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KRONKELPADEN EN AFSLAGEN; 
ONTWIKKELINGEN IN EN OM 
WETENSCHAPSWINKELS 

MAAIKE LÜRSEN, HENK MULDER, MARIEKE LIESHOUT* 

Ruim 25 jaar bestaan wetenschapswinkels als onderdeel van de universitaire organisatie. 
Begonnen als vrijwilligersorganisaties zonder formele status binnen de universiteit zijn 
het nu in de regel goed ingebedde en professioneel aangestuurde onderdelen van vrijwel 
alle universiteiten in Nederland. Ook in het buitenland zijn diverse organisaties te vinden 
die lijken en in veel gevallen geïnspireerd zijn op het Nederlandse wetenschapswinkel
model zoals dat in de loop der tijd ontwikkeld is. Onderstaand artikel is een vlucht langs 
de geschiedenis van de wetenschapswinkels, een beschrijving van veranderingen in de 
loop der jaren en hun oorzaak, geplaatst in de maatschappelijke context en aan de hand 
van voorbeelden uit verschillende winkels. Afgesloten wordt met een blik in de toekomst. 

De oorsprong van de Nederlandse wetenschapswinkels is terug te leiden tot de discussies 
over democratisering van de universiteiten begin jaren 1970.' Met name studenten, in 
veel gevallen gesteund door individuele medewerkers van vrijwel alle universiteiten in 
Nederland, zetten zich in voor een grotere toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis. 
Vooral niet-draagkrachtige, onderdrukte en minderheidsgroeperingen kregen hierdoor toe
gang tot wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van hun maatschappelijke strijd. 
Het onderzoek werd in de meeste gevallen uitgevoerd door vrijwilligers: studenten of 
medewerkers. Vakbonden, vrouwengroepen, milieugroeperingen en buurtcomités vonden 
hun weg naar de universiteit. Omgekeerd vonden actieve, meestal zelfs activistische, studen
ten hun weg naar de maatschappij. De eerste wetenschapswinkels waren geboren. 

Eind jaren 1970 ontvingen veel wetenschapswinkels financiële ondersteuning van het 
bestuur van hun universiteit. Ook huisvesting en faciliteiten werden langzaamaan toege
kend. De meeste wetenschapswinkels konden betaalde medewerkers aanstellen waardoor 
de continuïteit en kwaliteit zichtbaar verbeterden. In 1979 verscheen in Nature een artikel 
waarin minister Trip stelt dat wetenschapswinkel-activiteiten ondersteund moeten wor
den om een democratisering van wetenschap te bewerkstelligen. Aan vele universiteiten 
leidde deze erkenning tot uitbreiding van de formatie van de wetenschapswinkel{s).-

De wetenschapswinkels zijn altijd kleine onderdelen van de universiteiten of faculteiten 
gebleven. De hoofddoelstelling om onderzoek uit te voeren ofte bemiddelen op verzoek van 
minder draagkrachtige groepen in de maatschappij is altijd gehandhaafd; de winkels zelf 
evolueerden echter mee met het type vragen en het daaruit voortvloeiende onderzoek.' 
* De auteurs zijn verbonden aan respectievelijk de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht, de Chemiewinkel 
Groningen en het Landelijk Secretariaat Wetenschapswinkels. 
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Medewerkers 
In de prille begintijd van de wetenschapswinkels werden de startende winkels aange
stuurd door studenten: de bemiddelaars. Ook het onderzoek werd door studenten uitge
voerd, alles op vrijwillige basis. Onder andere door toenemende studiedruk en verkorting 
van de studietijd nam het aantal vrijwilligers binnen de winkels af. Financiële ondersteu
ning van universiteitsbesturen maakte het mogelijk een academische staf aan te trekken 
voor het coördineren van de onderzoeken. Door de onderzoeken in het onderwijs onder 
te brengen konden aan studenten studiepunten worden gegegen voor het uitvoeren van 
wetenschapswinkelonderzoek. Op deze manier werd de voortgang van de wetenschaps
winkels gegarandeerd. Deze ontwikkeling had echter meerdere effecten. Door het aan
trekken van professionele medewerkers werd de continuïteit van de wetenschapswinkels 
beter gewaarborgd en ontstonden er vaste procedures voor het ontwikkelen, coördineren 
en afronden van onderzoeksprojecten. Door de onderzoeken onder te brengen in het 
reguliere onderwijs en in veel gevallen deskundige wetenschappelijke begeleiding aan de 
onderzoekers te bieden, konden wetenschapswinkels een zekere kwaliteitsgarantie bie
den. Omdat de wetenschapswinkels erkende onderdelen van de universiteiten werden en 
vakgroepen borg stonden voor de inhoud van de onderzoeksproducten kon gewerkt wor
den aan verbreding en verdieping van de onderzoeken. Samengevat, het bemiddelings
proces professionaliseerde en de wetenschappelijke kwaliteit werd gewaarborgd.'* 

