerd en RATA-onderzoekers
ontvangen regelmatig uitnodigingen om hun
kennis en inzichten te delen met Europese
onderzoeksprojecten. Een voorbeeld daarvan is
het H2020 research programme on Nanomaterials
and Biotech products (NMBP), dat momenteel
betrokken is bij twaalf EU-projecten. De hoge
kwaliteit van het RATA-onderzoek blijkt ook uit
de hoge citatie-impact (1,26) van de publicaties
in internationale peerreviewde tijdschriften.
Het RATA-onderzoek binnen NanoNextNL
heeft belangrijke informatie opgeleverd voor
Europese onderzoeksagenda's op het gebied van
nanoveiligheid, zoals de Regulatory Research
Roadmap en de Closer-to-Market Roadmap in
het EU NanoSafetyCluster. En ten slotte speelt
het RATA-programma een actieve rol in twee EUprojecten, NanoDiode en SeeingNano, die willen
bijdragen aan de maatschappelijke dialoog over
nanotechnologie. Al met al hebben onderzoekers uit
het RATA-thema van NanoNextNL geparticipeerd in
circa 30 EU-projecten waaronder een aantal recent
gestarte projecten zoals Calibrate, NanoReg2 en
FIT4RRI.

Safe-by-Design

Het concept Safe-by-Design dat de RATA-partners
hebben ontwikkeld is erop gericht om gedurende
de hele ontwerpfase inherent veilige materialen

en producten te gebruiken. Het legt de nadruk op
het achterhalen van mogelijke gezondheidsrisico's
door middel van een op veiligheid gerichte
screeningsmethode. Daarnaast had het concept
als doel nanomaterialen en producten te vinden
met de laagst mogelijke inherente toxiciteit en de
hoogste functionaliteit. Door gebruik te maken van
dergelijke materialen en producten is de kans groter
dat kan worden voldaan aan de toepassingseisen
van een circulaire economie. Nanomaterialen die
zich bijvoorbeeld niet in het lichaam ophopen, maar
stabiel genoeg zijn om in een coating te worden
verwerkt, hebben een beter Safe-by-Design profiel
dan een vergelijkbare stof die zich wel in het lichaam
ophoopt.
Op basis van de ervaringen binnen NanoNextNL
heeft RIVM een Safe-by-Design concept en
een screeningsmethode ontwikkeld waarmee
innovatoren hun producten vanaf een vroeg stadium
in het innovatieproces kunnen testen op mogelijke
veiligheidsproblemen. Het eerdergenoemde
NANoREG-Flagship project vormde ook een
essentiële link naar succesvolle ontwikkeling.
Samen met promovendi van andere thema's
werd de haalbaarheid voor implementatie getest.
Innovatoren bleken al over informatie te beschikken
die geschikt is om eventuele veiligheidsproblemen
te identificeren. Als mogelijke veiligheidsproblemen
in een vroeg stadium worden herkend, leidt dat tot
meer robuuste businesscases. Het in een vroeg
stadium van het innovatieproces uitwisselen van
kennis en ideeën is belangrijk en bevordert innovatie
in plaats van dat het innovatie in de weg staat.
Navraag bij vier deelnemers aan het
valorisatieprogramma van NanoNextNL heeft
een aantal concrete voorbeelden opgeleverd van
de meerwaarde van RATA voor de ontwikkeling
van hun business casus. Deze businesscaseeigenaren hebben aangegeven dat zij overtuigd
zijn van de meerwaarde van het RATA-programma.
Ook vinden zij het belangrijk dat onderzoekers
kennis opdoen van RATA. Alle vier geven zij aan
dat het NanoNextNL-programma bewustwording
gecreëerd heeft op het gebied van risico-analyse en
technologie-evaluatie. Daarnaast heeft kennis van
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Voorbeelden van proefschriften waarin een hoofdstuk speciaal aan RATA is gewijd

RATA als Safety & Society Check

Problems:

Solutions:

Unique value
proposition:

• Outline of possible
• The customer
“must have” top
problems/needs

needs.

against competition
• Clear message that
states your offer
and why you are

and how solved

copied or bought
elsewhere

• List of target
customers, users
(early adaptors)

attention

alternatives.

