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1. De functie van het CWI en zijn profiel 

De ontwikkelingen van de laatste tien jaar binnen de onderzbekswereld en het 
beleid van de Nederlandse en Europese overheden ten aanzien van wetenschap en 
technologie hebben de Stichting Mathematisch Centrum (SMC) en het CWI niet 
onberoerd gelaten. Met name het stimuleringsbeleid van de genoernde overheden 
op het gebied van de inforrnatica heeft grote invloed gehad op het beleid van 
het CWI en heeft geleid tot een aantal hechte sarnenwerkingsverbanden met 
partners uit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven. 
In de afgelopen jaren is in een tweetal nota's aandacht geschonken aan de 
functie en het profiel van het CWI voor de daarop volgende jaren, te weten de 
nota Ontwikkelingsplan Inforrnatica-onderzoek uit 1984/1985, en de CWI 
beleidsnota 1988-1993 uit januari 1988. 
Gezien het feit dat de laatste decade van deze eeuw een aanvang heeft genomen, 
werd het zinvol gevonden om in het kader van het aflopen van de 
stimuleringsprogramma's en de formele oprichting van de Stichting Informatica 
Onderzoek Nederland (SION) nog eens aandachtig stil te staan bij de functie 
die het CWI zou kunnen (rnoeten) vervullen. In dit verband is het van belang om 
de statutaire doelstelling van de SMC en haar instituut in herinnering te 
roepen. De statutaire doelstelling van het CWI is de bevordering van de 
systernatische beoefening van wiskunde en informatica en het dienstbaar maken 
van de resultaten aan de rnaatschappij. 
In de beleidsnota CWI 1988-1993 wordt ten aanzien van deze doelstelling een 
drietal wezenlijke aspecten onderscheiden, te weten: 

het uitvoeren van excellent onderzoek; 
het realiseren van kennistransfer en kadervorming gericht op zowel de 
onderzoekswereld als op bedrijven en overheidsdiensten; 
het functioneren van het CWI als (inter-)nationale ontrnoetingsplaats voor 
onderzoekers. 

Eind 1989/begin 1990 is een tweetal interne nota's opgesteld om te 
bediscussieren in hoeverre het profiel van het CWI in de jaren 90 diende te 
warden aangepast. Naar aanleiding van de uitgebreide discussie over deze 
nota's (getiteld: "Hoe rnager warden de jaren 90" en "Het profiel van het CWI 
in de jaren 90") is het profiel aangescherpt en is er een aantal maatregelen 
genornen om betere voorwaarden te scheppen voor de inkomenspositie op lange 
terrnijn van het CWI. 

De aanscherping van het profiel heeft ertoe geleid dat binnen het aspect 
"uitvoeren van excellent onderzoek" het vernieuwende en grensverleggende 
karakter van het onderzoek prirnair blijft, rnaar dat tevens rneer aandacht zal 
(rnoeten) worden geschonken aan de synergie tussen wiskunde en informatica en 
tussen de verschillende disciplines binnen de wiskunde en binnen de 
inforrnatica, alsmede aan de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. 
Daarbij zeker niet in de laatste plaats is beleidsmatig gekozen voor het 
streven naar een verhoging van het toepasbaarheidsgehalte van het 
wetenschappelijk onderzoek, dit om een beter uitgangspunt te krijgen voor de 
beoogde lange termijn inkornenspositie. 
Orn deze aanscherping en de gemaakte beleidskeuzen te kunnen vertalen in 
concrete rnaatregelen en beslissingen, is besloten tegelijkertijd de 
organisatie van het interne onderzoeksbeheer op bepaalde punten te wijzigen. 
Eveneens is beleidsrnatig gekozen voor een nauwer contact met SION door het 
creeren van de mogelijkheid voor het SION-bestuur om enige leden (waaronder de 
vice-voorzitter) voor te dragen voor benoerning in het Curatorium van de SMC. 
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Met betrekking tot de CWI-onderzoeksgroepen is besloten om, in het kader van 
het eigen CWI-personeelsbeleid, het aantal onderzoeksgroepen te verminderen, 
dit omdat een bepaalde kritische massa (onderzoeksvolume) noodzakelijk wordt 
geacht voor het vervullen van een (inter-)nationale voortrekkersrol op het 
betrokken onderzoeksgebied en/of het CWI, alsmede voor het behouden van een 
substantieel niveau aan externe inkomsten. 

Verder ingaande op het aspect van het onderzoeksbeheer kan warden opgemerkt 
dat groepsleiders en hun afdelingschefs vanaf heden wordt gevraagd om 
jaarlijks een uitgebreider onderzoeksplan op te stellen dan tot nu toe het 
geval is, waarin aandacht wordt geschonken aan een aantal zaken zoals: 
- aantal medewerkers, externe financiering, gewenst aantal nieuwe medewerkers; 
- beschrijving eventuele projecten; 
- startdatum van het onderzoek (en de verwachte einddatum); 
- een wetenschappelijk verslag over het laatste jaar (n); 
- een uitgebreid werkplan voor het komende jaar (n+l); 
- een beknopt werkplan voor de 4 jaren daarna (n+2; n+3; n+4; n+S); 
- samenwerking (contacten -zowel internals extern- en contracten); 
- potentie aan acquisitie en kennistransfer. 
Deze onderzoeksplannen warden beoordeeld door een recent ingestelde Commissie 
Onderzoek. Deze commissie adviseert de directie met betrekking tot het te 
voeren onderzoeksbeleid, de keuze van de onderzoeksonderwerpen en de omvang 
van het onderzoek/het aantal medewerkers. 

Door de toenemende aandacht voor de strategische aspecten van het onderzoek en 
de samenwerking met het bedrijfsleven is het van het grootste belang dat een 
zinvol evenwicht wordt gevonden tussen het vrij/zuiver wetenschappelijk 
onderzoek en het toepassingsgericht onderzoek. In algemene zin kunnen drie 
typen onderzoek warden onderscheiden, te weten vrij onderzoek, toepassingsge
richt onderzoek, en toegepast onderzoek. 
Gesteld mag warden dat het merendeel van het onderzoek bij het CWI gedurende 
de periode, dat het wordt uitgevoerd, kenmerken van alle drie onderscheiden 
typen in zich heeft. Als model wordt er van uitgegaan dat het onderzoek bij 
het CWI voor eenderde het karakter heeft van vrij onderzoek, voor eenderde 
meer toepassingsgerichte elementen bevat en tenslotte voor eenderde een meer 
toegepast karakter heeft waarbij bij voorkeur wordt samengewerkt met, of in 
opdracht van, het bedrijfsleven. 

Om tegemoet te komen aan de wens om in ieder geval eenderde van de totale CWI 
inkomsten zelf te genereren zal er meer structurele aandacht moeten warden 
geschonken aan het binnenhalen van onderzoeksopdrachten en zal de acquisitie 
warden ingebed in het te voeren onderzoeksbeleid (zie ook de onderzoeks
plannen). 
Hier ligt ook voor wat betreft de uitvoering een belangrijke taak voor zowel 
de afdelingschefs/groepsleiders als voor de directie. Op de wijze van aanpak 
van de acquisitie wordt in hoofdstuk 4 van deze nota ingegaan. Alvorens dat te 
doen wordt eerst ingegaan op de keuze van het onderzoek, alsmede het 
financiele kader (hoofdstukken 2 en 3). 
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2. De keuze van het onderzoek 

Bij de selectie van de onderzoeksthema's voor het CWI ziJn van oudsher enige 
criteria van groot belang. In de eerste plaats moet het onderzoek fundamenteel 
en van hoge, internationaal herkende en erkende, kwaliteit zijn. Vervolgens 
moet het onderzoek binnen de nationale onderzoeksinzet op het betreffende 
deelgebied een duidelijke eigen bijdrage leveren, welke die nationale 
onderzoeksinzet verrijkt (hetzij doordat het complementair is, of een voor
trekkersfunctie vervult, hetzij doordat het een erkende ondersteunende en 
samenbindende functie heeft). Binnen het CWI zelf moet het onderzoek, als 
onderdeel van een evenwichtig onderzoeksprogramma, bijdragen aan de 
realisering van de doelstellingen van zowel stichting SMC als instituut CWI. 
Een van die doelstellingen is altijd geweest de maatschappelijke relevantie en 
de verwachting dat de produkten van het onderzoek (tot die produkten behoren 
niet alleen publicaties en systemen, maar ook kennisdragers, experts) direct 
of indirect een positieve bijdrage zullen leveren aan het Nederlandse 
bedrijfsleven en de maatschappelijke ontwikkeling. 
Onder de huidige omstandigheden wordt echter, nog meer dan tot nu toe, bij de 
selectie van het onderzoek rekening gehouden met de mogelijkheden voor de 
verwerving (onmiddellijk dan wel op redelijk korte termijn) van externe 
financiering. 
Bij de keuze van de onderzoeksthema's van het CWI voor de 90-er jaren wordt 
uiteraard uitgegaan van de bestaande expertise. Het onderzoek zal voor 
verreweg her grootste gedeelte in het verlengde liggen van het lopende 
onderzoek. Tegelijkertijd geldt - zoals altijd al heeft gegolden - dat nieuwe 
ontwikkelingen (zij het van wetenschappelijke dan wel van maatschappelijke 
aard) tot verlegging van de aandacht of zelfs tot de aanvang van geheel nieuw 
onderzoek kunnen nopen. Waar de beperkingen in de financiering van het CWI op 
zichzelf reeds dwingend leiden tot beperking van het onderzoeksprogramma, 
wordt het stellen van keuzen nog urgenter door de absolute noodzaak, steeds 
weer nieuwe problemen aan te pakken en daarvoor nieuwe expertise te verwerven. 

