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BIJLAGE 1  }  STERKTE EN ZWAKTE ANALYSE

Bijlage 1  }  Sterkte en zwakte analyse

Het Nederlandse innovatiesysteem kent de volgende sterke en zwakke punten:

.
STERKE PUNTEN

} Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek is hoog:
Gemiddeld heeft het universitaire onderzoek in Nederland een goed niveau. Zeven van de Neder-
landse universiteiten staan in de Europese top 20. De Nederlandse wetenschap presteert en publi-
ceert relatief goed. Binnen de Europese Unie groeit onze positie op het gebied van kwaliteit van
onderzoek, met name op actuele terreinen als genomics, ICT en Nanowetenschappen.

} Nederland presteert goed bij patenten/octrooien:
Nederland is het derde land als het gaat om aantallen octrooiaanvragen en -toekenningen in Eu-
ropa in 2001 en het elfde land wat betreft octrooiaanvragen in de VS in 2000. Dat is een positief
signaal voor het innovatieve karakter van Nederland, aangezien de hoeveelheid octrooien en pa-
tenten samen hangen met de hoeveelheid nieuwe uitvindingen die gedaan wordt. De hoge
octrooiproductiviteit in Nederland is vooral te danken aan de activiteiten van de grote multinationals
in Nederland zoals Philips.

} Goede niveau van innovatieve uitgaven:
Innovatie in bedrijven gaat verder dan research & development.  Meer en meer blijkt het nodig dat
ondernemingen technologische kennis aanvullen met kennis over organisatie, marketing en ont-
werp. Een deel van deze innovatieactiviteiten komt tot uiting in het begrip immateriële investerin-
gen. Deze omvatten naast R&D ook investeringen in onderwijs, de aankoop van software, personeel,
uitgaven aan advertenties en betalingen aan het buitenland voor royalty’s en licenties. In internatio-
naal perspectief investeren Nederlandse bedrijven aanmerkelijk in bedrijfsgerichte immateriële in-
vesteringen. Vooral de uitgaven aan royalty’s en licenties dragen hieraan bij, wat duidelijk maakt dat
veel kennis wordt geïmporteerd.

} Relatief hoge medefinanciering van publiek toegepast onderzoek door het bedrijfsleven:
Het aandeel van het bedrijfsleven in de financiering van het publiek toegepast onderzoek is interna-
tionaal vergeleken zeer hoog (11,6%). De op toegepast onderzoek gerichte instellingen (TNO, Grote
Technologische Instituten) ontvangen in Nederland aanzienlijk minder overheidssubsidie dan in
andere Europese landen.

} De toegang tot ICT en het gebruik van ICT is in Nederland goed:
De omvang van de ICT-uitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands Product is in Nederland
hoog. Nederland wordt op dit punt slechts voorgegaan door Zweden. Daarnaast is het aantal interne-
taansluitingen in Nederland het hoogst van alle EU-landen.

} Aantal kenniswerkers is hoog:
Bijna de helft van de werkende beroepsbevolking in Nederland behoort tot de kenniswerkers. In
2001 ging het om ongeveer 3,6 miljoen personen. Op Europees niveau staat Nederland in de top
drie, tezamen met Zweden en Finland.
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ZWAKKE PUNTEN

} Achterstand research & development - intensiteit Nederlandse bedrijven:
De research & development van bedrijven in Nederland is naar internationale maatstaven laag.
Overigens is er een forse stijging van research & development in  het MKB.

} Een groeiend tekort aan kenniswerkers, in het bijzonder bèta’s, technici en R&D’ers:
Er dreigen vooral grote tekorten aan bèta’s, technici en R&D’ers (specifieke groepen binnen de
kenniswerkers). Deze tekorten belemmeren de ontwikkeling naar een kenniseconomie, omdat bèta’s
en technici het grootste deel van de onderzoekers vormen; daarnaast zijn technici nodig voor het
implementeren van innovaties.

} Te weinig innovatief ondernemerschap:
Het Nederlandse bedrijfsleven haalt relatief weinig omzet uit nieuwe of verbeterde producten. De
sterk innovatieve hightech-sector is in ons land weinig omvangrijk. In vergelijking met ander landen
is het aantal technostarters gemiddeld. Ook de doorgroei van bedrijven is een knelpunt, Nederland
kent in verhouding een gering aantal snel groeiende ondernemingen.

} Onvoldoende benutting van resultaten van wetenschappelijk onderzoek:
De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek is in Nederland weliswaar van internationaal ni-
veau, maar er wordt te weinig kennis omgezet in innovatieve diensten en producten, de
commercialisatie is dus zwak (Nederlandse paradox).

} Zwakke punten in de wisselwerking tussen kennisinfrastructuur en bedrijfsleven:
De toenemende nadruk in het bedrijfsleven op de korte termijn bemoeilijkt een goede wisselwerking
met het publieke onderzoek, in het bijzonder de universiteiten. Door afbouw van fundamenteel
onderzoek bij bedrijven zijn de kennisinstellingen minder goed in staat tot een duidelijk vermogen
om in te gaan op behoeftes vanuit de praktijk. Tussen de publieke kennisinfrastructuur en het MKB
bestaat al langer een moeilijk te overbruggen kloof. De financiering van universitair onderzoek is
daartoe ook weinig stimulerend, ook in toepassingsgerichte disciplines bevat de financiële structuur
weinig prikkels voor samenwerking met het bedrijfsleven.

} De financiering van innovatie is problematisch:
Bedrijven hebben problemen met het financieren van het hoog risicodragende  traject van ‘proof of
principle’ (d.w.z. het resultaat van wetenschappelijk onderzoek) naar ‘proven concept’ (d.w.z. de
basis voor commercialisatie). Daarnaast benut Nederland de potentie van venture capital onvol-
doende voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid.
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Bijlage 2  }  Activiteiten werkgroepen

Het Innovatieplatform heeft in haar éénjarig bestaan ernaar gestreefd om zoveel mogelijk spelers en
thema’s rondom innovatie in beweging te krijgen. In het afgelopen jaar heeft het Innovatieplatform zich
met name bezig gehouden met de projecten Dynamisering Kennisketen, Sleutelgebieden, Dynamisering
Beroepsonderwijs, Overheid en Innovatie, Consultatiekringen, Innovatie in het MKB, Kenniswerkers en
het project Vestigingsklimaat. Een aantal van deze projecten is gericht op systeemveranderingen, voor
die projecten zijn werkgroepen ingesteld. Deze bijlage doet verslag van de activiteiten en resultaten
van de werkgroepen Dynamisering Kennisketen, Sleutelgebieden, Dynamisering Beroepsonderwijs en
Overheid en Innovatie.

1 WERKGROEP DYNAMISERING KENNISKETEN

Kennis in versnelling
Het Innovatieplatform is van mening dat de potentie van de Nederlandse kenniseconomie niet ten volle
wordt benut. Goede publieke kennis vindt onvoldoende de weg naar economie en maatschappij. De
oorzaak daarvan ligt zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Dit fenomeen wordt de ‘kennis-
paradox’ genoemd.

Taak van het project
Centraal staat de vraag hoe de kennisketen gedynamiseerd kan worden, oftewel hoe kan bereikt wor-
den dat kennis snel doorstroomt in de gehele kennisketen: van fundamenteel onderzoek tot de finale
gebruiker en andersom. Het doel van het project is daarmee in feite om adviezen te geven over de
herinrichting van het innovatiesysteem en ervoor te zorgen dat kenniscirculatie en innovatie elkaar
versterken. Het adagium daarbij is: hoe brengen we kennis in versnelling. Daartoe is een werkgroep
opgezet. In november 2004 komt de werkgroep met een advies, daarna wordt bezien in welke vorm de
werkgroep haar activiteiten voortzet.

De volgende leidende principes worden gebruikt bij het vormgeven van het advies:

· Kennisontwikkeling moet ingezet worden voor innovatie en vice versa
· Excellentie moet worden beloond
· Organisatorische samenhang brengen in het kennis- en innovatiesysteem

Uitdaging
Zoals eerder werd beschreven is de factor internationale concurrentie een aanjager van innovatie.
Kennis is daarbij een cruciale groeifactor. De kennisparadox duidt erop dat het Nederlandse kennis-
potentieel beter benut kan worden. Belangrijke uitdaging daarbij is om vraag en aanbod van kennis zo
direct en snel mogelijk bij elkaar te brengen. Wederzijdse uitwisseling van kennis en behoefte tussen
publiek en private partijen brengt de afstemming van vraag en aanbod dichter bij elkaar. Netwerk-
vorming en wisselwerking van bedrijven met de publieke kennisinfrastructuur, waaronder universiteiten
en grote technologische instituten zoals TNO, zijn van steeds groter belang. Zeker gelet op het afne-
mende fundamentele onderzoek bij bedrijven. Het innoverend vermogen van bedrijven is soms afhan-
kelijk van fundamenteel onderzoek, in die gevallen zijn ze dus meer afhankelijk van publieke kennis.
Ook kennisinstellingen hebben belang bij netwerkvorming en wisselwerking. Hun belang ligt primair bij
de toegang tot nieuwe uitdagende onderzoeksvragen en voeling met de maatschappij. Dat verhoogt
het maatschappelijk en economisch rendement van het wetenschappelijk onderzoek en de vitaliteit van
het systeem.
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Bij het verbeteren van de publiek-private samenwerking komen drie centrale elementen kijken:

} Het versterken van de vraagkant (het vermogen van de gebruiker om kennisvragen goed te defi-
niëren);

} Het versterken van het vermogen van de aanbodkant om in te spelen op de vraag;
} Het inzetten op zo direct mogelijke verbindingen tussen alle partijen, door onder meer het wegne-

men van alle knelpunten van kennisoverdracht.

De wijze van financiering van de vraagkant, financiering van publieke en semi-publieke onderzoeksin-
stellingen, de organisatie van de overheid en de bureaucratie belemmeren soms de aanpak van de
bovengenoemde uitdagingen. Vanuit haar rol als ijsbreker wil het Innovatieplatform daarom met nadruk
de uitdagingen zichtbaar maken en suggesties doen voor verbetering van de huidige situatie.

Aangrijpingspunten
Er is een aantal aangrijpingspunten geïnventariseerd die kunnen bijdragen aan het dichter bij elkaar
brengen van vraag en aanbod op het gebied van innovatie.

Vraagzijde
1. Verhogen innovatiebewustzijn bij ondernemingen met meer nadruk op kennispotentie, verbeteren

vraagarticulatie
2. Verhogen private R&D
3. Verbeteren prikkels voor investeringen en samenwerking
4. Benutten van kansen door de overheid als ’kritische’, vragende partij

Aanbodzijde:
5. Vergroten van het vermogen om in te springen op kennisbehoefte
6. Meer aandacht voor het praktische gebruik van kennis
7. Eenvoudiger maken van de onderzoeksomgeving

Verbinding:
8. Het versterken van de regionale dimensie
9. Transparanter maken van het speelveld
10. Verbeteren synergie tussen het wetenschaps- en innovatiebeleid
11. Uitvoering innovatiebeleid versterken

I. VRAAGZIJDE

1. Verhogen innovatiebewustzijn bij ondernemingen met meer nadruk op kennispotentie
Er schuilt veel onbenut innovatiepotentie bij Nederlandse bedrijven. Ruim driekwart van alle onder-
nemingen houdt zich niet of nauwelijks met innovatie bezig. Met name een groot aantal, soms meer
technologievolgende, MKB-ondernemingen zou een grote innovatieslag kunnen maken. Toegang
tot kennisontwikkeling is daarbij onontbeerlijk

2. Verhogen private research & development
De research & development-intensiteit van bedrijven in Nederland is naar internationale maatsta-
ven laag. De grote winst zal hier moeten komen van het MKB, aangezien de grote bedrijven reeds
een behoorlijke research & development intensiteit kennen (de zogenoemde ‘Big Seven’ verricht
nog steeds ongeveer de helft van de totale private research & development). De signalen zijn hier-
voor overigens hoopgevend, het research & development aandeel van het MKB neemt gestaag toe.
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3. Verbeteren prikkels voor investeringen en samenwerking
Hoewel bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor investeringen in innovatie, is een belangrijke stimu-
lerende rol weggelegd voor de overheid. Aangezien de innovatie in het MKB achterblijft en bij die
bedrijven een groot innovatiepotentieel ligt, kan een op maat gesneden benadering van het MKB
effectief zijn. Extra aandacht verdienen prikkels voor samenwerking tussen bedrijven onderling en
tussen bedrijf en kennisinstelling, bijvoorbeeld gezamenlijk innovatief onderzoek. Het is namelijk
opvallend dat Nederlandse bedrijven, internationaal bezien, weinig samenwerken.

4. Benutten van kansen door de overheid als ’kritische’, vragende partij
Er wordt te weinig nadruk gelegd op de rol die innovatie speelt bij het oplossen van maatschappe-
lijke problemen (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de veiligheid). De overheid laat hier kansen
liggen. Door zich actief op te stellen als vragende partij –op zoek naar innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke problemen- kan de overheid innovatie stimuleren. Met financiering van dergelijk
innovatief onderzoek zou ook het MKB meer kunnen worden gestimuleerd.

II. AANBODZIJDE

5. Vergroten van het vermogen om in te springen op nieuwe ontwikkelingen en behoefte aan onder-
zoek
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek beperkt de grotendeels historische verdeling van
onderzoeksgeld over universiteiten de prikkel om in te springen op nieuwe ontwikkelingen en de
actuele behoefte aan onderzoek. Door middel van de smart mix zal hier al enige verandering in
komen. Prestatiebekostiging op basis van wetenschappelijke resultaten en publiek-private
onderzoekssamenwerking en valorisatie van onderzoek moet de kennisparadox vanaf de aanbod-
zijde aanvallen.

6. Meer aandacht voor kennisoverdracht
Het stimuleren van het gebruik maatschappelijk en economisch gebruik van kennis, ook wel aange-
duid als valorisatie (bijvoorbeeld in de vorm van octrooien of technostarters), laat in Nederland vaak
te wensen over. De oorzaak hiervan ligt mede in het te weinig oppakken (al dan niet door wettelijke
onduidelijkheden) van de derde wettelijke taak van universiteiten: kennisoverdracht naar de sa-
menleving. Universiteiten worden onvoldoende gestimuleerd en beloond voor (het bedenken van
vormen voor) het overdragen van kennis naar de maatschappij (zie Interactie voor innovatie, de-
cember 2003, SER Advies).

7. Eenvoudiger maken van de onderzoeksomgeving
De onderzoeksomgeving wordt gekenmerkt door veel bureaucratie en weinig transparantie. De
onderzoeker moet meer ruimte krijgen om te onderzoeken, zonder een groot deel van zijn tijd kwijt
te zijn met administratieve en financiële lasten. Hier is sprake van zowel in de private als de pu-
blieke sector.

III. VERBINDING VRAAG & AANBOD

De interactie tussen vraag en aanbod is het krachtigst als deze zo direct mogelijk is. Er is nog veel
ruimte om het rendement en de kracht van deze verbindingen te versterken. Die ruimte zit vooral in:

8. Het versterken van de regionale dimensie
Hoewel de kenniseconomie een mondiaal speelveld kent, zijn haar verschijningsvormen vaak re-
gionaal. Een voorbeeld daarvan is de regio rond Eindhoven, waar een aantal grote innovatieve
bedrijven (zoals Philips) en publieke kennisinstellingen (als de TU Eindhoven) gevestigd zijn. Dat
trekt weer andere innovatieve bedrijven aan. Daar zijn de verbindingen het meest direct, ook op
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persoonlijk niveau. De regionale dimensie van het innovatiebeleid lijkt wat onderbelicht, terwijl daar
een belangrijke schakel ligt om het MKB te bereiken. Regionale verbindingen met het MKB kunnen
worden gestimuleerd via Hogescholen, de Kamer van Koophandel, regionale ontwikkelings-
maatschappijen (ROM’s) en Syntens.

9. Transparanter maken van het speelveld
Volgens het SER-rapport  ‘Interactie voor innovatie ‘ is het aantal instituties dat zich beweegt op het
speelveld van de kenniseconomie in Nederland de afgelopen decennia gegroeid, zonder de afweging
of al bestaande instellingen nog een nuttige rol vervullen en of er een mogelijke overlap bestaat
tussen de doelstellingen van betrokken organisaties.

10. Verbeteren synergie tussen het wetenschaps- en innovatiebeleid
Er is veel synergie te halen uit gebundelde inspanningen op het gebied van wetenschaps- en
innovatiebeleid. Het Innovatieplatform wil vanuit haar rol als ijsbreker voorstellen doen voor een
betere coördinatie van het beleid. De smart mix is daarvan het eerste voorbeeld.

11. Uitvoering innovatiebeleid versterken
Bij het innovatiebeleid is, zeker in internationaal perspectief, sprake van een zeer sterke scheiding
tussen de doelgroep (het bedrijfsleven) en de beleidsmakers. Volgens de SER heeft SenterNovem
nauwelijks ruimte voor een eigen programmeringsfunctie, dat belemmert de kracht van directe ver-
bindingen.

Naar creatieve ideeën
Veel van bovenstaande thema’s zijn niet nieuw. De stap naar actie is echter moeilijker te maken. De werk-
groep Dynamisering Kennisketen streeft ernaar om op deze terreinen te komen met concrete voorstellen.
Naar de mening van de betrokkenen bij dit project is een breekijzer nodig voor de vaak jarenlang vastzittende
onderwerpen. Creatieve ideeën zijn hiervoor essentieel. Hierin is dan ook via verschillende trajecten geïnves-
teerd. Zo is met toponderzoekers en sleutelspelers gebrainstormd en hebben enkele buitenlandse experts
(w.o. Soete en Lundvall) hun mening gegeven over het Nederlandse innovatiesysteem (zie de publicatie
‘Reflecties op innovatie’ van het Innovatieplatform).

Concreet behaalde resultaten van de werkgroep Dynamisering Kennisketen

a. Smart mix
In het kader van het vergroten van het vermogen om in te springen op nieuwe ontwikkelingen en
actuele behoefte aan onderzoek is een doorbraak bereikt met de zogenaamde  ‘smart mix ‘. Al jaren
ligt de verdeling van gelden voor universiteiten grotendeels vast. Met het breekijzer  ‘smart mix ‘
worden excellente prestaties van universiteiten beloond en de toepassing van onderzoeksresultaten
bevorderd. De smart mix moet behalve tot versterking van excellente onderzoeksgroepen ook lei-
den tot structurele publieke en private samenwerking op het gebied van onderzoek, niet alleen op
universiteiten, maar ook bij andere onderzoeksinstituten. Het is tevens een eerste stap naar
prestatiebekostiging bij universiteiten op basis van excellentie en valorisatie.

Een ‘smart mix’: prestatiebekostiging, wisselwerking en focus geïntegreerd. Voor een viertal
prioriteiten is in de Miljoenennota een bedrag gereserveerd dat oploopt van 19 miljoen in 2004 tot 185
miljoen in 2007 en daarna. Die prioriteiten zijn: kenniswerkers, waaronder bèta en techniek; technostarters;
focus en massa in het onderzoek; samenwerking bedrijven/kennisinstellingen. De hier besproken  ‘smart
mix ‘ gaat over de laatste twee elementen. Hiervoor is 100 miljoen euro vanaf 2007 gereserveerd.

Bron: Wetenschapsbudget (2004)
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b. Casimir-experiment
Bij Casimir gaat het om het stimuleren van publiek-private mobiliteit van onderzoekers. De Ministe-
ries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zullen in september een aantal
experimenten starten om ervaring op te doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat onderzoekers van een
groot bedrijf een dag in de week gaan werken bij een technische universiteit en dat universiteiten
aio’s plaatsen bij startende bedrijven of het MKB. Op basis van een evaluatie van de ervaringen met
de experimenten wordt vervolgens in 2005 besloten worden over een uitbreiding. Daarbij kan wor-
den gedacht aan een zogenaamd Casimir-regelingfonds bij NWO.

Tenslotte
Het complete overzicht van de ideeën binnen dit project zijn te vinden in het consultatiedocument
‘Kennis in Versnelling ‘, dat u op de website van het Innovatieplatform kunt vinden, of bij het Innovatie-
platform kunt aanvragen. De komende periode zullen deze ideeën via een uitgebreide consultatie met
de belangrijkste sleutelspelers verder worden aangescherpt en vormgegeven. Het advies volgt eind
2004.

2   WERKGROEP LANGE TERMIJN

Het Innovatieplatform denkt dat er meer uit de Nederlandse innovatiekracht te halen is. Dat er nog
kansen onbenut blijven op gebieden waar Nederland sterk in is. Volgens het Innovatieplatform kunnen
die kansen benut worden door de inzet van alle betrokkenen, bedrijven, kennisinstellingen en overhe-
den, te bundelen.

Aanpak
Om die onbenutte kansen te stimuleren heeft het Innovatieplatform de werkgroep Lange Termijn opge-
zet. Het doel die werkgroep is om de Nederlandse innovatie- en concurrentiekracht te vergroten door
gerichte stimulerende acties voor te stellen aan overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Binnen de
werkgroep is besloten tot een sleutelgebieden-aanpak. De sleutelgebieden-aanpak is een bottom-up
proces. Het Innovatieplatform heeft in dat kader een oproep gedaan aan bedrijven, kennisinstellingen
en overheden om gezamenlijk potentiële sleutelgebieden te beschrijven en concrete stimulerende ac-
ties voor te stellen.

Het moet daarbij gaan om acties die prioriteit verdienen omdat ze de ontwikkeling van sterke kanten
van de Nederlandse kenniseconomie ten goede komen. Deze acties kunnen barrières wegnemen of
initiatieven stimuleren, met generieke maatregelen of maatwerk. Dit moet resulteren in een toename
van het wereldwijde marktaandeel van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op de gekozen
sleutelgebieden.

Wat is een sleutelgebied?
Een sleutelgebied bestaat uit een combinatie van bedrijvigheid en kennis, die toonaangevend in de wereld is.
De bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op zo’n sleutelgebied hebben een vooraanstaande positie in
de mondiale concurrentiestrijd. Dit uit zich in het wereldwijde marktaandeel van bedrijven of in prijzen of
citaties van de kennisgroepen. Een sleutelgebied betreft een marktgebied dat in ontwikkeling is en groeit: er
is blijvend vraag naar dat marktgebied door consumenten en/of overheden. Bovendien wordt in dat markt-
gebied veel geïnnoveerd.
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Het Innovatieplatform stelt de volgende hoofdcriteria aan mogelijke sleutelgebieden:

} Economie: Op dit gebied is een diversiteit aan bedrijvigheid, die voor de Nederlandse economie
van belang is en het gebied bevat bedrijven die wereldwijd concurrerend zijn.

} Kennis: De kennisinfrastructuur op voor deze bedrijvigheid relevante kennisgebieden is mondiaal
van uitstekend niveau en maakt deel uit van het mondiale netwerk.

} Ambitie en slagkracht: Er is talent, leiderschap en organiserend vermogen op dat gebied, dat elkaar
in Nederland weet te vinden en een ambitie deelt die van maatschappelijke betekenis is.

Het Innovatieplatform gelooft weliswaar in gezonde concurrentie, maar denkt dat samenwerking cru-
ciaal is voor het succes van een Nederlands sleutelgebied op de wereldmarkt. Partijen moeten een
gezamenlijke visie en ambitie hebben, waar de wil uit spreekt om tot de wereldtop te behoren. Hun
commitment weerspiegelt zich in de acties die ze zelf nemen.

Motivatie
Het project richt zich juist op die clusters van bedrijvigheid en kennis waarbinnen Nederland mondiaal
toonaangevend is. Het Innovatieplatform kiest niet voor binnenlandse kwesties waar opnieuw het wiel
wordt uitgevonden, terwijl dat elders beter gebeurt. De filosofie van het project is dat we het meest
kunnen bijdragen aan de wereld en ook het beste onze eigen innovatiepositie kunnen verbeteren, op
die gebieden waar we sterk in zijn. Nederland heeft veel wereldtop in huis. Het is typisch Nederlands
om daar niet voor uit te komen en onszelf klein op te stellen. Die houding willen we doorbreken!

Zonder concreet in te gaan op de 113 inzendingen die bij het Innovatieplatform zijn binnengekomen,
valt hierover het volgende te zeggen. In het algemeen blijkt er in Nederland veel enthousiasme en
ambitie te zijn om op uiteenlopende terreinen toonaangevend te zijn. Inzendingen zijn ontvangen van-
uit de belangrijkste industriële clusters, maar ook op niet-technologisch gebied zijn er aanknopings-
punten. Sommige inzendingen zijn meer projectmatig van aard en kunnen in een aantal gevallen als
mogelijke actie of project aan een sleutelgebied gekoppeld worden. In de voorstellen staan acties die
de partijen binnen zo’n sleutelgebied zelf (kunnen) nemen en acties die buiten de invloedssfeer vallen
van die partijen.

De nadruk voor het Innovatieplatform in dit gehele proces ligt op het stimuleren en versterken van een
serie concrete acties bij bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid die met daadkracht kunnen wor-
den uitgevoerd en waarbij de sterkste en meest kansrijke clusters van bedrijven en kennisinstellingen
in Nederland baat hebben.

Toekomst project
In september 2004 bespreekt het Innovatieplatform de eindrapportage van de werkgroep. Het verdere
initiatief voor de sleutelgebieden wordt daarna overgedragen aan de betrokken partijen bij de sleutel-
gebieden en, waar het de overheid betreft, aan het ministerie van Economische Zaken.

3 WERKGROEP DYNAMISERING BEROEPSONDERWIJS
 

Verhoging kwaliteit beroepsbevolking
Innovatie is mensenwerk. Mensen zijn de belangrijkste dragers van innovatieprocessen in het
productiesysteem. Hun kennis en creativiteit vormt de belangrijkste grondstof voor vernieuwing van de
arbeid. De inrichting van het onderwijs is daarom een bepalende factor voor de innovatiekracht van de
economie. Zowel direct, door kennistransfer, als indirect, door het verbeteren van menselijke compe-
tenties, draagt het onderwijssysteem bij aan innovatie in bedrijven en instellingen.

Een versterking van het innovatievermogen van de Nederlandse economie over de volle breedte kan
niet zonder een verhoging van het niveau van de beroepsbevolking. Slimme consumenten, flexibele
vaklieden en professionals en een innovatief MKB spelen een belangrijke rol bij het creëren van een
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innovatief klimaat. Het merendeel van de beroepsbevolking krijgt haar opleiding in het beroepsonder-
wijs. Wil deze opleiding aansluiten op en een bijdrage leveren aan de kenniseconomie, dan moet het
beroepsonderwijs aanzienlijk gedynamiseerd worden.

Doel van het project
Om de ontwikkeling van het beroepsonderwijs te stimuleren heeft het Innovatieplatform in november
2003 de werkgroep Dynamisering Beroepsonderwijs in het leven geroepen. Vernieuwing houdt zeer
veel overheden en onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs bezig. Dit blijkt onder andere uit de
grote belangstelling voor herontwerp- en vernieuwingsprojecten. De vernieuwingsinzet is echter frag-
mentarisch en projectmatig. Centraal staat het ontwerp van een integrale vernieuwingsstrategie voor
het beroepsonderwijs als geheel, waarin een sterke vervlechting van onderwijs en beroepspraktijk lei-
dend principe is. Het beroepsonderwijs moet weer een ‘arbeidsnabije’ sector zijn.

Aanpak
De samenstelling van de deelnemers aan de werkgroep Dynamisering Beroepsonderwijs kent een
platformoverstijgend karakter. Zo maken vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de onderwijskoepels
en directeuren van onderwijsinstellingen hiervan deel uit. Het is deze bundeling van krachten die zorgt
dat echt werk gemaakt wordt van een integrale vernieuwingsstrategie. Behalve uit de eigen bijeenkom-
sten wordt kennis gehaald uit een beknopte literatuurstudie en consultatie met experts uit het veld. In
september worden de voorstellen aan de buitenwereld gepresenteerd.