Key metrics:

Existing
alternatives

why it can’t easily be

different and paying

today by existing

• The key numbers
that tell how the
business is doing.

Customer
segments:

• The barrier to entry

solution(s) for
current problems/

Unfair advantage:

Channels:

High Level
Concept
• High impact
one-liner communicating what the

Early Adopters

• List of path and
channels to the
customers and
users.

BC stands for.

Cost structure:

Fig. 11 Drie voorbeelden van NanoNextNL-proefschriften waarin een speciaal hoofdstuk aan RATA is gewijd. Proefschrift (H. Mulder, Universiteit Twente, 2016)
over een optische biosensor op basis van metalen nanodeeltjes, met een speciaal RATA-hoofdstuk over veiligheidsaspecten (links), proefschrift F. Hulshof met een
appendix geweid aan RATA sociaal-technische aspecten van plastic voor de kweek van IPS cellen (midden) en een proefschrift (V. Stimberg, Universiteit Twente,
2014) over de technologie-evaluatie en maatschappelijke verankering van een twee-lagig microfluïdisch platform (rechts).

• List your fixed and
variable costs and
investments to be
made (acquisition,
distribution, hosting,
people etc.)

“Met de kennis die we hebben opgedaan in het RATA domein
benadrukken we nu een aantal extra onderscheidende
kenmerken van ons product Carin, een oplossing om
incontinentie te voorkomen”
Valer Pop, LifeSenseGroup
RATA bij drie van de vier businesscase-eigenaren
geleid tot het identificeren van unique selling points
en bij twee businesscase- eigenaren tot certificering.

RATA-training in onderzoek en
commerciële ontwikkeling

De RATA-training werd speciaal ontwikkeld voor
onderzoek en commerciële ontwikkeling binnen
NanoNextNL. Alle opleidingsactiviteiten werden aan
de gehele NanoNextNL-gemeenschap aangeboden.
• De RATA-cursus was verplicht voor promovendi
binnen de vier thema's waarvoor RATA het
meest relevant was. Veel promovendi van andere
thema's hebben de RATA-cursus ook gevolgd
(in totaal 76 promovendi). De betrokkenheid
van promovendi bij RATA-thema's werd ook
gestimuleerd door promovendi te koppelen aan
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RATA-deskundigen en door intervisie mogelijk
te maken tussen groepen promovendi voor wie
RATA-onderzoek een onderdeel vormt van hun
proefschrift (zie fig. 11).
• De kennis en inzichten van het Safe-byDesign concept dat binnen het RATA-thema is
ontwikkeld, hebben een grote rol gespeeld in
het NanoNextNL-valorisatieprogramma. Er werd
een 'Safety and Society'-check opgenomen
in het Lean Business Canvas en aan de
Golden Egg Check werd een RATA Life Cycle
Analysis toegevoegd. Het doel hiervan was
deze businesscases verder te verbeteren door
gebruik van het verantwoord innoveren concept
(fig. 12). Het RATA-onderzoek van NanoNextNL
heeft zeven businesscases opgeleverd,
van veiligheidsadvies tot de productie van

Safety & Society:
Indicate levels for
both aspects below
Safety | Society
A
B

Revenue stream:

• List your sources of
revenue and gross
margin

C
D
E

Fig. 12 RATA is als Safety & Society Check opgenomen in het Lean Business Canvas van NanoNextNL. Een van de vele manieren
waarop RATA is geïntegreerd in het NanoNextNL-valorisatieprogramma om verantwoorde innovatie te stimuleren.

nanodeeltjes. Een van deze cases heeft geleid tot
een start-up.
• Ter verdere bevordering van innovatie en om nog
beter te kunnen anticiperen op maatschappelijke
belemmeringen voor nieuwe ontwikkelingen
heeft NanoNextNL het initiatief genomen voor
een Societal Incubator die namens NanoNextNL
wordt ontwikkeld door het Rathenau Instituut.

Voortschrijdend inzicht, kansen voor de
toekomst

nanotechnologie een rol speelt.
• RATA moet een integraal onderdeel gaan vormen
van businessplannen, zodat er producten kunnen
worden ontwikkeld die bijdragen aan een
circulaire economie.
• De uitgebreide ervaring met RATA die tijdens
NanoNextNL is opgedaan, is van onschatbare
waarde voor toekomstige onderzoek- en
technologieprogramma's waarin nanotechnologie
een rol speelt.

