
Mailwisseling Maarten Steinbuch – hoogleraar Technische 
Universiteit Eindhoven  
 
Mail Nieuwsuur aan Steinbuch, 17/02/2022 
 
Geachte	heer	Steinbuch,	 
	
 
Deze	mail	ontvangt	u	in	uw	hoedanigheid	als	hoogleraar.	Voor	actualiteitenrubriek	Nieuwsuur	
(NOS/NTR)	werk	ik	aan	een	publicatie	waarin	uw	naam	wordt	genoemd	en	daarom	stuur	ik	u	enkele	
vragen	ter	wederhoor. 
	 
Kort	inleidend: 
Nieuwsuur	doet	sinds	twee	jaar	onderzoek	naar	nevenbelangen	en-	functies	van	alle	hoogleraren	aan	
universiteiten	aangesloten	bij	UNL	(VSNU).	Dat	onderzoek	richt	zich	op	dit	moment	met	name	op	het	
register	dat	universiteiten	moeten	houden	met	daarin	de	nevenbelangen	van	alle	aan	de	universiteit	
verbonden	hoogleraren.	Deze	regeling	(aangehecht)	geldt	voor	alle	hoogleraren,	ongeacht	type	leerstoel	
en	omvang	van	de	aanstelling,	en	ongeacht	of	ze	werken	aan	een	universiteit	of	in	een	academisch	
ziekenhuis.	We	hebben	geconstateerd	dat	een	groot	aantal	registraties	niet	correct,	incompleet	of	onjuist	
is.	Ook	uw	universiteit	heeft	ons	een	kopie	van	het	register	toegezonden.	Uw	nevenfuncties	kloppen	met	
de	registratie.	 
	
 
Over	de	aard	van	uw	nevenfuncties	hebben	wij	enkele	vragen.	Gelieve	die	nauwkeurig	en	eenduidig	te	
beantwoorden: 
	 
Wat	is	het	doel	van	de	hoeveelheid	aan	nevenfuncties	welke	u	bekleedt? 
	
 
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderwijs	verzorgd	als	hoogleraar?	 
	
 
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderzoek	verricht	als	hoogleraar?	 
	
 
Hoeveel	uur	per	week	besteedt	u	gemiddeld	aan	uw	hoogleraarschap	bij	de	Technische	Universiteit	
Eindhoven?	 
 
U	bent	directeur	van	Steinbuch	in	Motion	B.V..	Kunt	u	aangeven	welke	drie	organisaties/bedrijven	de	
afgelopen	drie	jaar	de	grootste	klanten	waren	van	voornoemde	b.v.?	 
	
 
Een	nevenbelang	is	niet	zozeer	te	vinden	bij	een	eigen	b.v.,	maar	bij	de	klanten	van	die	b.v..	Vindt	u	niet	dat	u	
ook	de	klanten	van	Steinbuch	in	Motion	B.V.	had	moeten	opgeven	bij	uw	nevenfuncties?	 
	
 
U	heeft	een	belang	in	ZEnMO	B.V.,	dat	actief	is	op	het	gebied	van	zero	emission	en	in	het	verlengde	daarvan	
het	elektrisch	rijden.	U	bepleitte	in	onze	uitzending	in	januari	2022	een	hoger	subsidiebedrag	voor	de	
aanschaf	van	een	elektrische	auto.	In	hoeverre	kan	deze	uitspraak	los	worden	gezien	van	uw	belang	in	
ZEnMO	B.V.?	 
	
 
Hoe	houdt	u	de	belangen	van	uw	opdrachtgevers	op	afstand	tijdens	uw	werk	als	hoogleraar?	 
	
 
Kunt	u	Nieuwsuur	een	uitputtend	overzicht	verstrekken	van	al	uw	nevenfuncties-	en	belangen?	 



	 
Ik	verzoek	u	vriendelijk	om	uw	reactie	terug	te	sturen	uiterlijk	zaterdag	22:00.	Als	u	later	reageert	bestaat	
de	mogelijkheid	dat	we	uw	reactie	niet	mee	kunnen	nemen	in	onze	publicatie.	Als	u	niet	reageert	zullen	
we	daar	melding	van	maken. 
	
 
Voor	vragen	of	onduidelijkheden	ben	ik	graag	bereid	tot	een	nadere	toelichting	via	onderstaand	
telefoonnummer.	 
 
