
 

 

Kies voor gerichte R&D-
samenwerking met Brazilië 
 

Nederland is gebaat bij meer samenwerking met Brazilië op het domein van innovatie en 

wetenschap. Maar voor succesvolle samenwerking zijn gerichte keuzes voor samenwerkings-

gebieden nodig. Ook zijn goede afstemming binnen de ‘gouden driehoek’ en oog voor de lange 

termijn van groot belang. Dit staat in de AWTI-landenstudie Collaborate to innovate die op 9 

november a.s. aan de bewindspersonen van OCW en de ambassadeur van Brazilië in Nederland 

wordt aangeboden. De AWTI koppelt hieraan een briefadvies. 

 

Samenwerkingsgebieden 

Er zijn veel kennisdomeinen waar Nederland wat te bieden heeft en die aansluiten op de Braziliaanse 

vraag: de bio-based economy, landbouw, duurzame energie, water, gezondheid, cyber-technologie en 

lucht- en ruimtevaart. Per domein zijn maatwerk en verdieping van de relaties nodig. “Pak de rol die het 

best bij de sector past. In de watersector kunnen Nederlandse bedrijven het nodige betekenen als 

toeleverancier; in de gezondheidszorg gaat het vooral om versteviging van de samenwerking,” aldus 

AWTI-voorzitter Uri Rosenthal. 

 

Gouden driehoek 

Profileer Nederland als gouden-driehoekland. In Brazilië bestaat grote behoefte aan betere 

samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Nederland heeft veel ervaring met 

het organiseren van publiek-private partnerschappen (PPP‟s). Het presenteren van reeds succesvolle 

Braziliaans-Nederlandse PPP‟s op handelsbeurzen is een goede manier om de Braziliaanse interesse 

te vergroten.  

 
Lange termijn 

Succesvolle samenwerking op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie vraagt om 

langetermijninvesteringen in relaties. In de samenwerking met Brazilië zijn weinig quick wins te 

verwachten. Daar komt bij dat deze samenwerking niet altijd gemakkelijk is. Brazilië is een relatief 

gesloten land en neigt er naar vooral op eigen oplossingen te zoeken. Internationale samenwerking 

vergt extra overtuigingskracht en een lange adem. 
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Noot voor de redactie 
De landenstudie „Collaborate to innovate’ wordt op 9 november a.s. aan de bewindspersonen van OCW en de ambassadeur van Brazilië in Nederland 

aangeboden. Op 9 november organiseert de AWTI een discussie over de samenwerking tussen Nederland en Brazilië. De landenstudie en het bijbehorende 

briefadvies zijn te vinden op www.awti.nl. Tevens is een achtergrondstudie van Elsevier beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Dorette Corbey (0624392106).  

  

De AWTI 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 AWTI zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen 

gevestigde belangen. 

 
 

http://www.awti.nl/

