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Samenvatting 

Dit rapport bevat de bevindingen van de eindevaluatie van het STEVIN-

programma, een bilateraal onderzoeksprogramma gericht op taal- en 

spraaktechnologie in Nederland en Vlaanderen.  

 

De doelstellingen en de opzet van het STEVIN-programma 

De missie van het STEVIN-programma is het geven van een stimulans aan de 

Nederlands-Vlaamse taal- en spraaktechnologiesector met als doel de 

innovatiecapaciteit van die sector te vergroten en tegelijkertijd de positie van het 

Nederlands in de moderne informatie- en communicatiewereld te versterken. 

De missie van het STEVIN-programma is: 

• Het stimuleren van de TST-sector in Vlaanderen en Nederland en het 

versterken van de innovatiecapaciteit van deze sector. 

• Het versterken van de positie van het Nederlands in de moderne informatie- 

en communicatiewereld. 

 

De missie van het programma is vertaald in een drietal specifieke doelstellingen, 

die nauw met elkaar samenhangen. Het gaat om de volgende doelstellingen:  

1. Het realiseren van een adequate digitale taalinfrastructuur voor het 

Nederlands, gebaseerd op de prioriteitenlijst van BasisTaalVoorzieningen 

(BaTaVo). 

2. Het verrichten van strategisch onderzoek op het gebied van taal- en 

spraaktechnologie, met name in die domeinen waar de vraag naar concrete 

taal- en spraaktechnologische toepassingen groot is. 

3. Het stimuleren van flankerende activiteiten, waaronder: 

− het bevorderen van netwerk- en zwaartepuntvorming en verankering; 

− het opleiden van nieuwe experts;  

− het stimuleren van de vraag naar TST-producten en kennisoverdracht; 

− het adequaat regelen van intellectuele eigendomsrechten (IPR).  
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Het STEVIN-programma richt zich zowel op kennisinstellingen als het 

bedrijfsleven, zodat de ontwikkelde basistaalvoorzieningen en het uitgevoerde 

onderzoek nauw aansluiten bij de daadwerkelijke behoeften van de taal- en 

spraaktechnologieleveranciers, de applicatieontwikkelaars en hun klanten. Om 

de hierboven genoemde doelstellingen te kunnen bereiken heeft het programma 

een hybride karakter gekregen, waarin een combinatie van verschillende 

stimuleringsinstrumenten is ingezet. In het kader van het STEVIN-programma 

zijn diverse oproepen uitgezet: 

• drie oproepen voor O&O-projecten (open oproep) in 2004, 2005 en 2007; 

• twee oproepen voor tenderprojecten (gerichte oproep) in 2005 en 2007; 

• drie oproepen voor demonstratieprojecten in 2005, 2006 en 2007; 

• drie oproepen voor het educatieve projecten in 2007, 2008 en 2009; 

• twee oproepen voor het organiseren van masterclasses in 2008 en 2009. 

Tevens zijn er diverse flankerende activiteiten georganiseerd, zoals netwerk-

bijeenkomsten, symposia en andere publicitaire bijeenkomsten. 

Het STEVIN-programma wordt gefinancierd door diverse partijen in Nederland 

en Vlaanderen, waarbij een verdeling van een derde voor Nederland en 

tweederde voor Vlaanderen is gehanteerd. Het gaat om de volgende partijen: het 

departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse 

overheid, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en IWT in Vlaanderen 

en de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW), NL Innovatie (onderdeel van Agentschap NL) en NWO in 

Nederland. Het totale budget van het programma bedraagt €11,4 miljoen voor de 

periode van 2004 tot en met 2011. 

De coördinatie van het STEVIN-programma is in handen van de Nederlandse 

Taalunie. De NTU stuurt het programmabureau aan en is zowel inhoudelijk als 

financieel eindverantwoordelijk. De globale supervisie van het programma wordt 

verzorgd door het  overkoepelende Vlaams-Nederlandse Bestuur Taal- en 

Spraaktechnologie (TST- Bestuur). De concrete inhoudelijke uitwerking van het 

STEVIN-programma is de verantwoordelijkheid van de Programmacommissie, 

die wordt ondersteund door het programmabureau. Dit bureau is een 

samenwerking tussen NWO en het NL Innovatie. De taken van het 

programmabureau zijn het verzorgen van organisatorische, administratieve en 

secretariële ondersteuning. Ten slotte zijn er nog twee werkgroepen, een voor 

flankerende activiteiten en een voor IPR.  
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De opdracht voor en opzet van de evaluatie 

