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CLST Jaarverslag 2004 
 
 
CLST staat voor “Centre for Language and Speech Technology”. Het instituut opereert als een aparte 
diensteenheid in de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
Het jaar 2004 is voor CLST positief verlopen. Er zijn geen problemen geweest met lopende projecten, 
en met name de opdracht van TNO voor het trainen van een spraakherkenner heeft een welkome 
bijdrage geleverd in de sector ‘kortlopende opdrachten’. Daarnaast is CLST heel succesvol geweest in 
de eerste Call for Proposals in het STEVIN programma, met betrokkenheid bij drie van de vijf 
gehonoreerde projecten.  
 
Het financiële jaarverslag wordt apart gepresenteerd. Ook hier positief nieuws. Het begrote tekort van 
12.000 EUR is omgezet in een overschot van ruim 16.000 EUR. 
 

Personele ontwikkeling 
 
In de loop van 2004 hebben de volgende medewerkers CLST verlaten: Micha Baum (SPEX), Diana 
Binnenpoorte, Gies Bouwman, Dorota Iskra (SPEX), Arek Nagorski, Richard Piepenbrock. Allen 
hadden een tijdelijke aanstelling die afliep. Twee personen vertrokken iets voor de afloop van hun 
contract naar het bedrijfsleven. Daar doorstroming naar het bedrijfsleven behoort tot de doelstellingen 
van CLST is dit een verheugende vaststelling. Anderzijds moet worden geconstateerd dat in twee 
gevallen de flexwet een tijdelijke contractverlenging in de weg stond, terwijl een vaste aanstelling geen 
reëel alternatief was. Het is te hopen dat de flexwet in de toekomst zodanig aangepast wordt dat het 
gemakkelijker wordt om personeel op een flexibelere basis in dienst te houden.   
 
Als nieuwe medewerkers verwelkomde CLST in 2004 Els den OS (coördinatie IMIX) en Annika 
Hämäläinen (AiO NORISC). Beiden zullen tot eind 2007 voor CLST werkzaam zijn. 
 
Op 1 januari 2004 stond er voor CLST ± 15 FTE. Daarvan was 0.2 FTE voor directie, 0.4 FTE 
secretariaat en 0.6 systeembeheer.  Van de totale formatie werd in 2004 ruim 0.9 FTE ingevuld door 
vaste medewerkers van de leerstoelgroep Taal- en Spraaktechnologie.  
 
Op 1 januari 2005 stond er voor CLST ± 10 FTE. 1.2 FTE daarvan is opnieuw gereserveerd voor 
management en beheer. Op 1 januari werd 0.4 FTE opgevuld door medewerkers van de vaste staf die 
tijdelijk bij CLST waren gedetacheerd. In de loop van 2005 zal het aantal FTE toenemen als gevolg 
van een aantal verworven projecten, met name in STEVIN-kader.  

Projecten 
De volgende projecten werden in 2004 afgesloten: 

- TC-STAR_P (EU project SPEX) 
- Selecting optimal data sets for ASR (TNO project) 
- CRIMI (IOP-MMI); ons aandeel in het project is klaar; het project zelf loopt in 2006 af. 
- CGN (NWO) 

Een eindafrekening van CGN en CRIMI moet nog worden gemaakt. Geen van de projecten heeft 
financieel verlies opgeleverd, voorzover dit nu overzien kan worden. 
 
In 2004 werden de volgende projecten gestart: 

- NORISC (IMIX – NWO) 
- D-kwadraat (Digitaliseringsfonds NWO) 
- TC-STAR (EU) 
- MumDid (Meertens Instituut, KNAW) 

 
Daarnaast is in 2004 financiering verworven voor een aantal projecten die in 2005 van start zullen 
gaan:  

- À propos (EZ) 
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- ICIS (Bsik) 
- JASMIN (STEVIN) 
- -D-coi (STEVIN) 
- Autonomata (STEVIN) 
 

Opmerkelijk is dat er in 2004 zeker zoveel nieuwe projecten zijn opgestart als afgesloten terwijl het 
aantal medewerkers is geslonken. De belangrijkste reden is dat met name de STEVIN projecten veelal 
door zittend personeel  worden uitgevoerd. Dat maakt STEVIN projecten bij uitstek aantrekkelijk voor 
de inzetbaarheid van stafleden met een vaste aanstelling.  
Voor À propos en ICIS moet nog personeel worden gevonden. 
 
In 2004 zijn aanzienlijke investeringen gedaan in de acquisitie van langlopende projecten van de 
gangbare academische financiers (NWO, EZ, EC). Er is minder geïnvesteerd in de acquisitie van 
korter lopende projecten met kleine en middelgrote bedrijven, omdat het vigerende economisch 
klimaat voor dat doel ongunstig was. Wel zijn de contacten met NOTaS verstevigd als investering in 
laatstgenoemde richting. 
 
Terwijl het succespercentage bij programma’s met EZ als een belangrijke financier zeer hoog was, 
heeft CLST in 2004 niet goed gescoord bij NWO. Twee aanvragen waarin veel energie gestoken is 
hebben het (net) niet gehaald. Hetzelfde geldt voor een inderhaast gemaakte aanvraag (KLAAS).  
Hoewel het altijd moeilijk zal blijven om de oorzaak van het mislukken van een aanvraag te bepalen, 
moet in alle drie de gevallen toch geconstateerd worden dat het proces dat tot de definitieve aanvraag 
geleid heeft niet optimaal geweest is. 

PR en naamsbekendheid 
 
De naam CLST is voornamelijk intern gebruikt in de faculteit. In 2004 is door het bestuur van CLST 
besloten om naar de buitenwereld gefaseerd meer bekendheid te geven aan de naam CLST, in 
publicaties en PR materiaal.  
 
 


