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Voorwoord
Stilstand is achteruitgang. Een typisch Nederlands gezegde, maar het is in internationale context niet
minder waar. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) houdt daarom scherp de innovatiekracht van
andere landen in de gaten en trekt daar lessen uit voor het Nederlandse innovatiebeleid. Dat doet ze
onder meer via de technische wetenschappelijke afdelingen (TWA’s) van Agentschap NL die op
ambassades of andere officiële Nederlandse vertegenwoordigen in het buitenland feitelijk de
internationale oren en ogen zijn voor het wetenschapsbeleid. Ook het team Innovation Intelligence van
de divisie NL Innovatie van Agentschap NL onderzoekt voor EZ het buitenlands innovatiebeleid en
destilleert daaruit kansen voor Nederlandse sectoren. Niet verwonderlijk dus dat bij de vraag “wat
kunnen we van het Zwitserse innovatielandschap leren?” de handen ineen werden geslagen en een
gezamenlijk project werd geformuleerd. Het resultaat ligt nu voor u. Wij hopen dat het uw vragen over de
achtergronden van het Zwitserse succes zal beantwoorden en de kansen die er in Zwitserland liggen voor
Nederlandse ondernemers, inzichtelijk zal maken.
Behalve de inzichten die het rapport biedt in het Zwitserse innovatielanschap, is het rapport ook een
voortreffelijke illustratie van de samenwerkings- en synergiemogelijkheden die er bestaan binnen het
nieuwe Agentschap NL. Onze dank gaat uit naar iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van het rapport, in het bijzonder aan Maurits-Jan Prinz die als hoofdauteur een
uitstekende prestatie heeft geleverd.
Wij wensen u veel leesplezier.

Jeroen Heijs (manager Innovation Intelligence, NL Innovatie, Den Haag)
Wout van Wijngaarden (Technisch-Wetenschappelijke Raad, Berlijn)
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Samenvatting
Zwitserland presteert zeer goed in internationale ranglijsten op het gebied van concurrentiekracht en
innovatie. Waar Nederland consequent tot de sub-top behoort, neemt Zwitserland veelal een eerste of
tweede plaats in. Deze prestaties in combinatie met de relatieve onbekendheid van het Zwitserse
innovatiesysteem vormden de aanleiding voor deze studie. Centraal in dit onderzoek staat de vraag “Wat
kan Nederland leren van Zwitserland voor het verhogen van haar innovatiekracht en welke mogelijkheden
liggen er voor verdere samenwerking?”. Deze vragen zijn beantwoord aan de hand van internationale
ranglijsten, wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten, en internationale economische,
onderzoeks-, innovatie en onderwijsstatistieken. Voor een gedetailleerder inzicht zijn er daarnaast een
groot aantal interviews afgenomen met beleidsmakers, onderzoekers en experts in zowel Nederland als
Zwitserland. Verder zijn de projectendatabases geanalyseerd van Europese samenwerkingsprogramma’s.
In de internationale innovatieranglijsten komt een groot aantal indicatoren aan bod. Bijna over de gehele
linie van indicatoren scoort Zwitserland goed tot zeer goed: het land beschikt over kennisinstellingen die
tot de wereldtop behoren, de private R&D-uitgaven zijn zeer hoog, en de samenwerking tussen het
bedrijfsleven en universiteiten is goed. Een groot aantal nauw samenhangende factoren ligt ten grondslag
aan de hoge scores van Zwitserland. Ten dele zijn deze historisch, geografisch of cultureel bepaald. Een
voorbeeld hiervan zijn de gespecialiseerde sectorstructuur met organisch gegroeide hechte clusters in de
microtechnologie, medische technologie, biotechnologie en de farmaceutische sector. Een ander
voorbeeld is het leefklimaat van Zwitserland en de daarmee samenhangende populariteit van het land als
vestigingslocatie voor zowel bedrijven als individuele onderzoekers.
Naast deze factoren, inherent aan de Zwitserse situatie, blijkt ook het Zwitserse onderzoeks-, innovatie-,
en onderwijsbeleid van belang te zijn. De Zwitserse overheid richt zich vooral op het creëren van goede
randvoorwaarden: kwalitatief hoogstaande kennisinstellingen, voornamelijk in de vorm van universiteiten
en hogescholen, en een goed onderwijssysteem. Op onderzoeksgebied zijn verschillende zaken relevant
voor de Nederlandse situatie: (1) het ETH-stelsel van technische universiteiten en instituten met
aanzienlijke budgetten, waarbinnen een goede coördinatie met behoud van onderlinge concurrentie
centraal staat; (2) brede steun voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op project- en
persoonsbasis met een focus op jonge wetenschappers; (3) coördinatie van bepaalde onderzoeksthema’s
aan de hand van de zogenaamde onderzoekszwaartepunten; (4) praktijkgericht onderzoek aan de
hogescholen, die steeds vaker als samenwerkingspartner van de industrie optreden; (5) steun aan
samenwerkingsprojecten tussen hogescholen of universiteiten en het bedrijfsleven zonder thematische
beperkingen, waarbij de subsidie per definitie alleen naar de publieke onderzoekspartner gaat. Op
onderwijsgebied is met name het beroepsonderwijs relevant. In Zwitserland is het duale systeem
(vergelijkbaar met de beroepsbegeleidende leerweg, BBL) zeer prominent. Het bedrijfsleven wordt nauw
betrokken bij de inrichting van het curriculum, de uitvoering van het onderwijs en de vaststelling van het
aantal opleidingsplaatsen. Het MKB in de eerder genoemde hightech sectoren profiteert hiervan.
Naast bovengenoemde lessen biedt het Zwitserse innovatiesysteem ook samenwerkingskansen voor
Nederland. Nederland is de grootste investeerder in Zwitserland. Ook op R&D-gebied werken beide
landen veelvuldig samen, zowel tussen universiteiten onderling als binnen Europese programma’s. Toch
weten Nederlandse bedrijven de weg naar Zwitserse onderzoekspartners niet altijd te vinden. Ook met
het oog op de internationaliseringsstrategie van de innovatieprogramma’s zijn er nog onbenutte
samenwerkingsmogelijkheden: Zwitserland beschikt over een aantal sterke sectoren die aansluiten bij de
Nederlandse sleutelgebieden. Op dit moment heeft alleen Life Sciences & Health (LSH) Zwitserland als
prioritair land aangewezen. Voor LSH zijn er samenwerkingsmogelijkheden binnen de biotechnologie en
de medische technologie; een van de Zwitserse clusters heeft reeds interesse getoond. Daarnaast kent
Zwitserland innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in de materiaalkunde en de micro- en
nanotechnologie. Dit schept kansen voor de innovatieprogramma’s M2I en Point-One. Ten slotte liggen er
mogelijkheden binnen de cleantech, waar de Zwitserse overheid zich momenteel op richt. Het
intensifiëren van contacten met belangrijke spelers in het Zwitserse innovatiesysteem kan daarom
opportuun zijn voor verschillende innovatieprogramma’s, alsmede voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Innovatie op z’n Zwitsers

3

Zusammenfassung
Die Schweiz ist in internationalen Vergleichen auf den Gebieten Wettbewerbsfähigkeit und Innovation
sehr erfolgreich. Sie belegt immer wieder den ersten oder zweiten Platz, während die Niederlande im
Vergleich mit anderen europäischen Staaten meist im Mittelfeld zu finden sind. Dieser Erfolg sowie der
relative Wissensmangel über das schweizerische Innovationssystem waren der Grund für diese Studie. Die
zwei zentralen Fragen waren: „Was können die Niederlande zur Stärkung ihrer Innovationskraft von der
Schweiz lernen, und in welchen Bereichen gibt es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit?“. Zur
Beantwortung dieser Fragen wurden internationale Vergleiche, wissenschaftliche Publikationen,
Strategiepapiere, die Projektdatenbanken des Europäischen Rahmenprogrammes sowie Statistiken aus
den Bereichen Volkswirtschaft, Bildung, Forschung und Innovation ausgewertet. Weiterhin wurden
Gespräche mit relevanten Personen in den Niederlanden und in der Schweiz geführt.
In den internationalen Vergleichen wird eine Vielzahl von Indikatoren betrachtet. Es hat sich
herausgestellt, dass die Schweiz in den meisten Bereichen eine sehr gute Leistung erbringt. Das Land
verfügt über hochkarätige Forschungseinrichtungen, die privaten F&E-Ausgaben sind sehr hoch und die
Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen ist gut. Diesen positiven Ergebnissen liegen
verschiedene zusammenhängende Faktoren zugrunde. Zuerst spielen einige historische, geografische und
kulturelle Eigenschaften der Schweiz eine Rolle. Ein Beispiel dafür ist die spezialisierte Sektorstruktur,
bestehend aus eng zusammengewachsenen Clustern in der Präzisionstechnik, Mikroelektronik,
Medizintechnik, Biotechnologie und Pharmazie. Ein anderes Beispiel ist die hohe Lebensqualität, die
sowohl Forscher als auch Firmen aus dem Ausland anzieht.
Neben diesen, der Schweiz inhärenten, Faktoren, hat auch die schweizerische Bildungs-, Forschungs-, und
Innovationspolitik Einfluss auf die schweizerische Innovationskraft. Die Priorität der Schweizer Regierung
ist das Schaffen guter Rahmenbedingungen für Innovation: gute Forschungseinrichtungen (technische
Universitäten und Institute im ETH-Bereich, kantonnale Universitäten und Fachhochschulen) und ein
gutes Bildungssystem. Im Forschungsbereich sind die folgenden Themen relevant für die Niederlande: (1)
das ETH-System technischer Universitäten und Institute, innerhalb dessen es ein hohes Maß an
Koordination ohne Verlust des gegenseitigen Wettbewerbs gibt; (2) starke Unterstützung der
Grundlagenforschung mit einem Fokus auf junge Wissenschaftler; (3) Koordination bestimmter
Forschungsthemen im Rahmen der sogenannten Forschungsschwerpunkte des Schweizerischen
Nationalfonds; (4) praxisnahe Forschung an den Fachhochschulen, die in zunehmendem Maße gute
Forschungspartner der KMUs sind; (5) Förderung von F&E-Kooperation zwischen den Hochschulen und
der Industrie ohne thematische Begrenzungen, wobei finanzielle Unterstützung ausschließlich dem
öffentlichen Forschungspartner gewährt wird. Im Bildungsbereich ist das Berufsbildungssystem besonders
relevant für die Niederlande. In der Schweiz ist das duale System (vergleichbar mit dem niederländischen
BBL) vorherrschend. Die Industrie spielt eine wichtige Rolle bei der Erstellung des Ausbildungslehrplans
und der Unterrichtsdurchführung. Die KMUs in den vorgenannten Hightech-Sektoren profitieren von
diesem System.
Das schweizerische Innovationssystem bietet auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit für die
Niederlande. Die Niederlande sind bereits der größte Investor in der Schweiz. Auch im F&E-Bereich
arbeiten beide Staaten eng zusammen, sowohl auf der Hochschulebene als auch im Rahmen Europäischer
Forschungsprogramme. Trotzdem haben einige niederländische Firmen Schwierigkeiten schweizerische
Forschungspartner zu finden. Zudem gibt es auch ungenutzte Möglichkeiten für die niederländischen
Innovationsprogramme, die momentan ihre Internationalisierungsstrategie ausrichten. Die Schweiz hat
einige starke Hightech-Bereiche, die teilweise mit den niederländischen Schlüsselbereichen
zusammenfallen. Aktuell ist die Schweiz nur vom Innovationsprogramm ‚Life Sciences & Health‘ (LSH) als
Prioritätsland benannt worden. Für LSH gibt es Chancen in den Bereichen Biotechnologie und
Medizintechnik; ein schweizerisches Netzwerk hat schon Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt. Die
Schweiz hat aber auch verschiedene innovative Firmen und Forschungseinrichtungen in den Bereichen
Materialtechnologie, Mikrotechnik und Nanotechnologie. Das schafft Möglichkeiten für die
niederländischen Innovationsprogramme M2i und Point-One. Auch im Bereich Cleantech, einem aktuellen
Schwerpunkt für die schweizerische Regierung, ist eine Zusammenarbeit chancenreich. Deswegen ist die
Intensivierung der Kontakte mit wichtigen Akteuren im schweizerischen Innovationssystem sowohl für die
betreffenden Innovationsprogramme als auch für die Industrie in den Niederlanden empfehlenswert.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Een “innovation leader”, zo wordt Zwitserland genoemd in het European Innovation Scoreboard in 2008.
Het land behaalt de hoogste score van alle Europese landen op basis van 29 indicatoren. Nederland moet
het daarentegen doen met de titel “innovation follower”. Ook andere bronnen berichten over de kracht
van Zwitserland op het gebied van innovatie. Zo krijgt het land in het Global Competitiveness Report van
het World Economic Forum de eerste plaats toegewezen. De innovatie-indicator 2009 van het Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlijn is eveneens zeer positief over Zwitserland: het land is het
meest innovatief binnen Europa en buiten Europa scoren alleen de Verenigde Staten hoger. Ook in het
innovatieklassement van The Economist wordt Zwitserland door slechts één ander land, in dit geval Japan,
voorgegaan (Tabel 1/Bijlage 1).
Tabel 1: De rangen en scores van Zwitserland en Nederland in vier verschillende klassementen. Zie een vergelijking met
andere landen in Bijlage 1. Bron: Economist Intelligence Unit, 2009; Maastricht Economic and Social Research and
Training Centre on Innovation and Technology, 2009; Schwab & Sala-i-Martin, 2009; von Hirschhausen, et al., 2009.

Klassement
Global competitiveness report 2009
European innovation scoreboard 2008
DIW Innovationsindikator 2009
Economist innovation ranking 2009

Schaal
1-7
0-1
1-7
1-10

Plaats 1
Zwitserland
Zwitserland
VS
Japan

Zwitserland
Rang Score
1
5,6
1
0,68
2
6,9
2
9,7

Nederland
Rang Score
10
5,3
12
0,48
8
5,0
8
9,2

De goede score in de ranglijsten dankt Zwitserland onder andere aan het hoge aantal octrooien en de
uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). Het aantal octrooien, dat een sterke correlatie met
onderzoeksuitgaven van de industrie heeft (Lombardo, 2008), is zeer hoog in Zwitserland. Het land telt in
Europa het hoogste aantal octrooien per inwoner, bijna twee keer zoveel als Nederland en bijna vier keer
zoveel als het EU-gemiddelde (Figuur 1). Ook de R&D-uitgaven in Zwitserland zijn hoog: 2,9% van het
bruto nationaal product. Dit is een van de hoogste waarden van Europa en meer dan anderhalf keer zo
hoog als in Nederland.
Er is nog relatief weinig bekend over de oorzaken van de
goede prestaties van Zwitserland in vergelijking met
Aantal triadeoctrooien
per miljoen inwoners
Nederland. Het land maakt bijvoorbeeld geen deel uit
van het TWA-netwerk. De economische afdeling van de
Nederlandse ambassade in Bern houdt zich wel met
150
hightech-bedrijvigheid bezig en heeft reeds een bezoek
100
van het Nederlandse Innovatieplatform aan Zwitserland
voorbereid, maar het heeft niet de capaciteit om dieper
50
op het gehele Zwitserse innovatiesysteem in te gaan.
Toch is inzicht hierin van belang, aangezien het
0
samenwerkingskansen voor Nederland kan bieden. Juist
CH
NL
D
EU27 OECD
nu is de interesse hierin groot. De Nederlandse
innovatieprogramma’s zijn bezig met het opzetten en
implementeren van hun internationaliseringsstrategie. Figuur 1: Octrooiaanvragen per miljoen inwoners.
Zwitserland is nu nog een relatief onbekende: alleen het Bron: OECD, 2009c.
programma ‘Life Sciences & Health’ heeft Zwitserland als
prioritair land geselecteerd.
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1.2 Vraagstelling & onderzoeksopzet
Dit onderzoek heeft tot doel om het gebrek aan kennis over het Zwitserse R&D-landschap aan te vullen.
Met deze informatie wordt duidelijk of en wat Nederland van Zwitserland kan leren en of verdere
samenwerking met Zwitserland op het gebied van R&D van toegevoegde waarde is. De centrale vraag is
“Wat kan Nederland leren van Zwitserland voor het verhogen van haar R&D en welke mogelijkheden
liggen er voor verdere samenwerking?” Naast de macro-economische vergelijking wordt in het onderzoek
gekeken naar de overeenkomsten tussen de Zwitserse R&D-zwaartepunten en de Nederlandse
sleutelgebieden, de overeenkomsten tussen het innovatiebeleid van de twee landen en de mogelijkheden
voor intensivering van de R&D-samenwerking tussen beide landen. De volgende onderzoeksvragen zijn
geformuleerd:
1.
2.
3.
4.

Welke variabelen verklaren de hoge positie van Zwitserland in de verschillende
innovatieranglijsten?
Welke factoren verklaren het verschil tussen Nederland en Zwitserland wanneer gekeken wordt
naar de kennisinfrastructuur, het bredere innovatielandschap en het innovatiebeleid?
Hoe ziet de huidige samenwerking tussen Nederland en Zwitserland er op R&D-gebied uit?
Waar liggen kansen voor verdere samenwerking?

De eerste twee vragen worden beantwoord in hoofdstuk 3. Om de prestaties van Zwitserland te verklaren
worden op basis van verschillende internationale innovatieranglijsten, modellen uit de wetenschappelijke
literatuur en andere publicaties de belangrijkste determinanten voor de Zwitserse innovativiteit
beschreven in dit hoofdstuk. Deze beschrijving is gebaseerd op economische, innovatie-, onderzoeks- en
onderwijsstatistieken en is aangevuld met interviews met beleidsmakers, onderzoekers en experts. Naast
de vergelijkende statistieken van beide landen wordt ter vergelijking ook buurland Duitsland in dit
onderzoek meegenomen. In de bijlagen zijn daarnaast vergelijkende data voor de buurlanden Oostenrijk,
Frankrijk en België en voor de Europese voorbeeldlanden op het gebied van innovatie, Finland en Zweden,
opgenomen. De derde en vierde onderzoeksvraag staan centraal in hoofdstuk 4. Om de toekomstige
samenwerkingskansen te kunnen duiden wordt eerst de huidige samenwerking op het gebied van R&D in
kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van gesprekken binnen NL Innovatie en NL EVD Internationaal, en
met de Nederlandse ambassade in Bern. Ook worden hiervoor statistieken van de Europese
samenwerkingsprogramma’s gebruikt. Vervolgens wordt het Zwitserse innovatielandschap beschreven,
waarbij de aandacht gericht wordt op de Nederlandse sleutelgebieden. Voor de
internationaliseringsstrategie van de Nederlandse innovatieprogramma’s worden mogelijke
samenwerkingspartners in Zwitserland aangegeven, waardoor inzichtelijk wordt in hoeverre
samenwerking met Zwitserland kan bijdragen aan de Nederlandse doelstellingen.

1.3 Verantwoording en leeswijzer
Dit project is een samenwerkingsverband tussen TWA Berlijn en NL Innovatie, taakveld Innovation
Intelligence & Coordination. Bovendien is de Economische Afdeling van de Nederlandse ambassade in
Bern intensief bij het onderzoek betrokken geweest. De informatie is afkomstig uit uiteenlopende
openbare publicaties, veelal via internet beschikbaar. De statistieken zijn grotendeels afkomstig van het
Europese Eurostat, het Zwitserse Bundesamt für Statistik en het Nederlandse CBS. Ook zijn verschillende
publicaties van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) als bron
gebruikt. Daarnaast is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van informatie die binnen het ministerie van
Economische Zaken beschikbaar is: informatie vanuit de innovatieregelingen die NL Innovatie uitvoert,
informatie over de deelname aan Eureka, informatie van EG-Liaison over de deelname aan het Europese
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Kaderprogramma en internationale marktkennis van NL EVD Internationaal. Daarnaast is met een groot
aantal Nederlandse en Zwitserse beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van het Zwitsere
bedrijfsleven gesproken.
Het rapport kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden allereerst de belangrijkste kenmerken van
Zwitserland besproken en komen de belangrijkste Zwitserse overheidsinstellingen aan bod die betrokken
zijn bij het innovatiebeleid. In hoofdstuk 3 volgt de analyse en de beschrijving van de belangrijkste
variabelen die de Zwitserse innovativiteit verklaren. In hoofdstuk 4 wordt de huidige samenwerking
tussen Nederland en Zwitserland op het gebied van R&D besproken. Ook worden per kansrijk
samenwerkingsgebied de meest belangrijke bedrijven en kennisinstellingen gepresenteerd. Tot slot
worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd, gevolgd door een overzicht van de
gebruikte bronnen. Gedetailleerde achtergrondinformatie en contactgegevens van relevante personen of
instellingen in Zwitserland zijn terug te vinden in de verschillende bijlagen.
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2 Zwitserland
2.1 Kenmerken
In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke kenmerken van Zwitserland besproken. Allereerst komen de
belangrijkste geografische en sociaal-economische kenmerken van het land aan bod (Tabel 2). Vervolgens
wordt het Zwitserse politieke systeem besproken en wordt dieper ingegaan op het Zwitserse
innovatiebeleid en de rol die de belangrijkste overheidsinstanties hierin spelen.
Tabel 2: Geografische en sociaal-economische indicatoren van Zwitserland, Nederland en Duitsland (2008).
*: verwachting. Bron: Eurostat, OECD.

2008
Inwoners
Oppervlakte (km2)
BNP (M$ PPP)
BNP per persoon
BNP groei
2007
2008
2009*
Demografie < 24
25-64
> 65
Werkgelegenheid

Zwitserland
7.647.675
41.284
321.639
42.057
3,6 %
1,8 %
-2,4 %
27,4 %
56,2 %
16,4 %
79,5 %

Nederland
16.445.593
41.526
671.413
40.826
3,6 %
2,0 %
-4,5 %
30,0 %
55,3 %
14,8 %
77,2 %

Duitsland
82.110.097
357.022
2.927.980
35.659
2,5 %
1,3 %
-5,0 %
25,3 %
54,6 %
19,9 %
70,7 %

Het Zwitserse politieke systeem verschilt sterk van het Nederlandse. Zwitserland kent drie
bestuursniveaus: gemeenten, kantons en de bond. Het land heeft 2.596 gemeenten1, waarvan de
overgrote meerderheid bestuurd wordt door middel van een systeem van directe democratie. De
autonomie van gemeentes verschilt per kanton, maar volgt doorgaans het subsidiariteitsprincipe.
Zwitserland kent 26 kantons, variërend in inwoneraantal van Appenzell Innerrhoden met slechts 15.000
inwoners tot het kanton Zürich met meer dan 1,3 miljoen inwoners.
Op federaal niveau ligt de uitvoerende macht bij de Bondsraad. De raad bestaat uit zeven leden, waarvan
er één jaarlijks wordt benoemd tot Bondspresident, functionerend als primus inter pares. De Bondsraad is
collectief staatshoofd van Zwitserland. Elk van de zeven leden staat aan het hoofd van een van de
departementen (Tabel 3). Op het gebied van wetenschap en innovatie zijn vooral het EDI (Binnenlandse
Zaken) en het EVD (Economische Zaken) relevant. De wetgevende macht ligt bij de Nationale Raad
(‘Nationalrat’, 200 leden) en de Kantonsraad (‘Ständerat’, 26 leden), die tezamen de Bondsvergadering
(‘Bundesversammlung’) vormen.
Tabel 3: Departementen van de Zwitserse federale regering.

Afkorting
EDI

Departement
Eidgenössisches Departement des Innern

EDA
EFD

Eidgenössisches Departement für auswärtige
Angelegenheiten
Eidgenössisches Finanzdepartement

EJPD

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Justitie

EVD

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement

UVEK

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport

Economische zaken
(incl. beroepsonderwijs & technologie)
Verkeer, milieu, energie en
communicatie
Defensie en sport

VBS

1

Portefeuille
Binnenlandse zaken
(inclusief onderwijs & wetenschappen)
Buitenlandse zaken
Financiën

Op 1 januari 2010. In 2008 en 2009 is het aantal gemeenten met 119 afgenomen.
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2.2 De Zwitserse overheid & innovatie
De Zwitserse overheid heeft een aanzienlijk budget voor onderzoek en ontwikkeling: meer dan 2 miljard
euro per jaar (Tabel 4). Als percentage van het BNP is dit bedrag vergelijkbaar met de Nederlandse en
Duitse situatie. De manier waarop het geld wordt uitgegeven verschilt echter sterk: bijna 60% van dit
bedrag loopt via de algemene financiering van de universiteiten. Daarentegen wordt relatief minder
uitgegeven aan private R&D: zo financiert de Zwitserse overheid hiervan slechts anderhalf procent,
minder dan de helft vergeleken met de Nederlandse situatie. Bovendien voert de Zwitserse overheid zelf
nauwelijks R&D uit (intramurale R&D) en heeft het slechts een klein aantal onderzoekers in dienst (Tabel
4).
Tabel 4: Totale overheidsuitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (‘Government Budget Appropriations or Outlays on
R&D’, GBAORD), uitgaven aan overheidsonderzoek binnenshuis (‘Government Intramural Expenditure on R&D’,
GOVERD), het aantal overheidsonderzoekers en het percentage van de totale R&D-uitgaven (‘Gross Domestic
Expenditure on R&D’, GERD) en de private R&D-uitgaven (‘Expenditure on R&D in the Business Enterprise Sector’, BERD)
gefinancierd door de overheid. *: gegevens uit het jaar 2003. Bron: Eurostat; OECD, 2009c.

Variabelen (2006)
Overheidsuitgaven aan R&D (M€)
Overheidsuitgaven aan R&D (% van BNP)
Overheidsuitgaven aan R&D (€ per inwoner)
% hiervan via universiteitsfinanciering
% totale R&D gefinancierd door overheid (2004)
% private R&D gefinancierd door overheid (2004)
Overheidsuitgaven aan R&D intramuraal (M€)
Aantal onderzoekers binnen de overheid

CH

NL
2.123
0,69
285
59,6
22,7
1,5
55
435

D
3.858
0,72
236
47,1
36,2*
3,4*
1.260
7.131

17.608
0,76
214
39,2
30,5
5,9
7.066
41.486

EU27
87.840
0,76
178
30,3
35,6
8,3
25.233
180.447

Ter verduidelijking van de rol van de overheid in de Zwitserse onderzoekswereld, zullen de meest
beduidende spelers de revue passeren. De twee belangrijkste uitvoerende organisaties op het gebied van
wetenschapsbevordering zijn het Zwitserse Nationaalfonds (SNF)2, dat zich richt op fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek, en de Commissie voor Technologie en Innovatie (KTI), gericht op toegepast
wetenschappelijk onderzoek en innovatieprojecten.
Het SNF, opgericht in 1952, kan gezien worden als de equivalent van NWO. In 2008 heeft het SNF 663
miljoen CHF (438 miljoen euro) gespendeerd aan het stimuleren van fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek. Ter vergelijking: de Nederlandse equivalent NWO heeft in 2008 521 miljoen euro uitgegeven;
de Duitse equivalent DFG had circa 2 miljard euro te besteden. 10% van het budget van het SNF wordt
programmatisch besteed (zie 3.4.8); 90% gaat naar de zogenaamde “Freie Forschung”, waarbij geen
thematische beperkingen opgelegd worden.
Het SNF legt verantwoording af aan het staatssecretariaat voor Onderwijs en Onderzoek (SBF). Het SBF,
dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (EDI) valt, stuurt tevens de ETH-Rat aan. Deze raad is
verantwoordelijk voor het ETH-systeem (zie paragraaf 3.4.8), waartoe de twee federale technische
universiteiten en enkele onderzoeksinstituten behoren. Daarnaast houdt het SBF zich bezig met de
bevordering van ruimtevaartonderzoek en internationale samenwerking in de vorm van bilaterale en
multilaterale programma’s.

2

De meertaligheid van Zwitserland kan tot verwarring omtrent de namen van organisaties leiden. Zo hanteren
sommige overheidsinstellingen verschillende afkortingen in het Engels, Duits, Frans en Italiaans. Om
onduidelijkheid te voorkomen zal daarom in dit rapport alleen de Duitse afkorting gebruikt worden, tenzij
expliciet anders vermeld. De volledige namen van de organisaties zullen in het Nederlands worden vertaald.
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De KTI bestaat al sinds 1941, oorspronkelijk opgericht als instrument voor crisisbestrijding en het zeker
stellen van arbeidsplaatsen, en inmiddels uitgegroeid tot innovatieorganisatie van de Zwitserse overheid.
De KTI heeft in 2008 118 miljoen CHF (80 miljoen euro) van de federale overheid ontvangen. Hiervan
wordt circa 65% besteed aan de bevordering van R&D-samenwerkingsprojecten (zie 3.4.11); het
resterende bedrag gaat naar het stimuleren van start-ups (zie 3.4.4) en de oprichting van R&D-netwerken
(zie 3.4.4). Daarnaast houdt de KTI zich bezig met enkele Europese programma’s, waaronder EUREKA.
De KTI is onderdeel van het federale bureau voor Beroepsonderwijs en Technologie (BBT), dat onder het
ministerie van Economische Zaken (EVD) valt. In samenwerking met de kantons houdt het BBT zich
tevens bezig met het beroepsonderwijs. Binnen het EVD is het staatssecretariaat voor Economie (SECO)
verantwoordelijk voor algemeen economische politiek, de arbeidsmarkt en handel. Activiteiten omtrent
internationale handelsbevordering worden uitgevoerd door OSEC in Zürich. Deze organisatie is bovendien
verantwoordelijk voor de promotie van investeringsmogelijkheden in Zwitserland.
Andere departementen die aan onderzoek en innovatie gerelateerd zijn, zijn het ministerie voor Milieu,
Verkeer en Energie en Communicatie (UVEK) (in het bijzonder het federale bureau voor Milieu (BAFU))
in het kader van duurzaamheid en milieutechnologie, en het ministerie van Buitenlandse Zaken (EDA) in
het kader van wetenschappelijke attachés en zogenaamde SwissNex-bureaus in het buitenland (zie 4.2.2).
De federale overheid wint adviezen over wetenschapsbeleid in bij de Zwitserse Wetenschaps- en
Technologieraad (SWTR), samengesteld uit hoogleraren. Een overzicht van alle relevante organisaties
binnen de overheid is weergegeven in Figuur 2.

Figuur 2: Overzicht van alle overheidsinstanties op het gebied van wetenschap en innovatie. Bron: OECD, 2006b.

De afgelopen jaren heeft het beleid op het gebied van onderwijs, wetenschap en innovatie (BFI, Bildung,
Forschung und Innovation) zich op tien doelstellingen gericht (Tabel 5). Een uitgebreide evaluatie van de
resultaten is in het najaar van 2009 opgesteld, waaruit is gebleken dat bij de meeste doelstellingen
duidelijk vooruitgang is geboekt (SBF/BBT, 2009). Op veel gebieden wordt het beleid in de komende jaren
voortgezet. Het BFI-budget zal verder worden verhoogd (Tabel 6). In 2010 zal een structurele verandering
plaatsvinden: de KTI zal een zelfstandiger positie (buiten het BBT) krijgen, waardoor het federale
innovatiebeleid een prominentere rol krijgt.
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Tabel 5: Federale beleidsdoelstellingen van SBF en BBT in de periode 2004-2007. Bron: SBF.

Doelstellingen 2004-2007
1. Vernieuwing van het beroepsonderwijs
2. Vernieuwing van het ETH-onderwijs
3. Vernieuwing van het universitair onderwijs
4. Versterking van de ‘Fachhochschulen’
5. Vernieuwing van het algehele systeem voor hoger onderwijs
6. Versterking van ETH-onderzoek
7. Versterking van het SNF
8. Versterking van de KTI
9. Valorisatie van kennis
10. Versterking van samenwerking tussen ETH, universiteiten en hogescholen
11. Stimulering van internationale samenwerking

Departement
BBT
SBF
SBF
BBT
SBF, BBT
SBF
SBF
BBT
BBT
SBF, BBT
SBF

Tabel 6: Het federale budget ter bevordering van onderwijs, wetenschap en innovatie. Bron: SBF. Zie de verschillende
geldstromen van de publieke R&D-uitgaven van de Bond in Figuur 24.

Terrein

Beroepsonderwijs
ETH-Bereich
Kantonnale universiteiten
‘Fachhochschulen’
SNF
SNF: overhead
KTI + WTT
Wetenschap & maatschappij
Overige instituten
Beurzen
Bilaterale en multilaterale
samenwerking
Ruimtevaartprogramma
KP-EU onderzoek
Reserve voor EU-programma’s
Totaal

Budget
2004-2007
(M CHF)
1988,4
7542,8
2424,4
1133,9
1950,5
402,7
110,4
214,8
339,3
163,1
410,9
1136,4
17817,6

Budget
2008-2011
(M CHF)
2708,2
8234,5
2811,9
1704,6
2617,4
111,0
532,0
115,0
209,8
137,0
270,7

Jaarlijkse
stijging (%)

479,8
1345,7
60
21204,6

4,6
8,1
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8,7
3,7
4,6
7,8
7,5
7,3
2,6
0,6
0,3
14,9
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3 De Zwitserse innovatiecapaciteit verklaard
Welke variabelen verklaren de hoge positie van Zwitserland in de verschillende innovatieranglijsten en
welke factoren verklaren de verschillen tussen Nederland en Zwitserland? Deze twee vragen staan
centraal in dit derde hoofdstuk. Als eerste worden de verschillende internationale ranglijsten
geanalyseerd, zodat inzichtelijk is welke variabelen bijdragen aan de hoge klassering van Zwitserland
(paragraaf 3.1). Aansluitend wordt in paragraaf 3.2 op basis van wetenschappelijke artikelen en eerdere
EZ-publicaties een selectie van de belangrijkste determinanten gepresenteerd (paragraaf 3.3), aan de
hand waarvan de analyse van het Zwitserse innovatiesysteem zal worden uitgevoerd. Na een overzicht
met de belangrijkste uitkomsten (paragraaf 3.4) zullen deze determinanten uitvoerig worden besproken.