In de opdracht voor de evaluatie zijn een aantal algemene en een aantal concrete 

evaluatievragen  geformuleerd. Deze vragen betreffen: 

Efficiëntie: het gaat daarbij onder meer om vragen als: Zijn de middelen op een 

correcte en adequate manier aangewend?; Is de organisatie van het programma 

efficiënt? en  Is de monitoring van het programma adequaat? 

Effectiviteit: dit gaat over de effecten en impact van het programma. Concrete 

vragen zijn onder andere: Heeft het programma de gestelde doelstellingen 

gehaald? Is het programma effectief georganiseerd? en Heeft het programma 

invloed gehad op de beleidsagenda in Vlaanderen en Nederland? 

Bruikbaarheid: dit betreft vragen zoals: zijn de voor de start van STEVIN 

gesignaleerde knelpunten in het TST-domein met succes aangepakt, is er een 

overlap met andere activiteiten/inspanningen en welke rol speelt STEVIN binnen 

het TST-domein, zowel nationaal als internationaal? 

Relevantie: gaat in op vragen als: In welke mate heeft STEVIN geleid tot 

bruikbaar materiaal voor het TST-veld en gebruikersgroepen?; In welke mate is 

de technologische en wetenschappelijke stand van zaken in het TST-domein 

geëvolueerd? en Wat is de meerwaarde van STEVIN voor de verschillende 

actoren?  

 

De verschillende evaluatievragen zijn geclusterd rondom de verschillende 

processen die in het STEVIN-programma te onderscheiden zijn: 

1. De organisatie en aansturing van het programma 

2. Het aanvraag- en beoordelingsproces 

3. De effecten en impacts van het programma 

4. De positionering van het STEVIN-programma ten opzichte van andere 

programma’s 

5. De toekomst van het programma 

 

Om de verschillende evaluatievragen te beantwoorden is een combinatie van 

zowel kwantitatieve als meer kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Via 

deskstudie is al het relevante materiaal geanalyseerd. Daarnaast zijn er twee 

online surveys uitgezet onder de deelnemers aan het STEVIN-programma: één 

voor kennisinstellingen en één voor bedrijven. Verder zijn er 23 interviews 

gehouden met een grote verscheidenheid aan betrokkenen bij het STEVIN-

programma. Door middel van een internationale benchmarkstudie is het STEVIN-
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programma vergeleken met andere (buitenlandse) onderzoeksprogramma’s. Een 

viertal internationale experts heeft de wetenschappelijke output van het 

programma beoordeeld en via een netwerkanalyse zijn de relaties binnen het 

STEVIN-programma in kaart gebracht. Een integrale analyse van alle data heeft 

vervolgens geleid tot de voorliggende rapportage. 

 

Conclusies t.a.v. de organisatie en aansturing van het programma 

Het STEVIN-programma kent een duidelijke interventielogica en de integrale 

opzet van het programma is een duidelijke meerwaarde. Het is een sterk punt 

van STEVIN dat het is gericht op de gehele keten van basistaalvoorzieningen, 

strategisch onderzoek, toepassingsgericht onderzoek en demonstratieprojecten. 

Door de gelijktijdige aandacht voor taal- en spraaktechnologie wordt 

kruisbestuiving mogelijk gemaakt binnen één programma. Een ander sterk punt 

is dat Vlaanderen en Nederland de krachten (en financiën) hebben gebundeld in 

een gezamenlijke aanpak voor het hele taalgebied. De schaalgrootte die hiermee 

bereikt wordt is een stimulans voor hogere kwaliteit (via selectie van de beste 

voorstelling in competitie) en voorkomt versnippering. Andere bi- of trilaterale 

programma’s werken meestal niet met een ‘common pot’ en kennen een 

gedecentraliseerde aanpak die minder efficiënt is en minder schaalvoordelen 

oplevert. 

