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Voorwoord 

Voorbij de horizon luidt de titel van het meerjarenwerkprogramma 2016-2018 dat de AWTI in 2015 vaststelde. 

Ook in 2016 heeft de AWTI er aan gewerkt om deze horizon dichterbij te brengen. De raad bracht vijf adviezen 

uit. Alle adviezen komen voort uit de drie thema’s die in het meerjarenprogramma zijn benoemd: innovatief 

vermogen, internationalisering en publieke sectoren en publiek-private samenwerking. De adviezen dragen bij 

aan de onderbouwing van de publieke en politieke discussie, en daarmee aan een nieuwe oriëntatie voor 

wetenschap, technologie en innovatie. Zonder de inspanningen van raad en staf, en alle personen en 

organisaties die ons bij de totstandkoming van de adviezen hebben geholpen, was dit niet mogelijk geweest. Wij 

zijn hen allen daar dan ook zeer erkentelijk voor.  

 

De AWTI begon het jaar met een advies over openheid van wetenschap: Durven delen. In dit advies bepleit de 

AWTI het gratis beschikbaar maken van alle publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties. Een belangrijke 

stap op weg naar het masterplan dat daartoe werd aanbevolen, is inmiddels begin 2017 gezet met het Nationaal 

Plan Open Science. Ook onderzocht de raad in Vangen, verwerken en verwaarden hoe het staat met het 

vermogen in Nederland om kennis te absorberen, iets dat van groot belang is om te komen tot nieuwe inzichten 

en doorbraken in de wetenschap en innovaties.  

 

In september maakte de Raad, net als in 2014, de balans op van de topsectorenaanpak in Flexibiliseren, 

differentiëren, scherper kiezen. De raad bepleit het voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak. 

De aanpak moet worden opengesteld voor nieuwe initiatieven voor publiek private samenwerking, en die moeten 

op basis van heldere criteria worden geselecteerd. In het advies Oppakken en doorpakken, bepleit de raad een 

duidelijke visie op het toekomstige energiesysteem en een gerichtere inzet op energie-innovatie. Het laatste 

advies dat de raad in 2016 uitbracht, Houd de basis gezond, was een voorstel hoe 1 miljard euro aan extra 

publieke middelen, indien deze beschikbaar zouden komen, over diverse prioriteiten in onderzoek en innovatie 

verdeeld zouden kunnen worden. Verderop in dit jaarverslag gaan we dieper in op deze adviezen. 

 

In 2017 zullen we voortgaan met de drie thema’s uit het meerjarenwerkprogramma. Het werkprogramma 2017 is 

niet in beton gegoten, opdat er voldoende ruimte is om na de vorming van een nieuw kabinet één of meer 

onderwerpen op te pakken die van nut zijn voor de plannen van regering en parlement.  

De AWTI heeft in 2016 twee nieuwe raadsleden mogen begroeten. Sjoukje Heimovaara is als algemeen directeur 

bij Royal Van Zanten verantwoordelijk voor ontwikkeling en innovatie op het gebied van veredeling, 

vermeerdering/productie en teelttechniek. Zij brengt belangrijke kennis in op het gebied van toegepast onderzoek, 

internationalisering en innovatie en intellectueel eigendom. Koenraad Debackere is hoogleraar aan de Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen en gedelegeerd bestuurder van KU Leuven Research & Development. Hij is 

gespecialiseerd in technologie-, innovatiemanagement en innovatiebeleid. De AWTI is erg verheugd de gelederen 

met deze leden te kunnen versterken. Zij volgen Thecla Bodewes en Luc Soete op die in 2015 zijn afgetreden. 

Dorette Corbey, secretaris-directeur van de AWTI, heeft na zeven jaar de AWTI verlaten. De AWTI is haar zeer 

erkentelijk voor haar inzet en de deskundigheid waarmee zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 

adviezen en het werk van de AWTI. Anneke Bovens trad op 1 januari 2017 aan als nieuwe secretaris-directeur.  
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Ook veranderde de AWTI van locatie. Na 35 jaar aan de Javastraat is de raad verhuisd naar de Prins Willem-

Alexanderhof, nabij het Centraal Station van Den Haag.  

Wij vertrouwen erop samen met raad en staf, net als in 2016, ook in 2017 weer een relevante bijdrage te kunnen 

leveren aan het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid, om de maatschappelijke vraagstukken waar de 

Nederlandse samenleving zich voor gesteld ziet van een passend antwoord te voorzien. 

 

Den Haag, april 2017 

  

Prof. dr. Uri Rosenthal,   mw. mr. Anneke Bovens, 

voorzitter     secretaris-directeur 
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1 

1 Adviezen 

1.1  Durven delen – Op weg naar een  

toegankelijke wetenschap  

20 januari 2016 

 

 

Samenvatting 

Dit advies gaat over openheid van de wetenschap (open science), in het bijzonder vrije toegang tot weten-

schappelijke artikelen (open access) en onderzoeksgegevens (open research data). De AWTI is een groot 

voorstander van het meer open en toegankelijk maken van de wetenschap en heeft de verwachting dat dit zal 

leiden tot een sterkere positie van de wetenschap in de samenleving. Om deze beweging naar een open 

wetenschap succesvol te maken moeten we daar stevig op inzetten met een brede strategie die verder gaat dan 

‘openstellen’ alleen.  

Open access heeft naar verwachting een beperkt effect op de wetenschap, maar potentieel een veel groter effect 

voor de maatschappij en het bedrijfsleven, die nu slecht toegang hebben tot de resultaten van de wetenschap. Dit 

effect zal alleen gerealiseerd worden als open access wordt ingebed in een bredere aanpak om enerzijds 

wetenschappelijke resultaten te ‘vertalen’ voor leken en overzichtelijk te presenteren en anderzijds te zorgen dat 

de ‘maatschappelijke impact’ van onderzoek meer gewaardeerd wordt. 

Het delen van onderzoeksdata is een ander verhaal. Hier zijn grote verschillen per vakgebied zichtbaar. De 

kwaliteit en de efficiëntie van de wetenschap kunnen beter worden door goed data management in onderzoek en 

door het delen van onderzoeksgegevens met derden. Ook de maatschappij en het bedrijfsleven kunnen zeker 

baat hebben bij toegang tot onderzoeksdata, maar dat zal wel sterk afhangen van de aard van de data. Het delen 

van onderzoeksgegevens heeft alleen zin als ze vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn. 

Daarvoor is een aantal randvoorwaarden cruciaal zoals opslaginfrastructuur, standaarden en helderheid over 

issues als privacy en eigenaarschap van data. Het doel is optimaal hergebruik.  

In het advies doet de AWTI de volgende aanbevelingen aan de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en van Economische Zaken:  

► Omarm het belang van openheid en formuleer een bredere strategie voor betere benutting van 

kennis. 

Erken en omarm het belang van openheid als een kernwaarde in de wetenschap, in het bijzonder voor 

onderzoek dat publiek gefinancierd is. 

a) Zie open access niet als een zelfstandig doel binnen de wetenschap, maar als een schakel om een 

betere benutting van kennis te bereiken, binnen en vooral ook buiten de wetenschap. Alleen binnen een 

bredere strategie die de toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis vergroot, heeft open access 

echt meerwaarde.  

b) Zet stevig in op het ruimer delen van onderzoeksgegevens en streef daarbij naar een optimale toegang 

tot onderzoeksgegevens.  

► Zet in op een goede implementatie van de principes van open science in Nederland. 