In deel I van het door de directie voorgelegde concept-Scientific Programme 
1991/Long-Range Plan 1992-1996 van de SMC staat gedetailleerd beschreven welke 
de onderzoeksgroepen van het CWI en hun research-thema's zijn. Hier moge 
daarom een samenvatting volstaan. 
In het wiskunde-onderzoek ligt momenteel een zwaarder accent op methoden en 
technieken die geschikt zijn voor buiten-wiskundige toepassingen. Daarbij 
spelen een rol wiskundige modellering (op allerlei gebied, zoals in de 
computer-communicatie technologie, bij stromingsproblemen, bij klimaat- en 
milieumodellen, in de besturingstheorie, in de biologie, maar ook in economie 
of logistiek); bestudering van die modellen met wiskundige middelen (bv. 
ontleend aan analyse, algebra, operations research of statistiek); en methoden 
en technieken voor evaluatie en simulatie ervan (numerieke methoden, speciaal 
ook gericht op het gebruik van geavanceerde computersystemen, maar ook 
technieken voor symbolisch rekenen, combinatorische methoden en het ontwerpen 
en analyseren van nieuwe algoritmen). Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht 
bij, en gebruik gemaakt van de resultaten van het informatica-onderzoek. 

Bij de selectie van het informatica-onderzoek is enerzijds rekening gehouden 
met de bestaande expertise en de inbedding ervan in een instituut met een 
sterke wiskunde-component (bij thema's als semantiek, proces-algebra's, 
toegepaste logica of algoritmiek), anderzijds wordt rekening gehouden met 
bestaande toepassingsmethoden (zoals gegevensbanken en kennissystemen, werken 
met en verwerking van natuurlijke taal, computergrafiek en mens-machine 
interactie). Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij, en gebruik gemaakt 
van de resultaten van het wiskunde-onderzoek. 
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Het CWI-onderzoek in wiskunde en informatica is primair gestructureerd in 
onderzoeksgroepen (van gemiddeld 6 a 7 personen), die zelf ondergebracht zijn 
in de zes wetenschappelijke afdelingen en in de sector Computersystemen en 
Telematica. Daarnaast zijn enige strategische onderzoekthema's geidentificeerd, 
waarvoor een zodanig brede expertise noodzakelijk is, dat gekozen is voor een 
orthogonale opzet: aan de onderzoeksprojecten op deze gebieden (verder 
aangeduid als koepelprojecten) zal vanuit verschillende onderzoeksgroepen 
worden bijgedragen. 

Het wiskunde-deel van het voorgelegde onderzoeksprogramma omvat de volgende 
onderwerpen (de twee-letter/cijfer coderingen verwiJzen naar het concept
Scientific Programme 1991/ Long-Range Plan 1992-1996). 

AMl Algebra, Discrete Wiskunde en Computer Algebra 
AM3 Mathematische Modellering en Analyse 
BSl Combinatorische Optimalisering en Algoritmiek 
BS2 Analyse en Besturing van Informatiestromen in Netwerken 
BS3 Systeem- en Regeltheorie 
BS4 Beeldanalyse 
NWl Discretisatie van Evolutieproblemen 
NW2 Stationaire Randwaardeproblemen 
NW3 Numerieke Programmatuur 

De informatica-component van het voorgelegde onderzoeksprogramma van het CWI 
is als volgt samengesteld. 

APl Semantiek 
AP2 Concurrency en real time systemen 
AP3 Uitbreidbare Programmeeromgevingen 
AP4 Algebraische en syntactische methoden 
APS Logische Aspecten van Kunstmatige Intelligentie 
AAl Algoritmiek en complexiteit 
AA2 Cryptografie 
AA4 Databases 
AAS Constructieve Algoritmiek 
ISl Computergrafiek 
IS2 Interactie 
IS3 Intelligente CAD Systemen 
CSl Multimedia Kernel Systemen 
CS2 Silicon Protocols en Bedrijfssystemen 

Orthogonaal (in organisatorische zin) op bovenstaande onderzoeksgroepen zal 
onderzoek worden verricht in het kader van vijf onderzoeksthema ' s (research 
themes): 

RTl Beeldverwerking 
RT2 Multimedia 
RT3 Wiskunde en Milieu 
RT4 Computational Geometry 
RTS Scientific Visualisation 

Bij elk van de koepelprojecten zullen onderzoekers uit meerdere afdelingen aan 
de uitvoering van het project bijdragen. Inzonderheid zal in elk van deze 
projecten zowel door wiskundigen als door informatici worden geparticipeerd. 
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3. Het financiele kader 

Het CWI bevindt zich als gevolg van het teruglopen van het NWO-subsidie en het 
aflopen, dan wel later aanvangen van enige ESPRIT I, resp. ESPRIT II projecten 
(waaronder de Basic Research Actions) in een financieel moeilijke periode. 
Aangezien het hier om een tijdelijke financiele teruggang gaat, heeft het CWI 
een overbruggingssteun gevraagd. Dit verzoek aan NWO heeft er toe geleid dat 
er bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met NWO en het Ministerie van O&W. 
Ten behoeve van dit bestuurlijk overleg is in mei 1990 een notitie opgesteld 
over de realiseringskansen voor het verwerven van eigen inkomsten door het 
CWI; de notitie had mede ten doel om de hoogte van de benodigde 
overbruggingsfinanciering aan te geven. 
Het in deze notitie beschreven toekomstscenario ging uit van een "12+7 model". 
Dit betekende dat gekozen werd voor een omzet en omvang van het instituut, 
zeals die zich aan het eind van de INSP-periode in 1989 voordeed. Het 
uitgangspunt dat daarbij werd gehanteerd is dat het, op basis van een aantal 
organisatorische maatregelen en in het afgelopen jaar genomen initiatieven, 
mogelijk is om met vereende krachten dat inkomstenniveau vast te houden, 
ondanks een aantal tegenslagen waarmee het CWI op korte termijn werd 
geconfronteerd. 

Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg heeft NWO ens in reactie op het 
verzoek voor overbruggingssteun laten weten, dater van meet worden uitgegaan 
dater sprake is van een basissubsidie (excl. SARA) van 11 Mf in plaats van de 
12 Mf in het "12+7 model". Wel is NWO bereid tot het verstrekken van een 
renteloze lening als overbrugging voor de periode 1990-1993, waarna 
terugbetaling dient plaats te vinden. 
Met betrekking tot de eigen inkomsten van het CWI heeft NWO aangegeven 
vraagtekens te plaatsen bij een deel van de inkomsten, nodig om de 7 Mf te 
realiseren. In di t licht wordt het CWI, als een der voorwaarden voor 
overbrugging, een afslankingsscenario voorgehouden, inhoudende een teruggang 
van het personeelsaantal van 190 fte naar 160 fte in drie jaar (10 fte per 
jaar) en een bezuiniging in de materiele lasten van 350 kf per jaar ten 
opzichte van 1989. Voor 1991 wordt dit scenario dwingend opgelegd, voor de 
overige jaren zal in een halfjaarlijks overleg over de financiele 
vooruitzichten, worden besproken of en in hoeverre het NWO-afslankingsscenario 
ook dan meet worden gevolgd. 

Bezinning op de consequentie van het teleurstellende gegeven, dat NWO de 
basissubsidie voor het CWI niet verhoogt, maakt dat niet anders geconcludeerd 
kan worden dan dat het model, dat tot neg toe werd gehanteerd, te weten het 
"12+7 model", meet worden bijgesteld. Overtuigd van het eigen kunnen en de 
krachtige onderzoekspotentie die bij het CWI aanwezig is, blijft het 
basisgegeven, namelijk het verwerven van meer dan 50 % van de NWO- (basis-) 
subsidie aan eigen inkomsten, neg immer het uitgangspunt. 

