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De afgelopen tien jaar heeft de Europese Unie (EU) onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van de 

informatietechnologie gestimuleerd middels het ESPRIT-programma. Een goed moment voor bezinning. Vanuit 

zijn eigen achtergrond blikt de auteur terug op tien jaar ESPRIT. 

1 Inleiding

Historie

Het European Strategic Programme for Research and Development in Information 

Technologies, kortweg ESPRIT, is in 1983 van start gegaan. De oorspronkelijke 

doelstelling was de Europese IT-industrie van de vereiste basistechnologie te 

voorzien die nodig zou zijn om de jaren negentig te overleven, om Europese 

samenwerking te bevorderen, en om bij te dragen aan de ontwikkeling van 

internationaal geaccepteerde standaarden. 

De doelstellingen van het ESPRIT-programma zijn geleidelijk verschoven. In de 

eerste fase (1983-1986) stond het creëren van samenwerking op Europese schaal 

tussen onderzoekscentra en bedrijven centraal. In de tweede fase (1986-1990) lag 

het accent meer op precompetitief onderzoek, dat wil zeggen gemeenschappelijke 

onderzoeksinspanningen die pas ná het ESPRIT-project door de deelnemers in 

produkten omgezet moesten worden. In de huidige derde en laatste fase ligt de 

nadruk vooral op het ontwikkelen van produkten die aan het einde van een project 

marktrijp zijn. Voor onderzoek is in deze fase nauwelijks plaats meer. 

Naast dit zogenaamde hoofdprogramma van ESPRIT, bestaat sinds enkele jaren een 

Basic Research Action (BRA), waarin op kleine schaal fundamenteel onderzoek 

gesubsidieerd wordt. Ik beperk me in dit artikel verder tot het hoofdprogramma van 

ESPRIT.  

Eigen ESPRIT-achtergrond

Ikzelf ben direct betrokken geweest bij drie ESPRIT-projecten. Indirect heb ik de 

voortgang van diverse andere ESPRIT-projecten kunnen meebeleven, omdat mijn 

collega's daaraan deelnamen. Daarnaast ben ik incidenteel als beoordelaar van 

projecten opgetreden. Al met al voldoende voor een persoonlijk perspectief, maar 

duidelijk onvoldoende voor een objectieve beoordeling van het ESPRIT-programma 

als geheel.  



2 Van voorstel tot project

Call for Proposals

In het ESPRIT-programma is een aantal keren een call for proposals uitgeschreven, 

waarbij Europese bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten uitgenodigd 

werden om projectvoorstellen in te dienen op vantevoren ruim omschreven, 

gebieden. Hierop reageerde de doelgroep door oude contacten te hernieuwen of 

door nieuwe contacten te leggen om zo te komen tot een consortium van aanvragers 

die tezamen een voorstel bij de EU indienen. De samenstelling van een consortium 

wordt deels door inhoudelijke en deels door opportunistische overwegingen bepaald. 

Het ligt natuurlijk voor de hand inhoudelijk geïnteresseerde partijen bij elkaar te 

brengen. Daarnaast spelen factoren als deelname van een van de grote twaalf IT-

industrieën, het land van herkomst (bij voorkeur Zuid-Europa of Ierland), of aanzien 

van een partij binnen ESPRIT een grote rol. Bovendien stelt de EU zelf voorwaarden 

aan de samenstelling, op grond van criteria als verdeling over Europese landen, 

verhouding bedrijven/universiteiten en dergelijke.  

De motivatie

Waarom doen partners mee? Deze vraag is in zijn algemeenheid natuurlijk moeilijk te 

beantwoorden, maar er zijn toch wel enkele veel voorkomende motieven te noemen. 

Allereerst, om een gemeenschappelijk doel te realiseren. Deze situatie doet zich, 

bijvoorbeeld, voor als partijen met vergelijkbare onderzoeksactiviteiten bezig zijn en 

besluiten deze binnen een ESPRIT-project gezamenlijk, en waarschijnlijk intensiever, 

te bundelen. Ten tweede is het importeren van technologie een overweging om 

samenwerking te zoeken met technologisch voor liggende partners. Ten derde, en 

het spiegelbeeld van het vorige punt, kan het exporteren van technologie een 

drijfveer zijn voor een technologisch geavanceerde partij om te proberen de zelf 

ontwikkelde technologie te propageren via partners die deze kunnen toepassen in 

hun produkten. Tenslotte kunnen de verhuur van menskracht (body shopping) en 

publiciteit drijfveren zijn om aan een ESPRIT-voorstel deel te nemen. In de eerste 

jaren van ESPRIT werd er overigens in academische kringen nogal neergekeken op 

deelname aan ESPRIT-projecten, maar met het schaarser worden van de 



(universitaire) onderzoeksmiddelen hoort men tegenwoordig nauwelijks meer iets van 

deze scepsis.  

Het voorstel

Een typisch voorstel is ruwweg honderdvijftig pagina's dik en bestaat uit drie delen. 

Deel I (± 30 pagina's) bevat administratieve en financiële informatie. Deel II (meestal 

de Technical Annexe genoemd, ± 90 pagina's) beschrijft de technisch/inhoudelijke 

doelstellingen van het project en geeft een zeer gedetailleerd plan (inclusief staaf- en 

PERT-diagrammen) hoe deze doelstellingen bereikt zullen worden. Essentieel 

onderdeel is een lijst van tussenresultaten (deliverables) en de tijdstippen waarop 

deze zullen worden geproduceerd. Deel III (± 30 pagina's) bevat informatie over de 

deelnemende partijen, toe te passen management- en marketingtechnieken en de 

personalia van de staf die het project zal gaan uitvoeren. De omvang van projecten 

varieert van enkele tientallen mensjaren tot vele honderden.  

De selectie

De drie onderdelen van een voorstel worden apart beoordeeld. Delen I en III door de 

EU zelf, deel II door externe deskundigen die per aanvraagronde, ad hoc, door de 

EU ingehuurd zijn. Zij moeten in korte tijd (ongeveer een week) vele tientallen 

voorstellen beoordelen. Nadat aanvragen in deze eerste ronde op administratieve en 

technisch/inhoudelijke kwaliteiten beoordeeld zijn, volgt een meer politieke 

beoordelingsronde, waarin factoren als het aantal projecten per thema en de 

verdeling van subsidies over de verschillende landen een rol spelen. In deze ronde 

kunnen ook al onderhandelingen met de aanvragers beginnen over het toevoegen 

van partners, het reduceren van budgetten, of het combineren van verschillende 

aanvragen over vergelijkbare onderwerpen.  

Het goedgekeurde project

Als een project eenmaal goedgekeurd is, wordt het voor 50% door de EU 

gefinancierd en begint het, volgens plan, zijn werk. Het is standaard dat elke zes tot 

twaalf maanden de voortgang van het project bekeken wordt op een review-

bijeenkomst 
 