• Via NanoNextNL is RATA in het onderzoek
geïntegreerd en daarmee een essentieel concept
geworden voor verantwoorde innovatie.
• RATA moet volledig worden geïntegreerd in de
beschrijving van onderzoeksprojecten waarin

Eindrapport NanoNextNL 39

40 Eindrapport NanoNextNL

Eindrapport NanoNextNL 41

Hoofdstuk 5 Onderwijs: opleiding van hoog-gekwalificeerde innovatoren

Onderwijs: opleiding van
hoog-gekwalificeerde
innovatoren
Binnen de 28 NanoNextNL-programma's worden
meer dan 225 promovendi, ruim 135 postdocs
en 120 onderzoekers bij bedrijven opgeleid tot
hoog-gekwalificeerde wetenschappelijke en
technische specialisten en innovatoren op het
gebied van nano-/microtechnologie. Trainingen
in intellectuele eigendomsrechten, valorisatie,
risicoanalyse en technologie-evaluatie en in
ondernemerschap vormen een integraal onderdeel
van het cursusaanbod binnen NanoNextNL.
Naar verwachting zullen rond de 140 hooggekwalificeerde promovendi/postdocs van
NanoNextNL straks werk vinden in het bedrijfsleven
of bij een hightech-kennisinstituut. Daarmee heeft
NanoNextNL het bedrijfsleven en de samenleving
een zeer grote nieuwe pool van hoogopgeleid
technisch personeel bezorgd. Andersom heeft een
groot aantal industriële onderzoekers kennisgemaakt
met de onderzoeksactiviteiten van de academische
partners binnen NanoNextNL. Dat heeft hun
wetenschappelijke en technologische inzichten
opgeleverd waar ze binnen hun eigen bedrijf nooit
mee in aanraking waren gekomen.

Opleiding van promovendi,
masterstudenten en postdocs

Promovendi en postdocs die binnen NanoNextNL
zijn opgeleid bevonden zich in een unieke
positie. Enerzijds was hun onderzoek gericht
op duidelijk afgebakende wetenschappelijke
en technologische vraagstukken. En anderzijds
verkeerden ze dankzij de sterke interactie
met de industriële partners binnen alle
NanoNextNL-programma's in een omgeving
die gericht was op toegepast onderzoek en
productinnovaties en waar men veel praktische
ervaring heeft met intellectueel eigendomsrecht
en octrooiaanvragen. Promovendi en postdocs
hebben dus een unieke opleiding genoten,
zowel in de breedte als in de diepte, en daarmee
bevinden ze zich in een uitstekende positie om
een baan te vinden in de hightech-industrie.
Bovendien hebben de promovendi en postdocs
meer dan 250 masterstudenten begeleid die
aan nanowetenschappelijke en -technologische
projecten werkten en daarmee getraind zijn in de
vele aspecten van nanotechnologie.

“Dankzij cursussen over RATA, intellectueel eigendom en
valorisatie wordt de vercommercialisering van (fundamenteel)
wetenschappelijke onderzoek ondersteund. Deze cursussen maken
onderzoekers (van promovendi tot hun begeleiders) bewust van
factoren als risico- en technologie-evaluatie en valorisatie, binnen de
context van hun eigen werk. Hoewel deze onderwerpen doorgaans
geen deel uitmaken van de opleiding van een promovendus, zouden
ze een verplicht onderdeel moeten vormen van een academische
opleiding, om te zorgen voor een duurzaam onderzoekslandschap in
Nederland.”
Alan Rowan (Begeleider deelnemers aan NanoNextNL-cursussen)
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"Ik had deze cursus Entrepreneurship zes jaar geleden moeten
doen, toen ik mijn bedrijf net had opgericht”
- Luc Scheres (Surfix BV)

NanoNextNL levert vakbekwame innovators die
waardevol zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven
Aantal NanoNextNL-onderzoekers dat cursussen heeft gevolgd
Promovendi/postdocs

Intellectueel eigendom
en valorisatie
116

Opleiding van onderzoekers uit het
bedrijfsleven

Industriële onderzoekers/anderen
RATA
78

159

NanoNextNL heeft ook veel trainingsactiviteiten voor
onderzoekers uit het bedrijfsleven georganiseerd. Via
programma- en themabijeenkomsten en de NanoCityconferenties zijn ze in aanraking gekomen met een
brede academische kennisbasis, wat binnen hun eigen
bedrijf nooit mogelijk was geweest.

