
Gerard van Oortmerssen,
manager van toegepast onderzoek

Gerard van Oortmerssen maakte in mei van dit jaar de overstap van het CWI,
waar hij sinds 1994 algemeen directeur is geweest, naar TNO Telecom. Dit
gloednieuwe onderdeel van TNO stond voorheen bekend als KPN Research. Deb-
by Lanser en Martijn Anthonissen blikten met de nieuwe directeur van TNO Te-
lecom terug op zijn loopbaan, die met een positie als onderzoeker bij het Maritiem
Research Instituut Nederland (MARIN) begon en via functies als hoofd R&D bij
MARIN en zakelijk en algemeen directeur bij het CWI leidde tot zijn huidige
post.

Martijn Anthonissen (Technische Universiteit Eindhoven)
Debby Lanser (Centraal Planbureau)

Hoe bent u destijds bij het MARIN
van een onderzoeksfunctie in het

management terechtgekomen?
Management is eigenlijk vanaf het
allereerste moment van mijn loop-
baan een aspect geweest. Ik ben in
1970 officieel in dienst getreden bij
MARIN. Ik zat daar toen eigenlijk
al anderhalf jaar in verband met
een stage en mijn afstudeerwerk.
Het was toen bij het MARIN een be-
hoorlijk dynamische tijd: het ging
hartstikke goed met het instituut.
Ze groeiden en bouwden nieuwe
faciliteiten. Er was ook behoorlijk
wat doorstroom in de staf.

Op het moment dat ik daar kwam
vertrokken een aantal seniormede-
werkers in de staf, velen ook op het
gebied van management. In feite
werd ik op dag 1 van mijn carrière
meteen afdelingshoofd. Ik deed on-
derzoek, deed projecten en runde
daarnaast ook die afdeling.

Vond u dat leuk of vond u het onder-
zoek leuker?
Ik vond het eigenlijk allebei heel
leuk. Ik stond er niet echt bij stil: je
komt gewoon in die situatie en het
moet gebeuren. Zo zit ik in elkaar:
dan doe je dat. Het onderzoek vond
ik ontzettend leuk. Het leidingge-
ven vond ik ook wel leuk, maar dat
vond ik de eerste paar jaar erg
moeilijk. Mijn opleiding voorzag
daar eigenlijk niet in. Ik liep daar
ook tegen problemen aan: hoe ga je

om met mensen, hoe motiveer je
ze? Als het niet gaat hoe het zou
moeten gaan, hoe kun je mensen er
dan op aanspreken? Dat heb je niet
geleerd en daar moet je dan met
vallen en opstaan
achter komen. Je
werd echt in het
diepe gegooid en
je moest je hoofd
boven water zien
te houden.

Ik moest ook met-
een opdrachten
voor klanten
doen. Daar zaten
vrij bijzondere op-
drachten tussen.
Daar werd je dus
ook mee gecon-
fronteerd: een op-
drachtgever in Amerika die iedere
avond opbelde via een conference
call en vragen stelde waar ik ook
niet direct antwoord op kon geven.
Alles kwam een beetje tegelijk in
die periode.

En geleidelijk bent u meer naar de ma-
nagement- dan naar de research-kant
geschoven?
Ja hoewel ik de eerste paar jaar nog
behoorlijk veel onderzoek heb kun-
nen doen. Ik heb toen bijvoorbeeld
mijn promotieonderzoek gedaan.
Professor Timman was in die tijd
adviseur van het MARIN en kwam
er een dag per week. Hij was een

van mijn promotoren en eigenlijk
ook de belangrijkste inspiratiebron.

Daarna werd u hoofd R&D bij het
MARIN en toen bent u doorgegaan
naar het CWI. Kende u het CWI op dat
moment al?
Een klein beetje. Als Mathematisch
Centrum was het toen bekend en ik
was er wel geweest op bijeenkom-
sten. Maar dat was echt een duide-
lijk breuk in mijn carrière. Je kunt
wel zeggen dat ik toen al veel ver-
der tot het management was door-
gegroeid, zodat het een logische
stap was, maar voor mij betekende
het ook een definitief afscheid van
de onderzoeksloopbaan. Als on-
derzoeker op het gebied van stro-
mingsleer, met name wat betreft
scheepsbouw en ocean engineering,
had ik toch wel een zekere bekend-
heid. Ik werd gevraagd voor con-
gressen, reisde veel en had een net-
werk tot in Japan en Amerika. Dat
vond ik ook erg leuk en daar zet je
dan wel een punt achter.