Speerpunten
Vernieuwing van productieprocessen en producten is zo cruciaal geworden dat van daarvoor noodza-
kelijke sociale structuren – zoals het onderwijs - een meer directe en voedende mentaliteit gevergd
wordt. Een veel grotere beweeglijkheid van het beroepsonderwijs is nodig om het proces van innovatie
van onderop te stimuleren. Zorgpunt daarbij is dat voor de komende decennia structurele tekorten in de
midden- en hogere segmenten van de arbeidsmarkt worden voorspeld, die in toenemende mate groei-
en innovatieremmend zullen werken. Een verstarrende combinatie van talenttekort aan de bovenkant
en talentverspilling aan de onderkant dreigt. Een sterkere doorstroom naar middelbaar- en hoger be-
roepsonderwijs is nodig om deze tekorten te vermijden. Tenslotte zijn er ook maatschappelijke overwe-
gingen om prioriteit te geven aan de dynamisering van het beroepsonderwijs. Het onderwijs faalt om
grote groepen jongeren te boeien en ze ertoe te brengen te investeren in de ontwikkeling van het talent
dat zij bezitten.

Het advies richt zich daarom op de volgende drie terreinen:

a) Versterken van netwerken tussen bedrijven/instellingen en het onderwijs
Zeker voor het beroepsonderwijs is de praktijk van het beroep van groot belang. Veranderingen in
de beroepspraktijk moeten door het onderwijs gevolgd worden. Maar evenzeer kan een vernieu-
wend onderwijs eraan bijdragen dat jonge beroepsbeoefenaren innoverend te werk gaan. Het on-
derwijs volgt de vernieuwing van het beroep, maar is er ook een belangrijke voedingsbodem voor.

Relatie met de beroepspraktijk
De beoogde dynamisering van het beroepsonderwijs is afhankelijk van rechtstreekse verbindingen
tussen beroepspraktijk en het beroepsonderwijs. De bestaande contacten tussen bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen worden niet altijd volledig benut. Om die reden is het van belang dat er tussen
scholen en bedrijven/instellingen niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt over de wijze waarop
die werkcontacten gestalte moeten krijgen en waartoe deze moeten leiden. Daarbij kan worden
gedacht aan afspraken over de uitbesteding van onderwijs aan het bedrijfsleven, over een grotere
invloed van bedrijven op onderdelen van het curriculum, over de aantallen leerlingen die binnen
bedrijven en instellingen een werk-leerovereenkomst krijgen aangeboden en over de wijze waarop
docenten worden betrokken bij de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Niet-vrijblijvende afspra-
ken in combinatie met een eigentijdse financiering van het beroepsonderwijs - prikkels die samen-
werking met het bedrijfsleven belonen - moeten scholen en het bedrijfsleven uitnodigen om op
structurele basis samenwerkingsverbanden met elkaar aan te gaan.
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b) Vernieuwing van het onderwijs

Bevorderen contextrijk leren
Deze specifieke methode van leren, toegespitst op gericht leren in een specifieke omgeving, moet
integraal wordt ingevoerd in het beroepsonderwijs. In de huidige onderwijspraktijk ontbreekt het
aan methodes waarbij talent wordt aangesproken op de vaardigheden waarover ze wel beschikt.

Training in de beroepspraktijk
Naast contextgericht leren moet in de beroepsopleiding meer tijd en ruimte zijn voor praktijkgericht
leren of leerwerkomgevingen. Beroepsonderwijs dient meer gegoten te worden in de vorm van
maat- en trajectwerk.

c) Vernieuwen van het personeelsbeleid

De professional aan zet
De leraar dient weer een centrale en gerespecteerde plaats in het onderwijs in te nemen. Leraren
moeten in staat gesteld worden eigen initiatief te nemen en vernieuwing door te voeren in het
onderwijs. Voor zo’n bottom-up benadering is in de eerste plaats een verdergaande deregulering
noodzakelijk. In de tweede plaats moeten scholen financiële middelen krijgen om te kunnen ver-
nieuwen, waarbij het niet gaat om allerlei projectsubsidies, maar om een structurele bijdrage voor
vernieuwing aan de basisfinanciering van scholen. In de derde plaats zullen scholen een veel ste-
viger HRM-beleid moeten voeren. Dit is nodig omdat de vernieuwing van het beroepsonderwijs
andere eisen stelt aan docenten en leidinggevenden. In de vierde plaats is het van belang dat tot
stand gebrachte vernieuwingen in de ene regio verspreid worden naar andere regio’s.

Conclusie
Het potentieel van het beroepsonderwijs, als belangrijke drager van de kenniseconomie, wordt onder-
benut. Herwaardering van het beroepsonderwijs is hard nodig. De overheid dient de schijnwerper te
richten op de positieve ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs. De professional in het onderwijs
moet geactiveerd worden en ruimte krijgen voor innovatie. En - last but not least - meer vervlechting
van het onderwijs- en arbeidsdomein is nodig.

Tevens zal een vernieuwende aanpak voor het beroepsonderwijs een positieve uitstraling hebben op
tal van maatschappelijke thema’s, zoals de zorg en veiligheid op scholen, de kwaliteit en het imago van
het beroepsonderwijs.

Toekomst 2004
In september zal de werkgroep een advies uitbrengen met concrete aanbevelingen voor de integrale
vernieuwingsaanpak. Het gaat hier om een mix van maatregelen, waaronder:

} Fundamentele systeemingrepen: prikkels opnemen in de financiering van het beroepsonderwijs
voor samenwerking met de praktijk (zodat onderwijs- en arbeidsdomein weer vervlecht raken), re-
gionale samenwerking stimuleren door niet-vrijblijvende afspraken;

} Aanpak randvoorwaarden: verspreiding van tot stand gebrachte vernieuwingen stimuleren, profes-
sionalisering HRM-beleid doorvoeren, belemmerende wet- en regelgeving aanpakken en meer
experimenteerruimte voor onderwijsvernieuwing bieden;

} Aanbevelingen voor vernieuwing: de aanstelling van innovatoren, zogenaamde verbindingsofficieren
met als taak onderwijsvernieuwing aanjagen en tot routineactiviteit binnen de school te maken, en
de uitgifte van onderwijsvouchers bewerkstelligen om zo netwerkvorming (door praktijkstages voor
scholieren en docenten) en kenniscirculatie (door gezamenlijke leer-werkprojecten) te versterken.

.
Daarna worden de werkzaamheden binnen dit project afgerond. De aanbevelingen worden overge-
dragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische
Zaken en de organisaties in het onderwijs en bedrijfsleven. Het Innovatieplatform blijft de ontwikke-
lingen monitoren.
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4 OVERHEID EN INNOVATIE

Inleiding
Geen innovatieve samenleving zonder innovatieve overheid. De kennissamenleving is geen zaak van
bedrijfsleven en kennisinstellingen alleen. De kennissamenleving wordt gekenmerkt door kennis-
netwerken1, waarbij het gaat om een samenspel tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen én de over-
heid. Daarin is de overheid een krachtige speler. In het Nederlandse innovatiebeleid is dit onderkend.
De consequentie daarvan is dat wanneer de overheid innovatie wil stimuleren, zij zich actief moet
opstellen. De AWT beveelt bijvoorbeeld aan dat het innovatiebeleid van de overheid specifieker moet
worden toegesneden op uiteenlopende behoeften, georiënteerd op kansen en gericht op sterktes.2 De
AWT spreekt in dit verband over overheden als actieve netwerkspelers en innovatieve opdrachtgevers.
De SER stelt in zijn advies ‘Interactie voor innovatie’ dat de overheid een inspirerende innovatieve actor
dient te zijn.3 Volgens de SER zou de overheid via prikkels aan actoren en via de eigen bestedingen de
innovativiteit van de Nederlandse economie kunnen bevorderen. Zeker als het gaat om grote maat-
schappelijke uitdagingen zoals gezondheidszorg, milieu, veiligheid en verkeerscongestie.

Er zijn al mooie voorbeelden van innovatieve overheden. Denk maar aan gemeenten die met een digitaal loket
burgers aan een vergunning helpen, provincies die innovatie in de regio stimuleren en het rijksproject Andere
Overheid.

Innovatieve actor
Om daarbij een rol te spelen heeft het Innovatieplatform in juni 2004 de werkgroep Overheid en Innova-
tie opgericht. Doel van de werkgroep is om voorstellen te ontwikkelen om de rol van de overheid als
innovatieve actor in de samenleving te versterken.

Aangezien die doelstelling erg breed is, beperkt de werkgroep zich in eerste instantie tot het realiseren
van haar doelstelling als het gaat om de volgende drie verschillende rollen van de overheid:

} De overheid verleent publieke diensten aan burgers en bedrijven en kan in dat kader meer of min-
der gebruik maken van nieuwe (technologische) kennis;

} De overheid is klant op de (kennis)markt. Ze koopt kennis, diensten en producten om haar publieke
taak te vervullen. Als (grote) opdrachtgever, aanbesteder en inkoper kan de overheid de kennis-
economie verder stimuleren;

} De overheid opereert als beleidsmaker en –uitvoerder in kennisnetwerken. Door middel van het
ontwikkelen en uitvoeren van innovatiebeleid en door het opstellen van slimme regels kan ze in
netwerken met bedrijven en kennisinstellingen de kenniseconomie verder versterken.

In het verlengde van deze drie rollen onderscheidt de werkgroep drie programmalijnen:

} Programmalijn 1: de overheid als innovatieve dienstverlener
} Programmalijn 2: de overheid als innovatieve inkoper
} Programmalijn 3: de overheid als aanjager van innovatie door het opstellen van outcome-based

regulations (resultaatgerichte regelgeving).

De werkgroep hanteert de volgende aanpak:

1} Inventariseren van bestaande activiteiten en initiatieven per programmalijnen;
2} Aanbevelingen doen die de drie door de werkgroep onderscheiden rollen van de overheid verster-

ken en eventuele nieuwe projecten initiëren.

Bij die aanpak realiseert de werkgroep zich dat werken aan een innovatieve overheid ook om een
innovatieve aanpak vraagt. Het vergt nieuwe denkpatronen en denken buiten de gestelde kaders. Voor
de werkgroep betekent dat het volgende:
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} Kwaliteit als fundament voor verandering. De basis voor onze aanpak ligt bij de kwaliteit van het
functioneren van de overheid. We beginnen dan ook niet bij eventuele zwaktes in het optreden of
de organisatie van de overheid.

} Actiegericht. De werkgroep wil niet de zoveelste reeks aanbevelingen doen. Belangrijke aanbeve-
lingen zijn ruimschoots gedaan door de SER en de AWT. De werkgroep wil voorstellen doen die
daadwerkelijk tot actie leiden.

} Pragmatische werkwijze. De werkgroep maakt geen blauwdruk voor innovatie, maar gaat op zoek
naar praktisch uitvoerbare voorstellen.

De werkgroep hanteert als leidraad dat in het maatschappelijk optreden van de overheid zoveel moge-
lijk gebruik gemaakt dient te worden van relevante, nieuwe (technologische) kennis, met name infor-
matie- en communicatietechnologie4. Bovendien dienen de ontwikkeling en uitvoering van beleid,
alsmede de ondersteuning daarvan via beleidsonderzoek, in zoveel mogelijk onderlinge samenhang
plaats te vinden5.

Resultaten
De werkgroep is in juni 2004 opgericht en heeft inmiddels twee keer vergaderd. Na de inventariserende
fase die tot eind september loopt, komt de werkgroep in december 2004 met concrete aanbevelingen.

Noten
1 Over kennisnetwerken en hun belang zijn de afgelopen jaren diverse publicities verschenen.
Enkele belangrijke zijn: R.B.Reich, The Work of Nations, 1991; M. Gibbons et al, The New Production of Knowledge,
1994; J. Motyr, The Gifts of Athena, 2002. …
2 Tijd om te oogsten! Vernieuwing in het innovatiebeleid. AWT, juni 2004, Advies nr. 59
3 Sociaal Economische Raad, Interactie voor Innovatie, 2003, p. 29
4 Zie: www.zenc.nl
5 Zie: Hoe geef je een land toekomst, Contouren van een nieuw politiek denken, Guus Berkhout, maart 2004
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IN GESPREK MET  } HERBERT BOS, UNIVERSITAIR DOCENT VU

WIJ KRIJGEN HIER DE SUBTOP
Over de ontwikkelingen in het onderzoek van Nederland, de ‘buitenlandse’ kennismigrant
en het hoger onderwijs.

Een flink pak papier op zijn schoot: Herbert heeft ter voorbereiding op het gesprek een groep aio’s
gemaild met de vraag: wat vinden jullie leuk, wat minder leuk? Herbert is universitair docent aan de VU,
daarvoor aan het LIACS te Leiden, onderdeel van de universiteit aldaar. “De promovendi mopperen
behoorlijk”, zo meldt hij.

Waarom?
‘De kosten zijn hoog, je moet bij verschillende ministeries aankloppen, kortom, een hele rompslomp.
Een groep Chinese studenten verscheen twee maanden te laat op college. Dan is het semester zo’n
beetje voorbij. Of nog erger: een Roemeense promovendus komt aan op Schiphol, heeft een afspraak
met Philips, maar wordt gewoon op het vliegtuig terug gezet. Schrijnend.’

Waar staat Nederland?
‘Sommige buitenlandse Aio’s in Nederland zijn echte toppers, maar gemiddeld genomen
krijgen de top-instituten in de VS en Engeland (Cambridge, Oxford) meer
toppers dan Nederland. Een ‘top-Bulgaar’ kiest voor Cambridge of de Verenigde Staten. Als we ons
daarmee meten, dan krijgen wij gemiddeld de subtop. Maar we zijn wel afhankelijk van deze subtop,
want Nederlandse aio’s zijn er in mijn discipline, systeem-programmatuur en embedded systemen,
nog maar nauwelijks te vinden. Die kom je weer tegen in de meer nieuwe disciplines en dat is toch
behoorlijk zorgelijk. Verder heb je in Nederland als onderzoeker weinig tijd voor echt onderzoek; er is
veel bureaucratie, je geeft les en ook de researchfaciliteiten kunnen beter. In de Verenigde Staten is dat
veel beter geregeld. Dat werkt in ons nadeel.’

Wat gaat er goed in Nederland?
‘Het onderzoeksniveau is goed. En bovendien spreekt iedereen hier goed Engels. Veel projecten wor-
den samen met industriële partners opgezet, ook dat is een goede ontwikkeling. Al is bijvoorbeeld bij
wiskunde het rendement voor het bedrijfsleven minder zichtbaar, maar wel degelijk relevant.’

En wat kan er beter?
‘De legeskosten zijn te hoog, zeker vergeleken met andere landen. Je betaalt een fors bedrag en dan
nog eens flink extra voor elke verlenging. In Duitsland of België kost dat maar een schijntje. Voor
buitenlandse onderzoekers geldt dat je niet zomaar je partner mee kunt nemen naar Nederland. Ik ken
een Roemeense onderzoeker die al een jaar in Nederland werkt, terwijl zijn vrouw nog in Roemenië is.
Of iemand die al 9 maanden met zijn zogenaamde Residence Permit bezig is. Daar word je toch gek
van? We hebben buitenlandse aio’s echt hard nodig, maar we behandelen ze als ‘ongewenste vreem-
deling’. We waarderen ze niet om hun kennis.’

‘Een permanente aanstelling op een universiteit duurt heel lang, in Leiden bijvoorbeeld vier jaar. Dat is
niet erg, als er maar mobiliteit of doorgroei mogelijk is. En dat is er te weinig. Mensen hebben het dan
gewoon gehad; veel bureaucratie, minder verdienen dan in het bedrijfsleven, waarom zou je nog op
een universiteit blijven werken?’

‘Na vier jaar word je als buitenlandse aio geacht je biezen te pakken. Dat is vreemd: meestal ben je niet
klaar na 4 jaar. Bovendien hebben we als universiteit en als land geen profijt van een aio die direct weer
huiswaarts keert. De laatste zes maanden is een aio druk aan het solliciteren, een baan betekent
immers een ‘blijfgarantie’. Dat zou anders moeten.’
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Wat kan er beter op de universiteit?
‘Een briljant onderzoeker hoeft geen goede docent te zijn. Misschien is een cursus voor aankomende
docenten een goed plan. Onderwijs is het stiefkindje van de universiteit. Dat is raar. Als je als docent
zorgt voor 10% minder uitval, ben je goud waard. Maar het blijft moeilijk; hoe maak je de kwaliteit
zichtbaar, zodat je goed onderwijs kunt belonen? Persoonlijk vind ik college geven bepaald geen last.
Je blijft scherp, ik houd van omgaan met groepen jonge mensen.’
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Bijlage 3  }  Verslag Projecten

Via gesprekken met praktijkmensen, zogenaamde consultaties, heeft het platform het afgelopen de
praktische hindernissen voor innovatie in kaart gebracht. In deze bijlage zijn de eerste resultaten van
de aanpak te vinden: voorstellen voor innovatie in het MKB, voor de migratie van internationale kennis-
werkers en een pakket maatregelen uit de consultatiekringen. Verder wordt kort aandacht besteed aan
de inspanningen van het Innovatieplatform op het gebied van het Nederlandse vestigingsklimaat.

1. INNOVATIE IN HET MKB

Belangrijke rol MKB
In Nederland zorgt het MKB voor 60 procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Een belangrijk
deel van de Lissabon-doelstellingen (zie hoofdstuk 1.7) op het gebied van concurrentiekracht in inno-
vatie zal derhalve door de ondernemers in het MKB gerealiseerd moeten worden. Die essentiële rol van
het MKB bij het realiseren van innovaties wordt inmiddels volledig erkend. En die rol kan het MKB ook
spelen. De research & development inspanningen bij MKB bedrijven zijn fors aan het toenemen. En
juist ondernemers in het MKB zijn in staat snel en flexibel in te spelen op nieuwe vragen van klanten en
innovatie gerelateerde ontwikkelingen in de markt.

MKB- bedrijven zijn onder te verdelen in vier soorten:
Innovatieve koplopers: MKB-bedrijven met een eigen research & development afdeling (10.000 = 2%)
Innovatieve ontwikkelaars: MKB-bedrijven met faciliteiten voor de ontwikkeling van prototypes, zonder aparte
afdeling hiervoor en zonder eigen research (140.000 = 28%)
Innovatieve toepassers: MKB-bedrijven die innoveren door het combineren en toepassen van elders be-
proefde kennis zonder eigen research afdeling. Producten en processen die deze bedrijven ontwikkelen kun-
nen helemaal nieuw zijn voor de markt (70.000 = 14%)
Overig MKB: Dit zijn bedrijven die al enkele jaren niet innoveren (280.000 = 56%)

Wat houdt innovatie in het MKB in?
Innovatie in het MKB is veel meer dan onderzoek en technologie. Zeker voor MKB-bedrijven geldt dat
het ook gaat om marktinnovatie (het aanboren van nieuwe markten) en om organisatorische en sociale
vernieuwing. Dat geldt in het bedrijf, maar ook in de ketens en netwerken waarin bedrijven opereren.

Doel
Ondanks het potentieel voor innovatie in het MKB is het nog steeds zo dat ruim de helft van het MKB
niet actief innoveert. Het Innovatieplatform heeft in november 2003 het project ‘innovatie in het MKB’
opgezet om die innovatie te stimuleren. Platformleden hebben elke vergadering voorstellen aangedra-
gen voor innovatie in het MKB, die zijn afgestemd met MKB/Nederland, VNO/NCW, brancheorganisaties
en een panel van onafhankelijke MKB/ondernemers. Ook werden knelpunten geanalyseerd. Uiteinde-
lijk is er een advies tot stand gekomen met maatregelen ter bevordering van innovatie in het MKB. Een
aantal van de initiatieven is in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische zaken tot
stand gekomen.
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Knelpunten
Innovatie in het MKB wordt onder meer belemmerd door de volgende belangrijke knelpunten:
1. een kenniskloof tussen MKB en kennisinstellingen (bestaande kennis wordt niet gebruikt);
2. beperkte en onderbenutte financieringsmogelijkheden voor innovatief ondernemen;
3. onvoldoende aandacht voor het feit dat innovatie mensenwerk is (onvoldoende aansluiting van het

aanbod van gekwalificeerd personeel op de MKB-vraag, onvoldoende hoger opgeleiden werkzaam
in het MKB, onvoldoende uitwisseling van medewerkers tussen bedrijven en kennisinstellingen).

Kansen benutten
Opheffen van deze belemmeringen leidt tot vele kansen: er is veel hoogwaardige, maar ongebruikte
kennis op universiteiten; de mogelijkheden voor “kenniscirculatie” bij hogescholen worden onderbenut;
er is risicokapitaal beschikbaar dat geïnvesteerd kan worden in innovatie en er zijn veel MKB-bedrijven
die wel zouden kunnen innoveren, maar daar niet voldoende aan toekomen of voor kiezen.

Oplossingen
Om die kansen te benutten heeft het Innovatieplatform na raadpleging van ondernemers uit het MKB
de volgende uitgangspunten voorgesteld:

· Versterken van de kennisvraag vanuit bedrijven;
· Stimuleren samenwerking tussen bedrijven onderling als het gaat om innovatie;
· Stimuleren directe verbindingen tussen bedrijven en kennisaanbieders;
· Versterken van personele verbindingen tussen bedrijven onderling en bedrijven en kennisaanbieders

(uitwisseling, lerende organisatie, van iedere werknemer een “kenniswerker” maken);
· Eenvoud en ruimte voor innovatie: eenvoudige instrumenten die innovatie stimuleren en eenvoud

van fiscale en arboregels en andere wetgeving.

Resultaten
Het belangrijkste resultaat van het project is de uitgebreide analyse van de innovatiesituatie in het MKB
en de voorstellen van concrete maatregelen. In nauwe samenwerking met het Innovatieplatform start
het Ministerie van Economische Zaken met de eerste concrete maatregel na de zomer, namelijk de
introductie van innovatievouchers voor het MKB.

a. Innovatievouchers
De eerste honderd middelgrote en kleine bedrijven in Nederland krijgen eind september een
innovatievoucher uitgereikt. Met die kennisbon kunnen ze bij universiteiten, hogescholen en andere
kennisaanbieders voor 7500 euro aan wetenschappelijke hulp voor innovatie inkopen. De
innovatievoucher prikkelt de ondernemer om een kijkje te nemen in de “kenniswinkel” van hogeschool,
universiteit of TNO.

Kernactiviteiten
Op basis van de gesprekken met ondernemers uit het MKB zal het Innovatieplatform de komende tijd
meer voorstellen ontwikkelen om de innovatiekracht van het MKB te vergroten. Daarbij denkt het plat-
form onder andere aan de volgende voorstellen:

} Stimuleren kenniscirculatie tussen MKB en Hogescholen / duaal leren
Kenniscirculatie wordt het best gerealiseerd door mensen te laten “circuleren”. Ontsluiting van ken-
nis kan onder andere plaatsvinden door studenten van hogescholen hun kennis te laten delen met
het MKB. Hiertoe is het concept vraaggestuurd leren innoveren of kortweg Innoleren ontwikkeld.
Innoleren is gebaseerd op ervaringen opgedaan tijdens eerdere experimenten. Centraal in het con-
cept Innoleren staat dat de student in samenspraak met het MKB een op de innovatiebehoefte
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geënte POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) ontwerpt.
Op den duur zou ieder sleutelgebied daarvoor een ontmoetingsprogramma in innovatie kunnen
ontwikkelen. Op verschillende momenten (tijd en tempo) en in verschillende vormen zullen op inno-
vatie geënte POP’s ontstaan. Ook POP’s die tot technostarters en ondernemerschap leiden.

De volgende projecten staan op de agenda ter goedkeuring:

} Lean manufacturing
Lean manufacturing is een techniek waarmee productiesystemen sneller, goedkoper en beter func-
tioneren. Kenmerken zijn just in time productie, minimale voorraden en een “zero waste” houding bij
iedere werknemer. Dit om zoveel mogelijk toegevoegde waarden voor de klant te realiseren. Lean
manufacturing is goed ontwikkeld in en voor middelgrote en grote productie bedrijven. Maar ook
kleine(re) MKB-ondernemingen zouden door gebruik van deze methode waarschijnlijk (veel) winst
kunnen behalen. Het Innovatieplatform onderzoekt momenteel hoe deze techniek ook in het kleine(re)
MKB doorgevoerd kan worden.

} Verbeteren financieringsmogelijkheden voor MKB
Innovatieve projecten kenmerken zich door relatief grote risico’s, onzekere rendementsverwachtingen
en aanzienlijke ontwikkelingskosten. MKB-bedrijven zijn vanwege hun beperkte eigen financiering-
smogelijkheden afhankelijk van externe financiering. In vele gevallen ontbreekt het voor financiers
benodigde “track record” voor innovatie en een acceptabele onderbouwing van de haalbaarheid en
het risicoprofiel van vernieuwingsplannen. Bij snelle groeiers komen hier nog liquiditeitsproblemen
bij. Door deze factoren zijn financiers terughoudend in het verstrekken van kapitaal aan MKB-on-
dernemingen. Bovendien zijn MKB-ondernemers slecht bekend met de mogelijkheden van de kapi-
taalmarkt. Een oplossing hiervoor is het invoeren van een Innovatieclassificatie (triple-i status) voor
MKB-bedrijven, die al naar gelang de score ook eenvoudig of minder eenvoudig in aanmerking
komen voor durfkapitaal.

} Verhogen opleidingsniveau MKB-werknemers
Er is aandacht nodig voor het vermogen tot kennisverwerking van het MKB. Daartoe zijn hoger
opgeleiden ook in het MKB van belang. Fiscale stimulering voor het in dienst nemen van hoger
opgeleiden kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren.

} Ontslagrecht
Innovatieve MKB’ers zijn voorzichtig met het aannemen van nieuw personeel. Innovatie brengt
meestal geen direct en stabiel (financieel) resultaat met zich mee. Dan is het risico dat een nieuwe
medewerker niet meer betaald kan worden of teveel op het resultaat drukt te groot. De regels bij
eventueel ontslag zijn ook ingewikkeld en de kosten te hoog. Het ontslagrecht dient voor een be-
paalde groep MKB’ers aangepast te worden.

2.  GRENZELOZE MOBILITEIT KENNISMIGRANTEN/KENNISWERKERS

De noodzaak van kennismigranten
Kennismigranten zijn een essentiële grondstof voor de Nederlandse kenniseconomie. Dat heeft twee
redenen: op sommige specifieke kennisgebieden heeft Nederland een tekort aan kenniswerkers en op
andere gebieden is Nederland niet innovatief genoeg. In het eerste geval zijn kennismigranten dus
nodig om in de uitvoering het tekort aan bepaalde specifieke kennis direct op te vullen. Zo heeft Neder-
land een nijpend tekort aan bèta’s en technici. In het laatste geval gaat het om input van kennis die wij
in Nederland niet hebben, maar die wel nodig is om innovatief te worden, te blijven of gewoon simpel-
weg om te kunnen concurreren op de wereldmarkt. Deze kennismigranten dragen bij aan de opbouw
van innovatieve kennis in Nederland. Via hen wordt kennis geïmporteerd.
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Battle for brains
De kennismarkt is een internationale markt. De toegenomen krapte in dit arbeidsmarktsegment heeft
de vraag naar hooggekwalificeerde kenniswerkers opgeschroefd. Met de toenemende internationalise-
ring van het wetenschappelijk onderzoek, gecombineerd met de groeiende mobiliteit van research &
development en kennismigranten, is het internationale touwtrekken om goede kenniswerkers begon-
nen. Een aantal landen heeft hun toelatingsprocedures al gewijzigd, of heeft plannen daarvoor, zodat
zij hooggekwalificeerde kennismigranten sneller en eenvoudiger kunnen aantrekken. Daarmee is de
internationale concurrentie om de meest talentvolle kennismigranten een feit.

Aanpak
Het Innovatieplatform heeft in september 2003 een project opgezet en experts uit het veld geraad-
pleegd om te onderzoeken hoe Nederland een aantrekkelijk(er) land voor kenniswerkers kon worden.
Deze aanpak was een voorbeeld van de lange termijn doelstelling van het Innovatieplatform om via
‘systeemveranderingen’ een beter innovatief klimaat te scheppen. Het doel was te komen tot een ad-
vies over de verbetering van mobiliteit van kennismigranten. Na het advies is het project mobiliteit
kennismigranten overgedragen aan het kabinet voor implementatie.