De jaren zeventig werden beïnvloed door de tweede feministische stroming. Strijd, 
zowel van de vrouwenbeweging ten opzichte van de mannenwereld alsook binnen de 
vrouwenbeweging kenmerkte deze tijd. De jaren tachtig lieten hier nog de naweeën van 
zien. Binnen de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht was vanaf de oprichting een werk
groep vrouwen actief, bemenst door uitsluitend vrouwen ('de bemiddelons') en actiefin 
het bemiddelen van onderzoek ten behoeve van vrouwenvraagstukken, uitsluitend gesteld 
door vrouwengroepen.'' Onderzoek naar de hygiëne van inlegkruisjes is een van de laatste 
vragen die bemiddeld werd door de 'bemiddelons' van de winkel. De maatschappelijke 
strijd was tot rust gekomen en vrouwenvraagstukken werden breder geïntegreerd in de 
maatschappij. In de winkel werden discussies gevoerd over het toelaten van mannen in 
de werkgroep, maar een inhoudelijk argument was doorslaggevend voor het opheffen 
van de werkgroep. De biologische vraagstukken van de werkgroep vrouwen vertoonden 
grote overlap met de inhoudelijke themagroepen binnen de Wetenschapswinkel Biologie: 
toxicologie, didactiek en ecologie. Vrouwen als vierde thema bleek overbodig, in veel 
gevallen ging het binnen deze themagroep om vragen op arbeids- of gezondheidsgebied 
en konden deze moeiteloos ondergebracht worden bij de themagroep toxicologie. 
Kortom, de specifieke werkgroep kon worden opgeheven zonder dat het aandachtsgebied 
hoefde te verdwijnen. 

Uitbreiding 
Rond 1980 kwamen bij zowel de Chemiewinkel als de Geneesmiddelenwinkel Groningen 
veel vragen binnen op geneeskundig vlak.*" Beide winkels stimuleerden de oprichting van 
een werkgroep binnen de subfaculteit Geneeskunde, die de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Volksgezondheidswinkel zou onderzoeken. In augustus 1981 besloot 

4. Pennings Weerdenburg (n. 1 en 1). 
5. Biologiewinkel Utrecht, jaarverslag i>)82 (Utrecht april 1983). 
6. Jet Spits, Boegbeelden of bemoeials! Twintig jaar wetenschapswinkels aan de Rijksuniversiteit Groningen, 1979-
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de subfaculteit tot het instellen van deze winkel. Het duurde uiteindelijk nog vier jaar 
voordat de Wetenschapswinkel voor Geneeskunde en Volksgezondheid een feit was. 
Sociale geneeskunde, ook aansluitend bij de maatschappelijke vragen op dit gebied, was 
en is nog steeds een belangrijk thema van deze winkel. Voorbeelden zijn het onderzoek naar 
gezondheidszorg voor ouderen, een internationale vergelijking van AlDS-hulpverlening, en 
de zorg rondom bevallingen. De Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid 
geeft ook nog steeds advies aan buurt- en milieugroepen. 

