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onderwerp 
Evaluatierapport AWTI 
 
Geachte heer Dekker, 
 
 
Bijgaand ontvangt u het rapport van de evaluatiecommissie AWTI. De 
evaluatiecommissie stond onder leiding van Johan de Leeuw. Met deze brief 
reageert de AWTI op de conclusies en aanbevelingen van de commissie.  
 
De AWTI is ingenomen met het rapport en waardeert het positieve beeld dat uit 
het evaluatierapport naar voren komt. De AWTI is de evaluatiecommissie ook 
erkentelijk voor alle suggesties en handreikingen ter verbetering van zijn output 
en werkwijze. 
 
Kerntaak van de AWTI is adviezen te produceren die ertoe doen, adviezen die 
bijdragen aan beleid en een rol spelen in de publieke discussie. De 
evaluatiecommissie beoordeelt de kwaliteit van de adviezen van de AWTI als 
‘goed’. De AWTI is ingenomen met deze beoordeling maar wil voortdurend 
blijven werken aan verdere verbetering van kwaliteit van de adviezen. Daartoe 
zijn kwaliteitscriteria opgesteld en werkprocessen ingericht. Goede communicatie 
is noodzakelijk om input van relevante betrokkenen en experts mogelijk te 
maken. Dit komt niet alleen de kwaliteit van adviezen ten goede, maar draagt ook 
bij aan een goede landing van adviezen. In deze brief gaan we eerst in op de 
kwaliteitscriteria, op de werkwijze en op communicatie. Vervolgens geven we een 
reactie op de twaalf aanbevelingen van de evaluatiecommissie.  
 
Vooraf merken we nog op dat de AWTI sterk hecht aan zijn onafhankelijke 
positie, welke hij ziet als een voorwaarde voor het agenderen van fundamentele 
vraagstukken. De AWTI onderstreept daarnaast – net als de evaluatiecommissie 
– dat hij de enige strategische adviesraad is die het thema innovatie nadrukkelijk 
tot zijn werkterrein heeft. Dat vraagt een sterke samenwerking en verbinding met 
andere adviesraden wanneer innovatie een sprecifiek thema betreft (energie of 
bijvoorbeeld zorg). 
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Kwaliteitscriteria 
De evaluatiecommissie onderschrijft de criteria die de AWTI hanteert.1 De 
commissie oordeelt dat aan de criteria nog een aantal aspecten toegevoegd kan 
worden, namelijk: 

 Adviezen moeten meer agenderend zijn dan trendvolgend, meer aandacht 
voor fundamentele vraagstukken en een bredere strategische focus is 
essentieel. 

 Adviezen kunnen in samenwerking met onderzoeksgedreven organisaties als 
het CPB, het Rathenau Instituut of de WRR nog beter worden onderbouwd. 

 Adviezen moeten ook opties voor beleid benoemen en duidelijke 
handelingsperspectieven schetsen. 

 Adviezen moeten scherp benoemen welke partijen aangesproken worden. Die 
partijen zijn nadrukkelijk niet alleen EZ en OCW, maar ook andere 
departementen of stakeholders.  

 
De AWTI onderschrijft deze punten en voegt deze waar nodig toe aan zijn interne 
kwaliteitscriteria. 
 
Wat betreft fundamentele vraagstukken: de AWTI is een strategische adviesraad: 
alle adviezen moeten een strategisch karakter hebben. Daarbinnen bestaat nog 
een onderscheid tussen enerzijds meer fundamentele, conceptuele of 
agenderende adviezen en anderzijds adviezen die meer gericht zijn op het 
bereiken van concrete doelen. In verschillende fasen van de beleidscyclus 
kunnen verschillende typen adviezen nuttig zijn. Idealiter zijn agenderende 
adviezen ruim voor het begin van nieuwe regeringsperiode relevant, aan het 
begin van een nieuwe regeringsperiode zijn beleidsadviezen relevant die gericht 
zijn op het bereiken van gestelde doelen. Uiteraard valt de beleidscyclus lang 
niet altijd een op een samen met het ritme van verkiezingen en nieuwe 
regeerperioden. De uitdaging voor het werkprogramma is een goede mix van 
agenderende en meer doelgerichte adviezen, met een goede timing. De inbreng 
van de departementen is daarbij van belang, maar de AWTI is onafhankelijk in 
zijn advisering.  
 
Wat betreft onderbouwing: de AWTI wil de inspanningen die hij nu levert om 
adviezen goed te onderbouwen met analyse, argumenten en feiten, met kracht 
voortzetten. Samenwerking met andere organisaties kan daarbij bijzonder nuttig 
zijn. De AWTI zet daarom in op versterking van de complementaire samen-
werking, onder meer met het Rathenau Instituut, CPB en KNAW. Met STT en 
AcTI of met het CBS kan samenwerking eveneens zinvol zijn. Daarbij moet de 
AWTI zijn eigen rol als onafhankelijk adviseur borgen.  
 