Dit betekent dat hier een modelmatige bijstelling van 7 Mf naar 6 Mf aan eigen 
inkomsten per jaar plaatsvindt. Natuurlijk zal worden getracht om een hoger 
bedrag te realiseren en daarmee een grotere onderzoeksomvang. Veel wordt 
daarbij verwacht van een aantal ontwikkelingen die in gang zijn gezet, zeals 
een strategische aanpak van de acquisitie, de start van nieuwe onderzoeks
topics, alsook van samenwerking met andere researchinstellingen. In de latere 
hoofdstukken wordt op deze punten verder ingegaan. 

Wel meet worden opgemerkt, dat indien NWO de basissubsidie verlaagt, er naar 
ons oordeel niet aan te ontkomen valt, dat de eigen inkomsten verder omlaag 
zullen gaan, aangezien de kritische massa van de totale personeelsomvang die 
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voor bepaald onderzoek nodig is, dan n i e t meer op het CWI aanwezig zal zijn . 
I n dat g e va l z u llen d e eigen inkomsten evenredig lager zullen wa r d en . Het 
grote gevaar dat dan bestaat is dat het CWI in een neerwaart s e spiraal 
belandt. De terugbetaling van de lening dient namelijk eveneens plaats te 
vinden en legt reeds een behoorlijke belasting op het acquirerend vermogen van 
de onderzoekers. 

3a. Hoofdlijnen realisatie "11+6 model" 

Op de hierna volgende pagina' s wordt een toelichting gegeven aangaande de 
perspectieven die warden gezien om de eigen inkomsten te verwerven en de 
uitgaven daarmee in overeensternrning te brengen. 

I. Het inkomstenniveau 

De opbouw van het "11+6 model" is als volgt: 

Inkomsten CWI in kf 

1. Subsidie NWO 

2. Personeelsknelpunten-fonds 

3. NWO overig 

fin. 
raming 

1990 

11500 

250 

(incl. bureautaken) 895 

4. Overige subsidies 
(universiteiten, netwerken) 65 

5. Nationale stimul. prograrnrna's 320 

6. Intern. samenwerk. projecten 1620 

7. Liaison-prograrnrna 30 

8. Diversen 2445 

Totaal inkomsten 17125 

1991 

11300 

180 

1050 

90 

100 

1700 

150 

2450 

17020 

1992 

11100 

180 

970 

100 

250 

1700 

300 

2450 

17050 

1993 

11000 

180 

970 

110 

250 

1700 

400 

2490 

17100 

Ter toelichting op de inkomstentabel kan het v o lgende wo rden opgemerkt. 

1. Subsidie NWO 
De internationaal positieve beoordeling van het onderzoek op het CWI en de 
constatering -ook in het rapport dat de werkgroep CWI voor het bestuurlijk 
overleg over de overbruggingssteun heeft opgesteld- dat het CWI zijn r o l als 
centre d'excellence steeds meer heeft waargemaakt, heeft er -zo moet wo rden 
geconstateerd- niet toe geleid dat NWO haar basissubsidie aan het CWI heeft 
verhoogd. Tijdens de opstelling van het bedrijfsplan ging NWO modelmatig uit 
van een (basis-) subsidieniveau van 11 Mf, excl. SARA. Voo r de bepaling van de 
subsidie in de jaren 1991 en 1992 is gebruik gemaakt van de bedragen zoals 
genoemd in het meerjarenplan 1991-1994 van het Gebiedsbestuur voor de Exacte 
wetenschappen (Tabel III Ontwerp-begroting 1991 en 
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meer j arenraming 1992-1994, C waarbij de bijdrage voo r SARA i s afgetrokken) 
Voor de bepaling van de subsidie voor 1993 wo rdt niet uitgegaan van het 
zojuist genoemde meerjarenplan, aangezien dan onder de 11 Mf gekomen zou 
worden (namelijk 10.9 Mf), terwijl in het bestuurlijk overleg over de 
overbruggingssteun is aangegeven dat op 11 Mf kan worden gerekend. 

2. Personeelsknelpunten-fonds 
De Minister van O&W heeft aan NWO geldmiddelen beschikbaar gesteld voor het 
oplossen van ad hoc knelpunten in de personeelssfeer. 
Het Algemeen Bestuur van NWO heeft in september 1990 besloten deze middelen te 
verdelen over NWO en de Stichtingen binnen NWO, die ook werkgever zijn. Aan 
het CWI wordt voor 1989 een bedrag van 71 kf toegekend en vanaf 1990 181 kf 
per jaar (structureel). 

3. NWO overig 
Onder deze post vallen de opbrengsten/vergoedingen voor personeel in het kader 
van NFI, STW, SPI, en SION projecten, alsmede de vergoeding voor het bureau 
van de Stichting (LSV/WGM). 
De opbrengsten uit dergelijke programma's zijn voor 1991 hard, met name door 
de toewijzingen in het kader van het NFI programma. Hier wordt het beleid 
zichtbaar om in de begroting tot uitdrukking te brengen dat het CWI in 
belangrijke mate in dergelijke programma's participeert. In geval van 
toegewezen nieuwe onderzoeksplaatsen in deze programma's worden onderzoekers 
in eigen dienst genomen. 
De inkomsten uit deze post zullen de komende jaren op een redelijk constant 
niveau blijven. Het aflopen van enige NFI projecten en het wegvallen van het 
SPI-programma zal kunnen worden gecompenseerd door het indienen van 
voorstellen bij werkgemeenschappen wiskunde en informatica, alsmede bij STW en 
SION. Met name ten aanzien van SION kan nog het volgende warden opgemerkt. 
Tot nog toe is de participatie van het CWI in SION-projecten bescheiden 
geweest (50 tot 100 kf per jaar). In 1989 is het plan opgevat om het 
samenwerkingsonderzoek in SION-verband structureler op te pakken. Dit heeft er 
in geresulteerd dater inmiddels een tweetal SION projecten, waarin het CWI 
participeert, is toegewezen. Bovendien zijn er voor 1 mei 1990 twee nieuwe 
voorstellen bij SION ingediend. De (financiele) vergoeding van de personele 
kosten zal in 1991 in ieder geval zo'n 170 kf bedragen en in de twee volgende 
jaren nog iets toenemen. Bij honorering van de zojuist ingediende voorstellen 
zal de bijdrage vanaf volgend jaar uiteraard hoger zijn. 
De vergoeding voor het bureau van de Stichting (LSV/WGM) bedraagt afgezien van 
een uitschieter jaarlijks 60 tot 80 kf. Er wordt van uitgegaan dat dit ook in 
de komende jaren het geval zal zijn. 

4. Overige subsidies 
Tot deze categorie behoren de subsidies toegekend door universiteiten 
(bijvoorbeeld de VU) en die van de landelijke netwerken. 
Er zijn een tweetal subsidies toegekend voor de aanstelling van oio's in het 
kader van het Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde en Netwerk Systeem
en Regeltheorie. De vergoeding zal in 1991 ca. 60 kf bedragen en dit bedrag 
zal in de daaropvolgende jaren met de salarissen toenemen. 

5. Nationale (stimulerings-)programma's 
Het wordt mogelijk geacht om het huidig inkomstenniveau van de nationale 
(stimulerings-)programma's op termijn wederom te realiseren. Zo is er een 
aantal concrete initiatieven genomen om het aflopen van de huidige programma's 
op te vangen. In de eerste plaats zijn er contacten gelegd om onderzoeks
projecten binnen bestaande programma's (StiPT/SPIN, IOP'S), dan wel 
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in nieuw op te zetten programma's (zoals een IOP voor informatica) onder te 
brengen. Dit heeft bijvoorbeeld heel concreet geleid tot het indienen van een 
tweetal StiPT-aanvragen, waarbij het CWI betrokken is. 
Het gegeven dat in het kader van de beleidsnota van het Ministerie voor 
Economische Zaken "Economie met open grenzen" meer geld beschikbaar komt voor 
voor de PBTS-regeling (25 Mf per jaar) maakt deze lijn voor het CWI 
interessant. 