De opzet van de Geschiedeniswinkel week aanvankelijk sterk af van die van de andere 
winkels in Groningen." In 1981 namen studenten geschiedenis binnen de Letterenfaculteit 
het initiatief tot het oprichten van een wetenschapswinkel. Bij de oprichters leefde een 
sterk politiek getinte weerstand tegen de wijze waarop het vak binnen het instituut voor 
Geschiedenis werd beoefend. Om zelfstandig ten opzichte van de universiteit te blijven 
richtten zij, met subsidie van het Fonger de Haanfonds en het Studenten Cultureel Cen
trum USVA, in 1983 de stichting Geschiedeniswinkel op. In een met spaanplaat afgedekte 
hoek van de fietsenkelder van het Instituut voor Geschiedenis werd de winkel gehuisvest. 
Gaandeweg ontstond er binnen de winkel een discussie over de mate waarin de winkel 
zich moest conformeren aan het universitaire bestel. De partijen stonden soms lijnrecht 
tegenover elkaar, maar uiteindelijk deed het ontbreken van betaalde (vaste) formatie de 
winkel besluiten een aanvraag om erkenning en ondersteuning in te dienen bij de univer
siteit. Januari 1986 was de Geschiedeniswinkel een feit als officiële Wetenschapswinkel 
van de Groningse universiteit. 

Heden ten dage heeft de RUG een negental wetenschapswinkels en daarmee is het de 
universiteit met het grootste aantal winkels. 

In Nederland bestaan er in totaal 33 centrale en facultaire wetenschapswinkels." Alleen 
de universiteit Leiden heeft er geen (meer). In 1996 besloot het College van Bestuur van 
deze universiteit de Wetenschapswinkel op te heffen. Waar in 1990 de Chemiewinkel 
RUG nog gered werd door een stroom van verontwaardigde reacties uit de samenleving,*^ 
mocht dat in Leiden niet baten."' Niet langer werd door de overheid maatschappelijke 
dienstverlening als verplicht doel van de universiteiten gesteld. De meeste universiteiten 
vonden dit doel echter zelf belangrijk genoeg om het te handhaven. En daarbij vonden en 
vinden ze wetenschapswinkels een van de middelen om dit doel na te streven, zij het dat 
reorganisaties en bezuinigingen ook deze afdelingen van de Universiteit niet geheel onge
moeid hebben gelaten." 

Inhoud 

Kierenjacht 
De energiecrisis in de jaren 1970 leidde tot allerlei maatregelen om energie te besparen. 
De kierenjacht bij huizen had tot gevolg dat vele huizen aan alle kanten dichtgemaakt 
werden en daardoor de warmte goed binnen bleef. Dat bespaarde uiteraard veel energie, 

7. Spits (n. 6), Boegbeelden. 
8. Zie website Landelijk Overleg Wetenschapswinkels, www.wetenschapswinkels.nl 
9. Archief Chemiewinkel RUG; reacties van allerlei maatschappelijke organisaties, de meeste noordelijke 

gemeenten en een briefkaartenactie van het VARA-programma Vroege Vogels. 
10. M. v.d. Sigtenhorst, 'Pleidooi' in: H. Mulder e.a. ed., Kennis beïnvloed(t): verslag landelijke dag wetenschaps

winkels 1996, gehouden aan de Riiksuniversiteit Groningen 9 mei 1996 (Groningen 1996) 24-26 
n . Notulen Landelijk Overleg Wetenschapswinkels (Maastricht 1996-1998) 
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maar het leverde onmiddellijk een nieuw probleem op: vocht.'- Het in huis geproduceerde 
vocht kon de woningen niet meer verlaten met als gevolg allerlei schimmels en ongedierte. 
Ook schadelijke stoffen konden moeilijker het huis verlaten, er ontstond kortom een 
veelheid aan binnenmilieuproblemen. Met name de technische, chemische, natuurkundige 
en biologische wetenschapswinkels kregen als gevolg van deze maatschappelijke ontwik
keling grote hoeveelheden vragen van bewonersgroepen en individuen op het gebied van 
het binnenmilieu te verwerken. De Chemiewinkel Utrecht maakte uiteindelijk een Hand
boek Binnenmilieu voor de GGD's.'J 

