NOTITIE

BIJDRAGE AWTI AAN AO INNOVATIE,
COMMISSIE EZK - 11 JUNI 2019
Op de agenda van het AO Innovatie van 11 juni staan onder meer de kabinetsreacties op twee
adviezen van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI):
►
►

WTI-Diplomatie: offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en
innovatie (33009, nr. 62)
Verspreiding, de onderbelichte kant van innovatie (33009, nr. 66)

De AWTI zet in deze notitie enkele punten uit deze adviezen voor u op een rij.

Ontwikkel nu een strategie voor de internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie (WTI) en voer deze effectief uit

Het thema ‘WTI-Diplomatie’ is duidelijk opgepakt door de Kamer en de regering. Met de
instelling van het Internationaal Strategisch Overleg (ISO NL) is een stuurgroep gevormd zoals
door de AWTI geadviseerd. Nu komt het er op aan dat het ISO ook een inhoudelijke strategie
ontwikkelt, die gesteund wordt door het kabinet, zoals ook verzocht door de Tweede Kamer
(motie-Veldman c.s., 33009, nr. 56). Het kabinet geeft in zijn reactie op het AWTI-advies immers
zelf al aan dat “een omvattende internationale WTI-strategie momenteel ontbreekt.” Zo’n
strategie, waarin doelen, prioriteiten en focuslanden duidelijk zijn èn kennis en economie allebei
een plek hebben, is nodig want concurrerende landen zitten niet stil. Landen als Duitsland of
Zwitserland investeren gericht in internationalisering van WTI en het aantrekken en behouden
van talent.
Om vervolgens die strategie effectief uit te voeren adviseert de AWTI onder meer:1
►
►
►

1

Versterk het netwerk van innovatie-attachés verder, mede vanwege het belang van
zaken als economic intelligence en technologiescouting.
Stel middelen beschikbaar voor bilaterale innovatiesamenwerking en voor de
uitbreiding van inkomende en uitgaande innovatiemissies.
Ontwikkel een nationaal programma voor het aantrekken en behouden van talent en
ondersteun dit o.a. door meer beurzen voor buitenlands talent (zowel grants voor
topwetenschappers als beurzen voor studenten/toptalent).

Voor de uitgebreide aanbevelingen zie p. 32-35 van het advies of Bijlage 1 bij de Kabinetsreactie (33009, 62).

1

Meer aandacht nodig voor ‘verspreiding’ in het innovatiebeleid

De regering ziet het AWTI-advies ‘Verspreiding, de onderbelichte kant van innovatie’ als
ondersteuning van het huidige beleid. Dat is wat de AWTI betreft maar ten dele het geval.
Zo omvat het innovatiebeleid zeker instrumenten gericht op innovatieverspreiding, maar de
verschillende mogelijkheden waarvan bedrijven gebruik kunnen maken, sluiten nog niet op
elkaar aan. Er is dus geen sprake van de integrale aanpak die de AWTI adviseert. Hierdoor
stokt de verspreiding van innovatie te vaak alsnog zodra de mogelijkheden van een instrument
zijn uitgeput. Het innovatiebeleid is gericht op de totstandkoming van innovaties, terwijl dat
slechts een tussenstap is op weg naar betere verspreiding van innovaties. Pas daardoor worden
kunnen zoveel mogelijk mensen en organisaties profijt hebben van een innovatie.
De AWTI brengt graag twee concrete verbetermogelijkheden uit het advies onder uw aandacht:
►

►

Verbind de verschillende instrumenten waar dat kan aan elkaar en benut volop de
mogelijkheden om innovaties aan te schaffen.
o Denk aan de instrumenten ‘Small Business Innovation Research’ (SBIR), de
InnovatiePartnerschappen en het rijksbrede programma ‘Ruimte in Regels’.
o Sluit bijvoorbeeld met de deelnemers aan de SBIR-regeling een deal waarbij de
overheid actief helpt bij het adresseren van regels die verspreiding belemmeren.
o Benut veel meer de mogelijkheden in de Aanbestedingswet om als overheid
innovaties aan te schaffen en te gebruiken. Ook kan de regering innovatiegericht
inkopen bij decentrale overheden stimuleren en faciliteren en meer bewustzijn
creëren zowel aan de kant van de inkoper als aan de kant van de innovator.
Zet een rijksbrede experimenteerplaats op waar ministeries met elkaar en met
innovatoren en potentiële gebruikers kunnen samenwerken, experimenteren en van
elkaar leren rond innovaties en de verspreiding ervan.
o Dit kan in de vorm van een ‘innovatielab’, naar het voorbeeld van andere landen.

Verder lezen?
►
►

Advies WTI-Diplomatie
Advies Verspreiding

Heeft u vragen?
Neem dan vooral contact op met de AWTI:
over WTI-diplomatie met Hamilcar Knops, 06-25637178 of h.knops@awti.nl
over verspreiding van innovatie met Kathleen Torrance, 06-27821821 of k.torrance@awti.nl

Over de AWTI
De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van
wetenschap, technologie en innovatie. Met zijn strategische en gedegen beleidsadviezen
beoogt de AWTI de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen,
bedrijven en kennisinstellingen in Nederland te versterken. Zo wil de AWTI bijdragen aan een
toekomstbestendige Nederlandse economie en samenleving. Zie verder www.awti.nl
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