Maak voor Nederland een masterplan gericht op het beter benutten van wetenschappelijke kennis, met 

daarin aandacht voor open access en het delen van onderzoeksdata, trek daar voldoende middelen voor uit 

en zorg voor een goede verankering van het belang van ‘impact op maatschappij en bedrijfsleven’ in de 

onderzoekspraktijk. 
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► Werk samen binnen EU-verband rond open science.  

Laat het Nederlandse beleid inzake open access en toegang tot andermans onderzoeksresultaten zo veel 

mogelijk in lijn met het EU-beleid zijn. Zet in op een versnelde transitie naar open access en het delen van 

onderzoeksdata en pleit voor een gezamenlijke strategie die dit mogelijk maakt. 

Landing 

Op 20 januari 2016 werd het advies Durven delen schriftelijk aangeboden aan minister Kamp (EZ), minister 

Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW). Dit advies was bedoeld als input voor de Nederlandse 

open science agenda tijdens het EU-voorzitterschap, waarvoor het kabinet het advies goed heeft kunnen 

benutten.1 Tijdens het AO van de Tweede Kamer over wetenschapsbeleid op 20 april 2016 heeft de 

staatssecretaris het AWTI-standpunt overgenomen dat open access geen doel op zich is, maar dat het moet 

gaan om de bredere toegankelijkheid van wetenschappelijke resultaten.2 In de officiële reactie op het advies 

onderschrijft het kabinet alle aanbevelingen.3 De implementatie van de AWTI-aanbevelingen is vervolgens 

uitgewerkt in de Kamerbrieven over valorisatie4 en open science5 van januari 2017. Op 9 februari 2017 is een 

Nationaal Plan Open Science gepresenteerd, waarmee uitvoering is gegeven aan de AWTI-aanbeveling om een 

masterplan voor open science te maken.6 OCW onderschreef bij deze gelegenheid nogmaals het belang van 

toegankelijkheid naast vrije toegang.  

Van het advies is een integrale Engelse vertaling verschenen (Dare to share). Tijdens de Open Science 

conferentie van de EU op 4 en 5 april 2016 in Amsterdam is het advies veelvuldig ter sprake gekomen. Eén van 

de deelsessies op deze conferentie was mede vanuit de AWTI georganiseerd en werd voorgezeten door Luc 

Soete, die als AWTI-raadslid betrokken was geweest bij de totstandkoming van het advies. Onderwerp van deze 

sessie was de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat het belang van de maatschappelijke impact van 

wetenschap een grotere rol speelt in de evaluatie van wetenschap(pers). Eén van de sprekers was de Noorse 

staatssecretaris Haugstad die in zijn bijdrage verschillende onderdelen van het AWTI-advies onderschreef. Later 

bleken de AWTI-aanbevelingen ook voor een belangrijk deel meegenomen in de Portugese Guiding Principles for 

Open Science7 en beleidsdocumenten van de Europese Commissie.  

 

Noorse staatssecretaris Bjørn Haugstad met Dare to share en Luc Soete en Hamilcar Knops 

 

AWTI-raadslid Valerie Frissen werd geïnterviewd door de Volkskrant en werd naar aanleiding van de Engelse 

versie ook geïnterviewd door BNR. Er was veel aandacht in de pers o.a. in ScienceGuide en Onderzoek 

                                                           

1  Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 14 juli 2016 met reactie op advies ‘Durven delen’, Kamerstukken II 2015-2016, 31 288, nr. 549. 
2  Verslag van een Algemeen Overleg ‘Wetenschapsbeleid’, Kamerstukken II 2015-2016, 33 009 en 31 288, nr. 17, p. 39. 
3  Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 14 juli 2016 met reactie op advies ‘Durven delen’, Kamerstukken II 2015-2016, 31 288, nr. 549. 
4  Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 19 januari 2017 over ‘wetenschap met impact’, Kamerstukken II 2016-2017, 31 288 en 32 637, nr. 574. 
5  Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 19 januari 2017 over ‘voortgang open science’, Kamerstukken II 2016-2017, 31 288, nr. 575. 
6  Zie voor het Nationaal Plan Open Science: https://www.openscience.nl/nationaal-plan 
7  Voor de officiële versie in het Portugees zie: http://www.portugal.gov.pt/media/18506199/20160210-mctes-ciencia-aberta.pdf 

https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2016/01/20/durven-delen/durven-delen.pdf
https://english.awti.nl/binaries/awti-eng/documents/publications/2016/01/20/dare-to-share/dare-to-share.pdf
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-vrije-toegang-tot-kennis-vergt-meer~a4229105/
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20160404103240720
http://www.scienceguide.nl/201601/de-awti-wil-meer-regie-bij-open-access.aspx
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Nederland en via relevante organisaties als Neth-ER, DANS-KNAW, VSNU, universiteiten en hogescholen, 

Business Europe en STM Publishers. Ook was er veel aandacht en discussie op twitter. Buiten Nederland en het 

Brusselse circuit was er in Duitsland, Japan, Tsjechië en de Verenigde Staten aandacht voor dit advies. In 

februari 2017 werd naar aanleiding van de lancering van het Nationaal Plan Open Science in Onderzoek 

Nederland nogmaals aan het AWTI-advies gerefereerd.  

 

Presentaties over advies 

► AWTI-raadslid Valerie Frissen presenteerde over het advies tijdens de Round Table: Foresight on Open 

Science, georganiseerd vanuit de Europese Commissie, gehouden op 4 april 2016 te Amsterdam. 

► Op 25 mei 2016 gaf raadsmedewerker Hamilcar Knops een presentatie over het advies tijdens het 

Knowledge Exchange Strategy Forum in Berlijn. 

► Op 3 juni 2016 was Hamilcar Knops spreker op het Biomedical Sciences Symposium 2016 ‘Science meets 

society’. 

► AWTI-voorzitter Uri Rosenthal sprak over (big) data in het biomedisch onderzoek op de Carrièredag van de 

Medisch Biologen Vereniging ‘Mebiose’ op 29 november 2016. 

 

 

1.2  Vangen, verwerken en verwaarden – Het belang  

van kennisabsorptievermogen 

7 juli 2016 

 

Samenvatting 

Dit advies behandelt de vraag hoe het kennisabsorptievermogen van Nederlandse kennisinstellingen en van 

bedrijven in Nederland kan worden versterkt, en bekijkt welke rol de overheid hierin kan spelen. 

Kennisabsorptievermogen (het vermogen om relevante kennis te identificeren, zich deze eigen te maken en te 

benutten) stelt kennisinstellingen in staat om nieuwe kennis te genereren en bedrijven om te innoveren. 

Een aantal kenmerken van het Nederlandse onderwijs, de arbeidscultuur en de publieke kennisbasis komen het 

kennisabsorptievermogen ten goede: het accent op ‘leren leren’ en leren toepassen in het onderwijs, de open en 

weinig hiërarchische arbeidscultuur, de breedte van de kennisbasis. Daar staan echter vier minder bevorderlijke 

ontwikkelingen tegenover. Ten eerste staat het vermogen van Nederlandse kennisinstellingen om internationaal 

toptalent aan te trekken steeds meer onder druk. Ten tweede is de arbeidsmobiliteit op mid-career niveau tussen 

kennisinstellingen en bedrijven beperkt. Ten derde is de samenwerking ‘op de werkvloer’ sinds de invoering van 

het topsectorenbeleid afgenomen. Ten slotte staat de intermediaire functie tussen kennisontwikkeling en 

kennistoepassing van TO2-instellingen onder druk. 