Op basis van de gesprekken met praktijkmensen pleitte het Innovatieplatform voor het opzetten van
één loket, één procedure en één document speciaal voor alle internationale kennismigranten; het ver-
lagen van de legeskosten voor kenniswerkers, studenten en hun partners en kinderen; het verbeteren
en toegankelijk maken van de informatievoorzieningen en kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van
instroom, uitstroom en terugkeer van internationale kennismigranten.

Resultaten
Het belangrijkste resultaat van het Innovatieplatform, door het advies van deze werkgroep, is het door-
breken van een vastzittende discussie over het thema kennismigranten. Inmiddels weten bedrijven,
overheden en politici wat kennismigranten zijn en waarom zij belangrijk zijn voor innovatie in Neder-
land. En verder nam het kabinet in de brief aan de Tweede Kamer van mei op, dat voor aanvragen in
het kader van de verkorte mvv-procedure (werkvergunning) een apart legestarief gaat gelden, dat con-
currerend is met de ons omringende landen. Dit leidt tot sterk vereenvoudigde procedures en goedko-
pere toelating van kennismigranten.

3.  CONSULTATIEKRINGEN: GESPREKKEN MET DE ‘KLANTEN VAN DE KENNISECONOMIE’

De klant is koning
Een van de meest opvallende constateringen tijdens het eerste jaar van het Innovatieplatform is de
dynamiek en de versnippering van het innovatiespeelveld. Dit komt zeker ook door de veelheid aan
spelers. Beleid moet meer in dialoog met de doelgroepen worden vormgegeven.

Aanpak
Om de praktijk en de beleidsmakers dichter bij elkaar te brengen heeft het Innovatieplatform actief de
behoeften van de klanten van de kenniseconomie - en dus van de klanten van het Innovatieplatform -
geïnventariseerd. In het voorjaar van 2004 organiseerde het Innovatieplatform de eerste ronde van de
zogenaamde ‘consultatiekringen’. Er zijn gesprekken gevoerd met scholieren VMBO/MBO (de beroeps-
kolom), HAVO/ VWO scholieren, studenten, (top)onderzoekers, startende ondernemers, financiers van
starters en een aantal grote bedrijven. Van hen wilde het Innovatieplatform weten wat zij als de belang-
rijkste ergernissen en hindernissen ervaren voor excellentie, ambitie en ondernemerschap in de dage-
lijkse praktijk, kortom wat hen belemmert om hun werk zo goed mogelijk te doen.
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In juni 2004 heeft het Innovatieplatform het actieplan consultatiekringen met 11 focuspunten vanuit de
maatschappij naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan worden acties uitgezet en resultaatsverplichte
partijen aangewezen. De uitkomsten van die consultatiekringen en de top-11 met acties worden hieron-
der besproken.

Uitkomsten
Uit de consultatiekringen komen de volgende uitkomsten. Het blijkt dat het probleembesef rondom
innovatie in onze samenleving groeit. De meeste deelnemers zijn doordrongen van het besef dat Ne-
derland dient te innoveren: stilstand is achteruitgang. Er is ook veel enthousiasme en energie om daar
aan bij te dragen. Tegelijkertijd is er enige scepsis over het vermogen om in Nederland echte verande-
ringen te realiseren. Het platform wordt wat dat betreft door velen gezien als een grote kans.
Er komt met name één grote ergernis uit de consultaties naar voren. Dat is de bureaucratie en de
daarmee gepaard gaande onnodig hoge administratieve lasten door wet- en regelgeving. Het gaat dan
met name om milieuwetgeving, energie- en bouwwetgeving, arbeidsrecht, vergunningsverleningen,
omslachtige aanvraagprocedures voor onderzoeksfinanciering en interne bureaucratie van universitei-
ten en hogescholen.

Verder bevestigen de gesprekken een aantal van de belemmeringen van het Nederlandse innovatie-
klimaat. Er is te weinig (risico) kapitaal; gebrek aan ruimte voor ondernemerschap; een gebrek aan
talent/ kenniswerkers; geringe belangstelling voor innovatie bij bedrijfsleven; te weinig waardering voor
excellentie; een lage kwaliteit en een weinig uitdagend onderwijsklimaat. Daar komt bij dat
(kennis)netwerken ontoegankelijk zijn.

Uit de commentaren van de klanten stelde het Innovatieplatform een top-11 van praktische hindernis-
sen en versnellers samen.

Top 11

1} MKB-vriendelijker WBSO
Het voorstel is de WBSO (een research & development vriendelijke fiscale maatregel) nog MKB-
vriendelijker en effectiever te maken.
Vanuit het Innovatieplatform is een negatief signaal afgegeven richting de verantwoordelijken voor
de uitvoering van de WBSO. Mede naar aanleiding van de opmerkingen van het platform zijn voor-
stellen voor de vereenvoudiging van de uitvoering opgesteld en zal in het belastingplan 2005 inhou-
delijke verbreding van de WBSO zijn opgenomen.
Een aantal scenario’s wordt verder ontwikkeld en vormgegeven in het licht van de nog in te vullen
intensivering van 25 miljoen euro voor 2005.1

2} Ondernemerschap op universiteiten en hogescholen
Er is in Nederland te weinig ondernemerschap. Ook in het huidige onderwijssysteem is er onvol-
doende ruimte, kennis en waardering voor ondernemerschap. Op een aantal universiteiten zijn er
programma’s gestart om het ondernemerschap te stimuleren. Dit behoeft bredere aandacht en
verspreiding. Op alle Nederlandse universiteiten en hogescholen zal in het jaar 2004-2005 een
programma ondernemerschap aangeboden kunnen worden.

3} Innovation officers bij 100 grote bedrijven
Veel goede (innovatieve) ideeën en producten komen niet tot kassa. Vooral starters en het MKB’ers
hebben hier last van. Dat deze ideeën niet leiden tot marktsucces heeft niet te maken met techni-
sche of technologische onvolmaaktheden, maar met de toegankelijkheid van netwerken en in het
vinden van de 1e klant. Voor deze kloof dient een oplossing gevonden te worden. Het Innovatie-
platform zal zich er hard voor maken dat de 100 grootste bedrijven van Nederland een innovation
officer aanstellen. Deze innovation officer stelt een middag per maand zijn agenda open voor een
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inloopspreekuur. (Techno)starters en MKB-ondernemingen kunnen zich, met hun innovatieve product
en/of dienst, melden bij een innovation officer en krijgen een half uur voor hun pitch. Als het klikt,
stelt de innovation officer zijn of haar netwerk open door bijvoorbeeld het product op te nemen in
een portfolio om starters en MKB te ondersteunen bij de zoektocht naar de 1e klant. Het Innovatie-
platform wil starten met een experiment met 25 bedrijven.

4} Deel innovatie-opdrachten overheid naar MKB-bedrijven
De overheid moet het goede voorbeeld geven door meer ‘klantenlef’ te tonen. Het risicomijdende
gedrag van het aanschafbeleid van de Nederlandse overheid leidt ertoe dat zij zich voornamelijk
richt op de bekende, grote en gevestigde leveranciers. Zo wordt het innovatieve MKB vaak onnodig
buitenspel gezet. Het voorstel van het Innovatieplatform is om overheidsinstanties, net als in de
Verenigde Staten, te verplichten om een bepaald percentage van hun onderzoeksbudget bij MKB-
bedrijven aan te besteden (zogenaamd SBIR). Onlangs is op dit terrein een experiment van het
NWO samen met TNO gestart. Het Ministerie van Economische Zaken en Onderwijs Cultuur en
Wetenschap, kijken naar de mogelijkheden van een SBIR in Nederland.

5} Jong talent perspectief bieden in de wetenschap
De wetenschappelijke kennisbasis in Nederland staat nog steeds garant voor kwaliteit. Om dat in
de toekomst te kunnen garanderen moet de Nederlandse wetenschap meer in de spotlights staan
en aan talentrijke onderzoekers aantrekkelijke perspectieven bieden.

6} Uitwisseling onderzoekers tussen bedrijven en kennisinstellingen
Innoveren is mensenwerk. Persoonlijke netwerken zijn een belangrijke factor achter succesvolle
innovaties. Uitwisseling van onderzoekers tussen het private en publieke werkterrein bevordert
deze wisselwerking en netwerkvorming (Casimir-experiment). Nederland benut de mogelijkheden
van publiek-private mobiliteit onvoldoende.

7} Raamovereenkomst intellectueel eigendom
Innovatiesamenwerking wordt vaak belemmerd door eindeloze onderhandelingen en onduidelijk-
heden over recht op publicatie en recht op resultaat. Een raamovereenkomst tussen universiteiten
en bedrijfsleven in Nederland, die als richtsnoer dient bij onderhandelingen tussen een onderne-
ming en een universiteit over samenwerking tussen de twee partijen (b.v. sponsoring van een aca-
demisch onderzoeksproject door een bedrijf) biedt daarvoor oplossingen. VNO-NCW en de VSNU
zijn in een vergevorderd stadium in de ontwikkeling van een raamovereenkomst ‘intellectueel ei-
gendom’.

8} Seed faciliteit: publiek en privaat zaaikapitaal
Het aantal innovatief gedreven starters blijft achter ten opzichte van de ons omringende landen.
Daarom gaat het kabinet het technostartersklimaat in Nederland verbeteren. Eén van de grote
knelpunten is de beschikbaarheid van risico kapitaal en dan in het bijzonder voor de vroege fase
financiering.

9} Innovatievouchers voor het MKB
De kennisuitwisseling tussen MKB-bedrijven en kennisinstituten verloopt niet optimaal. De kennis-
instellingen staan niet altijd open voor de kennisvragen van MKB’ers en de MKB’ers zijn niet altijd in
staat de vraag te bundelen of te formuleren tot een “koopkrachtige” en voor de kennisinstellingen
interessante en hanteerbare vraag. In september 2004 worden de eerste 100 vouchers van 7.500
euro uitgereikt. Het Innovatieplatform zal het succes van de innovatievouchers monitoren.

10} Fiscaal aftrekbare, particuliere giften voor onderzoek
In de Verenigde Staten kunnen bedrijven en particulieren giften/legaten aan onder meer universitei-
ten, musea en trust funds voor onderzoek aftrekken van belastingen. Die organisaties doen daar
ook hun best voor door het bieden van programma’s waar bedrijven en particulieren op in kunnen
tekenen. In Nederland staan de universiteiten en hogescholen niet in de lijst van organisaties aan
wie giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Het Innovatieplatform wil bij de overheid aan-
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dringen op de mogelijkheid voor bedrijven en particulieren om giften/legaten af te trekken van be-
lastingen voor publieke doeleinden, waaronder onderzoek. Op dit moment loopt er een quick scan
met een aantal fiscale experts om de mogelijkheden in kaart te brengen. Op basis van deze uitkom-
sten kan worden gewerkt aan een follow-up.

11} Activering van fondsen voor onderzoek
In Nederland ligt een groot potentieel in fondsen waar veel slapende reserves zijn. Het gaat hier om
activering van deze fondsen. Het Innovatieplatform wil een voorstel doen voor een mechanisme om
slimmer gebruik te maken van de slapende reserves in Nederland voor onderzoek.

Resultaat
} Het Innovatieplatform heeft een uitgebreid netwerk van mensen uit de praktijk opgebouwd, die om

advies en feedback kunnen worden gevraagd.
} Het Innovatieplatform heeft een succesvol project opgezet waarin beleidsmakers en maatschappij

met elkaar samen werken aan innovatie.
} Er is een top-11 van hindernissen en versnellers samengesteld, met adviezen voor acties. Het

format van de consultatiekringen ligt klaar voor hergebruik.
} De ‘klanten van de kenniseconomie’ staan in de startblokken om gezamenlijk werk te maken van de

Nederlandse kenniseconomie.
} Voor 1 januari 2005 hebben de aangewezen partijen actie ondernomen op de 11 focuspunten.

Vervolgtraject
Het Innovatieplatform is eerst aangesprokene en resultaatsverantwoordelijke voor de acties die geno-
men worden op de 11 voorstellen. De komende periode zal het Innovatieplatform partijen stimuleren
om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In november 2004 start een nieuwe ronde consultatie-
kringen, waarbij de top 11 van deze ronde wordt aangescherpt en een nieuwe lijst van versnellers en
hindernissen wordt opgesteld. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan het feit of de acties ook
hebben geleid tot een daadwerkelijke, merkbare verandering.

4.  VESTIGINGSKLIMAAT EN INNOVATIE

Eén van de belangrijkste factoren voor een innovatieve kenniseconomie is het vestigingsklimaat voor
talentvolle kenniswerkers en bedrijven. De aantrekkingskracht van Nederland op de beste bedrijven en
de meest getalenteerde mensen is cruciaal voor onze innovatiekracht. Het Nederlandse vestigings-
klimaat sluit op een flink aantal onderdelen nog niet aan bij de behoeften van ondernemingen en kennis-
migranten. Daarmee wordt het potentieel van ons land belemmerd. Een bemoeilijkende factor bij het
aanpakken van vestigingsbelemmeringen is dat er vaak verschillende partijen betrokken zijn bij een
mogelijke oplossing. Het op één lijn brengen van alle partijen (overheid en bedrijfsleven en/of kennis-
instelling) levert in de meeste gevallen flinke vertraging op. Vestigingsklimaat verbeteren is bij uitstek
een (beleids)terrein waarop samenwerking tussen partijen onontbeerlijk is.

Onder invloed van boeken als “The Rise of the Creative Class” van Richard Florida heeft de theorie rondom
vestigingsklimaat een verschuiving doorgemaakt. Waar het vestigingsklimaat in klassieke zin gericht is op
bedrijven, is het nu ook gericht op het aantrekken van talent. De ‘3 T’s of Economic Development’, namelijk
Technologie, Talent en Tolerantie, vormen volgens Florida de sleutel tot het begrijpen van de nieuwe economi-
sche geografie van de creativiteit en de effecten ervan op de economische ontwikkeling. Florida benadrukt
bijvoorbeeld het belang van immigranten voor het bevorderen van creativiteitsbevorderende variëteit en de
aantrekkingskracht van life style concepten.
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Vestigingsklimaat
Het Innovatieplatform besteedt al sinds haar instelling aandacht aan het onderwerp vestigingsklimaat.
In het voorjaar van 2004 ontving het Innovatieplatform een brief van Schiphol, Philips, ING, Akzo Nobel,
Unilever en Shell waarin zij hun zorg uitspraken over het Nederlandse vestigingsklimaat en aanbevelin-
gen voor acties neerlegden. Ook vanuit het MKB en de kennisinfrastructuur volgden voorstellen over dit
thema. In een reactie hierop hebben de ministers van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap een brief geschreven waarin werd ingegaan op het beleid rondom vestigingsklimaat, met
name gericht op de onderdelen van het vestigingsklimaat die het Global Competitiveness Report 2003/
2004 van het World Economic Forum noemt. Dat zijn onder meer: leefklimaat, fiscaal klimaat, de posi-
tie van kenniswerkers en de kennisinfrastructuur, de regelgeving, overheidssteun aan technologie,
octrooibescherming, beschikbaarheid van durfkapitaal, arbeidsethos en arbeidsrecht en tenslotte
transportinfrastructuur (mensen en goederen). Een aantal aanbevelingen uit die brief is inmiddels op-
genomen in de Groeibrief van juli 2004. Ook in de ophanden zijnde Industriebrief wordt aandacht be-
steed aan maatregelen die het vestigingsklimaat versterken. Het Innovatieplatform blijft het onderwerp
als een ‘rolling agenda’ behandelen.

Noten
1 Intensivering van de WBSO is aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord van kabinet Balkenende II
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Er zijn veel landen waar Nederland van kan leren. Inspirerende voorbeelden zijn onder andere Finland,
Singapore en de Verenigde Staten.

Finland dient als voorbeeld omdat het land al ruim twintig jaar lang prioriteit geeft aan het ontwikkelen
van een krachtige kenniseconomie met veel ruimte voor ondernemerschap. Die prioriteit is vertaald in
een samenhangende strategie voor onderwijs, onderzoek en stimulering van innovatie bij bedrijven. De
resultaten zijn indrukwekkend: in twintig jaar tijd heeft Finland een grote moderniseringsslag doorge-
maakt en behoort het op dit moment tot de snelst groeiende en meest innovatieve economieën van de
wereld.

 De Verenigde Staten is een voorbeeld omdat het land qua technologische en wetenschappelijke ken-
nis duidelijk voorligt op Nederland. Dat blijkt bovenal uit de migratiecijfers van wetenschappelijke on-
derzoekers; per saldo vertrekken er veel Nederlandse toponderzoekers naar de VS. De reden is
eenvoudig: voor excellente onderzoekers zijn er meer kansen in de VS dan in Nederland. Een tweede
kracht van de VS is de grote waardering voor ondernemerschap. Het land blinkt uit in het toepassen
van kennis via nieuwe bedrijven, zogenaamde start-ups, waardoor de economische vruchten van we-
tenschappelijk onderzoek sneller geplukt worden. Nieuwe economische sectoren worden daardoor
opvallend vaak gedomineerd door Amerikaanse bedrijven.

Singapore is interessant omdat het ongeveer twintig jaar geleden de Economic Development Board in
het leven riep die als opdracht kreeg om het land op te stuwen in de vaart der volkeren. Er werden
omvangrijke investeringen gedaan in onderwijs, onderzoek en in praktische zaken voor het bedrijfsle-
ven zoals bedrijfsterrein en subsidies voor innovatieve bedrijfsactiviteiten. Het land maakte daardoor
de afgelopen twintig jaar grote economische groei door en heeft ambitieuze plannen voor de toekomst.

Zie de kaders voor de innovatiekeuzes van Zuid Korea, Vlaanderen en Beieren.

Zuid Korea: internet als katalysator
Zuid-Korea slaagt er in om uit te blinken op het gebied van innovatie met breedband. De doelstelling van de
Zuid-Koreaanse overheid is in 2010 nummer 1 op de wereld zijn op het gebied van Internet. De succesvolle
aanpak van Zuid-Korea vertaalt zich in een hoge economische groei. Daarnaast spant het land zich in om de
verworven kennis over te dragen aan arme landen in de vorm van ontwikkelingshulp. Nu al heeft het land het
hoogste percentage breedbandinternet aansluitingen ter wereld. Als het land in dit tempo doorgaat is de
doelstelling haalbaar.
Infrastructuur. In Zuid-Korea heeft de overheid ervoor gezorgd dat er een sterke marktconcurrentie was. Dat
leidde tot lage prijzen, waardoor binnen korte tijd een groot deel van de bevolking breedbandinternet kon
betalen. Dit vanuit de gedachte dat digitalisering uiteindelijk de belangrijkste randvoorwaarde is voor een ‘e-
society’, zoals het ministerie van informatie in Seoul het noemt. In Zuid-Korea geldt het credo: zonder breed-
band geen innovatief land!
Opleidingsprogramma. Zuid-Korea al in een vroeg stadium opleidingsprogramma’s en computercursussen
gelanceerd voor ‘achtergestelden’ en bejaarden.
Het ministerie stelt dat kennis geen keuze is maar een voorwaarde. Anders kun je vroeg of laat niet meer
deelnemen aan de maatschappij.
Juridische randvoorwaarden. In Zuid-Korea verloopt de aanpassing van wet- en regelgeving snel. Om innova-
tie te stimuleren moeten wetten al aangepast zijn voordat nieuwe technologie breed beschikbaar is. Dat is
exact waar de nadruk ligt.
Culturele randvoorwaarden. Het arbeidsethos van Koreanen is gericht op hard en lang werken.
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Vlaanderen: creatieve cultuur
http://www.innovatie.vlaanderen.be/beleid/index.htm

De Vlaamse regering heeft een groeistrategie voor de Vlaamse economie geformuleerd die o.a. gebaseerd is
op het innoveren van het ‘economische weefsel’ via creativiteit en product-, proces-, en organisatorische
innovatie. Excellentiepolen, het Vlaamse woord voor clusters van bedrijfsleven en onderzoek, bundelen de
kennis die aanwezig is bij alle relevante actoren in sectoren en laten deze effectiever stromen naar de Vlaamse
ondernemingen. Op die manier is kennis in Vlaanderen verankerd en kunnen de economische activiteiten in
deze sectoren worden uitgebouwd.

Innovatie en creativiteit moeten de unique selling propositions van onze zuiderburen worden. Het ontwikkelen
van productiemethodes of nieuwe diensten getuigt van creativiteit. Als voorbeeld noemt de regering de bagger-
bedrijven, die kunnen alleen maar concurreren met Azië omdat deze nieuwe productiemethodes blijven ont-
wikkelen. De Vlaamse regering ziet het als haar plicht om dat soort creativiteit te stimuleren.

Er is ook veel aandacht voor startende ondernemingen. In een paar jaar tijd is het aantal startende onderne-
mingen van 70.000 naar 30.000 per jaar terug gevallen. Daarom worden alle verschillende beleidsinstrumenten
die ondernemerschap stimuleren gebundeld. In Vlaanderen is onvoldoende durfkapitaal op de markt om
nieuwe projecten te steunen. Daarom heeft de Vlaamse regering Arkimedes gelanceerd, een programma om
het investeren in starters te ondersteunen.

Een derde pijler onder de Vlaamse aanpak is het vestigingsklimaat. Er wordt ‘dringend gewerkt’ aan een
andere aanpak voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. Vandaar het voorstel om het loket van
Export Vlaanderen en van de Dienst Investeren in Vlaanderen, die samengevoegd zullen worden in een
netwerk, uit te besteden aan privé-instellingen, zoals de kamers van koophandel.

De vierde pijler vormen bij onze zuiderburen de investeringen in cultuur en welzijn. Deze worden gezien als
essentieel voor een klimaat van creativiteit. Om creatieve geesten aan te trekken en te stimuleren moet ook
de levenskwaliteit in de omgeving op een hoog peil staan.

Beieren: vitale netwerken
http://www.bayern-innovativ.de/company/concept/?language=en
Bayern Innovativ is een overheids-NV opgericht door de regering van Beieren in 1995 in samenwerking met
wetenschap en industrie. Bayern Innovativ (BI) houdt zich bezig met toekomstgerichte technologieën en de
tien voor Beieren belangrijkste bedrijfstakken. Het bedrijf zorgt ervoor dat er vitale verbindingen zijn tussen
bedrijven en wetenschap, over technologieën en branches heen. BI fungeert als een centrum voor technolo-
gie overdracht en management van samenwerkende netwerken.
Deze doelstelling bereikt Bayern Innovativ o.a. via de volgende activiteiten:

Overdragen van actieve coöperatieve netwerken voor bedrijven en wetenschappelijke instituten. Creëren van
een nieuwe infrastructuur voor de innovatieve projecten.
Aantrekken van instituten en bedrijven over brede economische en wetenschappelijke gebieden voor mark-
gedreven samenwerken.
Ontwikkeling van projectgerelateerde nationale en internationale samenwerkingsmogelijkheden.
Versterking van de innovatieve talenten en de concurrentiepositie van industrie in Beieren (in het bijzonder het
MKB) in relatie tot de Europese- en wereld markt
Ondersteunen van de uitbouw van de positie van Beieren als een van de leidende
economische en technologische regio’s in Europa.

De organisatie is zeer succesvol in haar aanpak. Met een relatief bescheiden budget en staf verzorgt het
overheidsbedrijf jaarlijkse duizenden contacten tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, zowel binnen Bei-
eren als over de landsgrenzen heen.
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Bijlage 5  }  Kennis in de regio

Het belang van regio’s
De internationale concurrentie in de economie leidt tot de noodzaak om kennis in nieuwe producten en
diensten om te zetten. Zonder investeringen in kennis en innovatie loopt Nederland het risico terug te
vallen tot de middenmoot van de wereldeconomie. Hoewel veel bedrijven en kenniscentra op het we-
reldtoneel opereren, vindt de concrete ontmoeting tussen kennis en de omzetting daarvan in producten
vooral plaats op die plekken waar de spelers gehuisvest zijn. Hoewel innovatie groots en meeslepend
klinkt, wordt het echte werk, het concrete resultaat, vaak tot stand gebracht door regionale bedrijven en
centra. Regio’s en hun vestigingsklimaat spelen dus een belangrijke rol bij de stap van kennis naar
toepassing. Dat sluit ook aan bij de geopolitieke en economische verschuiving van de aandacht terug
naar decentralisatie en glocalisering, waarbij regio’s centraal staan.

Ook in Nederland zijn er vele boeiende regionale voorbeelden op het gebied van innovatie. Omdat
deze activiteiten de motor vormen voor de Nederlandse innovatiekracht, is deze publicatie niet com-
pleet zonder de beschrijving van een aantal van deze activiteiten.

1. BRABANTSE INNOVATIERAAD ‘BRAINPORT BRABANT’

Aanleiding
Er liggen kansen genoeg voor een sterke positie van Brabant, zoals ook het kabinet onderschrijft in de
-dit voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurde -  nota Ruimte van VROM en de GEP-notitie van het
ministerie van Economische Zaken. Om die kansen ook daadwerkelijk te benutten moet nog wel het
nodige gebeuren. Het innovatievermogen van het MKB in Brabant blijft relatief achter. De Provincie
heeft in haar kadernota aangegeven dat daarom in het bijzonder ingezet gaat worden op het verbeteren
van het innovatief vermogen van het MKB op de gebieden technologie, markt, personeelsbeleid en
ondernemerschap. In oktober 2003 is de Brabantse Innovatieraad ingesteld, met de Commissaris van
de Koningin, mevrouw H. Maij-Weggen, als voorzitter.

Ambities
De Brabantse raad fungeert als denktank, klankbord, adviesorgaan en lobbygroep. De Innovatieraad
richt zich onder andere op starters, innovatie in het MKB en uitbreiding van topinstituten, zodat Brabant
zich ontwikkelt tot innovatieve topregio.

Aanpak
Een belangrijke taak is het aanjagen van het innovatieproces. De innovatieraad Brabant heeft regio-
nale herkenbaarheid. Brabantse ondernemers, maar ook vertegenwoordigers van kennisinstellingen,
spreken heel direct hun omgeving aan. Hierdoor wordt de samenwerking tussen kennisinstellingen
versterkt, maar ook die tussen bedrijven en kennisinstellingen. De Innovatieraad heeft een aantal focus-
groepen in het leven geroepen. Daarin gaan ondernemers direct het gesprek aan met leden van de
Innovatieraad om concrete acties te definiëren, die vertaald worden in innovatiebeleid.
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Resultaten
De focusgroep ‘Innovatie in kleinschalige industriële bedrijvigheid’ heeft een aantal aanbevelingen ge-
formuleerd op basis van twee bijeenkomsten met ondernemers voor de aanpak van knelpunten. Deze
aanbevelingen zijn doorgespeeld aan het landelijk Innovatieplatform en hebben een rol gespeeld bij
het tweede programma Innovatieve Acties Brabant. http://www.brabant.nl

2. HORIZON PROGRAMMA EINDHOVEN

Aanleiding
Het Programma Horizon is een strategisch actieplan voor versterking van de economische structuur in
de Regio Eindhoven op middellange termijn. Deze regio vormt de kern van het economisch samenhan-
gend gebied Zuidoost Nederland. Het Programma Horizon is een initiatief van het Samenwerkingsver-
band Regio Eindhoven (SRE). Het programma is in 2001 - 2002 ontwikkeld door de Commissie Regionale
Kansen.

Ambitie
Horizon is ontwikkeld om nieuwe kansen te scheppen in een teruglopende economie en zo als regio
beter in te kunnen spelen op schommelingen in het economisch klimaat. De missie: van industriële
mainport naar toptechnologieregio met het accent op mens en technologie. Het MKB ervaart de drem-
pel om toenadering te zoeken tot kennisinstellingen als hoog. Daarnaast blijken de vaardigheden in het
vermarkten van technologische producten onvoldoende. Hierdoor blijft het rendement uit innovaties
achter.