De stap naar het CWI
was dus een afscheid
van uw onderzoeksacti-
viteiten?
Ja, dat was een dui-
delijke stap. Ik had
een paar jaar daar-
voor nog kans gehad
op een hoogleraar-
schap in Delft. Dat
heb ik toen heel be-
wust afgewogen en
besloten om er niet
op te solliciteren,
maar uiteindelijk
toch verder te gaan in

het management. Wel het manage-
ment van onderzoek, want onder-
zoek blijft me toch boeien.

Toen u op het CWI kwam, was de situa-
tie daar ook behoorlijk hectisch.
Ja, dat was ook heel duidelijk naar
voren gekomen in de sollicitatie-
procedure: er moest gereorgani-
seerd worden, er moesten mensen
ontslagen worden.

Het CWI van nu is heel anders dan het
CWI van toen. Wat is het stempel dat u
daarop heeft gedrukt?
Ja, dat is moeilijk om zelf te zeggen,
maar ik denk dat het CWI toen ik er
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kwam een hele introverte organisa-
tie was. Het was in zichzelf en in de
wat engere wetenschappelijke we-
reld gekeerd. Ik denk dat het CWI
een duidelijke stap heeft gemaakt
naar een meer extroverte organisa-
tie en dat de zichtbaarheid ook bui-
ten de wiskundige wereld veel ster-
ker is geworden. Ik denk dat de
verhoudingen ook veel beter zijn
geworden. Het CWI was destijds bij
wiskundigen ook wel bekend,
maar er waren altijd wel wat wrij-
vingen. De verhouding was soms
wat moeizaam tussen CWI en de
academische wereld, een beetje een
haat/liefde-verhouding.

Waar kwam die haat/liefde-verhouding
vandaan? Was dat om financiële rede-
nen?
Het was gedeeltelijk in verband
met de financiering. Kijk, ik denk
dat er bij onderzoekers in de acade-
mische wereld soms gevoelens leef-
den van “die mensen op het CWI
kunnen de hele dag het onderzoek
doen dat ze leuk vinden en de fi-
nanciering is geregeld en wij moe-
ten hard vergaderen, college geven
enz.” Tot op zekere hoogte is het
ook een redelijk bevoorrechte posi-
tie, alhoewel er bij het CWI natuur-
lijk ook heel hard gewerkt wordt.
Wat ook speelde was de wens van
de universiteiten om daar op de een
of andere manier invloed of contro-
le op te hebben. Dat speelde zowel
bij wiskundigen als bij informatici.

Was er ook binnen het CWI een span-
ning tussen de wiskunde en de infor-
matica?
Een zeker spanning tussen die twee
is wel gezond en zal er denk ik al-
tijd zijn. Juist de laatste tijd, na de
kanteling, werd er gezegd dat het
voor informatici gemakkelijker was
om externe financiering te vinden
dan voor de wiskundigen. Maar de
laatste jaren hebben we gezien dat
ook de wiskundigen daar toch
succesvol in worden.

Komt de omschakeling in het CWI van
disciplines naar clusters en thema’s bij
u vandaan?
Ja, dat was niet alleen voor het aan-
trekken van financiering belang-
rijk, maar ook om de verantwoor-
delijkheid decentraal te leggen. Ie-

dere themaleider voelde zich ook
verantwoordelijk voor het aantrek-
ken van externe financiering. Er is
ook wel eens gediscussieerd of je
niet een “klein maar fijn” CWI moet
realiseren dat 100% op NWO-fi-
nanciering drijft, maar ik denk dat
dat niet eens mogelijk zou zijn. Ik
denk dat het op termijn ook maat-
schappelijk niet geaccepteerd zou
worden. Dan komt namelijk die
“ivoren toren” in zicht. Wat wezen-
lijk is van die externe financiering is
dat je ook in samenwerking met an-
deren werkt aan projecten en dat is
nog veel belangrijker dan het geld.

