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TWEE JAAR GELEDEN beschreef je het Vijfde Kaderprogram-
ma.* Onder het vierde kaderprogramma ging het vooral

om de ontsluiting van eigen collecties, onder het vijfde was het
streven die collecties via netwerken met elkaar te verbinden en
was er ook veel aandacht voor ‘long term preservation’. Wat
worden nu de voornaamste trends?
Van Poortvliet: ‘Over de precieze inhoud is nog niet alles

bekend, maar het behoud van het cultureel erfgoed, “digital

preservation”, zit er in ieder geval weer in. Een van de

hoofdthema’s is “systemen en diensten voor de burger” en

cultureel erfgoed valt nu onder dit thema. Het verbinden

van versnipperde diensten en collecties zal worden doorge-

zet in KP6. Het accent komt nu vooral te liggen op toegang

tot die gedistribueerde interactieve collectieve collecties op

een kwalitatief hoogwaardige manier – lees breedband.

Verder behoort het digitaal restaureren en opslaan van

film- en videomateriaal tot de aandachtsgebieden. Tot slot is

het digitaliseren van collecties weer actueel geworden. Zij

het dat dit volledig automatisch dient te gebeuren. Onder-

zoek zal zich in dit geval dus richten op geavanceerde plat-

forms die dit in de toekomst mogelijk kunnen gaan maken.’

Een probleem dat ik uit eigen ervaring met Europese projecten
ken, is dat innovatief onderzoek soms mooie resultaten oplevert,
maar dat je vervolgens in bulkproductie moet gaan draaien, of
een dienst moet gaan exploiteren en onderhouden en dat daar
dan geen geld voor is. Je ziet vaak dat door gebrek aan ervaring
met efficiënte, bedrijfsmatige exploitatie, gebrek aan een goede
organisatorische infrastructuur (zeker op Europees niveau!),
maar vooral door gebrek aan financiële middelen de projectre-
sultaten niet optimaal benut worden.
‘Dat is zo. Precies dezelfde vraag heb ik een jaar geleden

gesteld op een voorlichtingsbijeenkomst in Brussel waar

men het had over het digitaal erfgoed en waar ook weer

gezegd werd dat we die stap moeten maken naar exploita-

tie. Ik heb er toen op gewezen dat de informatiesector –

met alle respect – toch een beetje een armlastige sector is.

De Commissie onderkent dat wel, maar er wordt van uitge-

gaan dat je daar zelf een oplossing voor vindt. Voorname-

lijk wordt aangestuurd op investeringen vanuit de private

sector. In de nevenprogramma’s eContent en E-Ten wordt

wel enige aandacht geschonken aan de kloof tussen de pri-

vate en de publieke sector. Er wordt nagedacht over model-

len om deze sectoren meer te laten samenwerken, wat in

beider belang kan zijn.’

Wat zijn eContent en E-Ten precies voor programma’s? 
‘In feite zijn dat kleine broertjes van het kaderprogramma.

E-Ten is gericht op het “uitrollen” van diensten. Je hebt bij-
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Binnenkort gaat het Zesde Kaderprogramma (KP6) van de Europese Commissie van start.

Het is de richtlijn voor het toekennen van subsidies voor Europees onderzoek en technolo-
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Poortvliet van het informatie- en adviescentrum Senter/EG-Liaison over de zwaartepunten

van het programma en de kansen voor ‘onze’ sector. Grootschalige, ambitieuze projecten,

gebaseerd op langetermijnvisies. Wie haakt aan?

Het Zesde Kaderprogramma

De belangrijkste kenmerken van het Zesde Kaderprogramma
zijn:
• concentratie van de middelen op een beperkt aantal onder-

zoeksdomeinen;
• schaalvergroting der projecten;
• decentralisatie van het projectbeheer; 
• vereenvoudiging van de procedures.

De tweede thematische prioriteit van het Zesde Kaderprogram-
ma is ‘Technologie voor de informatiemaatschappij’, de opvol-
ger van het ‘Information Society Technologies’ (IST) program-
ma uit KP5.
Projecten kunnen worden ingediend aan de hand van zoge-
naamde ‘calls for proposals’. Deze oproepen worden gepubli-
ceerd in de publicatiebladen van de Europese Commissie,
maar ook via de informatiecentra, zoals Senter/EG-Liaison in
Nederland. Oproepen tot het indienen van voorstellen kunnen
worden voorafgegaan door ‘Expressions of Interest’, een soort
belangstellingsregistratie. EoI’s zijn geen projectvoorstellen.
Wel is het mogelijk dat een EoI mede het programma bepaalt
waarop de ‘calls for proposals’ worden gebaseerd. Op 20
maart 2002 heeft de EC de eerste oproep voor het indienen
van EoI’s gepubliceerd. De verwachting is dat in het voorjaar
van 2003 opnieuw een dergelijke inventarisatieronde van start
gaat ter voorbereiding op de onderzoeksthema’s van 2004.
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projectmanagement steeds zwaarder wordt. Het zal nog