Met	vriendelijke	groeten,	 
 
Yoeri	Vugts 
	
redacteur 
 
 
 
Mail Steinbuch aan Nieuwsuur, 17/02/2022 
 
 
 
Beste Yoeri 
  
Transparantie is het belangrijkste wat hierbij van belang is, dus ik vind het erg goed dat jullie dit 
doen. Ik zal alle informatie verzamelen en op tijd opsturen. 
Desgewenst kun je me ook bellen als er dan nog onduidelijkheden zijn. 
  
Maarten 
========================= 
Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch 
 
 
 
Mail Steinbuch aan Nieuwsuur, 18/02/2022 
 
 
 
Beste Yoeri 
  
Jouw vragen heb ik onderaan in rood beantwoord. Bel aub als er nog onduidelijkheden zijn. Mijn nr is  
  
Ik verwijs nog even naar het interview met mij over dit onderwerp: https://www.science-to-impact.nl. 
  
In het algemeen geldt, zeker voor de technische universiteiten, dat de koppeling met bedrijven 
essentieel is (ik noem het in mijn interview dat wij ‘het lange termijn geweten zijn voor de industrie’ 
zijn) en er voor zorgt dat hiermee de kennis van de praktijk ten goede komt aan onderwijs en 
onderzoek en tegelijk zorgt dat de samenleving meteen profiteert van deze onze ervaring en 
wetenschappelijke nieuwe kennis. 
  
Voor mij persoonlijk merk ik dat ik in deze levensfase (ben nu boven de 60 😊) een duidelijke 
meerwaarde heb voor de maatschappij door niet langer alleen maar te focussen op publicaties en 
onderwijs sec maar valorisatie integraal mee te nemen. Mijn nevenfuncties stellen mij in staat om 
snel kennis vanuit de samenleving (bijvoorbeeld bedrijfsleven met grote en 



innovatieve onderzoekslabs) naar de studenten (toekomstige ingenieurs) en mijn collega 
wetenschappers te brengen. En andersom vloeit onze kennis weer meteen door naar de samenleving 
en de markt. Hierdoor creëren wij een win-win situatie. 
  
Cruciaal voor mij is om hierin open en transparant in te zijn. Daarom laat ik altijd zien door wie en 
hoe ik mij laat inspireren. Tevens stem ik dat zorgvuldig af met alle betrokkenen.  
 
Ik noem graag twee voorbeelden: 
  

1. ik was zo’n tien jaar geleden bestuurslid van de Automotive Campus (ook weer als 
nevenfunctie). Omdat ik daar geinspireerd werd door de transitie van de autotechniek naar 
de i’ipad on wheels’ heb ik het initiatief genomen om aan de TU/e de Automotive Master en 
later ook de Bachelor opleidingen op te zetten, met nu ruim meer dan 100 studenten per 
jaar, en ook heb ik het initiatief genomen de studententeams te stimuleren. Daar is o.a. ons 
solar team uit voortgekomen en ook de scale up Lightyear met nu ruim 200 werknemers. 

2. Ik was (en ben) door mijn onderzoek op het gebied van robotica en mechatronica, en door 
mijn contacten met ASML en Philips, er van overtuigd dat we een nieuwe industrie zouden 
kunnen gaan bouwen op het gebied van chirurgische robotica. Ik ben daar in 2003 met een 
paar studentenopdrachten mee begonnen, en later promotieplaatsen. Nu, 2022, zijn er veel 
afstudeerverslagen en proefschriften en publicaties gerealiseerd, maar wellicht nog 
belangrijker: drie nieuwe bedrijven met bij elkaar ruim 75 medewerkers, en een enorme 
groeipotentie. 

  
Ik ben overigens inderdaad positief op Corona getest, dus moet nu even thuis blijven. Ik zou graag 
een rol spelen in jullie uitzending om het belang van nevenfuncties en de noodzakelijke transparantie 
daaromtrent te duiden. 
Ik hoor wel of jullie mogelijkheden zien. 
  
Met vriendelijke groet! 
  