3.1 Innovatieranglijsten
Zwitserland presteert uitstekend in een groot aantal internationale ranglijsten voor concurrentiekracht en
innovatiecapaciteit (Tabel 1). Om te achterhalen waardoor Zwitserland zo hoog scoort, wordt de opzet
van een aantal breed erkende ranglijsten nader beschouwd: het ‘Global Competitiveness Report’ van het
World Economic Forum in Genève, het ‘European Innovation Scoreboard’ van de UNU-MERIT in
Maastricht en het innovatierapport van het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlijn. De
onderwerpen van deze studies, die variëren van concurrentie-kracht in het algemeen tot specifiek
wetenschap en innovatie, zullen hieronder besproken worden.
In het ‘Global Competitiveness Report’ staat Zwitserland in 2009 op plaats 1. Het onderzoek betreft 133
landen en maakt gebruik van grootschalige ‘expert surveys’, waarbij per land gemiddeld 95 experts
enquêtes invullen, alsmede kwantitatieve data. De rapportage is verdeeld in twaalf pijlers met elk een
aantal sub-factoren, waarop de landen beoordeeld worden. Aan de hand van het ontwikkelingsstadium
van het betreffende land wordt aan elk van de pijlers een bepaalde waarde toegekend. Zwitserland en
Nederland worden beide beschouwd als ‘innovation-driven economies’. Binnen deze categorie zijn de
pijlers ‘geavanceerdheid van de zakelijke wereld’ (‘business sophistication’) en innovatie het meest van
belang: “At this stage, companies must compete through innovation (pillar 12), producing new and
different goods using the most sophisticated production processes (pillar 11).” (Schwab & Sala-i-Martin,
2009, pp. 7-8). Voor deze analyse is vooral de pijler innovatie relevant. Zwitserland scoort op alle zeven
subfactoren hoger dan Nederland en, behoudens op de factor “innovatiecapaciteit”, ook hoger dan
Duitsland. De posities van Zwitserland, Nederland en Duitsland op deze zeven factoren zijn weergegeven
in Tabel 7 (zie voor scores van de overige referentielanden het overzicht in Bijlage 2).
Tabel 7: De zeven subfactoren van pijler 12 (innovatie) van het Global Competitiveness Report 2009. Voor Zwitserland,
Nederland en Duitsland is de positie op de ranglijst en tussen haakjes de absolute score weergegeven. Voor de absolute
scores geldt een schaal van 1 tot 7, met uitzondering van de subfactor octrooien, waarbij de score het aantal ‘utility
patents’ per miljoen inwoners betreft. Bron: Schwab & Sala-i-Martin, 2009, pp. 465-472

Subfactoren binnen de pijler innovatie van het GCR
Innovatiecapaciteit
Kwaliteit van onderzoeksinstituten
Private R&D-uitgaven
R&D-samenwerking tussen bedrijven en universiteiten
Overheidsaankopen van technologie
Beschikbaarheid van wetenschappers
Octrooien (‘utility patents’)

Zwitserland
3e (5,8)
1e (6,2)
1e (6,0)
2e (5,7)
24e (4,2)
10e (5,3)
7e (148,3)

Nederland
10e (4,9)
7e (5,7)
12e (4,8)
11e (5,2)
31e (4,1)
22e (5,0)
13e (80,5)

Duitsland
2e (5,9)
5e (5,8)
4e (5,8)
10e (5,2)
45e (3,9)
35e (4,6)
9e (108,1)

Ook op het European Innovation Scoreboard (EIS) neemt Zwitserland de eerste plaats in (Maastricht
Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, 2009). Het EISonderzoek betreft 32 Europese landen (de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Kroatië, Noorwegen,
Turkije en Zwitserland), die op basis van 29 kwantitatieve indicatoren (voornamelijk afkomstig van
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Eurostat) worden vergeleken. De indicatoren zijn onderverdeeld in drie categorieën: ‘enablers’, private
activiteiten en ‘outputs’. Tot ‘enablers’ behoren onder andere de beschikbaarheid van menselijk kapitaal
en van financiële bronnen, zoals venture capital. Onder private activiteiten verstaan de onderzoekers
onder
andere
private
investeringen
in
innovatie,
ondernemerschap,
publiek-private
onderzoekssamenwerking en de mate van innovativiteit op basis van het aantal geregistreerde modellen,
handelsmerken en octrooien. De categorie ‘outputs’ omvat onder andere het aantal innovatieve firma’s,
alsmede de effecten van innovatie op economische factoren, zoals handel en werkgelegenheid.
Zwitserland scoort ten opzichte van Nederland en Duitsland op verschillende indicatoren, waaronder
menselijk kapitaal, bedrijfsinvesteringen en “throughputs” (octrooien en modellen). Nederland scoort in
vergelijking met Zwitserland en Duitsland echter hoog op de ‘enabling’-indicatoren voor financiële
ondersteuning en infrastructuur (venture capital, kredieten en breedband-toegang). Duitsland scoort van
de drie landen juist hoog op output-indicatoren voor economische gevolgen (werkgelegenheid mediumtech, export en verkoop van nieuwe producten). Een overzicht van alle subindicatoren met de Zwitserse,
Nederlandse en Duitse resultaten is weergegeven in Bijlage 3.
De innovatieindicator van het DIW in Berlijn kent aan Zwitserland de tweede plaats toe (de Verenigde
Staten bezetten de eerste plaats) (von Hirschhausen, et al., 2009). Het DIW-onderzoek maakt gebruik van
een breed spectrum aan gegevens, zoals het Global Competitiveness Report, Eurostat-statistieken en
andere onderzoeken. Zeven categorieën staan centraal: onderwijs, R&D, financieringsmogelijkheden,
netwerken en clusters, valorisatie, concurrentie en de vraag naar producten (Figuur 3).
De hoge Zwitserse notering op de DIW-ranglijst komt door de hoge scores op onder andere de indicatoren
kwantiteit en kwaliteit van R&D, onderwijskwaliteit, netwerken, valorisatie en toepassing van innovatie in
productie. Nederland scoort vergeleken met Zwitserland en Duitsland hoog op de indicatoren financiering
voor start-ups, regulering (concurrentie) en met de open cultuur. Duitsland scoort voor geen van de
onderscheiden indicatoren hoger dan Zwitserland en Nederland.
Concluderend kan gesteld worden dat, op basis van de analyse van de drie ranglijsten, Zwitserland haar
hoge noteringen op de internationale ranglijsten voornamelijk dankt aan de hoge private R&D, het hoge
aantal octrooien, de onderzoekskwaliteit, de beschikbaarheid van menselijk kapitaal en de intensieve
samenwerking tussen de industrie en kennisinstellingen.

Figuur 3: Overzicht van de opzet van de innovatieindicator van het DIW Berlijn. Elke subindicator (oranje) is opgebouwd
uit meerdere onderindicatoren. Bron: von Hirschhausen, et al., 2009, p. 9.
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3.2 Modellen voor innovatiecapaciteit
De analyse van de GCR-, EIS- en DIW-ranglijsten heeft een verscheidenheid aan indicatoren opgeleverd,
die inzicht geeft in de nationale innovatiekracht. Dit zijn doorgaans gemakkelijk kwantificeerbare
indicatoren. Om niet voorbij te gaan aan andere factoren, die niet in grootschalige klassementen zijn
opgenomen, worden beknopt enkele verklarende modellen van nationale innovativiteit besproken.
Hierbij moet worden opgemerkt dat innovativiteit de landsgrenzen overstijgt, maar toch in hoge mate
beïnvloed wordt door nationale kenmerken, zoals de grote hoeveelheid literatuur over nationale
systemen van innovatie (NSI) demonstreert.3 Factoren zoals het onderwijssysteem en de
overheidsstructuur, maar ook culturele en sociaal-economische factoren zijn immers in hoge mate
nationaal van aard.
Naast de nationale benadering kan een industriecluster als apart innovatiesysteem worden beschouwd.4
Deze sectorale aanpak is onder andere gepropageerd door Michael Porter in de jaren negentig (Porter,
1990). In 2002 presenteerden Furman, Porter & Stern een model, dat de twee benaderingen
bijeenbrengt. In dit model staan de (nationale) innovatie-infrastructuur, de structuur per sector of cluster
en de koppeling tussen de twee centraal. Samen bepalen deze factoren de zogenaamde nationale
innovatiecapaciteit, gedefinieerd als “the ability of a country to produce and commercialize a flow of
innovative technology over the long term” (Furman, Porter, & Stern, 2002, p. 899). Het model van Furman
et al, met inbegrip van de belangrijkste determinanten van deze factoren, is weergegeven in Figuur 4. In
het kader van dit onderzoek wordt de clusterstructuur en de koppeling met de nationale infrastructuur
gebruikt als indicatoren voor de vergelijking van Zwitserland en Nederland.

Figuur 4: De nationale innovatiecapaciteit is volgens Furman et al opgebouwd uit de innovatie-infrastructuur, de clusterspecifieke omgeving (gebaseerd op het diamantmodel van Porter) en de koppeling tussen beide. Bron: Furman, et al.,
2002, p. 906.

3

Freeman, 1987, beschreef als eerste ‘national systems of innovation’. Zie Nelson, 1993, voor een uitgebreide
vergelijkende analyse van verschillende nationale innovatiesystemen.
4

Voor een uitgebreid overzicht van innovatiesystemen vanuit nationaal, regionaal, supranationaal of sectoraal
oogpunt, zie Edquist, 2005.
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Naast dit model zijn er verschillende publicaties van het ministerie van Economische Zaken (EZ), waarin
indicatoren ter analyse van het Nederlandse systeem worden verstrekt. Donselaar et al beschrijft een
klein aantal kernindicatoren voor innovatie (Donselaar, Erken, & van den Heuvel, 2007). Deze
determinanten, gekozen op basis van eerdere EZ-begrotingen en beleidsdoelstellingen, zoals de
Lissabonstrategie, zijn de private R&D-intensiteit, publieke R&D-intensiteit en het omzetaandeel van
nieuwe en verbeterde producten. Voor elk van deze kernindicatoren wordt een breed scala aan
determinanten verstrekt. Alvorens al deze determinanten in ogenschouw te nemen, is het zinvol om de
drie genoemde kernindicatoren te onderzoeken en te bekijken of er verschillen tussen de Nederlandse en
Zwitserse prestaties zijn.

R&D uitgaven,
gefinancierd door industrie,
overheid of andere bronnen
3

% BNP

2
1
0
CH

NL
Overheid

D
Overig

EU27

OECD

Industrie

Terwijl de publieke R&D-uitgaven zowel in
Zwitserland als in Nederland 0,9% van het BNP
bedragen, wijken de private R&D-uitgaven sterk
af: in Zwitserland lopen de R&D-uitgaven van
het bedrijfsleven op tot 2,0% van het BNP,
terwijl deze waarde in Nederland slechts 0,9%
bedraagt (Figuur 5; Bijlage 5). De hoge Zwitserse
R&D uitgaven komen dus voor bijna 70% voor
rekening van het bedrijfsleven. Ook het
omzetaandeel afkomstig van nieuwe producten
is hoger in Zwitserland (Tabel 8; Bijlage 4, per
sector Bijlage 10).
Figuur 5: Publieke en private R&D-intensiteit als
percentage van het BNP voor Zwitserland, Nederland,
Duitsland, alsmede de gemiddelden van de EU en de
OECD (2004, Nederland: 2003). Bron: OECD, 2009c.

Tabel 8: Omzet afkomstig van nieuwe producten als percentage van de totale omzet van innovatieve bedrijven in
Zwitserland (2003-2005), Nederland en Duitsland (2002-2004). Bron: Arvanitis, Hollenstein, Kubli, Sydow, & Wörter,
2007, p. 155.

Omzetaandeel innovatieve bedrijven
Industrie
Producten ‘nieuw voor het bedrijf’
Producten ‘nieuw voor de markt’
Diensten
Producten ‘nieuw voor het bedrijf’
Producten ‘nieuw voor de markt’

Zwitserland

Nederland

Duitsland

18,8 %
11,5 %

8,5 %
8,0 %

14,6 %
10,9 %

5,4 %
6,4 %

5,2 %
4,6 %

7,7 %
5,9 %

Volgens het model van Donselaar et al zijn bij de vergelijking tussen Zwitserland en Nederland vooral de
volgende twee kernindicatoren van belang: private R&D-intensiteit en het omzetaandeel van nieuwe
producten. De vraag is welke factoren deze twee indicatoren beïnvloeden. In eerdere EZ-publicaties zijn
voor beide factoren determinanten vastgesteld. Zo hebben Erken en Ruiter voor de verklaring van de
R&D-uitgaven van het bedrijfsleven een model opgesteld, waarin zowel sectorstructuurfactoren,
gedeeltelijk inherent aan het innovatiesysteem, als zogenaamde intrinsieke factoren een rol spelen (Erken
& Ruiter, 2005). Van dit intrinsieke effect is volgens de auteurs de hoeveelheid buitenlandse R&Dinvesteringen de belangrijkste component. Andere factoren zijn onder andere de openheid van de
economie, financieringscondities, publieke R&D-uitgaven en de overheidsfinanciering van private R&D
(Figuur 6). Het sectorstructuureffect is lastiger te bepalen, aangezien het is opgebouwd uit twee factoren:
een exogeen deel, waarbij ‘toevallige’ geografische, klimatologische of culturele determinanten centraal
staan, en een endogeen deel, dat bepaald wordt door de technologische concurrentiekracht van het land.
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 Publieke R&D
 Prijsconcurrentiekracht

Intrinsiek effect
Internationalisering van R&D
Publieke R&D
Overheidsfinanciering
Instituties
Financiële omgeving
Openheid van de economie
Innovatief ondernemerschap
Overige factoren (cultuur, etc.)

Endogeen

Exogeen

Sectorstructuureffect

Private R&D-intensiteit
Figuur 6: Relatie tussen de private R&D-intensiteit, het intrinsieke effect en het structuureffect.
Bron: Erken & Ruiter, 2005.

De andere innovatiedeterminant, waarbij Zwitserland goed presteert, is het aantal nieuwe producten in
de industrie. Jaumotte en Pain hebben een aantal factoren bepaald, die correleren met het
omzetaantdeel van nieuwe producten (Tabel 9) (Donselaar, et al., 2007, pp. 80-101; Jaumotte & Pain,
2005).
Tabel 9: Determinanten die correleren met het omzetaandeel van nieuwe producten in een bedrijf.
*: Jaumotte & Pain ontdekten een correlatie tussen marktregulering en het aantal innovatieve bedrijven. Tussen
marktregulering en het aandeel van nieuwe producten werd echter geen positief statistisch verband gevonden. Bron:
Donselaar, et al., 2007, pp. 80-101; Jaumotte & Pain, 2005.

Determinanten (Jaumotte & Pain, 2005)
 Kennisbescherming
 Overheidssteun voor innovatie
 Beschikbaarheid van private financiering
 Menselijk kapitaal
 Product- en arbeidsmarktregulering*
 Technologische samenwerking
 Publiek-private interactie

3.3 Determinanten
Uit de besproken internationale ranglijsten, wetenschappelijke literatuur en EZ-publicaties komt een
aantal gemeenschappelijke determinanten en indicatoren voor innovativiteit naar voren. Enerzijds zijn er
verschillende factoren, die gerelateerd zijn aan het bedrijfsleven: private R&D-activiteiten, valorisatie,
bedrijfsnetwerken en de samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Hiermee hangen
ook de beschikbaarheid van financiering en van menselijk kapitaal en de openheid van de economie
samen. In de modellen van Furman et al en van Erken & Ruiter is bovendien de sectorstructuur cruciaal,
zowel de volledige sectorverdeling van de industrie als de structuur van de individuele sectoren.
Anderzijds zijn er verschillende factoren, gerelateerd aan de overheid die van belang zijn, zoals publieke
R&D-activiteiten, investeringen in onderwijs en onderzoek, overheidssteun voor private R&D-activiteiten,
belastingmaatregelen en de regulering van de product- en arbeidsmarkt. Om te bepalen welke factoren
het verschil verklaren tussen Nederland en Zwitserland, worden onderstaande determinanten
(weergegeven in Tabel 10) meegenomen in de analyse voor de vergelijking tussen Zwitserland en
Nederland.
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Tabel 10: Determinanten en de bijbehorende indicatoren.

Determinant
Sectorstructuur

Private R&D

Cultuur

Netwerken

Openheid economie

Technostarters

Kapitaalmarkt
Publieke R&D

Interactie universiteiten-industrie

Menselijk kapitaal

Overheidsbeleid

Indicatoren

Aandeel high tech in werkgelegenheid

Export van hightech producten

Octrooicijfers in afzonderlijke sectoren

Uitgaven bedrijfsleven aan R&D

Aantal octrooien

Aantal grote R&D-intensieve bedrijven

Innovativiteit van het MKB

Ondernemerschap

Risicovermijding

Prestatiegerichtheid

Toekomstgerichtheid

Doelgerichtheid

Arbeidsmobiliteit

Pluriformiteit

Top-down clusters

Bottom-up clusters

Netwerken van kennisinstellingen

Omvang buitenlandse investeringen

Buitenlandse financiering van R&D

Export en import van R&D

Kwaliteit van leven (R&D-locatiefactor)

Aantal start-ups

Aantal spin-offs universiteiten

Incubatoren/technoparken

Financiële steun voor start-ups

Beschikbaarheid kredieten

Beschikbaarheid venture capital

Aantal publicaties

Positie universiteiten op internationale ranglijsten

Aantal buitenlandse onderzoekers

Salarissen van academici

Onderzoeksintensiteit hogescholen

Valorisatie

Aantal co-publicaties

Samenwerking universiteiten-industrie

Transferactiviteiten van universiteiten

Kwaliteit opleidingen

Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel/onderzoekers

Uitgaven aan onderwijs

Beroepsonderwijssysteem

Onderzoeksbeleid
o Steun voor fundamenteel onderzoek
o Steun voor toegepast onderzoek

Innovatiebeleid

Steun voor het bedrijfsleven

Arbeidsmarktregulering

Belastingklimaat
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3.4 Verklaring innovativiteit Zwitserland
De Zwitserse innovatiekracht komt voort uit een verscheidenheid aan factoren. Deze factoren zijn
daarnaast aan wederzijdse beïnvloeding onderhevig (Figuur 7). Samen vormen al deze factoren en de
verbindingen ertussen het Zwitserse innovatiesysteem. In deze paragraaf worden de belangrijkste
bevindingen gepresenteerd van de vergelijking tussen Zwitserland en Nederland op de onderscheiden
determinanten. Deze determinanten worden in de volgende paragrafen uitgebreid toegelicht.
De hoeksteen van het Zwitserse innovatiesysteem wordt gevormd door enkele onveranderlijke factoren,
inherent aan de Zwitserse historische, geografische en culturele situatie. Zo is de huidige sectorstructuur
door de eeuwen heen gevormd onder invloed van de historische noodzaak van een zeer specialistische
nijverheid door het gebrek aan grondstoffen. Daarnaast hebben internationale invloeden een rol gespeeld
(onder andere door de centrale ligging) (3.4.1). Erken & Ruiter plaatsen deze factoren onder de exogene
structuurfactoren (Figuur 6). Endogene factoren, zoals de centrale rol van de technische universiteiten
(3.4.8), dragen eveneens bij aan het Zwiterse innovatiesysteem: de onderzoeksgroepen van de technische
universiteiten zijn prominent vertegenwoordigd in de voor de industrie relevante technologiegebieden.
Deze onderzoeksgroepen vervullen daarmee de koppeling (‘linkages’) tussen de clusters en de algemene
innovatie-infrastructuur zoals Furman et al beschrijven.
De sectorstructuur heeft geleid tot de ontwikkeling van enkele hechte clusters van innovatieve,
specialistische bedrijven, die met elkaar samenwerken en tegelijkertijd elkaar beconcurreren. Vergeleken
met Nederland presteert Zwitserland ondanks de afwezigheid van grootschalige geïnstitutionaliseerde
netwerken in de klassementen goed op het gebied van netwerken en samenwerking. Bovendien is de
sectorstructuur met als zwaartepunten de farmaceutische industrie, chemie en medische technologie een
belangrijke verklaring voor de hogere private R&D-intensiteit en daardoor de hoge scores in de
klassementen op het gebied van private R&D.
Andere onveranderlijke factoren, die bijdragen aan de innovatiekracht van het bedrijfsleven zijn niet
gerelateerd aan de sectorstructuur. Zo zijn er culturele factoren die innovativiteit zowel positief als
negatief beïnvloeden (3.4.3). De Zwitserse focus op productkwaliteit en de hoge prestatiegerichtheid
lijken investeringen in innovatie te stimuleren. Daarnaast zorgt de (sterk cultureel bepaalde)
onafhankelijkheid van Zwitserse bedrijven jegens de overheid voor het grote aantal private bottom-up
initiatieven en innovatieprojecten, ongeacht overheidssteun. Een ander cultureel aspect, de Zwitserse
risicovermijding, heeft vergeleken met Nederland echter geleid tot een relatief lage groei van nieuwe
bedrijvigheid. Verder spelen geografische en sociaal-economische factoren een rol: mede door
aantrekkelijke leefklimaat in Zwitserland trekt het land relatief veel buitenlandse onderzoekers aan. Ten
slotte is het federale systeem van invloed: op kantonnaal niveau wordt economisch beleid ontwikkeld ter
stimulering van de regio. Zo is het toewijzen van belastingvrijstellingen aan buitenlandse innovatieve
bedrijven voorbehouden aan de kantons. Anderzijds heeft het federale systeem ook negatieve gevolgen,
zoals de versplintering van het systeem van kantonnale universiteiten.
In de vergelijking van het innovatiesysteem tussen Zwitserland en Nederland komt daarnaast het
Zwitserse ETH-systeem naar voren als verklaring voor verschillen in de innovatiecapaciteit. Het ETHsysteem omvat een kwalitatief hoogstaande en goed gecoördineerde verzameling van universiteiten en
instituten (3.4.8). Het ETH-onderzoek heeft bovendien hoge relevantie voor het bedrijfsleven. Ook de
kantonnale universiteiten hebben zich door hun onderlinge concurrentie, zij het minder goed
gecoördineerd, ontwikkeld tot succesvolle kennisgeneratoren. Project- en persoonsgebonden subsidies
van het SNF geven onderzoekers daarnaast de ruimte om lange-termijnonderzoek te ontwikkelen.
Bovendien centraliseren de SNF-programma’s bepaalde technologiegebieden op succesvolle instellingen.
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Bij de valorisatie van kennis spelen de Zwitserse hogescholen5 een belangrijke rol. De hogescholen zijn
gewilde onderzoekspartners voor innovaties dicht bij de markt. De KTI steunt publiek-private
samenwerkingsprojecten, die bottom-up geïnitieerd worden. De kleinschaligheid van Zwitserland en de
clusterstructuur vergroten ook de kans op spillovers van publieke R&D. Ten slotte zorgt het
onderwijssysteem, met name het duale systeem in het beroepsonderwijs, voor de beschikbaarheid van
geschoold personeel op alle niveaus.

SNF &
ETH-Rat

Netwerken
KTI
Innovativiteit van het
bedrijfsleven

Historie
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R&D

Start-ups &
spin-offs
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Incubatoren
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Figuur 7: De relatie tussen de verschillende determinanten.

3.4.1 Sectorstructuur
De dominantie van bepaalde sectoren heeft invloed op de totale R&D-uitgaven van een land. Bedrijven in
hightech sectoren geven bijvoorbeeld substantieel meer uit aan onderzoek en ontwikkeling (meer dan 5%
van de totale productie volgens de definitie van de OECD), hetgeen zijn weerslag heeft op de R&Dintensiteit van het hele land.6 Uit onderzoek van Erken & Ruiter komt daarnaast naar voren dat de
sectorstructuur minder bepaald wordt door ‘toevallige’ factoren en daardoor meer beïnvloedbaar is dan
verwacht (Erken & Ruiter, 2005, p. 22). De sectorstructuur is bovendien een verklaring voor andere
determinanten.

5

In dit rapport komt het Nederlandse woord ‘hogeschool’ overeen met het Duitse ‘Fachhochschule’. Het Duitse
‘Hochschule’ wordt vertaald met ‘universiteit’.
6

Voor meer achtergrondinformatie over de relatie tussen sectorstructuur en R&D-intensiteit, zie Smith, 2005,
pp. 155-158.
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In Zwitserland is de hightech sector relatief sterk vertegenwoordigd. In alle regio’s is meer dan 4% van de
werkzame bevolking actief in hightech sectoren van de industrie en dienstverlening (Figuur 8; zie Bijlage 6
voor een uitgebreid overzicht). Toegespitst op
de nijverheid, blijkt dat in Zwitserland meer dan
7% van de beroepsbevolking werkzaam is in de
medium-tech of hightech industrie, meer dan
het dubbele van het Nederlandse percentage.7
Meer dan driekwart van de export bestaat uit
medium-tech en hightech producten (Bijlage 7).
Octrooien
Zwitserland
1 Medische
10,5%
apparatuur
2 Analyse- en
10,4%
meetapparatuur
3 Farmacie en
9,5%
cosmetica
4 Organische
8,0%
chemie

Nederland
3,8%
5,8%
2,9%
2,3%

Tabel 11: De vier technologievelden met het grootste
aandeel octrooien in Zwitserland. Het percentage van
het totale aantal octrooien is weergegeven. Zie Bijlage
8. Bron: NL Octrooicentrum.

Figuur 8: Werkgelegenheid in hightech sectoren van de industrie
en dienstverlening in 2008 (donkergroen: meer dan 5%; groen:
tussen de 4 en 5%; lichtgroen: tussen de 3 en 4%; geel: minder
dan 3%; grijs: geen gegevens). Bron: Eurostat.

Binnen de hightech industrie is er een duidelijke specialisatie naar twee sectoren zichtbaar: vooral de
chemische en farmaceutische industrie enerzijds, en de industrie voor precisie-instrumenten, horloges en
medische technologie anderzijds, zijn sterk ontwikkeld. Dit wordt duidelijk uit de octrooicijfers: de
betreffende technologievelden zijn zeer sterk vertegenwoordigd (Tabel 11; zie uitgebreid overzicht in
Bijlage 8). Dit wordt bevestigd door de hightech exportcijfers, waaruit blijkt dat Zwitserland ondanks haar
kleine omvang boven verwachting sterk bijdraagt aan de totale OECD-export van farmaceutische
producten en precisie-instrumenten (Figuur 9). Op de exportmarkt behoren deze sectoren dus tot de
specialismen van Zwitserland. Nederland vertoont een vlakker (en daardoor minder specialistisch)
patroon: zowel bij het aandeel bij de octrooicijfers als op de exportmarkt zijn de uitschieters minder
groot. Historische factoren hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van deze sterke sectoren,
zoals de ontwikkeling van enerzijds de chemische industrie en anderzijds de fijnmechanica laat zien.

Relatief marktaandeel export per high-tech sector (2007)
% marktaandeel export /
% BNP binnen OECD
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Figuur 9: Het relatieve marktaandeel van de totale export binnen de OECD per hightechsector (het exportmarktaandeel
binnen de OECD gedeeld door het BNP-aandeel binnen de OECD (2007). Bron: OECD, 2009c.
7

Zie Eurostat, ‘Employment in high- and medium-hightechnology manufacturing sectors’.
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De ontwikkeling van de kleurstofindustrie
De huidige chemische en farmaceutische industrie komt voort uit een lange traditie, vooral op het gebied
van kleurstoffen. Deze kleurstoffen werden op grote schaal gebruikt in de Zwitserse textielindustrie. In
eerste instantie brachten Franse immigranten kennis over de productie van synthetische kleurstoffen naar
Zwitserland, hetgeen geleid heeft tot de oprichting van vele kleine chemische bedrijven in Bazel en, in
mindere mate, Genève: “this chemical industry is part of a tradition begun by small enterprises
established during the closing decades of the eighteenth century, manufacturing products for dye-works,
textile printers, manufacturers of varnishes, and pharmacies.” (Simon, 1998, p. 14).
Verschillende factoren hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de sector. De Eerste Wereldoorlog is
van groot belang geweest door de grootschalige export van medicijnen en andere chemische producten.
Ook andere zaken spelen echter een rol: zo was er tot 1888 in Zwitserland nauwelijks octrooiwetgeving en
gold het nieuwe octrooirecht pas vanaf 1907 voor chemische processen (Simon, 1998). Dit gaf de vele
chemische bedrijfjes de mogelijkheid om aan product- en procesinnovaties op het gebied van bepaalde
veelgevraagde kleurstoffen te werken, hetgeen in Frankrijk door de strenge octrooiwetten niet mogelijk
was. Daarnaast verhuisde een groot aantal Franse ondernemers naar Zwitserland, die praktische kennis
met zich meebrachten. Aan het einde van de 19e eeuw kwam er ook kennis vanuit Duitsland de grens
over, onder meer via Zwitserse studenten die in de Duitse chemische industrie ervaring hadden opgedaan
of via Duitse wetenschappers die in Zwitserland kwamen werken. Ook toen droeg een instroom van
hoogopgeleide personen, die werd vergemakkelijkt door de locatie van Bazel bij de Franse en Duitse
grens, dus al bij aan de Zwitserse innovativiteit. Daarnaast groeiden gedurende deze tijd de academische
wereld en de chemische wereld sterk naar elkaar toe, leidend tot een “integration of universities and the
industry *…+, as characterized by personal contacts, institutions, and organization” (Simon, 1998, p. 19).
Uiteindelijk is de kleurstofindustrie getransformeerd in de farmaceutische industrie, waarbij het
zwaartepunt van de traditionele chemie naar de life science verplaatst is. Zo liggen de wortels van
farmareus Novartis en agrobedrijf Syngenta in de 18e en 19e eeuwse kleurstofbedrijfjes Geigy, Ciba
(ontstaan uit het familiebedrijf van Alexander Clavel) en Sandoz (Figuur 10) (meer informatie over de
farmaceutische industrie in Bazel, zie 4.3.1).

Geigy,
Basel,
1758

Syngenta,
Basel, 2000
Ciba-Geigy,
Basel, 1970

Ciba,
Basel,
1859

Novartis,
Basel, 1996

Sandoz,
Basel,
1886
Figuur 10: De wortels van Novartis en Syngenta in Bazel.
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De ontwikkeling van de uurwerkindustrie
Ook de goed gedijende precisie-instrumentenindustrie en de aanverwante industrie voor medische
instrumenten zijn gestoeld op een belangrijke historische component: deze industrieën komen voort uit
een lange traditie binnen de fijnmechanica en de uurwerkindustrie in het bijzonder. De productie van
uurwerken in Zwitserland werd in de 16e eeuw in Genève geïnitieerd door de Hugenoten, Franse
immigranten, en verspreidde zich al snel in het Juragebied. De uurwerkindustrie was zeer hecht, maar
tegelijkertijd ook wedijverend van aard: de Zwitserse uurwerkmakers waren continu bezig met innovaties
om de ontwerpen van de concurrent te kunnen overtreffen (Glasmeier, 2000). Hechte contacten
bestonden vaak ook met toeleveranciers. Met behulp van genootschappen, verenigingen en lokale
concoursen en keuringen wist de industrie zelfverbetering door te voeren.8 Ook nu nog is de
vervlochtenheid van de Zwitserse uurwerkindustrie zichtbaar in bijvoorbeeld de organisatiestructuur van
de Swatch Group, een conglomeraat van verschillende horlogemakers en producenten van
microcomponenten. In de twintigste eeuw kreeg Zwitserland steeds meer concurrentie, met name uit
Azië. Sinds de jaren tachtig heeft de Zwitserse uurwerkindustrie haar innovativiteit en haar belangrijke rol
op de wereldmarkt weer herwonnen. Bovendien heeft de Zwitserse expertise in de fijnmechanica geleid
tot een uitstekende startpositie binnen de microtechnologie en later de medische technologie.
De voorbeelden van de langdurige ontwikkeling van de chemisch-farmaceutische industrie en de industrie
rond de fijnmechanica demonstreren de rol van de historische component in de sectorstructuur. Het
aantal factoren dat aan deze historische ontwikkeling bijgedragen heeft, is nog steeds voor Zwitserland
van belang: de instroom van menselijk kapitaal, kennis en bedrijvigheid uit het buitenland, de hechte
contacten binnen het technologiegebied en het grote aantal succesvolle kleine bedrijven. Ook nu vormen
deze factoren nog belangrijke bouwstenen van de Zwitserse innovativiteit. Het goede leef- en
vestigingsklimaat en de daarmee gepaard gaande aantrekkingskracht op buitenlandse studenten en
buitenlandse investeringen zijn ook voor andere determinanten een belangrijke verklaring die verderop
uitvoerig worden besproken (zie paragraaf 3.4.5). Bij de ontwikkeling van de fijnmechanica was bovendien
de structuur van de industrie van belang: de Juraregio had verschillende kenmerken van een geavanceerd
cluster, zoals hechte contacten tussen bedrijven, brancheverenigingen. Nog steeds is de geografische
concentratie van de Zwitserse hightech industrieën opvallend. Een groot deel van de hightech bedrijven is
gevestigd in de strook van Genève naar Bazel en Zürich via de Juraboog, het gebied in het westen van
Zwitserland rond het Juragebergte (Figuur 11). Per sector is een nog sterkere concentratie van bedrijven
zichtbaar: de farmaceutische industrie in het noordwesten rond Bazel en in mindere mate in
Schaffhausen, en de precisietechnologie en gerelateerde technologiegebieden rond Biel, Neuchâtel, Zug
en Genève.
Tussen de organisch gegroeide clusters van bedrijven bestaat veel onderling contact. Dit heeft ook effect
op de beschikbaarheid van getraind personeel. Uit verschillende interviews komt naar voren dat het grote
aantal bedrijven in de regio kansen biedt voor de uitwisseling van menselijk kapitaal: grote
farmabedrijven rekruteren veelbelovende werknemers van kleine biotechnologiebedrijven en kleinere
bedrijven profiteren van werknemers van grote firma’s die de voorkeur geven aan een kleinere
organisatie als werkomgeving. Daarnaast richten werknemers van de grote firma’s nieuwe bedrijven op
(zoals bij biotechnologiebedrijf Actelion, opgericht door voormalige werknemers van Roche), hetgeen de
innovativiteit van de sector verder versterkt. Kortom, de organisch gegroeide industriestructuur van
Zwitserland is van groot belang.
8

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Zwitserse uurwerkindustrie en de factoren die aan het
succes hebben bijgedragen, zie het hoofdstuk ‘Why Switzerland?’ in Glasmeier, 2000, pp. 88-106.
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De overheid heeft weinig invloed op de sectorstructuur uitgeoefend. Het instrumentarium van het SNF en
de KTI is zeer bottom-up van aard en er vindt daarom weinig sectorgerichte stimulering plaats. Op kleine
schaal worden bepaalde technologiegebieden gestimuleerd: zo is binnen de KTI sinds 1997 het KTIMedtech initiatief actief, dat de medische technologie voor het voetlicht moet brengen. Momenteel is er
daarnaast extra aandacht voor de sector Cleantech. Ook de financiering van het SNF gaat grotendeels
(voor circa 90%) naar de zogenaamde ‘Freie Forschung’. Alleen binnen de nationale
onderzoekszwaartepunten (NCCR) worden bewust sterke technologiegebieden, zoals de
levenswetenschappen en de nanotechnologie, verder gestimuleerd. Alhoewel de overheid nauwelijks
stuurt, kan wel vastgesteld worden dat door de sterke bottom-up aanpak en de afwezigheid van
thematische beperkingen de status quo wordt versterkt: de huidige sterke sectoren maken immers de
meeste aanspraak op onderzoeksgelden. Dit draagt bij aan de consolidatie van de huidige sectorstructuur.

Figuur 11: Verdeling van werknemers in hightech branches, 2005. Bron: Bundesamt für Statistik (BFS), regionale
indicatoren.

3.4.2

Private R&D

% BNP

De hoge R&D-intensiteit in Zwitserland is
voor een groot deel te danken aan de
R&D uitgaven,
private sector: het bedrijfsleven voert 74%
uitgevoerd door industrie, overheid
van de totale R&D-uitgaven uit (Figuur 12).
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Figuur 12: Uitvoerders van R&D in Zwitserland, Nederland en
Duitsland (2004). Daarnaast zijn de gemiddelden voor de EU en de bevestigt eveneens een belangrijke rol voor
OECD weergegeven. Bron: OECD, 2009c.
de Zwitserse industrie.
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Tabel 12: De tien Zwitserse en Nederlandse hoogstgeplaatste firma’s in de lijst met de meest R&D-intensieve bedrijven.
Hierbij moet worden opgemerkt dat enkele organisaties, waaronder STMicroelectronics en EADS, in de praktijk niet tot
de Zwitserse en Nederlandse economie kunnen worden gerekend. Zie het complete overzicht in Bijlage 12. Bron: Booz &
Company, 2009.

Bedrijf

Rang

Roche
Novartis
STMicroelectronics
Nestlé
ABB
Syngenta
Givaudan
Actelion
Ciba
OC Oerlikon

8
11
67
75
118
119
272
327
340
376

R&D-uitgaven (2007)
(M$)
(% omzet)
6.985
18,2%
6.430
16,9%
1.802
18,1%
1.562
1,7%
871
3,0%
830
9,0%
309
9,0%
243
22,2%
218
4,0%
192
4,1%

Bedrijf

Rang

EADS
Philips
Shell
Unilever
ASML
DSM
CNH
Akzo Nobel
Océ
ASMI

33
53
90
91
146
187
216
227
267
561

R&D-uitgaven (2007)
(M$)
(% omzet)
3.568
6,7%
2.229
6,1%
1.201
0,3%
1.188
2,2%
665
12,8%
509
4,2%
409
2,6%
386
2,8%
312
7,4%
114
8,7%

De vraag rijst wat voor bedrijven verantwoordelijk zijn voor de goede Zwitserse prestaties. Zijn dit enkel
grote bedrijven of ook kleine hightech firma’s? Zwitserland telt enkele zeer grote kennisintensieve
bedrijven. In de lijst met de duizend meest R&D-intensieve bedrijven staan twee Zwitserse firma’s in de
top twintig: Roche en Novartis. De hoogst geplaatste Zwitserse bedrijven zijn weergegeven in Tabel 12 en
Bijlage 12. Alhoewel niet alle bedrijven in deze lijst ook werkelijk tot de Zwitserse economie kunnen
worden gerekend (STMicroelectronics heeft bijvoorbeeld zijn eigenlijke thuisbasis in Frankrijk en Italië),
kennen de meeste een lange traditie in Zwitserland. Zoals in de meeste landen financieren grote bedrijven
in Zwitserland het merendeel van de R&D-uitgaven (Figuur 13). Octrooicijfers bevestigen dit beeld: Roche,
Novartis, Syngenta en Ciba zijn verantwoordelijk voor 45% van de totale octrooiaanvragen (zie een
uitgebreid overzicht in Bijlage 11).
Naast de grote bedrijven blijken ook zowel kleine als middelgrote bedrijven in Zwitserland een belangrijke
rol te spelen. De volgende zaken vallen op. Ten eerste kent Zwitserland meer middelgrote bedrijven dan
Nederland en Duitsland (zie Bijlage 9). Dat dit ook invloed heeft op de hightech industrie, is zichtbaar in de
eerder genoemde lijst van meest R&D-intensieve bedrijven. Zwitserland heeft in deze lijst vooral in de
lagere regionen veel meer (middelgrote) bedrijven dan Nederland (zie Bijlage 12). Ten tweede zijn kleine
Zwitserse bedrijven zeer innovatief. Een aantal indicatoren wijst hierop. Een groot deel van de kleine
bedrijven (minder dan 50 werknemers) kan aangemerkt worden als innovatief (alleen Duitsland scoort
hoger, zie Tabel 13, rij 1). Bovendien besteden deze bedrijven beduidend meer aan R&D dan hun
Nederlandse tegenhangers (Tabel 13, rij 4). Daarnaast bezetten innovatieve kleine Zwitserse bedrijven de
absolute top wat betreft het omzetaandeel van nieuwe producten: 17,3% van de omzet is afkomstig van
producten die volledig nieuw zijn voor de markt (Tabel 13, rij 3). Vaak bezetten deze bedrijven een zeer
gespecialiseerde niche. Juist bij bedrijven met meer dan 250 werknemers presteren andere landen beter
dan Zwitserland. Zwitserland heeft immers weinig innovatieve sectoren die afhankelijk zijn van
‘economies of scale’, zoals de Duitse automobielindustrie.
Het Zwitserse succes berust dus op een combinatie van een klein aantal grote bedrijven, waaronder
Roche, Novartis en ABB, en een innovatief hightech MKB.
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Tabel 13: Mate van innovativiteit per bedrijfsgrootte. Arvanitis, et al., 2007, pp. 165-166.