Wat betreft opties voor beleid: de AWTI wil nadrukkelijker en waar opportuun 
opties voor beleid en handelingsperspectieven benoemen.  
 
Wat betreft het aanspreken van andere partijen dan OCW en EZ: de AWTI ziet 
zich in de eerste plaats als adviseur van de regering en parlement. Waar nodig 
worden andere departementen dan EZ en OCW direct aangesproken.2 Andere 

                                                
1
 De criteria zijn: 1. Een goed gekozen en afgebakend onderwerp, 2. Strategisch perspectief met 

aandacht voor middellange en liefst ook lange termijn, 3. Focus op rol van overheid en overzicht 
van huidig beleid, 4. Scherpe analyse en heldere argumentatie, 5. Gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten en onderzoek, maar ook op ervaringen en inzichten uit het veld, 6. 
Inbedding in internationale context met een internationale benchmark, 7. Praktische en uitvoerbare 
aanbevelingen, 8. Helder geschreven, kort en krachtig, 9. Consistent met andere adviezen.  
2
 Zie bijvoorbeeld het advies ‘Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen’ (2013). 
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partijen worden doorgaans indirect aangesproken: de AWTI adviseert de 
bewindspersoon om partijen (bijv. universiteiten, hogescholen, het mkb enz.) te 
stimuleren tot iets of ergens op aan te spreken. Gezien de veranderende rol van 
de overheid wil de AWTI echter overwegen om in incidentele gevallen ook 
andere partijen direct aan te spreken.  
 
Werkprocessen  
De AWTI werkt met projectgroepen die de ervaringsdeskundigheid van de 
raadsleden en de expertise van de staf bij elkaar brengen. In alle fasen van het 
adviestraject vinden consultaties plaats met ‘het veld’ en met de adviesvrager(s). 
Daarbij maakt de AWTI gebruik van eigen contacten maar ook van het bestand 
van geïnteresseerden dat via de e-mail alert is opgebouwd.  
 
De commissie vindt de werkwijze van de AWTI goed, de open en transparante 
manier van werken en het werken met projectgroepen zijn waardevol. 
Verbeterpunten:  

 Meer en systematischer stakeholders consulteren aan het begin van het 
traject. 

 Meer belanghebbenden buiten de groep van ‘usual suspects’ raadplegen. 

 Meer werken met co-referenten binnen de raad.  

 Meer gebruik maken van activerende werkvormen. 

 Meer externe experts toelaten tot werkgroepen van AWTI. 
 

De AWTI onderschrijft de verbeterpunten en wil daar als volgt invulling aan 
geven. De AWTI gaat (evenals onder meer de Onderwijsraad, de Raad voor 
Cultuur en de Rli) investeren in een netwerk van stakeholders die actief 
betrokken zijn bij de AWTI (een deskundigennetwerk of forum van geassocieerde 
leden). Daarin zijn verschillende domeinen vertegenwoordigd: wetenschap (alfa, 
bèta, gamma), bedrijfsleven (groot, klein, start-up), technologie (o.a. ICT, nano, 
bio), energie (hernieuwbaar, fossiel). Veel aandacht moet er daarnaast zijn voor 
diversiteit (man/vrouw, jong/oud, culturele achtergrond). In verschillende fasen 
(start – hoofdlijnen – conceptadvies) van een adviestraject kan het forum van 
geassocieerde leden een rol spelen. Aan projectgroepen kunnen zo nodig een of 
meerdere geassocieerde leden toegevoegd worden. Geassocieerde leden geven 
ook toegang tot nieuwe stakeholders en verminderen zo het aandeel van de 
‘usual suspects’.  
 
De AWTI zoekt constant naar verbetering van de interne werkwijze. Daarom 
agendeert de raad binnenkort de interne werkwijze en hij wil dat met enige 
regelmaat blijven doen. Verbeteringen in de planning en aansturing zijn daarbij 
een aandachtspunt, evenals de werkvormen binnen projectgroepen. Het werken 
met een coreferent voor elk advies is zeker een optie.  

 
Communicatie 
Optimale communicatie is van belang, niet alleen voor de landing van een advies 
maar ook voor de programmering (de juiste vraagstukken) en de 
vergroting/verbetering van input van buiten. De AWTI heeft daarom geïnvesteerd 
in een breed netwerk (onder andere via zijn e-mail alert en Twitteraccount) en 
participeert in gespecialiseerde netwerken (voorzitters- en secretarissen 
overleggen), onderhoudt contacten in de Eerste en Tweede Kamer en voert 
regelmatig overleg met de departementen.  
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Naar het oordeel van de evaluatiecommissie moet de communicatie van de 
AWTI versterkt worden. Daarbij vraagt de commissie aandacht voor: 

 Meer inzet van een breder scala aan communicatievormen: blogs, filmpjes, 
infographics, online toespraken. 