In de tweede plaats is intern een projectteam Milieu gevormd. In deze 
projectgroep zijn de projectleiders vertegenwoordigd van de 
CWI-onderzoeksprojecten die van belang zijn voor het milieu-onderzoek. Deze 
projectgroep heeft overleg gevoerd met instellingen als het RIVM, het KNMI, de 
Landbouw Universiteit Wageningen (LUW) en het Waterloopkundig Laboratorium 
over gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van het milieu. Hierbij 
rnoet voor het CWI aandeel worden gedacht aan het ontwikkelen van wiskundige 
(sirnulatie-)modellen voor het per computer weergeven van rnilieu-(water-, 
lucht-)verontreiniging. Er is een tweetal onderzoeksprojecten ingediend waarin 
het CWI participeert. Een daarvan betreft het Nationaal onderzoeksprogramma 
"Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering". 
De Rijksoverheid heeft in het kader van het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP) 
aanzienlijke (geld)middelen beschikbaar gesteld voor dergelijk onderzoek 
(63 Mf voor een periode van 4 jaar). Op basis van onze expertise moet over een 
paar jaar een CWI-participatie van 2 fte in dit onderzoek mogelijk zijn. 

In de derde plaats zijn er stappen ondernomen om de onderzoeksexpertise , die 
het CWI heeft opgebouwd op het gebied van verkeer en vervoer en waarvan een 
aanzienlijk aantal aspecten aansluit op hetgeen is vermeld in de nota 
"Telematica in Verkeer en Vervoer", te benutten om in samenwerking met 
bedrijven (bijv. op het gebied van de Telecommunicatie) onderzoekscontracten 
van het Ministerie van V&W te verwerven. Er is in de afgelopen jaren al een 
aantal projecten uitgevoerd (bijv. road pricing); op deze contacten wordt 
voortgebouwd. Met TNO zijn contacten gelegd om na te gaan in hoeverre ook op 
dit terrein kan worden samengewerkt. Ook in dit geval moet het mogelijk zijn 
om via dit onderzoek 2 fte te laten financieren. 

6. Internationale samenwerkingsprojecten 
De inkornsten uit internationale samenwerkingsprojecten bevinden zich door de 
afloop van het ESPRIT I programma en de latere start van het ESPRIT II en 
BRA-programma op een wat lager niveau (1620 kf) dan de laatste jaren. 
Er wordt een aantal initiatieven ontwikkeld om het in 1989 bereikte 
inkornstenniveau van 2.2 Mf wederom te halen. Gezien de toenemende 
internationale concurrentie wordt voor de komende jaren echter uitgegaan van 
een niveau van 1700 kf. Met betrekking tot de initiatieven kan het volgende 
worden vermeld: 

De ingezette lijn om meer diversificatie aan te brengen in het aantal 
bestaande EEG programma's waarin wordt geparticipeerd, recent BRITE 
(onderdeel Aeronautics; nieuwe technologien voor de burgerluchtvaart) 
en BCR (Bureau Communautaire de Reference; programma voor toegepaste 
metrologie en chemische analyse), wordt verder doorgevoerd. Dit heeft 
onder andere tot gevolg dat meer zal worden opgetreden als 
onderaannemer in onderzoekscontracten (subcontractorship), alsook dat 
het initiatief om een bijdrage te leveren aan het milieu- en 
mobiliteitsonderzoek (zie ook de nationale stimuleringsprogramma's) 
ook in Europees verband zijn financiele vruchten zal afwerpen. 
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Binnen de bestaande programma's worden verlengingsvoorstellen (RACE en 
ESPRIT) en nieuwe voorstellen (mn. ESPRIT) ingediend, dan wel 
ontwikkeld (BRA-II), voor de call for proposals in 1991). In dit 
verband dient te worden opgemerkt dat in het kader van de tweede ronde 
van ESPRIT II in januari j.l. een drietal voorstellen zijn ingediend, 
waarin het CWI participeert. Een daarvan is gehonoreerd (ca. 250 kf in 
zowel '91, '92 en '93). 
Het feit dater in de komende jaren een ESPRIT III, een RACE II en een 
Telematica I programma komt, waarvoor aanzienlijke geldmiddelen 
beschikbaar komen, maakt dat, gezien de relatie met het onderzoek dat 
op het CWI wordt gedaan, nu reeds wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 
nieuwe voorstellen. Geconstateerd kan worden dat de onderzoekers op 
het CWI zeer actief zijn en dater nu veel meer voorstellen warden 
ontwikkeld dan een paar jaar geleden. 
Er wordt, zo is de bedoeling, nog een geheel nieuw internationaal onder
zoeksprogramma opgezet: International Manufacturing Systems (IMS), een 
programma waarin de EEG participeert. De chef van een informatica
afdeling van het CWI is op uitnodiging van de EEG lid geworden van de 
betrokken (Europese) Advisory Board. Het CWI houdt op deze wijze de 
vinger aan de pols. 

Gezien de huidige werkwijze van de EEG om geen contracten langer dan 2 jaar af 
te sluiten, en per project slechts een indicatie te geven over de totale 
subsidieduur (b.v. 4 of 5 jaar), blijft er per keer sprake van een zekere mate 
van onzekerheid over de continuering na afloop van de concrete 
contractperiode. 
De ervaringen aangaande de CWI participatie in de afgelopen vijf jaar, de 
betere uitgangspositie van het CWI door de samenwerking in ERCIM-verband (the 
European Research Consortium for Informatics and Mathematics; een Europees 
samenwerkingsverband tussen de nationale instituten INRIA, GMD, CWI en recent 
RAL), de komst van nieuwe programma ' s waaruit de tendens blijkt om de 
fundamentele onderzoekscomponent te laten stijgen (bv. de toename van het 
BRA-budget), in aanmerking genomen, maakt dat een terugkeer op het niveau van 
inkomsten van 1700 kf haalbaar wordt geacht. 

7. Liaison-programma 

In het najaar van 1990 zal warden gewerkt aan het opzetten van een 
meerjarenplan voor het Liaison-programma. In dit plan zal vooral aandacht 
worden besteed aan de wijze van aanpak. Duidelijk is al wel dat het verwerven 
van inkomsten uit dit programma (en ook uit opdrachten) gestalte dient te 
krijgen via een marketing-en acquisitiebeleid. In het volgende hoofdstuk wordt 
op dat aspect reeds deels ingegaan. 
Met betrekking tot het liaison-programma wordt enerzijds uitgegaan van het 
(mede-)financieren van onderzoekers bij het CWI door bedrijven (vergelijk het 
in 1990 gecontinueerde Shell fellowship van 100 kf per jaar, gedurende 2 jaar, 
met een optie voor nog een periode van twee jaar), anderzijds van het opzetten 
van een industrieel contact-programma. 
In de Verenigde Staten en in Frankrijk (clubs) werkt een dergelijk concept 
goed. In Nederland is SERC op deze wijze -op het gebied van de software 
engineering- actief. 
Een dergelijk contact-programma houdt in dat bedrijven voor een bepaald bedrag 
een abonnement nemen op state of the art reports, een abstract service, 
workshops, newsletters e.d. en de richting van het onderzoek (tot op zekere 
hoogte) kunnen beinvloeden of mede bepalen. 
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De idee is dat enerzijds wordt uitgegaan van een eigen industrieel contact
programma en anderzijds in overleg met SERC wordt bekeken hoe het CWI bij het 
SERC-onderzoek kan worden betrokken. 
Voor wat betreft het eigen programma wordt gedacht aan een drietal onder
werpen, waarbij de synergie van de verschillende binnen het CWI vertegen
woordigende disciplines benut kan worden en waarbij per onderwerp een vijf
tot tiental bedrijven betrokken is. Er wordt van uitgegaan, dat de 
onderzoekterreinen, waarop het CWI expertise heeft, voldoende interessant zijn 
voor het bedrijfsleven om een aanzienlijke financiele bijdrage te 
rechtvaardigen. 
Een van deze terreinen is Multimedia. Eind 1989 en vervolgens begin van dit 
jaar is hiertoe al een eerste aanzet gegeven. Tijdens een eerste workshop zijn 
aan een aantal bedrijven de interessante onderzoeks-en toepassingmogelijkheden 
van het Multimediaproject geschetst. De reacties daarop vanuit het bedrijfs
leven waren positief. Als uitvloeisel daarvan is met het uitvoeren van een 
demonstratieproject gestart. Het vertrouwen bestaat, dat bedrijven zich in de 
toekomst als sponsor (of eventueel als opdrachtgever) zullen opwerpen. 
Wat de financiele kant betreft wordt er van uitgegaan dat op termijn van een 
twintigtal bedrijven een bijdrage mag worden verwacht en dater tevens sprake 
zal zijn van nauwere relatie met SERC. Uiteraard moet rekening warden gehouden 
met een zekere aanloopperiode. 

8. Diversen 
Deze categorie kan worden opgesplitst in een aantal onderdelen, te weten: 
cursussen, publikaties, netwerkservices, opdrachten , licenties, en een 
restpost. Per onderdeel zal worden aangegeven wat de voornemens zijn. 