Ondernemerschap
38

83

Storytelling

54

33

43

16

5

10

43

Cursussen

Dankzij de grote omvang van het NanoNextNLprogramma en de sterk onderling verbonden
deelprogramma's was het mogelijk een doelgerichte
overkoepelende opleiding aan te bieden die uit
verschillende cursussen bestond. Deze cursussen
werden speciaal ontwikkeld in samenwerking met
IPecunia, De Proeffabriek, TIASNimbas Business
School en Analytic Storytelling. Dit zijn organisaties
met een uitmuntende kennis in hun vakgebied. Alle
cursussen zijn ontwikkeld met een focus op nanoen microtechnologie. De bij de cursussen gebruikte
voorbeelden en oefeningen zijn ontwikkeld met hulp
van deskundigen in het vakgebied. Het cursusaanbod
was als volgt:

Spreiding van banen van NanoNextNL-promovendi
na voltooiing van hun NanoNextNL-project
Bedrijfsleven

High-tech kennisinstellingen

Academische
instellingen

Nederland
104

56

188

Totaal

Buitenland
14

45

70

28

149

11

258

29
70

39

Aantal promovendi en postdocs binnen NanoNextNL
dat oorspronkelijk uit Nederland/het buitenland komt
Uit Nederland

Uit het buitenland

NanoNextNL-promovendi en -postdocs
46%
54%
Banen na NanoNextNL
73%
27%
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• Intellectual property and valorisation: een
tweedaagse cursus, gericht op het verwerven van
intellectueel eigendom en op economische en
maatschappelijke vraagstukken relevant voor de
valorisatie van onderzoeksresultaten.
• Risk analysis and technology assessment: een
cursus van één dag, gericht op de toepassing
van risicoanalyse en technologie-evaluatie in de
nanotechnologie.
• Entrepreneurship: een driedaagse cursus over
de belangrijkste aandachtspunten voor het
succesvol vertalen van ideeën en uitvindingen naar
commerciële producten.
• Analytic storytelling: een cursus van één dag, gericht
op hoe je een helder en overtuigend verhaal kunt
vertellen over complexe onderzoeksresultaten,
afgestemd op verschillende soorten publiek.
De cursus over ondernemerschap werd niet alleen
gevolgd door promovendi en postdocs, maar trok ook
veel onderzoekers uit het bedrijfsleven. De mix van
deelnemers (academici en mensen uit het bedrijfsleven)
bij alle cursussen zorgde voor een interactieve sfeer. Er
werden ideeën uitgewisseld en alle cursussen kregen
een hoge waardering van de deelnemers.

Banen na NanoNextNL

Tot nu toe hebben meer dan 250 promovendi
en postdocs hun NanoNextNL-project voltooid.
Ze hebben werk gevonden in het bedrijfsleven,
de wetenschappelijke wereld of bij hightechkennisinstituten (TNO, ECN, RIVM, IMEC enz.). In
de infographic (links) is te zien hoe een groep van
258 promovendi en postdocs die hun NanoNextNLproject hebben afgerond over de arbeidsmarkt
zijn verdeeld. De meerderheid van deze groep
promovendi en postdocs (73%) heeft een baan
gevonden in Nederland. Iets minder dan de helft
daarvan is aan de slag gegaan in het bedrijfsleven
of bij kennisinstituten en de andere helft werkt bij
een wetenschappelijke instelling. NanoNextNLonderzoekers die naar het buitenland gaan, bestaan
voor ongeveer de helft uit promovendi die na hun
promotie een postdocfunctie gaan vervullen bij
een wetenschappelijke instelling. Als we deze
gegevens naar het volledige cohort van meer
dan 330 NanoNextNL-promovendi en -postdocs
extrapoleren, dan zullen naar verwachting rond
de 140 NanoNextNL-onderzoekers de komende
jaren werk vinden in het bedrijfsleven of bij een
hightechkennisinstituut. Een kleine minderheid
(46%) van de promovendi en postdocs komt
uit Nederland. Over het geheel genomen heeft
NanoNextNL geleid tot een instroom van personeel
naar Nederland aangezien een ruime meerderheid
(73%) een baan vindt in Nederland.