Kennisinstellingen en bedrijven dienen zelf hun kennisabsorptievermogen op peil houden en het is aan de 

overheid dit te faciliteren. Met het oog daarop deed de AWTI de volgende aanbevelingen aan de bewindslieden 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken:  

► Houd het kennisabsorptievermogen beter in de gaten: i) investeer meer in toekomstverkenningen, ii) 

neem kennisabsorptievermogen mee in onderzoeksvisitaties, iii) monitor het functioneren van de TO2-

instellingen op het ontstaan van ‘structurele gaten’ in het kennisabsorptievermogen, en iv) intensiveer het 

gesprek met bedrijven over de aansluiting van opleidingsaanbod en publiek onderzoek op hun behoeften. 

► Onderhoud de basis van het kennisabsorptievermogen: i) waarborg dat de Nederlandse wetenschap 

hiertoe over genoeg vrij beschikbare middelen beschikt, ii) stimuleer publiek-private samenwerking ‘op de 

werkvloer’ via meer programmatische ondersteuning (subsidies) en meer gezamenlijke (publiek-private) 

investeringen in onderzoeksfaciliteiten, iii) houd Nederland aantrekkelijk voor jong talent en toptalent door 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Open-Science-moet-Europees-volgens-AWTI
https://dans.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/awti-maak-wetenschappelijke-kennis-voor-iedereen-toegankelijk
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/NieuwsbriefOA14.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2016-03-17_open_access_to_scientific_publications_and_research.pdf
http://www.kooperation-international.de/fileadmin/public/downloads/itb/info_16_03_17.pdf
http://current.ndl.go.jp/node/31277
http://www.czelo.cz/en/rdi-policy/open-access/news/dare-to-share-awti-advisory-report-on-open-science
http://www.infodocket.com/2016/04/01/new-advisory-report-says-all-publicly-financed-scholarly-publishing-data-in-netherlands-should-be-open-access/
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gerichte investeringen en een aantrekkelijker vestigingsklimaat, iv) stimuleer arbeidsmobiliteit over grenzen 

heen en tussen bedrijven en kennisinstellingen, en v) zie erop toe dat de intermediaire rol in het kennis- en 

innovatiesysteem adequaat wordt ingevuld. 

► Tref maatregelen waar nodig: i) intensiveer de samenwerking met andere landen waar de Nederlandse 

wetenschap de aansluiting met mondiale ontwikkelingen dreigt te verliezen, ii) overleg met het bedrijfsleven 

over maatregelen om het kennisabsorptievermogen op peil te houden. 

 

Landing 

Het advies Vangen, verwerken en verwaarden werd op 5 juli 2016 toegezonden aan minister Kamp (EZ), minister 

Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW). Een kabinetsreactie is nog in voorbereiding. Het advies 

is besproken in Science Guide, op de website van themamagazine Publiek Denken en in het vakblad 

Plusbusiness. 

 

Presentatie over advies 

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport Links between research policy and national academic 

performance – A comparative study of Denmark, Sweden and the Netherlands heeft de Deense zusterraad van 

de AWTI op 8 en 9 juni 2016: World Class Knowledge conference in Kopenhagen. georganiseerd. Hieraan is een 

bijdrage geleverd door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal, die vanuit Nederlands perspectief op het rapport heeft 

gereflecteerd, en door Catherine Endtz, Rijkstrainee. 

 

 

1.3  Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen –  

 Balans van de topsectoren 2016 

 6 september 2016 

 

Samenvatting 

Dit advies gaat over de vraag wat de volgende stap zou moeten zijn in de topsectorenaanpak, gegeven wat 

Nederland tot nu toe met de topsectorenaanpak heeft bereikt. De topsectorenaanpak is een manier van werken 

om publiek-private samenwerking in triple helix-verband vorm te geven. Het is een extra faciliteit bovenop het 

generieke bedrijvenbeleid met een relatief beperkt budgettair beslag. Met de ontwikkeling hiervan is in allerlei 

domeinen een innovatieve manier van werken tot stand gebracht die zijn vruchten afwerpt. Daarom beveelt de 

AWTI aan om deze aanpak niet alleen te continueren, maar ook verder te ontwikkelen en breder toe te passen op 

thema’s waar dat zinvol is. De raad adviseert het veld uit te nodigen om voorstellen voor nieuwe thema’s te 

ontwikkelen. Hij beveelt de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken het 

volgende aan:  

► Stel de aanpak open voor nieuwe PPS-initiatieven: topthema’s 

Nu biedt de topsectorenaanpak te weinig ruimte voor nieuwe, cross-sectorale thema’s en voor nieuwe 

spelers (‘uitdagers’). Breid het bereik uit tot nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden rondom 

gezamenlijke opgaven: topthema’s. 

► Richt het beleid op koplopers 

De kern van de topsectorenaanpak is de samenwerking in triple helix verband. Richt het beleid op waar de 

baten het grootst zijn: innovatieve koplopers. 

► Doe meer dan alleen kennisontwikkeling en innovatie 

Zet meer in op zaken als marktcreatie, launching customership, het mobiliseren van kapitaal en het 

stimuleren van ondernemerschap. 

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2016/07/06/vangen-verwerken-en-verwaarden
http://www.scienceguide.nl/201606/kennis-laten-stromen.aspx
https://publiekdenken.nl/nieuws/algemeen/awti-nederlandse-kennis-moet-stromen/
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/danmarks-forsknings-og-innovationspolitiske-rad/publikationer/artikler/links-between-research-policy-and-national-academic-performance-cfa-main-report-2016.pdf
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/danmarks-forsknings-og-innovationspolitiske-rad/publikationer/artikler/links-between-research-policy-and-national-academic-performance-cfa-main-report-2016.pdf
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► Intensiveer en schaal op 

Verhoog de TKI-toeslag; vervlecht topthema’s en de Nationale Wetenschapsagenda. 

 

Aanbieding van het advies Flexibiliseren, differentiëren, scherper 

kiezen - Balans van de topsectoren 2016 aan minister Kamp van 

Economische Zaken door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal en AWTI-

raadslid Emmo Meijer. 

 

 

 

 

 

Landing 

Het advies is Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen werd op 6 september 2016 aangeboden aan minister 

Kamp (EZ). Bij diverse gelegenheden op het ministerie van EZ en elders zijn presentaties gehouden. Over het 

advies verscheen op 7 september 2016 een artikel in het FD. Er was veel aandacht in de pers (o.a. in de 

vakbladen FME, Bits@Chips, Agri Holland, Technisch Weekblad en VakbladH2O). Het advies is betrokken bij de 

voortgangsrapportage bedrijvenbeleid. Een kabinetsreactie op het advies is nog niet verschenen. 

 

Presentaties over advies 

Wnd. secretaris Paul Diederen heeft een presentatie verzorgd bij TNO voor wetenschappers uit de Topteams van 

de negen topsectoren. Elke topsector wordt aangevoerd en aangestuurd door een topteam, samengesteld uit een 

vertegenwoordiger uit het grote bedrijfsleven, een uit het mkb, een uit de wetenschap en een van de overheid.  

 

1.4  Oppakken en doorpakken –  

           Durven kiezen voor energie-innovatie  

 1 december 2016 

 

 

Samenvatting 

De energietransitie is een grote uitdaging die veel aspecten van de economie en de samenleving raakt. Zeker 

voor Nederland is het een stevige opgave met onze energie-intensieve economie en relatief beperkte potentieel 

aan duurzame energiebronnen. Om een duurzame energievoorziening te realiseren zijn innovatie en technologie-

ontwikkeling hard nodig, zowel vele kleine (‘incrementele’) verbeteringen als radicale doorbraken. De AWTI sluit 

in dit advies zoveel mogelijk aan bij het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) ‘Rijk 

zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 2050’ (uit september 2015).  

