
 

 
 
Nederland moet de Chinese handschoen 
oppakken 

 
China is overal ter wereld op zoek naar kennis en heeft de middelen om 
deze weg te kopen. In deze ‘war on talent’ moet Nederland zich beraden 
welke kennis voor de Nederlandse economie cruciaal is en hoe we deze 
kunnen behouden en versterken. China daagt uit – en de AWT vindt dat 
Nederland de handschoen voortvarend moet oppakken!  
 
Nederland en China hebben elkaar veel te bieden, maar er zijn veel kleine 
initiatieven en projecten. “Duizenden Nederlandse bedrijven, alle universiteiten, 
alle technologische instituten, alle provincies, gemeenten hebben actieve 
samenwerkingsrelaties met China. Er valt nog heel veel winst te behalen door dit 
beter op elkaar af te stemmen”, zegt AWT-voorzitter Jan Anthonie Bruijn. “De 
AWT pleit daarom voor een krachtenbundeling door oprichting van een China-
platform. Via dit platform kunnen bedrijven, universiteiten, gemeenten en 
provincies hun ervaringen en netwerken delen. Zo komt kennis over China voor 
iedereen beschikbaar en wordt de samenwerking met Chinese counterparts 
effectiever.”  
 
Er is daarnaast een duidelijke en gezamenlijke strategie nodig om Nederland als 
kennisland in China te promoten. Jan Anthonie Bruin: “We moeten zorgen dat 
Nederland niet alleen bekend staat om voetbal, tulpen en kaas, maar ook om zijn 
kennis en innovatie. Tulpen én TU’s dus.”  
 
Volgens de AWT moet de overheid het beleid voor samenwerking met China 
intensiveren en daarbij maatwerk bieden. Topbedrijven als Philips en DSM 
hebben al een goede positie in China hebben. Voor hen moet de overheid 
standby zijn om – waar nodig – gesprekspartner te zijn voor Chinese 
gezagsdragers. Kansrijke bedrijven die nog geen positie in China hebben zijn 
gebaat bij gerichte actieve begeleiding die hun kansen in China vergroot. 
Kenniswerkers, hoogleraren, studenten die naar China gaan om kennis uit te 
wisselen verdienen waardering en steun van de overheid. Zij bouwen aan 
netwerken die voor het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang zijn.  
 
De AWT pleit er tenslotte voor dat de Nederlandse overheid blijft investeren in de 
eigen kennisbasis. Van belang daarbij is dat Nederlandse kennis is ingebed in 
een omgeving waarin universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven 
gezamenlijk werken aan innovatie. Dat is de beste manier om te garanderen dat 
Nederland een aantrekkelijk onderzoeksland blijft en dat R&D activiteiten niet 
verplaatst worden naar China.  
 
De AWT is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. Onze 
adviezen gaan over het wetenschaps- en innovatiebeleid en zijn strategisch van 
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aard. De leden van de AWT zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen 
gevestigde belangen. 