A. Cursussen (200 kf) 
Met betrekking tot de cursussen is in 1989 gestart (in samenwerking met de 
Academie voor Informatica) met een cursus over netwerken voor risico en 
rekening van het CWI. De positieve ervaringen hebben tot het initiatief geleid 
om in 1990 meer cursussen voor eigen rekening te starten. Er wordt dit najaar 
een vijftal van dergelijke cursussen georganiseerd. Op basis van de ervaringen 
verleden jaar (de cursus netwerken wordt herhaald) en de verwachtingen ten 
aanzien van de interesse voor de gekozen onderwerpen is een verdubbeling van 
het inkomstenniveau mogelijk. Voor de volgende jaren wordt daarom rekening 
gehouden met een verdere toename van de cursusinkomsten. 
Dit mede omdat in internationaal verband (samenwerking met INRIA/Frankrijk en 
GMD/West-Duitsland en zeer recent RAL/Engeland) wordt gewerkt aan het opzetten 
van een drietal advanced courses, die indien daar voldoende belangstelling 
voor is, ook in andere EEG landen gegeven zullen warden. Voor het ontwikkelen 
van deze cursussen is door de EEG in het kader van het COMETT II-programma een 
subsidie toegekend. 

B. Publikaties (150 kf) 
Per 1 januari 1990 is een prijsverhoging doorgevoerd. Naar verwachting zullen 
de inkomsten als gevolg hiervan, alsmede door een verdergaande prijsverhoging 
in de komende jaren, enigszins toenemen. 

C. Netwerkservices (500 kf) 
De inkomsten en uitgaven van de netwerkservices ziJn in 1989 voor de eerste 
maal expliciet in de jaarrekening opgenomen . Het betreft hier inkomsten en 
uitgaven die samenhangen met het gebruik van EUnet. Het CWI vervult namelijk 
een Gateway-functie voor EUnet zowel in Europa als van en naar de USA. Door de 
komst van meer vaste (directe) lijnen in Europa zal er geen sprake meer van 
zijn van een verdergaande inkomstenstijging. 
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D. Opdrachten (1000 kf) 
Ten aanzien van de inkomsten uit opdrachten voor derden kan warden opgemerkt 
dat deze zich de afgelopen vijf jaar jaarlijks tussen de 1.1 en 1.3 Mf 
bevonden. Gezien de relatie met andere initiatieven wordt geen groei van deze 
inkomsten voorzien. Ook al is de intentie om de werving van opdrachten 
internationaler te gaan aanpakken. 
Het afgelopen jaar is bewust gewerkt aan de versterking van de contacten met 
Nederlandse, dan wel in Nederland gevestigde internationale organisaties, 
zoals ESTEC. De verwachting is dat deze contacten zullen uitmonden in een 
aantal (kleinere) onderzoeksopdrachten. 
Er wordt in financieel opzicht veiligheidshalve van uitgegaan dat de inkomsten 
zich op het niveau van de 1 Mf bevinden. 

E. Licenties/utilisaties (300 kf) 
De afgelopen vijf jaar bedroegen de inkomsten van uit licenties en de verkoop 
van software jaarlijks zo'n 150 tot bijna 200 kf. Veel sterker dan voorheen 
wordt gericht gewerkt aan utilisatie van onderzoeksresultaten, vooral in de 
vorm van softwaresystemen. Met name de STW-projecten zullen in toenemende mate 
resultaten afwerpen in de vorm van inkomsten uit licenties en ontwikkelings
projecten met het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld in dit verband is het 
Raster-VLSI project, waar reeds in 1991 concrete industriele samenwerking 
wordt voorzien. Ook op het gebied van de gebruikersinterfaces zijn 
vergelijkbare contracten in de maak. Indien bijvoorbeeld het Raster-VLSI 
project een succes wordt, zouden de inkomsten uit onze licentie op termijn wel 
eens enkele tonnen kunnen bedragen. Vooralsnog wordt van een dergelijke omvang 
niet uitgegaan, wel zal er sprake zijn van een beperkte ~roei van deze 
inkomsten in de komende jaren. 

F. Rest (300 kf) 
Deze categorie vormt een restpost van allerlei kleinere inkomstenposten, 
alsook van niet begrote baten en lasten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 
inkomsten van de repro-afdeling, die uit conferenties, die voor het bureau van 
de Stichting voor het uitvoeren van landelijke taken, en die uit het door 
CWI-(sector- )personeel verrichten van werkzaamheden (Stichting Opleiding 
Statistiek, Wiskundig Genootschap, cursus- en conferentie - organisatie) 
Deze inkomsten zullen de komende jaren ongeveer gelijkblijven. 
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II Het uitgavenniveau 

De opbouw van de uitgaven van het "11+6 model" is als volgt: 

Uitgaven CWI in kf 
1990 1991 1992 1993 
fin. 
raming 

Personele kosten** (190 fte)* (180 fte)* (175 fte)* (170 fte)* 
- salarissen 10990 10405** 10105** 9805** 
- soc. lasten 2550 2500 2425 2350 
- overig 1000 1000 1000 1000 

---
Subtotaal pers. kosten 14540 13905 13530 13155 

Intern. samenwerking 70 200 250 250 

Materiele kosten 3400 3150 3150 3150 

Diversen (o.a. WCW) 370 370 400 400 

--- ---

18380 17 625 17330 16955 

* inclusief onderzoeksplaatsen uit overige NWO-Stichtingen en projecten. 
**gebaseerd op peil 01-01-1989 

Toelichting op de uitgaventabel. 

Met betrekking tot de uitgaven moet warden opgemerkt, dat deze voor ca. 75% 
warden bepaald door de personele kosten. Dit betekent dat het aanpassen van 
het uitgavenniveau aan dat van de inkomsten belangrijke personele conse
quenties met zich meebrengt. 
Uitgaande van het inkomstenniveau uit het "11+6 model", alsmede de afslanking 
ons voor 1991 opgelegd door NWO, dient er volgend jaar sprake te zijn van een 
personeelsaantal van 180 fte. Er moet gewaakt warden voor het te absoluut 
hanteren van het aantal fte's, al is het alleen maar vanwege de kostenver
schillen die kunnen optreden. Modelmatig wordt er echter van 180 fte in 1991 
uitgegaan. In de twee daaropvolgende jaren in totaal mogelijk gevolgd door een 
vermindering met nog eens 10 fte. 
In financiele zin vindt de afslanking plaats door een bezuiniging op de 
personele kosten van 750 kf in 1991 (t.o.v. de oorspronkelijk geraamde kosten 
in het "12+7 model"), met vervolgens 375 kf in 1992 en 375 kf in 1993. Op de 
materiele kosten wordt de aangegeven bezuiniging van 350 kf (t.o.v. de 
oorspronkelijk geraamde kosten van 3500 kf) doorgevoerd. 
Het is beleidsmatig niet juist om voor de personeelsvermindering slechts te 
kijken naar de aflopende dienstverbanden (die jaarlijks ca. 10 fte bedragen) 
Naar ons oordeel dient er sprake te zijn van een weloverwogen keuze van de 
personeelssamenstelling. Enerzijds omdat de verhouding tussen het 
wetenschappelijk personeel (met veel tijdelijke dienstverbanden) en het 
ondersteunend personeel (met vaste dienstverbanden) niet scheef dient te 
groeien. En anderzijds kan en mag het niet zo zijn dat de voortgang van 
wetenschappelijke onderzoeksprojecten door "toevallig" aflopende dienstver
banden in gevaar kan komen. 
Vandaar dat in dit verband gekozen is voor een meer principiele benadering. 
Voor de wetenschappelijke component komt deze neer op het allereerst bepalen 
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van de kernactiviteiten binnen het wiskunde- en informatica-onderz oek, het 
bepalen van het onderzoek dat om strategische redenen (bv . onde rsteuning voor 
de kernactiviteiten) wordt gehandhaafd en tenslotte het aangeven van 
onderzoeksprojecten, die gestopt zullen worden. 
Het hier beschreven proces is reeds in gang gezet. De bepaling van de 
onderzoeksgebieden en het aangeven van kernactiviteiten binnen het wiskunde
en informatica-onderzoek heeft na inwinning van het advies van de commissie 
onderzoek plaatsgevonden. In het vorige hoofdstuk treft u de neerslag daarvan 
aan. 
In de komende twee maanden zullen met chefs (en mogelijk groepsleiders) 
besprekingen worden gevoerd om te bespreken welke definitieve keuzen moeten 
worden gemaakt en met name om te bepalen welke projecten gestopt zullen 
worden. De keuzen zullen in het Scientific Programme 1991/Long Range Plan 
1992-1996 (Wetenschappelijk Programma) tot uitdrukking worden gebracht. 

