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Geachte mevrouw/meneer, 

 

In beginsel zijn de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer voorzien voor 17 maart 

2021. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) brengt hierbij drie 

belangrijke onderwerpen – de zaken waarover hij in de achterliggende vier jaar heeft 

geadviseerd – onder de aandacht van uw politieke partij. Zo kunt u deze meewegen bij het 

formuleren van uw verkiezingsprogramma. 

 

De verkiezingen vinden plaats in een periode van grote onzekerheid. De afgelopen periode is 

de wereld geconfronteerd met een pandemie met immense gevolgen op alle fronten van de 

samenleving. Wetenschappers, technologieontwikkelaars, innovatieve ondernemers en 

burgers bouwen samen de weg voorwaarts: uit de huidige crisis en voorwaarts naar de 

maatschappij van de toekomst. Willen zij deze rol nu en in de toekomst goed kunnen 

vervullen, dan is actief overheidsbeleid nodig langs de in deze brief beschreven lijnen. De 

bijbehorende AWTI-adviezen zijn in de voetnoten bij de notitie terug te vinden.  

 

1.Transities en een toekomstbeeld voor Nederland1 
Wetenschap, (sleutel)technologieën en innovaties kunnen veel beter worden benut voor 

maatschappelijke transities, en voor de toekomst van onze economie en samenleving, dan nu 

gebeurt. Hiervoor zijn drie zaken volgens de AWTI nodig:  

► Een overkoepelend beeld voor het Nederland van de toekomst, dat dient als wegwijzer 

voor de denkrichting en ontwikkelenergie van wetenschappers, 

technologieontwikkelaars, innovatieve ondernemers en andere innovatieve groepen. Er 

is behoefte aan een verhaal dat bestaande visies op deelterreinen samenbreng en één 

vergezicht vormt. Het verhaal laat zien waarom verandering nodig is. Waarin willen we 

investeren, waarin juist niet en waarom? Het is aan u als politieke partijen om de 

noodzaak van dit verhaal onder de aandacht te brengen van kiezers; het is aan de 

nieuwe regering om de totstandkoming van het verhaal straks in een regeerakkoord te 

verankeren. 

► Transformatieve coalities, waarin diverse partijen over disciplinegrenzen heen met elkaar 

samenwerken en van elkaar leren. Deze coalities bevatten wetenschappers, 

ondernemers en ambtenaren, jongeren, creatieve denkers en kunstenaars. 

                                                      

1  Onderliggende adviezen: Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities 
(2020) en Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën (2020). 
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► Een integrale aanpak voor sleuteltechnologieën. Om technologische mogelijkheden, 

economische kansen, publieke belangen en maatschappelijke opgaven aan elkaar te 

verbinden. Een richtinggevend kader voor sleuteltechnologieën is nodig om doordachte 

en weloverwogen keuzes te maken over substantiëlere investeringen. 

 

Toelichting 

De komende jaren zijn bewust ingezette transities nodig om de maatschappelijke opgaven te 

adresseren. De ‘harde reset’ als gevolg van de coronacrisis biedt een uitgelezen kans om niet 

terug te gaan naar de ‘oude’ economie, maar een nieuwe economie op te bouwen, gericht op 

duurzaamheid. Beleid voor transities naar een toekomstbestendige samenleving staat nog in 

de kinderschoenen, maar is hard nodig. Wetenschap, technologie en innovatie zijn van groot 

belang bij het realiseren van deze transitie – zij bieden houvast bij de fundamentele en 

langlopende maatschappelijke veranderingen in de structuur, cultuur en infrastructuur van 

een samenleving. 

2. Kennis in een dynamische tijd2 
De grote vraagstukken en razendsnelle ontwikkelingen vragen van de overheid, bedrijven en 

andere maatschappelijke organisaties het vermogen om kennis te absorberen en flexibel in te 

spelen op de externe dynamiek. Dit is eens te meer duidelijk geworden sinds het ontstaan 

van de coronacrisis.  

 

Om in de toekomst de samenleving te voorzien van de juiste kennis is een aantal zaken 

nodig: 

► Het stelsel van onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling dient beter te worden 

toegerust op de toekomst. Kennisinstellingen hebben een heldere maatschappelijke 

opdracht nodig, waarop ze zich kunnen richten. Voldoende aandacht voor fundamenteel, 

ongebonden onderzoek is essentieel voor een vitaal stelsel. 

► Universiteiten en hogescholen moeten zich meer profileren, meer focus aan brengen en 

beter samen werken. Dit is nodig om drie redenen: zodat studenten op de juiste plek 

terecht komen; zodat het stelsel in staat blijft om impact te hebben; en zodat het 

onderwijs en onderzoek zich beter positioneren in het internationale speelveld.  

► De komende jaren is nadrukkelijk aandacht nodig voor interactie tussen 

kennisinstellingen en departementen. Onontbeerlijk is de aanwezigheid van inhoudelijke 

kennis en expertise bij de overheid, evenals de toegankelijkheid van kennis voor het 

parlement.  