voor weinig kennisinstellingen haalbaar zijn om dat op

zich te nemen, dat kun je beter uitbesteden. Waarschijnlijk

zal dat voor honderd procent vergoed worden, maar dat is

nog niet helemaal zeker. Zo komen ook de consultants

weer in beeld, die door de Commissie in KP5 behoorlijk

buitenspel waren gezet. Dat levert wel weer een dilemma

op, want ik kan me voorstellen dat die visie, die zo belang-

rijk is, juist vanuit de instellingen moet komen, maar wei-

nig instellingen zullen in staat zijn om zich drie tot vijf jaar

lang te committeren om zo’n project inhoudelijk aan te

sturen. Dus wat heel belangrijk wordt, is: wie ga je erbij zoe-

ken en wie zit er in dat kernteam. Een andere mogelijkheid

is een van de grote industriële partners uit het kernteam te

vragen de projectmanagementtaken op zich te nemen.’

Europese projecten brengen veel bureaucratische rompslomp
met zich mee. In KP6 zou dat minder moeten worden, begrijp
ik? Vereenvoudiging van de procedures is toch een van de ken-
merken van het nieuwe programma?
‘Concreet betekent dit dat er meer autonomie bij het pro-

jectconsortium komt te liggen, dat je later partners kan toe-

voegen of kan laten afvloeien. Daar heb je als projectorga-

nisatie de verantwoordelijkheid voor. Veel van de financiële

rompslomp die nu in Brussel gebeurt, komt dan te liggen

bij het consortium zelf. Je hoeft dan ook niet meer voor

alles toestemming te vragen aan de Commissie.’

Op de website van jullie organisatie wordt ergens vermeld dat
bij een call onder KP5, 4000 van de 15.000 ‘expressions of inte-
rest’ ongeldig waren, omdat er een bepaald administratief for-
mulier ontbrak. Wordt dat nu ook allemaal makkelijker?
‘Dat verwacht ik niet. Het streven is wel om de indienings-

procedure te vereenvoudigen, door er een soort tweetrapsra-

ket van te maken. In eerste instantie stuur je een kort voor-

stel in van een paar A4-tjes, met wat kerngegevens: wat ga

je doen, wie gaan het doen? De indieners van de kansrijke

voorstellen worden vervolgens uitgenodigd om dat verder

uit te werken. De slagingskans, die nu op 1:5 of 1:6 ligt, zul

je dan waarschijnlijk omhoog zien gaan naar 1:2 tot 1:3.’

‘Daar zitten echter ook haken en ogen aan. Stel dat je een

voorbeeld nationaal iets draaien en dat wil je op Europese

schaal tillen, iets wat in die andere programma’s nooit

mag: het is immers niet innovatief, want het bestaat al.

Daar is dat E-Ten-programma voor. Alleen krijg je daar

maar tien procent gefinancierd van je totale kosten, dus het

animo is niet altijd even groot om daaraan deel te nemen.’

‘Het programma eContent richt zich puur op digitale con-

tent. Qua “ouderwets” drukwerk is Europa nummer één in

de wereld. Als het om digitale content gaat, liggen we sterk

achter op de VS. Dat moet veranderen. Het eContent-pro-

gramma richt zich op het versterken van Europa’s concur-

rentiepositie op de mondiale digitale contentsector. Ver-

sterking kan plaatsvinden door efficiëntere ontwikkeling

van nieuwe content en beter gebruik van bestaande. Om de

overheid een voortrekkersrol toe te dichten is de eerste

actielijn opgezet: bevordering van beheer van informatie in

de openbare sector. Een belangrijk aspect is verder dat con-

tent taal- en cultuuronafhankelijk moet worden aangebo-

den. Niet iedereen spreekt Engels en niet iedereen leeft vol-

gens de cultuur die gangbaar is in de VS. Dit vindt zijn

weerslag in actielijn 2: verbeterde aanpassing aan linguïsti-

sche en culturele klantbehoeften.’