Aanpak
De doelstellingen van het Programma Horizon zijn vertaald naar drie programmalijnen.
De programmalijn Mens: gericht op de ondernemer en de werknemer. Deze programmalijn zet in op
een versterking van de arbeidsmarkt en ondernemerschap met aandacht voor techniek en innovatie.
De programmalijn Technologie omvat acties die research & development in de regio moeten veranke-
ren en versterken. En de programmalijn Omgeving, gericht op het creëren van additionele voorwaar-
den die ondersteunend zijn aan het realiseren van de eerste twee programmalijnen.

Het Programma Horizon is gericht op katalyseren. Het programmabureau en het katalysatorfonds fun-
geren als motor voor het programma en zijn tot de implementatiefase betrokken bij de projecten in het
programma. Bij implementatie moeten de projecten voldoende draagvlak hebben om (ook financieel)
eigenstandig te kunnen functioneren.

Resultaat
Het Programma Horizon is een dynamisch programma. In aanvang zijn 20 projecten geformuleerd die
een bijdrage gaan leveren aan de economische structuurversterking van de regio. Gedurende de loop-
tijd van het project zijn nieuwe projecten welkom. http://www.programmahorizon.nl

3. AIM (AMSTERDAMSE INNOVATIE MOTOR)

Aanleiding
De lokale en regionale economie van Amsterdam is veelzijdig. De kennisinfrastructuur, met meerdere
universiteiten, hogescholen en diverse onderzoeksinstellingen, is goed ontwikkeld. De stad is aantrek-
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kelijk om in te wonen en te werken. Maar er zijn ook beperkingen en knelpunten. De samenwerking
tussen de kennisinstellingen is beperkt. De woningmarkt zit op slot en het vinden van de juiste partners
om van idee naar onderneming te komen is moeilijk. Om deze en andere problemen en kansen op te
pakken is de AIM ingesteld.

Ambitie
De regio Amsterdam wil in 2010 een van de meest dynamische kennisregio’s van Europa zijn. Hiertoe
werkt Amsterdam tot begin 2006 aan de ontwikkeling van de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM).
Daarin worden de doelstellingen voor de ontwikkeling van de kenniseconomie in de Amsterdamse
regio vastgesteld en wordt een programma opgesteld om tot een samenhangende aanpak in de regio
te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de sterkte van de regio en bij bestaande
initiatieven. Het werkprogramma voor 2004-2005 is goedgekeurd door het algemeen bestuur van de
Kenniskring Amsterdam. Dat betekent dat het AIM nu echt aan de slag kan gaan om samenwerking,
innovatie en werkgelegenheid binnen de thema’s Life Sciences, Duurzaamheid en ICT & Nieuwe Me-
dia te bevorderen.

Aanpak
Er wordt samengewerkt met de VU, UvA, Kamer van Koophandel en Dienst Economische Zaken van
de gemeente Amsterdam. Binnen het gebied Duurzaamheid zal het AIM zich richten op het bouwen van
een business-science park op het Shell-terrein in Amsterdam Noord. Bij Life Sciences gaat de nadruk
liggen op meer samenwerking tussen de partners door bijvoorbeeld casemanagement voor starters te
ondersteunen, samen IT-infrastructuren te gebruiken (beeld, geluid, delen rekencapaciteit) en geza-
menlijk naar buiten te treden. Op het gebied van ICT en Nieuwe Media neemt het AIM alvast een
voorproefje door deze zomer de summerschool van het Amsterdam New Media Institute te ondersteu-
nen. Hierin bieden bedrijven en kennisinstellingen samen een gevarieerd cursusaanbod aan gericht op
nieuwe media. Amsterdam heeft al een hele sterke uitgangspositie op het gebied van ICT en Nieuwe
Media, die echter nog niet zichtbaar genoeg is voor de buitenwereld. De komende jaren zal daar via het
organiseren van verschillende events en congressen meer uiting aan gegeven worden.
http://www.kenniskring.nl/aim_

4. ROTTERDAM MAAKT WERK VAN DE KENNISECONOMIE

Aanleiding
De kenniseconomie is een mondiale trend. De eenvoudige productie dreigt naar lage lonenlanden te
verdwijnen en kennis en research & development-activiteiten lijken daar achteraan te vertrekken. Om
dit te voorkomen wil Rotterdam als kennisintensieve regio alle zeilen bijzetten.

Ambitie
Rotterdam maakt keuzes via drie parallelle sporen. Ten eerste het ontwikkelen van arbeidspotentieel
door versterking van het beroepsonderwijs, ten tweede de versterking van de innovatiekracht van het
Rotterdams bedrijfsleven en ten derde de verbetering van de infrastructuur.

Aanpak
Rotterdam kiest voor een gezamenlijke vraaggerichte aanpak. Bedrijven en kennisinstellingen nemen
het voortouw en de gemeente is intermediair en facilitator. Er wordt gewerkt met businessplannen met
concrete resultaten.
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1. Ontwikkelen arbeidspotentieel
Rotterdam herontwerpt het beroepsonderwijs. Minder uitval, meer doorstroming en duale opleidingen
die goed aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven: echte startkwalificaties. De aanvulling op de
versterking van de onderwijskolom is het stimuleren van de doorstroming naar de arbeidsmarkt. Re-
ductie van de hoge uitval bij deze overgang, dus van jeugdwerkeloosheid, is doorslaggevend.

2. Versterken innovatiekracht bedrijfsleven
Rotterdam versterkt de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, met name MKB, aan-
wezige kennis wordt zo toegankelijker, (product)innovatie wordt gestimuleerd. Rotterdam zet in op het
operationaliseren van kenniskringen, het instellen van lectoraten/professoraten en vooral de oprichting
van topinstituten zoals incubators, technocentra en academic centers, gekoppeld aan kansrijke secto-
ren. Het bedrijfsleven moet ruimte hebben voor innovatie en hoogwaardige groei.

3. Versterken infrastructuur en voorzieningen
Rotterdam investeert in een goede telecom-infrastructuur; een cruciale vestigingsfactor. Er wordt naar
gestreefd om binnen 10 jaren een verglaasde breedbandinfrastructuur tot aan de voordeur van onder-
nemers en burgers te hebben gerealiseerd. Innovatie is niet alleen gericht op de economische ontwik-
keling sec, maar op de maatschappelijke opgave waar Nederland en in het bijzonder Rotterdam, zich
voor gesteld ziet. Het voorzieningenniveau, de quality of life, levert niet alleen nieuwe markten, maar is
ook als vestigingsfactor van grote betekenis.

Resultaten
} Start Economic Development Board Rotterdam; breekijzer en ijsbreker voor de Rotterdamse eco-

nomie;
} 600 MKB leerbanen in het VMBO en MBO gerealiseerd;
} Start Herontwerp Beroepsonderwijs;
} Start Academic Center TransPORT; samenwerking Erasmus Universiteit, Technische Universiteit

Delft en ondernemers;
} Start drie Technocentra: Scheepvaart & Transport, Procesindustrie en Metalectro;
} Digital Port, ICT marktplaats voor het MKB;
} Cursusontwikkeling Grafimedia, eerste tranche 150 deelnemers.

5. KENNISREGIO OOST NEDERLAND

Aanleiding
In Oost-Nederland zijn veel kennisinstellingen en bedrijven gevestigd die behoren tot de wereldtop als
het gaat om kennis van voeding, technologie en gezondheid.
Deze drie afzonderlijke kennisgebieden wil Oost-Nederland gericht versterken, als ook de mogelijkhe-
den beter benutten die de combinatie van deze kennisvelden biedt.
Oost-Nederland probeert een verdere economische spin-off van de aanwezige kennis te bereiken door
hierin te investeren. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in deze regio hebben een regiegroep
gevormd (TRIANGLE) en een gezamenlijke visie op innovatie neergelegd.

Ambitie
Op de kennisgebieden technologie, gezondheid en voedsel wil Oost-Nederland een regio van wereld-
niveau gaan vormen. De basis hiervoor ligt in de aanwezigheid van kenniscentra in Twente, Wageningen
en Nijmegen. De partners willen kennisgebieden bijeenbrengen. Concrete projecten staan op stapel, in
2004 worden de eerste ontmoetingen tussen ondernemers en onderzoekers georganiseerd.



BIJLAGE 5  }  KENNIS IN DE REGIO

Aanpak
De krachtenbundeling die TRIANGLE voor staat, versterkt de kenniseconomie in Oost-Nederland.
TRIANGLE wil daarvoor ontmoetingen organiseren, de ontwikkeling van innovatieve producten aanja-
gen en gezamenlijke projecten van onderzoekers en ondernemers faciliteren. De provincies Overijssel
en Gelderland zetten hiervoor de Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland (Oost NV) en Syntens in.
Deze partijen voeren het programma uit. http://www.gelderland.nl/Docs/Economie/Visietriangle.pdf

6. KENNISALLIANTIE ZUID-HOLLAND ‘KANSEN MET KENNIS’

(Dit regionale initiatief wordt ook genoemd in hoofdstuk 2)

Aanleiding
Zuid-Holland blijft op het gebied van kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie achter bij andere re-
gio’s in Nederland. Er is weliswaar veel kennis, maar die bereikt de markt niet en leidt niet tot het
gewenste resultaat in termen van bedrijvigheid. Juist in een regio waar de ruimte schaars is en er
sprake is van een hoge bevolkingsdichtheid en milieudruk, is de uitbouw van de kenniseconomie een
must om tot wenselijke ontwikkeling te komen.

Ambitie
De Kennisalliantie Zuid-Holland wil hét platform worden waarin deelnemers aan de regionale kennis-
economie elkaar ontmoeten, activiteiten op elkaar afstemmen en samen de kennisintensieve bedrijvig-
heid en innovatie naar een hoger plan tillen. In de visie van de Kennisalliantie hangt de
welvaartsontwikkeling in de provincie Zuid-Holland af van het versterken van de kenniseconomie. Inno-
vatie is daarbij het sleutelwoord. De Kennisalliantie Zuid-Holland wil een motor zijn voor innovatieve
bedrijvigheid. Het ontwikkelt daarvoor een groeipad gericht op verdieping en verbreding van het traject
‘kennis naar de markt brengen’. Dit traject is gericht op verbetering van het vestigingsklimaat voor
starters en op een optimale afstemming van beroepsopleidingen met de arbeidsmarkt.

Aanpak
De Kennisalliantie Zuid-Holland is het samenwerkingsverband van Ondernemers, Onderwijs, Onder-
zoek en Overheid –kortweg de vier O’s- in de provincie Zuid-Holland. Haar doel is de regio door samen-
werking, stimulering en afstemming van initiatieven ‘koploper’ in kennisintensieve bedrijvigheid en
innovatie te maken.

Hierbij richt de kennisalliantie zich op:
· het omzetten van kennis en techniek in baanbrekende product-markt-combinaties;
· het scheppen van nieuwe samenwerkingsvormen tussen onderwijs, onderzoek, ondernemerschap

en overheid (de vier O’s);
· het aantrekken van jong ondernemerstalent;
· de samenwerking met hogescholen, universiteiten en organisaties die actief zijn op het gebied van

research & development.

Resultaten
Om de ambities te verwezenlijken zijn een viertal onderling samenhangende projecten in het werk-
programma opgenomen. Deze 4 projecten, met elk een looptijd van 2003 tot en met 2005, zijn ‘Kennis
naar de Markt’, ‘Hoogwaardig innovatief afstudeerstageprogramma in MKB’, ‘InformatiePunt
Technostarters’ en ‘Strategische Denktank regionale kenniseconomie’.
http://www.kennisalliantie.nl/content/default.asp
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IN GESPREK MET  } RENÉ DE HEER EN PETER PAPEGAAIJ, BELEIDSMEDEWERKERS BIJ RESPECTIEVELIJK
DE PROVINCIE OVERIJSSEL EN GELDERLAND

VAN ACHTERSTANDSGEBIED NAAR WERELDTOP
OVER REGIONALE AMBITIES, HET VOORTOUW VAN DE PROVINCIE EN MKB-NETWERKEN

Oost Nederland zet flink in op innovatie. Wat is jullie ambitie?
‘Nou, dat is heel duidelijk. De regio Oost Nederland moet over tien jaar op een aantal terreinen econo-
misch tot de wereldtop behoren. Het is niet realistisch om te verwachten dat  dat op alle fronten lukt,
maar op een aantal gebieden willen we absolute wereldtop zijn. Dat is overigens wel een iets andere
doelstelling dan waar de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland zo’n 20 jaar geleden mee is be-
gonnen. Toen was het doel de economische achterstand ten opzichte van de rest van Nederland in te
lopen. Nu zijn de doelstellingen wel wat ambitieuzer en gaan we veel meer uit van onze sterke kanten
en de mogelijkheden om die optimaal te benutten. Je zou dus kunnen zeggen dat de focus is verscho-
ven van achterstandsgebied naar de wereldtop.’

Is het eigenlijk wel mogelijk om via een regionale aanpak jullie ambities te realiseren? Kennis en
bedrijvigheid worden toch steeds internationaler?
‘Het een sluit het andere niet uit. Iedereen is het er wel over eens dat bedrijven en kennisinstellingen –
ondanks de steeds verdergaande globalisering – baat hebben bij geografische clustering. De regio
moet er dus voor zorgen dat universiteiten en internationale bedrijven zich kunnen ontplooien en deel
uitmaken van regionale netwerken. De regio kan daar op haar beurt dan weer van profiteren. Als het
goed is wordt iedereen er beter van.
Je moet ook niet uit het oog verliezen dat maar een heel klein deel van het bedrijfsleven in onze regio
echt internationaal opereert. Het overgrote deel is nationaal en misschien zelfs wel regionaal georiën-
teerd. Het midden- en kleinbedrijf is dan ook veruit onze grootste doelgroep.’

Wat doen jullie om innovatie in de regio te stimuleren?
‘Wij gaan er vanuit dat je innovatie niet kunt sturen, maar wel kunt stimuleren. Dat stimuleren gaat in
onze ogen het beste door mensen bij elkaar te brengen. Makelen en schakelen, zoals dat zo lelijk heet.
Verder is het heel belangrijk dat je concrete projecten opzet. Want mensen bij elkaar zetten is leuk,
maar je moet daar ook een vervolg aan geven. Vaak zie je dat mensen bij zo’n bijeenkomst wel enthou-
siast raken, maar de volgende dag gaat iedereen weer over tot de orde van de dag en gebeurt er dus
niks. Door concrete projecten te formuleren en ze ook uit te voeren, zorg je ervoor dat het enthou-
siasme en de ideeën van mensen ook in resultaten worden omgezet. Ten slotte kan de provincie zor-
gen voor een goede infrastructuur, het aanleggen van industrieterreinen, etc. Flankerend beleid noemen
we dat.’

Het MKB is jullie belangrijkste doelgroep. Doen jullie ook specifiek iets om innovatie in het MKB
te stimuleren?
‘Voor het MKB geldt dat ze vaak moeite hebben om heel precies te formuleren aan welke kennis er
behoefte is. Ook weten ze vaak de weg naar de kennisinstellingen niet te vinden. Om daar wat aan te
doen hebben we zogenaamde societies opgericht. Dat zijn netwerken waar ondernemers bij elkaar
komen om best practices  uit te wisselen en samen hun kennisvragen te formuleren. We noemen dat
ook wel ‘dansavonden voor alleenstaande bedrijven’. Wat heel goed werkt, is dat ondernemers onder
elkaar zijn. Ze luisteren beter naar elkaar dan dat iemand van buiten ze wel even komt vertellen hoe ze
de zaken moeten aanpakken. Om de brug te slaan tussen kennisinstellingen en het MKB hebben we
gidsgroepen opgericht. In deze groepen praten MKB-ondernemers samen met onderzoekers over de
problemen waar zij tegenaan lopen. Ze proberen dan samen een oplossingsrichting te bedenken.’
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Kortom
‘De regio’s kunnen een belangrijke rol spelen, vooral door mensen en organisaties bij elkaar te brengen
en iets te doen met de positieve energie die daarbij vrijkomt.’
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Bijlage 6  }  Samenstelling werkgroepen

Werkgroep Dynamisering Kennisketen

Leden Bedrijf/Instelling
De heer dr. H.H.F. Wijffels (Voorzitter) SER
De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan ING Groep
Dhr. mr. drs. J.C. de Jager ISM B.V.
Dhr. P. Kwant Koninklijke Shell Groep
Dhr. Nieuwenhuis Min. EZ
Dhr. C.A.A. van Bochhove Min. OCW
Dhr. prof. dr. P. Nijkamp NWO
Dhr. dr. H.A. Harwig Philips (Research)
Mw. prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen TU Delft
Dhr. prof. dr. F.A. van Vught Universiteit Twente
Frans Nauta Secretaris IP
Thomas Grosfeld (Projectleider) Projectbureau IP

Werkgroep Lange Termijnkeuzes-Sleutelgebieden

Leden Bedrijf/Instelling
Dhr. J.F. Sistermans (Voorzitter) AWT
Dhr. ir. drs.Willems Koninklijke / Shell Groep
Dhr. C. Buijink / Dhr. Th. Roelandt Min. EZ (DG Ondernemen)
Dhr. C.A.A. van Bochhove Min. OCW
Mw. ir. M.E. van Lier Lels Schiphol Groep
Dhr. ir. R. Willems Shell Nederland
Mw. prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen TU Delft
Dhr. prof. dr. D.D. Breimer Universiteit Leiden
Frans Nauta Secretaris IP
Rens van Tilburg AWT
Florian Bekkers (Projectleider) Projectbureau IP



BIJLAGE 6  }  SAMENSTELLING WERKGROEPEN

Werkgroep Dynamisering Beroepsonderwijs

Leden Bedrijf/Instelling
Dhr. prof. dr. F.Leijnse (Voorzitter) HBO-Raad
Dhr. P. Boekhoud Albeda College
Mw. A.M. Vliegenthart BVE-Raad
Dhr. L. Both Corus
Dhr. drs. J.F. Westbroek Esloo Onderwijsgroep
Dhr. drs. A. Kraaijeveld FME-CWM
Dhr. drs. J.W. Vos HBO-Raad
Dhr. J. Eijkelenboom Kenteq
Dhr. dr. H.H.F. Wijffels SER
Dhr. G. van Miltenburg Terra College
Mw. prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens Universiteit Wageningen
Dhr. prof. dr. F.A. van Vught Universiteit Twente
Dhr. P.J.A.M. Hettema VVO
Frans Nauta Secretaris IP
Jurgen Geelhoed (Projectleider) Projectbureau IP

Werkgroep Dynamisering Kennisketen

Leden Bedrijf/Instelling
Dhr. prof. F. van Vught (voorzitter) Universiteit Twente
Dhr. mr. drs. J.C. de Jager ISM
Mw. ir. M.E. van Lier Lels Schiphol Groep
Dhr. ir. R. Willems Shell Nederland
Dhr. prof. dr. ir. A.J. Berkhout TU Delft
Dhr. mr. R.H.L.M. van Boxtel RvB Menzis
Dhr. prof.dr.ir. E. Huizer NOB
Dhr. dr. A. Peper
Dhr. prof.dr. A. Zuurmond Zenc
Judith Duveen Projectbureau IP
Sijas Akkerman Projectbureau IP



BIJLAGE 7  }  MEDIA OPTREDENS

Bijlage 7  }  Media optredens

} Leijnse, jaarfeest Universiteit Wageningen (10 maart)
} Minister President, persbijeenkomst (21 april)
} Wijffels in het Financieel Dagblad (22 mei)
} Sistermans in Binnenlands Bestuur
} Nauta in Straxx (Telegraaf)
} Nauta in Leren in Ontwikkeling
} Nauta in Heath Forum Magazine
} Nauta in Transfer (Nuffic)
} Nijkamp op Business News Radio (juni)
} Weijnen voor Hoger Onderwijs Persbureau (juni)
} Sistermans voor de persmap van Vakbeurs Industriële Week
} Leijnse, Nauta, de Jager in het jaarverslag van Syntens
} Woordvoerder namens IP voor Hoger Onderwijs Persbureau
} Column Minister President in Spits (vrijdag 11 juni)
} Nauta op Flexmarkt conferentie (17 juni)
} Ingezonden brief Sistermans, Willems, Van Lier Lels, Breimer en Wijffels in Financieel Dagblad (12

juni)
} Van Lier Lels in Forum (blad van VNO NCW, na 14 juni)
} Nauta in Overheid Innovatief (juni/ juli)
} Nauta voor BVE Magazine (augustus)
} MP in Financiële Telegraaf (juli)
} MP in Forum (begin september)
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Instelling van het Innovatieplatform

Besluit van 5 februari 2004, nr.
04.000436, houdende instelling van het
Innovatieplatform

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Konin-
gin der Nederlanden, Prinses van Oranje-
Nassau, enz. enz. enz.,
Op de voordracht van Onze Minister-
President, Minister van Algemene Zaken
d.d. 30 januari 2004, nr. 04M463188,
gedaan in overeenstemming met Onze
Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en Onze Minister van Eco-
nomische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
Er is een Innovatieplatform.

Artikel 2
Het Innovatieplatform heeft tot taak de
voorwaarden te scheppen, de verbindin-
gen te leggen en de visie te ontwikkelen
die nodig zijn om een impuls te geven
aan de innovatie in Nederland als motor
van de productiviteitsgroei en de econo-
mische ontwikkeling.

Artikel 3
Het Innovatieplatform heeft een voor-

zitter en ten hoogste 17 andere leden.
Voorzitter van het Innovatieplatform

is Onze Minister-President, Minister van
Algemene Zaken.

1. 

2. 

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap en Onze Minister van
Economische Zaken zijn lid van het
Innovatieplatform.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap kan zich in voorkomende
gevallen laten vergezellen of vervangen
door de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap belast met de
behandeling van aangelegenheden op het
terrein van het beroeps- en hoger onder-
wijs.

De overige leden worden benoemd en
ontslagen door Onze Minister-President,
Minister van Algemene Zaken in over-
eenstemming met Onze Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
Onze Minister van Economische Zaken.

Een van deze overige leden wordt
door Onze Minister-President, Minister
van Algemene Zaken in overeenstem-
ming met Onze Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en Onze Minis-
ter van Economische Zaken aangewezen
als secretaris.

Artikel 4
Onze Minister-President, Minister van
Algemene Zaken kan in overeenstem-
ming met Onze Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en Onze Minis-
ter van Economische Zaken besluiten tot
vaststelling van een vergoeding voor de
secretaris.

Artikel 5
Onze Minister-President, Minister van
Algemene Zaken is belast met het beheer
en de begroting van de aan de taakver-
vulling van het Innovatieplatform
verbonden middelen en uitgaven.

3. 

4. 

5. 

6. 

Artikel 6
Het Innovatieplatform is opgeheven met
ingang van 1 juli 2007.

Artikel 7
Het archief en de archiefbescheiden van
het Innovatieplatform worden bij de
opheffing van het Innovatieplatform
overgedragen aan het Ministerie van
Algemene Zaken op uiterlijk 1 juli 2007.

Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2004
en vervalt op 1 juli 2007.

Onze Minister-President, Minister van
Algemene Zaken, Onze Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
Onze Minister van Economische Zaken
zijn belast met de uitvoering van dit
besluit, dat in de Staatscourant zal wor-
den geplaatst.

Den Haag, 5 februari 2004.
Beatrix
Minister-President, Minister van
Algemene Zaken,
J.P. Balkenende.

AZ

Uit: Staatscourant 16 februari 2004, nr. 31 / pag. 11 1
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Inleiding
Innovatie is dé motor van productiviteitsgroei en economische ontwikkeling. Juist op dit terrein heeft
Nederland het de afgelopen periode laten zitten. Het innovatief vermogen, en daarmee het vermogen
tot economische groei, schiet in Nederland duidelijk tekort.1 Door demografische ontwikkelingen als de
vergrijzing van de beroepsbevolking wordt economische groei door een hogere arbeidsdeelname op
termijn steeds moeilijker. Nederland kan het zich niet veroorloven innovatie te veronachtzamen.
Zonder innovatie geen economische groei, zonder economische groei geen financiële basis voor een
sociaal beleid.

Wat is innovatie?
Innovatie is vernieuwing die neerslaat in producten, diensten, processen of organisatievormen.
Innovatie leidt tot duurzame economische toegevoegde waarde en benut kennis voor het oplossen
van maatschappelijke knelpunten. Innoveren is mensenwerk en vergt niet alleen de ontwikkeling van
technologie. Innovatie is ook afhankelijk van factoren als management, logistiek en marketing.
Innovatie kan worden voorgesteld als een circulair proces waarin interacties plaatsvinden. De
interacties die in deze cycli plaatsvinden, kunnen ook worden gezien als een vorm van teamspel met
verschillende spelers en is bijvoorbeeld te vergelijken met een orkest. Het samenspel en de
afstemming tussen de onderdelen zijn van essentieel belang voor het uiteindelijke resultaat. De
afstemming luistert bovendien erg nauw, kleine details maken vaak het verschil tussen een
middelmatig of een virtuoos optreden

Bron:  Innovatiebrief, SER advies Interactie voor innovatie  

Eenvoudige recepten om ons innovatief vermogen te versterken zijn er niet. Het betreft een complexe
aangelegenheid waarin het gaat om de aanpak van structurele problemen. Het Innovatieplatform, dat
in september 2003 door het Kabinet is ingesteld, moet als ‘ijsbreker’ een aantal doorbraken in ‘het
pakijs’ van de Nederlandse kenniseconomie bewerkstelligen. 

Dat gaat niet over één nacht ijs, het Innovatieplatform is dan ook een diepte-investering. Het Kabinet
noemde dit eerder ‘zaaien voor de toekomst’. Daarnaast heeft het Innovatieplatform waar mogelijk een
aanjagende rol bij een aantal concrete acties. Het Kabinet heeft, bij de instelling van het
Innovatieplatform, de volgende verwachtingen neergelegd: “Het Innovatieplatform zal plannen
opstellen en een visie ontwikkelen teneinde een impuls te geven aan innovatie in Nederland als motor
van productiviteitsgroei en economische ontwikkeling. Het Kabinet verwacht dat het Innovatieplatform
concrete aanbevelingen zal doen die als basis kunnen dienen voor beleidsvorming én -uitvoering.
Daarnaast geeft de vorming van het Innovatieplatform een stimulans aan bedrijfsleven en
kennisinstellingen om zelf initiatieven te ontplooien ter versterking van het innovatief vermogen van de
Nederlandse economie. “ 

1 Hoofdlijnenakkoord, mei 2003, blz. 3.
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Daarmee is de opdracht van het Innovatieplatform geschetst. In deze notitie wordt deze opdracht
vertaald naar een strategische agenda. De opbouw is als volgt (zie figuur):

Eerst wordt de context geschetst waarbinnen het werk van het Innovatieplatform zich afspeelt. De
geformuleerde ambities en de werkelijkheid hebben geleid tot een aantal contouren van de beoogde
aanpak. Daarna wordt de rol van het Innovatieplatform beschreven en wordt daar een
interventiestrategie en een ambitie aan gekoppeld. 
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1.  De context van het Innovatieplatform: Ambitie en werkelijkheid 

In 2000 hebben de EU lidstaten tijdens de Europese Raad in Lissabon de ambitie geformuleerd om de
Europese Unie binnen tien jaar op te voeren tot “de meest concurrerende en dynamische
kenniseconomie van de wereld die in staat is tot duurzame economisch groei met meer en betere
banen en een hechtere sociale samenhang”. Nederland heeft de ambitie geformuleerd om tot de
kopgroep van Europa te behoren. 

Wie naar de statistieken kijkt ziet dat er een steeds groter wordende kloof tussen droom en daad aan
het ontstaan is. De OECD concludeert dan ook: There are indications that the Dutch Innovation
system is “losing momentum”, due to various bottlenecks that have an increasingly negative impact on
its efficiency. This is worrying because good innovative performance is a necessary condition for
Dutch economic performance in the future2. 

Onderstaand figuur illustreert de positie van Nederland. Van een toppositie is de Nederlandse
kenniseconomie afgegleden naar een plek in de middenmoot. 