Percentages
Aandeel innovatieve bedrijven
(van alle bedrijven)
Omzetaandeel van producten nieuw voor
het bedrijf bij innovatieve bedrijven
Omzetaandeel van producten nieuw voor de
markt bij innovatieve bedrijven
Deel van de omzet besteed aan R&Duitgaven bij innovatieve bedrijven

# werknemers
10-49
50-249
>250
10-49
50-249
>250
10-49
50-249
>250
10-49
50-249
>250

Zwitserland

Nederland

Duitsland

56
63
71
11,9
13,4
8,7
17,3
7,1
7,2
1,5
1,2
1,3

30
48
71
6,0
7,8
6,7
5,6
6,5
6,5
0,8
1,1
1,8

60
74
89
10,7
11,6
11,2
3,2
3,8
9,8
1,1
1,1
1,9

Eerder is naar voren gekomen dat de sectorstructuur een belangrijke verklaring is voor de innovativiteit
van het Zwitserse bedrijfsleven (paragraaf 3.4.1). De farmaceutische industrie is zeer sterk
vertegenwoordigd in Noordwest-Zwitserland en is verantwoordelijk voor een groot deel van de Zwitserse
R&D-uitgaven: 37% wordt bekostigd door de grote bedrijven uit deze sector, met name Roche en Novartis
(Figuur 13). Ook andere sectoren zijn zeer R&D-intensief. De grote bedrijven zijn vanzelfsprekend
hoofdverantwoordelijk voor de hoge totale R&D-uitgaven, zoals ABB in de machinebouw en Nestlé in de
voeding.
Naast de sectorstructuur wijzen de interviews op verschillende andere oorzaken van het innovatieve
karakter van het bedrijfsleven. Veelgenoemde factoren zijn de innovatiecultuur, de rol van de overheid,
de aanwezigheid van netwerken of clusters, buitenlandse bedrijven en, ten slotte, start-up bedrijven.
Deze factoren zullen in de volgende paragrafen besproken worden.

R&D-uitgaven in Zwitserland per sector (2004)
miljoen CHF

4000

36,9%

> 100
< 100

3000
16,3%

2000
1000

5,2%

7,1%

14,2%
5,6%

8,6%

0,7%

3,9%

1,5%

0

Figuur 13: R&D-uitgaven per sector naar bedrijfsgrootte. Bron: Bundesamt für Statistik.
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3.4.3

Culturele elementen

Culturele elementen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de innovativiteit van een land. In
zowel de interviews als in publicaties wordt de Zwitserse innovatiecultuur genoemd als een positieve
determinant voor innovatie (bijvoorbeeld in de Swiss Innovation Guide, 2009, p. 11).9 Historische en
geografische componenten komen naar voren als de belangrijkste bronnen hiervoor. Doordat Zwitserland
zelf nooit de beschikking over veel grondstoffen heeft gehad, hebben Zwitserse ondernemers altijd
moeten concurreren op innovativiteit. Zowel de uurwerkmakers als de kleurstoffabrikanten werden
constant uitgedaagd om hun producten te verbeteren (paragraaf 3.4.1). Bovendien zijn veel Zwitserse
bedrijven altijd zeer gespecialiseerd geweest: vaak bezetten ze een niche, waardoor ze de ruimte hebben
om te investeren in innovatie.
Uit een vergelijking van de Nederlandse en de Zwitserse bedrijfscultuur, gebaseerd op een grootschalige
bevraging van managers, komt naar voren dat de Zwitsers meer gericht zijn op ‘performance’ (op een
schaal van één tot zeven zijn de Nederlandse en Zwitserse ‘performance orientation’ respectievelijk 4,3 en
4,9) (Tabel 14; Szabo, et al., 2002, p. 63). Ook in de interviews is naar voren gekomen dat Zwitsers meer
gesensibiliseerd zijn voor hoge productkwaliteit, oftewel de bekende ‘Swiss Label’-kwaliteit.
Tegelijkertijd blijkt uit interviews dat Zwitserland lange tijd een echte ondernemerscultuur heeft
ontbeerd. De ‘entrepreneur’ was aan het begin van de jaren negentig in Zwitserland nog volkomen
onbekend. De Nederlandse handelaarsmentaliteit heeft in Zwitserland nooit werkelijk bestaan. Iedereen
kon aan de slag bij de bestaande bedrijven, die veelal een lange traditie hadden, en het oprichten van een
eigen bedrijf was niet gebruikelijk (meer over start-up bedrijven in paragraaf 3.4.6). Bovendien zijn de
Zwitsers traditioneel risicomijdend. Dit wordt bevestigd in het vergelijkende onderzoek van Szabo et al:
zowel Nederlanders als Zwitsers streven naar een lagere risicovermijding (‘uncertainty avoidance’); toch
kennen Zwitserse managers vergeleken met hun Nederlandse tegenhangers een significant hogere
waarde toe aan de risicovermijding van hun land (zie Tabel 14; Szabo, et al., 2002). Ook andere bronnen
noemen risicovermijding als de belangrijkste barrière voor innovatie in Zwitserland (Lebret, Månson, &
Aebischer, 2006, p. 133).
Tabel 14: De houding van managers ten opzichte van enkele culturele factoren. Voor alle vier factoren wordt zowel de ‘as
is’-waarde (hoe het in de ogen van de managers nu is) en de ‘should be’-waarde (hoe het zou moeten zijn) verstrekt. De
kolom ‘Germanic Europe’ bevat het gemiddelde voor Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De gegevens zijn
gebaseerd op antwoorden van 321 Zwitserse, 287 Nederlandse, 456 Duitse en 169 Oostenrijkse managers. Bron: Szabo,
et al., 2002, p. 63.

As is
Uncertainty avoidance
Future orientation
Performance orientation
Assertiveness
Should be
Uncertainty avoidance
Future orientation
Performance orientation
Assertiveness

Zwitserland
5,37
4,73
4,94
4,51
Zwitserland
3,16
4,79
5,82
3,21

Nederland
4,70
4,61
4,32
4,32
Nederland
3,24
5,07
5,49
3,02

Verschil
NL-CH
+0,67
+0,12
+0,62
+0,19
Verschil
NL-CH
-0,08
-0,28
+0,33
+0,19

WestDuitsland
5,22
4,27
4,25
4,55
WestDuitsland
3,32
4,85
6,01
3,09

OostDuitsland
5,16
3,95
4,09
4,73
OostDuitsland
3,94
5,23
6,09
3,23

‘Germanic
Europe’
5,12
4,40
4,41
4,55
‘Germanic
Europe’
3,46
5,01
5,90
3,07

9

De Zwitserse Handelszeitung publiceert jaarlijks de zogenaamde ´Swiss Innovation Guide´ met een overzicht
van ontwikkelingen in het innovatielandschap, zoals veelbelovende start-up-bedrijven en nieuwe
technologiegebieden. De gids wordt gemaakt in samenwerking met het jaarlijkse ‘Swiss Innovation Forum’.
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Een andere culturele factor is de arbeidsmobiliteit. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de
Nederlandse arbeidsmarkt relatief dynamisch: “Vergeleken met twaalf andere Europese landen blijkt in
Nederland mobiliteit relatief vaak voor te komen. Op grond van gegevens van 2001 blijkt dat Nederland
de vijfde plaats inneemt en eigenlijk maar betrekkelijk weinig verschilt van de nummer één, Engeland
(24% van de werkenden was in de afgelopen twee jaar van baan veranderd, voor Nederland gold dit voor
20%). De afstand tot bijvoorbeeld Duitsland (op nummer tien met 9,3% mobiliteit) is beduidend groter”
(Gesthuizen & Dagevos, 2005, p. 69). Zwitserse cijfers zijn bij dit onderzoek niet betrokken, maar het lijkt
erop dat de arbeidsmobiliteit -ondanks de stijgende lijn- lager is.10 Deze factor wordt door buitenlandse
bedrijven genoemd als reden om overgenomen Zwitserse divisies op dezelfde locatie voort te zetten (zie
paragraaf 3.4.5).11
Een laatste factor die in een hoofdstuk over cultuur niet mag worden genegeerd, is het enerzijds
pluriforme en anderzijds zeer kleinschalige karakter van Zwitserland. Als meertalig land, opgebouwd uit
26 kantons met een hoge mate van autonomie, kan Zwitserland bij uitstek een multicultureel land worden
genoemd. Alhoewel in sommige interviews ook kritiek werd geuit op de taalproblematiek (bijvoorbeeld
Franstalige Zwitsers die onvoldoende beheersing van het Duits hebben), heeft het pluriforme karakter
Zwitserland ook voordelen. Zo faciliteert de meertaligheid de samenwerking met Duitsland, Frankrijk en
Italië. Daarnaast wordt de multiculturaliteit meermaals genoemd in combinatie met het goede
vestigingsklimaat. Ten slotte draagt het ook bij aan het consensusklimaat in de Zwitserse maatschappij:
“the need to build bridges is omnipresent in Swiss society” (Weibler & Wunderer, 2007, p. 270). Dit kan
de innovativiteit ten goede komen. Naast de pluriformiteit is ook de kleinschaligheid van belang: dit
kenmerk faciliteert immers sterke persoonlijke netwerken. Ondernemers en wetenschappers kennen
elkaar vaak al vanwege bijvoorbeeld hun herkomst (“ik kom uit hetzelfde dal”), of een gezamenlijke
militaire dienst. Ook politici zijn makkelijk bereikbaar, gedeeltelijk vanwege het kantonnale systeem.
3.4.4

Netwerken

Netwerk- en clusterstructuren dragen op verschillende manieren bij aan de innovatiekracht van een land.
Zwitserland heeft een lange ervaring met bedrijvenclusters: de uurwerkmakers en kleurstofproducenten
uit de 18e eeuw waren verbonden in een organisch gegroeid netwerk, waarin op grote schaal kennis werd
uitgewisseld, maar tegelijkertijd de concurrentie werd aangewakkerd (zie paragraaf 3.4.1). Ook
tegenwoordig blijkt Zwitserland op dit gebied nog steeds goed te presteren, zoals de subindicator
‘netwerken’ van het DIW-onderzoek aantoont (Tabel 15). Vooral op de onderindicator ‘mondiaal
kennisnet’ is de score hoog, veroorzaakt door het grote aandeel van Zwitserland aan octrooiaanvragen.
Ook bij de andere onderindicatoren scoort Zwitserland hoger dan Nederland.
De interviews met beleidsmakers geven echter een andere indruk van de Zwitserse netwerk- en
clusterstructuur. Clusters zijn in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld vaak niet geïnstitutionaliseerd.
Bovendien ontbreken vaak centrale aanspreekpunten voor sectoren. De rol van clusters in Zwitserland
verschilt met andere woorden wezenlijk van die in Nederland en Duitsland.

10

Voor meer informatie, zie de HR-monitor van de universiteit en ETH Zürich via
http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2009/schweizer-arbeitsmarkt-jeder-dritte-ist-zu-einem-berufs-undwohnortswechsel-bereit.html
11

Hierbij moet worden opgemerkt dat Zwitserland wel een relatief flexibel ontslagrecht kent. Alhoewel
werknemers minder van baan wisselen, kan het bedrijf –indien nodig– dus wel dynamischer met hun personeel
omgaan.
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Tabel 15: Subindicator ‘netwerken’ binnen het DIW-onderzoek. Voor de onderindicatoren ‘kennistransfer’ en
‘bedrijfsnetwerken’ zijn GCR-cijfers gebruikt. De onderindicator ‘clusters’ is opgebouwd uit GCR-data en onderzoek naar
clusterpotentieel. Voor de indicator ‘mondiaal kennisnet’ zijn OECD-cijfers over het aandeel in internationale octrooien
gebruikt. Bron: von Hirschhausen, et al., 2009.

DIWindicator
netwerken
Zwitserland
Nederland
Duitsland

Score

Rang
totaal

7,0
4,7
6,0

1e
9e
3e

Rang
bedrijfsnetwerken
4e
7e
3e

Rang
kennistransfer
2e
8e
5e

Rang
clusters
3e
14e
7e

Rang
mondiaal
kennisnet
1e
4e
7e
Duitse clustertaxonomie

Duitsland bezit een uitgebreid spectrum aan innovatienetwerken, de zogenaamde ‘Kompetenznetze’,
gesteund door het federale ministerie van Economische Zaken (BMWi).12 Het Duitse BMWi verdeelt de
netwerken in drie categorieën: bottom-up netwerken (veelal opgericht door een groepje kleine of
middelgrote bedrijven dat al langer samenwerkt), exogene top-down netwerken (veelal politieke
initiatieven ter versterking van de regionale innovatiekracht) en endogene top-down netwerken
(netwerken rondom een belangrijke speler in het innovatielandschap, zoals een kennisinstelling,
grotendeels afhankelijk van publieke middelen) (BMWi, 2008a). Uit onderzoek blijkt dat in Duitsland meer
dan tweederde van de ‘Kompetenznetze’ tot de categorie exogene top-down netwerken behoort (BMWi,
2008b).
Zwitserse netwerk- of clusterinitiatieven (net zoals het innovatiebeleid in het algemeen) worden
gekenmerkt door een bottom-up aanpak. De Duitse exogene top-down netwerken komen dus beduidend
minder voor. Het initiatief ligt in Zwitserland over het algemeen bij het bedrijfsleven, soms gesteund door
de kantons. De Zwitserse netwerken zijn sterk regionaal van aard en worden veelal beheerd door een van
de aangesloten bedrijven of instellingen. Dat geldt ook voor grotere netwerken: zo organiseert het life
science cluster BioValley activiteiten voor de eigen leden, maar treedt het slechts beperkt naar buiten, in
tegenstelling tot hun Franse tegenhanger (zie de beschrijving in voetnoot 43).13 Hierdoor is er vaak ook
geen sprake van substantiële internationaliseringsactiviteiten. Het ontbreken van top-down netwerken
komt voort uit de Zwitserse cultuur en wordt bevestigd door het innovatiebeleid.
Ondanks de afwezigheid van top-down netwerken zijn er hechte contacten binnen sectoren. De
sectorstructuur met een groot aantal bedrijven in een beperkt aantal sectoren heeft gezorgd voor
organisch gegroeide bedrijvenclusters (paragraaf 3.4.1). De kleinschaligheid van het land heeft hier
eveneens aan bijgedragen. Brancheverenigingen versterken bovendien de organische clusterstructuur.
Contacten met universiteiten komen veelal voort uit sociale netwerken, bijvoorbeeld van personeelsleden
met een onderzoeksachtergrond.
Vanuit de overheid zijn verschillende initiatieven gestart om netwerken en clusters te institutionaliseren,
zowel door de KTI en het SNF als door de kantons; deze initiatieven worden hieronder beschreven. De KTI
stimuleert de institutionalisering van netwerken en consortia. Zo steunt zij zogenaamde R&D-consortia,
waarin aanvragen voor KTI-projecten (zie paragraaf 3.4.11) thematisch samengevoegd en gestimuleerd
12

Voor een overzicht van alle Duitse netwerken, zie het jaarverslag ‘Kompetenznetze’ (BMWi, 2008a). Voor een
uitgebreide analyse van de functie, structuur, management, financiering en internationalisering van
netwerken, zie ‘Kompetenznetze initiieren und weiterentwickeln’ (BMWi, 2008b).
13

Ook bij andere clusters is dit het geval: alhoewel bijvoorbeeld BioAlps en het Medical Cluster gelieerd zijn aan
respectievelijk het ‘Office de Promotion des Industries et des Technologies’ van Genève en innovatieorganisatie ‘InnoBe’ in Bern, worden ook zij gekenmerkt door een bottom-up structuur.
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worden. Indien het consortium genoeg KTI-projecten voortbrengt, ontvangt het van de KTI 10% van de
projectkosten als infrastructurele bijdrage. Voorbeelden van dergelijke nieuwe consortia zijn
ManufutureCH (werktuigbouwkunde), Swiss MNT Network (micro- en nanotechnologie),
SwissFoodResearch (voedingstechnologie) en NetzwerkHolz (bosbouw en houtbewerking). Daarnaast
steunt de KTI twee zogenaamde platforms, SwissBiotech en SwissMedtech, die als informatievoorziening
voor buitenstaanders moeten dienen.
Ook op kantonnaal niveau krijgt de bevordering van hightech clusters steeds meer aandacht. Terwijl
kantons zich voorheen vooral richtten op de algemene economische stimulering (bijvoorbeeld promotie
van het kanton als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven, zie paragraaf 3.4.5), zijn verschillende
kantons begonnen met het opzetten van gericht innovatiebeleid. Zo ondersteunen de stad en het kanton
Zürich clusters in de financiële sector, de levenswetenschappen, de creatieve technologie en de ICT.14 Het
kanton Fribourg is het eerste kanton met een alomvattende innovatiestrategie (zie 3.4.11). Een van de
onderdelen is de stimulering van (veelal bottom-up) clusters, onder meer op de gebieden
kunststoftechnologie en nanotechnologie.15
Op het gebied van meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek heeft het SNF
onderzoekszwaartepunten opgezet (paragraaf 3.4.8). Deze kunnen worden beschouwd als endogene topdown netwerken, aangezien een universiteit de rol van leidende organisatie krijgt toegewezen. Alhoewel
dit vooral op wetenschappelijk onderzoek en niet zozeer op innovatie gericht is, zou dit in de
valorisatiefase ook enige netwerkvorming bij betrokken bedrijven teweeg kunnen brengen. Ten slotte zijn
binnen
het
ETH-systeem
zogenaamde
competentiecentra
opgericht,
thematische
samenwerkingsverbanden tussen ETH-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Een verdere toelichting
op de samenwerking tussen bedrijven en universiteiten wordt gegeven in paragraaf 3.4.9.
3.4.5 Openheid van de economie
De openheid van de economie heeft een positief effect op innovatie. Een open economie kent een hogere
mate van internationale concurrentie, hetgeen leidt tot een grotere noodzaak voor innovatie en hogere
R&D-uitgaven van de industrie. Daarnaast leidt een open economie tot een grotere afzetmarkt, waardoor
R&D-uitgaven makkelijker terugverdiend kunnen worden (Erken & Ruiter, 2005, pp. 69-72). Uit het
onderzoek van Erken & Ruiter blijkt dat Nederland samen met België de meest open economie van
Europa heeft. Zwitserland scoort hier lager. Zowel Zwitserland als Nederland is sterk geglobaliseerd: in
een recent klassement van de mate van globalisering (op sociaal, financieel en politiek vlak) staan
Zwitserland en Nederland respectievelijk tweede en derde (Vujakovic, 2009). Door de globaliseringsgraad
hebben beide landen een goede uitgangspositie voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. In
de innovatiecontext is vooral het aantrekken van kennisintensieve bedrijven met onderzoeksactiviteiten
van belang. Deze investeringen in R&D-activiteiten kunnen immers een spillover van kennis
teweegbrengen (Erken, Kleijn, & Lantzendörffer, 2004). Uit cijfers van UNCTAD blijkt dat beide landen
succesvol zijn in het aantrekken van een grote hoeveelheid directe buitenlandse investeringen (FDI)
(Figuur 14).

14

Meer informatie over de clusterstrategie van Zürich, zie http://www.stadtzuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/wirtschaftsfoerderung/clusterstrategie.html.
15

Meer informatie over de innovatiestrategie van Fribourg, zie www.innovationregionale.ch.
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Figuur 14: Buitenlandse investeringen, ingaand en uitgaand, in 2004 (links) en 2008 (rechts). Bron: UNCTAD World
Investment Report 2006 & 2009.

In Zwitserland hebben verschillende internationale hightech bedrijven hun Europese hoofdvestiging.
Twaalf niet-Europese Fortune Global 500-bedrijven hebben er hun hoofdkwartier; hiermee bezet
Zwitserland de eerste plaats wat betreft de waarde van het aantal Fortune 500-bedrijven per inwoner,
gevolgd door Nederland (Gostelie, Kuenen, Cools, & Nienhuis, 2008).16 Voorbeelden van Europese
hoofdkwartieren in Zwitserland zijn Hewlett-Packard in Genève, IBM in Rüschlikon bij Zürich, en
Medtronic bij Lausanne. Een aantal van deze bedrijven is sterk geworteld in het Zwitserse
onderzoekslandschap. Zo heeft IBM een groot onderzoekslaboratorium in Rüschlikon bij Zürich. Aan IBMonderzoekers uit Rüschlikon is inmiddels al tweemaal de Nobelprijs toegekend. IBM heeft bovendien
bekend gemaakt om in samenwerking met de ETH Zürich in 2011 een nieuw
Nanotechnologielaboratorium (‘Nanoscale Exploratory Technology Laboratory’) op te zetten, dat ruimte
zal bieden aan IBM-werknemers, ETH-onderzoekers en het MKB. Het Amerikaanse Disney is eveneens een
samenwerking begonnen met de ETHZ in de vorm van ‘Disney Research Zurich’, een
onderzoekslaboratorium op het gebied van computeranimatie, kunstmatige intelligentie en robotica
onder leiding van een ETH-hoogleraar. Het Duitse SAP werkt daarnaast nauw samen met de universiteit
van St. Gallen en heeft daar een zogenaamd ‘Campus-based Engineering Center’.
Uiteraard zijn er ook in Nederland legio voorbeelden van R&D-activiteiten van buitenlandse bedrijven.
OECD-statistieken tonen aan dat het percentage van R&D-activiteiten, gefinancierd door buitenlandse
bronnen, in Nederland zelfs substantieel hoger is dan in Zwitserland (OECD, 2009c). In 2003 werd 15% van
de Nederlandse industriële R&D-uitgaven gefinancierd door buitenlandse bronnen. Dit is minder dan in
het Verenigd Koninkrijk (28%, 2003), maar meer dan in Zwitserland (7%, 2004), Duitsland (2%, 2004) en
het Europees gemiddelde (10%, 2006) (zie een uitgebreid overzicht in Bijlage 5). Toch blijkt uit EZonderzoek dat Nederland ondanks de zeer open economie “te weinig buitenlandse R&D-investeringen
aantrekt” (Erken & Ruiter, 2005, p. 38). Daarom wordt nader ingegaan op de redenen waarom bepaalde
bedrijven voor Zwitserland kiezen.
De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, internationale bereikbaarheid en het ‘World Class’
karakter van instituten en universiteiten zijn de drie belangrijkste locatiefactoren van R&D (Erken, et al.,
16

Zie het rapport van de Boston Consulting Group voor een overzicht van de Nederlandse situatie omtrent de
locatiekeuze van hoofdkantoren van grote bedrijven (Gostelie, et al., 2008).
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2004). Zwitserland presteert op deze gebieden goed: internationale bereikbaarheid heeft Zwitserland te
danken aan zijn centrale locatie, de hoge kwaliteit van kennisinstellingen is zichtbaar in de vorm van de
twee technische universiteiten, de kantonnale universiteiten en de onderzoeksintensieve hogescholen
(paragraaf 3.4.8). De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel is onder meer gerelateerd aan het
onderwijssysteem en het hoge aantal buitenlandse onderzoekers (paragraaf 3.4.8).
Naast de drie belangrijkste locatiefactoren worden enkele andere factoren bij interviews genoemd. De
belangrijkste hiervan is het Zwitserse leefklimaat. Zwitserse steden, met name Zürich, presteren goed in
klassementen, die het leefklimaat kwantificeren (Tabel 16). Dit houdt wederom verband met een scala
aan andere factoren, zoals het pluriforme karakter van het land (zie paragraaf 3.4.3), hogere salarissen
(alhoewel de prijzen wel substantieel hoger liggen) en de geografische ligging. Een tweede vaakgenoemde
factor is de houding en bereikbaarheid van de kantonnale overheid. Vaak zijn de kantons zeer pro-actief
in het aantrekken van buitenlandse bedrijven en wordt met belastingvrijstellingen geconcurreerd tussen
kantons. Verder hebben de meeste kantons actieve bureaus op het gebied van ‘Wirtschaftsförderung’
(bevordering van de economie).17 Langzaamaan beginnen kantons bovendien met het definiëren van een
eigen innovatiestrategie, die zich niet alleen op de promotie van het kanton als vestigingslocatie richt,
maar op innovatie in zijn geheel (zie paragraaf 3.4.11).
Tabel 16: Leefbaarheidsklassementen van Mercer, Monocle en The Economist Intelligence Unit. Bron: websites Mercer,
Monocle, The Economist.

Mercer

Monocle

Quality of Life survey 2009

Most liveable cities 2009

The Economist
Liveability 2009

Steden
Wenen
Zürich
Genève

Rang
1
2
3

Steden
Zürich
Kopenhagen
Tokyo

Rang
1
2
3

Steden
Vancouver
Wenen
Melbourne

Rang
1
2
3

Landen
Ierland
Zwitserland
Noorwegen

Rang
1
2
3

Bern
Amsterdam

9
13

Amsterdam
Genève

21
24

Genève
Zürich
Amsterdam

8
8
26

Nederland

16

Quality-of-Life-index 2005

Nederlandse life science bedrijven in Zwitserland: Crucell en DSM
Verschillende Nederlandse bedrijven in de life science sector zijn in Zwitserland actief. De redenen
hiervoor zijn divers. Een van de grootste Nederlandse bedrijven met R&D-activiteiten in Zwitserland is
DSM. In Kaiseraugst bij Bazel bezit DSM een grote divisie op het gebied van voeding, ‘DSM Nutritional
Products’, die verantwoordelijk is voor een derde van de totale omzet van DSM. Deze divisie, die
voedingsstoffen produceert voor fabrikanten als Nestlé en Unilever, heeft DSM in 2002 van farmabedrijf
Roche overgenomen. De R&D-activiteiten zijn in Zwitserland gebleven. Als redenen voor deze
locatiekeuze staat de historische component uiteraard bovenaan: het bedrijf heeft een lange traditie in de
regio Bazel en in sterk geworteld in het Zwitserse innovatiesysteem, getuige de samenwerkingsverbanden
met onder andere de ETH Zürich en Nestlé. Daarnaast biedt de nabijheid van de farmaceutische industrie
samenwerkingsmogelijkheden en vormt het een goede bron van menselijk kapitaal is. Verder blijkt de
lokale politiek van invloed te zijn: niet alleen zorgt deze voor infrastructurele voorzieningen voor het
bedrijf, maar ook het kanton verschaft belastingvoordelen voor grote bedrijven als DSM. Ten slotte wordt
ook een onverwachte reden genoemd, namelijk de beschikbaarheid van grondstoffen. Alhoewel
Zwitserland bekend staat als een grondstofarm land (een van de aanjagers van de hightech industrie, zie
17

Zie bijvoorbeeld de activiteiten van ‘Wirtschaftsförderung Bern’ op www.wfb.ch. Voor de regio rond Zürich is
de organisatie ‘Greater Zurich Area’ opgericht, die zich ook richt op de promotie van Zürich als vestigings- of
investeringslocatie, zie www.greaterzuricharea.ch.
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paragraaf 3.4.1), bezit het een grondstof die DSM op grote schaal gebruikt: Edelweiss. DSM verwerkt
planten uit de Zwitserse Alpen in haar producten (de zogenaamde ‘Alpaflor’-productlijn).
In 2006 heeft het Leidse biotechnologiebedrijf Crucell de Zwitserse vaccinfabrikant Berna Biotech
overgenomen. Als succesvol producent van vaccins was Berna een goede aanvulling op het zeer I&Dintensieve (Innovation & Discovery, aldus Crucell) bedrijf, dat nog weinig producten op de markt had.
Alhoewel de R&D-activiteiten voornamelijk in Leiden zijn ondergebracht, blijft het bedrijf zich in Bern
sterk bezighouden met procesontwikkeling (zoals FlexFactories, flexibele productie-infrastructuur).
Volgens Crucellmanagers in Bern biedt Zwitserland zeer goede omstandigheden: een hoog
opleidingsniveau en een sterke farmaindustrie, en daardoor goede recruitmentkansen. Bovendien zijn
Zwitserse werknemers relatief loyaal en locatiegebonden: het in stand houden van de activiteiten in Bern
is cruciaal voor het behoud van know-how (meer informatie over de relatief lage arbeidsmobiliteit, zie
paragraaf 3.4.3).
Uit de voorbeelden van de twee genoemde Nederlandse life science bedrijven in Zwitserland blijkt dat de
Zwitserse infrastructuur, de beschikbaarheid van menselijk kapitaal en, in sommige gevallen, regionale
belastingvoordelen bijdragen aan het goede Zwitserse vestigingsklimaat. De belangrijkste hoofdreden is –
logischerwijze– in beide gevallen echter de overname van een succesvolle, innovatieve Zwitserse firma of
divisie.18,19 Alhoewel deze factor universeel lijkt, speelt het specifiek voor Zwitserland een rol van
betekenis. Zwitserland heeft immers een groot aantal zeer gespecialiseerde kleine hightech bedrijfjes
(onder andere in de medische technologie, precisietechnologie en biotechnologie, zie paragraaf 3.4.1).
Deze bedrijven zijn vanwege hun know-how en de specifieke niches-posities aantrekkelijke
samenwerkingspartners. Het is dus mogelijk dat het innovatieve MKB het land een voorsprong geeft bij
het binnenhalen van buitenlandse R&D-investeringen.
Naast het aantrekken van buitenlandse investeringen is het behoud van R&D-activiteiten in Zwitserland
eveneens van belang.20 Zwitserse bedrijven voeren een substantieel deel van hun onderzoek in het
buitenland uit. Bij Novartis is dit bijna tweederde; bij Roche zelfs viervijfde deel (Figuur 15). 63% van de
octrooien in Zwitsers bezit is in het buitenland uitgevonden (in Nederland is dit 44%) (OECD, 2009d, p.
117). Het moge daarom geen verrassing zijn dat Zwitserland meer R&D exporteert dan importeert. Als
percentage van het BNP is Zwitserland zelfs de grootste R&D-exporteur ter wereld, gevolgd door Finland
en Nederland (Booz & Company, 2009, p. 13).
Deze uitkomsten zijn vooral het gevolg van de hoge internationaliseringsgraad van de farmaceutische
industrie in het algemeen. Echter, de binnenlandse R&D-investeringen van deze bedrijven zijn relatief
hoog, als de binnenlandse omzet in ogenschouw wordt genomen: zo komt slechts 1,2% van de totale
omzet van Novartis uit Zwitserland. De Zwitserse farmabedrijven hebben daarom veel
onderzoeksfaciliteiten in grote afzetmarkten, zoals de Verenigde Staten. De mate waarin de grote
bedrijven verankerd zijn in het Zwitserse onderzoekslandschap varieert. Roche heeft in 2001 een groot
instituut in Bazel gesloten (het Bazel Instituut voor Immunologie). Toch heeft het nog steeds grootschalige
18

In de sector medische technologie zijn ook legio voorbeelden beschikbaar: zo heeft Stryker, producent van
medische implantaten uit Michigan, ooit een klein Zwitsers bedrijf overgenomen. Inmiddels is de Zwitserse
divisie uitgebreid en is het een cruciaal onderdeel van het bedrijf.
19

Uiteraard zijn ook voorbeelden van Zwitserse bedrijven in Nederland beschikbaar: zo heeft het kleine
Prionics, een voormalige life science spin-off van de universiteit van Zürich, een grote R&D-tak in Lelystad sinds
de overname van Cedi Diagnostics.
20

Uiteraard kunnen buitenlandse onderzoeksactiviteiten van Zwitserse bedrijven ook tot een instroom van
know-how leiden; over het algemeen is een grootschalige verplaatsing van R&D naar het buitenland echter
ongewenst.
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R&D-faciliteiten in de stad, waaronder een centrum voor ‘medical genomics’. Novartis in Bazel heeft niet
alleen een grote R&D-faciliteit, maar ook een instituut voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek,
het Friedrich Miescher Instituut. Er bestaan zelfs plannen om deze onderzoeksfaciliteiten op een grote
campus te bundelen met de afdelingen biowetenschappen van de universiteit van Bazel.
De vraag rijst wat de Zwitserse bedrijven doet besluiten om R&D-activiteiten in het thuisland te blijven
uitvoeren. Uit interviews blijkt dat voor deze bedrijven de eerder besproken locatiefactoren een rol
spelen: de beschikbaarheid van menselijk kapitaal en kwalitatief hoogstaande kennisinstellingen. In de
context van de beschikbaarheid van geschoold personeel wordt bovendien veelvuldig de betrokkenheid
van het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs genoemd: Zwitserse bedrijven maken vaak gebruik van
scholieren uit het duale onderwijssysteem als aanvullende vakkrachten en oefenen via
brancheverenigingen zelf invloed op de leerstof uit (zie paragraaf 3.4.10).

R&D-uitgaven van grote Zwitserse bedrijven
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Figuur 15: R&D uitgaven van grote bedrijven per jaar (miljard US$; 2006/2007). Bron: brochures Roche, Novartis, Nestlé.

3.4.6 Technostarters
Het aantal start-up bedrijven is in vergelijking met andere landen laag in Zwitserland. Volgens de Global
Entrepreneurship Monitor bevindt Zwitserland zich in de middenmoot van de geïndustrialiseerde landen
met 6,3% van de beroepsbevolking als jonge ondernemer (in Nederland is dit 5,2% in 2007) (Volery,
Bergmann, Gruber, Haour, & Leleux, 2007, p. 11). Gegevens van Eurostat omtrent bedrijfsdemografie zijn
negatiever over Zwitserland. Deze cijfers tonen dat er in Zwitserland beduidend minder nieuwe bedrijven
per jaar ontstaan dan in Nederland (in Nederland is het aantal nieuwe bedrijven, oftewel ‘enterprise
births’ 8,7% van het totale aantal bedrijven in 2004; in Zwitserland is dit 3,6%). Deze cijfers zeggen echter
niets over het aantal hightech start-ups in beide landen. Wel bekrachtigt het de risicovermijding van de
Zwitsers (zie paragraaf 3.4.3 en Tabel 14). Uit verschillende interviews komt immers naar voren dat de
Zwitsers bij voorkeur het aantal onzekerheden willen minimaliseren alvorens zij een bedrijf oprichten. Dit
is een culturele drempel voor de oprichting van een start-up.
Naast een culturele drempel blijkt uit interviews dat er voor start-ups ook vaak hoge financiële drempels
zijn. Door Zwitserse ondernemers wordt met afgunst gekeken naar het Duitse ‘Hightech Gründerfonds’,
geïnitieerd door het Duitse Ministerie van Economische Zaken (BMWi), dat financiële steun geeft aan
nieuwe bedrijven. In Zwitserland wordt door de overheid geen financiële hulp verstrekt aan start-up
bedrijven. Bovendien is de beschikbaarheid van venture capital onvoldoende (zie paragraaf 3.4.7).
Toch blijkt uit andere bronnen dat Zwitserland ook successen kent inzake hightech start-ups. Zo komt uit
de ETH Zürich een groot aantal spin-off bedrijven voort, zelfs meer dan uit de meeste vergelijkbare
Amerikaanse en Europese universiteiten. Sinds 1998 zijn er meer dan 150 spin-off bedrijven ontstaan;

Innovatie op z’n Zwitsers

36

jaarlijks is dit aantal meer dan twintig (Tabel 17).21 Bovendien is de overlevingsratio van ETH-start-ups
circa 90%. Aan de EPF Lausanne is het aantal spin-offs lager dan in Zürich, maar sterk stijgende: in 2008
zijn er achttien spin-offs opgericht. Opvallend is dat in Zwitserland de rol van venture capital beperkt is
(zie Tabel 17 en paragraaf 3.4.7).
Tabel 17: Spin-off bedrijven aan de ETH Zürich, de EPF Lausanne en aan geselecteerde Britse universiteiten. Voor de
periode 2001-2006 is bovendien het percentage spin-offs met financiële steun van venture capital of business angels
weergegeven. Bron: Oskarsson & Schläpfler, 2008, pp. 16, 31; website EPF Lausanne.