U heeft ook meegewerkt aan de oprich-
ting van CWI Incubator.
Ik ben op dit moment zelfs nog
steeds directeur. Er is afgesproken
dat ik dat in ieder geval dit jaar zou
blijven doen. Er was toen nog geen
duidelijkheid over de nieuwe di-
recteur en er zal nu in samenspraak
met het bestuur gekeken worden of
hij dat ook gaat doen of iemand
anders.

Incubator is opgericht om te stimu-
leren dat op grond van onderzoeks-
resultaten bedrijven gevormd wor-
den. Om te beginnen krijgen onder-
zoekers enthousiaste ondersteu-
ning en advies. Dat is meer mentale
ondersteuning: hoe pak je zoiets nu
aan? En eigenlijk begint het al eer-
der: tweemaal per jaar vinden ge-
sprekken plaats met de themalei-
ders. Een vast agendapunt daarbij
is of het onderzoek dat plaatsvindt
interessant is voor het bedrijfsleven
of dat het zich leent om er zelf een
bedrijf voor op te richten. Als dat
laatste het geval is dan wordt op ze-
ker moment een business plan ge-
maakt. De faciliteiten die het CWI
biedt zijn in de eerste plaats een te-
rugkeergarantie. Het is een eis dat
men ontslag neemt als men zelf on-
dernemer wil worden, maar men
krijgt een terugkeergarantie van in
het algemeen drie jaar. Verder kun-
nen we huisvesting aanbieden,
maar dan wel op zakelijke condi-
ties: er moet voor betaald worden.
Er wordt geen verborgen subsidie
gegeven. Het CWI kan ook een net-
werk van contacten verschaffen,
bijvoorbeeld de gegevens van be-
drijven die mogelijk geïnteresseerd

zijn in de producten. Dat is natuur-
lijk heel belangrijk voor een starter.
Verder hebben we goede contacten
met venture capital firma’s, zodat we
investeerders kunnen interesseren
voor starters.

Is het nu niet lastiger investeerders te
vinden?
Op dit moment zijn de mensen
even wat terughoudender door de
economische situatie. Het is inmid-
dels een jaar of twee geleden dat het
laatste bedrijf gevormd is en er
staat nu weer een bv in de steigers.
De afgelopen tien jaar zijn toch zo’n
tien bedrijven gevormd. Dat is een
mooi resultaat. Eén bedrijf is tus-
sentijds gestopt in een faillisse-
ment; de andere hebben allemaal
continuïteit, al dan niet zelfstandig.
Het is toch een natuurlijk proces
dat zo’n bedrijfje eventueel opgaat
in een groter.

De nieuwe directeur van het CWI, Jan
Karel Lenstra, is iemand uit de acade-
mische wereld. Weet u of dat een be-
wuste keuze is geweest? Heeft u nog
adviezen voor hem?
Ik heb hem nog niet gesproken na
zijn benoeming, maar ik verwacht
wel dat ik hem binnenkort nog zal
ontmoeten. Als hij daarvoor open
staat, wil ik hem nog best wat ad-
viezen geven. Ik denk dat het in het
algemeen een voordeel voor hem
kan zijn dat hij zelf hoogleraar is en
dus uit de academische wereld
komt. De verhouding tussen wis-
kunde en informatica wordt dan
weer wel wat kritischer. Ik zou hem
het advies willen geven daar heel
alert op te zijn en zich boven die
disciplines te stellen. Verder zou ik
hem willen adviseren oog te hou-
den op het maatschappelijk belang
van het instituut en zijn aandacht
heel nadrukkelijk ook op de
niet-academische wereld te richten.
Ik denk dat het belangrijk is de be-
staande contacten en samenwer-
king niet alleen te handhaven maar
ook zo mogelijk verder uit te brei-
den.

Voor veel mensen was uw overstap van
het CWI naar TNO een grote verras-
sing.
Ja, dat was wel een verrassing voor
de meeste mensen. De afgelopen ja-
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ren ben ik van buiten diverse malen
benaderd voor een andere baan. Ik
had bij het CWI ook al wel aangege-
ven dat het CWI best zonder mij
voort zou kunnen en had dus niet
uitgesloten dat ik nog eens een
overstap zou maken.