Arbeid 
Ook op sociaal gebied volgden de vragen van de wetenschapswinkels heel duidelijk de 
maatschappelijke ontwikkelingen. In de beginjaren van de wetenschapswinkels kwamen er 
veel vragen binnen op arbeidsgebied. In de jaren zeventig en tachtig maakten de vakbon
den een grote ontwikkeling door en is er hard gewerkt aan CAO's en arbeidsveiligheid. Het 
hele veld van advisering rond arbeidsvraagstukken werd sterk ontwikkeld en geregeld via de 
overheid (bijvoorbeeld door het opzetten van goede arbo-wetgeving). Arbodiensten namen 
veel werk van de winkels op dit terrein over (trillingmetingen, werkplekonderzoek). 
Daarvoor in de plaats kwamen veel arbeidsvragen voor specifieke doelgroepen. Het 
arbeidsrecht van allochtone medewerkers bijvoorbeeld. Zo deed de Wetenschapswinkel 
Rechten Utrecht onderzoek naar de juridische aspecten van feestdagen voor werknemers 
met een geloof anders dan het christelijke.'"* 

Biotechnologie 
Voeding is een telkens terugkerend maatschappelijk discussieonderwerp. In de jaren 
tachtig waren voedselveiligheid, kunstmatige toevoegingen aan voeding en ook chemische 
bestrijdingsmiddelen thema's waar veel onderzoeksvragen over binnenkwamen. Eind 
jaren tachtig maar vooral in de jaren negentig kwam biotechnologie op als techniek met 
vele toepassingsmogelijkheden. Vragen over de stand van de wetenschap, risico's en ethische 
kwesties kwamen binnen bij de wetenschapswinkels.'^ 

Automatisering 
De ontwikkelingen op elektronisch gebied zijn een nieuwe bron van werkzaamheden 
voor de wetenschapswinkels.'* Vragen over risico's van bijvoorbeeld straling en beeld
schermwerk werden de afgelopen tijd al behandeld. Ook de grote toegankelijkheid van 
informatie via computers, databases, websites en dergelijke brengt nieuwe onderwerpen 
voor onderzoek met zich mee. De vertaalslag (letterlijk en figuurlijk) en het scheiden van 
het kaf van het koren zullen in toenemende mate aandacht (blijven) vragen. Met name 
voor de wetenschapswinkels op geneesmiddelen- of gezondheidsgebied betekent deze 
toegenomen informatiestroom een bron van aanvragen over betrouwbaarheid van infor
matie of over via Internet aangeboden producten. 

12. 'Vocht in woningen: lezingen, landelijke vochtdag wetenschapswinkels, Utrecht, u februari 1989, Natuurkun-
dewinkel Rijksuniversiteit Groningen (Groningen 1989). 