Met betrekking tot de ondersteuning worden voorbereidingen getroffen om in 
januari 1991 een onderzoek plaats te laten vinden naar: 
a. de doelmatigheid waarmee het wetenschappelijk onderzoek in het instituut 

wordt ondersteund; 
b. de taken die worden uitgevoerd, en met name te bezien of deze ook in de 

toekomst nog nodig zijn, dan wel of nieuwe taken zich aandienen; en 
c. de manier waarop de kosten van de ondersteuning kunnen worden verminderd. 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een aparte commissie die zal worden 
voorgezeten door een externe (organisatie-)deskundige, die zeer goed op de 
hoogte is met onderzoeksinstituten in het algemeen en het CWI in het 
bijzonder. De commissie zal gesprekken voeren met de sectorchefs (en mogelijk 
diensthoofden) en wetenschappers en zal aan de CWI-directie haar bevindingen 
rapporteren en een advies uitbrengen. 

Als in maart 1991 de rapportages en bevindingen beschikbaar ziJn, kunnen 
definitieve keuzes worden gemaakt en zal er zicht zijn op de personele 
consequenties van deze keuzen. 
Nu reeds wordt de mogelijkheid voorzien dat niet in alle gevallen tot een 
aanvaardbare oplossing voor het personeel kan worden gekomen. 
Er zal in de komende jaren een uiterst voorzichtig personeelsbeleid worden 
gevoerd. In dit kader spreekt het voor zich, dat met betrekking tot het 
vervullen van vacatures ontstaan door natuurlijk verloop een uiterst 
terughoudend beleid zal worden gevoerd. Bovendien zullen er in afwachting van 
de keuzen die naar aanleiding van de adviezen van de interne commissies (de 
Commissie Onderzoek en de Commissie Doelmatigheid) moeten worden gemaakt geen 
aanstellingen plaatsvinden, tenzij er sprake is van een extern betaalde 
activiteit die niet door reeds in dienst zijnd personeel kan worden 
uitgevoerd. Uiteraard zullen hierbij tevens de mogelijkheden tot om-, her- en 
bijscholing worden betrokken. 
Verder is het zo, dater met betrekking tot nieuwe extern betaalde plaatsen in 
eerste instantie gekeken wordt naar de mogelijkheden om deze door interne 
verschuivingen van taken op te vullen. Pas als deze stap geen oplossing biedt 
zal er sprake kunnen zijn van een externe opvulling. 
Het mag echter niet zo zijn, dat het hierdoor overschrijden van het geplande 
aantal van 180 fte een beletsel vormt om dergelijke extern gefinancierde 
plaatsen op te vullen. 
Tenslotte zij opgemerkt, dat het beleid er op is gericht om ter vergroting van 
de flexibiliteit van de personele uitgaven een groter percentage van het 
personeel in tijdelijke dienst aan te nemen. Nagegaan wordt op welke wijze dit 
het best kan worden bewerkstelligd. 
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De formele internationale samenwerking door het CWI wordt zowel d6or 'NWO els~ l 

door de Rijksoverheid (zie de beleidsnota "Economie met open grenzen", 
pagina 70) toegejuicht. De verdere ontwikkeling van ERCIM (zoals bijvoorbeeld 
door het toetreden van RAL uit Engeland) en de initiatieven, die in dat kader 
worden ontwikkeld , hebben echter wel tot gevolg dat de uitgaven voor 
internationale samenwerking de komende jaren toenemen. In dit verband moet 
worden gerefereerd aan de oprichting van het ERCIM-bureau, dat ook zorg zal 
gaan dragen voor het fellowshipprogramma. Het CWI accepteert dit in het licht 
van het belang dat wordt gehecht aan deze samenwerking. 
De materiele uitgaven zijn de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Als 
gevolg van het teruglopen van het aantal personeelsleden zullen deze kosten 
zich de komende jaren zo wordt verwacht stabiliseren op het niveau van 
3150 kf. De post diversen zal zich de komende jaren op ongeveer hetzelfde, dan 
wel een iets hoger niveau bevinden. 

3b. Benodigde overbruggingssteun 

Uit de tabellen met daarin weergegeven de opbouw van de inkomsten (pagina 6) 
en uitgaven (pagina 12) van het "11+6 model", wordt duidelijk hoe groot de 
benodigde overbruggingssteun de komende jaren is. 

in kf 

Inkomsten 

Uitgaven 

Resultaat 

Bufferfonds 

Saldo 

1990 
fin. 
raming 

17125 

18380 

(1255) 

550 

(705) 

1991 1992 1993 

17020 17050 17100 

17 625 17330 16955 

( 605) (280) 145 

145 

( 605) (280) 0 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat voor de jaren 1990, 1991, en 1992 
een tekort wordt verwacht, maar dat in het daaropvolgende jaar als gevolg van 
de genomen initiatieven een sluitende begroting kan warden gerealiseerd. 
Het verwachte tekort in 1990 wordt in positieve zin beinvloed door het 
beschikbare bedrag in het bufferfonds (hier het saldo van 1989). 

Door NWO is voor 1990 een overbruggingssteun van 1105 kf aan ons in het 
vooruitzicht gesteld. Dit bedrag is door ans bij de indiening van de herziene 
begroting 1990 in zijn geheel opgevraagd met de intentie om het bufferfonds te 
vullen. Dit betekent dat, als NWO hiermee instemt, in 1990 kf 400 in het 
bufferfonds terecht komt. Deze omvang is nog niet voldoende, er is zeker een 
buffer van 10 % van de omzet nodig om tegenvallers op te kunnen vangen. Oak 
voor de jaren 1991 tot en met 1993 is een jaarlijkse vulling van dit fonds met 
400 kf geboden. Pas dan kan van een reeele buffer warden gesproken. Het CWI is 
er namelijk van overtuigd, dat een bufferfonds voor het instituut noodzakelijk 
is om zo tegenvallers in de te genereren eigen inkomsten (coritracten), dan wel 
in de uitgavensfeer (bijvoorbeeld omdat juist goede onderzoekers vertrekken) 
op te kunnen vangen. Bezuinigingen c .q. extra opbrengsten ten opzichte van de 
hiervoor genoemde cijfers zullen dan oo k niet (direct) warden omgezet in 
personeelsplaatsen, maar in de vorming van een buffer dan wel warden aangewend 
voor terugbetaling van de NWO lening . 

14 

" ' i,,t!f -- lnfnrmatica 



4. Strategische aanpak van de acquisitie 
Bij de keuze van de in hoofdstuk 2 aangegeven onderzoeksthema's en 
onderzoeksprioriteiten heeft, meer dan in het verleden het geval was, de 
mogelijkheid tot samenwerking (contacten en contracten), alsmede de potentie 
aan acquisitie en kennistransfer een rol gespeeld. Dit op voorhand zwaarder 
mee laten wegen van deze aspecten is noodzakelijk om (ook in de toekomst) een 
behoorlijk niveau aan eigen inkomsten te kunnen bereiken. 
In eerste instantie wordt hiermee bereikt dat ook bij de onderzoeker/ 
groepsleider de verantwoordelijkheid wordt neergelegd om bij te dragen aan de 
voor het CWI noodzakelijke inkomsten. Tevens biedt het de mogelijkheid voor de 
directie en de Commissie Onderzoek om v66raf te bediscussieren in welke 
richting het onderzoek zich zou moeten gaan bewegen (ontwikkelen) om relevant 
te worden voor externe financiers. 
Met betrekking tot de organisatorische aanpak van de acquisitie zijn de 
gedachten die in mei j.l.zijn opgeschreven nader geconcretiseerd. Dit heeft 
geleid tot de opzet die hieronder beschreven wordt. 