Maarten 
========================= 
Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch 
Distinguished University Professor, Eindhoven Univ. of Tech., Gemini-Zuid 0.125, Building 15 (P6) 
	 
Wat	is	het	doel	van	de	hoeveelheid	aan	nevenfuncties	welke	u	bekleedt? 
Ik heb geen doel met de hoeveelheid. Elke nevenfunctie heeft een eigen meerwaarde, afhankelijk 
van de functie. Ik wordt vooral gevraagd als verbinder, netwerker, en vanwege mijn visie en 
analytisch vermogen. Ik vind het leuk en essentieel om innovatie te versnellen door startende en 
bestaande bedrijven te helpen. Ik merk dat ik in deze levensfase veel toegevoegde waarde heb om 
wetenschap om te zetten in echt maatschappelijk relevante innovatie en innovatieversnelling. En dat 
komt ook weer ten goede aan de studenten die we opleiden en het onderzoek wat we doen. 
  
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderwijs	verzorgd	als	hoogleraar?	 
Afgelopen maanden heb ik college gegeven aan de tweede jaars werktuigbouwkunde, en ik begeleid 
een aantal studenten 
  
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderzoek	verricht	als	hoogleraar?	 
Ik verricht nog steeds onderzoek 
  
Hoeveel	uur	per	week	besteedt	u	gemiddeld	aan	uw	hoogleraarschap	bij	de	Technische	Universiteit	
Eindhoven?	 



Ik heb een contract van 0,6 FTE met de universiteit, dus dat is drie dagen per week. 
  
U	bent	directeur	van	Steinbuch	in	Motion	B.V..	Kunt	u	aangeven	welke	drie	organisaties/bedrijven	de	
afgelopen	drie	jaar	de	grootste	klanten	waren	van	voornoemde	b.v.?	 
Steinbuch in Motion BV is mijn holding van waaruit ik de facturen stuur naar organisaties en 
bedrijven die genoemd zijn bij mijn nevenwerkzaamheden (o.a. SIOUX, NWO, Mechatronics 
Academy). Een deel van mijn nevenwerkzaamheden is onbezoldigd. Verder geef ik voordrachten bij 
een diversiteit aan steeds wisselende opdrachtgevers (Comenius, Politieacademie, etc). Ook doe ik 
regelmatig reviews voor wetenschappelijke voorstellen in het buitenland (o.a. EU), ook daar staat 
meestal een vergoeding tegenover. 
	 
Een	nevenbelang	is	niet	zozeer	te	vinden	bij	een	eigen	b.v.,	maar	bij	de	klanten	van	die	b.v..	Vindt	u	niet	dat	u	
ook	de	klanten	van	Steinbuch	in	Motion	B.V.	had	moeten	opgeven	bij	uw	nevenfuncties?	 
Jazeker, daarom heb Ik alle nevenfuncties apart opgegeven zoals het ook hoort naar mijn mening. 
Dat zijn ook de belangrijkste klanten van de holding.  
	 
U	heeft	een	belang	in	ZEnMO	B.V.,	dat	actief	is	op	het	gebied	van	zero	emission	en	in	het	verlengde	daarvan	
het	elektrisch	rijden.	U	bepleitte	in	onze	uitzending	in	januari	2022	een	hoger	subsidiebedrag	voor	de	
aanschaf	van	een	elektrische	auto.	In	hoeverre	kan	deze	uitspraak	los	worden	gezien	van	uw	belang	in	
ZEnMO	B.V.?	 
ZenMO doet simulaties over de energietransitie, en verkoopt geen elektrische auto’s. Er is dan ook 
geen enkele winst te behalen bij ZenMO door hogere subsidie voor EVs. De uitspraak staat dan ook 
helemaal los van ZenMO. 
	 
Hoe	houdt	u	de	belangen	van	uw	opdrachtgevers	op	afstand	tijdens	uw	werk	als	hoogleraar?	 
In voorkomende gevallen benoem ik zo nodig mijn rol in een specifiek gesprek. Indien er een 
belangenvertrengeling vermoed wordt door mij of door anderen, neem ik afstand en verwijs ik door 
naar andere medewerkers van de TU/e. 
	 
Kunt	u	Nieuwsuur	een	uitputtend	overzicht	verstrekken	van	al	uw	nevenfuncties-	en	belangen?	 
Zie bijlage het overzicht van al mijn nevenfuncties, die ook staan vermeld in ons personeelsdossier. Ik 
vraag voor elke nevenfunctie eerst toestemming aan het bestuur van de faculteit. Ik werk mijn 
linkedin profiel https://www.linkedin.com/in/steinbuch/ ook regelmatig bij. 
	 
 