 

Toelichting 

Nederlandse universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en planbureaus zijn van 

gerenommeerde kwaliteit: zij zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs, het 

                                                      

2  Onderliggende adviezen: Onmisbare schakels. De toekomst van het toepassingsgericht onderzoek (2017) en 
Het stelsel op scherp gezet. Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek (2019). 



 

verrichten van onderzoek en overdragen van kennis. Toepassingsgericht onderzoek is een 

belangrijke schakel tussen het fundamenteel onderzoek en de toepassing van kennis. Zowel 

het fundamentele als het toepassingsgericht onderzoek dragen in belangrijke mate bij aan 

versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven, bieden inhoudelijke ondersteuning 

van de overheid bij het aanpakken van grote beleidsvragen en dragen bij aan het duiden en 

oplossen van maatschappelijke vernieuwingsopgaven. Om optimaal gebruik te maken van 

kennis moet de overheid bewust omgaan met cultuur- en dynamiekverschillen tussen 

kennisinstellingen, de ministeries, het parlement en bedrijven. Ook is het belangrijk dat de 

overheid zelf weet te sturen op de ontwikkeling van kennis (‘evidence’). Daarmee wordt 

afhankelijkheid van de strategische agenda’s van selecte gevestigde partijen voorkomen. 

Deze ‘governance of evidence’ vraagt om vakinhoudelijke kennis binnen de overheid. 

3. Goed functionerende kennis- en innovatie-
ecosystemen3 
Voor de ontwikkeling, verspreiding en benutting van kennis en innovatie zijn goed-

functionerende kennis- en innovatie-ecosystemen nodig. Het is van belang om deze 

ecosystemen de komende jaren te versterken en nieuwe ecosystemen tot ontwikkeling te 

brengen.  

Hiervoor is het volgende nodig:  

► Investeren in ongebonden en risicovol onderzoek, waarmee de brede kennisbasis kan 

worden versterkt en nieuwe, nog onvermoede inzichten en technologieën kunnen 

ontstaan.  

► Structurele beleidsaandacht voor de verspreiding van innovaties. 

► Excellente onderzoekallianties en een duidelijkere profilering door kennisinstellingen. 

► Een strategisch afwegingskader voor gerichte investeringen in de versterking van 

ecosystemen, kennisontwikkeling en innovatie. 

► Een programmatische aanpak voor interdisciplinaire coalities die voor een langere tijd 

werken aan onderzoek en innovatie voor maatschappelijke opgaven en 

sleuteltechnologieën. Deze coalities omvatten universiteiten, hogescholen, publieke 

kennisorganisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

► Een integrale, cross-departementale aanpak die meerdere beleidsterreinen betrekt en 

economische kansen, maatschappelijke uitdagingen en publieke waarden met elkaar 

verbindt.  

 

Toelichting 

Nederland is een vooraanstaande speler te midden van de vele andere landen waar 

kennisontwikkeling voorop staat. Om onze koppositie te behouden, moeten we ook de 

                                                      

3  Onderliggende adviezen: Houd de basis gezond. Prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie 
(2016), Onmisbare schakels. De toekomst van het toepassingsgericht onderzoek (2017), Verspreiding. De 
onderbelichte kant van innovatie (2018), Het stelsel op scherp gezet. Naar toekomstbestendig hoger onderwijs 
en onderzoek (2019) en Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën (2020) 



 

komende jaren actief grip blijven houden op innovatieve ontwikkelingen en technologische 

toepassingen. We moeten uitgaan van onze eigen waarden en sterktes en onze strategieën 

daarop aansluiten. Alleen dan kan Nederland ook in de toekomst haar kansen optimaal 

benutten.  

 

Dit vraagt om goed functionerende ecosystemen die voldoen aan alle randvoorwaarden:  

► Een sterke verwevenheid tussen onderwijs, fundamenteel onderzoek, 

toepassingsgericht onderzoek en innovatie;  

► Effectieve netwerken van onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke 

organisaties, grote bedrijven, mkb en startups; zowel binnen als buiten Nederland; 

► Onderkenning van de cruciale rol van de regio’s in deze ecosystemen: hier komen de 

problemen en oplossingen bij elkaar. 

 

Samengevat vragen wij u om in uw verkiezingsprogramma de volgende zaken te agenderen: 

de totstandkoming van een toekomstbeeld voor een Nederland na transitie; ontwikkeling van 

transformatieve coalities als inclusieve manier om te werken aan deze transities; het belang 

van kennis in en na deze crisis; en het belang van beleidsstrategieën gericht op het behoud 

en de uitbouw van sterke kennis- en innovatie-ecosystemen. 

 

Wij hopen u hiermee niet alleen geïnformeerd maar vooral geïnspireerd te hebben om in uw 

verkiezingsprogramma voldoende aandacht te schenken aan het op peil houden, steunen en 

stimuleren van wetenschap, technologie en innovatie. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

 

Sjoukje Heimovaara 

Vicevoorzitter AWTI4 

Kathleen Torrance  

Plaatsvervangend secretaris AWTI 

 

 

                                                      

4  Deze brief is niet door de voorzitter van de AWTI, dhr. Uri Rosenthal, ondertekend, vanwege zijn rol als voorzitter 
van de programmacommissie van een van de politieke partijen. 