2 OECD, 2003.
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Innovatie in Nederland vergeleken met andere landen

Bronnen: EU 2001 InnovationScoreboard; World Economic Forum 2000 - 2002
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Sterke en zwakke punten:
De Nederlandse kenniseconomie kent ook een flink aantal sterke punten. Onderstaande tabel schets
een beeld van de sterke en zwakke punten in de Nederlandse kenniseconomie:

Sterke punten Zwakke punten
Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek
is van hoog niveau

Groeiende achterstand R&D-intensiteit Nederlandse
bedrijven. Geen uitnodigend R&D klimaat

Nederland presteert goed met
betrekking tot patenten

Een groeiend tekort aan kenniswerkers, in het
bijzonder bèta’s en technici

Relatief hoge medefinanciering van
publiek onderzoek door het
bedrijfsleven

Onvoldoende benutting van resultaten van
wetenschappelijk onderzoek (kennisparadox)

De toegang tot ICT en het gebruik
van ICT is in Nederland goed

Zwakke punten in de wisselwerking tussen
kennisinfrastructuur en bedrijfsleven 

Nederland is internationaal
georiënteerd

Onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt
Het ontbreekt bij de universiteiten aan voldoende
focus en massa
Te weinig innovatief ondernemerschap
(technopreneurship) 
De financiering van innovatie is problematisch

Bron: Innovatiebrief, Wetenschapsbudget, Deltaplan, TechnoPartner  

De achtergrond van de zwakke punten is zeer divers. De oorzaak zit bijvoorbeeld in vraag en aanbod
op de kennismarkt, de intermediaire kennisinfrastructuur en de organisatie van het systeem. De
afgelopen periode zijn er diverse analyses verricht om deze oorzaken in kaart te brengen3. Daarin
wordt bijvoorbeeld gewezen op institutionele barrières (wet en regelgeving) en risicomijdend gedrag bij
ondernemers en het bankwezen.

De zwakke plekken van het Nederlandse innovatiesysteem zijn niet nieuw. In de eerste innovatienota
uit 1979 werd al gesproken over de gebrekkige wisselwerking tussen bedrijven en universiteiten. In de
Nederlandse traditie van polderen is het kennelijk lastig geweest om de stap van praten naar doen te
maken. De huidige situatie maakt dat het nú essentieel is om de boot niet te missen. De zwakke
punten van onze kenniseconomie moeten worden aangepakt.

Internationale dimensie
De kennismarkt is een internationaal speelveld. Bedrijven nemen R&D beslissingen op mondiaal
niveau. Een recente studie concludeert daarover: “Business R&D is going global. Multinationals are
locating their research centres in their most important markets, especially if those markets contain
centres of outstanding research. Their home country is no longer automatic first choice for their R&D
investment.“4 

3 Zie CPB Pijlers onder de kenniseconomie, IBO technologiebeleid, SER advies interactie voor innovatie, Innovatiebrief,

Wetenschapsbudget, AWT adviezen
4 Lambert Review of Business University Collaboration (2003).  
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Niet alleen op het vlak van R&D maar ook in de kennisinfrastructuur wordt een toenemende
internationale slag merkbaar. Studenten worden steeds mobieler. De internationalisering van de
kennismarkt vraagt om een duidelijk profiel van nationale kennisinstellingen. De meest recente R&D
cijfers van het CBS vertonen opnieuw een verdere daling. Dit is wederom een indicatie dat Nederland
terrein verliest op de internationale kennismarkt. 

De internationale context kent ook een belangrijke beleidsdimensie. Landen om ons heen zitten niet
stil. Zo wordt in Leuven op krachtige wijze de micro- elektronica gestimuleerd, maar ook in landen als
China en India worden indrukwekkende slagen gemaakt. Rapporten voorspellen zelfs dat landen als
Brazilië, Rusland, India en China op termijn dominante economische spelers worden5. 

Specifiek wordt het Europese beleid steeds belangrijker. Veel zaken rondom de kenniseconomie
zullen, gegeven de internationale context, in Europa worden geregeld. Wil Europa haar Lissabon-
ambitie waarmaken moet het Europese beleid op dit terrein voortvarend moeten zijn. Tot nu toe is het
beleid nog teveel een suboptimale optelsom van verschillende deelbelangen. De Nederlandse houding
daarin moet pro-actief zijn, het voorzitterschap biedt hiertoe extra kansen. 

Ambitie
In dit dynamische internationale speelveld heeft Nederland zich de uitdaging gesteld om te behoren tot
de Europese top. Nederland heeft de potentie om het innovatievermogen te versterken maar iedereen
moet dan wel aan de slag. De cijfers van de Nederlandse positie illustreren dat een stevige aanpak op
meerdere terreinen noodzakelijk is. Eendrachtige samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen
en de overheid is noodzakelijk. Pas dan kunnen we uit Nederland halen wat er in zit. Tevens moet er
de bereidheid zijn om gegroeide praktijken en bestaand beleid kritisch tegen het licht te houden.

Alle partijen zijn zich hiervan bewust, het Innovatieplatform is daarvan de meest directe uiting. Maar
het is breder. Er is een cultuuromslag voelbaar in ons land. Het probleembesef in onze samenleving
groeit. We raken ervan doordrongen dat we het ons niet kunnen permitteren om niet te innoveren:
stilstand is achteruitgang. Dat blijkt wel uit de energie die het Innovatieplatform al heeft los gemaakt in
discussies in de politiek en bij kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het blijkt ook uit de manier waarop
het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en scholen de afgelopen tijd de handen ineen hebben geslagen
om nieuwe initiatieven te ontplooien. Vanuit het besef dat de verandering is begonnen is het nu zaak
om spijkers met koppen te slaan. 

5 Goldman Sachs (2003)
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2. Visie en aanpak

Concreet betekent de Lissabon-ambitie dat Nederland een land moet worden waar volop ruimte is voor
excellentie, ambitie en ondernemerschap van mensen en organisaties.  Het realiseren van deze
ambitie vraagt om een aanpak op de pijlers van de kenniseconomie: onderwijs, onderzoek en
innovatie. Simpel gezegd:

1. Onderwijs stelt mensen in staat om goed opgeleid een bijdrage te leveren waar een
hoogwaardige kenniseconomie om vraagt.

2. Onderzoek leidt tot nieuwe inzichten en technieken 
3. Innovatie leidt tot het omzetten van kennis tot producten met een duurzame economische

toegevoegde waarde. 

Deze drie pijlers staan niet los van elkaar. Succesvol innoveren vindt immers plaats in een
voortdurende wisselwerking tussen de verschillende spelers binnen het innovatiesysteem: overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarbij hoort ook de internationale dimensie: innovatie houdt niet
op bij de landsgrenzen. De kracht van het innovatiesysteem wordt in belangrijke mate bepaald door de
uitwisseling, interactie en samenwerking tussen de verschillende, internationaal opererende, spelers.
Zo moet onderwijs innovatie in de markt en de samenleving volgen om een cruciale bijdrage te kunnen
blijven leveren. Verder is innovatie niet mogelijk zonder innovatieve overheid. Het Innovatieplatform
kent dan ook vertegenwoordigers uit alle geledingen. 

Aanpak en strategie Kabinetsbeleid

De afgelopen periode zijn door het Kabinet, in samenspraak met het Innovatieplatform, de contouren
geschetst van de aanpak en strategie voor de kenniseconomie die het Kabinet de komende periode
voor ogen staat. Een aantal thema’s zal de komende periode de focus zijn van de Kabinetsstrategie: 

 meer focus en massa in het onderzoek, 
 verbeteren van de publiek-private samenwerking,
 het belonen van excellentie,
 aandacht voor (nieuw) ondernemerschap en het bevorderen van innovatie in het MKB,
 aanpakken van het (dreigend) tekort aan kenniswerkers,
 het beter benutten van de opgebouwde kennis,
 institutionele vernieuwing (vereenvoudiging en aanpassing van wet- en regelgeving).

De beoogde aanpak is neergelegd in onder andere de innovatiebrief, HOOP en het
wetenschapsbudget (zie de bijlage voor meer toelichting). Het Innovatieplatform heeft geadviseerd
over de verdeling van de extra middelen voor kennis en innovatie6. Deze smart mix combineert vier
prioriteiten op het terrein van onderzoek en innovatie: focus en massa in het onderzoek,
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, technostarters en kenniswerkers. In vervolg
hierop heeft het Kabinet TechnoPartner geïntroduceerd en het Deltaplan bèta / techniek uitgebracht. In
dit deltaplan heeft het Kabinet bovendien het eerste advies van het Innovatieplatform (toegang
kennismigranten) omarmd en recentelijk geïmplementeerd7.

6 Oplopend tot 185 miljoen euro in 2007
7 Zie: Kabinetsstandpunt over de toelating van kennismigranten, brief Justitie aan TK 25 mei 2004.
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Het gaat om het zetten van de noodzakelijke stappen richting een duidelijk doel, Nederland in 2010 de
meest dynamische kenniseconomie te maken. Het kompas op deze ambitie wordt gevormd door een
aantal concrete indicatoren. (zie tabel)8 

Indicatoren Huidige positie in EU
Economie
Duurzame economische groei Laagste van de EU.
Innovatie
R&D uitgaven bedrijven als % BBP Dalend en onder het EU 15-

gemiddelde, 6e tot 9e plaats. 
Aandeel innovatieve bedrijven als % van het totaal aantal
bedrijven, opgesplitst naar diensten en industrie.

Industrie boven en diensten
onder het EU gemiddelde.

Aandeel innovatieve bedrijven met
samenwerkingsverbanden als % van het totaal aantal
innovatieve bedrijven (inclusief samenwerking met de
kennisinfrastructuur)

Het aandeel ligt iets onder het
EU-gemiddelde.

Omzetaandeel van nieuwe of verbeterde producten in de
industrie als % van de totale omzet in de industrie.

Onder het EU15-gemiddelde.

Aandeel van Nederlandse octrooiaanvragen in totaal
Europese octrooiaanvragen.

Top 3.

Aantal technostarters 1999: 1100 technostarters. 
Onderzoek
Publieke R&D investeringsniveau 5e positie, ongeveer op EU-

gemiddelde.
Het aantal onderzoekers per 1000 personen van de
beroepsbevolking 

8ste positie

Wetenschappelijke productie en kwaliteit R&D Productiviteit 5e, citaties 1ste in EU
(3e mondiaal na VS en Zwi)

Onderwijs
Onderwijsuitgaven als percentage BBP 13e positie in EU (alleen Gr en Ier

lager)
De uitstroom uit hogere bèta en techniekopleidingen 13e positie in EU
Aandeel kenniswerkers als % van bevolking ouder dan
15 jaar.

In Europese kopgroep (met
Finland, Zweden)

Aandeel 25-64 jarigen participerend in scholing of
training 

Top 5

Het percentage afgestudeerden ten opzichte van het
aantal 18-jarigen op t-5.

Univ. Diploma’s: 12,8 % (1995/6),
10,9% (1999/00), 11,7%
(2002/03)

Doelstelling van het Kabinetsbeleid is daarbij (doorgaans) om in 2010, in lijn met de Lissabon-ambitie,
op deze indicatoren een positie in de kopgroep van de EU15-landen te realiseren en/of te handhaven.
Natuurlijk moet daarbij wel worden aangetekend dat de relatie tussen indicatoren en het beleid vaak
niet rechtstreeks is te leggen. Het beleid is één van de factoren die de scores op deze indicatoren
bepaald. Zo gaat het bij het innovatiebeleid om de beslissingen en de prestaties van bedrijven. Hierop
zijn tal van factoren van invloed. Ook bij het onderwijs en onderzoeksbeleid gaat het om beleid gericht

8 Onder meer op basis van de verschillende begrotingen. 
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op instellingen met een hoge autonomie. Al met al bieden de indicatoren wel een kwantitatieve indruk
van het kompas waarop Nederland zou moeten koersen en de terreinen waar actie noodzakelijk is. 

Kortom: De context van het werk van het Innovatieplatform wordt gevormd door de Lissabon-ambities.
Het startschot is gegeven en de contouren van de aanpak zijn geschetst. Het werk van het
Innovatieplatform is dus gestart en heeft al effect. Maar er is meer nodig. Hierbij schuwt het
Innovatieplatform de fundamentele ingrepen niet. Hierna zal worden geschetst hoe het
Innovatieplatform haar rol ziet en wat haar interventiestrategie en ambitie is. 
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3 Missie en rol van het Innovatieplatform

Het startschot is gegeven en de contouren van de aanpak zijn geschetst. Maar er is meer nodig. Aan
de ene kant is uitwerking nodig, aan de andere kant verrijking. Het Innovatieplatform is een belangrijk
instrument om de kloof tussen droom en daad te overbruggen. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan
op:
3.1 De missie van het Innovatieplatform
3.2 Uitgangspunten 
3.3 Interventies

3.1 De missie van het Innovatieplatform
De missie van het Innovatieplatform is om de innovatiekracht van Nederland te versterken zodat ons
land in 2010 weer een koploper is in de Europese kenniseconomie. Dat betekent dat Nederland een
land moet worden waar volop ruimte is voor excellentie, ambitie en ondernemerschap van mensen en
organisaties.

De kern van de werkhypothese is dat Nederland op dit moment haar menselijk en economisch
potentieel onderbenut. Het platform wil voorstellen aandragen om dat potentieel maximaal tot
ontwikkeling te brengen. Uitgangspunt is daarbij dat de kenniseconomie draait op drie spelers:
kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Het samenspel tussen deze drie bepaalt of het doel, de
Europese top, wordt bereikt of niet. Het Innovatieplatform, dat bestaat uit deze drie spelers, gaat door
interventiestrategieën laten zien hoe het samenspel tussen de drie spelers anders en beter kan.

Het is de ambitie van het Innovatieplatform om een trendbreuk te realiseren. Dat doet het
Innovatieplatform in vier rolopvattingen. Het Innovatieplatform wil via deze rollen de stap van denken
naar doen bewerkstelligen. 
 ijsbreker: doorbraken realiseren op voor de kenniseconomie cruciale (grote en kleine)

onderwerpen die al jaren om een oplossing vragen (voorbeelden: immigratie kenniswerkers,
prestatiebekostiging universiteiten).

 versneller: door al in gang gezette initiatieven een extra impuls of schaalvergroting te geven
(voorbeelden: privaat kapitaal mobiliseren voor Technopartner).

 katalysator: door nieuwe verbindingen te leggen en het aanjagen van acties van zowel de
bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

 cultuurveranderaar: door uit te stralen dat verandering mogelijk is en verandering te
ondersteunen. 

3.2 Uitgangspunten 
Het Innovatieplatform hanteert de volgende uitgangspunten op basis waarvan het Innovatieplatform
werkt:
 Directe verbindingen: Streven is om de schakels tussen vraag en aanbod van kennis zo effectief

en direct mogelijk te maken om de kracht en het rendement van de verbindingen te verhogen9.
 Ruimte voor excellentie en ambitie: voorrang geven aan mensen die ambitieus zijn en willen

excelleren. 
 Ruimte voor ondernemerschap: Ondernemen betekent risico durven nemen, iets watt nog te vaak

wordt belemmerd. 

9 Zie ook: De kracht van de directe verbindingen, rapport Ad-hoc Commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s

10



 Europa is binnenland: De internationale context, en Europa in het bijzonder, is bepalend voor het
innovatief vermogen in Nederland. 

 Samenwerken: Het Innovatieplatform is er niet alleen voor de overheid. Het gaat bij het werk van
het Innovatieplatform nadrukkelijk om alle spelers in het veld. 

Bij het formuleren van de voorstellen wordt nadrukkelijk gezocht naar nieuwe manieren van kijken. Het
Innovatieplatform streeft ook in haar eigen voorstellen naar vernieuwing. Daarbij realiseert het
Innovatieplatform zich dat het bij het vormgeven van voorstellen niet in een isolement functioneert. Om
te komen tot echte verbetering is er behoefte aan een onderling samenhangende brede strategie. Het
gaat dus niet alleen om het bedenken van nieuwe plannen, maar ook om het daadwerkelijk
gezamenlijk uitvoeren ervan. De inbreng van de afzonderlijke leden en de contacten in het land
vormen een wezenlijk onderdeel van het functioneren van het platform. 

Nadrukkelijk gaat het bij het Innovatieplatform dus niet om een adviesorgaan van de overheid. Het
Innovatieplatform probeert acties in gang te zetten door de sleutelspelers in de kenniseconomie aan te
spreken op de bijdrage die zij kunnen leveren. Dat geldt op alle niveaus. Ook op regionaal niveau, van
de gemeente tot grensoverschrijdende regionale samenwerking, kunnen bedrijven, kennisinstellingen
en de overheid de handen ineen slaan.
Het Innovatieplatform functioneert dus letterlijk als een ‘platform’ dat, via een hoogwaardige en
creatieve inbreng van de leden en via de onderlinge uitwisseling van informatie en ideeën, leidt tot
inzichten over hoe beter en meer resultaatgericht wordt samengewerkt. Daarbij wil het platform
concrete inzichten leveren waarmee het Kabinet bij de beleidsvorming en -uitvoering zijn voordeel kan
doen.

Wanneer is het Innovatieplatform succesvol? De Kabinetsdoelstellingen zijn het kompas van het
Innovatieplatform. Het platform kan als instrument echter niet worden afgerekend op doelstellingen die
niet in de directe invloedssfeer liggen. Het Innovatieplatform heeft immers geen formele
bevoegdheden, budget en positie naar één van de partijen in het innovatiesysteem. Natuurlijk moeten
de voorstellen van het Innovatieplatform daarbij wel worden getoetst en gerelateerd zijn aan de
doelstellingen die als kompas gelden voor Nederland in 2010. Het succes ligt in de uitvoering van de
voorstellen die leiden tot concrete verbeteringen voor de mensen die willen ondernemen en excelleren.

Om haar succes te bepalen stelt het Innovatieplatform zichzelf de volgende vragen: 
- Gebeurt er iets met de voorstellen (met andere woorden, de stap van praten naar doen)?
- Is het proces versneld?
- Doen, behalve de overheid, meerdere partijen mee (met andere woorden ook het bedrijfsleven en

de kennisinstellingen)? 

3.3 Interventies van het Innovatieplatform
Het Innovatieplatform onderscheidt vier typen interventies:

1. Systeemveranderingen 
Vanuit haar rol als ijsbreker komt het platform op een aantal punten met voorstellen voor
systeemingrepen. De aanpak van dit soort fundamentele zaken gebeurt vooral via werkgroepen. 

Op dit moment zijn de vragen aan de orde hoe we in Nederland kunnen komen tot meer focus en
massa in het onderzoek, hoe we bij de financiering van het onderzoek beter rekening kan worden
gehouden met prestaties en kwaliteit en hoe de doorstroming in de zogeheten beroepskolom verbeterd
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kan worden. Bij dit laatste onderwerp is nadrukkelijk ook de kwaliteit van het vmbo aan de orde. De
complexiteit van deze onderwerpen wil overigens niet zeggen dat de oplossing ook complex is (zie
box) 

Systeemingrepen: Naar eenvoudige spelregels?
Innovatie is een zeer complex proces. Misschien dat daarom juist eenvoudige spelregels des te
belangrijker zijn. Recentelijk gaf professor Plasterk bijvoorbeeld vier eenvoudige spelregels voor de
financiering van wetenschappelijk onderzoek:
- prioriteren van onderzoek op basis van kwaliteit
- programmering is investigator-driven
- beoordeling op basis van internationale referentenrapporten
- bij de kwaliteitstoets een grote nadruk op de past-performance

2. Top-10 praktische hindernissen
Vanuit haar rol als versneller en katalysator zal het platform komen met een actielijst, de zogenaamde
top-10 met praktische hindernissen en de mogelijke oplossingen. Vele kleine hindernissen vormen
samen één grote. 

Het gaat vaak om relatief eenvoudige zaken waar brede consensus over is. Regelmatig blijven kleine
hindernissen hangen in de complexiteit van regelgeving of is er gebrek aan bestuurlijke aandacht. Het
Innovatieplatform nodigt verschillende sleutelspelers in het innovatiesysteem uit om te komen tot een
top-10 van dit soort hindernissen. Vervolgens vloeit hieruit een actielijst met oplossingen. Een
voorbeeld van deze aanpak is het advies over de toegang van kennismigranten.

3. Sleutelprojecten en gebieden
Vanuit haar rol als cultuurveranderaar symboliseert het Innovatieplatform aan de hand van
sleutelprojecten en gebieden wat er kan gebeuren als Nederland zich uit de middenmoot ontworstelt.
Geloof in verandering ontstaat immers als daar de eerste tekenen voor zijn. De kern van
sleutelgebieden en sleutelprojecten ligt in de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en
overheid.

Een sleutelgebied is een combinatie van bedrijvigheid en kennis, die in een duurzame groeimarkt de
mondiale concurrentie aankan. Het Innovatieplatform wil hiermee zichtbaarheid geven aan de kracht
van de Nederlandse kenniseconomie en tevens ruimte creëren voor deze sleutelgebieden. 

Sleutelprojecten zijn projecten die toonaangevend zijn voor de Nederlandse kenniseconomie.
Projecten die een spin-off genereren in innovatie. Het Innovatieplatform wil bestaande sleutelprojecten
zichtbaar maken. De recente DELTA-missie van astronaut Kuipers is een voorbeeld. Het brengt
energie los en leidt tot bewustzijn voor innovatie. Wat als Nederland zicht tot doel stelt een medicijn te
ontwikkelen tegen kanker? 

4. Experimenten 
Vanuit haar rol als katalysator start het Innovatieplatform pilots waarin nieuwe oplossingen kunnen
‘proefdraaien’. Het Innovatieplatform realiseert zich dat drie jaar tijd te kort is om het hele
innovatiesysteem te reorganiseren én de resultaten te oogsten. De kenniseconomie is als bosbouw: nu
zaaien betekent over tien jaar oogsten. 
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De experimenten kunnen worden ingegeven door ervaringen uit het buitenland (“next practices”).
Daarbij gaat het om het intelligent naar de Nederlandse situatie vertalen, niet om het blind kopiëren.
Met deze experimenten mag en moet ook risico worden genomen. Het Innovatieplatform legt daarbij
de nadruk op “learning by doing” . Een voorbeeld van een experiment is de aanbeveling voor een
beurs voor publiek-private mobiliteit van onderzoekers. Dit kwam voort uit de ideeën van de werkgroep
dynamisering kennisketen en was geïnspireerd op de succesvolle Europese Marie-Curie beurzen. 

Ten slotte:
Kortom, het Innovatieplatform werkt vanuit de verschillende rollen (ijsbreker, versneller, katalysator en
cultuurverandering) aan een viertal samenhangende interventies. Zowel de belangrijke lange termijn
vraagstukken als de kleine ergernissen in het veld komen daarbij aan bod. Daarnaast symboliseren de
experimenten en sleutelprojecten en - gebieden de weg die het Innovatieplatform voor zich ziet voor de
Nederlandse kenniseconomie. In het laatste hoofdstuk komt de agenda van het Innovatieplatform aan
de orde. De agenda is opgesteld aan de hand van de vier interventiestrategieën. 

13



4. Agenda en ambitie van het Innovatieplatform

Bij alle vier de interventiestrategieën horen concrete en geplande acties. In dit hoofdstuk volgen de
hoofdlijnen van de agenda van het Innovatieplatform.
  
4.1 Systeemveranderingen
De fundamentele ingrepen worden op dit moment ontwikkeld door het Innovatieplatform. In de tweede
helft van 2004 komt het Innovatieplatform met haar definitieve adviezen uit deze werkgroepen. Bij de
uitwerking van de voorstellen is het van belang dat het Innovatieplatform de onderlinge samenhang
tussen de voorstellen bewaakt. Het Innovatieplatform is van mening dat bij de daadwerkelijke
uitvoering een forse stap in de richting van de Lissabon-ambities kan worden gezet. 

Ambitie van het Innovatieplatform 
Het Innovatieplatform wil de stap van denken naar doen zetten. Ambitie is dat (de meeste van) deze
voorstellen nog in 2007 zijn ingevoerd. 

 Doorstroming beroepskolom  : Een goede doorstroming van VMBO naar MBO en van MBO naar
Hogeschool is van belang voor de ontwikkeling van de kenniseconomie in Nederland. Het
Innovatieplatform zal adviseren over maatregelen die deze doorstroming bevorderen. Het zal dan
gaan om het meer praktijkgericht maken van het onderwijs en om uitwisseling van docenten en
werknemers in relevante beroepsfuncties te vergroten.

 Dynamisering kennisketen:   Hier staat de vraag hoe we van de Nederlandse kennisketen een
soepel draaiend vliegwiel kunnen maken centraal. Doel is om zo de kennisparadox (goede
publieke kennis waar we te weinig munt uit slaan) aan te pakken. Uitgangspunt is dat vraag en
aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar moet worden gebracht. In feite gaat het om een advies over de
noodzakelijke veranderingen in het innovatiesysteem.

 Lange termijn keuzes:   Het Innovatieplatform wil focus in het innovatiesysteem. Dat betekent
keuzes maken. Naast zorgen voor een goed vestigingsklimaat zal Nederland dus ook gebruik
moeten maken van specifieke krachtige gebieden. Het Innovatieplatform wil dat deze gebieden
zichzelf organiseren en agenderen waar hun belemmeringen en kansen zitten om nog beter te
presteren. Alleen dan kunnen de sterke punten van de Nederlandse kenniseconomie beter worden
benut. 

 Overheid en innovatie:   Centraal staat de rol van de overheid in het innovatiesysteem.
Onderwerpen waar de werkgroep zich mee bezig zal houden zijn launching customership en
kennisvragen die rijksbreed spelen. 

 Vestigingsklimaat:   Zowel de grote bedrijven als het MKB en de kennisinfrastructuur werken aan
concrete vestigingsplaatsmatrices waarin acties worden geschetst om te komen tot een beter
vestigingsklimaat. 

In de bijlagen wordt uitgebreider ingegaan op de werkgroepen (doelstelling, agenda, resultaten en
planning).

4.2 De top 10 hindernissen
De top 10 wordt vooral op basis van de consultatiekringen ontwikkeld, maar ook de inbreng van de
leden van het Innovatieplatform is hierbij onmisbaar. 
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Ambitie van het Innovatieplatform
Ieder jaar zal het Innovatieplatform een top 10 aan kleine ergernissen wegnemen. De lijst aan
ergernissen zal ieder jaar tot 2006 worden aangevuld. Uiteindelijk resulteert dat in het wegnemen
van maximaal 30 hindernissen in 2007. 

De eerste lijst levert bijvoorbeeld de volgende punten op:
 kennisvouchers voor het MKB 
 raamovereenkomst over intellectueel eigendom bij publiek-private samenwerking
 jong talent perspectief bieden in de wetenschap

In het document “Consultatiekringen” wordt nader ingegaan op de definitieve top 10 die zo snel
mogelijk zal worden aangepakt. 

4.3 Sleutelprojecten en gebieden
Onlangs heeft het Innovatieplatform partijen een oproep gedaan aan bedrijven en kennisinstellingen
die denken de mondiale concurrentie aan te kunnen. Hen is gevraagd aan te geven waar zij kansen
zien en wat er voor nodig is om deze te benutten. Dit leidt in augustus tot een beeld van waar onze
grootste economische en innovatieve kracht ligt (sleutelgebieden) en welke acties nodig zijn om deze
maximaal te benutten.

Verder beziet het Innovatieplatform of het sleutelprojecten kan benoemen die toonaangevend zijn voor
de Nederlandse kenniseconomie. Projecten die een spin-off genereren in innovatie. Het gaat om
zichtbare projecten die laten zien wat er gebeurt als Nederland zich uit de middenmoot ontworstelt. 

Het Innovatieplatform zal, op basis van interne discussie en het werk van de werkgroep Lange termijn
keuzes, een aantal van deze projecten benoemen. Op basis daarvan wordt een groslist gemaakt van
een aantal sleutelprojecten en gebieden. De definitieve keuze zal in de 2de helft van 2004 worden
gemaakt. 