Voortschrijdend inzicht, kansen voor de
toekomst

• Het sterke portfolio van speciale cursussen
die door NanoNextNL zijn ontwikkeld, is
van onschatbare waarde voor toekomstige
onderzoek- en technologieprogramma's waarin
nanotechnologie een rol speelt.
• De cursussen over intellectueel eigendom
en valorisatie, risicoanalyse en technologieevaluatie, en over ondernemerschap vormen
een essentieel onderdeel van de opleiding van
wetenschappelijke onderzoekers.
• Door meteen aan het begin van het onderzoeksprogramma de cursus Entrepreneurship aan te
bieden kan het aantal onderzoeksideeën dat
daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast,
worden gemaximaliseerd.
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Toegevoegde waarde van
de NanoNextNL aanpak
Het NanoNextNL-programma was een belangrijk
initiatief met een groot aantal deelnemende
universiteiten, kennisinstituten, medische centra,
mkb-bedrijven en industriële partners, waarin
aandacht werd besteed aan een uiteenlopend aantal
overkoepelende programma’s als onderdeel van
een breed scala aan thema's. De programmatische
aanpak had vele voordelen, die er niet waren
geweest als de individuele onderzoeksprojecten
of -programma's onafhankelijk van elkaar waren
uitgevoerd. NanoNextNL heeft een uniek en
levendig nano-/microtechologisch ecosysteem
opgebouwd, op een schaal die ongekend is voor
Nederland. Daarmee is een nieuwe standaard gezet
voor publiek-private samenwerking in Nederland en
daarbuiten. Dit nano-/microtechnologie ecosysteem
is klaar voor de uitdagingen van onze toekomstige
samenleving en moet dan ook behouden blijven.

Nano-/microtechnologie ecosysteem in
Nederland

NanoNextNL is in 2010 opgericht als onderdeel
van het FES-programma voor strategische
investeringen en gefinancierd uit de opbrengsten
van aardgaswinning in Nederland. NanoNextNL
is meteen vanaf het begin opgezet als
samenwerkingsverband tussen academische
partners, kennisinstituten, het mkb en grote (multi)
nationale ondernemingen. Private en publieke
partners hebben nauw samengewerkt bij het
definiëren van de projecten. NanoNextNL was
de natuurlijke opvolger van de programma's
NanoNed en MicroNed die een stevige basis
hebben gelegd voor de nano-/microwetenschap en

-technologie in Nederland. NanoNextNL heeft zijn
activiteiten afgestemd op andere grote nationale
innovatieprogramma's op het gebied van water,
energie, medisch- en voedingsonderzoek, zoals
Wetsus, TI-Pharma, Holst Centre, CTMM, BMM,
ISPT, TiFN en M2i. Uit deze contacten zijn veel
nieuwe samenwerkingen voortgekomen.
Het zeer grootschalige publiek-private
samenwerkingsverband van NanoNextNL
op diverse terreinen van technologie en de
praktische toepassing daarvan, heeft unieke
resultaten opgeleverd die nooit behaald zouden
zijn als er sprake was geweest van een groot
aantal afzonderlijke projecten. De integratie van
academisch en industrieel onderzoek binnen
overkoepelende programma's heeft geleid tot
kennisuitwisseling tussen de academische wereld
en het bedrijfsleven en vice versa, op een schaal
die anders onmogelijk was geweest. Bovendien
heeft de intensieve interactie tussen programma's
en tussen thema's nieuwe samenwerkingen
opgeleverd op het gebied van multidisciplinaire
onderwerpen. Als consortium was NanoNextNL ook
een effectieve partner van de overheid omdat het
kennis kon aanleveren over de maatschappelijke en
beleidsmatige aspecten van nanotechnologie.
Het allerbelangrijkst is dat NanoNextNL heeft
geleid tot het ontstaan van een landelijk nano-/
microwetenschappelijk en -technologie ecosysteem,
een zichzelf versterkend netwerk gebaseerd
op doeltreffende onderlinge uitwisseling van
kennis. Nederland heeft nu een zeer sterk