Waarom heeft u nu bij TNO Telecom
“ja” gezegd?
Omdat ik het een leuke klus vond
en het erg goed aansluit bij de ken-
nis en ervaring die ik heb op dit mo-
ment. Wat heel leuk is, is dat er nu
in een keer als TNO een groep van
350 mensen op het gebied
van ICT research beschik-
baar komt. Niet alleen
voor onze grootste klant
KPN, maar ook voor de
rest van Nederland en
zelfs voor de rest van de
wereld.

KPN Research kon in het ver-
leden toch ook onderzoek doen
voor andere bedrijven dan
KPN?
Nou dat was toch wel in
beperkte mate. Vóór het
KPN-tijdperk werd er ook
gewerkt voor bijvoorbeeld
de Postbank en de
posterijen aan zaken als hand-
schriftherkenning. Dat is inmiddels
overigens een spinoff bedrijf gewor-
den. Als jullie met de auto zijn ge-
komen dan heb je ook de slagboom
bij de ingang gezien. Daar staat ook
een bordje waar tekst op verschijnt.
Als ik kom aanrijden, dan wordt
mijn nummerplaat herkend en
staat er “Goedemorgen Gerard” en
dan gaat automatisch de slagboom
open.

Kunt u speerpunten aangeven van het
onderzoek van TNO Telecom voor de
komende jaren?
Dat zijn er heel wat. In de eerste
plaats kijken we van oudsher naar
quality of service. Traditiegetrouw
beschouwden we dan het verkeer
binnen het netwerk. Tegenwoordig
kijken we steeds meer naar de kwa-
liteit van de totale keten. Je hebt
verschillende netwerken, zoals dat
voor mobiele communicatie, Wi-Fi
(draadloos netwerk), internet en
het vaste telefoonnet. Als je nu bij-
voorbeeld kijkt naar dienstverle-

ning via internet dan gaat dat via
verschillende netwerken en we wil-
len kijken naar de uiteindelijke
prestaties van de service provider.

Verder houden we ons bezig met
de komst van de vierde generatie
netwerken (UMTS) voor mobiele
communicatie. Dat is een belangrijk
speerpunt. We kijken naar het ont-
wikkelen van nieuwe diensten en
business modellen die daarvoor no-
dig zijn. Breedbandnetwerken en
het zogenaamde fiber-to-the-home
zijn aandachtspunten.

De hele ontwikkeling van wat wel
ambient intelligence wordt genoemd:
apparaten als de PC, mobiele tele-
foon, televisie enz. convergeren
naar één omgeving die je kunt ge-
bruiken overal en wanneer je maar
wilt. Hiervoor is er een strategische
samenwerking met Philips en KPN
aangegaan.

We doen ook economisch onder-
zoek naar bijvoorbeeld bedrijfspro-
cessen en gedrag van klanten. Zo
hebben we technieken om het suc-
ces van nieuwe producten te voor-
spellen. Je gaat er hierbij vanuit dat
mensen elkaars gedrag nadoen. Als
iemand een nieuwe mobiele tele-
foon of een nieuwe dienst aanschaft
en het is een goed product, dan
gaan anderen dat gedrag kopiëren.

Heeft u iets waar u graag concreet uw
stempel op zou willen drukken binnen
TNO Telecom?
Ik breng natuurlijk mijn ervaring
mee vanuit zowel het MARIN als
het CWI en het is heel natuurlijk dat

ik die ervaring toepas op dingen
die nu hier spelen. Dat is dan met
name van toepassing op het ont-
wikkelen van relaties met de bui-
tenwereld. Wat ook heel belangrijk
is, is dat intern kennisoverdracht
plaatsvindt.

Is het niet wennen om bij zo’n grote in-
stelling te werken?
Nou dat valt nog best mee. We zijn
nu met zo’n driehonderdvijftig
mensen, maar er is wel ruimte voor
groei. We willen de komende jaren
de dienstverlening aan KPN op peil

houden en nieuwe klan-
ten zoeken. Er is dus po-
tentie om te groeien.

