
 
 

Britse overheid sterk betrokken  
bij wetenschap en innovatie 
De Britse overheid geeft op allerlei manieren blijk van haar betrokkenheid 
bij wetenschap, technologie en innovatie. Dit beleidsveld heeft tevens een 
centrale positie gekregen in de Britse overheidsorganisatie. Dit stelt de 
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in de 
landenstudie Food for Thought, die hij vandaag aanbiedt aan 
staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
  
Het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben allebei internationaal succesvolle 
wetenschaps- en innovatielandschappen. Zij nemen doorgaans vergelijkbare 
posities in op internationale rankings van deze gebieden. Toch hebben zij heel 
verschillende systemen. AWT-voorzitter Rosenthal: “Het Verenigd Koninkrijk kent 
een sterkere focus op excellentie en impact van wetenschappelijk onderzoek en 
hecht veel belang aan de topuniversiteiten die in de loop der tijd zijn opgebouwd. 
De Britten leggen ook sterk de nadruk op science for policy en op het in stand 
houden van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.” De AWT trekt geen 
expliciete conclusies uit deze en andere verschillen, maar brengt ze als ‘food for 
thought’ voor Nederland onder de aandacht.  
  
Staatssecretaris Dekker: “Het wetenschappelijk niveau in het VK en Nederland is 
grosso modo gelijk. We hebben dan ook veel gemeen. Zo hebben we in de 
Britten belangrijke partners gevonden in ons streven naar open access, het 
publiek beschikbaar maken van onderzoekresultaten. Aan de andere kant 
kunnen we veel van elkaar leren. De Britten zijn er bijvoorbeeld zeer bedreven in 
om wetenschappelijke ontdekkingen samen met private investeerders via een 
start-up vlot naar de markt te brengen. Daar kunnen wij nog een enorme slag 
maken.”  
  
Leren van andere landen op het gebied van wetenschap, technologie en 
innovatie gebeurt nog te weinig. De AWT is daarom in 2012 gestart met een 
reeks landenstudies. Met deze reeks wil de AWT belangstellenden informeren en 
inspiratie opdoen voor Nederland. Dit is het tweede rapport, het eerste had 
Duitsland als onderwerp.  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Noot voor de redactie: 
  
De landenstudie ‘Food for Thought’ wordt op 7 juli 2014 aangeboden aan staatssecretaris 
Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die dag vanaf 10:30 uur zal de 
landenstudie beschikbaar zijn op www.awt.nl. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Kathleen Torrance  (0653765051; k.torrance@awt.nl).  
  
De AWT 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 
AWT zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zij hebben zitting op 
persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen gevestigde belangen. 
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