Universiteit
ETH Zürich

EPF Lausanne

ETH Zürich
University of Cambridge
University of Oxford
Imperial College

Jaartal
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2001-2006
2001-2006
2001-2006
2001-2006

Aantal spin-offs
16
21
23
8
12
18
67
30
24
29

Met VC-steun
N/A

N/A

26,9%
66,7%
75,0%
65,5%

Ook in de zogenaamde ‘Red Herring’-lijst, waarin de duizend meest innovatieve en veelbelovende startups van Europa worden genoemd, presteert Zwitserland uitstekend: veertien bedrijven uit Zwitserland
staan vermeld, meer dan uit elk ander land (Nederlandse start-ups kwamen slechts vier keer in de lijst
voor) (zie Bijlage 13). Bovendien zijn de veertien bedrijven afkomstig uit verschillende sectoren:
levenswetenschappen, internet- en communicatietechnologie en media; alle Nederlandse firma’s zijn
daarentegen internetbedrijven.
De goede resultaten aan de ETH en op de ‘Red Herring’-lijst kunnen verklaard worden door verschillende
initiatieven. Ten eerste levert de ETH Zürich steun aan nieuwe spin-off bedrijven via het transferbureau,
waar veertien personen werkzaam zijn. De ETH kent een speciaal label toe aan spin-off bedrijven, die
gestoeld zijn op know-how van (voormalig) ETH-onderzoekers en die een goed businessplan kunnen
overleggen. Daarnaast geeft de ETH adviezen aan studenten en onderzoekers met spin-off plannen, onder
meer in samenwerking met de KTI via het zogenaamde ‘Young Entrepreneurial Program’ (YEP). Aan
studenten en onderzoekers worden via het programma BusinessTools verschillende korte cursussen
aangeboden, die elk facet van het oprichten van een firma beslaan.22 Bovendien kunnen nieuwe ETHgerelateerde bedrijven gebruik maken van de infrastructuur van de universiteit. Ook de EPFL steunt spinoff initiatieven. Zo worden via het programma ‘Innogrants’ sinds 2005 jaarlijks vijf tot tien projecten
financieel gesteund (Lebret, et al., 2006). Met de financiële steun kan door het spin-off bedrijf een EPFLonderzoeker aangesteld worden.23 Bovendien is de EPFL vermaard om het aanbod van cursussen over
ondernemerschap aan studenten en promovendi. Ook aan andere instellingen worden spin-offs gesteund;
zes van de vermelde ‘Red Herring’-bedrijven zijn directe spin-offs van een Zwitserse universiteit of
hogeschool (Bijlage 13).
Binnen de federale overheid is de KTI verantwoordelijk voor het stimuleren van start-ups. Zo wordt het
CTI-Start-Up programma georganiseerd, dat coaching en advisering biedt. Meer dan honderd start-ups
melden zich jaarlijks voor dit coachingtraject aan. Uiteindelijk ontvangen er ongeveer 25 het zogenaamde
21

Het transferbureau van de ETH heeft in 2008 een uitgebreide analyse gepubliceerd over spin-off bedrijven,
afkomstig van de ETH, hun prestaties en de rol van venture capital. Zie Oskarsson & Schläpfler, 2008.
22

Meer informatie op http://www.startzentrum.ch/de/kurse/ of via het Startzentrum in Zürich-Binz.

23

Meer informatie over de activiteiten van de EPFL, zie Lebret, et al., 2006.
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CTI-label. Sinds 1996 zijn er 200 labels toegekend; de start-up bedrijven met een CTI-label hebben een
overlevingsratio van meer dan 85%. Het label wordt vaak gebruikt door bedrijven bij het aantrekken van
nieuwe investeringen. Start-up bedrijven met het label maken hier veelvuldig melding van op
promotiemateriaal, hetgeen het belang van een dergelijk label aangeeft (start-up bedrijf Primequal meldt
op de eigen website: “highly coveted CTI Certification from the Swiss Government, testimonial of its high
innovation and its high market potential”). De steun van de KTI is per definitie echter niet financieel van
aard.
Naast het ontbreken van financiële steun van de KTI is er in Zwitserland ook een gebrek aan venturecapital-investeringen (zie 3.4.7). De financiële leemte die hierdoor wordt gecreëerd, wordt gedeeltelijk
opgevuld door private organisaties. Zo zijn er in Zwitserland verscheidene stichtingen die financiering voor
nieuwe bedrijven aanbieden. Zo kent de W.G. Vigierstichting in Solothurn prijzen tot 100.000 frank toe
aan veelbelovende plannen. Ook de Zürcher Kantonalbank beheert prijzengeld van bijna 100.000 frank,
genaamd de ‘ZKB Pionierpreis’. Verschillende andere stichtingen hebben het pre-seed fonds ‘Venture
Kick’ opgericht, dat wordt beheerd door het Institut für Jungunternehmen aan de universiteit van St.
Gallen. Speciaal gericht op de biotechnologie heeft Novartis een ‘venture fund’ opgericht; van de zestig
gesteunde bedrijven bevinden zich er twaalf in Zwitserland.
Door de Zwitserse tak van het consultancybedrijf McKinsey wordt verder tweejaarlijks in samenwerking
met de ETH Zürich ‘Venture’ georganiseerd, een grootschalig evenement voor start-up bedrijven. Tijdens
‘Venture’ vinden coachingsessies plaats en wordt prijzengeld ter waarde van 150.000 frank verdeeld
onder veelbelovende start-ups. Vooral de netwerkmogelijkheden tijdens dit evenement worden door
beginnende ondernemers geroemd. Consultancybedrijf Ernst & Young sponsort in samenwerking met
enkele stichtingen het evenement ‘Venture Summit’, waarbij beginnende ondernemers samen met
ervaren managers, investeerders en experts de Zwitserse bergen intrekken. Al deze initiatieven hebben
tot doel om start-up plannen in Zwitserland te faciliteren.
Van groot belang voor start-up bedrijven is verder de infrastructuur voor kleine bedrijven. Hier heeft een
opvallende ontwikkeling plaatsgevonden. In het afgelopen decennium is een groot aantal incubatoren en
innovatiecentra opgericht, veeluit dankzij private initiatieven. Zwitserland maakte deze ontwikkeling
relatief laat door, onder meer door de afwezigheid van overheidsbeleid op dit gebied. Zoals het de
Zwitserse cultuur betaamt, heeft het bedrijfsleven hierbij het initiatief genomen (zie paragraaf 3.4.11). In
veel gevallen hebben de lokale en regionale overheden in een later stadium assistentie verleend, vooral
sinds de afgelopen jaren een sterker regionaal economisch stimuleringsbeleid zijn intrede heeft gedaan
en de incubatoren plotseling een belangrijke schakel in de regionale economie bleken te zijn. In de
literatuur wordt dit als volgt omschreven:
“Switzerland has developed a growing number of ITI centres within the last 5 to 6 years. It is until now a
more or less bottom-up, self-organizing process, fuelled by private initiative and proactive public authorities
[…]. By doing so, the ITI centres establish, as a by-product, a new instrument for regional economic
development, noteworthy without deliberate public intention.” (Thierstein & Wilhelm, 2001, p. 329).
Opvallend genoeg zijn ‘science parks’, incubatoren op de campus van een kennisinstelling, in Zwitserland
ongewoon. De verklaring is hiervoor waarschijnlijk dat incubatoren vaak private initiatieven zijn,
ongerelateerd aan de universiteiten. De EPF Lausanne heeft het enige echte ‘science park’, PSE, dat
hightech spin-offs en start-ups van huisvesting en financieringsmogelijkheden (seed funding) voorziet.
Sinds 2008 heeft de EPFL bovendien huisvesting voor ‘very early stage ventures’, genaamd ‘le garage’. Het
EMPA, het onderzoeksinstituut op het gebied van materiaalkunde (zie 4.3.2), is eveneens bezig met de
verdere ontwikkeling van een ‘science park’. Het ‘glaTec’, op de EMPA-campus in Dübendorf, geeft startups de mogelijkheid om van de infrastructuur van het EMPA gebruik te maken.
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Incubatoren in Zürich
Een van de meest succesvolle incubatoren van Zwitserland is het Technopark Zürich. Opgericht in 1988, in
een tijd waarin ondernemerschap nog onbekend was voor de Zwitsers (zie paragraaf 3.4.3), heeft het een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn hechte contacten met de ‘Wirtschaftsförderung’ van de stad
Zürich en de regionale investeringsbank, de Zürcher Kantonalbank, levert financiële steun. Het
Technopark blijft echter een privaat initiatief. Inmiddels zijn er meer dan 250 firma’s en kennisinstellingen
gevestigd. De ETH Zürich heeft er verscheidene laboratoria, net zoals meerdere hogescholen en het CSEM,
het onderzoeksinstituut op het gebied van microtechnologie en micro-elektronica. De bedrijven zijn
opgedeeld in drie categorieën: de kern wordt gevormd door innovatieve hightech firma’s, aangevuld door
bedrijven, die bij de valorisatie van dienst kunnen zijn, zoals design- en marketingfirma’s, en
productiebedrijven. Hierdoor wordt de hele innovatieketen afgedekt. Daaromheen zijn verschillende
faciliteiten beschikbaar en worden contacten met mogelijke investeerders gestimuleerd.
Om de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven te bemoedigen, wordt ruimte in het
Technopark toegekend aan een project in plaats van een instelling. De samenwerking tussen
ondernemers en ETH-onderzoekers is hecht: gevraagd voor wie zij op dat moment werkzaam zijn, kunnen
de onderzoekers doorgaans niet direct antwoord geven. Thomas von Waldkirch, oprichter van het
Technopark, stelt dat hierdoor de ‘Könnenstransfer’ in plaats van de ‘Wissenstransfer’ centraal staat. In
andere woorden: het gaat niet alleen om de overdracht van kennis, maar ook om de overdracht van
bekwaamheid en technologische know-how. Een ander voorbeeld van succesvolle start-up infrastructuur
in Zwitserland is het Startzentrum in Zürich-Binz, dat nieuwe ondernemers adviseert, assisteert bij het
opzetten van businessplannen en huisvesting biedt aan beginnende bedrijven. Daarnaast is er in ZürichSchlieren speciaal voor biotechnologiebedrijven een technopark met laboratoriumfaciliteiten, genaamd
het Biotech Center Zürich. De voorbeelden uit Zürich illustreren de groeiende infrastructuur voor nieuwe
hightech bedrijven. In totaal zijn er twintig incubatoren lid van de overkoepelende organisatie ‘Swissparks’.24
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Figuur 16: Verloop van venture capital investeringen (totaal en alleen vroege stadia) van 1998 tot 2008 in Nederland,
Zwitserland en Duitsland. Bron: Eurostat.
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Voor meer informatie, zoals een overzicht van alle Zwitserse incubatoren, zie www.swissparks.ch.
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3.4.7 Kapitaalmarkt
De beschikbaarheid van venture capital (VC) is van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe
innovatieve bedrijven. Zwitserland scoort hier in vergelijkende studies laag op, zoals in het Global
Competitiveness Report en in het DIW-onderzoek (zie een overzicht in Bijlage 14).2526 Alhoewel
verscheidene VC-fondsen gevestigd zijn in Zwitserland, vloeien de investeringen vaak naar het buitenland.
Bovendien is eerder in dit rapport reeds getoond dat een relatief klein deel van de ETH-spin-offs (27% in
de periode 2001-2006) VC-investeringen weet te vergaren, vergeleken met buitenlandse universiteiten
(Tabel 17). Tegelijkertijd staat vast dat ETH-spin-offs met venture capital beduidend beter presteren
(Oskarsson & Schläpfler, 2008).27 Juist in Zwitserland is venture capital belangrijk, aangezien start-ups van
de overheid geen enkele financiële steun ontvangen.
Eurostat-statistieken wijzen uit dat VC-investeringen in Zwitserland wel stijgende zijn, terwijl in Nederland
juist een daling zichtbaar was. Hierdoor is Zwitserland wat betreft VC-investeringen als percentage van
het BNP boven Nederland en Duitsland uitgekomen, zowel voor vroege als latere bedrijfsstadia (Figuur
16). Toch is dit in Zwitserland nog niet duidelijk merkbaar.
Alternatieve bronnen van financiën voor start-up bedrijven, zoals stichtingen, zijn reeds besproken (zie
paragraaf 3.4.6). Om de toegang tot venture capital te vergemakkelijken heeft de KTI bovendien CTIInvest opgezet, een groep van investeerders. Internationale evenementen, logistiek gesteund door de KTI,
maken deel uit van dit publiek-private samenwerkingsproject. Voor bestaande hightech bedrijven zijn de
investeringsmogelijkheden (via de Zwitserse banken, met name de kantonnale banken) doorgaans
uitgebreider.
3.4.8 Publieke R&D
De invloed van publieke R&D op de private R&D-intensiteit staat ter discussie. Doorgaans wordt gesteld
dat publiek onderzoek private kennisontwikkeling stimuleert en aanleiding kan geven tot zowel nieuwe
private onderzoeksprojecten als nieuwe benaderingen voor bestaande onderzoeksprojecten (het
zogenaamde spillovereffect) (Cohen, Nelson, & Walsh, 2002; Donselaar, et al., 2007, p. 45). Sommige
onderzoekers beschrijven echter ook een negatief effect, doordat publieke instellingen private R&Dactiviteiten overnemen (het zogenaamde substitutie-effect). Over het algemeen wordt de balans tussen
deze twee effecten bepaald door de aard van het onderzoek en de relatie tussen het onderzoeksinstituut
en het bedrijfsleven. Daarom worden voor vergelijking tussen Zwitserland en Nederland niet alleen de
belangrijkste kennisinstellingen belicht, maar ook hun relatie met de industrie.
Tabel 18: Bibliometrische data van Zwitserland, Nederland en Duitsland (2006). Bron: SBF, 2007, pp. 16, 20.

Indicator
Aantal publicaties per 1000 inwoners
Aantal publicaties per 1000 onderzoekers
Citaties per publicatie

Zwitserland
2,5
725
7,2

Nederland
1,6
690
6,5

28

Duitsland
1,0
295
5,7

In de klassementen scoort Zwitserland zeer goed op het gebied van onderzoekskwaliteit. Bij de
subindicator van het Global Competitiveness Report 2009 voor de kwaliteit van kennisinstellingen
25

De dubbele belastingheffing op dividend wordt genoemd als een van de oorzaken van de beperkte ‘equity
financing’ in Zwitserland. Zie de analyse in OECD, 2006a, pp. 92, 130.
26
In een Zwitserse studie naar het Nederlandse innovatiesysteem uit 1999 wordt juist de beschikbaarheid van
financiering door ´business angels´ en risicokapitaal in Nederland geprezen (meer informatie op pagina 57).
27

Het blijft de vraag waarop deze correlatie gebaseerd is: zijn de bedrijven succesvoller dankzij de VCinvestering of weten investeerders juist de ‘high-potentials’ uit te kiezen? Duits onderzoek lijkt het laatste te
suggereren (Engel & Keilbach, 2007).
28
Voor een uitgebreide analyse van bibliometrische data, zie ‘Bibliometrische Untersuchung zur Forschung in
der Schweiz‘ (SBF, 2007).

Innovatie op z’n Zwitsers

40

verkrijgt Zwitserland een eerste plaats (Bijlage 2). Ook het aantal wetenschappelijke publicaties en citaties
is hoog (Tabel 18). Universiteiten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering van
publieke R&D-projecten. Daarnaast vindt er steeds meer onderzoek plaats aan hogescholen. Ook zijn er
enkele publieke en publiek-private onderzoeksinstituten. Al deze instellingen worden hieronder
besproken.
Zwitserland kent een systeem met tien kantonnale universiteiten en twee federale technische
universiteiten. De twee technische universiteiten (eidgenössische Technische Hochschule, ETH / école
polytechnique fédérale, EPF) bevinden zich in Zürich (ETHZ) en Lausanne (EPFL). Ze vallen onder de ETHRat en ontvangen hun basisfinanciering van het Staatssecretariaat voor Onderwijs en Onderzoek (SBF),
onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (EDI). De kantonnale universiteiten worden
daarentegen gefinancierd door het betreffende kanton; wel ontvangen ook zij subsidiëring van de
federale overheid (SBF/EDI). 29
Geschiedenis van de Zwitserse universiteiten
De wortels van de Zwitserse wetenschappelijke traditie liggen in de negentiende eeuw. Het land was
relatief laat met de oprichting van universiteiten: tot dan toe bestond slechts de universiteit van Basel,
aangevuld door enkele academies in onder andere Lausanne en Genève en verschillende theologische
instituten. In de negentiende eeuw werden in verschillende kantons universiteiten opgericht, die zich al
snel ook met wetenschappelijk onderzoek gingen bezighouden. Op grote schaal werden toen al
hoogleraren uit het buitenland, vooral uit Duitsland aangetrokken. Dit was het begin van de hoge
concentratie buitenlandse wetenschappers aan Zwitserse universiteiten, die nog steeds zichtbaar is.
Het kantonnale bestuur van de universiteiten, gecombineerd met de geografische nabijheid van de
universiteiten, zorgde ervoor dat de universiteiten sterk concurreerden om studenten. Deze concurrentie
leidde tot de acceptatie van een groot aantal buitenlandse studenten en de relatief vroege toelating van
vrouwen aan de universiteit. Zo schreven in 1867 de eerste studentes zich in aan de medische faculteit
van de Universiteit van Zürich. De eerste geneeskundestudente in Zürich was afkomstig uit Rusland en het
aantal Russische studentes aan de medische faculteit groeide snel. Ook uit andere landen groeide de
stroom studenten. Aan het begin van de twintigste eeuw was meer dan de helft van de Zwitserse
studentenpopulatie van buitenlandse afkomst; aan de Universiteit van Genève was dit zelfs 80% (Rüegg,
2004, p. 72).
Terwijl de kantons hun eigen universiteiten opzetten, besloot de Zwitserse federale overheid in 1855
(slechts zeven jaar na de oprichting van Zwitserland als bondsstaat) tot de financiering van een federale
universiteit met als doel het opleiden van ingenieurs voor de industrie en de bouw van infrastructuur. Op
aandringen van de kantons werden de niet-technische vakgebieden (‘het opleiden van intellectuelen’)
niet aan de federale universiteit toegekend. Deze negentiende-eeuwse beslissing heeft een krachtige
invloed op de ontwikkeling van het Zwitserse innovatiesysteem gehad. Immers, de enige universiteit met
federale financiering heeft zich daarom altijd uitsluitend gericht op vakgebieden, die nu grote industriële
relevantie hebben.
In een terugblik op de geschiedenis van de ETH ter ere van het 150-jarige bestaan in 2005 wordt hier als
volgt over geschreven: “Die Tatschache, dass die Gründer zuerst eine eidgenössische Universität mit allen
wissenschaftlichen Fakultäten planten, sich dann aber aus föderalistischen Gründen auf die
Naturwissenschaften zurückziehen mussten, entpuppte sich als ein Glücksfall. So entstand eine
Hochschule, die mit der aufsteigenden Industrie von Anfang an ein gemeinsames Ziel verfolgte:
29

Zie het rapport ‘Hochschule Schweiz’ van AvenirSuisse voor een analyse van het Zwitserse systeem.
Nederland wordt hierbij als benchmark gebruikt (Sporn & Aeberli, 2004).
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technisches Wissen zum wichtigsten Produktionsfaktor zu machen. Dies gelang der Schweiz zu einem
grossen Teil dank der ETH“ (Somm, 2005, p. 13).
Twee jaar voor de oprichting van de ETH Zürich was al de ‘Ecole spéciale de Lausanne’ opgericht. Deze zou
uiteindelijk uitgroeien tot de tweede federale universiteit van het land, nadat de school in 1969 door
geldproblemen door de Bond moest worden overgenomen en werd toegevoegd aan het ETH-systeem.
Het gescheiden systeem met technische universiteiten op federaal niveau en klassieke universiteiten op
regionaal niveau is nog steeds beeldbepalend voor het land.
Tabel 19: Universiteitsklassementen opgesteld door de Times Higher Education Supplement (THE), van de Sjanghai Jiao
Tong Universiteit en van de Universiteit Leiden. Het THE-onderzoek is onder andere gebaseerd op ‘peer review scores’,
het aantal citaties per wetenschappelijk medewerker en het aantal studenten per docent. Het Jiao Tong-onderzoek
maakt onder andere gebruik van citatie-indices, het aantal artikelen in Science en Nature en het aantal gewonnen
Nobelprijzen. Het onderzoek van de Universiteit Leiden richt zich volledig op de impact van wetenschappelijke
publicaties. Bron: websites Times, Jiao Tong/ARWU, Leiden/CWTS.

Universiteit

ETH Zürich
EPF Lausanne
Universiteit Genève
Universiteit Zürich
Universiteit Basel
Universiteit Lausanne
Universiteit Bern

THE 2009
Top 200
Wereld
20e
42e
72e
92e
108e
168e
193e

Jiao Tong 2009
Top 100
Wereld
Europa
23e
4e
54e
85e

13e
27e

Leiden 2008
Top 250
Wereld Europa
41e
7e
e
40
3e
79e
22e
e
89
26e
e
77
21e
e
73
10e
e
138
69e

De Zwitserse (technische) universiteiten hebben doorgaans een goede reputatie; verschillende staan hoog
in de universiteitsklassementen (Tabel 19). In twee van de drie klassementen presteert de ETH Zürich het
beste.
ETH-systeem
De twee federale technische universiteiten vormen samen met de onderzoeksinstituten Eawag
(watertechnologie), EMPA (materiaaltechnologie), PSI (deeltjesversneller) en WSL (landschap) het
zogenaamde ‘ETH-Bereich’ (zie Tabel 23). Dit systeem wordt geleid door de ETH-Rat, die bestaat uit negen
leden, waarvan een aantal hoogleraren, maar ook personen met ervaring in de politiek of het
bedrijfsleven. De raad werkt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (EDI/SBF, zie
paragraaf 2.2) en krijgt een zogenaamde ‘Leistungsauftrag’, een opdrachtomschrijving waarin een aantal
meerjarendoelstellingen worden gedefinieerd. Aan het eind van elke periode vindt een uitgebreide
evaluatie plaats (zie ETH-Rat, 2008).
Voor de periode 2008-2011 zijn de volgende negen doelstellingen vastgesteld:
 Het verzorgen van (internationaal) kwalitatief hoogstaand en attractief onderwijs.
 Het verder verbeteren van de toppositie in het internationale onderzoek.
 Het bieden van attractieve arbeidsvoorwaarden, gelijke kansen en mogelijkheden voor jonge
wetenschappers.
 Het meewerken aan bilaterale internationale samenwerking.
 Het meewerken aan de vorming van het Zwitserse universitaire landschap.
 Het stimuleren van valorisatie en samenwerking met de industrie ter versterking van de Zwitserse
innovatiekracht.
 Het versterken van de nationale en internationale uitstraling en het opbouwen van een ‘corporate
identity’.
 Het versterken van de rol van het ETH-Bereich in de maatschappij.
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De ETH-instellingen worden dus geacht een actieve rol in het Zwitserse innovatiesysteem te vervullen.
Naast algemene doelstellingen, die voor elke universiteit gelden, zoals het verbeteren van de onderwijsen onderzoekskwaliteit, heeft de ETH ook een rol in het innovatiebeleid toebedeeld gekregen. Zo neemt
het de uitvoering over van verschillende bilaterale samenwerkingsprojecten. De instellingen krijgen
daarom de titel ‘Leadinghouse’ in een van de projecten. Zo leidt de ETH Zürich de samenwerking met
China en de EPF Lausanne de samenwerking met India. Overigens hebben ook twee kantonnale
universiteiten hierbij een rol: dankzij hun eerdere betrekkingen met de betreffende landen zijn de
universiteiten van Bazel en Genève de ‘Leadinghouses’ in de samenwerking met respectievelijk ZuidAfrika en Rusland. Ook op het gebied van valorisatie legt de Bond aan de ETH specifieke doelen op: zo
moet er worden samengewerkt met de WTT-bureaus en –consortia (zie Tabel 25). Daarnaast behoort de
ETH intensief samen te werken met de kantonnale universiteiten. Hierbij staat het begrip
‘Portfolioreinigung’ centraal, de afstemming van vakgebieden tussen de universiteiten.
De afstemming tussen de universiteiten is binnen het ETH-systeem al langer gemeengoed. Zo wordt een
goede verdeling van vakgebieden tussen de ETH Zürich en de EPF Lausanne nagestreefd. Hiermee
probeert de ETH-Rat versnippering van vakgebieden te voorkomen en excellentie te kweken. Als zij een
nieuwe leerstoel wil inrichten, moet de EPFL bijvoorbeeld eerst verifiëren of dit in het ETH-systeem past
en of de ETHZ op het betreffende gebied niet al uitvoerige competentie bezit.
Alhoewel de federale overheid de ETH-Rat doelstellingen oplegt, heeft de raad zelf de
verantwoordelijkheid om het budget over de federale universiteiten en instellingen te verdelen. Hierdoor
behoudt het ETH-Bereich dus de vrijheid om zelf intern richting te bepalen.
Budget van de Bond
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Figuur 17: Budget van de ETH Zürich (miljoen CHF; 2008). Bron: ETH Zürich.

Het budget van de ETH is met 850 miljoen euro relatief zeer hoog. Ter vergelijking, de Technische
Universiteit Delft heeft meer studenten, maar minder dan de helft van het budget (Tabel 20). 80% van het
budget is direct afkomstig van de bond; circa 5% wordt direct door de industrie gefinancierd, terwijl het
overige deel onder andere van nationale en internationale onderzoeksorganisaties en van giften komt
(Figuur 17).
Tabel 20: Studentenaantal en budget van de ETH Zürich, de Universiteit Zürich en, ter vergelijking, de TU Delft. Bron:
jaarverslagen universiteiten.

Indicator
Aantal bachelor- en masterstudenten
… waarvan buitenlands (%)
Aantal PhD-studenten
… waarvan buitenlands (%)
Totaal budget (M€)
… waarvan derde geldstroom (%)

ETH Zürich
11.888
22%
3.205
60%
853,2
20%

Uni Zürich
20.921
13%
3.867
34%
722,0
18%30

TU Delft
15.321
14%
1.839
59%
399,6
25%

30

Met inbegrip van de bijdragen van het Zwitserse Nationaalfonds (SNF), ter waarde van 43 miljoen (6% van
het totale budget).
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De Zwitserse universiteiten, en met name de ETH’s, trachten zeer gericht buitenlands toptalent binnen te
halen. Mede door het relatief grote budget is dit mogelijk. Het salaris is een van de redenen voor
buitenlandse wetenschappers om naar Zwitserland te komen: de salarissen van wetenschappelijk
personeel in Zwitserland gemiddeld beduidend hoger zijn dan in de meeste andere landen, met inbegrip
van Nederland; alleen Amerikaanse top-universiteiten betalen gemiddeld meer (Figuur 18; Berkhout,
Biermans, Salverda, & Tijdens, 2007). Ook het eerder beschreven hoogstaande leefklimaat wordt in deze
context vaak als stimulans aangevoerd (zie paragraaf 3.4.5; Tabel 16).
Ook tijdens het onderzoek vinden wetenschappers redenen om voor Zwitserse universiteiten te kiezen. Zo
geven ETH-onderzoekers aan relatief veel vrijheid te krijgen bij het inrichten van hun onderzoek: er wordt
minder specifiek om output gevraagd en onderzoeksgelden zijn meer op de lange termijn gericht. Juist
door de langetermijnfinanciering kan meer risicovol onderzoek kan worden verricht. Ook wordt er
dynamischer omgesprongen met het inrichten van onderzoeksgroepen: bij het vertrek van een hoogleraar
wordt het thema van de onderzoeksgroep heroverwogen en eventueel aangepast. Verder zijn er voor
jongere wetenschappers meer kansen: aan Zwitserse universiteiten, met name de EPF Lausanne, zijn veel
tenure-track-posities beschikbaar voor post-docs, die nog geen permanente betrekking hebben kunnen
vinden. Het Zwitsers Nationaalfonds (SNF) richt eveneens een groot deel van zijn beurzen op jongere
onderzoekers, met name op post-docs (Schiermeier, 2005).31 De statistieken onderschrijven tot slot de
belangrijke rol van buitenlandse wetenschappers. Aan de ETH’s is meer dan de helft van het
wetenschappelijk personeel van buitenlandse afkomst. Hetzelfde geldt voor 44% van alle promovendi in
Zwitserland (OECD, 2009d, p. 127).32
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Figuur 18: Salarissen van wetenschappelijke medewerkers na correctie voor belastingen en koopkrachtverschillen. Bron:
Berkhout, et al., 2007, p. 14.

Kantonnale universiteiten
Zwitserland kent tien kantonnale universiteiten (Tabel 21). In tegenstelling tot de ETH’s vindt tussen de
kantonnale universiteiten op dit moment weinig coördinatie plaats. Aangezien meer dan 80% van de
financiering van de kantons afkomstig is, is er ook weinig aanleiding tot samenwerking. Volgens sommigen
leidt dit tot het in stand houden van zogenaamde “Orchideenfächer” op meerdere universiteiten, zeer
specialistische vakgebieden met lage studentenaantallen waarbij bundeling en samenwerking tussen
universiteiten gewenst zou zijn. Zwitserland streeft daarom naar een structurele aanpassing van het
systeem.

31

In een artikel uit Nature komen buitenlandse wetenschappers, die voor Zwitserland gekozen hebben, aan het
woord, zie Schiermeier, 2005.
32

Ook aan de Nederlandse Technische Universiteiten is het aantal instromende buitenlandse promovendi
stijgende: zo is dit aantal in Eindhoven gestegen naar 58% in 2008. Toch is het totale aantal wetenschappelijke
medewerkers van buitenlandse afkomst significant lager dan in Zwitserland (zie Eurostat/OECD).
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Tabel 21: De tien Zwitserse kantonnale universiteiten. *: oprichting als academie.

Universiteit
Universität Basel
Universität Zürich
Universität Bern
Université de Neuchâtel
Université de Genève
Universität Freiburg
Université de Lausanne
Universität St. Gallen
Università della Svizzera italiana, Lugano
Universität Luzern

Taal
Duitstalig
Duitstalig
Duitstalig
Franstalig
Franstalig
Duits- en Franstalig
Franstalig
Duitstalig
Italiaanstalig
Duitstalig

Oprichting
1460
1833
1834
1838
1873 (1559)*
1889
1890 (1537)*
1898
1996
2000

In 2006 heeft de bevolking met een grote meerderheid ingestemd met de veranderingsplannen. Alhoewel
de ETH’s onder federale auspiciën blijven en de overige universiteiten onder verantwoordelijkheid van de
kantons, gaan de Bond en de kantons meer samenwerken bij de organisatie van het universitaire
landschap. Hiertoe is het zogenaamde ‘Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz’ (HFKG)
ingesteld.33 De komende tijd zullen de plannen van de Zwitserse overheid hieromtrent verder
uitkristalliseren. Nu al is de samenwerkingsbereidheid tussen de universiteiten toegenomen door toedoen
van de rectorenconferentie (CRUS). Zo worden er op kleine schaal al gezamenlijke mastertrajecten
aangeboden. Ook de onderzoeksprogramma’s en -zwaartepunten van het SNF stimuleren het
samenwerkingsproces (zie 3.4.11).
Hogescholen
Zwitserland heeft zeven regionale ‘Fachhochschulen’, die ieder bestaan uit meerdere scholen. Daarnaast
zijn er twee private HBO-initiatieven actief. In tegenstelling tot Nederland, hebben in Zwitserland (en
Duitsland) de universiteiten in totaal meer studenten dan de hogescholen (Lepori, 2007, p. 18)34. Toch
spelen hogescholen in Zwitserland een steeds belangrijker rol. Terwijl coördinatie van de universiteiten
nog in volle gang is, is dit proces bij de hogescholen al aan het eind van de jaren negentig ingezet. Deze
transformatie heeft hen tot een belangrijke speler in het innovatiesysteem gemaakt. Meerdere facetten
van de hogescholen zijn aan verandering onderhevig geweest. Ten eerste zijn verschillende scholen
samengegaan in de zeven regionale ‘Fachhochschulen’ met als doel het bundelen van de middelen in een
beperkt aantal instituties. Ten tweede heeft men zich gericht op de onderwijskwaliteit. Onder het motto
“gleichwertig, aber andersartig” (gelijkwaardig maar andersoortig) behoren de hogescholen en
universiteiten
kwalitatief
gelijkwaardig
Overig;
onderwijs te verzorgen. Ten slotte, en in deze
37
ETHcontext het meest relevant, zijn hogescholen
UniverBereich;
zich steeds meer gaan richten op onderzoek. Er
siteiten;
258
zijn
onderzoeksdivisies
gecreëerd
en
112
samenwerkingscontracten
met
industriële
partners opgesteld. In 2004 lag het percentage
FTE, dat aan onderzoek werd besteed, op 14%.
De afgelopen jaren is dit verder gestegen (Lepori
& Attar, 2006, p. 35; SBF/BBT, 2009, p. 40).
Fachhoch
-schulen;
337

33
34

Figuur
19:
Aantal
KTI-projecten
waaraan
universiteiten, ETH-instellingen, Fachhochschulen of
andere onderzoeksinstellingen participeren, 20062008. Bron: KTI. Zie ook paragraaf 3.4.11.

Voor meer informatie, zie de speciale website op www.hfkg.admin.ch.
Voor een vergelijkende analyse van de HBO-systemen in verschillende landen, zie Lepori, 2007.
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In Nederland heeft het opzetten van lectoraten en de uitvoering van het RAAK-programma geleid tot
toegenomen onderzoeksactiviteiten. Buiten de financiering van lectoraten en de RAAK-subsidies zijn de
Nederlandse HBO’s voor R&D vooral afhankelijk van private financiering of Europese fondsen. In
Zwitserland valt echter op dat de ‘Fachhochschulen’ vaak ook delen in onderzoeksgelden van innovatieorganisatie KTI (zie paragraaf 3.4.11). De afgelopen jaren was zelfs bij 45% van de KTI-projecten een
hogeschool de samenwerkingspartner (Figuur 19). Dit hoge percentage demonstreert de steeds
belangrijkere rol van de hogescholen in het onderzoekslandschap.
Tabel 22: De zeven Zwitserse Fachhochschulen en hun onderzoeksactiviteiten in 2004. Bron: Lepori & Attar, 2006, p. 35.

Naam

Locatie

R&D (%FTE)

BFH

Berner Fachhochschule

Bern, Biel, Burgdorf

13,9%

HES-SO

Haute Ecole Spécialisée
de la Suisse occidentale

Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel

16,5%

FHNW

Fachhochschule Nordwestschweiz

Bazel, Olten, Aarau, Brugg

11,9%

FHO

Fachhochschule Ostschweiz

St. Gallen, Rapperswil, Chur, Buchs

17,3%

Luzern

12,8%

Lugano, Manno, Trevano

30,4%

FHZ/HSLU
SUPSI
ZFH

Fachhochschule Zentralschweiz /
Hochschule Luzern
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
Zürcher Fachhochschule

Zürich

8,2%
Totaal

13,9%

Onderzoeksinstituten
Het merendeel van de publieke R&D vindt plaats aan universiteiten. Zwitserland heeft geen grote
nationale onderzoeksverbanden, zoals de Fraunhofer Gesellschaft in Duitsland of TNO in Nederland. Toch
zijn er zowel binnen als buiten het ETH-systeem enkele belangrijke instituten actief (Tabel 23). Het Paul
Scherrer Instituut (PSI), onderdeel van het ‘ETH-Bereich’ huisvest grootschalige onderzoeksinfrastructuur,
waaronder een cyclotron en een synchotron, die gebruikt worden door onderzoekers van verschillende
disciplines. Topstuk binnen het PSI is de ‘Swiss Light Source’, een synchotron (2,4 GeV). Wetenschappers
van zowel ETH-instituten als bedrijven verrichten hier onderzoek; Novartis en Roche financieren
bijvoorbeeld samen met de Duitse Max-Planck-Gesellschaft eiwitkristallografie-experimenten, die van de
synchotronstraling gebruik maken. Meer informatie over de ETH-onderzoeksinstituten in hoofdstuk 4.
Buiten het ETH-Bereich opereert de federale overheid enkele onderzoeksinstituten, zogenaamde
‘Forschungsanstalten’, zoals Agroscope (voeding en landbouw).
Het CSEM (Zwitsers Centrum voor Elektronica en Microtechnologie) is een van de weinige Zwitserse
grootschalige publiek-private onderzoeksinstituten. Dit instituut is vooral gericht op microtechnologie en
micro-elektronica en voert toegepast wetenschappelijk onderzoek uit, gedeeltelijk in opdracht van het
bedrijfsleven. Het instituut heeft zijn hoofdkwartier in Neuchâtel, divisies in Zürich, Bazel, Alpnach en
Landquart, en buitenlandse filialen in Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten.
Tabel 23: Onderzoeksinstituten binnen het ETH-systeem.