De AWTI concludeert dat de overheid een belangrijke rol heeft bij energie-innovatie. Nederland heeft op zich 

goede kansen om een rol te spelen in de wereldwijde energie-innovatie. Toch constateert de AWTI dat energie-

innovatie in Nederland thans achterblijft bij wat mogelijk èn noodzakelijk is. De oorzaken zijn: 

  

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2016/09/06/advies-flexibiliseren-differentieren-scherper-kiezen---balans-van-de-topsectoren-2016
https://fd.nl/economie-politiek/1166316/topsecorenbeleid-moet-op-de-schop-stelt-adviesraad
https://www.fme.nl/nl/nieuws/fme-zet-koersvast-en-toekomstbestendig-innovatiebeleid
https://www.bits-chips.nl/artikel/awti-topsectorenbeleid-mag-now-wat-scherper-47648.html
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=184261
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/awti-door-met-topsectorenaanpak/item9207
http://www.vakbladh2o.nl/index.php/waternieuws/133-topsector-water-awti-rapport-is-te-algemeen
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► Het innovatiesysteem rond energie behoeft verdere versterking 

► Er is te weinig aandacht voor innovatie binnen het energiebeleid 

► Radicale energie-innovatie en de implementatie daarvan worden te weinig gestimuleerd 

De AWTI doet aanbevelingen aan de minister van Economische Zaken om gerichter in te zetten op energie-

innovatie en daarmee een bijdrage te (kunnen) leveren aan de energietransitie.  

► Innoveer het beleid, pak energie-innovatie op, maar pak ook door. 

Ga uit van een duidelijke visie op het toekomstige energiesysteem en het bijbehorende innovatie-systeem, 

implementeer bijbehorend beleid en creëer zo voor de lange termijn meer duidelijkheid en zekerheden in de 

markt. Per jaar is zo’n 300 miljoen euro nodig voor het nieuwe beleid gericht op de specifieke stimulering 

van radicale energie-innovatie (zie aanbevelingen 4 en 5). Een jaarlijks totaalbudget voor energie-innovatie 

tussen de 400 en 450 miljoen euro is redelijk in vergelijking met andere landen en gezien de grote opgave 

waar Nederland voor staat. 

► Richt de uitvoering van het bestaande Europese en Nederlandse beleid voor de verduurzaming van 

de energiesector en het overige beleid rondom energie meer in op innovatie. Neem innovatie op als 

expliciet doel en aandachtspunt van dit beleid. 

► Richt het bestaande generieke innovatiebeleid beter in op energie-innovatie. 

► Stel een energie-innovatieportefeuille voor radicale innovatie samen voor de opties die passen bij 

Nederland, en die recht doet aan de unieke kansen van Nederland en zorg voor een goede 

institutionele inbedding door een ‘Task force energie-innovatie’ op te richten.  

Kies zo’n zes missiegedreven innovatieprogramma’s met een langjarige looptijd, een planmatige aanpak en 

sterke interne samenhang. Gebruik hiervoor het afwegingskader zoals beschreven in dit advies. Reserveer 

voor deze missiegedreven programma’s in totaal een bedrag van 180 miljoen euro per jaar en nog eens 

40 miljoen euro voor bijdrage aan toekomstige uitrol of infrastructuur. Zorg voor een goede governance en 

breng de missiegedreven programma’s onder één dak, een ‘Task force energie-innovatie’, die 

verantwoordelijk is voor de samenhang. 

► Zorg dat de brede kennisbasis op orde blijft en effectief is voor energie-innovatie.  

Zorg voor ruim voldoende middelen voor nieuwe ideeën in de hele breedte van het energiedomein. Start 

hiervoor een high impact/high risk programma. Reserveer voor dit programma zestig miljoen euro per jaar 

om jaarlijks zo’n 10 potentieel kansrijke ideeën/projecten ‘uit het veld’ te financieren met een looptijd van 

twee tot vijf jaar. 

 

Landing 

Het advies is op 1 december 2016 aangeboden aan minister Kamp. De AWTI heeft 

met dit advies belangrijke input geleverd voor de Energieagenda van EZ, die op 7 

december 2016 werd gepubliceerd. Zo is daarin de aanbeveling over langjarige 

missie gedreven programma’s overgenomen evenals de inschatting van het extra 

benodigde budget.8 Begin 2017 heeft de minister – naar aanleiding van 

Kamervragen – nogmaals uiteengezet hoe hij van plan is de AWTI-aanbevelingen uit 

te voeren.9 Bovendien heeft minister Kamp de regeling Hernieuwbare 

Energieprojecten verruimd waardoor ook innovaties die pas na 2023 (maar voor 

2030) tot lagere kosten leiden, voor subsidie in aanmerking komen,10 iets waar het advies voor pleitte. 

                                                           

8  Ministerie van Economische Zaken, Energieagenda. Naar een CO₂-arme energievoorziening, Den Haag: 7 december 2016, p. 8: “Voor een effectieve inzet op 
innovatie is het nodig een aantal meerjarige, missie-gedreven innovatieprogramma’s te starten”, wat wordt uitgewerkt op p. 101, terwijl op p. 103 verwezen wordt naar 
de inschatting van de AWTI over de benodigde extra middelen voor energie-innovatie.  

9  Lijst van vragen en antwoorden ‘Duurzame ontwikkeling en beleid’, Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 507, p. 56-57.  
10  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/03/02/maximum-termijn-regeling-energie-innovaties-verlengd-tot-2030 

https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2016/12/01/advies-oppakken-en-doorpakken---durven-kiezen-voor-energie-innovatie/Oppakken_en_doorpakken_A4.pdf
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Er was aandacht voor dit advies in de vakpers (o.a. in Ensoc, Energeia, Technisch Weekblad en Onderzoek 

Nederland), op verschillende websites en op twitter. Bovendien werd het advies aangehaald in opinieartikelen in 

NRC Handelsblad en Trouw. In de aanloop naar de verkiezingen van maart 2017 zal AWTI-raadlid Tim van der 

Hagen worden geïnterviewd door De Ingenieur over het belang van energie-innovatie voor een volgend kabinet.  

 

Presentaties over advies 

Raadsmedewerker Hamilcar Knops zal deelnemen aan de ‘Expertsessie Klimaatinnovatie’ van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu op 26 januari 2017 

 

 

1.5  Houd de basis gezond – Prioriteiten voor extra 

investeringen in onderzoek en innovatie  

9 december 2016 

 

Samenvatting 

Het is tijd voor substantiële extra investeringen in onderzoek en innovatie. Voor de toekomst van Nederland en 

voor onze internationale positie als innovatieleider en land van toponderzoek. Er wordt inmiddels breed gepleit 

voor tenminste 1 miljard euro per jaar aan extra publieke middelen. De AWTI sluit zich hierbij aan, gaat uit van de 

veronderstelling dat de extra middelen beschikbaar komen en beantwoordt de vraag: waarin kan de overheid 1 

miljard euro extra per jaar voor onderzoek en innovatie het best investeren? De belangrijkste ambitie die de 

overheid hierbij moet nastreven is volgens de AWTI het versterken van de basis van het systeem. Dit om het 

onderzoeksklimaat aantrekkelijk te houden, met uitstekende randvoorwaarden en ruimte voor talent. De tweede 

ambitie is het laten toenemen van de private investeringen in R&D. Dit leidt tot twee aanbevelingen: 

► Verstevig met prioriteit de basis door het investeringsniveau op te hogen tot dat van de landen om ons 

heen (600 miljoen euro per jaar). Hierbij zijn er vijf prioriteiten: ongebonden risicovol onderzoek; toegepast 

onderzoek; praktijkgericht onderzoek; onderzoeksfaciliteiten; en basisinfrastructuur voor ICT. 