Waar liggen de kansen voor onze sector binnen het nieuwe
kaderprogramma?
‘In KP6 worden het zogenaamde “Integrated Projects”:

heel grote, geïntegreerde projecten, met een budget van

tien tot vijftien miljoen euro – tenminste dat wil de Com-

missie, of dat wordt verwezenlijkt is een tweede – en een

looptijd van drie tot vijf jaar. Het zijn projecten met een

hoog risico, projecten met visie. En met veel flexibiliteit,

want bij zulke grootschalige, langlopende projecten moet

je de mogelijkheid hebben om tussentijds bij te sturen of

nieuwe partners in te schakelen. Wat in KP6 bijvoorbeeld

kan, is dat niet alle partners het hele project meedoen.

Nieuwe partners kunnen tussentijds instromen voor een

bepaald traject en er weer uitstappen als het voor hen rele-

vante onderdeel is afgerond.’

‘De achtergrond van die “integrated projects” is dat de

Europese Commissie integratie wil bevorderen in de Euro-

pese onderzoeks- en technologieactiviteiten. Er wordt heel

veel onderzoek gedaan, maar het is te versnipperd. Het

Vijfde Kaderprogramma is er niet in geslaagd bruggen te

slaan tussen de verschillende onderdelen van het onder-

zoek. In 2000 besloot de Europese top in Lissabon dat de

Europese Unie voor 2010 de meest concurrerende en

dynamische kenniseconomie ter wereld moest worden. We

moeten op dat gebied dus de concurrentie aan met Japan

en Amerika, waar aan onderzoek een veelvoud wordt

besteed van wat er hier in Europa wordt uitgegeven.’

‘Het kaderprogramma beslaat echter slechts vier procent van

het totale Europese onderzoeksbudget. Onderzoekscommis-

saris Philippe Busquin heeft daarom voorgesteld het kader-

programma te gebruiken om structuur aan te brengen, om

een Europese Onderzoeksruimte (European Research Area)

te creëren. Alle “cracks” op een bepaald gebied in Europa

zouden moeten samenwerken in één project. Dus als je mee

wilt praten op een bepaald gebied, en zeker als je een van die

experts bent, dan moet je zorgen dat je erbij bent.’ 

‘Een gevolg van die grootschalige projecten zal zijn dat het
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voorstel indient met een aantal gerenommeerde partners

en op het moment dat je het gaat uitwerken, trekt een aan-

tal van die partners zich terug en kom je opeens aanzetten

met wat mindere goden. Ik ben benieuwd hoe ze dat op

gaan lossen. Dit geldt trouwens nog niet bij de eerste call,

waarschijnlijk gaat het pas eind volgend jaar in.’

Wanneer verwacht je die eerste call?
‘Het is nog niet bekend, maar waarschijnlijk wordt de dead-

line half april 2003. Dat betekent dat de call in januari of

december wordt gepubliceerd. En ieder onderwerp komt

één keer aan bod, dus het hangt er een beetje vanaf in welke

call het onderwerp waar jij in geïnteresseerd bent, is opge-

nomen. Als dat in de eerste call is, dan moet je natuurlijk

nu al je ideeën op een rij hebben, gesproken hebben met

mogelijke partners, enzovoort. Zoals het er nu naar uitziet

zit het onderdeel “Cultural Heritage” in die eerste call. De

mogelijkheid voor het indienen van “expressions of inte-

rest” is al geweest, en ik heb me laten vertellen dat de mees-

te onderdelen van het IST-programma al aardig dichtgetim-

merd zitten. Alleen in de “cultureel erfgoed”-hoek schijnt

de oogst van “expressions of interest” nog onder de maat te

zijn. Het kan overigens geen kwaad om eerst de kat uit de

boom te kijken. Komen die grote projecten er ook echt?

Daar heb ik nog wel twijfels over.’ 

Het lijkt me ook moeilijker om een project rond te krijgen, als je
zo grootschalig moet gaan werken.
‘Vandaar dat ze nu alleen de grote spelers willen, de instel-

lingen die echt iets kunnen bijdragen aan een bepaald

onderwerp. Het vijfde kaderprogramma was heel erg appli-

catie-gericht en iedereen moest kunnen meedoen. Nu con-

centreren ze zich op het scheppen van voorwaarden voor

toponderzoek. Overigens is wel vijftien procent van het

budget gereserveerd voor kleinere instellingen. Ook kun-

nen er in KP6 nog steeds onder de oude KP5-vorm projec-

ten worden ingediend. Dit kan echter alleen in het eerste

jaar van KP6. Dit om mensen te laten wennen via een

soort overgangsfase.’ 