Instelling

Locatie

Thema

Eawag

Dübendorf, Kastanienbaum

Watertechnologie

37 M€

EMPA

Dübendorf, St. Gallen, Thun

Materiaalwetenschappen

86 M€

PSI (Paul Scherrer
Institut)
WSL (Wald, Schnee
und Landschaft)

Villigen
Birmensdorf, Davos,
Lausanne, Bellinzona

Deeltjesversneller;
Swiss Light Source
Onderzoek omtrent
landschap & natuur
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De Europese Organisatie voor Kernonderzoek (CERN) mag in deze beschrijving niet ontbreken. Dit
instituut, gelegen op de Frans-Zwitserse grens bij Genève, omvat meerdere deeltjesversnellers, waarmee
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd.
3.4.9

Samenwerking tussen universiteiten en bedrijven

Het universitaire onderzoek in Zwitserland blijkt een hoge relevantie voor de industrie te hebben. In het
Global Competitive Report scoort de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven in Zwitserland hoog
(Tabel 7). Dit wordt bevestigd door bibliometrische statistieken: volgens Tijssen en Van Leeuwen is in
Zwitserland de zogenaamde ‘corporate citation intensity’, het aantal industriële citaties van Zwitserse
publicaties, significant hoger dan het aantal publicaties voorspelt. De onderzoekers leiden hieruit het
volgende af: “Swiss public sector science seems to excel in producing the kind of basic research outputs
that are accessible and useful for related research in industry.” (Tijssen & van Leeuwen, 2006, p. 60). Dit
suggereert een sterk spillovereffect (zie 3.4.8). Dit blijkt ook uit gegevens van de industrie: in Zwitserland
wordt 23% van de innovatieve activiteiten van een bedrijf uitgevoerd in samenwerking met een
universiteit of technische hogeschool. In Nederland en Duitsland is dit percentage respectievelijk 12% en
8% (van de Europese landen scoort alleen Finland hoger dan Zwitserland; Arvanitis, et al., 2007, p. 174).
Hieruit blijkt dat het Zwitserse universitaire onderzoek goed aansluit op de wensen van het bedrijfsleven.
Tabel 24: Kennis- en technologietransfer binnen het ETH-systeem. Bron: ETH-Rat, 2008.

Octrooien
Licenties
Spin-offs

ETH Zürich
2004
2007
85
79
146
139
12
21

EPF Lausanne
2004
2007
43
36
42
64
8
12

ETH-instituten
2004
2007
58
63
44
33
5
0

Het universiteitssysteem draagt voor een groot deel bij aan deze situatie. Dankzij de centrale rol van het
‘ETH-Bereich’ nemen juist de vakgebieden, die relevant zijn voor het bedrijfsleven, een prominente plaats
in. De ETH’s in Zürich en Lausanne zijn zeer actief in het onderhouden van industriecontacten. Eerder is
gebleken dat de ETH Zürich jaarlijks een groot aantal spin-offs voortbrengt (zie paragraaf 3.4.6). Daarnaast
houdt het transferbureau (ETH Transfer) zich bezig met octrooien, licenties en publiek-private
samenwerkingsprojecten. Vooral het aantal licenties is in Zürich relatief zeer hoog (Tabel 24). Alle
licentiemogelijkheden worden vermeld op de website van de Zwitserse Vereniging voor
Technologietransfer (swiTT), waarbij de meeste transferbureaus aangesloten zijn.35 Daarnaast neemt ETH
Transfer actief contact op met de grote bedrijven, zo mogelijk op managementniveau. Tussen de ETH en
verschillende grote bedrijven zijn structurele samenwerkingsprogramma’s actief. Zo verrijst in
samenwerking met IBM in nabijheid van het IBM-onderzoekscentrum in Rüschlikon bij Zürich een nanolab
(‘Nanoscale Exploratory Technology Laboratory’). In samenwerking met Disney is Disney Research Zurich
opgezet, een onderzoekslaboratorium op het gebied van computeranimatie, kunstmatige intelligentie en
robotica onder leiding van een ETH-hoogleraar (zie ook 3.4.5). Ook de EPF Lausanne is zeer actief op dit
gebied: meest opvallend zijn de samenwerkingsprogramma’s met Alinghi en Solar Impulse, waarbij
respectievelijk zeven en twaalf EPFL-laboratoria betrokken zijn (Lebret, et al., 2006, p. 139). In het Alinghiprogramma staat de ontwikkeling van een zeilschip voor de America’s Cup centraal; bij Solar Impulse
draait het om een de bouw van een lichtgewicht vliegtuig op zonne-energie.36 Beide zijn interdisciplinaire
en in het oog lopende projecten, die niet alleen een succesvolle wederzijdse transfer van kennis en
technologie tussen bedrijf en universiteit tot doel hebben, maar ook enthousiasme voor praktijkgericht
onderzoek in Lausanne genereren. Ook andere universiteiten en hogescholen houden zich bezig met
transferactiviteiten. Om samenwerking tussen deze activiteiten te stimuleren heeft de KTI zogenaamde
35

Zie online op www.switt.ch/html/technologies.php

36

Zie online op alinghi.epfl.ch en solar-impulse.epfl.ch voor uitgebreide informatie over de samenwerking.
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WTT-consortia
opgezet,
regionale
technologietransferbureaus (Tabel 25).

of

thematische

samenwerkingsverbanden

tussen

Naast een veelvoud van transferbureaus zijn er ook andere initiatieven. Om een clusterstructuur te
creëren, heeft de ETH-Rat in 2006 besloten om zogenaamde competentiecentra op te richten. Deze
centra moeten een thematische bundeling vormen van ETH-onderzoeksgroepen en het regionale
bedrijfsleven. Inmiddels zijn er vier centra actief in de sectoren energie, duurzaamheid, materiaalkunde
en biomedische beeldvorming. Ook nationale onderzoekszwaartepunten (NFS/NCCR; zie 3.4.11) van het
Zwitserse Nationaalfonds stimuleren clustervorming en houden zich bezig met de valorisatie van het
fundamenteel wetenschappelijke onderzoek; hieraan participeren zowel ETH’s als kantonnale universiteiten.
Naast de geïnstitutionaliseerde contacten tussen universiteiten en bedrijven ontstaat er ook regelmatig
samenwerking tussen individuele onderzoeksgroepen en bedrijven. Hierbij speelt een basale factor een
belangrijke rol: de kleinschaligheid van het land maakt het makkelijker om contacten te leggen en te
behouden. Uit interviews komt naar voren dat veel Zwitsers na hun promotie bij een hightech bedrijf in
dezelfde regio gaan werken en hun universitaire netwerk meenemen naar het bedrijf.
Tabel 25: WTT-consortia (‘Wissens- und Technologietransfer‘) en regionale transferverbanden in Zwitserland.

WTT-consortia
Alliance
w6
WKNW (Nordwestschweiz)
CH-Ost
Eco-net
Overige regionale verbanden
ITZ (Zentralschweiz)
Ticinotransfer

Locatie/thema
Lausanne, Genève
Zürich, Bern, Fribourg
Bazel
St. Gallen
Thema energie/duurzaamheid
Locatie
Luzern
Tessin

Website
www.alliance-tt.ch
www.whoch6.ch
www.wknw.ch
www.wtt-chost.ch
www.eco-net.ch
Website
www.itz.ch
www.ticinotransfer.ch

3.4.10 Menselijk kapitaal
Onderwijskwaliteit is een belangrijke determinant voor de innovatiekracht van een land: het hoger
onderwijs is de springplank naar een wetenschappelijke carrière en beïnvloedt daardoor de kwaliteit van
publieke R&D. Daarnaast is het hightech bedrijfsleven afhankelijk van de beschikbaarheid van geschoold
personeel op verschillende niveaus. Zwitserland geeft 5,9% van het BNP uit aan onderwijs; Nederland en
het OECD-gemiddelde wijken hier niet sterk van af
Onderwijsuitgaven
(respectievelijk 5,6 en 5,7%) (Figuur 20). Ongeveer 24%
7,0
hiervan gaat naar het academisch onderwijs
Alleen ISCED 5A/6
(ISCED5A/6-niveaus). In de klassementen behaalt
Totaal
6,0
Zwitserland op onderwijsgebied goede resultaten. Het
5,0
land behaalt op de DIW-onderwijsindicator een eerste
plaats; Nederland en Duitsland eindigen respectievelijk
4,0
tiende en twaalfde (von Hirschhausen, et al., 2009, p.
3,0
50). Ook de Eurostatstatistieken bevestigen dit beeld
(zie Bijlage 16): vooral het aantal studenten in de bèta2,0
en ingenieurswetenschappen en het aantal promovendi
1,0
zijn hoger dan in Nederland. Hierbij moet worden
0,0
opgemerkt
dat,
alhoewel
Zwitserland
wel
% BNP CH
NL
D
OECD
bovengemiddeld presteert, dit vooral te wijten is aan de
Figuur 20: Uitgaven aan onderwijs in 2007 als lage scores van Nederland. De Nederlandse scores
percentage van het BNP. Bron: Bundesamt für liggen namelijk aanzienlijk onder het EU-gemiddelde.
Statistik / OECD.
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De prestaties op academisch niveau zijn echter niet het meest opvallend. Vooral het Zwitserse beroepsonderwijs wordt vaak genoemd door het bedrijfsleven als Zwitserse troef.37 Het beroepsonderwijs, het
enige onderwijsniveau dat in alle kantons grotendeels is geharmoniseerd,38 wordt in heel Zwitserland
gekenmerkt door een sterke nadruk op het duale systeem.39 Het Zwitserse duale systeem komt overeen
met de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Nederland.
Het Zwitserse MBO-aanbod wordt gevormd door tweejarige opleidingen, leidend tot het ‘Eidgenössisches
Berufsattest’ (EBA), of drie- en vierjarige opleidingen, die worden afgesloten met een ‘Eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis’ (EFZ) en direct toegang verschaffen tot de hogere vakscholen (niet te verwarren met de
eerder genoemde ‘Fachhochschulen’, waarvoor eerst een aanvullend diploma moet worden behaald) (zie
Figuur 21). 89% van de EBA- en EFZ-scholieren volgt het duale systeem en is tijdens de studie werkzaam in
het bedrijfsleven. In Nederland is dit op het MBO slechts een op de drie (bron: OECD; presentatie
BBT/EHB, 26.11.2009; zie tevens Bijlage 17). Niet alleen de statistieken verschillen, ook de reputatie van
het beroepsonderwijs is verschillend. In Zwitserland heerst beduidend minder het sentiment dat alleen
een universitair diploma gelijkstaat aan succes. Het beroepsonderwijs wordt hoog gewaardeerd en wordt
algemeen gezien als een goede opleiding met uitstekende carrièrekansen.40 Het ontbreken van een
hiërarchie tussen universiteit, HBO en MBO wordt weerspiegeld in het feit dat het niet direct mogelijk is
met een gymnasiumachtergrond de hogeschool of de hogere vakschool te betreden; hiervoor is vaak een
aanvullende opleiding nodig.
Opvallend is de hechte samenwerking tussen de federale overheid, de kantons en het bedrijfsleven,
waarbij ieder een eigen rol vervult. De Bond is verantwoordelijk voor de algemene aansturing (via het
BBT) en voor de opleiding van docenten (via het Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung,
EHB)41, de kantons financieren de scholen en controleren de leercontracten, en de brancheorganisaties
bepalen de inhoud van de opleidingen en het aantal opleidingsplaatsen. Deze significante rol van de
brancheorganisaties wordt door het bedrijfsleven zeer gewaardeerd. De brancheorganisaties borgen de
relevantie van het curriculum voor het bedrijfsleven en daardoor de vakgerichte kennis en bekwaamheid
van de scholieren. Hierdoor zijn veel bedrijven bereid om opleidingsplaatsen aan te bieden.42 Bovendien
worden er door de betrokkenheid van de brancheverenigingen niet meer opleidingsplaatsen gecreëerd
dan er nodig zijn.

37

Bij ‘World Skills 2009’, het wereldkampioenschap van het beroepsonderwijs, waarbij een groot aantal
scholieren op verschillende terreinen wedijverde, behaalde Zwitserland de tweede plaats. Nederland werd
achttiende.
38

Vooral het Zwitserse middelbaar onderwijs is vermaard om zijn variatie: curricula, lesmethodes en de inhoud
van schoolboeken verschillen sterk tussen kantons. Het zogenaamde HarmoS-initiatief moet meer convergentie
teweegbrengen. In 2008 en 2009 hebben hierover in de kantons referenda plaatsgevonden met verschillende
uitkomsten.
39

Voor een uitgebreide analyse van het Zwitserse systeem, zie het OECD-rapport van Pedró, Burns, Ananiadou,
& De Navacelle, 2009.
40

”Die Schweiz ist wohl eines der wenigen Länder, wo Leistung mehr zählt als der Hochschulabschluss“, aldus
kamerlid Ruedi Noser in een recent krantenartikel (Handelszeitung, 27-10-2009, p. 9).
41

Naast de opleiding van docenten in het beroepsonderwijs, voert het EHB op grote schaal wetenschappelijk
onderzoek uit naar het beroepsonderwijs, waaronder evaluaties van het onderwijssysteem en vergelijkende
studies. Zie de website www.ehb-schweiz.ch voor een overzicht van recente publicaties.
42

Volgens een kosten-batenanalyse van het EHB leidt het aanstellen van een leerling in de meeste branches tot
een beduidende netto-opbrengst, met name bij de vierjarige opleidingen. Zo zou het bij een
elektromonteurleerling over een periode van vier jaar zelfs circa 30.000 euro kunnen opleveren. Bron:
presentatie BBT/EHB, 26.11.2009.
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De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij beroepsopleidingen leidt verder tot een goede doorstroom van
personen met beroepsdiploma’s naar de betreffende branches. Vooral voor hightech bedrijven blijkt dit
van groot belang te zijn. Het menselijk kapitaal, dat hierdoor in de arbeidsmarkt stroomt, is een veel
genoemde reden voor Zwitserse bedrijven om in eigen land R&D-activiteiten te ontplooien of voor
buitenlandse bedrijven om Zwitserland als vestigingslocatie te kiezen.

Figuur 21: Het Zwitserse onderwijssysteem is verdeeld in de zogenaamde ‘Sekundarstufe I’ (middelbare
school/basisvorming), ‘Sekundarstufe II’ (gymnasium of middelbaar beroepsonderwijs) en ‘Tertiärstufe’ (hoger
beroepsonderwijs, hogeschool of universiteit). Een ononderbroken pijl geeft aan dat er directe toegang tot een
vervolgopleiding is; bij een stippellijn zijn aanvullende diploma’s vereist. Bron: BBT.

3.4.11 Overheidssteun voor innovatie
De overheid kan op een groot aantal manieren innovatie stimuleren. Een van deze manieren is de
financiering van een goede kennisinfrastructuur. Eerder is reeds beschreven hoe de Zwitserse overheid
met behulp van het goed gecoördineerde ETH-stelsel en onderzoeksintensieve hogescholen goede
randvoorwaarden voor innovatie creëert (zie paragraaf 3.4.8). Naast de kennisinfrastructuur kan de
overheid op verschillende andere manieren een rol spelen. Via stimulansen voor innovatieprojecten, de
financiering van publieke R&D, fiscaal beleid en regionaal beleid heeft de overheid instrumenten om
invloed uit te oefenen. Met gericht beleid voor het stimuleren van innovatieprojecten heeft de overheid
instrumenten tot zijn beschikking waarmee het extra private investeringen kan uitlokken en
samenwerking kan bevorderen. In Zwitserland is met name de KTI hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast
kan de overheid onderzoeksprojecten financieren, waarmee de kennisinfrastructuur verder versterkt
wordt.
In
Zwitserland
heeft
het
SNF
hierbij
een
belangrijke
functie.
Aan de hand van fiscaal beleid kan de overheid met lagere belastingen zichzelf aantrekkelijker maken als
vestigingslocatie voor (kennisintensieve) bedrijven. Ten slotte kunnen regionale beleidsinstrumenten de
regionale innovatiekracht versterken. Voor al deze manieren zal hieronder de Zwitserse situatie
besproken worden.
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Overheidssteun voor innovatieprojecten
Het beleidsinstrumentarium van de Zwitserse overheid op het gebied van innovatie is beperkt. De
belangrijkste verklaring hiervoor is dat in Zwitserland het eigen initiatief centraal staat: “iedereen zorgt
voor zichzelf en de samenleving appelleert sterk aan het individu”. Dit heeft geleid tot een uitgesproken
‘bottom-up’-cultuur. Dit is zichtbaar in de manier waarop de Zwitserse directe democratie functioneert:
de overheid laat belangrijke beslissingen geregeld aan de bevolking over. Uiteraard heeft dit historische
oorzaken. Steinberg beschrijft het als volgt: “Swiss communities built from the bottom up, growing out of
free peasant or urban associations, and are in a curious sense bottom-heavy[.] The weight is at the base”
(Steinberg, 1996, p. 36). Dit lijkt ook van invloed te zijn op de modus operandi van het bedrijfsleven. De
overheid wordt verwacht terughoudend te zijn en financiële overheidssteun voor innovatieprojecten is
ongewoon. Indien nodig, zet het bedrijfsleven zelf samenwerkingsinitiatieven op, zoals
brancheverenigingen of infrastructurele projecten.43 Deze houding wordt weerspiegeld in het
innovatiebeleid van de overheid. In totaal wordt slechts 1,5% van de private R&D-activiteiten door de
overheid gefinancierd; in Nederland is deze waarde 3,4% en in de hele EU gemiddeld zelfs 7,2%44 (zie
Tabel 4; OECD, 2009d, p. 77).
KTI
Innovatieorganisatie KTI, die een budget van circa 120 miljoen frank (80 miljoen euro) per jaar heeft (zie
2.2), houdt zich met drie hoofdthema’s bezig: (financiële) steun aan samenwerkingsprojecten tussen
industrie en universiteit, coaching en advisering bij de oprichting van start-ups en het opzetten van
nationale en internationale netwerken (zie Figuur 22). Deze laatste twee thema´s zijn eerder besproken
(zie paragraaf 3.4.4 en 3.4.6). Het enige instrument dat innovatieprojecten direct ondersteunt, is de
subsidiëring van R&D-samenwerkingsprojecten.

Stimulering
van start-ups

CTI Start-Up Label

(11 M. CHF)

CTI Invest

Passend bij de Zwitserse cultuur is
de procedure bij de KTIsamenwerkingsprojecten
sterk
bottom-up
van
aard.
De
samenwerkingspartners definiëren
het thema zelf. De enige
voorwaarde is dat het gaat om
toegepast onderzoek met een
economische waarde en op basis
van wetenschappelijke methoden.

Netwerken

R&D-consortia
WTT-/transfernetwerken

Figuur
22:
Activiteiten
en
budgetverdeling van de KTI (2009).
Bron: KTI/Budget van de Bond.

R&D-samenwerkingsprojecten
(80 M. CHF)

KTI
(127 M. CHF)

VentureLab

(36 M. CHF)
43

Terwijl technoparken in verschillende landen door de overheid geïnitieerd worden, was het Technopark
Zürich bijvoorbeeld een privaat initiatief (paragraaf 3.4.5). Ook bedrijvenclusters worden vaak gekenmerkt door
een bottom-up-structuur. Doorgaans is het een initiatief van enkele bedrijven in dezelfde regio en worden
activiteiten georganiseerd die de bedrijven direct ten goede komen. Zulke clusters zijn daarom vaak sterk
regionaal van aard (paragraaf 3.4.3). Een karakteristiek voorbeeld is het Zwitserse cluster BioValley in het
noordwesten van het land. Van dit cluster zijn ongeveer 140 life science bedrijven lid, variërend van Novartis,
Roche, Syngenta en Actelion tot kleine biotechnologiefirma’s. Samen met Franse en Duitse tegenhangers vormt
het trinationale BioValley-cluster. Het contrast tussen het Franse en Zwitserse BioValley is groot: terwijl in
Frankrijk dankzij overheidssteun van een zeer actief cluster met publiekscommunicatie en
internationaliseringsactiviteiten sprake is, is het Zwitserse BioValley regionaal georiënteerd en vooral gericht
op ‘networking’-activiteiten voor de eigen leden.
44

Zwitserland: 2004; Nederland: 2003; EU: 2006.
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De projectaanvraag wordt enkel op kwaliteit getoetst door teams van experts in de gebieden
levenswetenschappen, micro- en nanotechnologie, ‘enabling sciences’ (onder andere ICT) en
ingenieurswetenschappen. Deze indeling is slechts administratief van aard; ook buiten deze gebieden
kunnen projecten worden aangemeld. Naast de klassieke KTI-projecten, sterk gericht op vermarkting, zijn
er twee andere mogelijkheden: ‘discovery projects’, tussen fundamenteel onderzoek (dat door het SNF
ondersteund zou worden) en toegepast onderzoek (KTI-projecten) in, en haalbaarheidsstudies van
maximaal een jaar.
Bij de KTI-financiering valt het op dat alleen de academische samenwerkingspartner subsidie ontvangt.
Zoals eerder genoemd is financiële overheidssteun aan het bedrijfsleven een politiek taboe. De KTI
financiert daarom het salaris van de universitaire onderzoekers, de materiaalkosten van de universiteit
en, in het geval van een hogeschool als academische partner, ook de overheadkosten. Bedrijven worden
geacht eenzelfde bedrag bij te leggen; bovendien wordt een aanvullende bijdrage aan de
onderzoekspartner verlangd (hiervoor bestaat in 2009 een tijdelijke vrijstelling als crisismaatregel). De KTI
ziet de verplichte investering van de zijde van het bedrijf als een garantie van het hoge marktpotentieel
van het project; anders zou het bedrijf immers niet tot een dergelijke investering bereid zijn. Opvallend is
de mate waarin hogescholen betrokken zijn bij KTI-projecten: bij 45% van de projecten is de
samenwerkingspartner een hogeschool; bij slechts respectievelijk 35% en 15% van de projecten was het
een ETH of een kantonnale universiteit (zie overzicht in Figuur 19).
Uit interviews blijkt dat hightech bedrijven de KTI-projecten hoog waarderen. Doorgaans worden ze
beschouwd als kwalitatief hoogstaande innovatieprojecten (de website van een van de deelnemende
bedrijven vermeldt bijvoorbeeld: “Their innovative level was so high that they obtained the support of the
Swiss Federal Innovation Promotion Agency to accelerate marketing of their products and to obtain the
overall Swiss Industry support.”, aldus Primequal). Het succes is ook zichtbaar aan het aantal
projectaanvragen, dat sterk gestegen is, ook tijdens 2009. Terwijl in 2008 in totaal 444 verzoeken zijn
ingediend, ligt dit aantal in november 2009 al op 650. Meer dan driekwart van de deelnemende bedrijven
behoort tot het MKB; een kwart heeft meer dan 250 werknemers. De verdeling van de KTI-subsidies is
ongeveer gelijk per themagebied, variërend van 20 tot 27% van alle bijdrages (Tabel 26).
Tabel 26: Informatie over KTI-projecten naar themagebied. Bron: Jaarverslag KTI 2008.

Thema´s

Totaal
Levenswetenschappen
Enabling
Sciences
Micro- & nanotechnologie
Ingenieurswetenschappen

Ingediende
projecten

Goedgekeurde
projecten

Totale
projectkosten

KTI-bijdrage

Bedrijfsbijdrage

Aantal

%

Aantal

%

MCHF

%

MCHF

%

MCHF

%

444

100%

250

100%

208,0

100%

87,8

100%

120,2

100%

100

23%

55

22%

54,4

26%

23,1

26%

31,4

26%

138

31%

79

32%

52,6

25%

23,3

27%

29,3

24%

66

15%

43

17%

42,8

21%

17,3

20%

25,5

21%

140

32%

73

29%

58,2

28%

24,1

27%

34,1

28%

Naast de KTI-projecten is er in 2009 bij wijze van proef een nieuw instrument ingezet:
‘Innovationscheques’, geïnspireerd door de Nederlandse innovatievouchers (totaal budget voor 2009: 1
miljoen frank). In 2010 zal dit worden voortgezet, speciaal gericht op de sector cleantech. Dit is een van
de weinige voorbeelden van een duidelijke top-down themakeuze door de overheid en van een directe
financiering van het bedrijfsleven.
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SNF
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt gesteund door het Zwitserse Nationaalfonds (SNF).
Eerder is gewezen op de verdeling van het SNF-budget van circa 440 miljoen euro per jaar (zie 2.2). 90%
van het budget gaat naar de “Freie Forschung”, grotendeels in het kader van projecten (Figuur 23). Ook is
een substantieel deel gereserveerd voor persoonsgebonden beurzen, gedeeltelijk voor post-docs en
jongere onderzoekers (zie ook 3.4.8). 10% wordt programmatisch besteed via de nationale
onderzoekszwaartepunten (NFS; vaak aangeduid met de Engelse afkorting NCCR, National Centre of
Competence in Research) en de nationale onderzoeksprogramma’s (NFP). In het onderstaande kader zijn
de programmatische onderdelen van het SNF-budget opgenomen.
Nationale onderzoeksprogramma’s & onderzoekszwaartepunten
De nationale onderzoeksprogramma’s (NFP) hebben een duur van vier tot vijf jaar en omvatten meerdere
projecten, die alle een gezamenlijk doel hebben (zie overzicht in Bijlage 15). De programma’s hebben een
praktische insteek, zijn vaak gericht op een relevante probleemstelling en zijn inter- of transdisciplinair
van aard. In eerste instantie kent de vaststelling van deze programma’s een bottom-up aanpak, waarbij
nieuwe voorstellen ingediend kunnen worden door personen, organisaties en kennisinstellingen. Deze
worden geëvalueerd door het staatssecretariaat voor onderwijs en onderzoek (SBF), gevolgd door een
wetenschappelijke evaluatie van het SNF. Vervolgens vindt een verdere selectie plaats door de
Bondsraad, waarbij politieke keuzes ook een rol kunnen spelen (Tabel 27).
Tabel 27: Stappenplan bij de selectie van nieuwe nationale onderzoeksprogramma’s. Bron: SNF.









Indienen NFP-voorstellen bij het SBF
Selectie op basis van NFP-doelstellingen
Maakbaarheidsstudie van het SNF
Selectie door de Bondsraad
Oprichting van sturingscommissie per NFP
Verdere uitwerking en selectie door het SNF
Uitvoering van het project en jaarlijkse controle door het SNF

Voor elk programma wordt een sturingscommissie aangesteld, waarvan sommige leden uit het buitenland
komen, en wordt een verantwoordelijke voor kennis- en technologietransfer aangesteld. Alle
programma’s behoren ook internationaal ingebed te worden.
Nationale onderzoekszwaartepunten (NFS/NCCR) zijn lange-termijn programma’s met een groot belang
voor de Zwitserse wetenschap, economie en maatschappij, waarbij telkens een bepaalde kennisinstelling
de voortrekkersrol neemt. Een van de doelen hiervan is het concentreren van sleutelonderwerpen op
bepaalde kennisinstellingen. Ze kunnen gezien worden als endogene top-down clusters, aangezien één
universiteit gekozen wordt als centrale, leidende instelling (zie paragraaf 3.4.4). Daaromheen wordt een
scala aan samenwerkingsprojecten met andere Zwitserse en buitenlandse onderzoeksgroepen opgezet.
Daarnaast wordt het bedrijfsleven betrokken bij de valorisatie van de projecten. Sinds de oprichting van
de onderzoekszwaartepunten in 2001, heeft het SNF 480 miljoen CHF geïnvesteerd, aangevuld door 665
miljoen CHF van de betrokken universiteiten en 176 miljoen CHF van de derde geldstroom. Het is de
bedoeling dat na tien jaar steun van het SNF deze thema’s zelf verder kunnen bloeien. Acquisitie uit de
derde geldstroom wordt beloond met een hogere financiering van het SNF. Bovendien meet het SNF de
output met behulp van internationale panels. Elke vier jaar starten nieuwe NCCR-programma’s;
momenteel zijn er twintig programma’s actief (Bijlage 15). Meer informatie over de programma’s binnen
enkele sleutelgebieden komt aan de orde in hoofdstuk 4.
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Projecten 447,9

Personen 137,0

Congressen &
publicaties 3,3
NFS/NCCR 62,2
Internationaal 9,4

Programma's
65,3
NFP 3,0

Figuur 23: Budgetverdeling van SNF in miljoenen CHF, 2008. Bron: SNF jaarverslag 2008.

Naast de KTI- en SNF-programma’s en het onderzoek binnen het ETH-systeem, steunt de federale
overheid nog enkele initiatieven, zoals SystemsX, op het gebied van de systeembiologie, en Nano-tera,
een multidisciplinair programma. SystemsX is ooit begonnen als initiatief van de ETH Zürich, de
universiteit van Bazel en de EPF Lausanne; Nano-tera komt voort uit een initiatief van onder andere het
CSEM en de EPF Lausanne. Beide consortia zijn bottom-up initiatieven, die gesteund worden door de
federale overheid.
In Figuur 24 worden de geldstromen van de federale overheidsfinanciering weergegeven. Hieruit blijkt dat
het merendeel van het budget naar de universiteiten stroomt.45
Fiscaal beleid
Het is lastig om het Zwitserse belastingklimaat te vergelijken met andere landen, vooral gezien het
kantonnale systeem. Toch tonen verscheidene statistieken aan dat de belastingregels in Zwitserland voor
bedrijven gunstig zijn: zo is volgens het Global Competitiveness Report de ‘total tax rate’ (een combinatie
van verschillende winstbelastingen) 28,9%, terwijl deze in Nederland en Duitsland respectie-velijk 39,1%
en 50,5% bedraagt (Schwab & Sala-i-Martin, 2009). Bovendien kunnen kantons zelf beleid uitstippelen om
buitenlandse investeringen of het oprichten van nieuwe bedrijven te stimuleren. Zo kennen sommige
kantons volledige belastingvrijstellingen voor nieuwe bedrijven. Interviews bevestigen dat dit voor grote
bedrijven een belangrijke rol speelt bij de vestigingskeuze. Momenteel verlagen sommige kantons de
winstbelasting verder om bedrijven aan te trekken ondanks de economische situatie: zo kondigde het
stadskanton Basel recentelijk aan de winstbelasting te verlagen naar 21,5%.
Zwitserland biedt geen specifieke belastingregelingen voor onderzoeksuitgaven. Dankzij de WBSO scoort
Nederland in internationale vergelijkingen zeer hoog wat betreft belastingvoordeel voor R&D-activiteiten
van het MKB. Van alle OECD-landen is het voordeel alleen in Frankrijk, Spanje, Portugal en Tsjechië hoger.
Nederland scoort wel beduidend lager wat betreft belastingvoordeel voor R&D van grote bedrijven. In
Zwitserland liggen beide waardes echter op nul (OECD, 2009d, p. 79). De belastingvoordelen voor
hightech bedrijven liggen dus vooral op het vlak van algemene winstbelasting en kantonnale belastingen.

45

Zie Bijlage 25 voor de verdeling van publieke financiering van biotechnologie-onderzoek. Hieruit blijkt dat
Zwitserland zich bij het verstrekken van onderzoeksgelden veel sterker richt op fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek, terwijl in Nederland toegepast onderzoek meer centraal staat.
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Kantons
Via de KTI, het SNF en het ETH-systeem speelt de federale overheid een cruciale rol in het
innovatiesysteem. Kantons dragen echter ook aan de Zwitserse innovatiekracht bij. Het is reeds
vastgesteld dat de kantons zelf fiscale maatregelen kunnen treffen om buitenlandse bedrijven aan te
trekken (zie 3.4.5). Kantonnale overheden zijn echter begonnen zich ook meer op de ontwikkeling van
eigen innovatiebeleid te richten. Basis hiervoor is de zogenaamde Nieuwe Regionale Politiek (NRP), die in
2008 van start is gegaan. Hiertoe slaan de federale overheid en de kantons de handen ineen bij de
ontwikkeling van nieuwe instrumenten om de regionale economie en innovatiekracht te versterken. Het
kanton Fribourg is het verst gevorderd met zijn eigen innovatiestrategie. Eerder zijn reeds de
clusterinitiatieven van Fribourg genoemd (zie 3.4.4). Daarnaast ondersteunt het kanton het innovatieve
MKB en hightech start-ups. In een overeenkomst tussen de Bond en het kanton Fribourg is afgesproken zij
in de periode 2008-2011 respectievelijk circa 6 en 12 miljoen frank in het regionale ontwikkelingsbeleid
zullen steken, waarvan circa een derde direct naar de innovatiestrategie stroomt (Tabel 28).
Tabel 28: Innovatiebeleid van het kanton Fribourg in de periode 2008-2011, gesteund door de Bond.