 Meer continue communicatie rondom adviezen. 

 Meer aandacht om adviezen opnieuw te agenderen nadat ze zijn uitgebracht. 
 
De AWTI onderschrijft dat doeltreffende communicatie van groot belang is. De 
AWTI wil daarbij allereerst inzetten op vergroting en versterking van het brede 
netwerk dat via de email-alert gecreëerd is. De ambitie is het aantal abonnees 
binnen een jaar te aanzienlijk te vermeerderen. Een breed scala van communi-
catievormen is van belang. De AWTI wil prioriteit geven aan interactiviteit, 
bijvoorbeeld via de website. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig columns of 
blogs te plaatsen van raadsleden en stafleden, maar zeker ook van externen. 
Samen met goede en actuele informatie kan de website zo een belangrijk 
platform worden voor iedereen die geïnteresseerd is in de discussie rond 
wetenschapsbeleid, technologie en innovatie. Ook continue communicatie 
rondom adviezen is van belang – goede timing en nieuwe invalshoeken zijn 
daarbij nodig.  
 
Reactie per aanbeveling3 
Hieronder reageren wij op elk van de dertien aanbevelingen van de commissie: 
 
1. Nog meer focus opstrategische adviezen, minder gerichtheid op 

beleidsontwikkeling.  
De AWTI hecht aan de strategische invalshoek van zijn adviezen. Het kan 
gaan om agenderende/conceptuele adviezen maar ook om strategische 
adviezen die gericht zijn op het bereiken van doelen voor de lange termijn. 
Afstemming van het werkprogramma op de beleidsontwikkeling van de 
regering is van belang als het gaat om doelgerichte adviezen. Afhankelijk van 
de beleids- of politieke cyclus varieert de behoefte aan agenderende 
adviezen. Dat hoeft de AWTI niet te weerhouden van het uitbrengen van 
agenderende adviezen. De AWTI zal in het werkprogramma meer aandacht 
besteden aan fundamentele vraagstukken en ‘agenderende’ adviezen. 
 

2. Nog meer aandacht voor technologie en innovatie.  
Dit wordt verwerkt in het werkprogramma 2016-2018. 
 

3a. Systematischer raadpleging van stakeholders bij het werkprogramma.  
De AWTI gaat dit onder meer doen door inzet van het op te richten forum van 
geassocieerde leden. Daarnaast kan de AWTI het e-mail alert bestand 
gebruiken.  

3b. Neem ook andere beleidsvelden op.  
Conform de taakopdracht gaat de AWTI nu aan de slag met een advies over 
energie-innovatie. De invalshoek daarbij is de toepassing van inzichten uit het 
domein innovatie op de energiesector. Dat zal ook de invalshoek zijn 
wanneer in de uitwerking van adviezen thema’s als ’innovatie in de 
zorgsector’ als illustratie worden opgenomen. Uitgangspunten voor de AWTI 
zijn de inzichten op het domein wetenschap, technologie en innovatie. De 
inzichten kunnen worden toegepast op concrete sectoren. Dat kan dan weer 
bijdragen tot vergroting van de strategische kennis op het WTI-domein. 

                                                
3
 Zie de aanbevelingen op bladzijde 24 en 25 van het eindrapport van de evaluatiecommissie. De 

evaluatiecommissie gebruikt geen nummering. 
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Toepassing van inzichten op een concrete sector (bijvoorbeeld zorg) vereist 
een goede samenwerking met andere adviesraden die actief zijn in die 
sector.   
 

4. Stem het werkprogramma nadrukkelijker af op dat van andere adviesraden 
en van onderzoekinstituten binnen het domein WTI. 
De AWTI participeert daartoe in overleggen en zal verdere afstemming 
zoeken. Ook het politiek-bestuurlijk overleg is van belang, met name voor de 
programmering. De AWTI hecht daarbij aan zijn onafhankelijke positie.  
 

5. Zorg voor ruimte bij de adviesvragen.  
De AWTI is het hiermee eens – ruimte is nodig om onvoorziene richtingen te 
kunnen inslaan. Te veel subvragen aan een adviesvraag toevoegen is 
onnodig sturend en kan juist beperkend werken.  
 