► Vergroot het directe hefboomeffect van publieke uitgaven op private uitgaven. Investeer hiertoe in 

publieke-private samenwerking (400 miljoen euro per jaar). Hierbij zijn drie prioriteiten: hogere TKI-toeslag; 

een hoger budget voor de MIT-regeling en uitbreiden van de topsectorenaanpak met topthema’s. 

 

 

Landing 

Op 8 december werd het advies toegezonden aan minister Kamp (EZ), minister Bussemaker en staatssecretaris 

Dekker (OCW). Aan het advies is aandacht besteed op diverse websites, Science Guide en het Financieele 

Dagblad. Het ministerie van OCW heeft in januari 2017 in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het 

advies.11 Boodschap: het is belangrijk om evenwicht te creëren in investeringen in thema’s en in het versterken 

van de basis. De Nationale Wetenschapsagenda gaat daarvoor zorgen. In verband met verkiezingstijd gaat de 

reactie niet verder maar stelt dat deze basis bewaken een prioriteit zal moeten zijn van een nieuw kabinet. 

Minister Kamp gaf mondeling aan, in verband met naderende verkiezingen, zijn reactie te willen uitstellen tot na 

de regeringswisseling.  

  

                                                           

11  Brief van de minister en staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer, 11 januari 2017 over Innovatiebeleid en Hoger Onderwijs-, Onderzoeks, en 
Wetenschapsbeleid (33009 en 31288) 

https://www.ensoc.nl/nieuws/overheid-moet-steviger-inzetten-op-energie-innovatie
http://energeia.nl/nieuws/485401-1612/techniekneutrale-overheid-kan-overboord-innovatie-vraagt-om-keuzes
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/awti-extra-geld-nodig-voor-duurzame-energie/item9777
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/27/energie-mijnenveld-vol-halve-waarheden-5928853-a1538616
https://www.trouw.nl/home/nederland-ligt-op-koers-als-vieste-plek-van-europa~a09bd7c2/
https://www.deingenieur.nl/artikel/tim-van-der-hagen-awti-wil-energie-innovatie
https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2016/12/09/advies-houd-de-basis-gezond-%E2%80%93-prioriteiten-voor-extra-investeringen-in-onderzoek-en-innovatie
http://www.scienceguide.nl/201612/awti-gispt-innovatiebeleid-kabinet.aspx
https://fd.nl/economie-politiek/1177457/kabinet-moet-bezuinigingen-op-innovatie-terugdraaien-stelt-adviesraad
https://fd.nl/economie-politiek/1177457/kabinet-moet-bezuinigingen-op-innovatie-terugdraaien-stelt-adviesraad
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2 Achtergrondstudies  

 

2.1  Achtergrondstudie: R&D Attraction Networks - A report on stakeholder 

co-operation and STI diplomacy to attract investments in R&D  

25 augustus 2016 

 

Samenvatting  

In opdracht van de AWTI onderzocht Technopolis hoe verschillende landen (Canada, Denemarken, Duitsland, 

Ierland, Nederland en Zwitserland) proberen om (buitenlandse) investeringen in R&D aan te trekken. Daar blijken 

duidelijke verschillen tussen te zitten, qua doel, aanpak en effectiviteit. Dat levert interessante lessen op voor 

Nederland.  

Landen als Ierland en Canada laten zich vooral leiden door het versterken van de concurrentiekracht, terwijl in 

Duitsland en Denemarken de maatschappelijke uitdagingen de drijvende kracht vormen. Technopolis constateer-

de ook dat overheden de internationalisering van wetenschap enerzijds en investeringen in innovatie anderzijds 

ondersteunen, maar dat de netwerken voor beide gebieden vaak gescheiden blijven. Een uitzondering vormt 

Zwitserland, dat met Swissnex wel de verbinding weet te leggen tussen wetenschap(pers) en investerings-

bevordering. Daarnaast blijken regio’s in verschillende landen een steeds grotere rol te spelen bij het binnenhalen 

van (buitenlandse) investeringen. Soms is een regio een heel sterk merk (Kopenhagen als clean tech stad of 

Eindhoven als een high tech regio), waaraan ook nationaal beleid kan bijdragen. Technopolis concludeert verder 

dat de landen die het meest succesvol lijken bij het binnenhalen van R&D-investeringen naast de traditionele 

diplomatieke netwerken van ambassades en consulaten specifieke ‘innovatiecentra’ hebben opgezet in een 

aantal innovatieve plaatsen/regio’s, waar alle elementen van een innovatie-ecosysteem vertegenwoordigd zijn.  

Landing 

De achtergrondstudie is in augustus 2016 gepubliceerd op de AWTI-website. Over de studie verschenen artikelen 

in het Financieele Dagblad, bij Science Guide en Neth-ER.  

  

https://www.awti.nl/documenten/publicaties/2016/08/25/achtergrondstudie-rd-attraction-networks
https://fd.nl/economie-politiek/1164969/nederland-trekt-veel-amerikaanse-bedrijven-maar-weinig-r-d-projecten
http://www.scienceguide.nl/201608/lessen-voor-nederlands-rd-beleid.aspx
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/NL-moet-meer-buitenlands-geld-OO-binnen-halen
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3 

3 Werkbezoeken, bezoek van Europese 

zusterorganisaties  

 

3.1 Werkbezoek TU Delft 

De raad vergadert periodiek op locatie om ook langs die weg in gesprek te komen met ervaringsdeskundigen en 

experts op het gebied van wetenschap en innovatie. Op vrijdag 29 april 2016 bracht de AWTI een werkbezoek 

aan de TU Delft. De raad werd ontvangen in het splinternieuwe faculteitsgebouw van Technische 

Natuurwetenschappen (TNW).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De raad bezocht de startup hub van YES!Delft, de tech incubator van de universiteit die sinds 2005 160 bedrijven 

heeft helpen opstarten. Pieter Guldemond gaf een introductie over YES!Delft, en vice-president Anka Mulder over 

Education and Operations van de TU Delft. Janneke Kamstra gaf een presentatie over de achtergrond van het 

Applied Sciences gebouw, Marileen Dogterom over de afdeling Bionanosciene en als laatste Ronald Hanson van 

QuTech over kwantummechanica.  

3.2. Werkbezoek High Tech Campus Eindhoven 

Voor de raadsvergadering op 4 november 2016 was de AWTI te gast bij High Tech Campus in Eindhoven. De 

middag stond in het teken van business creatie.  

Na de introductie door Cees Admiraal van High Tech Campus en Guus Frederiks van HighTech XL bracht de 

raad een bezoek aan EIT Digital NL. Daar gaven drie sprekers een presentatie over hun instelling: Patrick Essers 

over EIT Digital NL, Ton van Mol over Holst Centrum en Frans Beenker over Embedded Systems Innovation.  