4a . Organisatie 
Het onderhouden van contacten met externe partners is een taak van de 
directie, OBV, de afdelingschefs en de groepsleiders. Vorig jaar is reeds 
geconcludeerd, dat de veranderde situatie (in de tachtiger jaren waren er 
voldoende subsidiebronnen die met betrekkelijk weinig moeite konden worden 
aangeboord, in de negentiger jaren drogen die bronnen steeds verder op en 
dient meer te worden opgetreden als onderaannemer in onderzoekscontracten van 
anderen) het noodzakelijk maakte dater intern extra aandacht aan die 
contacten gegeven zou moeten worden en dater bovendien extra capaciteit 
beschikbaar zou moeten komen om het groeiend aantal contacten te onderhouden. 
Dit heeft in november 1989 geleid tot de vorming van een aanjaagteam voor de 
acquisitie (A-team). Dit team heeft in eerste instantie een interne 
aanjaagfunctie naar het wetenschappelijk personeel vervuld, en richt zich het 
laatste half jaar meer op het verkennen van de mogelijkheden voor externe 
financiering en het leggen van contacten met researchcentra en bedrijven. 
In mei 1990 werd, de intensiteit van deze werkzaarnheden in ogenschouw nemend, 
geoordeeld dater een persoon verantwoordelijk voor de acquisitie en het 
contractonderzoek zou moeten worden aangesteld. Uiteindelijk is daar niet voor 
gekozen. Het wordt, gezien de financiele situatie enerzijds en gezien het 
belang van deze activiteiten voor de organisatie anderzijds, beter geacht dat 
de directie zelf hier een taak krijgt en dat de directie in haar uitvoerende 
en coordinerende rol wordt bijgestaan door daarvoor binnen het CWI 
verantwoordelijk gestelde personen. 
Deze personen zijn voor een bepaalde activiteit verantwoordelijk gesteld en 
dienen er op toe te zien dat bepaalde werkzaarnheden ten behoeve van de 
acquisitie door medewerk(st)ers worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de 
taakverdeling er op is gericht, dat de coordinatie bij de aangewezen personen 
(trekkers) berust, maar dat de inhoudelijke aspecten door de 
afdelingschefs/groepsleiders of de door hen aan te wijzen personen worden 
verzorgd. De trekker blijft echter verantwoordelijk voor het realiseren van 
alle bij het issue behorende acties. 
Het A-team zet zijn verkennende werkzaarnheden (monitoring) voort en onderhoudt 
daarover contacten met de intern verantwoordelijk gestelde personen. In 
aanvulling daarop krijgt het A-team een expliciete taak ten aanzien van de 
acquisitie richting bedrijfsleven (opdrachten en het liaison-programma) 

Met betrekking tot het afsluiten van overeenkomsten wordt het volgende 
opgemerkt. Door het feit dat de tariefstelling, de capaciteitsbewaking, de 
begroting en de budgetbewaking aan de chef SEZ zijn toebedeeld heeft de gang 
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van zaken de laatste paar jaar ertoe geleid dat ook de chef SEZ een rol 
gekregen heeft bij deze contacten, met name waar het gaat om het afsluiten van 
contracten met externe partners (voorbeelden vormen de EEG-contracten). Deze 
situatie wordt geformaliseerd. Voortaan zal de chef SEZ de directie 
ondersteunen bij het voeren van onderhandelingen die kunnen leiden tot 
overeenkomsten met derden. De zorg voor de financiele en personele uitvoering 
berust bij de Financiele Dienst, resp. de Personeelsdienst. 

Een belangrijk punt tenslotte is, dat meer aandacht uit zal gaan naar de wijze 
waarop de acquisitie en de voortgangscontrole wordt verricht. Op deze punten 
wordt hieronder separaat ingegaan. 

4b Acquisitie-aanpak 
Als gevolg van de veranderde omstandigheden is het noodzakelijk, dater sprake 
is van een structurele aandacht voor de aanpak van de acquisitie. 
Het opbouwen en onderhouden van een contactennetwerk is immers een 
arbeidsintensieve zaak. Met name in de opbouwfase dient er erg veel energie in 
gestoken te worden, aangezien niet iedere potentiele klant automatisch het 
oordeel is toegedaan, dat het CWI een oplossing voor zijn problemen kan 
bieden. Op dit punt is de beeldvorming over, dan wel de onbekendheid van het 
CWI een niet te verwaarlozen aspect. 
Echter ook als er wel een interessant contact is, dat mogelijk leidt tot een 
opdracht, dan is het van groot belang dat dit contact op structurele wiJze 
gecontinueerd wordt. Gezien de hiervoor benodigde personele capaciteit is het 
noodzakelijk dat zo effectief mogelijk met deze bij het CWI beperkte 
capaciteit wordt omgesprongen. Er moeten daarom keuzen worden gemaakt ten 
aanzien van het aantal te benaderen potentiele opdrachtgevers en ten aanzien 
van het aantal te onderhouden contacten. Ook zal er bedrijfsmatiger dienen te 
worden gewerkt, hetgeen vereist dater duidelijkheid dient te worden verschaft 
ten aanzien van de taak/opdracht die aan personen wordt opgedragen, alsook 
over de tijd waarbinnen taken dienen te worden uitgevoerd. 
Onderscheid dient wel te worden gemaakt tussen door een (semi-)overheid te 
subsidieren projecten en projecten in samenwerking met of in opdracht van het 
bedrijfsleven. Met betrekking tot de eerste groep zijn de aangewezen personen 
direct verantwoordelijk. 

Voor de projecten in samenwerkinq met of in opdracht van het bedrijfsleven 
daarentegen zal voortaan de volgende procedure worden gevolgd: 

bl.Het A-team stelt per onderzoeksgebied/-thema een lijst van potentiele 
subsidiegevers/opdrachtgevers op, die regelmatig wordt herzien; 

b2.Afdelingschefs, groepsleiders en de directie krijgen de vraag voorgelegd 
welke contacten men heeft bij deze geselecteerde bedrijven, dan wel of men 
namen aan de selectie wenst toe te voegen (of namen wenst te schrappen); 

b3.Het A-team stelt een plan op om de potentiele opdrachtgevers te benaderen. 
Dit houdt een direkte benadering van de potentiele opdrachtgever in, alsook 
de organisatie van een themadag over het bepaalde onderwerp, waar aan po
tentieel geinteresseerden een overzicht wordt gegeven van het CWI-onderzoek 
op dit terrein, om vandaaruit gericht opdrachtgevers te benaderen. Aan het 
aanwijzen van personen, die het plan uitvoeren, alsmede aan het voorge
stelde tijdpad zal in het plan aandacht worden geschonken. Tevens wordt 
aangegeven wat voor informatiemateriaal (brochures etc.) beschikbaar moet 
zijn. Het A-team onderhoudt over het PR-aspect contact met de chef OBV; 
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b4.Het onder b3 beschreven plan moet door het Management Team (MT) worden 
goedgekeurd. Doo r het MT wordt een opdracht verstrekt aan de met de 
u i tvoering belaste personen. Dit kan, om een voorbeeld te noemen, zijn: 
benader de 5 meest veelbelovende opdrachtgevers binnen een afgesproken 
tijdsduur; 

b5 . De voortgang en ook de resultaten dienen maandelijks schriftelijk te worden 
teruggemeld aan het MT. 

Los van het bovenstaande zullen er door het A-team ook grote bedrijven worden 
benaderd, waarvan niet bekend is op welk onderzoeksterrein men precies 
problemen heeft. In een eerste kennismakingsgesprek zal dan na het geven van 
een algemene CWI presentatie worden afgetast waar er aanknopingspunten liggen, 
zodat (indien gewenst) daar in een vervolggesprek door een terzake deskundige 
onderzoeker nader op kan worden ingegaan. Ook over deze voortgang wordt 
maandelijks gerapporteerd aan het MT. 

5. Activiteitenplan 

In hoofdstuk 3 is uitgebreid ingegaan op de doelstellingen/mogelijkheden ten 
aanzien van het realiseren van inkomsten. De praktijk bevestigt, dat het 
noodzakelijk is aan deze doelstellingen verder inhoud te geven, teneinde deze 
succesvol te kunnen realiseren. Dit is gebeurd door het creeren van een aantal 
organisatorische voorwaarden en het uitwerken van de doelstellingen in 
concrete acties. 
De volgende hoofdlijnen kunnen in dit kader warden onderscheiden: 
a. Een (algemene) verkenning van nieuwe subsidiemogelijkheden; 
b. Acties per inkomstencategorie; 
c. Ondersteuning van de acties door scholing van de medewerkers; en 
d. Ondersteuning van de acquisitie door het vervaardigen van marketing/PR 

materiaal . 

.a.ct._a. Het A-team verkent geregeld de subsidiemogelijkheden. 
Ter ondersteuning van deze activiteit wordt door OBV een database 
bijgehouden, die beschikbaar is voor betrokkenen. Over nieuwe 
mogelijkheden wordt in hoofdlijn gerapporteerd aan het personeel. 

\ 

.a.d_b. Zoals reeds in de paragraaf over de organisatie van de acquisitie is 
vermeld, zijn er ter ondersteuning van de directie personen 
verantwoordelijk gesteld voor bepaalde acties. Deze trekkers coordineren 
de acties en zijn verantwoordelijk voor c.q. aanspreekbaar op de 
voortgang. De primaire aandacht bij deze acties zal uitgaan naar 
het financieren van onderzoeksplaatsen (inclusief overhead), waarbij in 
eerste instantie wordt gedacht aan het financieren van reeds in dienst 
zijnd personeel. Vermeden moet namelijk worden dat de aandacht over te 
kleine projecten versnipperd wordt. 