"De kracht van NanoNextNL is dat het een brug slaat tussen
fundamenteel onderzoek en de klinische praktijk”
Gert Storm, Utrecht University
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Een vervolgprogramma dat gebruik maakt van
de NanoNextNL-methode garandeert een hoog
rendement voor het Nederlandse bedrijfsleven en de
samenleving en realiseert een efficiënte en effectieve
weg naar een duurzamere samenleving

onderling verbonden multidisciplinair netwerk
van wetenschappers, technische onderzoekers en
industriële innovatoren uit verschillende vakgebieden
die elkaar goed hebben leren kennen en nu
regelmatig hun voordeel doen met elkaars expertise.
Bedrijven die behoefte hebben aan gespecialiseerde
wetenschappelijke kennis weten nu waar ze die
kunnen vinden. Start-ups en mkb-bedrijven hebben
sterk geprofiteerd van programmabijeenkomsten
waar ze hun netwerk konden uitbreiden en
konden profiteren van nieuwe ontwikkelingen bij
partnerorganisaties. En academische partners
die uitvindingen hebben gedaan, weten nu welke
bedrijven ze moeten benaderen om hun ideeën
verder te ontwikkelen. Verder is een technische
infrastructuur opgezet van faciliteiten voor nano-/
microfabricage en karakterisatie door heel
Nederland, waarvan alle NanoNextNL-partners –
wetenschappelijke organisaties, industriële partners,
start-ups en mkb-bedrijven – blijvend kunnen
profiteren.
In de afgelopen jaren zijn nog veel meer waardevolle
aspecten toegevoegd aan dit ecosysteem. Er is een
speciaal programma voor commerciële ontwikkeling
opgezet om de oprichting van start-ups en de
ontwikkeling van nieuwe producten te stimuleren. Dit
programma heeft inmiddels een zeer hoog niveau
bereikt doordat het verder ontwikkeld is op basis
van de evaluatie van een groot aantal businesscases
die uit NanoNextNL zijn voortgekomen. Een uniek
aspect van NanoNextNL was de gemeenschappelijke
aandacht voor risicoanalyse en technologie-evaluatie.
Het heeft zeer waardevolle inzichten opgeleverd

voor de evaluatie van risico's in nanotechnologisch
onderzoek en productontwikkeling en deze
inzichten zijn noodzakelijk gebleken bij de
ontwikkeling van businesscases. Daarnaast
is er een speciale, overkoepelende opleiding
ontwikkeld met gespecialiseerde cursussen over
intellectueel eigendom en valorisatie, risicoanalyse
en technologie-evaluatie, ondernemerschap en
storytelling.
Terwijl het NanoNextNL-programma werd
uitgevoerd introduceerde de Nederlandse
overheid het Topsectorenbeleid om publiekprivate samenwerkingen mogelijk te maken
voor technologie-gestuurd onderzoek. Dit beleid
wordt vertaald naar door de industrie gedreven
roadmaps voor wetenschap en ontwikkeling
binnen de topsectoren voor de middellange
termijn. Nanotechnologie werd (samen met ICT)
gepositioneerd als een roadmap die de grens
tussen de verschillende topsectoren overschrijdt. Dit
illustreert de unieke positie van deze technologie.
NanoNextNL heeft zowel het ecosysteem geleverd
dat deze roadmap voedt en uitvoert als ook het meer
visionaire langetermijnonderzoek voor toekomstige
innovaties.

NanoNextNL heeft een uniek en levendig nano-/
microwetenschappelijk en -technologisch
ecosysteem opgebouwd, op een schaal
die uniek is in Nederland. Daarmee is een
nieuwe standaard gezet voor publiek-private
samenwerking in Nederland en daarbuiten.

