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Matchingbehoefte bij universiteiten
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Een steeds belangrijker deel van het onderzoeksgeld wordt verdeeld in competitie:
onderzoekers doen aanvragen, waarvan alleen de beste worden gehonoreerd. Subsidieverstrekkers, zoals EU en NWO, vergoeden slechts een deel van de totale kosten van een
onderzoeksproject. Het andere deel moeten universiteiten dus bijleggen of matchen. Dat
doen zij door de inzet van onderzoekers en onderzoeksinfrastructuur die betaald worden
uit de 1e geldstroom. Met het principe van matching is niets mis, maar door de
toegenomen projectfinanciering en de voorziene groei in het Europese onderzoeksbudget
in Horizon2020, wordt de druk op de 1e geldstroom groter.
Matchingbehoefte universiteiten is toegenomen
Uit een onderzoek van EY in opdracht van de VSNU en de ministeries van OCW en EZ is
gebleken dat universiteiten te maken hebben met een toenemende matchingbehoefte.
Dit komt door een stijging van de projectfinanciering van 83% ten opzichte van de overheidsbekostiging in de periode 2003 tot en met 2012.
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Ontwikkeling geldstromen universiteiten Bron: “Uitkomsten feitenonderzoek matchingbehoefte op (Europese) onderzoeksubsidies”.

Voor iedere euro projectfinanciering die een universiteit ontvangt, moet de universiteit er
gemiddeld €0,74 bijleggen. Andersom leidt iedere euro die universiteiten besteden aan
matching tot €1,35 aan nieuwe projectfinanciering. Matching heeft dus een multiplier effect.
De schaduwkant ervan is dat de druk op de 1e geldstroom steeds verder toeneemt. De
omvang van de 1e geldstroom stelt aldus een bovengrens aan de omvang van de
onderzoeksactiviteiten in de 2e en 3e geldstroom.
Benutten van kansen in de EU
De verwachting is dat de komende jaren de matchingbehoefte verder toeneemt. Het nieuwe
Europese onderzoeksprogramma Horizon2020 heeft namelijk een totaalbudget van €79
miljard, dit is 41% hoger dan het voorgaande EU-programma KP7. Horizon2020 biedt meer
kansen om de Nederlandse wetenschap te versterken, maar het vraagt ook om een grotere
financiële armslag bij universiteiten om hierop in te spelen. Gezien de ambitie van de
universiteiten en Nederland om tot de top van de wereld te behoren, is het belangrijk dat de
1e geldstroom gelijke pas houdt met de ontwikkeling in de andere geldstromen.
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Matching als bindmiddel tussen geldstromen
Matching wordt gezien als bindmiddel tussen de verschillende geldstromen. De Nederlandse
wetenschap wordt gefinancierd vanuit verschillende geldstromen.
 de eerste geldstroom is direct afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en vormt de basisfinanciering die elke universiteit krijgt voor onderwijs
en onderzoek;
 de tweede geldstroom is afkomstig van zelfstandige publieke organisaties als NWO
(Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek);
 de derde geldstroom is projectgebonden financiering, vaak van private instellingen
maar ook van ministeries en in toenemende mate van de EU.
Door de groter wordende som van de 2e en 3e geldstroom is de verhouding tussen
geldstromen sterk veranderd en komt er meer druk op de 1e geldstroom.
Feitenonderzoek Ernst & Young
In opdracht van de VSNU, het ministerie van OCW en het ministerie van EZ heeft EY in 20132014 een feitenonderzoek uitgevoerd naar matching. Hieruit is het rapport ‘Uitkomsten
feitenonderzoek matchingbehoefte op (Europese) onderzoeksubsidies’ gekomen, waarop
deze factsheet grotendeels gebaseerd is. In het onderzoek zijn bij een zestal universiteiten
131 onderzoeksprojecten onderzocht. EY heeft in 2003-2004 een vergelijkbaar onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid.
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