Regionaal beleid in Fribourg (2008-2011)
Innovatiestimulering, thematische clusters,
technologietransfer
Steun aan MKB / start-ups
Totaal innovatiestrategie

Bijdrage van de Bond
1,7 M

Bijdrage van Fribourg
1,8 M

1,5 M
2,2 M

2,5 M
4,3 M
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Privaat

0

Publiek

1

3 %BNP

2

Directe financiering
1350 M CHF

Uitvoering
2595 M CHF
445

Buitenland
445 (17%)

Bond
(zonder SNF)

120

R&D binnenshuis
120 (5%)

910 (35%)

70
5
105
145

SNF
440 (17%)

Indirecte financiering
1245 M CHF

ETH’s
640 (25%)

Industrie
75 (3%)
Non-profit
instellingen
250 (9%)

170

290

640

ETH-instituten
405 (15%)

405

Universiteiten
200 (8%)

200

Universiteitssysteem
1705 (66%)

Figuur 24: Verdeling van de publieke R&D-uitgaven van de Bond in 2006 (in miljoenen CHF). Bron:
Bundesamt für Statistik. Het totale federale budget voor onderwijs, onderzoek en innovatie is
weergegeven in Tabel 6.
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Leren van Nederland (1999)
Onder de noemer “Erfolgsmodell Niederlande!?” presenteerde de Zwitserse Academie der Technische
Wetenschappen (SATW) in 1999 een uitgebreide analyse van het Nederlandse innovatiesysteem en de
lessen die Zwitserland hieruit kan trekken. In het onderzoek richtten de Zwitsers zich ten eerste op de
samenwerking tussen verschillende innovatiespelers in Nederland, en met name op de interactie tussen
semi-private kennisinstellingen en de industrie. Hierbij wordt onder andere de rol van TNO aangehaald:
“Wie in keinem anderen Land sind diese Forschungsinstitute akzeptierte Partner der Unternehmen”
(SATW, 1999, p. 68). Ook de marktgerichtheid van het Nederlandse overheidsbeleid wordt genoemd:
“Unternehmerisches Verhalten, Markttrends sowie internationale Ausrichtung gelten als Leitlinie” (SATW,
1999, p. 61), aldus de Zwitsers over het Nederlandse systeem. Daarnaast stellen de onderzoekers dat in
Nederland de financiering via ‘business angels’ en ‘venture capital’ relatief goed functioneert (“Für die
niederländischen KMU scheint im europäischen Vergleich die Problematik der Finanzierung von Kapital
und Risikokapital kein wesentliches Hindernis für Unternehmens- und Innovationstätigkeiten
darzustellen“, SATW, 1999, p. 40). Uit deze waarnemingen volgen op Zwitserland gerichte aanbevelingen
voor sterkere steun aan start-up bedrijven, zowel financieel als in de vorm van adviezen, en voor
algemene ondersteuning van het innovatieproces in de vorm van adviesnetwerken, zoals Syntens.
Uiteraard houdt de Zwitserse overheid zich in 2010 nog steeds niet bezig met de financiering van start-up
bedrijven in Zwitserland. Enkele andere elementen zijn echter wel zichtbaar in het huidige beleid. Zo geeft
de KTI nu advies aan start-ups via CTI Start-up en steunt het netwerken van technologietransferbureaus
(zie 3.4.11).
Ook de succesvolle consolidatie van het Nederlandse HBO-systeem in de jaren tachtig genoemd.
Zwitserland lijkt op dit vlak Nederland inmiddels ingehaald te hebben (zie 3.4.8). Ten slotte noemt het
Zwitserse rapport enkele thematische zwaartepunten in het Nederlandse onderzoekslandschap. Hierbij
wordt onderstreept dat deze voor een groot deel historisch bepaald zijn (zoals ook in Zwitserland het
geval is, zie 3.4.1), maar dat Nederland wel degelijk “eine aktive Fokussierung thematischer
Forschungsbereiche” nastreeft (SATW, 1999, p. 63). In de vorm van de nationale
onderzoekszwaartepunten van het SNF (zie 3.4.11) en de competentiecentra van de ETH (zie 3.4.8) heeft
dit enige Zwitserse navolging gekregen. Over het algemeen past Zwitserland echter nog steeds slechts
zeer beperkt thematische begrenzingen toe. Vanuit maatschappelijk oogpunt is Zwitserland wel begonnen
de cleantech-sector te stimuleren (zie 4.3.3). Hierbij heeft de KTI interesse getoond in de Nederlandse
benadering van sleutelgebieden en innovatieprogramma’s.
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4 Samenwerking met Zwitserland
In hoofdstuk 3 is aangetoond dat innovatie sterk beïnvloed wordt door de kenmerken van het nationale
innovatiesysteem. Tegelijkertijd is innovatie echter bij uitstek een grensoverschrijdend proces, waarbij
internationale samenwerking tussen bedrijven, universiteit en overheidsinstellingen een cruciale rol
speelt. In dit hoofdstuk staan de vragen centraal hoe de huidige R&D-samenwerking tussen de beide
landen eruit ziet en waar kansen liggen voor verdere samenwerking.
In paragraaf 3.4.5 is gebleken dat Nederland een zeer open economie is met hoge in- en uitgaande
investeringen. Dit maakt internationale samenwerking op innovatiegebied des te belangrijker. Dit wordt
weerspiegeld in de internationale activiteiten van NL EVD Internationaal, zoals het verkennen van
relevante technologische ontwikkelingen in het buitenland, het aantrekken van buitenlandse
investeerders en ‘R&D-matchmaking’, het bijeenbrengen van mogelijke onderzoekspartners uit binnenen buitenland. Om deze taken te kunnen vervullen, stuurt NL EVD Internationaal een groot aantal
buitenlandse posten aan, gedeeltelijk via het TWA-netwerk, via de NFIA (Netherlands Foreign Investment
Agency) (zie Bijlage 18) en via de NBSO’s; Zwitserland behoort momenteel niet tot de aandachtsgebieden.
Toch spelen Nederlandse bedrijven een grote rol in Zwitserland. Nederland is de belangrijkste
buitenlandse investeerder in Zwitserland: twintig procent van de totale buitenlandse directe
investeringen komt uit Nederland (Tabel 29). Omgekeerd staat Zwitserland op plaats 9 van de landen met
de hoogste buitenlandse investeringen in Nederland. Meer dan 150 Nederlandse bedrijven zijn in
Zwitserland actief met meer dan 50.000 werknemers; hiermee neemt Nederland op het gebied van het
aantal personeelsleden een derde plaats in, voorgegaan door Duitsland en de Verenigde Staten. Eerder
zijn voorbeelden genoemd van Nederlandse hightech bedrijven in Zwitserland: zo heeft DSM de divisie
voedingsmiddelen van Roche overgenomen. Het Leidse Crucell heeft vaccinfabrikant Berna Biotech in
Bern verworven (zie paragraaf 3.4.5). Ook de handelsrelatie is sterk: 5% van de totale Zwitserse import
komt uit Nederland. NL EVD Internationaal ontving in 2008 270 vragen over Zwitserland; een substantieel
aantal gezien de geringe omvang van het land (Tabel 30).
Tabel 29: FDI in Zwitserland van geselecteerde landen en handelsrelatie. Bron: SNB, 2009, pp. I3, S2-2, S2-3

Personeelsleden van
buitenlandse bedrijven
(aantal)
2004
2006
2008
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
EU
Totaal

48.089
80.616
7.249
5.615
27.537
10.734
244.319
312.462

50.208
87.656
12.391
4.450
36.788
10.186
275.237
353.514

54.890
98.680
16.713
5.191
42.251
11.850
313.837
394.996

Eindejaars kapitaalbestand
(M CHF)

Import
(%)

Export
(%)

2004

2006

2008

2008

2008

Handelsbalans
(M CHF)
2008

46.902
18.225
2.317
5.899
16.305
2.821
128.063
223.693

66.327
22.878
45.121
5.334
30.418
1.614
220.672
323.645

93.645
38.126
61.143
4.365
34.578
3.295
329.370
467.122

4,8
34,7
4,2
3,0
9,7
0,9
81,2
100

3,0
20,3
2,9
1,9
8,6
0,9
61,9
100

-2.740,9
-22.969,4
-1.919,1
-1.669,5
-316,2
+210,1
-24.086,2
+19.446,8

Tabel 30: Aantal vragen aan NL EVD Internationaal in 2008 per land. Bron: NL EVD Internationaal.

Land
Zwitserland
Duitsland
Oostenrijk
Frankrijk
Zweden

# vragen
270
1109
116
745
240

Innovatie op z’n Zwitsers

58

Naast de sterke handelsrelatie zijn ook de Zwitserse prestaties op innovatiegebied aanleiding om de
samenwerkingskansen te onderzoeken. Zwitserland scoort hoog op internationale ranglijsten op het
gebied van wetenschap en innovatie (zie paragraaf 3.1). De Zwitserse universiteiten staan hoog in de
wereldwijde klassementen (zie paragraaf 3.4.8). Daarnaast heeft Zwitserland een sterke hightech
industrie: zo is gebleken dat verschillende hightech sectoren, waaronder de biotechnologie en de
medische technologie, zich in Zwitserland goed hebben ontwikkeld (zie paragraaf 3.4.1).

4.1 Samenwerkingskansen in beeld
Om te kunnen vaststellen hoe sterk de samenwerkingskansen op innovatiegebied tussen Nederland en
Zwitserland zijn, wordt de huidige mate van de samenwerkingsrelatie tussen beide landen geanalyseerd
(4.2). Deze samenwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden: op het niveau van
onderzoeksgroepen en universiteiten, bilaterale programma’s en Europese programma’s. Inzicht in de
samenwerking op deze gebieden geven samen een goed zicht op de technisch-wetenschappelijke
samenwerkingsrelatie tussen Zwitserland en Nederland. Deze uitkomsten, gecombineerd met de
beschrijving van sectoren en veelbelovende Zwitserse technologiegebieden, die raakvlakken hebben met
de Nederlandse sleutelgebieden en innovatieprogramma’s (4.3), bieden zicht op Nederlandse kansen voor
verdere samenwerking.
Uit de analyse van de status quo blijkt dat samenwerking op R&D-gebied tussen beide landen aanzienlijk
is. Uiteraard vinden samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksgroepen en bedrijven in beide landen
eveneens regelmatig op incidentele basis plaats. Daarnaast is er een groot aantal projecten met
Nederlandse en Zwitserse betrokkenheid binnen het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese
Unie. Bovendien zijn er verschillende Zwitserse onderzoekszwaartepunten met Nederlandse
betrokkenheid. Ook nemen veel Nederlandse onderzoekers deel aan Zwitserse SNF-programma’s,
gedeeltelijk mogelijk gemaakt door de intensieve samenwerking tussen het SNF, het NWO en de andere
nationale onderzoeksorganisaties binnen het EUROHORCs-netwerk. Ook aan de Nederlandse
innovatieprogramma’s nemen enkele Zwitserse bedrijven en universiteiten deel. Toch is juist deze
samenwerking op bilateraal niveau nog zwak. Slechts één Nederlands innovatieprogramma, Life Sciences
& Health (LSH), heeft Zwitserland opgenomen in zijn internationale strategie. Ook zijn de contacten
tussen Zwitserse en Nederlandse innovatieorganisaties beperkt.
Bij de analyse van verschillende veelbelovende technologiegebieden blijkt dat vooral enerzijds de
biotechnologie en de farmaceutische industrie en anderzijds de micro- en nanotechnologie kansen
bieden. Zwitserland heeft verscheidene toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven op beide
gebieden. Dit biedt kansen voor de Nederlandse innovatieprogramma’s LSH, M2I en Point-One. De
Zwitserse regering heeft uitgesproken zich op cleantech te willen richten. Het BBT en de KTI zijn hierdoor
zeer geïnteresseerd in buitenlandse partners op dit gebied. Duurzaamheidgerelateerde technologieën van
deze en andere innovatieprogramma’s kunnen daarom op interesse van de Zwitsers rekenen.
Clusters zijn in Zwitserland doorgaans sterk bottom-up en regionaal van aard, en ontplooien daarom
slechts beperkt internationaliseringsactiviteiten. Het vinden van samenwerkingspartners kan daarom voor
bedrijven vanuit Nederland moeilijk zijn. Assistentie van lokale experts is daarom wenselijk. Hieraan zou
de Nederlandse ambassade in Bern nog verder kunnen bijdragen. Daarnaast dient het Enterprise Europe
Network in Bern als een goed aanspreekpunt. Voor Franstalig Zwitserland is Alliance in Lausanne
verantwoordelijk. Beide instanties hebben specialisten in verschillende technologiegebieden, die
contacten onderhouden met het Zwitserse bedrijfsleven. Bij het organiseren van bedrijfsuitwisselingen en
‘brokerage events’ kunnen zij een rol spelen. Ten slotte is er een groot aantal Nederlanders werkzaam in
de Zwitserse onderzoekswereld en het bedrijfsleven, verenigd in zogenaamde ‘Dutch Business
Roundtables’. In Zürich is door een aantal Nederlanders de wens uitgesproken om een faciliteit te creëren
die samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op innovatiegebied stimuleert.
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4.2 Huidige samenwerking
4.2.1 Wetenschappelijke samenwerking
De mate van samenwerking tussen Zwitserse en Nederlandse onderzoeksgroepen kan afgeleid worden uit
het aantal co-publicaties. In 2007 had 5% van de Zwitserse publicaties Nederlandse inbreng; hiermee
staat Nederland op de zesde plaats (Tabel 31). Naast incidentele samenwerking tussen
onderzoeksgroepen, vindt samenwerking ook vaak binnen Nederlandse of Zwitserse
onderzoeksprogramma’s plaats. Zo zijn Nederlandse onderzoeksgroepen betrokken bij de eerder
genoemde onderzoekszwaartepunten (NFS/NCCR) van het Zwitserse Nationaalfonds (zie overzicht van
Nederlandse partners bij NCCR’s binnen de levenswetenschappen in Tabel 36). Ook binnen andere SNFprogramma’s zijn Nederlandse wetenschappers actief (zie Nederlandse betrokkenheid in Tabel 32).
Andersom zijn Zwitserse universiteiten ook actief bij Nederlandse initiatieven: zo participeert de
Universiteit van Bern in een nieuw project van TI Pharma, gericht op geneesmiddelen voor Leishmaniasis
en andere tropische ziekten. Daarnaast zijn tussen universiteiten meer geïnstitutionaliseerde vormen van
samenwerking opgezet. Zo vormen de ETH Zürich en de TU Delft samen met drie andere universiteiten
het IDEA-netwerk, een consortium van voorname onderzoeksuniversiteiten op het gebied van de bèta- en
ingenieurswetenschappen. Verder bieden beide universiteiten gezamenlijke masteropleidingen aan: in
2006 is de opleiding toegepaste geofysica van start gegaan, waarbij studenten toewerken naar een
gezamenlijk diploma van de technische universiteiten van Delft, Zürich en Aken.
Tabel 31: Co-publicaties van Zwitserland met een ander land. Bron: SBF, 2007, p. 23.

1
2
3
4
5
6

Landen
Verenigde Staten
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Italië
Nederland

Aantal
3.190
1.617
1.195
1.055
988
599

Aandeel
29%
15%
11%
10%
9%
5%

4.2.2 Bilaterale samenwerking
Zwitserland is opgenomen in de bilaterale strategie van het DG Ondernemen & Innovatie (DG O&I). Zo
spreekt O&I interesse uit in de activiteiten van de KTI: “Voor Nederland kan het interessant zijn na te gaan
of beleid en werkwijze van de KTI elementen bevatten die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor
vergelijkbare Nederlandse organisaties” (DG O&I, 2008, p. 33). Bovendien is Zwitserland een van de
prioritaire landen van het innovatieprogramma ‘Life Science & Health’ (LSH); vanuit O&I is aangegeven dat
er behoefte is “aan meer informatie over mogelijkheden tot samenwerking in relatie tot het
innovatieprogramma LSH” (DG O&I, 2008, p. 87).
Nu al is er Zwitserse betrokkenheid bij de Nederlandse innovatieprogramma’s: zo neemt Novartis deel
aan een project binnen LSH en is ABB betrokken bij de ontwikkeling van automatiseringsprocessen bij
duinwaterwinning binnen het innovatieprogramma Watertechnologie. Hetzelfde geldt voor deelname van
Zwitserse instellingen aan de Nederlandse topinstituten. Voorbeelden hiervan zijn het farmaceutische
bedrijf Actelion uit Allschwil bij Bazel, dat samen met de Universiteit Maastricht en het Rotterdamse
Erasmus Medisch Centrum een consortium binnen TI Pharma vormt ter ontwikkeling van nieuwe
behandelmethoden bij hypertensie. Daarnaast werkt Nestlé intensief samen met het Kluyver Centre,
gecoördineerd door het Netherlands Genomics Initiative (NGI). Nestlé zal daarnaast naar verwachting
toetreden als partner van het topinistiuut TIFN (topinstituut Food & Nutrition).
In Zwitserland zijn bilaterale samenwerkingsprogramma’s vooral op landen buiten Europa gericht.
Sleutellanden zijn China, India, Japan, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Brazilië en Chili. Binnen Europa
loopt de samenwerking veelal via de programma’s van de Europese Unie (4.2.3). Dit is ook zichtbaar in de
internationaliseringsstrategie van het staatssecretariaat voor onderwijs en onderzoek (SBF). Het SBF geeft
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momenteel 2,4 miljard CHF aan internationalisering uit. Meer dan de helft hiervan wordt besteed aan
KP7. Minder dan drie procent gaat naar bilaterale programma’s. Deze bilaterale programma’s van het SBF
zijn vooral gericht op bovengenoemde landen. Enkele Zwitserse universiteiten zijn aangewezen als
zogenaamde ‘leading houses’ voor de samenwerking met deze landen (zie ook 3.4.8).46 Samenwerking
binnen Europa loopt kortom voornamelijk via de programma’s van de Europese Unie.
Het SBF stuurt een groot aantal wetenschappelijke attachés aan (zie Bijlage 18). Daarnaast heeft het een
uniek netwerk van wetenschappelijke consulaten, zogenaamde ‘Schweizer Wissenschaftshäuser’ of
Swissnex-bureaus. Deze bureaus bevinden zich op de wetenschappelijke ‘hotspots’ van de wereld en zijn
verantwoordelijk voor het stimuleren van samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en
innovatie. De swissnexbureaus hebben een hoge mate van vrijheid om deze doelstellingen te bereiken en
kunnen zelf ‘ad hoc’ nieuwe activiteiten ontplooien. Voorbeelden van swissnexactiviteiten zijn workshops,
conferenties, festivals, tentoonstellingen, uitwisselingen, bezoeken van Zwitserse wetenschappers,
ondernemers en beleidsmakers, en de assistentie van Zwitserse ondernemers in het buitenland.47
Passend bij de Zwitserse traditie, berust de oprichting van Swissnex-bureaus voor een aanzienlijk deel op
private initiatieven. Ter illustratie, het budget van Swissnex in Boston bestond in 2008 uit een bijdrage van
$ 550.000 van het SBF, aangevuld met $ 450.000 van derden. Op dit moment heeft Zwitserland geen
wetenschappelijk attaché, en evenmin een Swissnexafdeling in Nederland.
Ook het BBT richt zich voornamelijk op de speerpuntlanden buiten Europa. Toch vinden er op politiek
initiatief ook uitwisselingen met andere landen plaats. Zo heeft het BBT in samenwerking met SECO en
SBF in 2006 onder het motto ‘Switzerland and Spain: Business Partners in Nanotechnology and New
Materials’ een uitgebreid bezoek van Zwitserse spelers aan Madrid georganiseerd. Een ander voorbeeld is
het grootschalige Zweeds-Zwitsers Cleantechforum dat in oktober 2009 in Stockholm werd georganiseerd.
Hierop zal in 2010 een vervolg in Zürich plaatsvinden in de vorm van een ‘brokerage event’. De
bedrijfsdeelname aan deze evenementen wordt vaak georganiseerd door het Enterprise Europe Network
in Bern. Met Nederland heeft nog geen grootschalig samenwerkingsevenement plaatsgevonden.
Opvallend genoeg lijkt het SNF een andere strategie te volgen dan het SBF: het SNF probeert juist binnen
Europa samenwerkingsprojecten met andere landen buiten de EU-programma’s op te zetten. Deze
samenwerking loopt voornamelijk via het verband van wetenschapsorganisaties EUROHORCs. Van deze
groep zijn ook NWO en TNO lid; Zwitserland (SNF) is sinds januari 2009 voor een periode van drie jaar
voorzitter. Een aantal EUROHORCs-initiatieven worden eerst op kleine schaal door Duitsland (DFG),
Oostenrijk (FWF) en Zwitserland (SNF) (de ‘DACH-Länder’) uitgeprobeerd; Nederland (NWO/TNO) doet
echter ook vaak aan nieuwe initiatieven mee. De belangrijkste initiatieven zijn ‘money follows researcher’
(ter bevordering van de mobiliteit van onderzoekers),48 ‘money follows cooperation’ (ter bevordering van
internationale projecten) en ‘lead agency’ (internationale projecten hoeven slechts door één organisatie
te worden goedgekeurd). Aan de laatste twee programma’s nemen vooralsnog alleen de DACH-landen
deel. Veel SNF-projecten (ter waarde van 70 miljoen euro) hebben Nederlandse betrokkenheid (Tabel 32).
46

Het EPFL leidt de samenwerking met India, de ETHZ met China, de universiteit Bazel met Zuid-Afrika en de
universiteit Genève met Rusland.
47
Swissnex zet zich ook specifiek voor Zwitserse onderzoeks- en innovatie-instellingen in. Zo assisteren
verschillende swissnexbureaus het ETH-Bereich bij de promotie van de ETH-instellingen, het aantrekken van
studenten en het opzetten van internationale alumninetwerken. Ook hebben verschillende Zwitserse
universiteiten afgevaardigden bij de swissnexkantoren. Daarnaast ondersteunt swissnex ook de KTI: zo speelt
swissnex Boston een rol bij KTI-intitiatieven voor start-up bedrijven: start-ups worden geholpen bij het
veroveren van de Amerikaanse markt door middel van de swissnex-infrastructuur en netwerkevenementen in
Boston.
48
Het blijkt dat dit programma voor Zwitserland zeer goed uitpakt: vooral uit Duitsland komen veel
onderzoekers naar Zwitserland, die hun Duitse DFG-financiering meenemen.
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Tabel 32: Projecten en andere instrumenten met Nederlandse betrokkenheid, gefinancierd door het SNF. Bron: SNF.

Instrument
‘Investigator-driven’ onderzoeksprojecten
Geesteswetenschappen en sociale wetenschappen
Natuurwetenschappen
Levenswetenschappen
Overige instrumenten
ProDoc
Fellowships Prospective Researcher
Fellowships Advanced Researcher
Uitwisselingsprogramma’s
Leerstoelen
Nationale onderzoeksprogramma’s
Ambizione
EURYI
Totaal
4.2.3

Aantal

CHF

Euro

77
133
87

15.616.945
39.464.322
35.604.745

10.339.198
26.127.353
23.572.120

9
29
4
5
3
4
4
1
356

2.945.951
1.119.022
480.570
34.400
3.628.218
1.139.951
1.960.034
1.817.514
103.811.672

1.950.367
740.848
318.161
22.774
2.402.062
754.705
1.297.640
1.203.285
68.728.513

Europese samenwerking

Een groot deel van de samenwerking tussen Zwitserland en Nederland wordt gefaciliteerd door Europese
programma’s.49 Zwitserland neemt deel aan het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Unie
als ‘associate member’. Meer dan de helft van het internationaliseringsbudget van het SBF wordt aan KP7
gespendeerd. Binnen KP7 zijn er meer dan 200 projecten waarin met zowel Zwitserse als Nederlandse
deelnemers. De meeste van deze projecten zijn samenwerkingsprojecten op het gebied van ICT (Figuur
25). Een verklaring hiervoor is dat ICT het thema is met het hoogste budget binnen het kaderprogramma.
Andere sectoren met een hoog aantal samenwerkingsprojecten zijn gezondheid/levenswetenschappen,
nanotechnologie/materialen en voeding/groene biotechnologie (Bijlage 20). Met name de sector
gezondheid heeft een hoger aandeel Nederlands-Zwitserse samenwerkingsprojecten dan de
projectverdeling van Nederland en Zwitserland afzonderlijk zou doen vermoeden (Bijlage 20). De
belangrijkste deelnemers aan Nederlands-Zwitserse samenwerkingsprojecten in KP7 zijn de Zwitserse
federale technische universiteiten. Deze universiteiten zijn bij meer dan een kwart van de projecten
betrokken (Tabel 33). Het meest voorkomende ‘Zwitserse’ bedrijf is de vestiging van IBM in Zwitserland,
dat in 11% van de lopende samenwerkingsprojecten actief is.
De afgelopen jaren heeft Zwitserland ook aan verschillende ERA-NET-programma’s deelgenomen,
waaronder Astronet (sterrenkunde), ERA-ARD (landbouw), ERA-Chemistry (scheikunde), ERA-PG
(plantgenomica), MNT (micro/nano) en EuroNanoMed (nanogeneeskunde, zie 4.3.2), grotendeels via het
SNF. Daarnaast doet het land mee aan EUREKA en Eurostars, gecoördineerd door het BBT. Binnen Eureka
werken Nederland en Zwitserland in zeven projecten samen (zie het overzicht in Bijlage 21).
Samenwerking op Europees niveau vindt bovendien plaats in de nieuwe Kennis- &
Innovatiegemeenschappen (KIC), opgezet door het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).
De ETH Zürich doet mee aan het KIC Klimaat, dat wordt gecoördineerd door de Universiteit Utrecht. Ten
slotte vindt samenwerking plaats op ruimtevaartgebied via de European Space Association (ESA). Hierbij
speelt onder meer het International Space Science Institute aan de universiteit van Bern een belangrijke
rol.

49

Zwitserland neemt deel aan de volgende Europese programma’s: CERN, ESO, ESRF/ILL, JET/ITER, EMBL, HFSP,
CSIEM, COST.
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KP7 samenwerkingsprojecten
Veiligheid
Ruimtevaart

Toegekend/reserve

Sociale wetenschappen/letteren

Afgewezen

Transport
Milieu/klimaatverandering
Energie
Nanotechnologie/materialen
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Voeding/groene biotechnologie
Gezondheid
Totale projectkosten (M€) 0

500
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Figuur 25: Projectkosten van de projecten met Nederlandse en Zwitserse betrokkenheid. Onderscheid is gemaakt tussen
afgewezen projecten (‘rejected’) en overige projecten (‘ongoing’, ‘mainlist’ en ‘reserve’). Bron: KP7.
Tabel 33: De meest voorkomende deelnemers aan KP7-projecten met Nederlandse en Zwitserse betrokkenheid. Bron:
KP7.

Projecten
Aantal
217

'Ongoing'
(%)
100%

ETH Zürich
EPF Lausanne
Uni Genève
Uni Zürich
PSI Villigen

32
31
19
16
15

14,7%
14,3%
8,8%
7,4%
6,9%

46
42
23
22
21

13,9%
12,7%
7,0%
6,7%
6,4%

TU Delft
Uni Utrecht
TNO Delft
VU Amsterdam
RU Nijmegen

27
14
14
15
10

12,4%
6,5%
6,5%
6,9%
4,6%

32
26
25
19
18

9,7%
7,9%
7,6%
5,8%
5,5%

Totaal

'Ongoing’+’Mainlisted'
Aantal
(%)
330
100%

4.3 Veelbelovende sectoren
Om samenwerkingskansen te kunnen bepalen, zullen enkele sectoren worden besproken die zowel tot de
Nederlandse sleutelgebieden als de sterke kanten van Zwitserland behoren. Belangrijke kennisinstellingen
en bedrijven, die als samenwerkingspartner zouden kunnen fungeren voor Nederlandse instellingen,
zullen de revue passeren.
4.3.1

Levenswetenschappen

De levenswetenschappen zijn traditioneel een sterk vakgebied in Zwitserland. De kern hiervan wordt
gevormd door een sterke farmaceutische industrie. Daaromheen is de biotechnologiesector gegroeid.
Deze twee sectoren zullen achtereenvolgens besproken worden. Bovendien heeft Zwitserland een
toonaangevende sector in de medische technologie, die uit de traditionele fijnmechanica is gegroeid (zie
4.3.1.2).
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4.3.1.1 Farmaceutische industrie & biotechnologie
Het belang van de grote farmaceutische bedrijven is eerder in deze studie gepresenteerd: 37% van alle
Zwitserse R&D-uitgaven zijn van deze sector afkomstig (Figuur 13; Tabel 12). Zwitserland staat op plaats 1
bij een vergelijkende analyse van de farmaceutische industrie in verschillende landen (Nederland bezet
plaats 6; zie Bijlage 22). Hierin zijn onder andere opgenomen de grootte en het groeipotentiaal van de
markt, overheidsbeleid op het gebied van gezondheidszorg en politieke en economische stabiliteit.
Zwitserland scoort vooral hoog dankzij de hoge uitgaven aan geneesmiddelen per capita, het goede
vergoedingensysteem voor geneesmiddelen, de politieke stabiliteit, de continuïteit van overheidsbeleid
en het efficiënte toelatingsbeleid voor nieuwe geneesmiddelen. Zwitserland is hierdoor vaak de ‘launch
market’ voor nieuwe producten. Een zwakte van het Zwitserse onderzoek in de levenswetenschappen ligt
traditioneel in het klinische onderzoek (SWTR, 2002).50
Klinisch onderzoek in Zwitserland
Al in de jaren tachtig is er onderzoek verricht naar de mogelijkheden ter verbetering van klinisch
onderzoek, maar Zwitserland lijkt nog steeds enigszins achter te lopen. De belangrijkste verklaring
hiervoor is het gebrek aan onderzoekers met zowel kennis van de moleculaire biologie als ervaring met
klinische vraagstukken. Bovendien krijgt onderzoek aan de universitair medisch centra in Zwitserland
weinig aandacht. Onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg zijn organisatorisch namelijk niet gescheiden en
worden allemaal door het ziekenhuis georganiseerd. Hierdoor heeft onderzoek een lagere prioriteit.
Daarnaast is er weinig coördinatie tussen de Zwitserse universitaire ziekenhuizen.
Op initiatief van het SNF en de Zwitserse Academie voor de Medische Wetenschappen (SAMW) is in
augustus 2009 de ‘Swiss Clinical Trial Organisation’ (SCTO; bekend onder de Engelstalige naam en
afkorting) in Bazel opgericht. Daarnaast steunt het SNF aan de universitaire medische centra zes
zogenaamde klinische studiecentra (‘Clinical Trial Units’, CTU) in Bazel, Bern, Genève, Lausanne, St. Gallen
en Zürich. Tot de taken van de SCTO behoren de coördinatie tussen de CTU’s, de oprichting van een
nationaal netwerk, de internationalisering van dit netwerk en de stimulering van contacten tussen de
industrie, de overheid en de academische ziekenhuizen. Ook aan niet-academische ziekenhuizen vindt
klinisch onderzoek plaats: hiervoor zet het ‘Spitalnetzwerk für Klinische Forschung’ (SKF) zich in, dat nauw
samenwerkt met de SCTO. Door de nieuwe impuls van het SNF en de hogere mate van coördinatie wordt
verwacht dat de kwaliteit van het klinische onderzoek in Zwitserland zal toenemen.
De farmaceutische industrie heeft ook invloed op de ontwikkeling van een sterke biotechnologiesector.
Eerder is het ‘Novartis Venture Fund’ genoemd, dat een aantal beginnende biotechnologiebedrijven in
Zwitserland steunt (zie 3.4.6). Ook zijn meerdere firma’s uit Roche of Novartis voortgekomen. Het meest
aansprekende voorbeeld hiervan is Actelion. Dit bedrijf is opgericht door Roche-onderzoekers en is
uitgegroeid tot een bedrijf met een omzet van meer dan een miljard euro per jaar.
Volgens het BioPolis-rapport behoort Zwitserland samen met de Scandinavische landen tot het
landencluster, dat in Europa het beste presteert op biotechnologiegebied; Nederland en Duitsland
behoren daarentegen tot de categorie van gemiddelde presteerders (Enzing, et al., 2007). Zwitserse
statistieken tonen aan dat er 156 firma’s zijn met R&D-activiteiten in de biotechnologie (waarvan er 86
volledig gespecialiseerd zijn in biotechnologie); Nederland telt er 364 (OECD, 2009a, p. 15) (Figuur 26). De
schattingen van het aantal bedrijven variëren echter sterk al naar gelang de definitie van een
biotechnologiefirma. Het aantal octrooiaanvragen per inwonertal binnen de sector is relatief hoog in

50

Zie het SWTR-onderzoek ‘Klinische Forschung in der Schweiz’ voor meer informatie over de vooruitzichten
voor het klinische onderzoek in Zwitserland (SWTR, 2002).
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Zwitserland (Tabel 34). Eerder is gebleken dat de beschikbaarheid van venture capital stijgende is, maar
dit is volgens het bedrijfsleven nog onvoldoende. In de hele sector levenswetenschappen is de
beschikbaarheid echter relatief hoog, hetgeen tot uiting komt in de omvang van de sector (Bijlage 24).
De kracht van het biotechnologie-onderzoek in Zwitserland ligt zowel in publieke R&D aan de
universiteiten als in private R&D (zie vergelijkend overzicht in Bijlage 23). Daarnaast presteert Zwitserland
volgens het BioPolis-rapport zeer goed op het gebied van interactie tussen de verschillende actoren
(Bijlage 23; Enzing, et al., 2007). De mate van publieke financiering in de biotechnologie weerspiegelt de
algemene Zwitserse traditie: de overheid richt zich vooral op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
en voorziet het bedrijfsleven slechts beperkt van steun (zie hoofdstuk 3). Het BioPolis-rapport toont aan
dat de publieke financieringen in de biotechnologie-onderzoek relatief zeer laag zijn: Nederland geeft per
hoofd van de bevolking 60% meer uit (Tabel 34). Bovendien is meer dan de helft van de financiering in
Zwitserland gericht op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, terwijl in Nederland het merendeel
van financiering juist naar toegepast onderzoek gaat (zie vergelijkend overzicht in Bijlage 25). Deze
verschillen onderstrepen de belangrijke complementaire rol van de industrie in Zwitserland.
Tabel 34: Octrooiaanvragen bij het Europese Octrooibureau binnen de sector biotechnologie (2005) en publieke
financiering van biotechnologie (2002-2005). Bron: Enzing, et al., 2007, p. 54; OECD, 2009c.

EPO-octrooiaanvragen biotechnologie
Totaal
Per miljoen
inwoners
Zwitserland
123
16,4
Nederland
220
13,5
Duitsland
734
8,9
Oostenrijk
55
6,7
België
114
10,9
Frankrijk
312
5,0
Zweden
103
11,4
Finland
34
6,5
EU
2408
4,9
OECD
6429
5,5

Reagentia; 21

Publieke financiering (M€)
Totaal
Per miljoen
inwoners
156
20,8
522
32,0
4.575
55,5
389
47,2
562
53,7
2.543
40,5
146
16,2
461
87,9
13.431
27,3
N/A
N/A

'Genomics &
proteomics'; 6

'Drug delivery'; 9

Diensten /
toeleveranciers; 56

Bioinformatica &
bio-elektronica; 21
Agro/ milieu/
voeding; 29

Diagnostiek; 53

Contractonderzoek;
32
Therapeutics'; 35

Farma & chemie; 41

Figuur 26: Verdeling van het aantal biotechnologiebedrijven. Bron: Enzing, et al., 2007.
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Nu de expertise van Zwitserland binnen de levenswetenschappen toegelicht is, komen de Zwitserse
‘hotspots’ aan bod. De meeste universiteiten hebben expertise op het gebied van de
levenswetenschappen. Het gaat om de kantonnale universiteiten in Bazel, Bern, Fribourg, Genève,
Lausanne, Lugano, Neuchâtel en Zürich, en de twee federale technische universiteiten van Zürich en
Lausanne. Uit de beschrijving in paragraaf 3.4.8 is naar voren gekomen dat in Zwitserland
wetenschappelijk onderzoek vooral aan universiteiten gecentreerd is en dat het land weinig grote
onderzoeksinstituten kent. Dit geldt ook voor de Zwitserse levenswetenschappen. Van de publieke
onderzoeksinstituten is het Paul Scherrer Instituut in Villigen met zijn grootschalige synchotronfaciliteiten
(‘Swiss Light Source’) het meest relevant. Ook de grote farmabedrijven, waaronder Novartis, voeren er
eiwitkristallografie-experimenten uit. Daarnaast heeft de farmaceutische industrie rond Bazel enkele
grote private onderzoeksinstituten. Het meest opvallend is het Friedrich Miescher Instituut. Dit instituut
voert wereldwijd vermaard fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit en wordt grotendeels
gefinancierd door Novartis. De belangrijkste instellingen in achtereenvolgens de hotpots Bazel, Zürich en
de regio rond het Meer van Genève worden hieronder besproken.
Hotspots: Bazel
Bazel is het centrum van de farmaceutische industrie. Meer dan 1.200 personen werken bij de Bazelse
R&D-divisie van Roche (F. Hoffmann-La Roche AG). Enkele zwaartepunten van het onderzoek in Bazel zijn
therapieën voor degeneratieve aandoeningen in de hersenen en diabetes type II. Daarnaast heeft Roche
in 2000 het ‘Roche Center for Medical Genomics’ geopend, waarmee het bedrijf zich richt op de
farmacogenetica (en de mogelijkheden die dit biedt voor de zogenaamde gepersonaliseerde
geneeskunde). Novartis heeft ook in Bazel een belangrijke vestiging van zijn ‘Novartis Instituut voor
Biomedisch Onderzoek’ (NIBR). Enkele zwaartepunten hiervan zijn neurowetenschappen, autoimmuunaandoeningen en oncologie. Daarnaast heeft Novartis een onderzoeksinstituut, het Friedrich
Miescher Instituut (FMI), dat gewijd is aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
Novartis & het Friedrich Miescher Instituut
De oprichting van het Friedrich Miescher Instituut (FMI) in 1970 illustreert de ontwikkeling van de
chemische industrie, zoals besproken in paragraaf 3.4.1. Ciba, de voorloper van Novartis (zie Figuur 10),
wilde de transitie van de traditionele kleurstofchemie naar de biochemie maken. Met het doel om
biochemische expertise te verzamelen, financierde Ciba het nieuwe onderzoeksinstituut. Nog steeds is het
overgrote merendeel van het onderzoeksbudget afkomstig van Novartis. Inmiddels heeft het FMI
wereldwijd vermaarde expertise op het gebied van neurobiologie, epigenetica en ‘cell signaling’.
De twee belangrijkste doelstellingen van het instituut zijn het verrichten van fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek voor de lange termijn en het trainen van jonge wetenschappers. Novartis
profiteert op beide gebieden: intensieve samenwerking vindt plaats tussen de R&D-afdelingen van
Novartis en het FMI in de vorm van besprekingen, ‘journal clubs’ en samenwerkingsprojecten. Daarnaast
treedt een groot aantal oud-FMI-promovendi bij Novartis in dienst. Het FMI heeft honderd promovendi in
dienst, verdeeld over meer dan twintig onderzoeksgroepen. Het animo voor promotieplaatsen is hoog:
jaarlijks krijgt het instituut meer dan 800 aanmeldingen. Het FMI vormt ook een verbinding met de
universitaire wereld: een groot aantal groepsleiders is ook professor aan de universiteit van Bazel.
De hechte band tussen het FMI en Novartis uit zich in de vele samenwerkingsprojecten en bijeenkomsten.
Kankerremmer Gleevec is een voorbeeld van de uitkomst van een succesvol samenwerkingsproject. De
band met Novartis kan echter ook ingrijpende gevolgen voor het FMI hebben: zo was het instituut
genoodzaakt zijn activiteiten op het gebied van de groene biotechnologie af te bouwen sinds Novartis bij
de vorming van Syngenta al zijn agro-activiteiten heeft afgestoten.
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De universiteit van Bazel heeft een sterk profiel in de levenswetenschappen. De gerelateerde
onderzoeksgroepen zijn verenigd in het ‘Biozentrum’, dat 430 werknemers en een totaal budget van 45
miljoen frank heeft. Een van de zwaartepunten van het onderzoek is neurobiologie. Daarnaast zijn enkele
groepen gericht op de farmacologie, verenigd in het ‘Pharmazentrum’. Gezien de regionale expertise,
heeft ook de ETH een vestiging in Bazel geopend: de afdeling ‘Biosystems Science & Engineering’ (D-BSSE).
De belangrijkste spelers binnen de levenswetenschappen hebben zich verenigd in het cluster ‘BioValley’:
meer dan 140 bedrijven en onderzoeksgroepen zijn hiervan lid. BioValley maakt onderdeel uit van een
trinationaal verband en heeft tegenhangers in Frankrijk en Duitsland. Eerder is BioValley genoemd als
voorbeeld van de positie van Zwitserse netwerken ten opzicht van de overheid (zie voetnoot 43). Het
Zwitserse BioValley is bij uitstek een bottom-up-netwerk, dat evenementen organiseert voor de leden,
maar slechts zeer beperkt naar buiten treedt.
Hotspots: Zürich
Ook Zürich zet sterk in op de levenswetenschappen. De ETH heeft op de campus in Hönggerberg een
groot aantal onderzoeksgroepen. Dit wordt aangevuld door de onderzoeksgroepen van de kantonnale
universiteit van Zürich. Deze universiteit heeft bovendien een groot academisch medisch centrum en leidt
twee nationale onderzoekszwaartepunten (NFS/NCCR; Tabel 36). Tezamen vormen de twee universiteiten
het Life Science Zurich netwerk. Onderdeel daarvan is een gezamenlijke ‘graduate school’. Bovendien zijn
samenwerkingsprogramma’s gevormd, waarbij onderzoeksgroepen van beide instellingen samenwerken
(Tabel 35).
Tabel 35: Samenwerkingsprogramma’s van de ETH Zürich en de universiteit Zürich binnen de levenswetenschappen.