3.3. Europese zusterorganisaties in Den Haag  

Op 12 en 13 mei 2016 werd door de AWTI de jaarlijkse vergadering van de directeuren/secretarissen van de 

Europese zusterorganisaties georganiseerd.  

Bij deze vergadering waren aanwezig België (Vlaanderen), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Litouwen, 

Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië. 

Per land werd er basisinformatie uitgewisseld over de (advies)raad en de actualiteit. Ook de vergadering van de 

voorzitters in Keulen van oktober 2016 werd voorbereid.  

Tijdens die vergadering werd de AWTI vertegenwoordigd door Uri Rosenthal (voorzitter) en Kathleen Torrance 

(senior raadsmedewerker). Het thema was maatschappelijke uitdagingen als onderwerp van wetenschapsbeleid. 

Het ochtendprogramma bestond uit een toelichting van de voorzitter van de Duitse Wissenschaftsrat Professor 
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Prenzel, (bij wie de vergadering plaats vond) op de plaats van grote maatschappelijke uitdagingen in het Duitse 

beleid. Professor Kaldewey (leerstoel wetenschapsonderzoek en sociologische theorie in Bonn) belichtte het 

thema vanuit een conceptueel invalshoek ‘wat zijn maatschappelijke uitdagingen?’ Het middagprogramma was 

gereserveerd voor kennisuitwisseling tussen de vertegenwoordigers van de verschillende raden.  
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4 Communicatie en voorlichting 

4.1 Adviezen 

De AWTI brengt vooral adviezen uit. Voor kortere of urgente adviesvragen wordt ook wel eens gekozen voor een 

briefadvies. Daarnaast schrijven raadsmedewerkers af en toe een column of achtergrondstukken die meer ingaan 

op de actualiteit. De AWTI geeft publicaties in eigen beheer uit. De bewindspersonen van de ministeries EZ en 

OCW, de Tweede Kamerleden van de commissies OCW en EZ, een brede selectie uit de media als uit het veld 

ontvangen de publicaties van de AWTI (zie lijst, paragraaf 5.2).  

 

4.2 Website 

Een belangrijk communicatiemiddel vormt de website (www.awti.nl). In 2016 is de website gehost bij Platform 

Rijksoverheid Online van Dienst Publieke Communicatie, onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken. Dit 

platform draagt voor een groot deel de zorg over de gestelde eisen voor websites binnen de Rijksoverheid. Dit 

betekent dat de website voldoet aan de webrichtlijnen volgens de rijksoverheidsnormen. 

De website geeft actuele en algemene informatie over de AWTI, zijn raadsleden, zijn medewerkers, de adviezen 

en de lopende onderzoeken. De website wordt ook benut om inbreng te verzamelen voor adviezen en 

werkprogramma’s. Alle publicaties vanaf 1991 zijn op de website te downloaden. 
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4.3 E-alert 

Eenmaal per week attendeert de AWTI geïnteresseerden per e-mail op actuele nationale en internationale 

artikelen en documenten die relevant zijn voor het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. Deze e-mail 

alert heeft een groeiend aantal abonnees, inmiddels zo’n 2722 Hij wordt door de gebruikers hogelijk 

gewaardeerd. De emailalert is ook te lezen via de website van de AWTI.  

 

4.4 Gezamenlijke Nieuwsbrief Adviesraden 

De Gezamenlijke Nieuwsbrief Adviesraden is een digitale coproductie van aantal adviesorganen, waaronder de 

Rli, RMO, Rob, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, RVZ, AIV, Rfv, SER, KNAW, WRR, Adviescommissie 

Vreemdelingenzaken en de AWTI. Deze Nieuwsbrief biedt actuele informatie over komende en recent 

verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten. De digitale Nieuwsbrief verschijnt regelmatig 

via een e-mail. Momenteel zijn er circa 1000 abonnees. De nieuwsbrief is te lezen via de website: 

http://www.nieuwsbriefadviesraden.nl. 

 

 

4.5 Media en Sociale media 

Artikelen naar aanleiding van adviezen en andere publicaties van de AWTI verschijnen vaak in grote dagbladen 

en/of op hun websites en in vaktijdschriften.  

Dit jaar hebben het Financieele Dagblad, Volkskrant, NRC, Onderzoek Nederland, ScienceGuide, het 

wetenschapsblad Th&ma, HO Management, SER e.a. met enige regelmaat een artikel gepubliceerd waarin 

gerefereerd werd aan de AWTI. 

BNR heeft een interview afgenomen met raadslid Valerie Frissen over het advies Durven Delen. 

De AWTI heeft in 2016 intensief gebruik gemaakt van Twitter. In het begin van het jaar had de AWTI 881 volgers.. 

Eind van het jaar was het aantal volgers verdubbeld naar 1604. Twitter wordt vooral gebruikt om mensen te 

attenderen op een nieuwe publicatie en op de hoogte te houden van noemenswaardigheden tijdens symposia die 

georganiseerd worden door de AWTI.  

 

Januari 2016     December 2016 

881 volgers    1604 volgers  

 

  

http://www.nieuwsbriefadviesraden.nl/
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5 

5 Samenwerking, (reguliere) overleg, werkbezoeken en 

lezingen 

5.1 Contacten Eerste Kamer, Tweede Kamer en bewindspersonen 

► Afzonderlijke gesprekken met de Tweede Kamerleden: Mei Li Vos (PvdA) en Eppo Bruins (CU) 

(Rosenthal/Meijer/Knops). 

► Bestuurlijk overleg met minister Kamp van EZ (Rosenthal, Heimovaara, Blank, Peels, Corbey). 

► Bestuurlijk overleg met premier Rutte (Rosenthal, Peels, Heimovaara, Debackere, Blank, Meijer, Van der 

Hagen, Bovens en Knops). 

 Presentatie Investeringsagenda voor Nederland door de Nationale Wetenschapsagenda in de Eerste 

Kamer (Rosenthal). 

 

5.2 Aanbieding adviezen 

► Advies: Durven delen – Op weg naar een toegankelijke wetenschap.  

Schriftelijk aangeboden aan minister Kamp (EZ), minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker 

(OCW).  

► Advies: Vangen, verwerken en verwaarden – Het belang van kennisabsorptievermogen. 

Schriftelijk aangeboden aan minister Kamp (EZ), minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker 

(OCW).  

► Advies: Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen – Balans van de topsectoren 2016. 

Aangeboden aan minister Kamp (EZ) (Rosenthal en Meijer). 

► Advies: Oppakken en doorpakken – Durven kiezen voor energie-innovatie. 

Aangeboden aan minister Kamp (EZ) (Rosenthal en Van der Hagen). 

► Advies: Houd de basis gezond – Prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie. 

Schriftelijk aangeboden aan minister Kamp (EZ), minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker 

(OCW). 

5.3 Internationale werkbezoeken en Europa 

► Lezing gehouden tijdens World Class Knowledge Conference, Kopenhagen (Rosenthal/Endtz). 

► Jaarlijkse secretarissenoverleg Europese zusterorganisaties, AWTI (Corbey/Diederen). 

► Deelname aan jaarlijkse conferentie Europese zusterorganisaties, Keulen (Rosenthal/Torrance). 

► Event Demystifyinge Science georganiseerd door Elsevier in samenwerking met Sence About Science en 

REISearch; deelname aan expert-panel (Corbey). 

► Mede-organisatie van Preparatory meeting Open Science bij Neth-ER, Brussel (Knops). 

► Deelname en mede-organisatie van EU Voorzitterschapsconferentie Open Science, Amsterdam (Frissen 

/Knops). 

