
 

 
Sociale innovatie verdient plek op 
agenda Nederlandse overheid  
Sociale innovatie zorgt voor dynamiek, experimenteerdrift, innovatieve 
verdienmodellen en actieve betrokkenheid bij de publieke zaak. Nederland loopt 
achter op het vooruitstrevende beleid van andere landen. “Een overheid moet 
mensen ruimte geven innovatief te zijn. Dat betekent: nieuwe paden durven 
betreden, vernieuwende initiatieven een kans geven en waar nodig ondersteunen”, 
aldus Uri Rosenthal, voorzitter van de AWT. Daarbij zijn gemeentes en provincies 
wellicht nog vaker aan zet dan de centrale overheid. “Het beter benutten van de 
innovatieve kracht van bedrijven én individuen biedt veel kansen en leidt 
bovendien tot ondernemerschap en werkgelegenheid, ook bij sociale onder- 
nemingen.” Het advies De Kracht van Sociale innovatie wordt vandaag 
aangeboden aan de ministers van EZ en OCW.  
 
In Nederland richt sociale innovatie zich vooral op werkplekinnovatie (slimmer werken) en 
initiatieven onder de noemer burgerparticipatie, waarbij het behouden van publieke 
voorzieningen zoals een zwembad of buurtsuper, of het onderling organiseren van zorg 
centraal staan. Vooroplopende landen zoals Engeland en Australië gaan verder. Sociale 
innovatie wordt daar ingezet bij de zoektocht naar oplossingen voor grote 
maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame energie, als bijdrage aan economische 
vooruitgang en aan efficiëntere publieke dienstverlening. Nederland moet hard aan de 
slag om niet achter te blijven.   
 
Kies voor sociale innovatie en geef ruimte  
Sociale innovatie moet een expliciet onderdeel worden van het overheidsbeleid, zo stelt 
de AWT. Alleen dan kan Nederland aansluiting vinden bij de koplopers en kansen 
optimaal benutten. Dat begint bij het hanteren van het begrip sociale innovatie, dat ook 
door andere landen wordt verstaan. Daarnaast is een open houding van de overheid 
nodig. Organisaties en netwerken moeten over grenzen van sectoren, ministeries en 
financiële regelingen heen kunnen experimenteren met nieuwe oplossingen voor sociale 
vraagstukken. Regelluwe ruimtes en samenwerkingsafspraken met de overheid –deals- 
kunnen hierbij stimulerend werken.  
 
Stimuleer sociale innovatie via het innovatie- en kennisbeleid 
Een goede infrastructuur is onontbeerlijk. In de vorm van landelijke platforms en 
netwerken rond maatschappelijke uitdagingen, maar ook door in het (topsectoren)beleid 
samenwerking met andere partijen dan kennisinstellingen en bedrijven mogelijk te 
maken. Om optimaal te kunnen profiteren van de al aanwezige kennis en ervaring stelt 
de AWT voor samen te werken met initiatieven in het buitenland, zoals de Sociale 
Innovatiefabriek in Vlaanderen. 
 

Noot voor de redactie 
 

Het advies ‘Sociale Innovatie’ is op vrijdag 31 januari 2014 verzonden aan minister Kamp van 
Economische Zaken en Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Vanaf vrijdag 31 januari 2014 09.00 uur is het advies beschikbaar via www.awt.nl. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Dorette Corbey 06 – 24 39 21 06, d.corbey@awt.nl. 
 
Op donderdag 27 februari 2014, van 13.30-17.00 uur, organiseert de AWT in samenwerking met 
Tilburg University (TiU), het symposium Alle innovatie telt!  Meer informatie vindt u op 
http://www.awt.nl/item638.  
 
De AWT is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De adviezen gaan over het 
wetenschaps- en innovatiebeleid en zijn strategisch van aard. De leden van de AWT zijn afkomstig 
uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en 
vertegenwoordigen geen gevestigde belangen.  
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