13. R. Slob, T. Fast, A. Verhoeff, |. v. Wijnen, Handboek binnenmilieu, GG en GD (Amsterdam 1996). 
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Methoden 
Ook op het gebied van onderzoeksmethoden sluiten de wetenschapswinkels aan bij de 
stand van de wetenschap en bij de behoeftes van de maatschappij. De Wetenschapswinkel 
Nijmegen bijvoorbeeld krijgt in golven te maken met vragen naar behoefteonderzoek.'' 
Dit gebeurt met name in tijden dat men twijfelt aan het bestaansrecht van een organisatie of 
hetgeen zij biedt. In de jaren 1980 werden deze vragen nog door studenten onderzocht 
middels een enquête. Eind jaren tachtig daagde het besef dat deze onderzoeken niet 
zoveel interessante gegevens voor de opdrachtgever opleverden. Toen is het zogenaamde 
marketingplan ontwikkeld. Via enkele gestructureerde gesprekken hielpen de onderzoekers 
de opdrachtgever te bepalen wat zij willen bieden, voor welke doelgroep, en welke rand
voorwaarden daarbij nodig zijn. In plaats van vraaggericht ging de wetenschapswinkelon
derzoeker aanbodgericht met de opdrachtgever te werk. 

In de beginjaren was er soms een verwevenheid zichtbaar tussen de activiteiten van de 
klant en die van de winkel. Medewerkers van de winkels participeerden dan in de acties 
en demonstraties van de klanten. Demonstraties tegen de aanleg van wegen of de uitbrei
ding van industriële activiteiten werden ondersteund met kennis en actievoerders. In de 
loop der jaren is het beleid van de winkels veranderd. Duidelijke grenzen zijn er in de 
regel getrokken waar het gaat om participatie in de acties van de klanten. In de regel 
levert de winkel wetenschappelijke ondersteuning in de vorm van onderzoek of advies. 
Activiteiten naar aanleiding van deze ondersteuning, vooral waar het gaat om politieke 
acties, laat de winkel over aan de klant. 

BijdragetJ 
Maatschappelijke groepen in de beginjaren van de winkels waren allen niet-draagkrachtig, 
of het nu een lokale bewonersgroep of een landelijk opererende milieu- of patiëntenvereni
ging was. In de loop der tijd veranderde dit. Sommige, met name landelijk opererende, 
maatschappelijke groepen hebben momenteel ruime financiële armslag. Voorbeelden 
zijn Natuurmonumenten, vakbonden en de Consumentenbond. Andere groepen, met 
name lokale one-issue-groepen, hebben weinig tot geen financiële middelen ter beschik
king. 

Veel winkels voeren duidelijk beleid als het gaat om financiële bijdragen van de 
opdrachtgever aan onderzoek: kosteloos voor niet-draagkrachtige groeperingen en (be
hoorlijke) financiële bijdragen voor draagkrachtige non-profit organisaties. De financiering 
wordt in overleg bepaald, afhankelijk van de draagkracht en de aard van de aanvraag. Dat 
laatste om ervoor te zorgen dat aanvragen die weliswaar komen van een draagkrachtige 
opdrachtgever en voldoen aan alle criteria van de wetenschapswinkels maar waar geen 
financiering bij mogelijk is, wel uitgevoerd kunnen worden. 

In de loop van de jaren negentig veranderden veel winkels hun beleid onder invloed 
van deze maatschappelijke ontwikkeling.'" Niet de criteria voor de opdrachtgever maar 
die voor de aanvraag kregen prioriteit. Maatschappelijk nut, onderzoekbaarheid en het 

17. Mulder (n. 10), Kennis, m.n. 34-36, 57-63. 
18. I. Wachelder, 'Wetenschapswinkels in 1996 - overlevingsstrategieën tegen de tijdgeest', Zeno no. 3 (1996) 4-

7. A. Hobbelink en S. Depla, De vruchten : tien jaar Wetenschapswinkel LU Wagcningen, Wetenschapswinkel 
Landbouwuniversiteit (Wageningen 1996). W.L.M. Hendriks-Lemmen e.a. ed.. Veranderende wereld, verande
rende wetenschap: tien jaar Wetenschapswinkel Universiteit Maastricht, Wetenschapswinkel, Dienst Studenten
zaken, Universiteit Maastricht (Maastricht 1996). P. Absil, I. v. Oorschot en ). Wamsteker, A Science Shop for 
Brno. An evaluation of one year cooperation, Chemiewinkel Universiteit Utrecht (Utrecht 1996). 

