KANSEN PAKKEN
MET KENNIS
HOE ONDERZOEKERS EN ONDERNEMERS
ELKAAR BETER VINDEN

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen zijn
strategisch van aard en gaan over de hoofdlijnen van wetenschaps-, technologie- en
innovatiebeleid. De leden van de AWTI zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het
bedrijfsleven. De AWTI doet zijn werk vanuit de overtuiging dat het belang van kennis,
wetenschap en innovatie voor economie en samenleving groot is en in de toekomst
nog verder zal toenemen.
De raad is als volgt samengesteld:
dr. ir. S. (Sjoukje) Heimovaara (vicevoorzitter)
dr. ir. J.P.H. (Jos) Benschop
prof. dr. R. (Roshan) Cools
prof. dr. ir. K. (Koenraad) Debackere
prof. dr. ir. T.H.J.J. (Tim) van der Hagen
drs. N. (Nienke) Meijer
prof.dr. E.H.M. (Ellen) Moors
C. (Chokri) Mousaoui
prof. M. (Marleen) Stikker
P.W.J. (Patrick) Essers (secretaris)
Het secretariaat is gevestigd te:
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
t. 070 3110920
e. secretariaat@awti.nl
w. www.awti.nl
ISBN: 978-90-77005-89-7

Kansen pakken met kennis De drie belangrijkste aanbevelingen

Kennisinstellingen

a

b

c

d

Ondernemers

1. Zorg dat onderzoekers en ondernemers elkaar vaker en beter vinden

Kennisinstellingen

Ondernemers

2. Bevorder de uitwisseling van kennis via mensen

Kennisinstellingen

Ondernemers

3. Stimuleer valorisatie op maat met professionele ondersteuning

Kansen pakken met kennis

4

Samenvatting
Nieuwe kennis is hard nodig om de economie gezond te houden en maatschappelijke
uitdagingen op te lossen. Daarvoor is het belangrijk dat ondernemers profiteren van de
kennis die kennisinstellingen ontwikkelen. Dat gebeurt nu wel, maar nog niet optimaal.
Daarom doet de overheid er goed aan om met gerichte maatregelen te zorgen dat
onderzoekers en ondernemers elkaar beter weten te vinden: zo kunnen we meer kansen
pakken met kennis.
Zorg dat onderzoekers en ondernemers elkaar vaker vinden en beter samenwerken
Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn dat ondernemers en kennisinstellingen
elkaar vaker vinden en beter samenwerken. Daarmee schept de overheid goede voorwaarden voor kennisuitwisseling. Het huidige beleid doet dat nog onvoldoende, onder
andere omdat het te weinig is afgestemd op de verschillende behoeften bij ondernemers,
met name die van het midden- en kleinbedrijf. In dit advies heeft de Adviesraad voor
wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vooral gekeken naar die vormen van
uitwisseling van kennis waar nog veel meer resultaat te behalen valt.
De cultuur van ondernemers en onderzoekers is zeer verschillend en mede daardoor
vindt men elkaar onvoldoende en is samenwerking niet altijd effectief. Ook blijft kennis uit
onderzoek nog steeds moeilijk toegankelijk voor ondernemers. Concrete maatregelen zijn
dus gewenst om de afstand te overbruggen, met name voor de kleinere en minder innovatieve bedrijven. Het helpt weliswaar om bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar in de
buurt te zetten, maar ook dan is er méér nodig om echte kennisuitwisseling te realiseren.
Bovendien is er in het beleid rond kennisoverdracht naar ondernemers te weinig
aandacht voor de cruciale rol die personen spelen als (over)dragers van kennis. Juist
richting minder innovatieve ondernemingen ligt hier een groot onbenut potentieel.
Aanbevelingen
Om de kennisuitwisseling met ondernemers te verbeteren, beveelt de AWTI aan:
1. Zorg dat onderzoekers en ondernemers elkaar vaker en beter vinden.
►

Maak kennis beter toegankelijk (d.w.z. beter vindbaar en begrijpelijk) voor nietwetenschappers, zoals ondernemers, zowel door open access als versterking van
de kennisloket-functie.

►

Overbrug de afstand tussen onderzoek en ondernemen door goed samen te werken
langs de ‘keten’ van fundamenteel, toepassingsgericht en praktijkgericht onderzoek.
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►

Zorg voor een betere matching van vragen van ondernemers en onderzoekers.
Vooral kleinere en minder innovatieve ondernemingen hebben hierbij hulp nodig.
Zorg voor meer ‘kennismakelaars’ gericht op deze ondernemingen die ondernemer
en onderzoeker bij elkaar brengen. Steun kleine ondernemingen om samen een
kennisvraag uit te zetten door hiervoor seed money beschikbaar te stellen.

►

Bevorder dat onderzoekers en ondernemers samenwerken. Ten eerste via
gezamenlijke agenda’s voor onderzoek en ontwikkeling en zorg dat kleinere
bedrijven en ‘nieuwkomers’ daarbij ook kunnen aansluiten. Ten tweede door
onderzoeker en ondernemer bij elkaar in de buurt te brengen en samen te laten
werken (co-locatie en co-creatie).

2. Bevorder de uitwisseling van kennis via mensen. Hier zit nog een groot onbenut
potentieel. Mensen maken het verschil.
►

Bevorder de kruisbestuiving via dubbelfuncties bij een kennisinstelling en onderneming. Vooral bij mkb-ondernemingen en hogescholen kan dit nog groeien. Maak
ook een tijdelijke switch tussen kennisinstelling en onderneming aantrekkelijker.

►

Gebruik (afstudeer)stages van studenten effectiever voor kennisuitwisseling tussen
kennisinstellingen en ondernemers. Zorg daarvoor dat de ‘makelaarsfunctie’ tussen
ondernemers en hogeronderwijsinstellingen goed functioneert.

►

Heb in het beleid oog voor de belangrijke rol die afgestudeerden of onderzoekers
spelen voor kennisoverdracht als ze vervolgens bij een bedrijf gaan werken.
Stimuleer dit bijvoorbeeld door ‘innovatietraineeships’, een combinatie van een
stage gevolgd door een baan binnen de onderneming.

3. Stimuleer valorisatie op maat met professionele ondersteuning. Bied kennisinstellingen hiervoor de ruimte en mogelijkheden.
►

Met valorisatie op maat en een professionele ondersteuning kan de kennisoverdracht naar ondernemers veel effectiever plaatsvinden. Pak binnen kennisinstellingen valorisatie dáár op waar het tot maatschappelijke impact leidt. Draag vanuit
regering en parlement bij aan de versterking van de positie van valorisatie binnen
de kennisinstellingen.

►

Laat de kennisinstellingen in hun strategische plannen uitwerken wat hun doelen op
lange termijn zijn qua valorisatie en (daarbinnen) de kennistransfer naar ondernemers. Steun de kennisinstellingen in het verder uitbouwen van een professionele
organisatie en bloeiend ecosysteem voor kennisoverdracht naar ondernemers.
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