Vinden bedrijven buiten
KPN hun weg al naar
TNO Telecom?
Daar moet nog aan ge-
werkt worden maar het
begint te komen. De
mensen waren hier ge-
richt op KPN en moeten
dus ook contacten elders
leggen. Daar gaat tijd
overheen, maar de eer-
ste succesvolle niet-
KPN-contacten zijn ge-
legd.

Lijkt TNO Telecom wat dat betreft op
het “introverte” CWI van destijds?
Ja, dat had ik ook al bedacht. Het is
wel zo dat de mensen hier erg prak-
tijk gedreven zijn, ze houden dus
rekening met de wensen van de
klant. Dat was altijd de interne
klant. Die klantgedrevenheid is er
dus, maar die moet nu ook gericht
worden op andere klanten. Dat is
een uitdaging.

Een andere uitdaging is het integre-
ren met de andere onderdelen van
TNO. We moeten goed samenwer-
ken met de bestaande onderdelen.
Ook binnen Nederland moeten we
ons positioneren in de kennisinfra-
structuur, dus ten opzichte van de
universiteiten en bijvoorbeeld het
CWI. Er zijn daar al wel contacten,
maar daar kunnen we nog veel
meer uithalen.

Was het voor de werknemers van het
lab moeilijk om ineens van een KPN- in
een TNO-medewerker te veranderen?
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Ja, maar er is wel enthousiasme
voor die stap bij de mensen. Dat
komt natuurlijk ook omdat de toe-
komst lange tijd onzeker was. Maar
men ziet ook duidelijk de meer-
waarde van het deel zijn van TNO.
Men is erg geïnteresseerd in de ken-
nis die bij de andere TNO-institu-
ten aanwezig is en daar wordt ook
al mee samengewerkt. Veel proble-
men zijn breed en multidisciplinair
en dan kun je terugvallen op de rest
van TNO.

Het was altijd zo dat jonge mensen bij
KPN Research werden aangenomen
voor enkele jaren om vervolgens door te
stromen naar KPN. Wat zijn de moge-
lijkheden nu voor hen?
Dat is een aandachtspunt voor ons.
We willen die dynamiek erin hou-
den. We letten er nog steeds op als
we mensen aannemen dat ze ook
andere kwaliteiten hebben en niet
alleen goed zijn in onderzoek. KPN
blijft geïnteresseerd in doorstroom
hier vandaan, dus we hopen ook
dat het het geval blijft dat mensen
van hier een overstap naar KPN
maken. Voor ons is het ook goed
om oud-collega’s bij de grootste
klant te hebben; dat is belangrijk
voor je netwerk. Naarmate we meer
andere klanten krijgen hoop ik dat
er ook toestroom naar die andere
bedrijven zal plaatsvinden.

Is het voor grote bedrijven nog wel mo-
gelijk om een eigen grote researchafde-
ling in stand te houden?
Ik denk dat de grote bedrijven ze-
ker hun research in stand zullen
houden, maar een belangrijke
vraag is of ze die dan in Nederland
houden of naar andere plaatsen zo-
als India of China verschuiven. Dat
heeft niet alleen met arbeidskosten
maar ook met beschikbaarheid te
maken. Kijk als alle fabrieken in
China zitten en wij geen bèta-afstu-
deerders meer hebben, dan is het
logischer om daar ook je research te
vestigen.

Wat zou dat dan voor Nederland bete-
kenen?
Dat zou voor Nederland denk ik de
dood in de pot zijn. Het zou beteke-
nen dat Nederland zijn vooraan-
staande positie als ontwikkeld land
aan het verliezen is. Maar zo pessi-

mistisch ben ik nog niet. Ik denk dat
het erg belangrijk is dat we investe-
ren in kennis en kennisopbouw en
dat we dat ook exploiteren. We
kunnen heel goed zijn in innovatie
en het verkopen van de resultaten
daarvan aan het buitenland.