De governancestructuur van STEVIN wordt door veel betrokkenen ingewikkeld 

gevonden, maar tegelijkertijd ook als onvermijdelijk bestempeld. De opzet vloeit 

voor een belangrijk deel voort uit de opzet van het programma. De enige 

weeffout is de te grote afstand tussen het programmabureau en de NTU als 

coördinator van het programma. De NTU en het TST-bestuur in het bijzonder 

hebben behoefte aan directe ondersteuning en korte lijnen. Het 

programmabureau staat echter op relatief grote afstand en is bovendien over 

twee organisaties verdeeld. Een belangrijk knelpunt is dat de taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende gremia onvoldoende scherp zijn 

gedefinieerd en afgebakend. Dit heeft met name bij het financiële beheer ook 

daadwerkelijk tot problemen geleid. Een ander knelpunt was dat het 

programmabureau (NL Innovatie) steken heeft laten vallen en soms niet de 

vereiste ondersteuning kon bieden. De oorzaak hiervoor waren de vele personele 

wisselingen bij NL Innovatie. De onevenwichtige samenstelling van enkele 

gremia wordt soms door een deel van de betrokkenen ook als een verbeterpunt 

genoemd. 

In de evaluatie is ook specifiek gekeken naar het functioneren van de beide 

werkgroepen. Deze worden verschillend beoordeeld. Alle respondenten menen 

dat de Werkgroep Flankerende Activiteiten niet goed heeft gefunctioneerd, al 

worden de demonstratieprojecten wel zeer gewaardeerd. Mogelijke redenen die 

hiervoor worden aangevoerd, zijn de onduidelijke rolverdeling en positionering 

van de werkgroep, onvoldoende commitment van de leden van de werkgroep, 
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onvoldoende ondersteuning door het programmabureau en onvoldoende 

vertegenwoordiging van TST-toepassers en het bedrijfsleven. Over de Werkgroep 

IPR zijn nagenoeg alle respondenten positief. Op het terrein van IPR was er niets 

voorhanden en de werkgroep heeft een flinke vooruitgang geboekt in een zeer 

complexe materie. Wel worden er twee kanttekeningen gemaakt. De eerste is dat 

een meer substantiële inspanning noodzakelijk was om IPR tijdig op de rit te 

krijgen. De tweede kanttekening is meer principieel van aard en betreft de 

geringe ruimte die er was voor open source.  

De financiële monitoring is aanvankelijk niet goed verlopen. Door het ontbreken 

van sluitende afspraken tussen de NTU en het programmabureau over de 

financiële rapportage, is er uiteindelijk  verwarring ontstaan over de bestedingen 

die nog gedaan konden worden. Ten aanzien van de rentebaten waren er ook 

geen afspraken over hoe die berekend zouden moeten worden. In beide gevallen 

zijn er de nodige inspanningen gepleegd om dit helder te krijgen. Ten slotte zijn 

enkele onduidelijkheden geweest over het wel of niet ten laste leggen van 

specifieke posten van het STEVIN-budget. Posten die eerder niet waren voorzien, 

zijn later ten laste van de STEVIN-begroting gebracht. 

De overheadkosten van het programma bedragen 6,6% van het totale budget. Dit 

percentage is in lijn met vergelijkbare programma’s. Al met al kan worden 

geconcludeerd dat de overheadkosten zich op een normaal niveau bevinden voor 

het soort programma dat STEVIN is. 

 

Conclusies t.a.v. het aanvraag- en beoordelingsproces 

STEVIN heeft ervoor gekozen om het beschikbare budget in verschillende 

oproepen uit te zetten. Dit heeft goed gewerkt. Belangrijke meerwaarde van die 

opzet is dat er gericht sturing kon worden gegeven aan de samenstelling van het 

projectenportfolio en de verschillende accenten daarin. De oproepen zijn ook 

voldoende helder opgezet en de respondenten zijn tevreden over de 

communicatie en de informatievoorziening binnen het STEVIN-programma. Het 

programmabureau heeft nauwelijks klachten gehad over de selectieprocedure of 

over mogelijke belangenverstrengeling. De aanvraag- en beoordelingsprocedures 

zijn goed van opzet en zorgvuldig doorlopen. De bijdrage van het International 

Assessment Panel (IAP) in het STEVIN-programma wordt als zeer positief 

ervaren. Het IAP waarborgt de onafhankelijkheid in de beoordeling van 

projectvoorstellen en heeft STEVIN ook internationaal gepositioneerd.  