211 



56 Maaike Lürsen, Henk Mulder, Marieke Lieshout 

ontbreken van winstoogmerk werden centraal gesteld. Of de opdrachtgever draagkrachtig is 
of niet werd minder belangrijk gevonden. Draagkrachtige maatschappelijke groepen met 
onderzoeksvragen konden zo in het netwerk van opdrachtgevers blijven. Ook nieuwe 
opdrachtgevers dienden zich aan. Vooral het midden- en kleinbedrijf blijkt een passende 
groep opdrachtgevers voor een aantal winkels. Vragen met een maatschappelijk nut, met 
name vanuit startende ondernemers, vinden via de wetenschapswinkels hun weg naar de 
universiteit. 

Van alle opdrachtgevers wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren gedurende 
het hele onderzoeksproject. Input leveren bij de opzet, uitvoering en afronding bevordert 
de bruikbaarheid en is daarnaast leerzaam voor de (student-)onderzoeker. 

Buitenland 
Afgelopen jaren kwamen steeds vaker onderzoekers uit het buitenland naar de 
Nederlandse wetenschapswinkels. Met name het Internet en internationale deelname aan 
symposia hebben hieraan een bijdrage geleverd. Zowel geïnteresseerden van bestaande 
organisaties met vergelijkbare doelstellingen als mensen met ideeën voor nieuwe initia
tieven bezochten de Nederlandse wetenschapswinkels. In 1995 leidde dit onder andere tot 
een project om wetenschapswinkels in Tsjechië op te zetten.'' Met financiering van het 
ministerie VROM werkte de Chemiewinkel Utrecht samen met onderzoekers in Tsjechië 
aan milieuprojecten. De individuele projecten bleken nuttig en werden met veel enthou
siasme van alle kanten begroet. De poging om een winkel structureel te laten voort
bestaan mislukte. Waarschijnlijke oorzaken hiervoor zijn het feit dat de winkel niet fysiek 
en organisatorisch was ingebed in een universiteit en de moeilijke communicatie met de 
Nederlandse partners (taalproblemen). 

Inmiddels waren de Groningse Chemie- en Biologiewinkel begonnen met het ondersteu
nen van vier nieuwe Milieuwetenschapswinkels in Roemenië. Dit keer met financiering van 
Buitenlandse Zaken, nauwe banden met de universiteit en met een Roemeens sprekende 
Nederlandse coördinator.-" De Roemeense samenwerking is tot nu toe succesvol. Conti
nuering zal mede afhangen van de mogelijkheden voor financiering in Roemenië zelf en 
dat zal nog spannend worden, maar de structuur ligt er en werkt zeer goed. Met hetzelfde 
concept wordt nu gedacht ook winkels op gezondheidsgebied op te richten. 

Toekomst 
De activiteiten op internationaal terrein-' leidden in 1999 tot het opstarten van een pro
ject dat moet leiden tot een internationaal netwerk van wetenschapswinkels. In 2000 
startte, met EU-subsidie uit het ge Kaderprogramma, een voorstudie naar de mogelijk-

19. 'Science Shops (Research and Information Centers) in Romanian Moldavia', gefinancieerd in het Matra-
Programma (Maatschappelijke Transformatie in Midden en Oosteuropa), van sept. 1998-dec. 1999. 

20. A. Gnaiger, G. Schroffenegger, Wissenschaftsladen, wetenschapswinkel, science shop, boutique de science: eine 
Idee macht Schule: Wissenstransfer am Beispiel der Wissenschaftsladen in Europa, Wissenschaftsladen (Inns
bruck 1997). 