De huidige regering heeft de mond vol
van de kenniseconomie, maar zijn daar
wel de financiële middelen voor?
Nee, daar wordt dus te weinig in
geïnvesteerd. Dat zal moeten ver-
anderen willen we succesvol zijn. Je
ziet wel dat er nu aandacht is in de
politiek voor innovatie; het moet al-
leen nog wat concreter worden. Bij
vorige regeringen haalde het niet
eens het regeerakkoord en we heb-
ben nu wel het innovatieplan onder
leiding van de minister-president.
Dat is een stap vooruit maar er zal
ook concreet geïnvesteerd moeten
worden.

Hoe belangrijk vindt u maatschappelij-
ke relevantie voor de toegepaste wis-
kunde?
Dat is natuurlijk een punt van zorg
op dit ogenblik. Kijk bijvoorbeeld
naar de instroom bij de universitei-
ten. Ik denk dat de maatschappelij-
ke relevantie van toegepast wis-
kunde bijzonder groot is. Er zitten
hier ook heel veel toegepast wis-
kundigen. Dat heb je ook absoluut
nodig voor de nieuwe ontwikke-
lingen in de ICT. Ik denk ook dat
het voor de dienstverlenende sec-
tor, die steeds belangrijker wordt,
noodzakelijk is om meer met wis-
kundige modelleringstechnieken te
gaan werken.

Wat denkt u dat de oorzaak is van die
lage instroom bij de universiteiten? Is
dat een imagoprobleem?
Ik denk dat het voor een belangrijk
deel een imagoprobleem is. Het is
ook een probleem van het voortge-
zet onderwijs; ik denk dat het daar
begint. Daar wordt het imago ook
gevormd. Ik heb dat ook bij mijn ei-
gen kinderen gezien: je wilt geen
nerd zijn, het is niet stoer of cool om
wiskunde te doen. Ook de manier
waarop het vak gegeven wordt is
niet stimulerend. Mijn eerste wis-
kundeleraar is later hoogleraar ge-
worden in Eindhoven. Ik zie nu niet
meer zo snel een wiskundeleraar

aan het voorgezet onderwijs hoog-
leraar worden. Mijn andere leraren
later waren gepromoveerd en die
gaven toch met heel veel enthousi-
asme dat vak. Je hebt dan altijd een
paar leerlingen in zo’n klas die dat
aanspreekt en ook enthousiast wor-
den. Ik denk dat dat nu ontbreekt
en er een sfeer hangt van “ja dat vak
moet ook, het is niet cool en het is
moeilijk.”

Vindt u dat hier ook een rol is wegge-
legd voor het bedrijfsleven?
Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Het gebeurt nu al een beetje met
jet-net. Ik denk dat het ook belang-
rijk is dat vanuit het bedrijfsleven
duidelijk wordt gemaakt dat
bèta-mensen gewoon hard nodig
zijn en ook een goede carrière kun-
nen maken. Dat is misschien ook
een deel van het imagoprobleem.

Tot slot een algemene vraag: heeft u
nog advies voor de wiskunde?
Blijf alert op toepassingsmogelijk-
heden voor wiskunde. Je ziet toch
verschillen tussen die mensen die
gedreven worden door problemen
uit de buitenwereld en zij die zich
bezighouden met problemen van-
uit de wiskunde zelf. Ik denk dat
het heel belangrijk is oog te hebben
voor die delen van de wiskunde die
ook maatschappelijke toepassingen
hebben. Een mooi voorbeeld daar-
van vind ik zelf de discrete tomog-
rafie waar resultaten uit de getal-
theorie concrete toepassingen vin-
den in de medische technologie.

Wat gaat u missen van het CWI?
Wat ga ik missen? Dat is een goede
vraag! (Lange stilte.) Ik zou het niet
weten! Ik ben er toevallig vanoch-
tend nog geweest, dus ik blijf daar
contact mee houden. Ik denk met
ongelofelijk veel plezier terug aan
het CWI, maar het is een periode in
mijn leven die nu voorbij is.

Wat ik altijd wel ontzettend leuk
vond is het internationale karakter
van het CWI. Dat gaat hier ook wel
komen, maar is op dit moment wat
minder. Er waren over het alge-
meen ook altijd jonge mensen op
het CWI. Dat is hier ook zo: er wer-
ken jonge, enthousiaste, dynami-
sche mensen. �
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