Ambitie van het Innovatieplatform
Het Innovatieplatform presenteert nog eind dit jaar de sleutelgebieden. In 2007 wil het
Innovatieplatform dat de gekozen sleutelprojecten zijn gepositioneerd.

4.4 Experimenteren
Het Innovatieplatform doet waar mogelijk voorstellen over experimenten die ‘symboliseren’ waar het
Innovatieplatform voor staat. Een voorbeeld vormt het advies over de Casimir beurzen (beurzen om
publiek-private mobiliteit onderzoekers te bevorderen). Op 7 juli zullen de eerste experimenten in dit
kader worden aangekondigd. 

Ambitie van het Innovatieplatform
Nog dit jaar zal het Innovatieplatform met een voorstel komen voor experimenten. Deze vloeien voort
uit de werkgroepen. Aan deze experimenten worden concrete doelstellingen gesteld bijvoorbeeld het
aantal uitgereikte beurzen in het geval van het Casimir experiment.
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4.5 Tot slot
De strategische agenda van het Innovatieplatform heeft contouren gekregen, Het Innovatieplatform
heeft een vliegende start gemaakt, veel voorwerk is al verricht. Langs de verschillende interventies
zullen in de tweede helft van 2004 de eerste grote systeemveranderingen worden voorgesteld. In het
jaarlijkse werkplan zullen de geplande de interventies concreet en meetbaar worden gemaakt.
Bovendien zal medio 2005 een tussenrapportage worden uitgebracht. 

Naast het meetbaar maken van het werk van het Innovatieplatform rapporteert het Innovatieplatform
ook aan meer algemene uitkomsten. 

Gezamenlijke aanpak
Alle partijen moeten aan de slag. Publiek-private samenwerking staat centraal, zowel bij de
totstandkoming van de adviezen als de uitvoering ervan. De volgende vragen worden gesteld:
- wat doet de overheid? 
- wat doet het bedrijfsleven?
- wat doen de kennisinstellingen? 

Ambitie van het Innovatieplatform 
In 2007 brengt het Innovatieplatform een rapportage uit over de inspanning van de verschillen
partijen. Ook bij ieder advies wordt dit in kaart gebracht.

Cultuuromslag
Een belangrijk deel van het werk van het Innovatieplatform gaat over het veranderen van de mindset in
Nederland, het bereiken van een positieve houding ten opzichte van innovatie, excellentie en
ondernemerschap. Die cultuuromslag moet merkbaar zijn bij de mensen die werk maken van de
kenniseconomie, van studenten tot mensen in een bedrijf. Als die mensen het gevoel hebben dat ze
iets merken van het werk van het Innovatieplatform dan is het Innovatieplatform geslaagd. Het streven
is om, in samenwerking met onder andere het CBS, een “innovatie” barometer te ontwikkelen, die
tevens gebruik maakt van de bestaande statistieken. 

Ambitie van het Innovatieplatform 
Nog in 2004 is er een innovatiebarometer ontwikkeld. Deze indicator is vooral bedoeld om te toetsen
of het werk van het Innovatieplatform ook de echte doelgroep raakt. 
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Strategische Agenda Innovatieplatform

Interventiestrategie Lopende en geplande acties Ambitie
Systeemveranderinge
n

Als ijsbreker voorstellen
voor systeemingrepen.
De aanpak van
fundamentele zaken De
complexiteit van deze
onderwerpen wil
overigens niet zeggen
dat de oplossing ook
complex is.

Doorstroming beroepskolom: Voorstellen voor
maatregelen die deze doorstroming bevorderen.
Het zal dan gaan om het meer praktijkgericht
maken van het onderwijs en om uitwisseling van
docenten en werknemers in relevante
beroepsfuncties te vergroten.

Dynamisering kennisketen: hoe wordt de
Nederlandse kennisketen een soepel draaiend
vliegwiel. Doel: is om zo de kennisparadox
(goede publieke kennis waar we te weinig munt
uit slaan) aan te pakken. 

Lange termijn keuzes: gebruik moeten maken
van specifieke krachtige gebieden. Het
Innovatieplatform wil dat deze gebieden zichzelf
organiseren en agenderen waar hun
belemmeringen en kansen zitten om nog beter te
presteren. 

Overheid en innovatie: De rol van de overheid in
het innovatiesysteem. Onderwerpen waar de
werkgroep zich mee bezig zal houden zijn
launching customership en kennisvragen die
rijksbreed spelen. 

Vestigingsklimaat: Zowel de grote bedrijven als
het MKB en de kennisinfrastructuur werken aan
concrete vestigingsplaatsmatrices waarin acties
worden geschetst om te komen tot een beter
vestigingsklimaat. 

De meeste van
deze voorstellen
nog in 2007
invoeren.
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Interventiestrategie Lopende en geplande acties Ambitie
Top 10
Als versneller en
katalysator zal het
platform komen met een
actielijst, de
zogenaamde top-10 met
praktische hindernissen
en de mogelijke
oplossingen. Vele kleine
hindernissen vormen
samen één grote. 

De eerste lijst levert bijvoorbeeld de volgende
punten op:
 kennisvouchers voor het MKB 
 raamovereenkomst over intellectueel

eigendom bij publiek-private samenwerking
 jong talent perspectief bieden in de

wetenschap

Ieder jaar zal het
Innovatieplatform
een top 10 aan
kleine ergernissen
wegnemen. De lijst
aan ergernissen
zal ieder jaar tot
2006 worden
aangevuld.
Uiteindelijk
resulteert dat in het
wegnemen van
maximaal 30
hindernissen in
2007

Sleutelprojecten en Sleutelgebieden
Als cultuurveranderaar
symboliseert het
Innovatieplatform aan de
hand van
sleutelprojecten en
gebieden wat er kan
gebeuren als Nederland
zich uit de middenmoot
ontworstelt. De kern van
sleutelgebieden en
sleutelprojecten ligt in de
samenwerking tussen
bedrijven,
kennisinstellingen en
overheid.

Het Innovatieplatform heeft partijen een oproep
gedaan aan bedrijven en kennisinstellingen die
denken de mondiale concurrentie aan te kunnen.
Hen is gevraagd aan te geven waar zij kansen
zien en wat er voor nodig is om deze te
benutten. Dit leidt in augustus tot een beeld van
waar onze grootste economische en innovatieve
kracht ligt (sleutelgebieden) en welke acties
nodig zijn om deze maximaal te benutten.

Het Innovatieplatform beziet of het
sleutelprojecten kan benoemen die
toonaangevend zijn voor de Nederlandse
kenniseconomie. Projecten die een spin-off
genereren in innovatie. Het gaat om zichtbare
projecten die laten zien wat er gebeurd als
Nederland zich uit de middenmoot ontworstelt. 

Innovatieplatform
presenteert voor
eind dit jaar de
sleutelgebieden. 
In 2007 wil het
Innovatieplatform
dat de gekozen
sleutelprojecten
zijn gepositioneerd.
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Interventiestrategie Lopende en geplande acties Ambitie
Experimenteren
Als katalysator start het
Innovatieplatform pilots
waarin nieuwe
oplossingen kunnen
‘proefdraaien’. 

De Casimir beurs: Ter bevordering van publiek –
private mobiliteit een beurs voor publieke en
private onderzoekers.

Nog in 2004 komt
het
Innovatieplatform
met een voorstel
voor concrete
experimenten. Aan
deze experimenten
worden concrete
doelstellingen
gesteld

Gezamenlijke aanpak
Publiek-private
samenwerking staat
centraal, zowel bij de
totstandkoming van de
adviezen als de
uitvoering ervan.

Vragen bij de voorstellen:
- wat doet de overheid? 
- wat doet het bedrijfsleven?
- wat doen de kennisinstellingen? 

In 2007 brengt het
Innovatieplatform
een rapportage uit
over de inspanning
van de verschillen
partijen. Ook bij
ieder advies wordt
dit in kaart
gebracht

Cultuuromslag
Het veranderen van de
mindset in Nederland,
het bereiken van een
positieve houding ten
opzichte van innovatie,
excellentie en
ondernemerschap.

In samenwerking met onder andere het CBS,
een “innovatie” barometer te ontwikkelen, die
tevens gebruik maakt van de bestaande
statistieken.

In 2004 is er een
innovatiebarometer
ontwikkeld. Deze
indicator is vooral
bedoeld om te
toetsen of het werk
van het
Innovatieplatform
ook de echte
doelgroep raakt
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Bijlage hoofdlijnen van het Kabinetsbeleid.

Hoofdlijnen Innovatiebeleid Ambitie
 Het versterken van het

innovatieklimaat
 Dynamiek: naar meer

bedrijven die innoveren
 Benutten van

innovatiekansen door focus
en massa op strategische
innovatiegebieden

 Nederland als aantrekkelijke partner om in en mee
te innoveren (verbreden en verdiepen van
bedrijven die aan R&D gaan doen, meer kwalitatief
goede R&D-projecten in Nederland, meer en
betere kenniswerkers).

 Meer innovatieve bedrijven zorgen voor meer
dynamiek (meer en kwalitatief betere
technostarters, meer innovatief MKB, meer
‘buitenlandse’ kennisintensieve activiteiten in
Nederland).

 Keuzes maken om innovatiekansen beter te
benutten.

Hoofdlijnen onderzoeksbeleid Ambitie 
 Ruimte en richting: focus en

concentratie
 Bevorderen van het gebruik

van onderzoeksresultaten
 Opleiden en behouden van

onderzoekers en andere
kenniswerkers

 Kwaliteit van het onderzoek
bevorderen door
concurrentie

 Communiceren

 Nederlands kennissysteem levert goede prestaties,
sterktes verder uitbouwen

 doorbreken van de Europese paradox 
 excellente samenwerkingsverbanden krijgen meer

armslag
 formatiebeginsel moet plaatsmaken voor

loopbaanbeginsel introductie van nieuw stelsel
kwaliteitszorg, met metafunctie 

 versterking prestatiebekostiging voor universitair
onderzoek en invoering daarin van positieve prikkels
voor samenwerking met bedrijven. 

Hoofdlijnen (hoger)
onderwijsbeleid

Ambitie

 Versterken relatie onderwijs
en bedrijfsleven en meer
kenniswerkers

 Versterken internationale
positionering hoger
onderwijs

 Maximale participatie en
hoger rendement en
toelatingsbeleid

 Hoger onderwijs met een brede basis van goede
kwaliteit 

 Goede positionering op de internationale hoger
onderwijsmarkt; (aantal afgestudeerden in bèta-
techniek)

 Zichtbaar aanwezig is in Europa door een aantal
‘centres of excellence’ van onderwijs en onderzoek;

 Meer variëteit en differentiatie kent en waarin de
kwaliteit van opleidingen wordt vergeleken.

 Meer inspeelt op de vraag van zowel het
bedrijfsleven en maatschappelijke sectoren als van
de student; (aantal start-ups)

 Zorgdraagt voor meer en de juiste kenniswerkers,
die ondernemend zijn;

 Een beleid heeft dat sterker dan nu aanhaakt bij
opleidingen 
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Postadres, Den Haag Postadres

P o s t a d r e s P o s t a d r e s P o s t a d r e s

1 juli 2004Postadres 04M467252 Innovatieplatform

Onlangs heeft u de Minister van Economische Zaken verzocht nadere informatie te
verstrekken over de activiteiten van het Innovatieplatform. Bij brief van 23 juni jl.
bent u door hem beknopt geïnformeerd over de acties die het Innovatieplatform de
afgelopen periode concreet heeft ondernomen en welke resultaten daarbij zijn
bereikt. Daarbij is tevens aangegeven dat ik u op korte termijn uitgebreider zou
informeren. Deze toezegging wil ik graag combineren met het recente verzoek van
de vaste commissie van Economische Zaken in het AO van 24 juni jl. om nog voor
aanvang van het zomerreces het tijdpad, de verslagen en het werkplan van het
Innovatieplatform te kunnen ontvangen.

Achtergronden van het Innovatieplatform

De oprichting van het Innovatieplatform heeft als achterliggende gedachte om
effectief doorbraken tot stand te brengen in de Nederlandse kenniseconomie. Dat is
van belang voor de economische groei op langere termijn. Immers, de structuur van
onze economie moet verbeteren om de concurrentie aan te kunnen. Door kennis,
ervaring en expertise uit bedrijfsleven, wetenschap en bestuur als het ware op elkaar
te stapelen is het mogelijk veel creatieve ideeën te mobiliseren, maar ook  veel
praktisch vernuft om die ideeën te realiseren. Daarbij is de uitdaging belemmeringen
weg te nemen en stimulansen voor bevordering van de kenniseconomie te
ontwikkelen. 

In deze zin moet het Innovatieplatform fungeren als een “ijsbreker” voor de
kenniseconomie, waarbij  ideeën voor de verdere ontwikkeling van de
kenniseconomie worden aangedragen en omgezet in concrete voorstellen. Daarbij
gaat het zowel om praktische oplossingen voor de korte termijn als om grotere
strategieën voor de langere termijn. Het platform richt zich op de hele
“kennisketen”: de ontwikkeling van kennis, de toepassing van kennis en het
commercieel gebruik van kennis. 



In het afgelopen jaar heeft het Innovatieplatform zich in eerste aanleg beraden over
de beste condities voor innovatie en de keuze van onderwerpen die passen bij de
Nederlandse context,  waarin de structuur van de economie (een diensteneconomie
met een lange logistieke traditie) een belangrijke plaats inneemt. 

Inmiddels zijn twee concrete adviezen uitgebracht. Dit betreft de kennismigranten
(i.c. verbetering van de toegankelijkheid van Nederland door internationale
kenniswerkers)  en Casimir (i.c. verbetering van de kennisketen door meer ruimte
voor excellent wetenschappelijk onderzoek en meer aandacht voor de benutting van
die kennis door bedrijven). Daarnaast wordt in werkgroepen aan een aantal adviezen
gewerkt die moeten leiden tot systeemveranderingen. Tenslotte geeft het
Innovatieplatform adviezen over het kabinetsbeleid (bijv. kennisenveloppe,
innovatiebrief, Webu, deltaplan bêta-techniek) en een aantal onderwerpen daaruit
wordt ook samen met Innovatieplatform nader uitgewerkt (bijv. WBSO-
intensiveringen en Technopartner). Bovendien consulteert het Innovatieplatform
regelmatig  vertegenwoordigers van de ‘coming generation’ over de ervaren
belemmeringen in de dagelijkse praktijk van werk, studie en onderzoek.

Inzicht in feitelijke werkzaamheden van het Innovatieplatform

a. Gespreksonderwerpen

In het licht van bovenstaande zult u begrijpen dat het karakter en de werkwijze van
de Innovatieplatformvergaderingen zich minder goed verhouden met uitgebreide
verslaglegging danwel openbaarmaking daarvan. Om toch zoveel mogelijk tegemoet
te komen aan uw verzoek om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden van het
platform, zend ik u bijgaand een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen
uit de afgelopen vergaderingen (bijlage 1). Een en ander is aangevuld met korte stand
van zaken notities uit de verschillende werkgroepen die onder de vlag van het
Innovatieplatform actief zijn (bijlage 2). 

b. De notitie Consultatiekringen

Tevens doe ik u toekomen de notitie ‘consultatiekringen’ (bijlage 3). Hierin wordt
door het Innovatieplatform een actieplan, c.q. agenda gepresenteerd waarin
voorstellen worden ontwikkeld voor de aanpak van elf praktische belemmeringen en
versnellers voor de innovatiekracht van Nederland (U ziet tevens de Top 10 met
praktische hindernissen uit de strategische agenda.). Deze aanpak sluit aan bij de
interventiestrategie ‘praktische hindernissen en versnellers’ van het Innovatieplatform

Het Innovatieplatform heeft in het voorjaar zeven consultatiekringen georganiseerd.
Deze ‘bottom-up’ gesprekken zijn gevoerd met scholieren VMBO/MBO
(beroepskolom), scholieren HAVO/ VWO, studenten, (top)onderzoekers, startende
ondernemers, financiers van starters en een aantal grote bedrijven. 

Deze verschillende groepen beschouwt het platform onder meer als zijn 'klanten'.
Aan hen is de vraag voorgelegd wat zij zien als de belangrijkste ergernissen,
hindernissen en versnellers om hun werkzaamheden op een zo goed mogelijke
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manier te kunnen doen. Vervolgens is de vraag voorgelegd om aan te geven welke
maatregelen die ergernissen en hindernissen uit de weg kunnen nemen en versnellers
kunnen realiseren. De voorstellen in bijgaande notitie zijn daar het resultaat van. 

De voorstellen uit het actieplan sluiten aan bij een aantal hardnekkige knelpunten die
de innovatiekracht van Nederland in de weg staan en die het Innovatieplatform zijn
aangedragen uit de verschillende consultatiekringen In de bijlagen worden deze nader
toegelicht. 

c. De strategische agenda van het Innovatieplatform

Tot slot zend ik u de strategische agenda van het Innovatieplatform (bijlage 4). Deze
agenda, die tevens dient als werkplan, is gedestilleerd uit de opdracht van het
Innovatieplatform: “plannen opstellen en een visie ontwikkelen teneinde een impuls te geven aan
innovatie in Nederland”. Deze agenda betreft de zogenaamde doelstellingennotitie waar
de Tweede Kamer om gevraagd heeft. Overigens merk ik op dat het werkprogramma
van het projectbureau van het Innovatieplatform desgewenst te vinden is op de
website van het Innovatieplatform. Als korte toelichting op de strategische agenda
moge het volgende dienen.

De context van het werk van het Innovatieplatform wordt mede gevormd door de
Lissabon ambities en het verschil tussen deze ambities en de werkelijkheid. Het
platform kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren aan de missie van het kabinet
om de innovatiekracht van Nederland te versterken zodat ons land in 2010 weer
een koploper is in de Europese kenniseconomie. Alleen door een aantal
systeemwijzigingen is deze ambitie te realiseren. De kern van de werkhypothese is
dat Nederland op dit moment haar menselijk en economisch potentieel onderbenut. 

Het platform wil voorstellen aandragen om dat potentieel maximaal tot ontwikkeling
te brengen. Uitgangspunt is daarbij dat de kenniseconomie draait op drie spelers:
kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Het Innovatieplatform gaat door
interventiestrategieën laten zien hoe het samenspel tussen de drie spelers anders en
beter kan. Het gaat daarbij om:

Systeemveranderingen 

Vanuit haar rol als ijsbreker komt het platform op een aantal punten met voorstellen
voor systeemingrepen. Op dit moment is de vraag aan de orde hoe we in Nederland
kunnen komen tot meer focus en massa in het onderzoek, hoe we bij de financiering
van het onderzoek beter rekening kan worden gehouden met prestaties en kwaliteit
en hoe de doorstroming in de zogeheten beroepskolom verbeterd kan worden.
Diverse werkgroepen onder leiding van leden van het Innovatieplatform zijn aan de
slag om deze onderwerpen uit te werken (bijv. “Doorstroming beroepskolom” en
“Overheid en Innovatie”). Nadere informatie over de stand van zaken van deze
werkgroepen is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Top 10 met praktische hindernissen
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Vanuit haar rol als versneller en katalysator komt het platform met een actielijst, de
zogenaamde Top-10 met praktische hindernissen en de mogelijke oplossingen. Vele
kleine hindernissen vormen samen één grote. De eerste lijst levert bijvoorbeeld de
volgende punten op: kennisvouchers voor het MKB en een raamovereenkomst over
intellectueel eigendom bij publiek-private samenwerking.

Sleutelprojecten en-gebieden

Vanuit haar rol als cultuurveranderaar symboliseert het Innovatieplatform aan de
hand van sleutelprojecten en gebieden wat er kan gebeuren als Nederland zich uit de
middenmoot ontworstelt. Onlangs heeft het Innovatieplatform een oproep gedaan
aan bedrijven en kennisinstellingen die denken de mondiale concurrentie aan te
kunnen. Hen is gevraagd aan te geven waar zij kansen zien en wat er voor nodig is
om deze te benutten.

Experimenten

Het Innovatieplatform realiseert zich dat drie jaar tijd te kort is om het hele
innovatiesysteem te reorganiseren én de resultaten te oogsten. Vanuit haar rol als
katalysator start het Innovatieplatform daarom experimenten waarin nieuwe
oplossingen kunnen ‘proefdraaien’. Een voorbeeld vormt het advies over de Casimir
beurzen (beurzen om publiek-private mobiliteit onderzoekers te bevorderen).

Kortom, het Innovatieplatform werkt aan een viertal samenhangende interventies.
Zowel de belangrijke lange termijn vraagstukken als de kleine ergernissen in het veld
komen aan bod.  Daarnaast symboliseren de experimenten en sleutelprojecten en
-gebieden de weg die het Innovatieplatform voor zich ziet voor de Nederlandse
kenniseconomie. 

In 2004-2005 komt het er op aan de praktische toepassing van deze voorstellen
zoveel mogelijk te realiseren. Over de voortgang hiervan en over de ontwikkeling
van nieuwe voorstellen zal ik uw Kamer periodiek informeren. 

De MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

mr. dr. J.P. Balkenende
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Inleiding
De nationale welvaart is in sterke mate afhankelijk geworden van de mate waarin het innovatieproces
in de economie op gang blijft. Innovatie is vernieuwing die neerslaat in producten, diensten, processen
of organisatievormen. Innovatie leidt tot duurzame economische toegevoegde waarde en benut kennis
voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Innovatie gaat om veel meer dan technologie.1

Het innovatieproces is een interactief proces, vergelijkbaar met een voetbalwedstrijd. Net als bij
innovatie is de uitkomst daarvan onvoorspelbaar omdat die van vele factoren afhankelijk is. Wel is
duidelijk dat het teamspel, de samenwerking op het veld, van belang is voor het uiteindelijke resultaat.2

Nederland is goed toegerust om dit ‘spel’ te spelen. De universiteiten zijn van een goed niveau, er
bevinden zich een aantal innovatieve bedrijven van wereldniveau binnen de Nederlandse landsgrenzen
en ook in het MKB groeien de investeringen in innovatie. Tal van indicatoren laten echter zien dat we
onze kennispotentie onvoldoende benutten. Zo vindt de kwalitatief goede publieke kennis onvoldoende
de weg naar commerciële toepassingen in het bedrijfsleven en de maatschappij (zgn. kennisparadox).3

De noodzaak tot het benutten van deze potentie wordt door een aantal ontwikkelingen versterkt:
} Er is sprake van steeds verder gaande globalisering: De kenniseconomie kent een internationaal

speelveld. Heel evident is de Europese dimensie, die met de vorming van een onderzoeks- en
innovatieruimte en een European Research Council (ERC) steeds meer nadruk krijgt. Het gaat
echter allang niet meer alleen om Europa of de VS. Ook in landen als China, Zuid-Korea en India
worden op dit moment indrukwekkende slagen gemaakt.4 Veel bedrijven nemen dan ook hun R&D
beslissingen op een mondiale schaal. Ook in de Nederlandse kennisinfrastructuur wordt deze
toenemende internationalisering steeds meer merkbaar. Studenten en onderzoekers zijn mobieler.
De meest uitdagende onderzoeksomgeving is daarom vaak doorslaggevend. Dat geldt overigens
(zeker) ook voor private onderzoekers die zich mobieler bewegen tussen verschillende labs. 

} Multidisciplinariteit: Doorbraken in onderzoek zitten steeds vaker op de kruispunten van
verschillende disciplines. Bovendien vraagt de complexiteit van de huidige vraagstukken vaak om
de inzet van uiteenlopende disciplines. Bedrijven zijn dan ook niet meer in staat, zoals dat
bijvoorbeeld in de jaren 60 meer het geval was, om de hele portfolio aan technologieën die nodig is
voor hun productontwikkeling alleen te ontwikkelen en in stand te houden. 

} Veranderingen in het “ecosysteem van innovatie”: Door de toenemende concurrentie hebben de
bedrijven noodgedwongen afstand genomen van verticale integratie en zijn ze teruggegaan naar
hun ‘core’ bedrijfsactiviteiten. Ook de R&D van bedrijven is doorgaans decentraler komen te
liggen. Mede hierdoor staan deze private R&D-labs ook steeds meer open voor samenwerking met
andere (vaak ook publieke) partijen.

In deze veranderende omgeving worden publieke kennisinstellingen en bedrijven een belangrijkere
partner voor elkaar. Deze samenwerking komt niet altijd vanzelf tot stand. Zo zijn bedrijven en
universiteiten geen natuurlijke bondgenoten. Ze verschillen in cultuur, tijdshorizon en missie. Bedrijven
staan primair aan de lat om te innoveren, terwijl universiteiten verantwoordelijk zijn voor de lange
termijn kennisopbouw van een land. Met respect voor deze verschillende missies zijn er wederzijdse
voordelen te halen uit de samenwerking. De samenwerking is noodzakelijk om het rendement van de

1  Zie P. Nijkamp: “INNOVATIE = ALPHA + BETA + GAMMA”. Notitie aan het Innovatieplatform, 2004 
2  Zie de literatuuranalyse voor een verdere uitwerking van deze metafoor, gebaseerd op de SER (2003)
3  Zie Soete 2003
4  Rapporten voorspellen zelfs dat landen als Brazilië, Rusland, India en China op termijn de dominante economische

spelers
worden. Goldman Sachs (2003)
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investeringen in onderzoek te verhogen én om de vitaliteit en kwaliteit van het wetenschapssysteem te
behouden. 

Dit is geen eenvoudige opgave. Al sinds de eerste innovatienota (1979) wordt gewerkt aan het
verbeteren van de wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Via IOP’s, EET en STW
kwam daar ook beweging in. De tijdgeest maakt het nu echter meer dan ooit essentieel: de
innovatiekracht van een land wordt in belangrijke mate bepaald door de kracht van de publiek-private
verbindingen. Dit wordt ook opgepakt door het veld. Voorbeelden zijn de Technologische topinstituten
(TTI’s) en het Regie-orgaan Genomics. Kenmerkend voor deze initiatieven is dat het nieuwe intensieve
directe verbindingen zijn tussen partijen.5  

Nederland heeft dus een goede uitgangspositie om in te zetten op de troef van publiek-private
samenwerking. Bestendiging van deze successen is van belang, maar de kennisparadox laat echter
ook zien dat er ruimte en noodzaak is om hier een slag extra te maken. En die slag moet van alle
partijen komen, de kennisparadox kan niet met eenrichtingsverkeer worden opgelost. De werkgroep
dynamisering kennisketen ziet het als haar rol om te kijken hoe we van de Nederlandse kennisketen
een soepel draaiend vliegwiel kunnen maken, om zo de kennis in versnelling te brengen
(“dynamiseren”). 6 In deze notitie zullen hiervoor aanbevelingen worden gedaan aan bedrijfsleven,
kennisinstellingen en de overheid. 

5  Zie: De kracht van directe verbindingen: evaluatie van TNO en GTI’s, 2004
6  Soete spreekt in dit verband over “Activating Knowledge”
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I Uitdagingen
Uit de visie op innovatie als een interactief proces volgt dat een analyse van de oorzaken achter de
paradox zowel moeten worden gezocht in de vraag als de aanbodkant op de kennismarkt, de
intermediaire kennisinfrastructuur en de organisatie van het systeem. De werkgroep heeft daarbij de
recente analyse van het Nederlandse Innovatiesysteem door de SER als uitgangspunt genomen7.
Daarnaast heeft de werkgroep een aantal buitenlandse experts een analyse laten verrichten van het
Nederlandse Innovatiesysteem en is een aanvullende literatuuranalyse verricht.8 Op basis van dit
materiaal heeft de werkgroep de volgende uitdagingen geformuleerd:

Vraagkant
Aan de vraagkant van de kenniseconomie liggen de uitdagingen vooral op de volgende punten:
} Verhogen bewustzijn innovatie bij ondernemingen: ruim drie kwart van de ondernemingen

heeft zich nog niet of nauwelijks met innovatie beziggehouden. Ondernemingen lijken zich niet
altijd bewust te zijn van het belang van innovatie en de omgeving prikkelt daar kennelijk te weinig
toe. Verder zijn er relatief weinig technostarters. Er schuilt bovendien nog veel onbenutte potentie
bij een groot aantal, soms meer technologievolgende, MKB-ondernemingen. 

