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Valoriseren kun je kan ik leren 
 
Onderzoekers hadden het me al zo vaak gezegd: “als je valoriseert heb je niet alles in de hand en dat 
kan reuze vervelend zijn.” “Ze gaan aan de haal met je resultaten.” “Je wordt verkeerd geciteerd. Hoe 
goed je onderzoek ook is, hoe goed je in staat bent om wetenschappelijke uitdagingen en 
maatschappelijke urgentie te verbinden, hoe vaak je overlegt met stakeholders.” Ja, ja, dat begreep ik 
allemaal wel. Wat een gezeur, dacht ik dan, doe het nou maar gewoon. Maar nu het me zelf overkomt 
sta ik ook te sputteren.  
 
Valorisatie van ons eigen onderzoek (naar valorisatie) http://www.rathenau.nl/publicaties/waardevol-
indicatoren-voor-valorisatie.html leidde onlangs tot een uitnodiging voor een gesprek met Tweede 
Kamerleden. 
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisn
ummer=2011A05684&dayofweek=&his Binnenkort hebben zij een overleg met staatssecretaris Halbe 
Zijlstra over valorisatie en ons gesprek diende ter voorbereiding. Onze boodschap hebben we 
samengevat in een korte notitie. http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/01/valorisatie-
als-kerntaak-van-universiteiten-drie-aanbevelingen.html Die was niet zomaar geschreven; veel tijd 
hebben we besteed aan het vinden van de juiste balans tussen nuance en duidelijkheid. 
 
Maar wat gebeurt er dan? Je hebt het zelf niet in de hand, hè? Ja, dat was me al verteld, maar toch. 
Er worden ons uitspraken in de mond gelegd die we niet hebben gedaan. 
http://www.dub.uu.nl/prestatieafsprakenovervalorisatie Meest vergaand is ScienceGuide. Als ik die 
mag geloven bepalen wij of universiteiten een derde opdracht krijgen. 
http://www.scienceguide.nl/201201/universiteit-krijgt-derde-opdracht.aspx Dat zou pas valorisatie zijn!  
 
Dus nu lig ik in de clinch met mijn collega’s van communicatie. Gewoonlijk kan ik prima met ze door 
een deur, maar nu begrijpen ze echt niet waar ik me zo druk om maak. Ze vinden het muggenzifterij 
en gemier. De boodschap om valorisatie serieus te nemen is toch overgekomen? Nou dan! Eerlijk 
gezegd denk ik niet dat het betekent dat zij incompetent of ongevoelig zijn; het betekent vooral dat ik 
er maar aan moet wennen wat valorisatie in praktijk betekent. Ik had het kunnen weten, het was me al 
zo vaak gezegd: als ik kennis overdraag, dan heb ik het ook niet meer in de hand. Dat is nou juist de 
bedoeling. 
 
Leonie van Drooge 
30/01/2012 
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