Uit de evaluatie kunnen we afleiden dat het programma de beoogde doelgroepen 

(met name kennisinstellingen en bedrijven) heeft bereikt. Groepen die niet of in 

veel mindere mate zijn bereikt, zijn met name partijen die zich bevinden in TST-

toepassingsdomeinen. Dat niet alle potentiële gebruikers van TST zijn bereikt, is 

begrijpelijk gezien de nadruk in het programma op basistaalvoorzieningen en 
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strategisch onderzoek. Een deel van de gebruikers is wel bereikt via producten 

van bedrijven die meedoen.  

 

De conclusies t.a.v. de effecten en impact van het programma 

Uit de evaluatie blijkt dat de belangrijkste doelstellingen van het STEVIN-

programma in belangrijke mate zijn gehaald. Er zijn voldoende projecten 

gefinancierd die zijn gericht op het realiseren van een adequate digitale 

infrastructuur op basis van de BaTaVo-lijst waardoor STEVIN erin is geslaagd een 

significante bijdrage te leveren aan het realiseren van de benodigde digitale 

taalinfrastructuur. De bijdrage van STEVIN aan het invullen van de BaTaVo-

prioriteitenlijst is een van de sterke punten van het programma en wordt als 

zodanig door velen (h)erkend. 

De respondenten in deze evaluatie zijn over het algemeen ook positief over het 

realiseren van de doelstelling van het verrichten van strategisch onderzoek. De 

kwantiteit van de wetenschappelijke kennisproductie is goed te noemen. Bij het 

strategische onderzoek worden echter wel enkele kritische kanttekeningen 

gemaakt. Het onderzoek binnen STEVIN is over het algemeen goed, maar niet 

grensverleggend. Dat blijkt onder andere uit het relatief kleine aantal publicaties 

in toptijdschriften. Tevens ontbreekt er een publicatie waarin de resultaten van 

het STEVIN-programma in onderlinge samenhang worden gepresenteerd. Een en 

ander heeft te maken met de positie van het Nederlands als object van 

wetenschappelijk onderzoek en met het feit dat de aard van de 

onderzoeksprojecten (onder meer de taalinfrastructuur) zich niet zo goed lenen 

voor internationale toppublicaties. Om deze redenen is de ambitieuze 

publicatiestrategie waarop werd aangedrongen in de mid-term review niet goed 

van de grond gekomen.  

STEVIN heeft een grote toegevoegde waarde gehad voor de uitvoering van de 

onderzoeksprojecten. Slechts een heel klein percentage van de projecten zou ook 

zonder STEVIN doorgang hebben gevonden aan kennisinstellingen. Dit is een 

indicatie van een grote additionaliteit van STEVIN. 

De aandacht binnen STEVIN voor toepassing en meer in het bijzonder de 

demonstratieprojecten wordt als een ander sterk punt van STEVIN gezien. De 

projecten laten zien wat er met TST allemaal mogelijk is en weten concreet 

toepassers bij de valorisatie van de onderzoeksresultaten te betrekken. 

Bovendien genereren ze veel publiciteit en kennen ze een lichte procedure. Het 

programma is er minder in geslaagd om bij te dragen aan opleiding en Human 

Capital. Er zijn relatief weinig nieuwe jonge onderzoekers (promovendi) 

aangesteld en de educatieve projecten waren beperkt in aantal en omvang. 

Alle betrokkenen zijn eveneens positief over de realisatie van de derde STEVIN-

doelstelling; het stimuleren van netwerk- en zwaartepuntvorming. Het 
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versterken van netwerken wordt door bijna iedereen genoemd als een zeer sterk 

punt van het programma. Door STEVIN is bestaande samenwerking 

geïntensiveerd en zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, met name 

tussen kennisinstellingen en bedrijven. In mindere mate heeft het programma 

ook de Vlaams-Nederlandse samenwerking een impuls gegeven. Verschillende 

vervolgprojecten (o.a. ook CLARIN) duiden erop dat het netwerk ook duurzaam 

is. STEVIN vervult ten slotte ook een belangrijke platformfunctie.  