} Verhogen private R&D: De R&D-intensiteit van bedrijven in Nederland is naar internationale
maatstaven laag en kent een negatieve trend. Hierdoor is de achterstand van Nederland ten
opzichte van het EU- en het OECD-gemiddelde toegenomen. De helft van deze achterstand kan
worden verklaard door de sectorstructuur. De R&D investeringen zijn in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. De grote winst zal hier moeten komen van het MKB,
aangezien de grote bedrijven internationaal bezien een behoorlijke R&D intensiteit kennen (de
zogenoemde ‘Big Seven’ verricht nog steeds ongeveer de helft van de totale private R&D). De
signalen zijn hier overigens hoopgevend, het R&D aandeel van het MKB neemt gestaag toe.9 

} Verbeteren prikkels voor investeringen en samenwerking: Hoewel bedrijven zelf
verantwoordelijk zijn voor investeringen in innovatie is een belangrijke rol voor de overheid
weggelegd bij het stimuleren van deze investeringen. De crux ligt hier in een effectieve en op maat
gesneden benadering van het MKB. Extra aandacht verdienen daarbij de prikkels voor
samenwerking. Het is namelijk opvallend dat Nederlandse bedrijven, internationaal bezien, weinig
samenwerken op het terrein van innovatie. Dat geldt zowel voor de onderlinge samenwerking als
die met de kennisinfrastructuur.10  

} Benutten van kansen door de overheid als ’kritische’, vragende partij: met onderzoek voor de
publieke sector zou het MKB meer kunnen worden gestimuleerd. Ook wordt er te weinig nadruk
gelegd op de rol die innovatie kan bieden om maatschappelijke problemen op te lossen
(bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de veiligheid). 

Aanbod
Aan de aanbodzijde liggen op de volgende punten ruimte en noodzaak voor verbetering: 
} Vergroten van de responsiviteit naar de vraag toe: ondanks de goede prestaties is het

algemene oordeel dat de huidige bekostiging van onderzoek bij universiteiten te statisch is.
Excellentie wordt niet beloond. De – relatief omvangrijke – eerste geldstroom kent immers een
hoofdzakelijk historische verdeling en de tweede geldstroom, die wél op kwaliteit speelt, is

7  Zie SER : Interactie voor innovatie, 2003
8  Zie “Netherlands: 10 points” , 2004
9 Zie CBS kennis en economie, 2003 
10  Natuurlijk verschilt dit beeld per type bedrijf. Grote bedrijven achten zichzelf momenteel bijvoorbeeld redelijk goed in staat 
om kennis met de kennisinstellingen uit te wisselen. Zie Trends in R&D (EZ, 2003)
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betrekkelijk beperkt van omvang. Dat beperkt de responsiviteit van het systeem. Ook is een
veelgehoord signaal dat de matchingsdruk grenzen stelt aan excellent onderzoek en dat er gebrek
is aan focus en massa in het onderzoek. Het huidige bekostigingsmodel lijkt bovendien niet goed
bestand tegen trends (zoals de internationale concurrentie om toponderzoekers).11 

} Meer aandacht voor het gebruik van kennis: Het stimuleren van het gebruik van kennis, ook
wel aangeduid als valorisatie (bijvoorbeeld in de vorm van octrooien of technostarters), laat in
Nederland vaak te wensen over. De oorzaak hiervan ligt mede in de (al dan niet gepercipieerde)
onduidelijkheid die bestaat over de derde wettelijke taak van universiteiten “kennisoverdracht naar
de samenleving”. Bovendien wordt het invullen van deze taak niet of nauwelijks beloond. 

} Eenvoudiger maken van de onderzoeksomgeving: Tot slot wordt de onderzoeksomgeving
gekenmerkt door veel bureaucratie en weinig transparante en effectieve allocatiemechanismen.12

Kern is hier eigenlijk, laat de onderzoeker zoveel mogelijk onderzoeken. 

Interactie
De interactie tussen vraag en aanbod is het krachtigst als deze zo direct mogelijk is. Er is nog veel
ruimte om het rendement en de kracht van deze verbindingen te versterken. Die zitten vooral in:
} Het versterken van de regionale dimensie: Hoewel de kenniseconomie een mondiaal speelveld

kent, zijn haar verschijningsvormen vaak regionaal. Daar zijn de verbindingen ook het meest
direct, ook op persoonlijk niveau. De regionale dimensie van het innovatiebeleid lijkt wat
onderbelicht terwijl daar een belangrijke schakel ligt om het (technologievolgende) MKB te
bereiken. 

} Transparanter maken van het speelveld Het aantal instituties dat zich beweegt op het speelveld
van de kenniseconomie is in Nederland de afgelopen decennia gegroeid, zonder de afweging of al
bestaande instellingen nog een nuttige rol vervullen en of er een mogelijke overlap bestaat tussen
de doelstellingen van betrokken organisaties.13 Zo is de Nederlandse kennisinfrastructuur door het
bestaan van 13 universiteiten, 18 KNAW-instituten, 6 NWO-instituten, 5 zogenoemde grote
technologische instituten (GTI’s), 4 technologische topinstituten (TTI’s), 14 TNO-instituten en een
aantal onderzoeksinstellingen die onderdeel uitmaken van de rijksoverheid (zoals RIVM), in
internationaal perspectief gefragmenteerd. Dit wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan
flexibiliteit en een nadruk op ‘self-governance’

} Verbeteren synergie tussen het wetenschaps- en innovatiebeleid14: er is sprake van gebrek
aan samenwerking en coördinatie tussen de vakdepartementen (industrie, gezondheid, landbouw,
transport, etcetera) met een rol in innovatie en kennisontwikkeling. Hierdoor valt het op dat er
sprake is van een rijkgeschakeerd en weinig samenhangend overheidsinstrumentarium, zeker als
ook het regionale instrumentarium wordt meegenomen.

} Uitvoering innovatiebeleid versterken: Bij het innovatiebeleid is, zeker in internationaal
perspectief, sprake van een zeer sterke scheiding tussen de doelgroep (het bedrijfsleven) en de
beleidsmakers. SenterNovem heeft nauwelijks ruimte voor een eigen programmeringsfunctie. Dat
belemmert de kracht van de verbindingen en de flexibiliteit in de uitvoering van SenterNovem.15 

11  Zie CPB Prikkel de Prof en AWT advies De prijs van succes, advies nr. 58, mei 2004
12  Een indicatie dat de overhead in Nederland wel eens groter zou kunnen zijn ligt in de magere productiviteit van de
Nederlandse kennisinfrastructuur per euro, terwijl deze per onderzoeker wel hoog is. Met andere woorden: het lijkt erop dat de

onderzoekers goed presteren maar dat alleen relatief meer geld kost [zie SPRU, 2004]. 
13   Technopolis, The governance of research and innovation, Amsterdam 2002, p. 173.
14   AWT-advies Naar een nieuw maatschappelijk contract, advies nr. 50, Den Haag 2003.
15  Uiteraard heeft SenterNovem via de praktijk van beleidsinteractie wel enige invloed op de beleidsvorming en

regelgeving.
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II Principes
De werkgroep dynamisering kennisketen ziet het als haar rol om te kijken hoe we van de Nederlandse
kennisketen een soepel draaiend vliegwiel kunnen maken (“dynamiseren”).16 De opdracht van de
werkgroep is daarmee in feite om adviezen te geven over de herinrichting van het innovatiesysteem
(zie focus).

Focus:
De innovativiteit van een land wordt door diverse factoren bepaald. De werkgroep heeft de focus van
haar werk vooral gelegd op de “kennisgeneratoren” en “kennisgebruikers” en de manier waarop zij
beter op elkaar kunnen worden aangesloten. De werkgroep concentreert zich daarbij op onderzoek en
het gebruik daarvan. Daarmee worden relevante kwesties als het bredere arbeidsmarktbeleid (sociale
zekerheid versus dynamiek) en het (hoger) onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Bij het formuleren van de oplossingen is de werkgroep uitgegaan van de volgende leidende principes:
} Excellentie moet worden beloond
} Kennis moet worden gebruikt
} Het systeem moet eenvoudiger
In het volgende hoofdstuk zal dit nader worden uitgewerkt in concrete acties die de werkgroep voor
ogen staan. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de vraag, het aanbod en de interactie van
kennis. De essentie van de aanbevelingen is te vangen in drie centrale elementen:
} Het versterken van de vraagkant
} Het aanpassen van de incentives aan de aanbodkant 
} Het inzetten op zo direct mogelijke verbindingen

Daarbij moet bedacht worden dat deze drie pijlers niet los van elkaar staan maar dat de verschillende
oplossingsrichtingen elkaar versterken. Bij de beschrijving van de acties wordt naast de
systeemingrepen ook zoveel mogelijk geprobeerd om experimenten te benoemen die de door de
werkgroep beoogde richting aangeven. Via experimenten kunnen nieuwe wegen, die nodig zijn om de
innovatiekracht van Nederland te versterken, alvast 'proefdraaien’.17

16  Soete spreekt in dit verband over “Activating Knowledge”
17  Zie strategische agenda Innovatieplatform, 2004
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III Versterken van de vraag
In de kern is de primaire uitdaging bij de aanpak van de kennisparadox het inzetten op een forse
versterking van de vraagkant van de kenniseconomie. Kennisaanbod is immers voldoende aanwezig.
Bij het versterken van de vraag is bijzondere aandacht voor het MKB gewenst. Maatwerk is daarbij
gewenst, hét MKB bestaat immers niet. Het gaat om een “piramide” die varieert van kleine
technologievolgende ondernemingen tot het innovatief high tech bedrijfsleven. Het versterken van de
vraagkant vraagt dus om een aanpak op alle fronten, het omhoog brengen van de top, het versterken
van het midden en het verbreden van de basis (“van regieorganen tot regio-organen”). Door deze
aanpak ontstaat op alle fronten een aanzuigende werking op kennis, en komt deze in versnelling. De
volgende aanpak staat voor ogen: 

1. Verhogen van de top: naar nieuwe TTI’s 
Met initiatieven als de TTI’s heeft Nederland, ook internationaal bezien, enkele uitermate sterke
voorbeelden van publiek-private samenwerking. Deze initiatieven zijn zeer belangrijk om, op voor
Nederland cruciale terreinen, de kennisparadox aan te pakken. De werkgroep beveelt enerzijds aan
om nieuwe initiatieven op dit terrein te initiëren en anderzijds om bestaande successen te bestendigen.
De vraagkant (bedrijven) moet daarbij leidend zijn. 

2. Versterken van het midden: 

Vraagkant meer leidend bij financiering TNO/GTI’s : De Commissie Evaluatie Brugfunctie
TNO/GTI’s adviseert dat deze instituten zo volledig mogelijk vanuit de vraagkant worden aangestuurd
en gefinancierd. Dit impliceert een andere vorm van financiering, waarbij de huidige
financieringsmodellen (zoals basissubsidies) worden vervangen door financiering in het kader van
markt- en taakfunctie18. Dit is een noodzakelijke stap. Ook uit de inventarisatie van de werkgroep komt
het nut en de behoefte om hier meer nadruk te leggen op vraagsturing naar voren. Waarschijnlijk nog
voor de zomer komt er een kabinetsstandpunt dat de lijnen van de Commissie overneemt.

De overheid als vragende partij: invoeren SBIR en Maatschappelijke Top Instituten: Naar
analogie van de Amerikaanse regeling SBIR, kan de positie van het MKB worden versterkt door
overheidsinstanties te verplichten een bepaald percentage van hun onderzoeksbudget aan te besteden
bij MKB-bedrijven. NWO, STW en TNO starten met een experiment op dit terrein. Een verdergaande
variant van dit model is om in te spelen op veranderingen in de private researchfaciliteiten. Er is een
duidelijke beweging zichtbaar waarin bedrijven als DSM en Philips hun R&D-infrastructuur open stellen
voor partijen van buiten. Dat kan gaan om kleine bedrijven, maar ook voor de overheid. Er zou dan ook
geëxperimenteerd kunnen worden over de manier waarop hierop ingespeeld kan worden. Bijvoorbeeld
door voor (een bepaald type) kennisvragen van de overheid te bezien of de gedwongen winkelnering
kan worden afgeschaft of door de innovatievouchers in het MKB (zie later) ook toepasbaar te laten zijn
op de grote laboratoria. Verder zou geëxperimenteerd kunnen worden met TTI’s met de overheid als
vragende partij: Maatschappelijke Topinstituten (bijvoorbeeld op het terrein van zorg of vergrijzing).19

3. Verbreden van de basis: verruimen definitie WBSO
De WBSO is een laagdrempelige fiscale faciliteit voor R&D bij bedrijven. De regeling blijft beperkt blijft
tot meer harde R&D. Innovatie is echter meer dan technologie. Er zou geëxperimenteerd kunnen
worden met het verruimen van de definitie van R&D in de WBSO zodat meer ondernemingen gebruik

18 Zie De kracht van directe verbindingen, mei 2004
19  Zie ook Soete
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kunnen maken van deze regeling. Dat creëert een ’absorptiecapaciteit’ bij ondernemingen, waardoor
ze beter in staat zijn kennis van anderen toe te passen. De experimentele vormgeving is van belang
omdat dan kan worden bezien of de extra uitvoeringstechnische lasten opwegen tegen de baten. De
nog in te vullen € 50 mln. voor de WBSO zou hiervoor gebruikt kunnen worden. 

4. Verbeteren vraagarticulatie: innovatievouchers voor het MKB en het versterken van
regionale netwerken

Een belangrijke uitdaging aan de vraagkant is de wijze waarop het MKB tot een goede vraagarticulatie
komt. Innovatievouchers kunnen in dit kader nuttig zijn omdat direct de vraag bij het MKB wordt
versterkt. De platformleden De Jager en Jouwsma komen, onder andere op verzoek van de Minister
van Economische Zaken, op de vergadering van 7 juli met een voorstel. 

De regionale dimensie is hier ook belangrijk. Op die schaal lijkt de vraag, door krachtige
samenwerkingsverbanden van onder andere Syntens, TNO en de ROC’s, goed te organiseren. Ook
hogescholen kunnen hierin, via de lectoren, een belangrijke rol spelen. Daar waar nodig zou de
financiering van deze organisaties moeten worden aangepast, zodat ze meer gericht worden op het
versterken van de vraag. Ook kan vanuit het MKB de vraagarticulatie worden versterkt door
consortiavorming waardoor onderzoeksvragen gezamenlijk gefinancierd kunnen worden. 
 
5. Cultuuromslag op de werkvloer: sociale innovatie
Bedrijven zijn zelf primair verantwoordelijk voor innovatie. Innovatie vindt uiteindelijk plaats op de
werkvloer. Hier is een cultuuromslag gewenst, recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat  een groot
deel van de innovatieprojecten binnen de Nederlandse bedrijven mislukt door het ontbreken van
voldoende draagvlak bij werknemers.20 Dit draagvlak kan worden verworven door interactief
management waarbij de leiding beter gebruik van het beschikbare menselijke potentieel (kennis en
kunde, ‘ogen en oren’). Ook een creatief klimaat is van belang voor innovatieve organisaties. Het meer
benutten van de kennis en creativiteit van de werknemers, is ook een manier om betrokkenheid te
vergroten. Verder kunnen ondernemingen innovatief gedrag van de werknemers bevorderen door
meer ruimte te scheppen voor experimenten. In grote ondernemingen zou een belangrijke plaats voor
een actief corporate venturing-beleid en intern ondernemerschap (‘intrapreneurship’) kunnen worden
ingeruimd.

20 “Resultaten onderzoek Innovaties”, deelonderzoek uitgevoerd door Interview NSS in opdracht van Resources Connection,
april 2004.
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IV Aanpassen incentives aan de
aanbodzijde
De kwaliteit van de kennisinfrastructuur is goed. De voornaamste uitdaging aan de aanbodkant zit in
het aanpassen van de financiële incentives zodat de responsiviteit van het systeem wordt vergroot.
Een voorbeeld is de hiervoor behandelde meer vraaggestuurde financiering van TNO en de GTI’s. De
kennisinstellingen moeten daarbij gezien worden als ’maatschappelijke kennisondernemingen’, die
zelfstandig hun plaats en weg moeten vinden. Dat kan op de volgende manieren:

1. Prestatiebekostiging in het universitaire onderzoek: excellente prestaties en valorisatie
belonen

Ondanks de goede prestaties is het algemene oordeel dat de huidige bekostiging van onderzoek bij
universiteiten te statisch is. Excellentie wordt hierin niet beloond. De – relatief omvangrijke – eerste
geldstroom kent immers een hoofdzakelijk historische verdeling en de tweede geldstroom, die wél op
kwaliteit speelt, is betrekkelijk beperkt van omvang. 

De werkgroep acht de huidige manier van verdelen van de eerste geldstroom te statisch en een
hinderpaal voor innovatie omdat hierdoor de responsiviteit van het systeem als geheel beperkt wordt. 
Dat vraagt naar de mening van de werkgroep om het invoeren van een vorm van prestatiebekostiging. 

Bewezen excellentie van onderzoek en valorisatie [breed gedefinieerd als maatschappelijke relevantie]
zijn hierin centrale elementen. Het model moet zo worden vormgegeven dat het gepaard gaat met zo
min mogelijk extra bureaucratie. 

Een model van prestatiebekostiging zou daarbij moeten kunnen leiden tot een dynamisering van de
eerste geldstroom (reallocatie binnen en tussen universiteiten). Het dynamiseren van de historisch
verdeelde eerste geldstroom is geen eenvoudige opgave. Veelvuldige pogingen daartoe zijn
gestrand.21 (zie box). 

Een eerdere poging tot dynamisering van de eerste geldstroom: 
Omdat de SOC fungeert als een vaste voet per universiteit, gebaseerd op in het verleden gemaakte
keuzes, bezitten universiteiten die sinds de vaststelling van de verdeling (begin jaren 80) een groei in
de studentenaantallen hebben doorgemaakt een relatief kleine SOC. Vier universiteiten (Rotterdam,
Maastricht, Tilburg, Twente) zijn daarvoor in de loop van de jaren 90 door de minister gedeeltelijk
gecompenseerd, ten laste van de omvang van de onderzoeksdelen van de klassieke universiteiten.
De minister was van mening dat de scheefgroei in uitgangsposities bij genoemde vier instellingen
eenmalig zou moeten worden gecorrigeerd (in totaal voor een bedrag van 30 miljoen gulden). Een
besluit dat door de klassieke universiteiten hevig (en met succes) werd aangevochten bij de Raad
van State. Dit leidde in 1996 tot een budgetcorrectie ten gunste van de klassieke universiteiten.
Bron: Cheps, 2002

De volgende, gecombineerde, aanpak staat voor ogen:

• Grote dynamisering: prestatiebekostiging door koppelen van geldstromen 

21  Zie ook CHEPS
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De werkgroep adviseert prestatiebekostiging door een (stevige) koppeling te leggen tussen de eerste
geldstroom en de tweede geldstroom (excellentie) en de derde geldstroom (valorisatie). Filosofie
hierachter is dat via de 2e geldstroom een koppeling kan worden gelegd met excellentie en via de 3e

geldstroom met valorisatie. Omdat het gaat om het belonen van prestaties vindt de koppeling plaats op
basis van bewezen excellentie en valorisatie. Bijkomend voordeel is dat hierdoor de bureaucratie wordt
beperkt. Wat betreft de 2e geldstroom zou dit model betrekkelijk eenvoudig kunnen worden ingevoerd,
al is de maatvoering een belangrijk punt van overweging. De koppeling met de deelname in de 3e

geldstroom is ingewikkelder, omdat deze niet voor alle onderzoeksgroepen even relevant is. In dit
model moet interuniversitaire herverdeling mogelijk zijn.

Natuurlijk is een dergelijk model niet zonder nadelen. Zo is het van belang dat de verschillen tussen
wetenschappelijke disciplines in het oog wordt gehouden, en kunnen er eventueel negatieve effecten
op de onderwijskwaliteit optreden. Een nadere uitwerking is dus gewenst. Op dit moment wordt dat
door de werkgroep in samenspraak met de spelers opgepakt. 

• Kleine dynamisering: de smartmix neerzetten naar dit perspectief 
De smartmix (zie box) zou in soortgelijk perspectief neer moeten worden gezet (koppeling
geldstromen). Eventueel zou een deel dan kunnen worden gebruikt om te experimenteren met de
koppeling met de 3e geldstroom. Een nieuwe ronde TTI’s zou hier kunnen fungeren als voorloper van
het nieuwe bekostigingsmodel. 

Een ‘smart mix’: prestatiebekostiging, wisselwerking en focus geïntegreerd. Voor een viertal
prioriteiten is in de Miljoenennota een bedrag gereserveerd dat oploopt van 19 miljoen in 2004 tot
185 miljoen in 2007 en daarna. Die prioriteiten zijn: kenniswerkers, waaronder bèta en techniek;
technostarters; focus en massa in het onderzoek; samenwerking bedrijven/kennisinstellingen. De
smartmix in de context van deze notitie gaat over de laatste twee elementen. Hiervoor is 100 mln.
euro vanaf 2007 gereserveerd. 

2. Prestatiebeloning bij de financiering van lectoren
Met het invoeren van de lectoraten maken de hogescholen werk van kennisoverdracht. Een eerste
evaluatie van de lectoraten en kenniskringen geeft een positief beeld van deze nieuwe ontwikkeling Op
dit moment is echter niet duidelijk waar deze lectoren op afgerekend worden. Geadviseerd wordt de
financiering van lectoraten en kenniskringen structureel te maken. Van de hogescholen moet dan
worden gevraagd de externe oriëntatie van de lectoraten en kenniskringen te versterken, zodat
vraagsturing en toepassingsgerichtheid voorop blijven staan. Het gaat bij lectoren dus niet om het zelf
verrichten van onderzoek, maar om het op gang brengen van de kenniscirculatie. Daarbij zouden de
lectoren ook een actiever rol kunnen spelen bij de stages die studenten in het kader van de studie
doorlopen, ook hier is sprake van kennisuitwisseling. 

3. Aanpak bureaucratie: Code of conduct universiteiten 
Veel gehoorde klacht is de enorme bureaucratie waaronder onderzoekers bij universiteiten gepaard
gaan. Dat zit vaak in de aanvraagdruk of de aan de financiële toekenning gekoppelde
verantwoordingsverplichtingen. Naar Engels model zou gewerkt kunnen worden aan een “code of
conduct” bij universiteiten in ruil voor het loslaten van bepaalde Haagse regels. Een van de
mogelijkheden daarbij zou kunnen zijn om vanuit de ministeries te streven naar de toewijzing van
middelen in grotere bedragen en voor langere perioden en eenvoudiger procedures. 
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4. Inzet op meer particuliere giften voor wetenschappelijk onderzoek
Uit internationale vergelijking blijkt dat Nederland qua inzet van particuliere middelen voor de
wetenschap achter loopt bij andere landen. Een subwerkgroep zal de mogelijkheden bezien om hier
een impuls aan te geven.

5. Intellectueel eigendom: naar duidelijke afspraken
Octrooieren, het beschermen van kennis, kan een middel zijn om te zorgen dat kennis met
(economisch) succes toegepast kan worden. Als onderzoek in samenwerking plaatsvindt, moeten de
belangen van de deelnemende partijen ten aanzien van die kennis geregeld worden. Duidelijke
afspraken zijn dan gewenst (bijvoorbeeld over recht van publicatie en het gebruik van het octrooi).
VNO en VSNU werken op dit moment aan een dergelijke raamafspraak.
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V Inzetten op directe verbindingen
Het inzetten op zo directe mogelijke verbindingen tussen kennisvraag en –aanbod is volgens de
werkgroep cruciaal in de aanpak van de kennisparadox. Deze verbindingen kunnen verschillende
vormen aannemen waarbij vooral de persoonlijke interactie van belang is. De organisatie van het
systeem moet meer worden ingericht op het tot stand brengen van deze verbindingen. Dat kan op de
volgende manieren:

1. Versterken van de regionale dimensie
Vergaande samenwerking tussen regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Syntens, KvK’s en
hogescholen is wenselijk. In veel regio’s gebeurt dit ook. Vooral de rol van hogescholen is hier van
belang. Voor een grote groep middelgrote- en kleine bedrijven is een laagdrempelige toegang tot de
publieke kennisinfrastructuur van essentieel belang. Hogescholen kunnen hierin een belangrijke rol
spelen. Voordeel is bovendien dat hogescholen regionaal zijn gespreid en een breed kennisaanbod
hebben. Met een voortvarende en pragmatische aanpak kan hier meer munt uit worden geslagen. Zo
kunnen netwerken rondom zwaartepunten (clusters) worden gestimuleerd. Hier moet de landelijke
samenwerking tussen de HBO raad, Syntens en TNO aanzetten voor geven. Er kan in dit kader
geëxperimenteerd worden met regionale innovatiefora. Het werk van de werkgroep Sistermans kan
verder invulling geven aan deze dimensie.

2. Versterken personele verbindingen 
Uit de analyse van de werkgroep blijkt dat er verschillende manieren zijn waar op kennisvraag en
-aanbod met elkaar in verbinding staan. Er is veel te winnen door de personele verbindingen tussen
vraag en aanbod te versterken. Eén van de eerste concrete aanbevelingen van de werkgroep betrof
het invoeren van een beurs voor het stimuleren van publiek-private mobiliteit van onderzoekers
(Casimir). Er zijn ook andere vormen denkbaar. Hier zou de komende periode door partijen mee
geëxperimenteerd kunnen worden. Te denken valt aan:
} het bieden van ruimte voor informele netwerken [bijvoorbeeld door bijeenkomsten tussen

ondernemers en kennisinfrastructuur te faciliteren]. 
} geven van een fiscale bonus aan het MKB dat hoogopgeleide werknemers binnenhaalt. In de

praktijk bleek dit in Denemarken de samenwerking met kennisinstellingen aanzienlijk te vergroten. 
} de rol van de lector versterken bij stages. 

3. Grote research faciliteiten
Grote onderzoeksfaciliteiten zijn zowel voor kennisinstellingen als bedrijven van groot belang. In
Nederland is geen structurele benadering en financiering op dit thema. Een subwerkgroep met
technische en inhoudelijke experts onder leiding van Peter Nijkamp zal de situatie in kaart brengen en
de werkgroep voorzien van een strategisch advies.

4. Naar een model met twee krachtige uitvoeringsorganisaties (NWO-SenterNovem)
Internationaal gezien kent  de uitvoering van het innovatiebeleid weinig ‘design’ intelligence (het is
zuiver uitvoerend en heeft geen beleidsvrijheid).22 Hierdoor kent SenterNovem weinig flexibiliteit in de
uitvoering. Gezien de directe verbinding met de partijen op de kennismarkt bij de uitvoeringsinstanties
is te overwegen om SenterNovem, net zoals voor de besteding van wetenschapsmiddelen door NWO
het geval is, meer beleidsruimte te geven. De aansturing van TEKES in Finland laat zien dat het ook
op gebied van innovatiebeleid ook anders kan. De werkgroep staat een model voor ogen van een ZBO
voor wetenschappelijke excellentie (NWO) en een ZBO voor valorisatie (SenterNovem). STW is al een
22  Zie Technopolis (2004) position paper voor het Innovatieplatform.
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goed voorbeeld van een organisatie die meer ruimte heeft voor de invulling van haar taak. Deze zou
dan ook bij ZBO voor valorisatie betrokken moeten worden. Dat geldt ook voor Syntens. Zo wordt de
uitvoering samengevoegd in één organisatie met regionale voelhoorns die op hoofdlijnen door EZ
wordt aangestuurd. 

5. Inzetten op vernieuwing Brussels steunkader 
Veel bureaucratie in het systeem wordt ingegeven door “Brussel”. Het door Brussel opgelegde O&O-
steunkader werkt vaak beklemmend. Dat zou prominent op de agenda van het EU voorzitterschap van
Nederland moeten komen. Aan de andere kant kan de werkgroep zich niet aan de indruk ontrekken
dat een deel van deze bureaucratie is ingegeven door de Nederlandse interpretatie van het
steunkader. Ervaringen in Finland met TEKES laten zien dat een andere benadering minder
rompslomp met zich meebrengt. Op korte termijn zou actie ondernomen moeten worden om te bezien
of een andere, meer pragmatische, manier denkbaar is waarop om kan worden gegaan met de
Brusselse regels.