Is het misschien een alternatief om een demonstratieproject te
doen, in plaats van een grootschalig R&D-project?
‘Demonstratieprojecten worden nu ook onderdeel van een

“integrated project”. Een “integrated project” is gebaseerd

op een langetermijnvisie: zo moet het er in pakweg 2010

uitzien. Je weet ongeveer waar je naartoe wilt, wat de pro-

blemen zijn, welk soort onderzoek daarvoor moet gebeu-

ren. Je begint dan met fundamenteel onderzoek, dan ont-

wikkel je op basis daarvan een applicatie, en dan kom je in

de demonstratiefase, waarin je gaat kijken of wat je hebt

bedacht ook echt werkt. Met die feedback kun je weer ver-

der gaan ontwikkelen, enzovoort. Dus wat je vroeger had,

gescheiden R&D-projecten en demonstratieprojecten, dat

wordt nu overkoepeld door zo’n “integrated project”, het

hele traject zit daarin. Je kunt geen apart demonstratiepro-

ject meer indienen, maar wel op die fase instappen in een

project.’

Wat kan Senter/EG-Liaison betekenen voor onze sector?
‘Je kunt bij ons aankloppen voor algemene vragen. Wij

houden voortdurend de ontwikkelingen bij, dus wij zijn op

de hoogte van de laatste informatie. Dat is de eerstelijns-

advisering. Verder doen wij gratis adviseringsgesprekken.

Die kun je aanvragen als je al een projectidee hebt en wilt

weten hoe haalbaar dat is. Wij schrijven zelf geen project-

voorstellen, maar kunnen wel formats meegeven, aanwij-

zingen geven waar je op moet letten, en als je een concept

hebt, kun je dat aan ons voorleggen. Wij kijken dan voor-

namelijk vanuit procedureel oogpunt naar de inhoud; we

controleren of alles erin staat wat erin zou moeten staan. Je

moet jezelf ook weten te verkopen. Je kunt een heel goed

idee hebben, maar als je dat heel slecht opschrijft, krijg je

geen geld.’

‘Het is mogelijk – maar dat is op dit moment nog onduide-

lijk – dat wij in de toekomst een wat actievere rol gaan spe-

len bij projectmanagement. Misschien kunnen we vanuit

onze ervaring daar een steentje aan bijdragen. Alleen, wij

zijn onafhankelijk, dan is het gevaarlijk als je inhoudelijk

bij projecten betrokken raakt. Het zou dan ook meer gaan

om accountmanagement voor de Commissie, maar dat zou

Senter dan doen. Senter is een agentschap van het ministe-

rie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de

uitvoering van beleid, subsidieregelingen en dergelijke.

EG-Liaison is onderdeel van Senter.’

Hoe kom je er als instelling nu achter wat er voor plannen cir-
culeren? Als je niet zelf iets wilt opzetten, maar je bent wel
benieuwd naar de opties om ergens bij aan te haken? 
‘Projecten komen niet graag vroegtijdig met informatie

naar buiten. Maar er zijn partnersearchfaciliteiten die wij

beheren die echt heel goed werken, dat heeft zich in de

laatste vier jaar wel bewezen. Projecten die op zoek zijn,

kondigen dat aan via het internet. Dan moet je natuurlijk

wel zelf het initiatief nemen om te gaan kijken. Maar je

kunt je ook bij ons aanmelden, dan krijg je iedere twee

weken automatisch een overzicht van alle nieuwe verzoe-

ken en kun je even snel kijken of er iets voor je bij zit. Ook

als je wel zelf een idee hebt, kun je via ons partners zoe-

ken. En natuurlijk via je eigen (Europese) netwerk, als je

dat hebt. Dat zal verschillen per instelling. Als je dat hele-

maal niet hebt, dan wordt het wel lastig.’ 

Voor meer informatie:

Senter/EG-Liaison: www.egl.nl

CORDIS website van de EU: www.cordis.lu/rtd2002/

EU Research: europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html

* Peter van Poortvliet, ‘Is Europese subsidie de moeite waard?’ In: Infor-

matie Professional jrg. 4, nr. 11 (nov. 2000), p. 26-29.
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KP6 Congres

Dinsdag 10 december organiseert Senter/EG-Liaison in het
World Trade Center in Rotterdam een congres als start van KP6
in Nederland. Zie voor meer informatie: www.kp6.nl