Cluster/programma
Bioengineering cluster (BEC)
Cancer Network Zurich (CNZ)
Functional Genomics Center Zurich (FGCZ)
Advanced Gene Targeting Facility
Competence Center for Systems Physiology and
Metabolic Diseases (CC-SPMD)
Neuroscience Center Zurich (ZNZ)
NCCR Structural Biology
Swiss Initiative in Systems Biology (SystemsX)
Zurich Center for Imaging Science & Technology
Zurich-Basel Plant Science Center

Website
www.bec.ethz.ch
www.cnz.uzh.ch
www.fgcz.ch
www.exp-immunologie.usz.ch/HealthProfessionals/
Advanced_Gene_Targeting_Facility
www.ccspmd.ethz.ch
www.neuroscience.ethz.ch
www.structuralbiology.uzh.ch
www.systemsx.ch
www.cimst.ethz.ch
www.plantscience.ethz.ch

Een groot aantal spin-offs van de universiteiten is in het biotechcentrum in Schlieren, nabij Zürich,
gevestigd (zie paragraaf 3.4.6). Dit centrum is begonnen als een privaat initiatief en is uitgegroeid tot een
grootschalig bedrijvenpark. Voorbeelden van succesvolle biotechnologiebedrijven zijn Glycart, dat in 2005
door Roche is overgenomen, en Prionics, dat ook een R&D-divisie in Lelystad bezit.
Hotspots: Meer van Genève
Een derde concentratie van biotechnologie is de regio rond het Meer van Genève met de universiteiten
van Genève en Lausanne en de EPF Lausanne. Op verschillende terreinen werken deze instellingen samen.
Een voorbeeld hiervan is de bundeling van de beeldvormingstechnieken van de universiteiten in het
‘Centre d’Imagerie BioMédicale’ (CIBM). Een groot aantal bedrijven heeft zich in de regio gevestigd. Zo
heeft Merck-Serono (Merck heeft in 2007 de biotechnologiefirma Serono gekocht) een aanzienlijke R&Ddivisie in Genève. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zijn sinds 2003 verenigd in het BioAlpscluster. Het cluster wordt gesteund door zeven verschillende kantons en de federale regering en is
daardoor een van de weinige clusters die slechts beperkt van industriële bijdragen afhankelijk zijn. Het
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zwaartepunt ligt op het raakvlak van de biotechnologie en de medische technologie. Samenwerking met
buitenlandse netwerken vindt plaats via het ‘Alps Bio Cluster’.
Hogescholen
In paragraaf 3.4.8 is naar voren gekomen dat de Zwitserse hogescholen de afgelopen jaren steeds actiever
zijn geworden op onderzoeksgebied. Ook in de levenswetenschappen is deze ontwikkeling zichtbaar. Zo is
in Bazel de ‘Hochschule für Life Science’ gevestigd, onderdeel van de FHNW (Tabel 22). Samen met andere
‘Fachhochschulen’ vormt deze Bazelse hogeschool het ‘Biotechnet’, dat alle life science expertise aan
deze scholen bundelt en samenwerking met het bedrijfsleven stimuleert.
Netwerken en programma’s
Met steun van de KTI zijn twee overkoepelende platforms binnen de sector levenswetenschappen
opgericht: Swissbiotech en Swissmedtech. Daarnaast zijn er verschillende regionale bedrijvennetwerken.
BioValley rond Bazel en BioAlps rond Lausanne en Genève zijn reeds genoemd. Daarnaast is er in Tessin,
het Italiaanstalige deel van Zwitserland, het cluster BioPolo.
Netwerken van onderzoeksgroepen worden gevormd door de nationale onderzoekszwaartepunten
(NFS/NCCR), geleid door de universiteiten van Genève, Zürich en de EPF Lausanne (zie Tabel 36).
Daarnaast verenigt het SystemsX-initiatief onderzoekers aan elf Zwitserse kennisinstellingen op het
gebied van systeembiologie. Het zwaartepunt hiervan ligt in Bazel, waar de ETH Zürich een
onderzoeksgroep op dit vakgebied heeft gevestigd. Er zijn plannen om op het gebied van de
systeembiologie in Bazel een nieuw NFS/NCCR te starten.
Tabel 36: Nationale onderzoekszwaartepunten (NFS/NCCR) binnen de levenswetenschappen. Bron: SNF.

NCCR

Moleculaire
oncologie

Genetica

Structuurbiologie

Neurale plasticiteit
& herstel

Instituut
Startdatum
Financiering
(2009)
Nederlandse
partners

EPF Lausanne
1 mei 2001
9,3 M€ (waarvan 2,1
e
M€ 3 geldstroom)
 Erasmus MC,
Rotterdam

Universiteit Genève
1 juli 2001
10,8 M€ (waarvan
e
1,6 M€ 3 geldstr.)
 Erasmus MC,
Rotterdam

Website

www.nccroncology.ch

www.frontiers-ingenetics.org

Universiteit Zürich
1 mei 2001
8,8 M€ (waarvan
e
50.000 € 3 geldstr.)
 Univ. Groningen
 Univ. Leiden
 UVA Amsterdam
 VU Amsterdam
www.structural
biology.uzh.ch

Universiteit Zürich
1 juni 2001
24,7 M€ (waarvan
e
1,1 M€ 3 geldstr.)
 Univ. Groningen
 Univ. Maastricht
 LUMC, Leiden
 VU Amsterdam
www.nccrneuro.uzh.ch

4.3.1.2

Medische technologie

Zwitserland heeft een zeer sterk ontwikkelde sector rondom de medische technologie. Volgens een
recente studie zijn er in het land 45.000 personen in deze sector werkzaam; dit is meer dan vier keer
zoveel als in Nederland (zie het landenoverzicht in Bijlage 26; Ernst & Young, 2008, p. 7). De sector kent
met name een groot aantal innovatieve middelgrote bedrijven. Zwaartepunt liggen verspreid over
Zwitserland, onder andere in het gebied rond Bern en Biel, in de regio Zürich en rond het Meer van
Genève. Het land is met name sterk op het gebied van de orthopedie en de medische elektrotechniek. De
belangrijkste sectoren zijn weergegeven in Figuur 27. Verschillende Amerikaanse bedrijven binnen de
orthopedie hebben divisies in Zwitserland. Voorbeelden hiervan zijn DePuy (deel van Johnson & Johnson),
Stryker, en Synthes, dat ooit opgericht is door wetenschappers van de universiteit van Bern en gefuseerd
is met een Amerikaanse firma. Een overzicht van de belangrijkste internationale bedrijven binnen de
sector met grote divisies in Zwitserland is weergegeven in Bijlage 27.
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Het raakvlak tussen de medische technologie en de farmaceutische industrie wordt door velen genoemd
als een veelbelovend terrein, maar blijkt in Zwitserland nog niet zeer sterk ontwikkeld te zijn. Een
voorbeeld voor de kansen die dit biedt, is Ypsomed in Burgdorf bij Bern, fabrikant van producten voor
patiënten met suikerziekte (zoals insulinepennen en bloedsuikerspiegelmeters). Dit bedrijf is recentelijk
door Roche is overgenomen en is complementair aan hun grote diabetesdivisie.
Bedrijven in de medische technologie zijn verenigd in het ‘Medical Cluster’. Het cluster heeft sinds 2006
een eigen technologietransferbureau (het Competence Center for Medical Technology, CCMT). Aan
internationalisering wordt op dit moment nog weinig gewerkt, maar dit zal in de toekomst toenemen.
Chirurgische
instrumenten; 7,0%

Elektromedische
instrumenten;
20,0%

"Disposables"; 8,0%

Implantaten; 12,0%

Apparatuur voor
gehandicapten;
16,0%

Ziekenhuisapparatuur; 12,0%

Tandheelkundige
producten; 15,0%

Figuur 27: Sectorverdeling binnen de medische technologie. Bron: Ernst & Young, 2008, p. 7.

4.3.2

Hightech systemen en materialen

Microtechnologie
De Zwitserse expertise in de fijnmechanica is uitgegroeid tot een sterke microtechnologiesector. Binnen
de microtechnologie zijn verschillende zwaartepunten zichtbaar, waaronder de micro-elektronica,
precisie-instrumenten, horlogerie en de medische technologie. Volgens de KTI is het merendeel van de
gesubsidieerde R&D-samenwerkingsprojecten in de categorie micro-/nanotechnologie gericht op de
klassieke microtechnologie. Hierop sluit de expertise van verschillende hogescholen goed aan. Met name
de HES-SO in het westen van Zwitserland en de hogeschool in Buchs bieden expertise en
samenwerkingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven op dit gebied. Deze en andere hogescholen vormen
samen het Microswiss-netwerk.
Een van de belangrijkste centra op het gebied van microtechnologie is Neuchâtel, waar zowel het Zwitsers
Centrum voor Elektronica en Microtechniek (CSEM) als het Instituut voor Microtechnologie (IMT) van de
EPFL51 gevestigd is. Het CSEM is een van de weinige grootschalige private onderzoeksinstituten voor
toegepast wetenschappelijk onderzoek (zie 3.4.8). Naast eigen onderzoek voert het instituut
contractonderzoek voor industriële partners uit. Daardoor vertoont het gelijkenissen met het Fraunhofermodel in Duitsland. Het instituut wordt voor 38% gefinancierd door de industrie, voor 39% door de
kantons en de federale overheid, en voor 23% door projectfinanciering van de KTI, Europese programma’s
en andere bronnen. Naast de klassieke microtechnologie heeft het CSEM onderzoeksgroepen in de
nanotechnologie en de nanogeneeskunde.
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Voorheen maakte het IMT deel uit van de universiteit van Neuchâtel. In 2009 is het instituut overgenomen
door de EPF Lausanne om de samenwerking tussen de onderzoeksgroepen in Lausanne en Neuchâtel te
bevorderen.
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Binnen de private sector in de regio Neuchâtel speelt ASULAB, het centrale onderzoekslaboratorium van
de Swatch Group, een belangrijke rol. De Swatch Group is de fabrikant van een groot aantal
horlogemerken, waaronder Omega, Tiffany en Swatch. Daarnaast ontwikkelt het microcomponenten en
microsystemen. De R&D-divisie van het bedrijf werkt regelmatig samen met onder andere de EPF
Lausanne en de hogeschool van Zürich.
Andere centra van microtechnologie zijn gelegen rond Zug, Luzern en Alpnach in Centraal Zwitserland (het
CSEM heeft bijvoorbeeld een divisie in Alpnach) en rond Biel in het kanton Bern.
Nanotechnologie
Alhoewel het MKB zich vooral richt op de klassieke microtechnologie, heeft Zwitserland een grote
hoeveelheid wetenschappelijke expertise in de nanotechnologie. Zwitserland en Nederland staan
respectievelijk eerste en tweede in het aantal citaties van nanotechnologiepublicaties (Hullmann, 2006, p.
28). Een centrale speler hierbij is IBM in Rüschlikon, nabij Zürich. In de jaren tachtig ontvingen IBMonderzoekers in twee achtereenvolgende jaren al de Nobelprijs in de natuurkunde. Nog steeds vindt
belangwekkend onderzoek plaats, zowel binnen de R&D-divisie van IBM als in samenwerking met de ETH.
Bewijs voor de hechte samenwerking tussen IBM en de ETH is de bouw van het nieuwe Nanoscale
Exploratory Technology Lab, dat vanaf 2011 ruimte zal bieden aan onderzoekers van IBM, de ETH, en
andere geïnteresseerde bedrijven (zie ook 3.4.5). De ETH Zürich heeft ook nu al een groot aantal
onderzoeksgroepen op dit gebied, die verenigd zijn in het ‘Micro and Nano Science Platform’. Bovendien
biedt het een cleanroomfaciliteit, het FIRST Center for Micro and Nanoscience, toegankelijk voor ETHonderzoekers en industriële partners.
Bazel is een tweede centrum in de nanotechnologie. In 2001 is aan de universiteit van Bazel door het SNF
het nationale onderzoekszwaartepunt nanowetenschappen (NCCR-Nano) toegekend. Hieruit is het ‘Swiss
Nanoscience Institute’ (SNI) ontstaan. Ook het kanton Fribourg richt zich in zijn nieuwe innovatiestrategie
op nanotechnologie. Recentelijk is daar het regionale nanotechnologienetwerk opgericht. Een belangrijk
onderdeel hiervan is het nieuwe Adolphe Merkle Instituut aan de universiteit van Fribourg.
Nanogeneeskunde
Ontwikkelingen in de nanotechnologie hebben grote gevolgen voor de levenswetenschappen en de
geneeskunde. Op het snijvlak van deze vakgebieden is de nanogeneeskunde ontstaan.52 Bazel is een
belangrijke speler op dit interdisciplinaire terrein, met name wat betreft de klinische aspecten. Ook buiten
Bazel, onder andere aan de EMPA in Dübendorf en de CSEM in Neuchâtel, zijn onderzoeksgroepen
gevestigd. Om de expertise van Zwitserland verder uit te breiden is de Europese Stichting voor de
Klinische Nanogeneeskunde (CLINAM) opgericht. Op 9 mei 2010 zal CLINAM de derde jaarlijkse
conferentie in de klinische nanogeneeskunde in Bazel organiseren. De activiteiten van het CLINAM sluiten
aan bij het EuroNanoMed-initiatief, een ERA-net binnen KP7, waaraan zowel Zwitserland als Nederland
(NL Innovatie) deelnemen.
Een tweede Europese initiatief binnen de nanogeneeskunde is het ETP Nanomedicine, waarvan een groot
aantal bedrijven, waaronder het Nederlandse Philips, het Duitse Siemens en het Zwitserse Roche, lid zijn.
Ook NL Innovatie en het RIVM in Bilthoven zijn hierbij betrokken.

52

Een rapport van Lux Research laat zien dat ‘nanomedical start-ups’ een relatief hoge ROI (71%) genereren,
terwijl zij slechts beperkt venture capital investeringen binnenhalen.
Zie http://www.luxresearchinc.com/press/RELEASE_NanoVenture_5_8_08.pdf
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Figuur 28: Zwaartepunten van R&D op het gebied van nanotechnologie en –materialen.

Materialen
Het absolute middelpunt van de materiaalkunde in Zwitserland is de EMPA. Ooit opgericht als de
‘Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt’, is de EMPA uitgegroeid tot een interdisciplinair
‘material science’-centrum. De EMPA voert fundamenteel wetenschap onderzoek uit, maar werkt ook op
grote schaal samen met de industrie. Het merendeel van de onderzoeksgroepen is gevestigd in
Dübendorf, nabij Zürich. Deze EMPA-campus huisvest ook de incubator ‘glaTec’ (zie ook paragraaf 3.4.6).
Andere divisies zijn in St. Gallen en Thun. Ook andere instellingen in het ETH-Bereich hebben expertise
binnen de materiaalwetenschappen. Samen vormen zij het ETH Competentiecentrum voor
Materiaalwetenschappen en –Technologie (CCMX). Bedrijven in deze sector zijn verspreid over
Zwitserland. Eén van de meest interessante is OC Oerlikon in Pfäffikon, een van de meest R&D-intensieve
bedrijven van Zwitserland (zie Tabel 12) en producent van systemen, componenten en materialen. OC
Oerlikon is een conglomeraat met verschillende divisies, waaronder ‘solar’ (producent van dunne-film
zonnecellen), ‘coating’ (producent van beschermende coatings).
Een zeer kansrijke sector is het snijvlak van materiaalkunde en levenswetenschappen. Onder het motto
“materials meet life” zet de EMPA hier sterk op in. Zo heeft de EMPA op de campus in St. Gallen een
divisie ‘materials-biology interactions’. De Zwitserse Vereniging voor Biomaterialen (‘Schweizerische
Gesellschaft für Biomaterialien’, SSB) verbindt alle Zwitserse wetenschappers en experts op dit gebied,
afkomstig van zowel bedrijfsleven als universiteiten en onderzoeksinstituten.
Netwerken
Bedrijven in Franstalig Zwitserland hebben zich verenigd in het Micronarc-netwerk (‘Micro-nanotech
Cluster of Western Switzerland’). Daarnaast is met KTI-steun het Swiss-MNT-netwerk opgezet, dat het
vinden van mogelijke onderzoekspartners in de micro- en nanotechnologie vereenvoudigt. Bedrijven
binnen de precisietechnologie in het kanton Bern zijn verenigd in het precisiecluster (‘cluster précision’) te
Biel.
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4.3.3

Andere sectoren

De bio-, micro-, nano-, en medische technologie zijn de cruciale technologiegebieden in Zwitserland.
Daarbuiten liggen echter ook samenwerkingskansen. Enkele sectoren met een hoge relevantie voor
Nederland worden kort toegelicht.
Voeding
Zwitserland heeft een aantal grote bedrijven in de voedingsindustrie. Nestlé voert in Zwitserland R&Dactiviteiten ter waarde van meer dan 250 miljoen euro uit (Figuur 15). Het bedrijf volgt een strategie van
open innovatie: er vindt samenwerking en kennisuitwisseling met start-up-bedrijven, onderzoekspartners
(zoals de EPF Lausanne en het Nederlandse Kluyver Centre) en toeleveranciers (zoals DSM Nutritional
Products). Naast Nestlé heeft DSM een belangrijke positie. DSM heeft in 2003 de vitaminedivisie van
Roche in Kaiseraugst bij Bazel overgenomen, het huidige DSM Nutritional Products. Deze divisie richt zich
op ‘human nutrition’, ‘animal nutrition’ en ‘personal care’ en is een belangrijke toeleverancier van
voedingsstoffen voor Unilever en Roche. Het bedrijf heeft samenwerkingsverbanden met onder andere
de ETH Zürich en Wageningen UR. Relevante kennisinstellingen op dit gebied zijn de ETH Zürich en het
federale onderzoeksinstituut Agroscope. Deze en andere instellingen zijn verenigd in het netwerk ‘Swiss
Food Research’. Bovendien is Zwitserland lid van het EUREKA-programma EuroAgri-Foodchain, waarvan
NL Innovatie tot 2011 voorzitter is.
Energie & duurzaamheid
Op de jaarlijkse innovatieconferentie op 5 november 2009 in Basel is Cleantech door de Zwitserse vicepresident en minister van Economische Zaken Doris Leuthart tot sleutelgebied uitgeroepen. Cleantech is
een verzamelnaam voor technologieën waarbij duurzaamheid centraal staat, zoals duurzame energie,
milieutechnologie en witte biotechnologie. Volgens Leuthart bezit dit technologiegebied een enorm
groeipotentieel en moet Zwitserland hier optimaal gebruik van maken. De bekendmaking volgt kort na
een grootschalig Cleantech-evenement, dat op 20 oktober plaatsvond op een zeer toepasselijke locatie in
Bern: het voetbalstadion met de grootste hoeveelheid geïntegreerde zonnepanelen ter wereld.
De eerste stap van de Zwitserse overheid is het opstellen van een ‘Masterplan Cleantech’, dat in 2010
moet verschijnen. Verder zal aandacht worden besteed aan het verbeteren van opleidings- en
bijscholingsmogelijkheden en het oprichten van een exportplatform Cleantech. Daarnaast stelt de
Zwitserse innovatieorganisatie KTI zogenaamde innovatiecheques (vergelijkbaar met de Nederlandse
innovatievouchers) beschikbaar voor het MKB, waarmee bedrijven onderzoeks- en ontwikkelingswerk
kunnen bekostigen. Ook tracht de Zwitserse overheid internationale banden aan te halen. Zo werd op 29
en 30 oktober in Stockholm het Zweeds-Zwitsers Cleantechforum georganiseerd. In 2010 zal dit in Zürich
een vervolg krijgen.
Volgens berekeningen van de Zwitserse overheid zijn nu al circa 160.000 personen werkzaam in de
Cleantech en aanverwante sectoren. Daarnaast bezitten verscheidene Zwitserse kennisinstellingen
expertise in deze sector, waaronder de technische universiteiten van Zürich en Lausanne, en de instituten
Eawag (watertechnologie) en EMPA (materiaalkunde). Met steun van de KTI hebben bedrijven op
energiegebied zich bovendien verenigd in het ‘Energie-Cluster’.
Toch zijn er ook minder rooskleurige berichten. Alhoewel er vele ‘groene’ investeringsfondsen in
Zwitserland gevestigd zijn, stroomt het geld vooral naar het buitenland. De fondsen wijten dit aan het
gebrek aan innovatieve start-up bedrijven in de Cleantech. Bovendien is de Zwitserse overheid relatief
laat met haar focus op Cleantech, met name vergeleken met buurland Duitsland. Ook de investeringen in
de infrastructuur voor duurzame energie zijn de afgelopen jaren achtergebleven. Met de huidige
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initiatieven hoopt de Zwitserse overheid hier verandering in te brengen en de bedrijvigheid in deze sector
een sterke impuls te geven.
Creatieve industrie
De creatieve industrie is een van de sleutelgebieden van de stad en het kanton Zürich. Alhoewel een deel
van deze sector als low-tech beschouwd kan worden en daarom in dit rapport niet aan de orde komt,
hebben enkele deelgebieden een hoge R&D-intensiteit. Een goede illustratie hiervan is de samenwerking
tussen Disney en de ETH Zürich. Samen hebben zij Disney Research Zurich opgezet, een
onderzoekslaboratorium onder leiding van een ETH-hoogleraar (zie ook paragraaf 3.4.5). De actieve rol
van de regionale overheid in deze sector zou samenwerkingskansen kunnen bieden.
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5 Conclusies & aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen aan bod. Allereerst worden de
onderzoeksvragen beantwoord en worden de conclusies gepresenteerd. Aansluitend worden enkele
aanbevelingen gedaan voor Nederlandse beleidsmakers op het gebied van innovatiebeleid. Daarnaast
worden aanbevelingen gedaan om de samenwerking met Zwitserland te stimuleren. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met vragen voor vervolgonderzoek.

5.1 Conclusies
Welke variabelen verklaren de hoge positie van Zwitserland in de verschillende internationale
innovatieranglijsten?
Uit de analyse van de internationale ranglijsten ‘Global Competitiveness Report’ van het World Economic
Forum, het ‘European Innovation Scoreboard’ van de UNU-MERIT en het innovatierapport van het
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung komt naar voren dat Zwitserland zijn hoge noteringen op de
internationale ranglijsten dankt aan goede scores op een verscheidenheid aan indicatoren. Zwitserland
scoort zowel hoog op input-, transfer- en outputfactoren. De volgende indicatoren komen naar voren als
onderscheidende sterke punten: de hoge private R&D-uitgaven en het daarmee samenhangende hoge
aantal octrooien, de hoge kwaliteit van de onderzoeks- en onderwijsinstellingen en de intensieve
samenwerking tussen de industrie en kennisinstellingen.
Welke factoren verklaren het verschil tussen Nederland en Zwitserland wanneer gekeken wordt naar de
kennisinfrastructuur, het bredere innovatieland en het innovatiebeleid?
Een scala aan factoren ligt ten grondslag aan de Zwitserse innovatiekracht. Deze factoren zijn bovendien
aan wederzijdse beïnvloeding onderhevig. Een deel van deze factoren inherent is aan de Zwitserse
culturele, geografische en historische situatie. Zo dragen culturele factoren, zoals de Zwitserse focus op
productkwaliteit en de hoge prestatiegerichtheid, bij aan de innovatiekracht van het land. Daarnaast
zorgen geografische en sociaal-economische factoren voor het leefklimaat dat relatief veel buitenlandse
onderzoekers aantrekt. Bovendien hebben historische factoren bijgedragen aan het ontstaan van een
sectorstructuur ontstaan met enkele hechte clusters van innovatieve, specialistische bedrijven, die met
elkaar samenwerken en tegelijkertijd elkaar beconcurreren. Daardoor kent het land sterke organisch
gegroeide bottom-up clusters en netwerken. De historisch gegroeide sectorstructuur is een belangrijke
verklaring voor de hogere private R&D-intensiteit.
Ook een aantal institutionele factoren is bepalend voor de innovativiteit van het land. Het ETH-systeem
omvat een kwalitatief hoogstaande en goed gecoördineerde verzameling van universiteiten en instituten,
die een centrale positie binnen het Zwitserse innovatiesysteem hebben. Ook de kantonnale universiteiten
hebben zich door hun onderlinge concurrentie, ondanks de mindere intensieve coördinatie, ontwikkeld
tot succesvolle kennisgeneratoren. De project- en persoonsgebonden subsidies van het SNF geven
onderzoekers daarnaast de ruimte om lange-termijnonderzoek te ontwikkelen. Bovendien versterken de
SNF-programma’s bepaalde technologiegebieden op succesvolle instellingen.
Vergeleken met Nederland, spelen bij het valorisatieproces de hogescholen een belangrijke rol. Zij zijn
gewilde onderzoekspartners voor innovaties dicht bij de markt. De aansluiting met het bedrijfsleven
wordt daarnaast gefaciliteerd door technologietransferbureaus, die door de KTI worden gekoppeld in de
vorm van consortia. Bovendien steunt de KTI publiek-private samenwerkingsprojecten, die bottom-up
geïnitieerd worden. De kleinschaligheid van Zwitserland en de clusterstructuur vergroten ook de kans op
spillovers van publieke R&D. Ten slotte zorgt het onderwijssysteem, met name de beroepsbegeleidende
leerweg, voor de beschikbaarheid van geschoold personeel op alle niveaus.
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Hoe ziet de huidige samenwerking tussen Nederland en Zwitserland er op R&D-gebied uit?
Nederland en Zwitserland kennen een sterke investerings- en handelsrelatie. Nederland is de grootste
buitenlandse investeerder in Zwitserland (Nederland is goed voor 20% van de totale buitenlandse directe
investeringen); Zwitserland is in Nederland de negende buitenlandse investeerder. Meer dan 150
Nederlandse bedrijven zijn in Zwitserland actief met meer dan 50.000 werknemers. Ook de handelsrelatie
is sterk: 5% van de totale Zwitserse import komt uit Nederland. NL EVD Internationaal ontving in 2008 270
vragen van geïnteresseerde bedrijven in Zwitserland.
Uit de analyse van samenwerking op het niveau van onderzoeksgroepen en universiteiten, bilaterale
programma’s en Europese programma’s komt naar voren dat de samenwerking op R&D-gebied tussen
Nederland en Zwitserland landen aanzienlijk is. Nederlandse en Zwitserse onderzoeksgroepen werken
veelvuldig samen. Daarnaast werken organisaties uit beide landen veel samen binnen het Zevende
Kaderprogramma (voornamelijk op de thema’s ICT en gezondheid). Verder zijn er verschillende Zwitserse
onderzoekszwaartepunten met Nederlandse betrokkenheid. Ook nemen veel Nederlandse onderzoekers
deel aan Zwitserse SNF-programma’s. Binnen de Nederlandse innovatieprogramma’s zijn enkele Zwitserse
bedrijven en universiteiten actief. Toch is de samenwerking op bilateraal niveau nog zwak. Slechts één
Nederlands innovatieprogramma, Life Sciences & Health (LSH) heeft Zwitserland als prioritair land
opgenomen in zijn internationale strategie. Ook zijn de contacten tussen Zwitserse en Nederlandse
innovatieorganisaties beperkt.
Waar liggen kansen voor verdere samenwerking?
Uit de combinatie van de analyse van de huidige samenwerking met veelbelovende Zwitserse
technologiegebieden, die raakvlakken hebben met de Nederlandse sleutelgebieden en
innovatieprogramma’s, komt naar voren dat er Nederlandse kansen liggen voor verdere samenwerking
enerzijds binnen de biotechnologie en de farmaceutische industrie en anderzijds de micro- en
nanotechnologie. Zwitserland heeft verscheidene toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven op
deze gebieden.
Daarnaast heeft de Zwitserse regering uitgesproken zich op cleantech te willen richten. Het BBT en de KTI
zijn hierdoor geïnteresseerd in buitenlandse partners op dit gebied. Voor de organisatie van
bedrijfsuitwisselingen en ‘brokerage events’ dient het Enterprise Europe Network in Bern als
aanspreekpunt. Voor Franstalig Zwitserland kan daarnaast Alliance in Lausanne als partner fungeren.
Beide instanties hebben specialisten in verschillende technologiegebieden, die contacten onderhouden
met het Zwitserse bedrijfsleven.

5.2 Aanbevelingen
Op basis van de conclusies van het onderzoek komen een aantal aanbevelingen op het gebied van lessen
van Zwitserland voor het Nederlandse innovatiebeleid, als op het gebied van samenwerking naar voren.
De aanbevelingen worden hieronder gepresenteerd.


De Zwitserse overheid richt zich bovenal op het creëren van randvoorwaarden voor innovatie.
Hierbij staat het goed gecoördineerde ETH-Bereich centraal, dat onder leiding van de ETH-Rat
vierjaarlijkse doelstellingen krijgt van de overheid, maar wel een hoge mate van vrijheid bij de
uitvoering behoudt. De drie technische universiteiten in Nederland, verenigd in 3TU, hebben al
meermaals aangegeven het ETH-stelsel als voorbeeldmodel te zien.53 Een toepassing van de ETH-

53

Zie onder andere de toespraak van 3TU-voorzitter Amandus Lundqvist op
http://www.3tu.nl/fileadmin/3tu/publicaties/Lezing_Lundqvist_KIVINIRIAJaarcongres2009_def.pdf
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structuur op de Nederlandse situatie zou zowel voor de betreffende universiteiten als voor het
Nederlandse bedrijfsleven ten voordele kunnen zijn.


Ook de rol van de ETH’s en de andere universiteiten in het federale beleid trekt de aandacht.
Deze instellingen krijgen een leidende rol (‘leading house’) bij verschillende bilaterale
samenwerkingsprojecten. Hiermee wordt deze samenwerking dichter bij de wetenschap
gebracht. Het kan opportuun zijn om ook Nederlandse universiteiten een dergelijke rol toe te
bedelen.



Terwijl het ETH-systeem goed gecoördineerd is, zijn de kantonnale universiteiten van oudsher
gefragmenteerd. Maatregelen voor een hogere mate van coördinatie (met behoud van
onderlinge concurrentie) aan de kantonnale universiteiten worden in Zwitserland bediscussieerd.
Een van de programma’s die de centralisatie en versterking van bepaalde onderzoeksgebieden
teweegbrengt, is het NFS/NCCR-programma (de zogenaamde nationale onderzoekszwaartepunten) van het SNF. Interessant hierbij is dat deze programma’s sterk gericht zijn op
samenwerking, maar dat tegelijkertijd wel een universiteit expliciet wordt aangewezen als
leidend instituut. Dit zou ook voor de Nederlandse universiteiten een aanvaardbaar model
kunnen zijn, waarbij de instellingen hun onderzoeksgroepen kunnen behouden, maar waarbij wel
één van de universiteiten binnen een themagebied een coördinerende functie krijgt. Het
Rathenau Instituut constateert in een recente publicatie het ontbreken van een duidelijke
hiërarchie tussen de Nederlandse universiteiten, waardoor Nederland geen echte internationale
topuniversiteit heeft (Dawson, van Steen, & van der Meulen, 2009). De Zwitserse structuur met
ETH’s, kantonnale universiteiten en nationale onderzoekszwaartepunten kan als voorbeeld
dienen.



Ook de transformatie van de Zwitserse hogescholen, die de afgelopen jaren heeft geleid tot een
geconsolideerd stelsel van onderzoeksvaardige ‘Fachhochschulen’, is een interessant voorbeeld
voor Nederland. De Nederlandse werkgevers hebben in december 2009 aangegeven dat
hogescholen van groot belang zijn voor het innovatieve bedrijfsleven, niet alleen als leveranciers
van hoger opgeleiden met praktijkkennis, maar ook als onderzoeksinstellingen: volgens hen
moeten de HBO’s “op een of meer terreinen meer aan praktijkgericht onderzoek doen” (VNONCW & MKB-Nederland, 2009, p. 12). Daarnaast onderstrepen zij bij zulk praktijkgericht
onderzoek het belang van een “koppeling *…+ met het landelijke innovatiebeleid” (VNO-NCW &
MKB-Nederland, 2009, p. 13). De Zwitserse hogescholen, die op grote schaal deelnemen aan KTIprojecten, kunnen hierbij als model gebruikt worden.



Ook de Zwitserse invulling van beroepsopleidingen kan voor Nederland als voorbeeld dienen. In
Nederland is het aantal scholieren, dat een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt, veel kleiner
dan in Zwitserland. Zwitserse bedrijven loven echter de praktijkgerichte bekwaamheid van MBOscholieren en de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de opleiding. Dit systeem heeft al de
interessante van andere landen gewekt: zo zijn verschillende buitenlandse delegaties al op
bezoek geweest bij het BBT. Voor het innovatieve MKB kan het wenselijk zijn om ook in
Nederland het duale systeem te versterken in samenwerking met brancheverenigingen.



Naast het algemene onderzoeks- en onderwijsbeleid bevat ook het Zwitserse innovatiebeleid,
ondanks haar beperkte omvang, enkele elementen die relevant zijn voor Nederland. Het
Zwitserse beleid wordt gekenmerkt door een bottom-up-benadering zonder programmatische
keuzes. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk eigen initiatief te tonen bij het
opzetten van samenwerkingsprojecten, netwerken, verbanden, technoparken, en andere
activiteiten en faciliteiten. Door deze bottom-up-benadering bestaan geen thematische
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beperkingen in het overheidsbeleid. Sterke Zwitserse sectoren zijn het meest actief en worden
daardoor het meest gesteund. Met andere woorden, de sectorstructuur komt automatisch tot
uiting in de innovatie-uitgaven van bijvoorbeeld de KTI. Een onderzoek naar de effectiviteit van
deze benadering zou ook voor Nederland interessant kunnen zijn.


Daarnaast is een belangrijk kenmerk van de KTI-instrumenten de afwezigheid van directe
financiële steun aan bedrijven. In de context van de KTI-samenwerkingsprojecten zegt de KTI
hiermee de economische waarde en de marktkansen van het project te vergroten. Het is
aanbevelenswaardig om te onderzoeken in hoeverre deze strategie ook in Nederland toepasbaar
is.



Tegelijkertijd toont de Zwitserse situatie aan dat steun voor start-ups te allen tijde wel zeer
wenselijk is. Succesvolle Zwitserse initiatieven, zoals CTI Invest en VentureLab, maar ook de
negatieve gevolgen van het gebrek aan start-up-financiering, kunnen als illustratie worden
gebruikt. Nederlandse initiatieven zoals Technopartner blijven daardoor relevant.



De Zwitserse overheid heeft een uitgebreid netwerk van zogenaamde Swissnex-bureaus. De
opzet hiervan is uniek in de wereld: het betreft consulaten die volledig gericht zijn op het
stimuleren van samenwerking op wetenschaps- en innovatiegebied. Het is aanbevelenswaardig
om dit model nader te bestuderen.



Buiten de Europese programma’s vindt intensief samenwerking plaats tussen NWO, DFG, SNF en
hun equivalenten in andere Europese landen. Het draait hier onder andere om programma’s die
de mobiliteit van wetenschappers bevorderen. Het is wenselijk om deze contacten tussen de
onderzoeksorganisaties voort te zetten.



Zwitserland heeft expertise op een verscheidenheid aan technologiegebieden, waaronder de
biotechnologie en de micro-/nanotechnologie. De keuze voor Zwitserland als prioritair land voor
het programma LSH is daarom zeer positief. Ook voor andere innovatieprogramma’s, waaronder
M2I en Point-One, is het echter raadzaam om samenwerkingsmogelijkheden met Zwitserland te
exploreren.