“Er zijn maar weinig landen in Europa die zo sterk betrokken
zijn bij de nanotechnologie als Nederland, een land met
fantastische instituten en een uitstekende infrastructuur”
Volker Saile, Micro and Nanotechnology Commercialization
Education Foundation (VS)
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NanoNextNL heeft een uniek ecosysteem
microtechnologie op een schaal die uniek

opgebouwd voor nano-/
is voor Nederland en het buitenland

435 multidisciplinaire verbindingen tot stand gebracht
tussen wetenschappelijke en industriële partners
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Internationale initiatieven

Tijdens onze contacten met internationale organisaties
werd duidelijk dat de NanoNextNL-benadering van
nano-/microtechnologisch onderzoek en -innovatie
uniek is in de wereld. Met name de manier waarop
publieke en private partners samenwerken en informatie
delen om gemeenschappelijke doelen en voordelen
te bereiken is een belangrijke onderscheidende factor
vergeleken met wat in veel andere landen gebruikelijk is.

NanoNextNL heeft meteen vanaf het begin talloze
initiatieven ontplooid om verbinding te zoeken en
samen te werken met nano-/microtechnologische
programma's en aanverwante zakelijke initiatieven in
andere landen. Zo werd NanoNextNLs manier van
werken voortdurend vergeleken met de gebruikte
werkwijze in andere landen.
NanoNextNL heeft zichzelf diverse malen
gepresenteerd op de jaarlijkse Nanotech-beurs in
Tokio en heeft samen met NIMS, de toonaangevende
Japanse organisatie voor nanotechnologie,
workshops georganiseerd. Daarnaast participeerde
NanoNextNL in de internationale COMSconferenties over de commerciële toepassing van
nano-/microtechnologie en heeft het consortium
een jaarlijkse reeks 'NanoCity-evenementen'
geïntroduceerd, waar wetenschappelijke resultaten,
demonstratiemodellen en prototypen van
NanoNextNL-onderzoek werden gepresenteerd.
Deelname aan het tweejaarlijkse European
Nanoforum en Industrial Technology EUconferenties bood nog meer mogelijkheden om
informatie uit te wisselen en het NanoNextNLprogramma op Europese schaal te vergelijken.
In 2016 wordt deze conferentie in Nederland
georganiseerd en gecoördineerd met de NanoCityconferentie. NanoNextNL-onderzoekers hebben
met succes financiering aangevraagd, wat heeft
geresulteerd in ten minste 95 toegekende EUprojecten (situatie maart 2017).

NanoNextNL heeft actief de mogelijkheden
onderzocht om binnen het kader van het Europese
Horizon2020-programma grote gemeenschappelijke
onderzoeksprogramma's op te zetten op het gebied
van nanowetenschap en -technologie. De conclusie
was dat Horizon2020 weliswaar veel mogelijkheden
biedt voor netwerken van individuele onderzoekers
die samenwerken op een specifiek terrein, maar dat
het Europese subsidiestelsel geen ruimte biedt aan
initiatieven die een ecosysteem willen creëren van de
omvang van NanoNextNL of nog groter ('NanoNextEU').

Initiatief voor opvolger van NanoNextNL

Vergeleken met andere landen zijn de Nederlandse
investeringen in nano-/microtechnologie in de afgelopen
jaren, genormaliseerd naar het bruto nationaal product,
hoog (fig. 13), oplopend tot bijna 0,04% van het bnp.
Natuurlijk danken we de sterke internationale positie van
Nederland op het gebied van nano-/microwetenschap
en -technologie aan het feit dat de Nederlandse overheid
daar de afgelopen jaren structureel in heeft geïnvesteerd.

