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Aanleiding
 Er ligt veel (toepasbare) kennis klaar bij 

kennisinstellingen

 Ondernemers willen en kunnen die kennis goed 

gebruiken.

 Ondernemers profiteren niet optimaal van de kennis 

die kennisinstellingen ontwikkelen.
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Hoe schept de Nederlandse overheid de juiste 

omstandigheden om kennisuitwisseling tussen 

kennisinstellingen en ondernemers optimaal te laten zijn?

Adviesvraag



Andere landen doen het beter

13-01-2022

Bron: Rathenau Instituut, Balans van de wetenschap 2020, p. 69
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Aanpak AWTI 
 Kijk gedifferentieerd naar kennisuitwisseling 

 3 typen bedrijven: hoog-, middel- en laag-innovatief

 Verschillende kennisinstellingen: toegepast onderzoeksinstellingen en 

van mbo tot universiteiten

 Type kennisdrager: document, mens of een mix van beide

 Bij elke combinatie van type bedrijf en type kennisinstelling horen 

specifieke vormen van kennisuitwisseling die heel geschikt zijn. 

 Focus maatregelen op die vormen van kennisuitwisseling 

met de meeste ruimte voor verbetering.
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Advies



Resultaten (1)
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AWTI-advies ‘Beter van start’ (2020) 

op verzoek van de Tweede Kamer 



Resultaten (2)
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Resultaten (3)
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Conclusie
 Mensen als dragers van kennis vormen een onderbelichte route van 

kennis-uitwisseling. 

 Afgelopen jaren is ingezet op co-locatie (campussen etc.) maar dat 

leidt niet zonder meer tot samenwerking. Aanpalend beleid/activiteiten 

zijn nodig. 

 Verder mist vooral het laag innovatieve bedrijfsleven de boot qua 

samenwerking. Het laag innovatief MKB heeft bovendien minder 

resources beschikbaar voor agendabeïnvloeding en 

onderzoekssamenwerking.
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Aanbeveling 1
 Zorg dat onderzoekers en ondernemers elkaar vaker en beter vinden 

13-01-2022 9



Aanbeveling 1a            Aanbeveling 1b
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1b: Overbrug de afstand tussen onderzoek 

en ondernemer door goed samen te werken 

langs de ‘keten’ van onderzoek.

► stimuleer samenwerking fundamenteel, 

toepassings- en praktijkgericht onderzoek

1a: Maak kennis beter toegankelijk (vindbaar 

en begrijpelijk) voor niet-wetenschappers.

► zorg als kennisinstelling voor een helder 

profiel, voor open access en vindbaarheid

► verbeter de kennisloket-functie 
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Aanbeveling 1c             Aanbeveling 1d
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1d: Bevorder dat onderzoekers en 

ondernemers samenwerken.

► bevorder gezamenlijke innovatieagenda’s

(met deelname mkb)

► faciliteer co-locatie en co-creatie plus  

flankerend beleid t.b.v. samenwerking

1c: Zorg voor een betere matching van 

vragen van ondernemers en onderzoekers.

► verbeter de vraagarticulatie

► maak in- en uitstappen mkb makkelijker

► bevorder vraagbundeling (o.a. seed money)
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Aanbeveling 2
 Bevorder de uitwisseling van kennis via mensen. Mensen maken het verschil.
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Aanbeveling 2
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Bevorder de kruisbestuiving via 

dubbelfuncties: 

► stimuleer dubbelaanstellingen

► bevorder tijdelijke switch 

(zoals Casimir-regeling) 

Gebruik de uitwisseling voor stages en 

afstuderen effectiever voor kennistransfer

Afgestudeerden of onderzoekers die 

vervolgens bij een bedrijf gaan werken 

spelen belangrijke rol in kennistransfer

► ‘innovatietraineeship’ is veelbelovend

► Zorg voor een goede ‘aanvoer’



Aanbeveling 3
 Stimuleer valorisatie op maat met professionele ondersteuning. 

Bied kennisinstellingen hiervoor de ruimte en mogelijkheden. 
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Discussie
Het advies is hier

te downloaden

Prins Willem-Alexanderhof 20

2595 BE Den Haag

Telefoon: 070 311 0920

Website: www.awti.nl
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https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2021/10/26/advies-kansen-pakken-met-kennis