21. Mulder (n. lo), Kennis, m.n. 13-17, 27-29, 49-56. R.E. Sclove, M.L. Scammell en B. Holland, An introductory 
reconnaissance, including twelve organizational case studies and comparison with the Dutch science shops and 
the mainstream American research system, Loka Institute (Amherts, MA 1998). J. Raloff, 'Democratizing 
Science', Science News 154 (no. 19) (1998) 298-300. W. Roush, 'U.S. joins 'science shop' movement'. Science 
273 (no. 5275) (1996) 572. E. Martin en E. Hendron eds., Science shops: making the connection: report of a 
conference held at the Queen's University Belfast (Belfast 1999). C. Holden, 'Science shops in Canadian uni
versities', Science 2S0 (no. 5369) (1998) 1515. 
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heden en functies van zo'n netwerk." Optimalisering van producten en methoden door 
informatie-uitwisseling tussen bestaande winkels, ondersteuning van nieuwe initiatieven, 
samenwerking en publiciteit en verbeterde zichtbaarheid zijn de belangrijkste doelen van 
het netwerk. De voorstudie wordt in Nederland uitgevoerd door de Chemiewinkel 
Groningen en de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht. Uit het buitenland zijn organisa
ties uit Roemenië, Israël, Zuid-Afrika, Noord-Ierland, Amerika, Denemarken, Oostenrijk 
en Duitsland deelnemers aan de studie. De voorstudie leidt tot een internationale confe
rentie in Brussel begin 2001. Het uiteindelijke netwerk zal de wetenschapswinkels in staat 
stellen te leren van de werk- en onderzoeksmethoden bij buitenlandse zusterinstellingen, 
en zal gezamenlijke internationale projecten mogelijk maken. Door deze kruisbestuiving 
kan de slagkracht van de winkels nog verder toenemen. 

In de loop der jaren zijn de wetenschapswinkels regelmatig veranderd. Beleid, organi
satie, onderzoek werden aangepast aan ontwikkelingen in de maatschappij. Nieuwe 
onderzoeksthema's werden snel opgepikt en de universiteit binnengebracht. De evolutie 
in de afgelopen 25 jaar geeft er alle vertrouwen in dat de wetenschapswinkels ook in de 
toekomst flexibel op maatschappelijke vragen aan de wetenschap zullen inspelen. 

SUMMARY 

Twisting and turning. The development of the Dutch Science Shops 
The concept of Science Shops (Wetenschapswinkels) originates from the Netherlands. 
Science shops were based on the idea that universities had to play a more prominent role in 
the solution of social problems - an outcome of the discussion, initiated by students, on the 
democratisation of universities in the early 1970s. Starting as voluntary student organis
ations supported by individual staff members from the universities, they were devoted to 
give oppressed minority groups and the financially weak access to scientific research. 

Slowly, acknowledgement came. Science shops began to receive financial support from 
university boards. Support also came from the Dutch government. By now science shops 
have professionalized and most of them are well embedded in their universities. Many deve
lopments within society and the universities influenced the work and structure of the science 
shops. Positive developments were professionalization, growth, becoming embedded, and 
the introduction of new research themes. There were also negative developments, such as 
budget cuts and the fact that 'service to society' ceased to be a government objective for the 
universities. These led to recurring struggles for survival, which were not always won. 

Interest in the Science Shop concept has grown in other countries over the last years. In 
the 1980s, the system spread within Western Europe. Similar activities, based on the Dutch 
model, have started in North America and Eastern Europe in the 1990s. The activities on the 
international level led to an E.U. financed project to prepare an international network of 
science shops, which commenced in 1999. With information exchange and international co
operation as its major goals, the network will create new opportunities for the future. 

22. Een project genaamd SCIPAS (Study and Conference on Improving Public Access to Science through science 
shops), gefinancieerd door de Europese Commissie onder contract HPVi-CT-1999-ooooi binnen het 5th 
Framework Programme of the European Communi ty for Research, Technological Development and 
Demonstration Activities (1998 to 2002), en haar specifieke programma 'Improving the Human Research 
Potential and the Socio-Economic Knowledge Base' ('Strategic Analysis of Specific political Issues'). 
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