
 

 
Zet briljante bedrijven centraal 
De overheid moet zich meer richten op de ondernemingen die voor economische 
groei in Nederland zorgen: groeibriljanten. Dit zijn innovatieve ondernemingen met 
de ambitie en potentie om te groeien, veelal internationaal. De overheid moet deze 
groeibriljanten centraal zetten en een goede omgeving voor hen creëren om te 
groeien. Dit zegt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid 
(AWT) in zijn nieuwste advies Briljante bedrijven.  
 
Dit advies is opgesteld op verzoek van de minister van Economische Zaken en de 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en was input voor de brief over 
ambitieus ondernemerschap die de minister van Economische Zaken vandaag naar de 
Tweede Kamer stuurt.  
 
Creëer een goede omgeving voor groeibriljanten 
Groeibriljanten floreren in een omgeving, waarin zij indien nodig snel de juiste partners 
vinden die hen kunnen helpen bij het oplossen van de diverse problemen die zij op hun 
groeipad tegenkomen. Nederland doet het goed, maar de overheid kan nog veel meer 
doen om het Nederlandse ecosysteem voor groeibriljanten te versterken. Er liggen grote 
kansen in het bevorderen van samenwerking tussen groeibriljanten, nationale en 
internationale opdrachtgevers, publieke partijen en ondernemingen uit andere sectoren 
en branches. Uri Rosenthal, voorzitter van de AWT: “Andere landen werken hier veel 
actiever aan dan Nederland”. 
 
Verandering van mindset nodig 
Erken het belang van groeibriljanten en laat dit zichtbaar terugkomen in de 
beleidsdoelen, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. De AWT adviseert niet om 
financiële middelen exclusief voor groeibriljanten te reserveren. Thecla Bodewes, lid van 
de AWT: “Er is wel een verandering van mindset nodig bij de regionale en nationale 
overheid. Snijd het instrumentarium toe op de wensen en behoeften van groeibriljanten: 
snel, efficiënt en flexibel.”  
 
De AWT adviseert verder: 

- Stem het regionale, nationale en Europese beleid op elkaar af, en beleg de 
uitvoering waar mogelijk regionaal; 

- Identificeer groeibriljanten door te kijken naar awards voor innovatieve en 
groeiende ondernemingen en naar investeringen van durfinvesteerders, en laat 
alle uitvoeringsorganisaties intensief samenwerken ten behoeve van deze 
groeibriljanten, zoals dat ook in bijvoorbeeld Ierland gebeurt;  

- Zet groeibriljanten in de etalage: dit is goed voor de groeibriljanten zelf, en het 
creëert rolmodellen die andere ondernemingen inspireren om een groeibriljant te 
worden; 

- Betrek ervaren succesvolle ondernemers bij de beleidsontwikkeling. 
  
 

Noot voor de redactie 
 

Het advies ‘Briljante bedrijven’ is op 13 maart 2014 aangeboden aan minister Kamp van 
Economische Zaken en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Vanaf maandag 17 maart 2014 09:00 uur is het advies beschikbaar op www.awt.nl. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Marcel Kleijn (070 3110930; m.kleijn@awt.nl). 
 
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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