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COMMIT/ is klaar. Honderddertig partners, waar-
van een twintigtal academisch, negentig profit, 
en een twintigtal non-profit, hebben samenge-
werkt in zestien grote projecten met het doel 
om ICT-technologie in Nederland blijvend een 
breder draagvlak te geven. De bestaansreden van 
Commit is ICT-Science beter in de maatschappij 
brengen als de motor waarmee samenlevingen 
in de 21e eeuw een sprong vooruit kunnen maken. 

Alle belangrijke adviesorganen van de regering 
– de Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid, 
het AWTI, het Rathenau-instituut van de Tweede 
Kamer en het CPB – onderkennen in 2016 dat 
ICT de vernieuwende kracht is achter alle andere 
innovatiekrachten. Wat is nano zonder ICT? 
Wat is nano science zonder ICT science? Wat is 
DNA-technologie zonder DNA-matching? Wat is 
big data zonder machine-leren? Wat is technolo-
gie zonder ICT? Wat is economische groei zonder 
de snelst groeiende data-technologie bedrijven? 
Als modern land kan je gewoon niet zonder inves-
teringen in moderne ICT en dus ook niet zonder 
een ICT-Science.

Nou wil het toeval dat ICT-Science in Nederland 
heel goed is, binnen Commit en daarbuiten. 
Maar in 2010 bij het begin van Commit geloofden 
Nederlandse bedrijven dat goede ICT alleen te 
koop was, vooral in het buitenland. En weten-
schappers op hun beurt geloofden dat buiten 
hun kampement weinig interessants gebeurde in 
Nederland. Beide visies zijn historisch onjuist ge-
bleken. Er gebeuren in de Nederlandse bedrijven 
heel veel spannende dingen met data en kennis, 
en het is dus zaak om de Nederlandse ICT-Science 
uit haar tent te lokken. En, ICT-bedrijven zijn nu 
de grootste bedrijven van de wereld juist omdat 
ze hun data en hun kennis voor zich houden. Je 
moet als Nederland dus wel investeren in eigen 
ICT en eigen kennis in ICT, en dus in een eigen 
ICT-Science. Commit heeft door de connectie tus-
sen negentig bedrijven met twintig academische 
instellingen het voorbeeld gegeven hoe moderne 
samenlevingen kunnen functioneren.

Commit viel in goede aarde en er bloeide veel op. 
Onze silo bevat 2500 wetenschappelijke resulta-
ten, software, gebruikersstudies, disseminaties 

in de pers, eerbewijzen en valorisatiebewijzen. 
Alleen in patenten doen we het slechter dan 
vooraf afgesproken. (Patenten zijn in de ICT niet 
overal even belangrijk en handhaving in de ICT 
is eigenlijk alleen weggelegd voor hele grote 
bedrijven). In alle andere cijfers zijn de factoren 
beter dan afgesproken. Maar het belangrijkste zit 
niet in deze cijfers. Voor Commit draaide het niet 

om ICT-Science alleen: die zit wel goed. Het ging 
erom dat ICT-Science wordt verbonden met 
Nederland. Daarvoor waren waarborgen inge-
bouwd in de Commit-werkwijze, en dat is ook 
geslaagd. Van die verschillende dimensies waarop 
Commit wordt beoordeeld vindt men de valorisa-
tiebewijzen in de Nederlandse cultuur van boter 
bij de vis al gauw de belangrijkste, maar mijn 
stelling is dat je daarvoor wel een beetje geduld 
moet hebben. 

Er zijn genoeg spin-offs begonnen, buitenlandse 
vestigingen neergestreken en Nederlandse be- 
drijven vernieuwd om te concluderen dat we er 
een stuk beter voorstaan dan zes jaar geleden. 
We begonnen met zeventig partners, tien vielen 
er af, maar we eindigen met honderddertig vooral 
profit-partners.

Commit is het grootste programma in ICT-Science 
dat Nederland ooit heeft gehad. Groot en succes- 
vol, maar niks bijzonders eigenlijk als je het verge-
lijkt met het buitenland. In Ierland is er 75 miljoen 
euro overheidsinvestering. In Frankrijk 160, in 
Groot Brittannië 247 en in Oostenrijk 80 miljoen 
euro.

Commit is nog niet helemaal klaar. De projecten 
ronden hun laatste resultaten af, er wordt nog 
gewerkt aan de laatste verslaggeving. En, er lopen 
nog twintig valorisatieprojecten en twaalf zwaluw-
projecten als brug naar de toekomst. Op allerlei 
gebieden. In dit blad vindt u een greep uit onze 
collectie: leeftijd schatten van een plaatje, data-
analyse in topsport, bewegende videovloeren om 
op te spelen, de strijd tegen te veel water met 
behulp van data en ICT in de zorg voor ouderen. 
Ach, kijk beter zelf want wij willen u inspireren! 
U weet ons te vinden als de vonk overslaat.

Commit mag dan bijna klaar zijn, ICT-Science is 
dat niet, zeker niet in Nederland. We have only just 
begun.•
Arnold Smeulders,
directeur COMMIT/
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