 

Conclusies t.a.v. de positionering van het STEVIN-programma 

STEVIN is een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Het past 

in het streven naar grensoverschrijdende samenwerking op de terreinen van 

economie, wetenschap en innovatie. STEVIN neemt ten opzichte van andere 

programma’s een unieke positie in. Het is vrijwel het enige programma dat 

expliciet en exclusief is gericht op TST én de Nederlandse taal. Het is bovendien 

een van de weinige programma’s die een integrale aanpak kent. Een belangrijke 

meerwaarde van STEVIN is dat het inzet op het op- en uitbouwen van een 

basistaalinfrastructuur voor het Nederlands, want hiervoor zijn andere 

steunkanalen moeilijk aan te spreken.  

Vanuit het STEVIN-programma is er weinig actieve samenwerking of afstemming 

met aanverwante programma’s geweest. Er is via personele overlap in de 

besturen, stuurgroepen en programmacommissies en dankzij 

onderzoeksgroepen die zowel in STEVIN als in andere programma’s deelnemen, 

wel de nodige informele afstemming en uitwisseling geweest. Een afstemming 

tussen STEVIN en andere programma’s is ook tot stand gebracht door het feit dat 

STEVIN onderdeel is van een bredere gecoördineerde aanpak van 

Nederlandstalige TST.  

Het STEVIN-programma heeft een positieve invloed gehad op het nationale 

beleid. STEVIN heeft de TST-sector in Vlaanderen en Nederland beter op de kaart 

gezet en geleid tot meer beleidsmatige aandacht voor TST. Een belangrijk effect 

van STEVIN is dat het de weg heeft geëffend voor nieuwe vormen van bilaterale 

samenwerking. De invloed in beide landen verschilt echter wel. In Vlaanderen is 

er een sterke betrokkenheid, met name vanuit het departement EWI en is er de 

bereidheid om voor een langere periode te investeren in het TST-domein. In 

Nederland is er een meer gedifferentieerd beeld. NWO en het ministerie van OCW 

hebben TST goed op het netvlies staan, maar dat geldt voor het ministerie van EZ 

veel minder. Tevens is in Nederland de financiering voor de langere termijn niet 

verzekerd.  
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Aanbevelingen en een blik naar de toekomst 

Taal- en spraaktechnologie voor de Nederlandse taal heeft een belangrijke 

ontwikkeling doorgemaakt, mede dankzij STEVIN. Belangrijke knelpunten zoals 

geïdentificeerd in de BaTaV0-prioriteitenlijst zijn inmiddels opgelost. Het 

programma heeft zijn doelstellingen gehaald. Al met al kunnen we spreken van 

een succesvol programma. Met het oog op een mogelijk vervolg van het STEVIN-

programma hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

1. De integrale benadering van STEVIN heeft goed gewerkt en verdient 

navolging in een eventueel vervolg op STEVIN. De nadruk dient dan te 

worden verlegd van de onderste lagen in het TST-innovatiesysteem 

(basistaalvoorzieningen en strategisch onderzoek) naar de hogere lagen 

(toepassingsgericht onderzoek en demonstratieprojecten). Het is zaak om 

een goede balans en samenhang te vinden tussen de verschillende soorten 

onderzoek. Bij de uitwerking zouden meerdere modaliteiten mogelijk moeten 

zijn: basisonderzoek gekoppeld aan meer toegepast onderzoek en projecten 

die puur gericht zijn op ofwel strategisch ofwel toegepast onderzoek. Ook 

voor projecten gericht op basistaalvoorzieningen moet ruimte zijn, al zal dit 

minder prioriteit moeten krijgen dan in STEVIN 1. 

2. STEVIN is een voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking via ‘joint 

programming’ die meerwaarde heeft gehad voor zowel financiers als 

uitvoerders. Een eventueel vervolg op STEVIN zou ook een bilaterale opzet 

moeten krijgen met een ‘common pot’. 

3. De hoofdstructuur van de governance hoeft niet te worden aangepast. Wel 

zouden de taken en verantwoordelijkheden nauwkeuriger omschreven 

moeten worden, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat de taken en 

rollen zijn van de verschillende organen. 

4. Het programmabureau dient bij een vervolg dichter gepositioneerd te 

worden bij de NTU. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een detachering bij 

de NTU vanuit de verschillende organisaties. Op die manier worden de lijnen 

korter en kan het programmabureau voor een meer directe ondersteuning 

zorgen van het TST-bestuur. 