_g__Q___Q . Ondersteuning van acties door scholing van medewerkers 
Door de gewijzigde scope dient er door de seniores meer aandacht te 
worden geschonken aan het managen van wetenschappelijke projecten 
(kwaliteit/ kwantiteit van het onderzoek en de personele aspecten) en 
het contractresearch (acquisitiegesprek, planning en opereren binnen 
harde tijdslimieten). Om deze vaardigheden bij de seniores te vergroten 
zal een cursus worden opgezet die bestaat uit een tweetal blokken, te 
weten: "projectmanagement en onderzoek" en "acquisitie onderzoek en 
opdrachten". De opzet zal voor 1 december 1990 gereed zijn, zodat de 
cursus begin volgend jaar (bij voorkeur intern) kan worden 
georganiseerd. 
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~- Ter ondersteuning van de acquisitie dient er marketing/PR-materiaal te 
worden vervaardigd. In eerste instantie wordt gedacht aan het 
vervaardigen van CWI documentatiemateriaal over onderzoeksprojecten en 
opdrachtmogelijkheden. Dit betekent dat brochures, dia ' s, overhead
sheets, een video over het instituut e.d. zullen moeten worden gemaakt 
en dat tentoonstellingspanelen moeten worden aangeschaft om het 
instituut op v an belang zijnde beurzen, conferenties en tentoonstel
lingen te kunnen presenteren. 

Ter uitwerking van het onder b gestelde volgt hier een overzicht van de reeds 
lopende acties: 

NWO overi g 
De verantwoordelijke: 
- houdt contact met NWO over financieringsmogelijkheden voor nieuwe 

projecten. 
- genereert nog in 1990 minimaal twee nieuwe STW-aanvragen en een NFI 

aanvraag. 

OBV ondersteunt en houdt een overzicht bij van lopende NFI-, STW- en SION
projecten, alsmede van aangevraagde nog niet gehonoreerde projecten. 

Nationale stimuleringsprogramma 's 

- Het A-team zoekt v66r 1 november 1990 uit wat de mogelijkheden zijn om CWI 
onderzoek binnen bestaande (STIPT/SPIN-, IOP-)programma's onder te brengen, 
dan wel in nieuw op te zetten programma's (zoals een IOP voor informatica) 

- De leider onderzoeksthema Wiskunde en Milieu maakt een voorstel voor een 
(pilot-)project in het kader van het Nationaal Milieu Beleidsplan, uit te 
voeren samen met andere researchinstellingen. Het voorstel is op 1 februari 
1991 gereed. 

- V66r 1 november 1990 worden de mogelijkheden verkend voor het opstellen van 
een projectvoorstel Telematica in Verkeer en Vervoer. 

Samenwer king met TNO 

- De verantwoordelijk gestelden leggen contact met TNO over structurele 
samenwerking op het gebied van wiskunde-en informatica- onderzoek. 

- In oktober/november 1990 zal een seminar/bijeenkomst voor wederzijdse 
kennismaking worden georganiseerd. 

- Bewerkstelligd wordt dat een tweetal onderzoeksprojecten v66r 1 juni 1991 
bij het CWI wordt ondergebracht. 

Samenwer king met SERC 

- De verantwoordelijke bouwt het eerste contact met SERC voor het 
onderbrengen van informatica onderzoek door SERC bij het CWI uit en 
bewerkstelligt dat een tweetal onderzoeksprojecten voor 1 juni 1991 bij het 
CWI wordt ondergebracht. 
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Internationale samenwerkingsprojecten 

- De verantwoordelijke gaat na of de nagestreefde diversificatie in Europese 
onderzoeksprogramma 's kan warden uitgebouwd, waarbij met name wordt gedacht 
aan milieu en mobiliteit 

- Er warden twee nieuwe ESPRIT III voorstellen door informatica-afdelingen 
opgesteld v66r 1 februari 1991. De call for proposals wordt eind 
1990 verwacht. 

- Er wordt een nieuw RACE II voorstel warden opgesteld v66r 1 februari 1991. 
De call for proposals wordt eind 1990 verwacht. 

- Er wordt een nieuw Telematica I voorstel opgesteld v66r 1 februari 1991. 
De call for proposals wordt eind 1990 verwacht. 

- Er warden vier nieuwe ESPRIT-BRA voorstellen opgesteld v66r 
1 januari 1991. De call for proposals wordt per die datum verwacht . 

- De verantwoordelijke gaat in overleg met de EEG na of een project in het 
kader van International Manufacturing Systems kan warden opgesteld. 

- Er wordt een aanvraag voor twinning in het kader van het Science programma 
voorbereid v66r 1 januari 1991. 

- Er wordt nagegaan wat de mogelijkheden (en voorwaarden) zijn voor het 
opstellen van een projectvoorstel in het kader van het nog te annonceren 
nervous systems programme. 

Liaison-programma 

- De verantwoordelijken stellen v66r 1 december 1990 een meerjarenplan voor 
het industrieel liaison-programma (inclusief aanpak) op. 

Opdrachten 

- De verantwoordelijke stelt in samenspraak met het A-team v66r 1 december 
1990 een plan op voor het acquireren van opdrachten. 

Licenties/Utilisaties 

De verantwoordelijke gaat v66r 1 januari 1991 na in hoeverre de inkomsten 
uit licenties/utilisaties kunnen toenemen. 

Cursussen,conEerenties en themadagen 

De verantwoordelijke stelt: 
Een programma van in 1991 te organiseren cursussen en conferenties op. Dit 
programma zal v66r 1 november dit jaar gereed zijn. 

- In overleg met het A-team een compleet programma voor themadagen op. 
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6. Contro1ep1an 

De voortgang van de acties, die in het kader van het bedrijfsplan warden 
ondernomen, wordt bewaakt. Dit om correctieve actie door de directie mogelijk 
te maken. Om dit te bewerkstelligen is een terugkoppeling door de aangewezen 
trekkers noodzakelijk. De aangewezen trekkers zullen daarom v66r de eerste dag 
van elke maand schriftelijk rapporteren aan de chef SEZ, waarbij wordt 
aangegeven welke bijdrage elke discipline aan actie kan leveren en wat de 
planning voor de eerstvolgende drie maanden is. 
De chef SEZ treedt opals coordinator en bewaakt de voortgang. Deze stelt 
maandelijks een voortgangsrapportage op voor bespreking in het MT. 
Tijdens de MT-vergadering wordt de rapportage besproken en getoetst, waarbij 
bijsturing, dan wel aanpassing van de inhoud van de actie tot de mogelijkheden 
behoort. Er is reeds een eerste opzet gemaakt ten aanzien van de protocollen 
op basis waarvan wordt gerapporteerd. Een verfijning wordt momenteel uitge
werkt. 
Over de voortgang van de acties wordt maandelijks aan de Instituutsraad (IR) 
gerapporteerd. Tijdens deze vergaderingen komen de hoofdzaken, zoals een 
mogelijke bijsturing van het actieplan aan de orde. 

Met betrekking tot de personele en materiele uitgaven kan warden opgemerkt, 
dat het bestaande instrumentarium zal warden uitgebreid, respectievelijk 
geintensiveerd om per kwartaal controle uit te kunnen oefenen. 

Bovendien zal intensiever aandacht warden geschonken aan het projectbeheer, en 
met name aan de management-controle van het onderzoek (en de projecten). 
Dit geldt zowel voor de inhoudelijke controle aangaande de voortgang van de 
extern gefinancierde projecten, bijvoorbeeld ten aanzien van een zorgvuldige 
v oorbereiding van de rapportage naar de klant, alsook voor de "eigen" 
onderzoeksprojecten. Met name de financiele controle op de voortgang van de 
beide hier onderscheiden projectvormen heeft daarbij onze aandacht. 
Voor de extern gefinancierde projecten geldt dat deze controle eveneens op 
maandbasis plaatsvindt en dat daar eens per kwartaal over wordt gerapporteerd 
aan het MT. De controle op de "eigen" onderzoeksprojecten zal eens per zes 
maanden plaatsvinden. 
In het verlengde van deze controle activiteiten wordt ook gewerkt aan het 
uitwerken van de ideeen over het opzetten van een lange termijn planning (vijf 
jaar) voor het CWI-onderzoek. Het uitgangspunt is dat een dergelijke planning 
inzicht moet verschaffen aan de groepsleiders en de chefs over de omvang van 
de personele bezetting die door het CWI wordt betaald. Anderzijds houdt deze 
planning ook een committment van het management in om bepaalde onderzoek
plaatsen te (blijven) financieren. 

De rapportages aan het MT vormen de basis voor halfjaarlijkse review
besprekingen met NWO. 
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