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Kansen voor kennis 
 
Voorstel van KNAW, NWO, TNO, VSNU, HBO-Raad en AcTI-nl aan de politieke partijen 
 

Nadat de Tweede Kamer de ambitie had verwoord Nederland in 2020 terug te brengen in de topvijf van 

kenniseconomieën, hebben ook de respectieve kabinetten die ambitie nadrukkelijk onderschreven. Het 

turbulente economische tij van de afgelopen en de komende jaren draagt bij aan de urgentie van deze 

ambitie, immers: alleen door consolidatie en versterking van onze positie als kennisland kunnen welvaart 

en welzijn voor de bevolking van Nederland worden behouden. Met deze brief doen de ondertekenaars 

een aantal voorstellen aan de politieke partijen. Deze voorstellen zijn geformuleerd met respect voor de 

noodzaak van het op korte termijn terugdringen van begrotingstekorten. Weliswaar worden extra 

investeringen ten behoeve van het wetenschappelijk en toegepast onderzoek in het kader van het 

topsectorenbeleid en voor ‘matching’ van bij de EU te verwerven onderzoekssubsidies noodzakelijk 

geacht, maar die investeringen zullen zich meer dan terugverdienen.  

 

De afgelopen jaren zijn in samenspraak tussen overheid, onderwijs- en onderzoekinstellingen en 

bedrijfsleven nieuwe beleidsmaatregelen in de steigers gezet, zoals de profileringsoperatie en het 

topsectorenbeleid. De ondertekenaars van deze brief hechten eraan dat dit beleid, onder de juiste 

voorwaarden, wordt voortgezet. Zij geloven in de waarde van profilering en samenwerking in het 

Nederlandse kennissysteem, mits er geen excellent onderzoek tussen wal en schip valt en mits 

nadrukkelijk wordt aangesloten op de internationale context.  

 

De ondertekenaars achten de op innovatie gerichte samenwerking tussen publieke en private partijen 

kansrijk en waardevol, mits zij niet ten koste gaat van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk 

onderzoek in de volle breedte en van onderzoek naar vraagstukken van maatschappelijk belang. Wat dit 

laatste betreft is met name aansluiting bij de ‘grand challenges’ uit het programma Horizon2020 van de 

Europese Commissie essentieel. Voor onze positie in de internationale competitie is het bovendien van 

groot belang dat de Nederlandse regering – zodra de financiële situatie dit toelaat – landen als 

bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen volgt op het punt van investeringen in 

kennis. Anders groeit de achterstand op deze landen verder en raakt de topvijfambitie definitief buiten 

bereik. 

 

Publiek-private samenwerking (inclusief topsectoren) 

 

- In het kader van topsectorenbeleid zullen de publieke onderzoeksfinanciers en -organisaties en het 

betrokken bedrijfsleven een flink deel van hun onderzoeksinspanningen inzetten in het kader van 

gezamenlijk geformuleerde agenda’s, waar mogelijk in publiek-private samenwerking. Bij de verdere 

uitwerking en implementatie zijn economische sterktes, wetenschappelijke excellentie en 

maatschappelijke uitdagingen uitgangspunt. Er dient een betere aansluiting te worden gezocht met de 

in Europees verband geformuleerde ‘grand challenges’. Om te voorzien in de in de gezamenlijke 

agenda’s geformuleerde vraag naar wetenschappelijk en toegepast onderzoek wordt het budget 

daarvoor verhoogd met € 200 miljoen. Deze middelen worden verdeeld op basis van 

wetenschappelijke excellentie, impact en privaat commitment. 

 

- De verdere uitwerking en uitvoering van het topsectorenbeleid is een evenwichtig gedeelde 

verantwoordelijkheid van bedrijfsleven, onderzoeksfinanciers en -organisaties en overheid. De 

kennisorganisaties die op 2 april hun handtekening onder de innovatiecontracten hebben gezet 

achten het van belang dat nu werk wordt gemaakt van de afgesproken agenda’s, inclusief de human 

capital agenda.  
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- Publieke onderzoeksfinanciers en -organisaties houden voldoende ruimte voor (financiering van) 

onderzoek buiten de gezamenlijk geformuleerde thema’s. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 

ongebonden onderzoek en talentbeleid.  

 

- Voor de bijdrage van publieke onderzoeksinstellingen aan uitvoering van het topsectorenbeleid geldt 

dat autonomie een belangrijke voorwaarde is voor bewaking en verhoging van de kwaliteit van het 

onderzoek. De ondertekenaars bepleiten daarom onverkorte uitvoering van de door de Tweede 

Kamer aangenomen motie Verhoeven c.s. (33.000 XIII nr. 29), waarbij naar analogie ook de 

autonomie van TNO wordt gerespecteerd.  

 

- Voor de te vormen Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) gelden de volgende uitgangspunten: 

- hun eerste taak is inhoudelijke afstemming tussen de deelnemende partijen; 

- ze worden zoveel mogelijk ondergebracht bij bestaande organisaties als TNO en NWO; 

- om onderzoek onder de vlag van de TKI’s te stimuleren stelt de overheid een budget van € 90 

miljoen beschikbaar. Daaruit worden opslagen op private investeringen in dat onderzoek 

gefinancierd.  

 

- Bij onderzoek en innovatie heeft het midden- en kleinbedrijf een wezenlijke rol. De rol van het MKB 

komt naar voren en tot zijn recht in de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en 

ondernemingen, zowel bij de uitwerking van innovatie als in de toepassing. Hiermee speelt het MKB 

een belangrijke rol in een effectief topsectorenbeleid en de uitvoering hiervan, zoals deze 

bijvoorbeeld vorm krijgt binnen de TKI's. 

 

Europa: realisatie van en aansluiting bij Horizon2020 

 

- De ondertekenaars achten het van groot belang dat de regering zich onverminderd blijft inzetten voor 

realisatie van het EU-programma Horizon2020. Niet alleen vanwege het belang van de daarin 

geadresseerde grote maatschappelijke vraagstukken (‘grand challenges’) maar ook vanwege de 

kansen die dat voor Nederlandse onderzoekers en ingenieurs biedt, nu de mogelijkheden voor 

publieke investeringen in eigen land beperkt zijn. Door de bovengemiddelde prestaties van onze 

onderzoekers en ingenieurs kan Nederland ook bovengemiddeld profiteren van de groei van de 

Europese budgetten. Omdat Europese financiering nationale cofinanciering (‘matching’) 

veronderstelt, bepleiten de ondertekenaars de inrichting van een fonds van € 175 miljoen voor 

matching. Deze investeringen verdienen zich op korte termijn meer dan terug.  
 