6. Verbeter de werkwijze door: 
a. Startbijeenkomst met stakeholders.  

Al naar gelang het doel en inhoud van de adviesvraag kan de AWTI waar 
zinvol startbijeenkomsten organiseren. Daarbij maakt de AWTI gebruik 
van zijn netwerk van geassocieerde leden en van zijn bestaande relaties. 

b. Werken met coreferenten.  
Binnen de raad wordt op diverse manieren de scherpte in voor- en 
tegenspraak gezocht en gevonden. Coreferentschappen van buiten de 
raad kunnen een nuttige functie vervullen.  

c. Zet activerende werkvormen in.  
De AWTI denkt dat korte, prikkelende en ‘open’ stukken voor discussie 
het werk van de projectgroepen kan verbeteren 

d. Meer samenwerking met andere adviseurs op WTI-terrein.  
De AWTI investeert in verdere samenwerking, onder meer de ‘Balans van 
de Wetenschap’ (werktitel). Daarnaast wil de AWTI investeren in sterkere 
samenwerking met STT en AcTI.  

e. Externe experts.  
De AWTI denkt baat te hebben bij de oprichting van een forum van 
geassocieerde leden.  

f. Maak gebruik van opties en scenario’s.  
De AWTI wil meer dan voorheen opties voor beleid benoemen, en dit ook 
opnemen in de kwaliteitscriteria voor zijn adviezen. Het werken met 
scenario’s kan soms  nuttig zijn, zeker bij een advies dat gericht is op de 
lange termijn.  
 

7a. Stop met landenstudies.  
De AWTI ziet het vergroten van de kennis over andere landen als 
noodzakelijk. In de kwaliteitscriteria is opgenomen dat elk advies een 
internationale benchmark moet bevatten. Landenstudies horen inderdaad 
geen automatisch onderdeel te zijn van het werkprogramma – afhankelijk 
van de behoefte kan een landen- of regiostudie gemaakt worden. De studies 
moeten wel een strategisch karakter hebben: ze moeten een bouwsteen zijn 
voor een strategie voor Science, Technology and Innovation Diplomacy. 
Daarnaast zijn ze bij voorkeur ook gerelateerd aan de actualiteit.  

7b. Stop met evaluatieve adviezen.  
De AWTI signaleert dat bijna elk advies een evaluatief onderdeel bevat (wat 
brengt het bestaande beleid?) maar is het volledig eens met de stelling dat 
de AWTI geen beleidsevaluaties zou moeten doen. De AWTI ziet zijn 
activiteiten in het kader van de Balans van de Topsectoren en van 
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(toekomstig) de Balans van de Wetenschap (werktitel) als strategische 
advisering: zowel de doelen als de beleidsinstrumenten kunnen bevraagd 
worden. Daarbij bouwt de AWTI zoveel mogelijk voort op evaluaties van 
anderen. Om misverstanden te voorkomen is het wellicht zinvol om na te 
denken over een andere naam in plaats van ‘Balans’. 

 
7c.  Maak vaker een briefadvies.  

De AWTI onderschrijft de aanbeveling van de commissie. Briefadviezen zijn 
nuttig om een actueel vraagstuk te behandelen, maar ook als uitwerking dan 
wel actualisering van een eerder uitgebracht advies.  

 
8. Zet andere vormen van communicatie in.  

De AWTI heeft weinig budget voor video’s en films maar gaat wel investeren 
in de verbetering en interactiviteit van de website en de verbreding van het 
netwerk. Waar zinvol kan ook gedacht worden aan filmpjes of andere 
presentatievormen. Ook de perscommunicatie kan beter. 
 

9.  Monitor de doorwerking.  
De AWTI zoekt naar mogelijkheden om meer systematisch en breder de 
impact van zijn adviezen te monitoren. 
 

10. Meer intern feedback.  
De AWTI is het met de commissie eens dat interne feedback zeer nuttig is. 
Dit wordt in de werkwijze opgenomen, maar hier moet gewaakt worden voor 
een omstandige, bureaucratische aanpak. Het gaat vooral om een continue 
intervisie.  
 

11. Vrijheid bij werving van staf.  
De AWTI onderstreept de noodzaak hiervan. 
 

12. Professionaliseer werkprocessen.  
De AWTI zal hierin investeren en agendeert dit onderwerp met enige 
regelmaat. 
 

13. Verruim het budget.  
De AWTI wordt geconfronteerd met een dalend budget, een gelijkblijvend 
budget zou al welkom zijn, een verhoging nog meer. Te overwegen valt om 
BZK als opdrachtgevend en betalend departement toe te voegen aan OCW 
en EZ.  

 
De AWTI is ervan overtuigd dat hij de komende jaren adviezen kan produceren 
die er toe doen. De aanbevelingen van de evaluatiecommissie helpen de AWTI 
om de werkwijze aan te passen en focus nog meer te richten op strategische 
lange-termijnvraagstukken. Wij danken de evaluatiecommissie hiervoor.  
 
 
Hoogachtend,  
 

    
Prof. dr. U. Rosenthal     Dr. D.J.M. Corbey 

voorzitter      algemeen directeur 