Investeringen in nanotechnologie als fractie van het BNP voor diverse landen
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Het moge duidelijk zijn dat, willen we deze goede
concurrentiepositie en het sterke ecosysteem
dat NanoNextNL heeft ontwikkeld behouden,
het essentieel is dat deze investeringen worden
voortgezet.
Het bestuur van NanoNextNL onderzoekt nu actief
hoe het unieke ecosysteem dat NanoNextNL de
afgelopen jaren heeft opgebouwd kan worden
ingezet om de nieuwe grote uitdagingen van onze
samenleving aan te gaan, bijvoorbeeld op het gebied
van energie, gezondheid, voedingstechnologie,
hightech-industrie enzovoort. NanoNextNL heeft ons
geleerd dat een integrale benadering veel voordelen
oplevert, mits de volgende richtlijnen worden gevolgd:
• Er moet een nieuw initiatief komen dat draait
om een beperkt aantal zorgvuldig gedefinieerde
thema's die aandacht hebben voor belangrijke
maatschappelijke vraagstukken die in nauw overleg
met industriële partners worden vastgesteld en
die kunnen voortbouwen op de meest succesvolle
activiteiten binnen NanoNextNL.
• Elk thema moet bestaan uit een klein aantal (2
tot 3) sterk onderling verbonden programma's
die zich richten op duidelijk geformuleerde
vraagstukken. Elk programma bestaat uit
samenwerkingsprojecten tussen academische
en industriële partners en wordt in nauwe
samenwerking opgezet.
• Risicoanalyse moet al tijdens het ontwerp een
integraal onderdeel worden van elk programma en
dat moet zo blijven tot en met de uitvoering ervan.
Daarbij moet men zich richten op verantwoorde
innovatie met behulp van Safe-by-Design
methodes en levenscyclusanalyses.
• Een aanzienlijk deel van het totale budget (~20
tot 30%) moet worden gereserveerd om de
onderzoeksprogramma's tijdens de uitvoering te
kunnen bijstellen, om uitzonderlijk succesvolle
programma's te stimuleren en op basis van nieuwe
ontwikkelingen en inzichten aanpassingen te
kunnen doorvoeren.
• De rol van start-ups en het mkb moet
speciale aandacht krijgen bij de opzet van de
onderzoeksprogramma's. Een programmatische
benadering biedt hun een grotere kans op succes
en op overleven.

• In een nieuw initiatief verdient een aantal
programma-overkoepelende activiteiten die met
succes binnen NanoNextNL zijn ontwikkeld, een
speciale positie:
• De toegespitste opleiding met gespecialiseerde
cursussen over intellectueel eigendom en
valorisatie, risicoanalyse en technologieevaluatie en ondernemerschap.
• Het speciale programma voor commerciële
ontwikkeling, met een ervaren Business
Council die Valorisation Grants toekent aan
veelbelovende businessplannen.
• Een reeks innovatieve NanoCity-conferenties,
die een belangrijk instrument zijn om het
ecosysteem tussen doelgerichte thema's en
programma's te versterken.
Een vervolgprogramma dat gebruik maakt van
de NanoNextNL-methode garandeert een hoog
rendement voor het Nederlandse bedrijfsleven en de
samenleving en realiseert een efficiënte en effectieve
weg naar een duurzamere samenleving. Het bestuur
van NanoNextNL is momenteel met particuliere
partners, het ministerie van Economische Zaken en
andere ministeries in gesprek over de mogelijkheid
een opvolger voor NanoNextNL op te richten die zich
met deze doelen zal bezighouden.
In 2015 is de Nationale Wetenschapsagenda
(NWA) opgesteld waarbij de Nederlandse
bevolking geraadpleegd is voor het aandragen
van maatschappelijk relevante onderzoeksvragen.
Bundeling van deze vragen heeft geleid tot in
totaal 25 ambitieuze routes. Onderzoekers van
NanoNextNL hebben het voortouw genomen bij
de uitwerking van twee van deze routes: de route
Quantum/nanorevolutie en de route Materials - Made
in Holland.
Als vervolg op het NanoNextNL-programma zijn
een zestal zeer succesvolle thema's geïdentificeerd
waarin Nederland wereldwijd koploper is. Daartoe
zijn plannen opgesteld voor publiek-private
samenwerking om voort te bouwen op deze unieke
expertise en dit kennisnetwerk. De zes zogeheten
NanoInside-thema's zijn: 3D-Nanostructures and
metrology, BioNano Devices, Food Body Interactions,
Green ICT, Nanomaterials for Solar Energy, Organson-Chips.
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Fig. 13 Nationale
investeringen in
nanotechnologie als
fractie van het BNP voor
vijf verschillende landen.

Een programmatische benadering biedt start-ups en mkbbedrijven een grotere kans op succes en op overleven
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NanoNextNL

NanoNextNL is een Nederlands onderzoek- en innovatieprogramma voor
nano- en microtechnologie waarin deelnemers vanuit de academische wereld,
het bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken met als doel de creatie
van duurzame economische en maatschappelijke waarde te versnellen.