5. Het programmabureau moet ook evenwichtiger samengesteld worden in de 

zin dat er een betere balans is tussen Vlaanderen en Nederland.  

6. In meer algemeen zin moet – mede afhankelijk van de focus van een 

vervolgprogramma – gekeken worden naar de samenstelling van de 

verschillende werkgroepen en commissies. De vertegenwoordiging van het 

bedrijfsleven en toepassers zou versterkt moeten worden als het programma 

zich meer gaat focussen op toepassing van TST-kennis in de praktijk. 

7. Voor aanvang van een vervolg op STEVIN zal er een advies moeten komen 

over hoe het vervolgprogramma om zal gaan met IPR. De rol van open source 
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en een inventarisatie van de benodigde acties zijn hierbij belangrijke 

aspecten. Voorafgaand aan het programma moeten de spelregels ten aanzien 

van IPR duidelijk zijn uitgewerkt en ook zal gekeken moeten worden naar de 

beschikbaarheid van template-contracten et cetera. Hierbij kan worden 

voortgebouwd op het werk dat de Werkgroep IPR binnen STEVIN heeft 

verricht en de ervaringen van de TST-Centrale. 

8. In het vervolgprogramma zou actiever samenwerking gezocht moeten 

worden met aanverwante programma’s op nationaal niveau, zoals CATCH 

(2), en Europees niveau. Tevens zou actief gekeken moeten worden of er 

aansluiting mogelijk is bij maatschappelijke innovatieprogramma’s op het 

terrein van onderwijs, zorg en veiligheid.  

9. Als strategisch onderzoek in een vervolgprogramma weer een belangrijke 

plaats krijgt, zou er meer nadruk moeten komen op publicaties in 

internationale tijdschriften en op internationale topconferenties.  

10. Overwogen zou kunnen worden om geld ter beschikking te stellen voor een 

internationale publicatie waarin de resultaten van het STEVIN-programma in 

onderlinge samenhang worden gepresenteerd. 

 

Uit onze evaluatie en verschillende brainstorms en forecasts komt een aantal 

toepassingsgebieden naar voren dat perspectiefrijk is voor een vervolg op het 

STEVIN programma. Het gaat om de volgende toepassingsgebieden:  

• Gezondheidszorg: in de gezondheidszorg zijn talrijke voorbeelden van 

mogelijke toepassingen van TST. Het gaat aan de ene kant om een groeiende 

vraag naar patiënteninformatie, computersystemen en het ontsluiten van 

informatie en aan de andere kant de hulp aan specifieke patiëntengroepen in 

het dagelijks leven. 

• Onderwijs: TST kan een bijdrage leveren aan het zogenaamde e-leren en aan 

het vormgeven van een-leven-lang-leren. Ook kan TST nieuwe mogelijkheden 

aandragen voor het oplossen van problemen zoals dyslexie, laaggeletterdheid 

en taalachterstanden. 

• E-government: de overheid kan op verschillende manieren gebruik maken 

van TST-toepassingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het efficiënt 

aanbieden van informatie via digitale loketten en voor het beheer en 

ontsluiten van informatie en documentatie. 

• Veiligheid: met het oog op de veiligheid wordt heel veel informatie 

opgeslagen. Automatische middelen kunnen grootschalige informatiestromen 

snel verwerken en de saillante passages voor nadere inspectie apart zetten. 

Tevens kan TST een bijdrage leveren aan de verhoging van de 

verkeersveiligheid door technologische hulpmiddelen in de auto.  
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• Cultureel erfgoed: steeds meer cultureel erfgoed komt digitaal beschikbaar. 

Met taal- en spraaktechnologie kunnen complexe vragen worden gesteld aan 

het materiaal en kan het materiaal beter ontsloten worden (ook voor een 

breed publiek). 

 

Bij de programmatische invulling van een mogelijk vervolg op STEVIN zullen 

deze toepassingsdomeinen – en de bijbehorende verkenningen – nadrukkelijk 

meegenomen moeten worden. Daarbij zal de programmacommissie de 

vertegenwoordigers van deze toepassingsgebieden nauwer bij het programma 

moeten betrekken (aanbeveling 6) en de relatie tot andere relevante 

programma’s moeten bezien (aanbeveling 8). 
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