► Lezing over Open Science tijdens het Knowledge Exchange Strategy Forum, Berlijn (Knops). 

 

5.4 Werkbezoek in het land, lezingen en andere activiteiten raad 

► Een presentatie BCG-rapport van Google Digitizing Europe (Rosenthal/Meijer). 

► De High Level netwerkconferentie Dynamiek en Ambities, initiatief van EZ (Rosenthal). 

► De Avond van Wetenschap & Maatschappij (Rosenthal). 
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► AcTI Innovatieconferentie Dutch Industry: the Next Smart Step (Rosenthal). 

► De jaarlijkse uitreiking van de NWO-Spinozapremie (Rosenthal). 

► Een lezing gehouden tijdens de carrièredag voor de studie Biomedische Wetenschappen en gerelateerde 

studies van Universiteit Utrecht (Rosenthal).  

► Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jos van Engelen als voorzitter van NWO (Rosenthal). 

► Symposium Regionale innovatiekracht, dé motor voor de Nederlandse Economie? Gezamenlijke organisatie 

van Buck Consultants Internationaal en SKBN (Rosenthal). 

► Een forumbijeenkomst Beroepsonderwijs in samenwerking met Platform Bèta Techniek (Corbey/Kleijn). 

► Het seminar Innovation Culture in Asia, Europe and the USA, naar aanleiding van het studie van dr. Ludovit 

Garzik, georganiseerd door Nuffic (Corbey). 

► Het EZ-brede Strategieseminar De meerwaarde van de systeeminnovatie- en transformatieaanpak voor 

beleid (Corbey). 

► Het EZ-brede Strategieseminar Digitizing the Netherlands (Diederen). 

► Het EZ-brede Strategieseminar Kansen en uitdagingenvan Big Data in beleid (Diederen). 

► Een persconferentie van CBS waarbij bekend werd gemaakt dat het samen met Google en het Nederlandse 

bedrijf Dataprovider werkt aan een innovatief project om de interneteconomie in kaart te brengen (Diederen). 

► Deelname aan de Round Table: Foresight on Open Science (Frissen). 

► Het Biomedical Sciences Symposium 2016 ‘Science meets society’ (Knops). 

► Deelname aan 1st Latin American Dialogue van EP-Nuffic en de ambassade van Peru (Knops). 

► Workshop Waardevol beleidsadvies verzorgd op de Kennismarkt van OCW (Diederen/Torrance). 

 

5.5 Bestuurlijk overleg ministeries 

► Periodiek overleg met de directeuren-generaal van EZ en OCW, drie keer per jaar 

(Rosenthal/Corbey/Diederen). 

► Het jaargesprek met SG-OCW Hans van der Vlist (Corbey). 

► Het overleg op ambtelijk niveau met OCW, EZ en andere ministeries tijdens totstandkoming van adviezen 

deelname lunchlezingen en andere bijeenkomsten op de beide ministeries. 

 

5.6 Samenwerking andere adviesraden en andere verwante organisaties 

► Het voorzittersoverleg: voorzitters van strategische adviesraden, circa drie maal per jaar.  

► Het informeel voorzittersoverleg met voorzitters uit de wereld van kennis en innovatie (AcTI, NWO, KNAW, 

WRR, Vereniging Hogescholen, TNO). 

► Het secretarissenoverleg, secretarissen van adviesraden, circa vier keer per jaar.  

► Een overleg op ambtelijk niveau met Rathenau Instituut, NWO, KNAW, TNO, VNO-NCW, afzonderlijke 

kennisinstellingen, bedrijven en samenwerkingsverbanden en adviesraden over wetenschapsbeleid en 

innovatie (adviezen en andere activiteiten) ( Corbey/Diederen/Torrance). 

► CPB: Klankbordbijeenkomst Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (Diederen). 

► Rathenau Instituut, KNAW en AWTI: gezamenlijk adviestraject Balans van de Wetenschap 

(Corbey/Torrance/Cools). 

► WRR: Hollands Spoor debat Veiligheid (Diederen). 

► RVO: toelichting van het AWTI-advies Collaborate to innovate tijdens de bijeenkomst Biomassa 

Toepassingen in Brazilië (Corbey). 

Een overleg met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) rond advies WTI-diplomatie 

(Schuurmans). 
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Organisatie en personeel 

6.1 De raad  

De AWTI bestond in 2016 uit tien leden, inclusief de voorzitter. De raad heeft elf keer plenair vergaderd. Naast de 

plenaire bijeenkomsten komen raadsleden en raadsmedewerkers in kleinere samenstellingen bijeen, in 

projectgroepen die de adviezen van de raad voorbereiden. Deze projectgroep vergaderingen hebben zo’n 30 keer 

plaatsgevonden. 

De samenstelling van de raad was in 2016 als volgt:  

► Prof.dr. U. (Uri) Rosenthal (voorzitter)  

► Prof.dr.ing. D.H.A. (Dave) Blank  

► Prof.dr.ir. K. (Koen) Debackere (per 1 februari 2016) 

► Prof. dr. R. (Roshan) Cools  

► Prof.dr. V.A. (Valerie) Frissen  

► Prof.dr. ir. T.H.J.J. (Tim) van der Hagen  

► Dr.ir. S. (Sjoukje) Heimovaara (per 1 februari 2016) 

► Prof.dr. E. (Emmo) Meijer  

► Dr.ir. A.J.H.M. (Arno) Peels  

► Prof.dr.ir. M.F.H. (Martin) Schuurmans  

► Dr. D.J.M (Dorette) Corbey (secretaris) (tot 1 augustus 2016) 

► Dr. P. (Paul) Diederen (wnd. secretaris, van 1 augustus tot en met 31 december 2016) 

 

6.2 Secretariaat: 

Het secretariaat ondersteunt de raad inhoudelijk en facilitair bij zijn werkzaamheden. Het secretariaat bestond 

aan het eind van 2016 uit twaalf personen. De samenstelling van het secretariaat was in 2016 als volgt:  

► Dr. D.J.M. (Dorette) Corbey (directeur tot 1 augustus 2016)  

Wetenschappelijke staf 

► Dr. P.J.M. (Paul) Diederen (plaatsvervangend secretaris/directeur, tevens waarnemend van 1 augustus tot 

31 december 2016))  

► Dr. C.L.M. (Christien) Dohmen, gedetacheerd vanuit RVO (tot 1 maart 2016) 

► Drs. A. (Annelieke) van der Giessen (senior raadsmedewerker vanaf 1 september 2016)  

► Drs. P.E. (Paula) Gouw (medior raadsmedewerker vanaf 1 januari 2016)  

► Dr. M.J. (Marcel) Kleijn (senior raadsmedewerker tot 1 april 2016)  

► Dr. mr. H.P.A. (Hamilcar) Knops (senior raadsmedewerker) 

► Dr. K.A. (Kathleen) Torrance (senior raadsmedewerker)  

► Drs. R. (Ruud) Verschuur (medior raadsmedewerker)  

► Drs.ir. A.J. (Ralf) Vermeer (detachering vanuit EZ van januari tot 1 juli 2016) 
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► R. (Rita) Isrie  

► S. (Sharita) Peek  

► P. (Paul) Seijmonsbergen (detachering vanuit OCW) 

► E. (Esther) de Swart  

► G. (Trudi) van der Wiel  

Rijkstrainees en Stagiaires 

► Catherine Endtz (rijkstrainee) (tot 1 september)  

► Nicole Linkels (rijkstrainee) (tot 1 maart) 

► Ninke Harten (EZ-rijkstrainee) (tot 31 december) 

► Stan van den Broek (stagiair)  

► Dennis Krijger (stagiair) 

► Hein Brookhuis (stagiair) 

► Floris Zuidema (stagiair) 

► Robert van Schaik (stagiair) 

6.3 Financiën en budget 

De AWTI heeft een jaarbudget van ca. 1,4 miljoen euro. Het merendeel van dit budget (ca. 1 miljoen euro) gaat 

naar personele kosten: vergoedingen van raadsleden en voorzitter en salarislasten van het secretariaat. Verder 

heeft de AWTI ca. 35.000 euro besteed aan inhuur van externe deskundigen, veelal voor het uitvoeren van 

beleidsstudies. Operationele kosten (vooral drukwerk en verzenden) en huisvestingskosten (huur pand, 

schoonmaak e.d.) vormen de resterende kostenposten. Over de besteding van de middelen die de AWTI van 

OCW en EZ krijgt, legt de organisatie op reguliere wijze verantwoording af aan deze departementen. 

