
VU Research Portal

The Intellectual Salmon Run:

Gurney, T.M.

2014

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Gurney, T. M. (2014). The Intellectual Salmon Run: Knowledge Transfer and Dynamics between Academia and
Industry. [PhD-Thesis – Research external, graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam]. Rathenau
Instituut.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/fcb4337b-ef26-4052-801c-fc4cde4f5fab


De intellectuele kringloop: overdracht en dynamiek van kennis tussen de academische wereld en 
bedrijfsleven 
 
NL Abstract  

We zien technologieën als het resultaat van kennis die in de loop van de tijd is vergaard en op 

uiteenlopende, soms nieuwe, manieren wordt toegepast. Door opleiding en praktijkervaring 

verwerven wetenschappers en onderzoekers een inzicht op fundamenteel niveau in de fenomenen 

die ze bestuderen, en kunnen ze nieuwe methoden ontwerpen om deze inzichten toe te passen.  

 

Om de kennis die op de ene locatie wordt gegenereerd op een andere locatie op een zinvolle manier 

toe te kunnen passen is in veel gevallen echter een vorm van vertaling, overdracht of transliteratie 

nodig. Met andere woorden: in de dynamiek van wetenschap en technologie worden het continent 

waar de theorie ontspruit en het continent waar de toepassing tot bloei komt vaak van elkaar 

gescheiden door een oceaan van ervaring en tijd. En die oceaan willen we graag oversteken. De 

overdracht van kennis naar de andere kant van deze metaforische oceaan van ervaring en tijd is niet 

wezenlijk anders dan wat er in de realiteit gaande is. De eindresultaten van de complexe interactie 

tussen individuen, bedrijven, universiteiten en omgevingen – zowel producten, processen als ideeën 

– volgen kronkelige wegen. Om deze wegen te volgen en in kaart te brengen, zowel op het 

microniveau van twee met elkaar communicerende individuen als op het niveau van het 

landenoverstijgend beleid, is een gerichte inspanning nodig. Veel vragen op het gebied van de 

operationalisering van kennisoverdracht zijn nog steeds onbeantwoord, en dat leidt tot 

onduidelijkheid in dit onderzoeksgebied. We weten nog steeds niet welke kennis wordt 

overgedragen, waarvandaan en aan wie, hoe de overdracht en ontvangst precies in hun werk gaan 

en wat de omstandigheden zijn waarbinnen overdracht plaatsvindt. Bovendien zijn deze vragen niet 

alleen van belang voor de wetenschap, maar ook voor de samenleving, in het kader van innovatie en 

innovatiebeleid, hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. Het bedrijfsleven heeft hier groot belang bij 

omdat de kennisoverdracht tussen de academische wereld en het bedrijfsleven een zeer belangrijke 

rol speelt in de inspiratie en de kennis die het nodig heeft om producten en diensten te produceren 

en ontwikkelen.  

 

Om te onderzoeken welke processen en mechanismen een rol spelen bij de overdracht van kennis, 

moeten we eerst de drie belangrijkste aspecten van kennisoverdracht definiëren. Het eerste is van 

betrekking op de kennis zelf: hoe is deze gegenereerd, hoe is ze ontwikkeld en hoe is de overdracht 

ervan voorbereid? Het tweede aspect betreft de ‘zender’ en de ‘ontvanger’ van de informatie of 

kennis: wie zijn zij en op welke manier heeft elk van hen bijgedragen aan de kennis? Het derde 



aspect heeft te maken met de omgeving: op welke manier hebben de omstandigheden bijgedragen 

aan een productieve overdracht van de kennis? Deze aspecten vormen de basis van mijn 

hoofdvraag, die luidt: Welke kenniselementen worden er overgedragen van de academische wereld 

naar het bedrijfsleven, hoe worden deze overgedragen en welke factoren zijn van invloed op deze 

overdracht? 

 