6. Versterken lerend vermogen van het systeem
Het aantal organisaties dat is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het kennis- en
innovatiebeleid is decennia lang gegroeid zonder de afweging of al bestaande instellingen nog een
nuttige rol vervullen en of er een mogelijke overlap bestaat tussen de doelstellingen van betrokken
organisaties.23 Vooral aan de kant van de kennisinfrastructuur is het, met 13 universiteiten, 18 KNAW-
instituten, 6 NWO-instituten, 5 zogenoemde grote technologische instituten (GTI’s), 4 technologische
topinstituten (TTI’s), 14 TNO-instituten en een aantal onderzoeksinstellingen die onderdeel uitmaken
van de rijksoverheid (zoals RIVM), ondoorzichtig. Deze waaier aan instituties belemmert de kracht van
de directe verbindingen. Wat het ideaalbeeld is valt echter moeilijk te zeggen. Vanaf de bureautafel zijn
de organisaties niet weg te strepen. De werkgroep is ervan overtuigd dat door het aanpassen van de
incentives aan de aanbodkant en het versterken van de vraag zich een beeld zal uitkristalliseren. Om
ook in de toekomst in te spelen op veranderingen in internationaal kader is het echter wel raadzaam
“lerend vermogen” in het systeem te bakken. De werkgroep beveelt dan ook aan om hiervoor in
samenhang tot elkaar:

1. Een periodieke evaluatie van het innovatiesysteem in te voeren: ervaringen in Finland wijzen
uit dat het periodiek laten evalueren door buitenlandse experts een goed werkend model is. In
OECD kader wordt momenteel gewerkt aan de opzet van reviews van nationaal innovatiebeleid.
Nederland kan hier op aanhaken. 

2. Een duidelijke coördinatiefunctie te beleggen bij de overheid: de verkokering van het
overheidsbeleid, die bijvoorbeeld wordt geïllustreerd door een soms onsamenhangend stelsel van
regelingen, moet naar de mening van de werkgroep worden aangepakt. Het Innovatieplatform kan
en mag niet worden gedreven in een rol als scheidsrechter tussen ministeries, de oplossing moet
worden gezocht binnen de ministeries zelf. De werkgroep adviseert dan ook een duidelijke
coördinatiefunctie op hoog ambtelijk niveau. Dat kan naar Engels model waar een Chief Scientific
Officer direct rapporteert aan de premier en het onderzoeksbeleid, ook dat van vakdepartementen,
coördineert. Het ligt dan voor de hand deze officer ook onafhankelijk voorzitter te maken van de
CWTI (Commissie voor Wetenschaps-, Informatie en Technologiebeleid dat nu als ambtelijk
voorportaal voor de Ministerraad dient). Een eerste klus van een dergelijke officer zou kunnen zijn
om het rijksbrede innovatie instrumentarium door te lichten en te stroomlijnen.

23   Technopolis, The governance of research and innovation, Amsterdam 2002, p. 173.
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Tot slot:
De essentie van het advies van de werkgroep dynamisering kennisketen is te vangen in drie centrale
elementen:
} Het versterken van de vraagkant
} Het aanpassen van de incentives aan de aanbodkant met excellentie en valorisatie als principes
} Het inzetten op zo direct mogelijke verbindingen
Deze drie elementen staan niet los van elkaar, ze moeten elkaar versterken. Zo kan het versterken
van de regionale dimensie ook bijdragen aan een betere vraagarticulatie en zal door door het
aanpassen van de incentives aan de aanbodkant de responsiviteit voor de vraag worden vergroot.
Door vervolgens het systeem eromheen eenvoudiger te maken ontstaat een omgeving waar vraag en
aanbod van kennis elkaar eerder kunnen vinden. In onderstaande tabel worden kort aangegeven hoe
de centrale elementen verder zijn uitgewerkt . 

Versterken vraagkant Hoe? Experiment Wie 
(eerste indicatie)

Verhogen top nieuwe ronde TTI’s via de smartmix en
EZ-instrumentarium

EZ, OCW en IP,
bedrijfsleven

Versterken midden Meer vraagsturing TNO/GTI’s.
Programmatische aansturing
(vraagsturing) i.p.v. basisfinanciering  

OCW, EZ

Invoeren SBIR. Bepaald % publieke
onderzoeksopdrachten naar MKB

TNO, NWO, STW-pilot
Experiment met TTI voor
publieke
onderzoeksvragen

IP werkgroep werkt
verder uit

Verbreden basis Verruimen definitie WBSO Eerst experimenteel
neerzetten

EZ, In IP 7-7

Vraagarticulatie Innovatievouchers IP en EZ, bedrijven
Versterken regionale netwerken Hogescholen, Syntens,

ROC’s 
Consortia vorming MKB Bedrijven

Cultuuromslag Sociale innovatie Werkgevers en
werknemers

Aanbodkant Hoe? Experiment
Meer
prestatiebekostiging

Door koppeling van de geldstromen Neerzetten smartmix in dit
perspectief

IP werkgroep, VSNU,
OCW en EZ

Prestatiebekostiging
lectoren

Financiering meer afhankelijk van
outputzijde

OCW

Aanpak bureaucratie Code of conduct Universiteiten
Inzetten op meer
particuliere giften

Werkgroep, MinFin

Verbindingen Hoe? Experiment
Versterken regionale
dimensie

Via regionale innovatiefora Werkgroep Sistermans

Experimenteren met
personele
verbindingen

Casimir
Fiscale bonus voor MKB
Nieuwe IPR constructies

EZ, OCW,
Bedrijfsleven, NWO, 

Grote research
faciliteiten

Werkgroep 

Model van 2 krachtige
organisaties

Naar een Nederlandse TEKES EZ

Brussels steunkader EZ, OCW, EU
aanpassingen in het
systeem

Beleggen coördinatiefunctie
Invoeren periodieke evaluaties

AZ, EZ, OCW

De komende periode zal gewerkt worden aan het verder vormgeven van deze contouren.
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Verslag Consultatiekringen
Elf voorstellen om praktische belemmeringen voor de
innovatiekracht van Nederland uit de weg te ruimen

Auteurs: Jurgen Geelhoed, Frans Nauta
Datum: juli 2004



De consultatiekringen
Het Innovatieplatform heeft in de maanden maart en april zeven consultatiekringen
georganiseerd. De gesprekken zijn gevoerd met scholieren VMBO/MBO (beroepskolom),
scholieren HAVO/ VWO, studenten, (top)onderzoekers, startende ondernemers, financiers
van starters (zogeheten venture capital) en een aantal grote bedrijven in Nederland die veel
besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Deze verschillende groepen beschouwt het
platform als zijn 'klanten'. De voorstellen die het platform ontwikkelt zullen voor deze
mensen moeten leiden tot merkbare verbeteringen die in de dagelijkse praktijk zichtbaar
worden. Daarom is hen in verschillende consultatiekringen de vraag voorgelegd wat zij zien
als de belangrijkste ergernissen, hindernissen en versnellers om hun werkzaamheden op
een zo goed mogelijke manier te kunnen doen. Vervolgens is gevraagd aan te geven welke
maatregelen die ergernissen en hindernissen uit de weg kunnen nemen en versnellers
kunnen realiseren. De voorstellen in deze rapportage zijn daar het resultaat van. Daarbij is
een selectie gemaakt van elf maatregelen die het platform als meest kansrijk beschouwd en
die nog in 2004 gerealiseerd kunnen worden.

Interventievorm
Het platform heeft als opdracht om voorstellen te ontwikkelen die de innovatiekracht van
Nederland versterken. Het platform maakt onderscheid tussen vier soorten interventies:
a. systeemingrepen
Structurele ingrepen om het Nederlandse innovatiesysteem tot een soepel draaiend vliegwiel
te ontwikkelen. Denk aan een andere financieringsstructuur voor het universitair onderzoek
of een reorganisatie van de intermediaire organisaties tussen markt en kennisinstellingen.
b. praktische hindernissen en versnellers
Ieder jaar selecteert het platform een top-10 van praktische hindernissen en versnellers die
op korte termijn aangepakt kunnen worden. Deze top-10 wordt opgesteld op basis van
consultaties met mensen uit de praktijk.
c. sleutelprojecten en -gebieden
Geloof in verandering ontstaat als daar de eerste tekenen voor zijn en als er inzicht bestaat
waar de kracht van een organisatie of een regio ligt. Het Innovatieplatform wil een aantal
sleutelprojecten benoemen die zichtbaar maken dat Nederland in veel opzichten een zeer
innovatief land is. Sleutelgebieden beschikken over een combinatie van bedrijvigheid en
kennis van wereldklasse en duiden daarmee op kracht.
d. experimenten.
Drie jaar tijd is te kort om een heel innovatiesysteem te reorganiseren én de resultaten te
oogsten. Maar er kunnen wel pilots worden gestart waarin de nieuwe wegen die nodig zijn
om de innovatiekracht van Nederland te versterken alvast kunnen “proefdraaien”.

De voorstellen in deze notitie vallen in de categorie b., praktische hindernissen en
versnellers. De ideeën uit de consultatiekringen zijn door het platform getoetst op zes
criteria: de mate van concreetheid, haalbaarheid, brede consensus, impact, ‘kosten/baten’



en de mogelijke invoeringstermijn. Voor 2004 heeft dat een lijst van elf maatregelen
opgeleverd.
In het tweede deel van 2004 komt het platform met haar eerste voorstellen voor
systeemingrepen, een uitwerking van sleutelgebieden en - projecten en nieuwe voorstellen
voor experimenten.

Algemene knelpunten
Uit de consultaties komt naar voor dat er een aantal hardnekkige knelpunten bestaan die de
innovatiekracht van Nederland in de weg staan. Het gaat om:
} Te weinig (risico) kapitaal1

} Gebrek aan ondernemerschap
} Te kort aan talent/ kenniswerkers
} Te weinig waardering voor excellentie
} Lage kwaliteit en een weinig uitdagend onderwijsklimaat
} Ontoegankelijkheid van (kennis)netwerken
} Weinig aantrekkelijk ondernemersklimaat
} Veel bureaucratie en hoge administratieve lasten

Veel goede wil in het veld
Uit de consultatiekringen komt naar voren dat het probleembesef in onze samenleving
groeit. De meeste deelnemers waren doordrongen van het besef dat Nederland het zich niet
kan permitteren om niet te innoveren: stilstand is achteruitgang. Er is ook veel
enthousiasme en de energie om daar iets aan te doen, zo blijkt uit de gesprekken in de
diverse consultatiekringen. Tegelijkertijd is er enige scepsis over het vermogen om in
Nederland echte veranderingen te realiseren. Het platform wordt wat dat betreft door velen
gezien als een grote kans. Om die hoop op verandering om te zetten in een geloof is het nu
zaak om spijkers met koppen te slaan.

Organisatie, proces & planning
Het is van belang om zorg te dragen voor een snelle in- en uitvoering van de voorstellen in
het actieplan. Deze top-11 is tot stand gekomen via de consultatiekringen en wordt dus
gedragen door het veld. De uitwerking van de voorstellen in deze notitie kan via quick scans
beoordeeld worden op mogelijke financiële consequenties en eventuele onbedoelde
bijeffecten. Dit is de taak voor de meest betrokken departementen, deskundigen uit de
kennisinfrastructuur en vanuit de markt. Het platform acht het realistisch dat alle
maatregelen in deze rapportage nog in 2004 worden ingevoerd door alle betrokkenen. In
opdracht van de premier zal het projectbureau Innovatieplatform, en meer in het bijzonder
de secretaris van het Innovatieplatform, de voortgang van de verschillende voorstellen
bewaken en daar waar nodig regie op zich nemen.

1 Financieel dagblad, 25 mei 2004: Nederland scoort vrij aardig als het gaat om het aanbod van

durfkapitaal. Echter de mate waarin technostarters en groeiers venture capital weten aan te trekken

is nog steeds een probleem.



De top-11 van praktische hindernissen en versnellers
Het platform wil dat de volgende elf praktische hindernissen en versnellers, op een zo kort
mogelijke termijn, opgelost dan wel ingezet worden:

1. MKB-vriendelijker WBSO

Diverse suggesties zijn aangedragen om de WBSO te verbeteren (betere uitvoering,
verruimen plafond, verbreden definitie en percentages), vooral gericht op het MKB. De
ministeries van Economische Zaken en Financiën bekijken momenteel in samenwerking met
Senter en de Belastingdienst de klantvriendelijkheid van de WBSO. 
Wat: Het voorstel is de WBSO nog MKB-vriendelijker en effectiever te maken. Een aantal
scenario’s wordt ontwikkeld en vormgegeven in het licht van de nog in te vullen intensivering
van € 50 miljoen.2 Dit gebeurt in overleg met het Innovatieplatform (zoals aangegeven in de
Innovatiebrief). Aanbevelingen over de WBSO sluiten aan bij werkzaamheden in de
werkgroep ‘dynamisering van de kennisketen’ van het Innovatieplatform.
Wie: Ministerie van Economische Zaken
Wanneer: Voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken, dit is
voor Prinsjesdag 2004. 

2. Ondernemerschap op universiteiten en hogescholen

Er is in Nederland te weinig ondernemerschap. En dat begint al in het onderwijs. In het
huidige onderwijssysteem is er onvoldoende ruimte, kennis en waardering voor
ondernemerschap. Op een aantal universiteiten zijn al programma’s gestart om het
ondernemerschap te stimuleren, dit behoeft bredere aandacht en verspreiding.
Wat: Op alle Nederlandse universiteiten en hogescholen zal in het jaar 2004-2005 een
programma ondernemerschap aangeboden kunnen worden. Bij de vormgeving, denk aan
masterclasses, wordt rekening gehouden met goede initiatieven die op dit terrein al lopen.
Studenten zullen worden gestimuleerd deel te nemen, evenals stafleden.
Directe belanghebbenden zoals de studentvakbond (LSVb) en het interuniversitair
studentenoverleg (ISO) hebben hun medewerking aan de vormgeving van dit voorstel
toegezegd.
Wie: Bedrijfsleven, hoger onderwijsinstellingen en studenten
Wanneer: September 2004: presenteren van de opzet van de experimenten op basis van
‘best practices’ ondernemerschap in het hoger onderwijs. 1 januari 2005 starten met de
daadwerkelijke masterclasses ondernemerschap op hogescholen en universiteiten, dit in
verband met de werving van de studenten.

2 Intensivering van de WBSO is aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord van kabinet Balkenende II



3. Innovation officers bij 100 grote bedrijven

Veel goede (innovatieve) ideeën en producten komen niet tot kassa. Vooral starters en het
MKB hebben hier last van. Dat deze ideeën niet leiden tot een marktsucces heeft niet te
maken met technische of technologische onvolmaaktheden, maar met de toegankelijkheid
van netwerken en in het vinden van de 1e klant.
Wat: Voorstel is dat de 100 grootste bedrijven van Nederland een innovation officer
aanstellen. Deze innovation officer stelt een middag per maand zijn agenda open voor een
inloopspreekuur. (Techno)starters en MKB-ondernemingen kunnen zich, met hun
innovatieve product en/of dienst, melden bij een innovation officer en krijgen een half uur
voor hun pitch. Als het klikt, stelt de innovation officer zijn of haar netwerk open door
bijvoorbeeld het product op te nemen in een portfolio om starters en MKB te ondersteunen
bij de zoektocht naar de 1e klant. Het Innovatieplatform wil starten met een experiment met
25 bedrijven.
VNO-NCW heeft aangegeven zich in dit voorstel te herkennen. Tevens zijn er raakvlakken
met het jaarthema van het Forum Wetenschap en Techniek.
Wie: bedrijfsleven
Wanneer: Starten van een experiment op 1 september. Op 1 februari volgt een eerste
evaluatie, afronding van het experiment in juli 2005 en beslissing over voortzetting.

4. Deel innovatie-opdrachten overheid naar MKB-bedrijven

Ook de overheid moet het goede voorbeeld geven door meer ‘klantenlef’ te tonen. Het
risicomijdende gedrag van het aanschafbeleid van de Nederlandse overheid leidt ertoe dat
zij zich voornamelijk richt op de bekende, grote en gevestigde leveranciers. Zo wordt het
innovatieve MKB vaak onnodig buitenspel gezet. In de Verenigde Staten gaat het er anders
aan toe mede dankzij de SBIR. Overheidsinstanties in de Verenigde Staten worden verplicht
een bepaald percentage van hun onderzoeksbudget aan te besteden bij mkb-bedrijven. 
Wat: Voorstel is om deze bewezen best practice in Nederland in te voeren. Daarbij kan
worden gebruik gemaakt van bestaande kennis, zo is onlangs een experiment van het NWO
samen met TNO op dit terrein gestart. 
Het SBIR-voorstel maakt deel uit van de werkzaamheden van de werkgroep ‘Overheid en
Innovatie’ onder voorzitterschap van het Innovatieplatform.
Wie: Overheid (diverse departementen met publieke ‘onderzoeks-gerelateerde’ middelen,
zoals de ministeries van OCW, EZ, V&W, etc.). Gekeken kan worden naar het experiment
en de ervaringen van NWO-STW-TNO, zij willen meer research-gedreven spin-offs in
Nederland realiseren en kondigden de start van een eigen SBIR-project aan.
Wanneer: Het Innovatieplatform ontwikkelt een voorstel dat eind 2004 door het kabinet kan
worden geaccordeerd.



5. Jong talent perspectief bieden in de wetenschap

De wetenschappelijke kennisbasis in Nederland staat nog steeds garant voor kwaliteit. Maar
als wij dat in de toekomst ook willen garanderen moet de Nederlandse wetenschap meer in
de spotlights staan en aan talentrijke onderzoekers aantrekkelijke perspectieven bieden. 
Wat: De Verenigde Staten hebben een dynamisch en doorstroom-vriendelijk systeem voor
jonge onderzoekers. Naar analogie van dit ‘tenure track’ systeem zal het Innovatieplatform
streven naar een experiment op vier universiteiten dat meer kansen geeft aan jonge
onderzoekers op versnelde doorstroom (aanpassing van de formatiestructuur).3 Naast het
experiment zou parallel nagedacht moeten worden over een instellingsbrede aanpak. 
Aanbevelingen over de formatiestructuur voor onderzoekers binnen de wetenschap hebben
raakvlakken met activiteiten binnen de werkgroep ‘dynamisering van de kennisketen’ van het
Innovatieplatform.
Wie: Universiteiten en haar onderzoekers, overheid (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap)4

Wanneer: Het Innovatieplatform zal in september haar voorstellen presenteren voor dit
experiment. De pilots zullen op 1 januari 2005 van start gaan.

6. Uitwisseling onderzoekers tussen bedrijven en kennisinstellingen

Innoveren is bovenal mensenwerk. Persoonlijke netwerken zijn een belangrijke factor achter
succesvolle innovaties. Uitwisseling van onderzoekers tussen het private en publieke
werkterrein bevordert deze wisselwerking en netwerkvorming. Nederland benut de
mogelijkheden van publiek-private mobiliteit onvoldoende.
Wat: Het starten van een aantal experimenten, conform het Casimir-advies, om de publiek
private mobiliteit van onderzoekers te bevorderen en parallel daaraan de ontwikkeling van
een meer duurzame regeling. 
Het voorstel voor verbetering van de publiek private mobiliteit voor onderzoekers maakt
onderdeel uit van de werkgroep ‘dynamisering van de kennisketen’ van het
Innovatieplatform.
Wie: De ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in
samenspraak met de stakeholders (bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen)5

Wanneer: Op 7 juli 2004 zullen de eerste Casimir-experimenten van start gaan. Het streven
is om in het voorjaar 2005 de regeling te starten.

3 Zie hiervoor ook de aanbevelingen over het loopbaanbeginsel in het rapport Van Vucht Tijssen.
4 Het voorstel van de tenure track is aangedragen door het Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

PM, medewerking VSNU en NWO
5 Voorstellen voor publiek private mobiliteit is een onderdeel van de kabinetsnota ‘Deltaplan

bèta/techniek’. Budgettaire consequenties ten behoeve van de experimenten en (later) de regeling

moeten uit de begrotingen van beide departementen bekostigd worden. Voor het deltaplan

bèta/techniek staat (oplopend tot) € 60 mln in het jaar 2007 gereserveerd.



7. Raamovereenkomst intellectueel eigendom

Intellectuele eigendomsrechten. De samenwerking wordt nu vaak belemmerd door eindeloze
onderhandelingen en onduidelijkheden over recht op publicatie en recht op resultaat. 
Wat: Een raamovereenkomst tussen universiteiten en bedrijfsleven in Nederland, die als
richtsnoer dient bij onderhandelingen tussen een onderneming en een universiteit over
samenwerking tussen de twee partijen (b.v. sponsoring van een academisch
onderzoeksproject door een bedrijf, EMR). In de raamovereenkomst worden
principeafspraken gemaakt over zaken als confidentialiteit, recht op publicatie, eigendoms-
alsmede gebruiksrechten t.a.v. de resultaten). VNO-NCW en de VSNU zijn in een
vergevorderd stadium in de ontwikkeling van deze raamovereenkomst ‘intellectueel
eigendom’.
Wie: (De vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven (in het bijzonder VNO-NCW) en de
kennisinfrastructuur (in het bijzonder VSNU)
Wanneer: Het streven is om in september de raamovereenkomst tekenklaar bij de
betreffende partijen neer te leggen.

8. Seed faciliteit: publiek en privaat zaaikapitaal

Het aantal innovatief gedreven starters blijft achter ten opzichte van de ons omringende
landen. Daarom gaat het kabinet het technostartersklimaat in Nederland verbeteren. Eén
van de grote knelpunten is de beschikbaarheid van risico kapitaal en dan in het bijzonder
voor de vroege fase financiering. De huidige risicomijdende cultuur van Nederland
weerhoudt veel investeerders en banken ervan om te investeren in de ‘jonge sterren’ van de
economie. Substantiële publieke en private middelen zijn noodzakelijk. In de Verenigde
Staten is hiervoor in de jaren zestig de SBIC-regeling (Small Business Investment
Companies) in het leven geroepen. Een SBIC is een private investeringsmaatschappij die
met private en publieke middelen wordt opgezet. Onder bepaalde voorwaarden is de
Amerikaanse overheid bereid om het ingelegde private kapitaal van dit soort fondsen te
matchen. 
Wat: Voorstel voor een Nederlandse SBIC-variant is reeds aan de Tweede Kamer gestuurd.6

Binnen het TechnoPartner-programma werkt het ministerie van Economische Zaken en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de stakeholders, in het bijzonder de VC’s
(Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) van Nederland en VNO-NCW, aan
de concrete uitwerking van een Nederlandse SBIC-variant.
Bovengenoemde uitwerking sluit aan op de werkzaamheden van de werkgroep ‘Overheid en
Innovatie’ van het Innovatieplatform.
Wie: Bedrijfsleven (waaronder de financiële instellingen, business angels, corporate
ventures en de kapitaalverschaffers) en overheid (ministeries van Economische Zaken,
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Financiën)7

6 Actieprogramma TechnoPartner (I/II/ISM/30768666), 9 januari 2004.



Wanneer: Het Innovatieplatform ondersteunt het voorstel voor een Nederlandse SBIC en
stuurt aan op een snelle implementatie door het kabinet, publicatie in de staatscourant eind
2004 en implementatie in 2005.

9. Kennisvouchers voor het MKB

De kennisuitwisseling tussen MKB-bedrijven en kennisinstituten verloopt niet optimaal. De
kennisinstellingen staan niet altijd open voor de kennisvragen van MKB’ers en de MKB’ers
zijn niet altijd in staat de vraag te bundelen of te formuleren tot een “koopkrachtige” en voor
de kennisinstellingen interessante vraag.
Wat: Voorstel is om een experiment ‘kennisvouchers’ te introduceren. Met de innovatie
knipkaart of kennisvouchers kunnen ondernemers in het MKB op een eenvoudige manier bij
universiteiten, hogescholen, TNO en researchlaboratoria van grote bedrijven kennis inkopen
en onderzoeksvragen uitzetten.8

Het voorstel van de kennisvouchers sluit aan bij werkzaamheden in de werkgroep
‘dynamisering van de kennisketen’ van het Innovatieplatform.
Wie: Bedrijfsleven (m.n. MKB), onderzoeksinstellingen, hogescholen en overheid (Ministerie
van Economische Zaken)
Wanneer: Het Innovatieplatform streeft ernaar om de eerste vouchers voor Prinsjesdag uit
te reiken.

10. Fiscaal aftrekbare, particuliere giften voor onderzoek

In de Verenigde Staten kunnen bedrijven en particulieren giften/legaten aan onder meer
universiteiten, musea en trust funds voor onderzoek aftrekken van belastingen. Die
organisaties doen daar ook hun best voor door het bieden van programma's waar bedrijven
en particulieren op in kunnen tekenen. In Nederland staan de universiteiten en hogescholen
niet in de lijst van organisaties aan wie giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. 
Wat: De mogelijkheid creëren voor bedrijven en particulieren om giften/legaten af te trekken
van belastingen voor publieke doeleinden, waaronder onderzoek. Op dit moment loopt er
een quick scan met een aantal fiscale experts om de mogelijkheden in kaart te brengen. Op
basis van deze uitkomsten kan worden gewerkt aan een follow-up.
Het voorstel voor fiscaal aftrekbare giften voor onderzoek maakt deel uit van de
werkzaamheden van de werkgroep ‘dynamisering van de kennisketen’ van het
Innovatieplatform. 

7 SBIC is een onderdeel van TechnoPartner van de ministeries EZ en OCW. Uit de kennisenveloppe

is oplopend tot € 25 mln in het jaar 2007 voor TechnoPartner gealloceerd. Signaal uit het veld is dat

TechnoPartner budget, en zeker ook het SBIC-voorstel, aanzienlijk vergroot moet worden. 
8 Het voorstel van Innovatievouchers maakt onderdeel uit van het kennisoverdrachtsbeleid van het

ministerie van Economische Zaken en het thema kenniscirculatie van het ministerie van Onderwijs,

Cultuur & Wetenschap. Budgettaire consequenties ten behoeve van de invoering van de vouchers

moeten uit de begrotingen van beide departementen bekostigd worden. 



Wie: Overheid (m.n. het ministerie van Financiën) en onderzoeksinstellingen 
Wanneer: Het Innovatieplatform ontwikkelt een voorstel dat rond Prinsjesdag 2004 door het
kabinet is geaccordeerd.

11. Activering van fondsen voor onderzoek

In Nederland ligt een groot potentieel in fondsen waar veel slapende reserves zijn. Het gaat
hier om activering van deze fondsen.
Wat: Ontwikkelen van een mechanisme om slimmer gebruik te maken van deze slapende
reserves in Nederland voor onderzoek.
Het voorstel voor fiscaal aftrekbare giften voor onderzoek maakt deel uit van de
werkzaamheden van de werkgroep ‘dynamisering van de kennisketen’ van het
Innovatieplatform. 
Wie: Fondsen, ministerie van Financiën, ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Wanneer: Het Innovatieplatform ontwikkelt een voorstel dat rond Prinsjesdag 2004 door het
kabinet kan worden geaccordeerd.

Naast deze elf praktische hindernissen en versnellers is er nog één grote groep aan
ergernissen uit de consultaties naar voren gekomen. Deze liggen allen in de sfeer van
bureaucratie en onnodig hoge administratieve lasten door wet- en regelgeving. Het gaat dan
met name om milieuwetgeving, energie- en bouwwetgeving, arbeidsrecht,
vergunningsverleningen, omslachtige aanvraagprocedures voor onderzoeksfinanciering en
interne bureaucratie van universiteiten en hogescholen. Deze worden geadresseerd in
actieprogramma’s, zoals het programma Administratieve lasten en het meldpunt strijdige
regels. De klachten uit de consultatiekringen worden door het projectbureau
Innovatieplatform doorgegeven aan de betreffende programma’s.
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