Binnen de uitgangspunten van het Masterplan Rijkshuisvesting Den Haag, vastgesteld door het management van 

OCW en de ministerraad, verhuisde de AWTI op 9 september 2016 naar de Prins Willem-Alexanderhof 20 te Den 

Haag, waar ook het Nationaal Archief, de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad zijn gehuisvest.  
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AWTI-publicaties in 2016 

 

Adviezen 

► Januari – Advies: Durven delen – Op weg naar een toegankelijke wetenschap.  

► Juli – Advies: Vangen, verwerken en verwaarden – Het belang van kennisabsorptievermogen  

► September – Advies: Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen – Balans van de topsectoren 2016  

► December – Advies: Oppakken en doorpakken – Durven kiezen voor energie-innovatie 

► December – Advies: Houd de basis gezond – Prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie 

Achtergrondstudie 

► Augustus – Achtergrondstudie: R&D Attraction Networks - A report on stakeholder co-operation and STI 

diplomacy to attract investments in R&D 

Column 

► Maart, Geen topinstituut zonder valorisatieprogramma: lessen van het Vlaamse iMinds. Marcel Kleijn 

► Maart, Nederland heeft een Nationale ‘Impactagenda’ nodig. Dorette Corbey 

Jaarverslag 

► Mei, Jaarverslag 2015 

Werkprogramma  

► Augustus, Werkprogramma 2017 

Overige 

► Maart, Scriptie: Economic and Societal ambitions in the Top Sector Life Sciences and Health. Maaike den 

Heijer 

► Maart, Artikel in Th&ma: Nieuwe beroepen ontstaan, oude verdwijnen. Marcel Kleijn en Kathleen Torrance  

► Juni, Scriptie: Assessing the social element in the development of socio-technical systems: the network 

readiness level. The case of demand response in the port of Rotterdam. Dennis Krijger  

► Juli, Rapport International Comparative Performance of Netherlands' Research Base – 2015. Elsevier's 

Analytical Services 

► Juli, Scriptie: Don’t follow the recipe: The design of policy instruments to stimulate energy innovation within 

differing institutional contexts. Stan van den Broek  

 

  

https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2016/01/20/durven-delen/durven-delen.pdf
https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2016/07/06/vangen-verwerken-en-verwaarden/Vangen_verwerken.pdf
https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2016/09/06/advies-flexibiliseren-differentieren-scherper-kiezen---balans-van-de-topsectoren-2016/Advies+Flexibilseren%2C+differentieren%2C+scherper+kiezen.pdf
https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2016/12/01/advies-oppakken-en-doorpakken---durven-kiezen-voor-energie-innovatie/Oppakken_en_doorpakken_A4.pdf
https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/adviezen/2016/12/09/advies-houd-de-basis-gezond-%E2%80%93-prioriteiten-voor-extra-investeringen-in-onderzoek-en-innovatie/Houd+de+basis+gezond.pdf
https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/publicaties/2016/08/25/achtergrondstudie-rd-attraction-networks/RD+Attraction+Networks-Final+Report.pdf
https://www.awti.nl/actueel/columns/colum/2016/geen-topinstituut-zonder-valorisatieprogramma
https://www.awti.nl/actueel/columns/colum/2016/nederland-heeft-een-nationale-impactagenda-nodig
https://www.awti.nl/binaries/awti/documenten/jaarverslagen/2016/05/31/jaarverslag-2015/jaaverslag-2015-def.pdf
https://www.awti.nl/documenten/publicaties/2016/09/26/werkprogramma-2017
https://www.awti.nl/documenten/publicaties/2016/03/24/economic-and-societal-ambitions-in-the-top-sector-life-sciences-and-health
http://resolver.tudelft.nl/uuid:7be1f2df-3f9f-4e5f-9422-01dacf604f27
https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2016/07/06/international-comparative-performance-of-netherlands-research-base---2015
http://alexandria.tue.nl/extra2/afstversl/tm/Broek_SM_2016.pdf
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Werkwijze 

 

Bij het opstellen van de adviezen hanteert de AWTI een open en transparante aanpak. Hij betrekt beleidsmakers, 

politici en belanghebbenden actief bij elk adviestraject. Dit gebeurt gedurende het hele adviestraject. Deze 

aanpak maakt dat alle invalshoeken en knelpunten van een onderwerp grondig bestudeerd en bediscussieerd 

worden.  

Adviesvraag 

Elk adviestraject start met een overleg met de adviesvragers. Hierin wordt het adviesonderwerp verkend, en de 

adviesvraag verhelderd. Om een goede invalshoek te bepalen, worden eerdere onderzoeken en adviezen, ook 

van andere organisaties bestudeerd, en worden oriënterende gesprekken gevoerd.  

Adviestraject 

Na de verkenning stelt de raad vervolgens een aanpak voor het adviestraject vast. In een open interactie met de 

omgeving onderzoekt de AWTI het probleem, de oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen. Wanneer relevante 

informatie niet voorhanden is, schakelt de AWTI externe onderzoekers in om een achtergrondstudie uit te laten 

voeren. Daarnaast worden gesprekken gevoerd, workshops georganiseerd en werkbezoeken afgelegd om de 

benodigde informatie te verzamelen en het advies vorm te geven.  

In de meeste gevallen wordt uit de leden van de raad een projectgroep gevormd die een bijzondere 

betrokkenheid heeft bij de totstandkoming van het advies. De projectgroep bestaat uit twee tot vijf raadsleden die 

affiniteit hebben met het onderwerp.  

Aan het einde van het adviestraject worden alle verzamelde informatie en inzichten gebruikt om een standpunt te 

bepalen. Vaak wordt in de eindfase met relevante partijen of sleutelfiguren gesproken over de concept-conclusies 

en - aanbevelingen. De werkwijze die is gevolgd bij de totstandkoming van het advies wordt in het advies 

toegelicht. 

Publicatie en opvolging 

Op het moment dat de raad het advies aan de bewindslieden aanbiedt, wordt het openbaar. Soms gebeurt dit 

middels een persconferentie. De publicatie wordt vergezeld van een persbericht, tweets en berichten op de 

website, met als doel de adviezen voor een breed publiek openbaar te maken. Vaak worden na publicatie 

artikelen geschreven, en workshops en congressen georganiseerd of bijgewoond.  

Het kabinet is vervolgens bij wet verplicht binnen drie maanden te reageren op een gevraagd advies van de 

AWTI.  

 

 