De Zwitserse overheid heeft een duidelijke focus op cleantech uitgesproken. Voor Nederlandse
clusters met activiteiten gerelateerd aan duurzaamheid creëert dit kansen. Hierbij kan gedacht
worden aan technologiegebieden die complementair zijn aan de Zwitserse expertises, zoals
watertechnologie en transport.



Voor Nederlandse hightech bedrijven met interesse in Zwitserland is het wenselijk als er meer
informatie over het Zwitserse innovatielandschap beschikbaar is. Hierbij zou de Nederlandse
ambassade in Bern een rol kunnen spelen.



Bij het ontplooien van activiteiten op innovatiegebied kan bestaande kennis van Nederlandse
zakelijke verenigingen in Zwitserland van pas komen. hebben de wens uitgesproken om
faciliteiten te creëren ter promotie van Nederlandse activiteiten in Zwitserland. Hierop zouden
activiteiten op het gebied van innovatie goed kunnen aansluiten.

Een groot deel van deze aanbevelingen is gericht op de (middel)lange termijn. Enkele activiteiten kunnen
echter al op korte termijn plaatsvinden.


Om de Nederlandse hightech bedrijfsleven te assisteren bij het vinden van
samenwerkingsmogelijkheden in Zwitserland, is het raadzaam om een handvest met R&Daanknopingspunten specifiek voor hightech bedrijven te creëren. Dit maakt het voor NL EVD
Internationaal mogelijk om hightech firma’s gerichter te ondersteunen.
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Op korte termijn kunnen ook de innovatieprogramma´s contacten met Zwitserland aanknopen.
LSH is reeds in contact gebracht met het cluster BioAlps, dat interesse heeft getoond in
gezamenlijke activiteiten. Het is raadzaam dit contact te gebruiken om samenwerkingskansen
met Zwitserse bedrijven te verkennen. Voor de andere innovatieprogramma’s is het
aanbevelenswaardig om contact op te nemen met het Zwitserse Enterprise Europe Network in
Bern. In eerste instantie kan met de organisatie van een kleinschalig bezoek aan Zwitserland een
goed beeld gegeven worden van de complementariteit van Nederlandse en Zwitserse clusters,
waarna vervolgstappen kunnen worden ondernomen.

5.3 Verder onderzoek
In dit rapport is de structuur van het Zwitserse innovatiesysteem geanalyseerd en zijn verklaringen
gegeven voor de successen in internationale ranglijsten en voor de verschillen met Nederland. Hiermee is
een gedetailleerd overzicht ontstaan van verschillende factoren die kenmerkend zijn voor het Zwitserse
systeem. De exacte invloed van elk van deze factoren is echter nog niet duidelijk. Een kwantitatief
onderzoek naar de samenhang van alle factoren zou hierover meer informatie kunnen verschaffen.
In dit onderzoek is het duidelijk geworden dat Zwitserland een zeer specifieke politieke structuur kent
met een strikte scheiding tussen de federale overheid en de kantons. Er zijn voorbeelden verschaft van
het kantonnale beleid. Er is echter naar voren gekomen dat er grote beleidsverschillen tussen de kantons
bestaan. Verder onderzoek zou gericht kunnen worden op een diepgaandere analyse van kantonnale
beleidsinstrumenten op het gebied van innovatie, standplaatspromotie en belastingvrijstellingen.
In hoofdstuk 4 is een overzicht gemaakt van de belangrijkste Zwitserse sectoren. Per sector zijn ook sterke
en zwakke kanten genoemd. Nader onderzoek zou zich kunnen concentreren op een gedetailleerdere
analyse van elk van deze sectoren. Hiermee zouden bedrijven, op zoek naar samenwerkingspartners in
Zwitserland, sneller geholpen kunnen worden.
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7 Bijlagen
Bijlage 1: Positie en score van geselecteerde landen in verschillende ranglijsten: het Global Competitiveness Report 2009,
het European Innovation Scoreboard 2008, de DIW-Innovationsindikator 2009 en de ranglijst van de Economist
Intelligence Unit over de periode 2004-2008. Bron: Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on
Innovation and Technology, 2009; Schwab & Sala-i-Martin, 2009; von Hirschhausen, et al., 2009.

GCR

EIS

DIW

Economist

Zwitserland
Nederland
Duitsland

1 (5,60)
10 (5,32)
7 (5,37)

1 (0,68)
12 (0,48)
4 (0,58)

2 (6,93)
8 (5,03)
9 (5,01)

2 (9,71)
8 (9,16)
6 (9,40)

Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland

17 (5,13)
18 (5,09)
16 (5,13)
4 (5,51)
6 (5,43)

7 (0,53)
10 (0,51)
11 (0,50)
2 (0,64)
3 (0,61)

13 (4,15)
14 (4,14)
12 (4,25)
3 (6,76)
4 (6,26)

12 (8,93)
15 (8,79)
13 (8,88)
5 (9,44)
3 (9,50)

Verenigde Staten
Japan
Israel

2 (5,59)
8 (5,37)
27 (4,80)

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1 (7,00)
7 (5,22)
n.v.t.

4 (9,50)
1 (10,0)
9 (9,13)

Bijlage 2: Klassement van de indicatoren binnen de pijler innovatie van het Global Competitiveness Report 2009:
innovatiecapaciteit (1), Kwaliteit van onderzoeksinstituten (2), private R&D-uitgaven (3), R&D-samenwerking tussen
bedrijven en universiteiten (4), overheidsaankopen van technologie (5), beschikbaarheid van wetenschappers (6),
octrooien (‘utility patents’) (7). Daarnaast is in de rechterkolom de indicator ‘clusters’ (11.3) uit de pijler ‘business
sophistication’ weergegeven. Voor geselecteerde landen is de positie in de ranglijst en tussen haakjes de absolute score
weergegeven. Voor de absolute scores geldt een schaal van 1 tot 7, met uitzondering van de subfactor octrooien, waarbij
de score het aantal ‘utility patents’ per miljoen inwoners betreft.

2009

1

2

3

4

5

6

7

11.3

Zwitserland
Nederland
Duitsland

3 (5,8)
10 (4,9)
2 (5,9)

1 (6,2)
7 (5,7)
5 (5,8)

1 (6,0)
12 (4,8)
4 (5,8)

2 (5,7)
11 (5,2)
10 (5,2)

24 (4,2)
31 (4,1)
45 (3,9)

10 (5,3)
22 (5,0)
35 (4,6)

7 (148,3)
13 (80,5)
9 (108,1)

9 (5,1)
13 (4,8)
11 (4,9)

Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland

11 (4,8)
12 (4,8)
9 (5,1)
4 (5,7)
5 (5,6)

21 (5,1)
8 (5,7)
17 (5,2)
6 (5,7)
13 (5,6)

17 (4,4)
15 (4,6)
13 (4,8)
3 (5,9)
7 (5,3)

16 (4,9)
8 (5,3)
42 (3,9)
5 (5,6)
3 (5,6)

55 (3,8)
35 (4,1)
37 (4,0)
14 (4,4)
6 (4,7)

30 (4,7)
17 (5,1)
11 (5,3)
3 (5,6)
1 (6,0)

17 (55,1)
21 (48,6)
18 (51,1)
8 (115,2)
6 (155,5)

22 (4,6)
27 (4,4)
26 (4,4)
10 (5,1)
7 (5,3)
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Bijlage 3: Subindicatoren van het European Innovation Scoreboard 2008 voor Zwitserland, Nederland, Duitsland en het
EU-gemiddelde. Bron: Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology,
2009.
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Bijlage 4: Omzetaandeel van nieuwe producten in de industrie en de dienstensector in de periode 2002-2004 (voor
Zwitserland 2003-2005). Bron: Arvanitis, et al., 2007.

Zwitserland
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland

Omzetaandeel industrie

Omzetaandeel diensten

Producten 'nieuw
voor de firma'
18,8
8,5
14,6
8,7
N/A
10,5
5,7
6,9

Producten 'nieuw
voor de firma'
5,4
5,2
7,7
5,6
N/A
5,2
8,5
6,2

Producten 'nieuw
voor de markt'
11,5
8,0
10,9
8,5
N/A
10,2
14,6
16,8

Producten 'nieuw
voor de markt'
6,4
4,6
5,9
5,4
N/A
7,5
6,2
3,6

R&D-intensiteit
(% BNP)

Industrie (%)

Overheid (%)

Overige binnenlandse bronnen
(%)

Buitenlandse bronnen (%)

Industrie (% BNP)

Overheid (% BNP)

Overige binnenlandse bronnen
(%BNP)

Buitenlandse bronnen (%BNP)

Bijlage 5: R&D-uitgaven, gefinancierd door de industrie, de overheid, overige binnenlandse bronnen of het buitenland in
2004 (Nederland en Zweden in 2003). Bron: OECD, 2009c.

Zwitserland
Nederland
Duitsland

2,9
1,76

69,7
51,1

22,7
36,2

2,3
1,4

5,2
11,3

2,02
0,90

0,66
0,64

0,07
0,02

0,15
0,20

2,49

66,6

30,5

0,4

2,5

1,66

0,76

0,01

0,06

Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland

2,26
1,87
2,15
3,85

47,2
60,2
50,7
65,1

32,6
24,4
38,7
24,3

0,9
3,2
1,9
3,3

19,4
12,3
8,8
7,3

1,07
1,13
1,09
2,51

0,74
0,46
0,83
0,94

0,02
0,06
0,04
0,13

0,44
0,23
0,19
0,28

3,45

69,3

26,3

1,2

3,2

2,39

0,91

0,04

0,11

EU27
OECD

1,73
2,19

53,9
62,1

35,6
30,2

2,2
4,7

8,2

0,93
1,36

0,62
0,66

0,04
0,10

0,14
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Bijlage 6: Werkgelegenheid in hightech sectoren (zowel industrie als dienstverlening) per regio in 2004 en 2008. Voor
Zwitserland en Nederland zijn alle regio’s weergegeven; voor Duitsland zijn de tien best presterende regio’s uitgekozen.
Bron: Eurostat.

Land

Regio

2004

2008

Zwitserland

Espace Mittelland
Zürich
Nordwestschweiz
Zentralschweiz
Région lémanique
Ticino
Ostschweiz
Utrecht
Flevoland
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Groningen
Limburg
Gelderland
Noord-Holland
Overijssel
Drenthe
Friesland
Karlsruhe
Oberbayern
Mittelfranken
Freiburg
Detmold
Oberfranken
Darmstadt
Oberpfalz
Stuttgart
Berlin

7,53
7,01
5,75
5,53
5,44
4,27
5,59
6,36
5,99
5,43
5,12
4,54
4,36
4,65
4,62
3,86
2,87
3,19
7,94
6,91
7,12
6,78
3,52
3,76
7,69
5,07
6,51
6,19

8,5
6,64
5,66
5,57
5,1
4,82
4,7
6,54
6,47
5,44
5,35
5,01
4,89
4,82
4,77
4,36
3,8
2,82
9,09
8,7
8,39
7,69
7,23
6,37
6,24
6,15
5,7
5,5

Nederland

Duitsland

Hightech (%)

Mediumhightech (%)

High & mediumhightech (%)

Bijlage 7: Export van hightech & medium-high tech producten (aandeel van de totale export). Bron: OECD, 2009d, p. 87.

Zwitserland
Nederland
Duitsland

42,9
28,7
18,8

32,9
30,5
50,8

75,9
59,3
69,6

Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland

13,2
18,7
22,8
19,2
20,1

42,2
40,6
40,2
38,9
29,6

55,5
59,3
63,0
58,1
49,7

EU19
OECD

19,8
22,6

42,1
42,0

61,9
64,6

Exportland
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Bijlage 8: Octrooiaanvragen per technologieveld in Zwitserland en Nederland (2005-2007). Gezien de grote invloed van
Philips is voor Nederland de situatie zowel met als zonder inbegrip van Philips gegeven. Bron: NL Octrooicentrum.

Hoofdcategorie
Subcategorie
Elektriciteit en elektronica
Elektrische apparatuur en elektronica
Audiovisuele technologie
Telecommunicatie
ICT
Halfgeleiders
Instrumenten
Optica
Apparatuur voor analyse, meten en besturing
Medische apparatuur
Nucleaire technologie
Chemie en materialen
Organische Chemie
Macromoleculaire chemie, polymeren
Basischemie
Oppervlaktebehandeling, coating
Materialen en metallurgie
Farmacie en Biotechnologie
Biotechnologie
Farmacie en cosmetica
Landbouw en Voedingsmiddelen
Industriële processen
Overige technologische processen
Hanteren en drukken
Machines voor de landbouw en voedingsindustrie
Bewerken van materialen
Milieu en vervuiling
Werktuigbouw en machines
Mechanisch gereedschap
Machines, pompen, turbines
Thermische processen en apparaten
Hydrauliek, pneumatiek, isolatie, etc.
Transport
Ruimtevaarttechnologie, wapens
Consumentenproducten, bouw, mijnbouw
Consumenten producten en -apparatuur
Werktuigbouw, bouw, en mijnbouw
Overig - niet toegedeeld
Niet toegedeeld

Zwitserland
(%)
14,2
5,3
1,9
1,9
4
1,1
22,1
1
10,4
10,5
0,2
16,7
8
3,5
2,7
1,4
1,2
13,7
2,3
9,5
1,9
9,6
2,8
2,3
0,5
3,5
0,5
10,1
2
1,7
1,3
2
2,9
0,3
8,1
5,5
2,6
5,4
5,4

Innovatie op z’n Zwitsers

Nederland
totaal (%)
35,9
5,8
11,4
7,4
8,5
2,8
14,3
4,2
5,8
3,8
0,5
9,7
2,3
3
2,7
0,8
0,9
6,8
1,8
2,9
2,1
9,3
2,5
1,4
3,2
1,7
0,5
8,3
1
0,7
1,4
1,6
3,3
0,1
11,2
5,4
5,8
4,5
4,5

Nederland
zonder Philips (%)
18,9
3,4
3,5
4,8
4,7
2,4
12,4
3,8
5,1
3,2
0,2
13,5
3,3
4,2
3,6
1,1
1,2
9,7
2,5
4,1
3
13
3,4
1,9
4,6
2,3
0,7
11,6
1,4
1,1
2
2,2
4,7
0,1
14,8
6,5
8,2
6,2
6,2
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Bijlage 9: Aantal bedrijven per bedrijfsgrootte in 2008. Bron: Bundesamt für Statistik (bfs.admin.ch); CBS Statline (cbs.nl);
Statistisches Bundesamt Deutschland (destatis.de).

Bedrijfsgrootte
Totaal
<10
11-50
51-250
>250

Zwitserland
312.858
100,0%
272.342
87,0%
33.183
10,6%
6.177
2,0%
1.156
0,4%

Nederland
797.840
100,0%
728.795
91,3%
55.355
6,9%
10.725
1,3%
2.960
0,4%

Duitsland
3.551.240
3.250.928
237.636
51.383
11.293

100,0%
91,5%
6,7%
1,4%
0,3%

Bijlage 10: Het omzetaandeel van nieuwe producten in geselecteerde sectoren. Bron: Arvanitis, et al., 2007, p. 162.

Omzetaandeel
nieuwe
producten
Zwitserland
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland

Chemie
(%)
25
19
16
N/A
N/A
15
7
14

Machinebouw
(%)
38
31
34
23
N/A
20
27
21

Elektrotechniek
(%)
53
N/A
25
18
N/A
22
N/A
29

Elektronica
(%)
46
N/A
50
N/A
N/A
34
N/A
N/A

(Medische)
instrumenten
(%)
43
N/A
36
35
N/A
22
26
37

Bijlage 11: De tien Zwitserse bedrijven met de meeste octrooiaanvragen in de periode 2005-2007. Ter vergelijking: Philips
was in dezelfde periode verantwoordelijk voor 2563 aanvragen, 38% van het Nederlandse totaal. Bron: NL
Octrooicentrum.

Bedrijf
Totaal
Hofmann/Roche
Novartis
ABB
Ciba Geigy
Nestlé
Syngenta
Alstom
Clariant
Philip Morris
Alcon
Overig

Aantal octrooiaanvragen
6520
1303
933
560
509
371
296
284
256
217
212
1579

(%)
100,0%
20,0%
14,3%
8,6%
7,8%
5,7%
4,5%
4,4%
3,9%
3,3%
3,3%
24,2%

Innovatie op z’n Zwitsers

87

Bijlage 12: Alle 24 Zwitserse en 13 Nederlandse bedrijven uit de ‘Booz Global Innovation 1000’, de lijst met de duizend
meest R&D-intensieve bedrijven ter wereld. Bron: Booz & Company, 2009.

Rang
8
11
33
53
67
75
90
91
118
119
146
187
216
227
267
272
327
340
376
399
425
452
510
527
540
552
561
632
659
679
702
761
772
853
863
922
952

Bedrijf
Roche
Novartis
EADS
Philips
STMicroelectronics
Nestle
Shell
Unilever
ABB
Syngenta
ASML
Koninklijke DSM
CNH Global
Akzo Nobel
Océ
Givaudan
Actelion
Ciba
OC Oerlikon
Clariant
Micronas
Synthes
Swatch Group
Logitech
Fischer
Rieter
ASMI
Basilea Pharma
Schindler
Crucell
Tomtom
Bobst
Lonza
Sonova
Qiagen
Bucher
Temenos

Land
Zwitserland
Zwitserland
Nederland
Nederland
Zwitserland
Zwitserland
Nederland
Nederland
Zwitserland
Zwitserland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Nederland
Zwitserland
Zwitserland
Nederland
Nederland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Nederland
Zwitserland
Zwitserland

Sector
Gezondheid
Gezondheid
Lucht-/ruimtevaart
Elektronica
Elektronica
Consumptiegoederen
Chemie/energie
Consumptiegoederen
Industrie/machinebouw
Chemie/energie
Elektronica
Chemie/energie
Industrie/machinebouw
Chemie/energie
Elektronica
Chemie/energie
Gezondheid
Chemie/energie
Industrie/machinebouw
Chemie/energie
Elektronica
Gezondheid
Consumptiegoederen
Elektronica
Automobiel
Industrie/machinebouw
Elektronica
Gezondheid
Industrie/machinebouw
Gezondheid
Software/internet
Industrie/machinebouw
Chemie/energie
Gezondheid
Gezondheid
Industrie/machinebouw
Software/internet
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R&D-uitgaven (M$)
$ 6.985
$ 6.430
$ 3.568
$ 2.229
$ 1.802
$ 1.562
$ 1.201
$ 1.188
$ 871
$ 830
$ 665
$ 509
$ 409
$ 386
$ 312
$ 309
$ 243
$ 218
$ 192
$ 176
$ 161
$ 149
$ 129
$ 125
$ 120
$ 118
$ 114
$ 96
$ 91
$ 88
$ 82
$ 76
$ 74
$ 66
$ 65
$ 59
$ 57

Omzet (M$)
$ 38.431
$ 38.072
$ 53.531
$ 36.660
$ 9.966
$ 89.595
$ 355.782
$ 54.986
$ 29.183
$ 9.240
$ 5.211
$ 11.982
$ 15.964
$ 13.980
$ 4.208
$ 3.442
$ 1.097
$ 5.434
$ 4.689
$ 7.108
$
594
$ 2.760
$ 4.703
$ 2.370
$ 3.746
$ 3.151
$ 1.307
N/A
$ 11.525
$
279
$ 2.377
$ 1.452
$ 2.391
$ 1.039
$
650
$ 2.048
$
330

R&D/
Omzet
18,2%
16,9%
6,7%
6,1%
18,1%
1,7%
0,3%
2,2%
3,0%
9,0%
12,8%
4,2%
2,6%
2,8%
7,4%
9,0%
22,2%
4,0%
4,1%
2,5%
27,1%
5,4%
2,7%
5,3%
3,2%
3,7%
8,7%
N/A
0,8%
31,4%
3,5%
5,2%
3,1%
6,3%
10,0%
2,9%
17,3%
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Bijlage 13: Zwitserse en Nederlandse bedrijven op de Red Herring lijst met de honderd beste Europese start-up bedrijven
in 2009. Zwitserland is met veertien firma’s het beste vertegenwoordigd. In de rechterkolom staat vermeld of het
betreffende bedrijf een spin-off van een universiteit of hogeschool is en of het op een van de technoparken of ‘science
parks’ gevestigd is. Daarnaast wordt aangeduid of en wanneer het bedrijf het CTI-label van de KTI heeft gekregen. Bron:
Red Herring; bedrijfswebsites; website KTI.

Nederland

Zwitserland

Land

Bedrijf
Ads-Click
Arimaz
AXSionics
Beverage Metrics
Epithelix
Hocoma
KeyLemon
me2me
Primequal
Procedural
semantic system
SENSIMED
sobees
Wuala
In Real Life (IRL)
Mobypicture
Nimbuzz
Service2Media

Stad
Genève
Renens
Biel
Baar
Genève
Zürich
Martigny
Zürich
Genève
Zürich
Zürich
Lausanne
Lausanne
Zürich
Amsterdam
Amsterdam
Capelle a/d IJssel
Amersfoort

Sector
Internet
Entertainment /media
Beveiliging /defensie
IT/logistiek
Levenswetenschappen
Levenswetenschappen
Internet
Communicatie
Levenswetenschappen
Entertainment /media
IT /levenswetenschappen
Levenswetenschappen
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

KTI
2005

Spin-offs / technoparken

2005

BFH (Fachhochschule) spin-off

2007
2002

Uni Genève spin-off

Technopark
2007
2009

ETHZ spin-off/Technopark

2008
2009
2009

EPFL spin-off
EPFL science park
ETHZ spin-off

Bijlage 14: Gegevens uit het Global Competitiveness Report 2009 (GCR) en de DIW-innovatieindicator 2009. Bij het GCR
betreft het de antwoorden op de vragen “How easy is it to obtain a bank loan in your country with only a good business
plan and no collateral?” en “How easy is it for entrepreneurs with innovative but risky projects to find venture capital?”
op een schaal van 1 tot 7. Bij het DIW betreft het de sub-indicator financiering. Bron: Schwab & Sala-i-Martin, 2009; von
Hirschhausen, et al., 2009.

Land

Zwitserland
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland

Global competitiveness report
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
van leningen van venture capital
32 (3,7)
25 (3,6)
16 (4,2)
9 (4,1)
65 (3,0)
53 (3,0)
39 (3,5)
37 (3,2)
24 (3,9)
29 (3,5)
41 (3,5)
31 (3,5)
11 (4,4)
5 (4,3)
3 (4,7)
6 (4,3)

DIW-Innovatieindicator
Sub-indicator financiering
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(4,6)
(4,7)
(3,6)
(4,6)
(4,1)
(4,8)
(7,0)
(5,9)

89

Bijlage 15: Nationale onderzoeksprogramma’s (NFP) en nationale onderzoekszwaartepunten (NCCR/NFS). Bron: SNF.

NFP naam
NRP 59
NRP 58
NRP 57
NRP 56
NRP 54
NRP 53
NRP 48
NCCR/NFS naam
Affective sciences
Climate
CO-ME
Democracy
FINRISK
Genetics
Iconic Criticism
IM2
MaNEP
Mediality
MICS
Molecular Oncology
Nanoscale Science
Neuro
North-South
Plant Survival
Quantum Photonics
SESAM
Structural Biology
Trade Regulation

Omschrijving
Benefits and Risks of the Deliberate Release of Genetically Modified Plants
Religions, the State and Society
Non-Ionising Radiation - Health and Environment
Language Diversity and Linguistic Competence in Switzerland
Sustainable Development of the Built Environment
Musculoskeletal Health - Chronic Pain
Landscapes and Habitats of the Alps
Omschrijving
Emotions in individual behaviour and social processes
Climate Variability, Predictability and Climate Risks
Computer Aided and Image Guided Medical Interventions
Challenges to Democracy in the 21st Century
Financial Valuation and Risk Management
Frontiers in Genetics - Genes, Chromosomes and Development
The Analysis of Image Processes
Interactive Multimodal Information Management
Materials with Novel Electronic Properties
Historical Perspectives
Mobile Information and Communication Systems
From Basic Research to Therapeutic Approaches
Impact on Life Sciences, Sustainability, Information and Communication Technologies
Neural Plasticity and Repair
Research Partnerships for Mitigation Syndromes of Global Change
Plant Survival in Natural and Agricultural Ecosystems
Quantum Photonics
Swiss Etiological Study of Adjustment and Mental Health
Molecular Life Sciences: Three Dimensional Structure, Folding and Interactions
International Trade Regulation: From Fragmentation to Coherence

Bijlage 16: Aantal afgestudeerden (per 1000 inwoners in de leeftijdscategorie 20-29 jaar) op ISCED5- (bachelor- en
masterdiploma’s) en ISCED6-niveau (promotie) in 2004 (Frankrijk: 2003). Bron: Eurostat, 2008, pp. 65-66.

Zwitserland
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland
EU27

ISCED5
Totaal
(per 1000)
67,1
49,3
35,4
31,3
59,4
79,4
50,3
60,3
58,7

Bèta &
technisch
14,6
7,9
9,5
9
11,3
23,2
16
17,5
13,2

ISCED6
Totaal
(per 1000)
17,6
3,6
N/A
15,8
5,4
12,7
21
32,8
8
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Bèta &
technisch
6,9
N/A
N/A
4,7
2,4
N/A
8,9
13,2
N/A
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Bijlage 17: Beroepsonderwijs (niveau ISCED3). Bron: OECD, 2009b Tabel C1.4.

Zwitserland
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland
OECD
EU19

‘General’ (%)
35,2
32,4
42,6
22,7
30,4
56,2
42,9
33,3
54,3
47,0

‘Vocational’ (%)
64,8
67,8
57,4
70,7
69,6
43,8
56,2
66,7
43,8
47,8

Duaal stelsel (%)
59,0
18,5
42,2
34,3
3,4
12,1
N/A
11,5
14,4
15,9

Bijlage 18: Nederlandse NFIA- en TWA-posten en Zwitserse Swissnexconsulaten en wetenschappelijke attachés in de
wereld.

Nederland
NFIA
Atlanta, Beijing, Boston,
Chicago, Dubai, Guangzhou,
Hong Kong, Istanbul, Kuala
Lumpur, Londen, New Delhi,
New York, Osaka, San
Francisco, Seoul, Shanghai,
Singapore, Taipei, Tokyo

TWA
Beijing, Berlijn, Brussel,
Guangzhou, Helsinki,
Londen, New Delhi,
Parijs, Stockholm, San
Mateo, Seoul, Shanghai,
Singapore, Tokyo,
Washington DC

Zwitserland
Swissnex
Bangalore,
Boston, San
Francisco,
Shanghai,
Singapore

Wetenschappelijke attachés
Beijing, Berlijn, Brasilia,
Brussel, Londen, Madrid,
Moskou, New Delhi, Ottawa,
Parijs, Pretoria, Rome,
Santiago de Chile, Seoul,
Tokyo, Washington DC,
Wenen

Bijlage 19: Aantal vragen per sector in 2008. Bron: EVD.

Sectoren
Algemeen
Agro
Bosbouw en hout(bewerkings)industrie
Bouw en infrastructuur
Chemie en kunststoffen
Consumentengoederen en detailhandel
Creatieve industrie
Dienstensector
Elektronica-industrie
ICT
Kleding en textiel
Machine-industrie
Medische sector
Metaal(bewerkings)industrie
Mijnbouw en petrochemie
Milieu
Toerisme, recreatie en horeca
Transportmiddelenindustrie
Verpakkingsindustrie
Vervoer en logistiek
Voedings- en genotsmiddelen
Water
Woning- en projectinrichting
Totaal

Aantal vragen
113
6
2
6
5
37
7
10
1
5
10
6
7
4
1
1
8
8
1
4
16
1
11
270

(%)
41,9%
2,2%
0,7%
2,2%
1,9%
13,7%
2,6%
3,7%
0,4%
1,9%
3,7%
2,2%
2,6%
1,5%
0,4%
0,4%
3,0%
3,0%
0,4%
1,5%
5,9%
0,4%
4,1%
100,0%
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Bijlage 20: Sectorverdeling van het aantal Nederlandse, Zwitserse en Nederlands-Zwitserse projecten binnen het zevende
kaderprogramma. Bron: KP7.

Toegekende
projecten NL
18,3%
9,5%
22,4%
10,0%
6,8%
9,1%
14,0%
5,1%
0,8%
4,0%

Gezondheid
Voeding & groene biotechnologie
ICT
Nanotechnologie & materialen
Energie
Milieu & klimaatverandering
Transport
Sociale wetenschappen & letteren
Ruimtevaart
Veiligheid

Toegekende
projecten CH
18,3%
7,3%
28,4%
18,7%
5,5%
6,8%
10,1%
1,5%
1,1%
2,2%

Samenwerkingsprojecten NL-CH
22,4%
9,7%
30,3%
11,5%
7,3%
7,3%
4,2%
3,6%
1,8%
1,8%

Bijlage 21: EUREKA-projecten, -clusters en -umbrella’s met Zwitserse en Nederlandse inbreng. Bron: EUREKA.

Thema / Technologie

Projecten met NL & CH

Umbrella of cluster met NL & CH

Elektronica & ICT

E! 2953RF DAT

E! 3830EURIPIDES (cluster)

E! 2950RDAM
E! 3010ODSPE
E! 3596E-PAPER TECHNOLOGY
Machinebouw, materialen,
transport

-

Overige industriële technologie
Biowetenschappen & -technologie
Agrofoodtechnologie

E! 49082nd Gear
E! 299999M-TC-CARBONYLS
E! 3848INDUCE
-

Measurement and Standards

-

E! 3790EUREKABUILD;
E! 4090PRO-FACTORY;
E! 1440FACTORY;
E! 2796FACTORY THERMHEX (sub);
E! 3690REFRESH
E! 4914EUROAGRI FOODCHAIN;
E! 5001EUROAGRI+ BACTOBLIGHT (sub)
E! 2486FOOTPRINT (sub)

Bijlage 22: BMI pharma industrie score. Bron: BMI, 2009, p. 8.

Zwitserland
Duitsland
Frankrijk
Spanje
VK
Nederland
België
Portugal

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8

Score
70.6
70.4
67.3
64.8
63.3
60.3
59.8
59.7
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Bijlage 23: Belang van biotechnologie-onderzoek in universiteiten, publieke instituten en industriële R&D-divisies, en de
interactie ertussen. *: op regionaal of kantonnaal niveau. Bron: Enzing, et al., 2007, p. 40.

Belang van actoren
Universi- Publieke
teiten
onderzoeksinstituten

Private
R&D

Zwitserland

Hoog

Laag

Hoog

Nederland
Duitsland
Oostenrijk

Midden
Midden
Midden

Midden
Midden
Midden

Midden
Midden
Laag

België

Midden

Laag

Midden

Frankrijk
Zweden
Finland

Midden
Hoog
Midden

Midden

Laag
Hoog
Laag

Laag

Interactie tussen actoren
Tussen
Tussen
publieke
publieke &
actoren
private
actoren
Hoog/
Hoog
Midden*
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Midden/
Laag
Laag*
Midden/
Midden
Laag*
Midden
Laag
Midden
Midden
Midden
Midden

Totaal

Hoog
Hoog
Midden
Laag
Laag
Laag
Midden
Midden

Bijlage 24: Venture capital binnen de sector levenswetenschappen, 2007. Bron: OECD, 2009a, pp. 97-101.

Land

Zwitserland
Nederland
Duitsland
OECD

Venture capital in de
sector levenswetenschappen (M$)
167,4
91,2
351,9
8631,3

Life science VC
investeringen (%BNP)
0,054
0,014
0,012
0,019

Life science VC
investeringen (% van alle
VC investeringen)
26,9
9,6
27,0
14,7

Bijlage 25: Verdeling van publieke biotechnologiefinanciering over projectdoelstellingen, ‘high-level’ fundamenteel
onderzoek (blauw), interdisciplinaire samenwerking (groen), ‘high-level’ toegepast of marktgeoriënteerd onderzoek
(geel), menselijk kapitaal (rood) (2002-2005). Bron: Enzing, et al., 2007, p. 61.
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Bijlage 26: Aantal werknemers in de medische technologie per land in 2008, inclusief het percentage van het Europese
totaal. Bron: Ernst & Young, 2008, p. 7.

Zwitserland
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
België
Frankrijk
Zweden
Finland
EU27

‘Medtech’ werknemers
Aantal
%
45.000
10,2
9.500
2,2
110.000
25,0
6.000
1,4
5.500
1,3
40.000
9,1
15.000
3,4
3.000
0,7
439.550
100,0

Bijlage 27: Internationale bedrijven in de medische technologie met een grote divisie in Zwitserland. Bron: Ernst &
Young, 2008, p. 7.

Bedrijf

Sector

Braun
DePuy
Haag-Streit
Mathys
Medtronic
Roche
Smith & Nephew
Sonova
Straumann
Stryker
Synthes
Ypsomed
Zimmer

Orthopedie
Orthopedie
Oogheelkunde
Orthopedie
Implantaten
In vitro diagnostiek
Orthopedie
Gehoortoestellen
Tandheelkundige implantaten
Orthopedie
Orthopedie
Injectiesystemen
Orthopedie

Werknemers
in Zwitserland
750
2.000
280
230
1.000
1.750
350
920
740
600
2.660
1.000
1.000
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8 Aanknopingspunten in Zwitserland
Nederlandse vertegenwoordiging
Ambassade v.h. Koninkrijk der Nederlanden,
Economische Afdeling, Bern
Karin Mössenlechner, Saskia Harthoorn,
Anita van Rozen
ben-ha@minbuza.nl
+41 31 350 87 00
Federale overheid
Bundesamt für Berufsbildung & Technologie
(BBT/KTI), Bern
Website: http://www.bbt.admin.ch/
info@bbt.admin.ch

Consulaat-Generaal, Zürich
Charles J.J. Zijderveldt
zijderveldt@bluewin.ch
+41 44 455 6002
Website: http://www.nlembassy.ch/

Staatssekretariat für Bildung & Forschung, Bern
Website: http://www.sbf.admin.ch/
pierre.berlincourt@sbf.admin.ch
Schweizerisches Nationalfonds, Bern
Website: http://www.snf.ch/
eglaettli@snf.ch

ETH-Rat, Zürich / Bern
Website: http://www.ethrat.ch/
kaufmann@ethrat.ch
Levenswetenschappen
BioAlps, Genève
Website: http://www.bioalps.ch/
E-mail: ariane.vlerick@bioalps.org

Life Science Zurich
Website: http://www.lifesciencezurich.ch/
Medical Cluster, Bern-Wankdorf
Website: http://www.medical-cluster.ch/
peter.biedermann@medical-cluster.ch

BioValley, Bazel
Website: http://www.biovalley.ch/
E-mail: info@biovalley.ch

Medical Cluster, Competence Center for
Medical Technology (CCMT), Bern
Website: http://www.ccmedtech.ch/
E-mail: patrick.roth@ccmedtech.ch

EPFL Life Science, Lausanne
Website: http://sv.epfl.ch/
Friedrich Miescher Instituut, Bazel
Website: http://www.fmi.ch/
E-mail: office@fmi.ch

SystemsX
Website: http://www.systemsx.ch/

Micro- & nanotechnologie
Adolphe Merkle Instituut, Fribourg
http://www.am-institute.ch/
christoph.weder@unifr.ch
+41 26 300 92 54

EPFL Micro-/Nanotechnologie, Lausanne
Website: http://cmi.epfl.ch/

CLINAM Klinische Nanogeneeskunde, Bazel
http://clinam.org/
loeffler@clinam.org
CSEM, Centre Suisse d’Electronique et de
Microtechnique, Neuchâtel
http://www.csem.ch/
+41 32 720 51 11
EMPA (materiaalwetenschappen)
http://www.empa.ch/
michael.hagmann@empa.ch

ETH Materiaalwetenschappen en –technologie
Website: http://www.ccmx.ch/
info@ccmx.ch
+41 21 693 46 56
ETH Micro and Nano Science Platform, Zürich
Website: http://www.micronano.ethz.ch/
E-mail: info@micronano.ethz.ch
FSRM Fondation Suisse pour la Recherche en
Microtechnique, Neuchâtel
http://www.fsrm.ch/
fischer@fsrm.ch
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Micronarc (West-Zwitserland)
http://www.micronarc.ch/
+41 32 720 09 00

Präzisionscluster (precisietechnologie), Biel
http://www.cluster-precision.ch/
info@cluster-precision.ch

Nano-cluster Bodensee
http://www.ncb.ch/
info@ncb.ch

Swiss Nanoscience Institute / NCCR-Nano, Bazel
http://www.nanoscience.ch/
Tibor.Gyalog@unibas.ch
+41 61 267 14 72

Overige sectoren
Swiss Food Research
Website: http://www.foodresearch.ch/
Telefoon: +41 31 323 86 05

Energie-cluster
Website: http://www.energie-cluster.ch/
Telefoon: +41 31 333 24 69
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