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Voor u ligt het werkprogramma Nederland Ondernemend Innovatieland. 

Het project Nederland Ondernemend Innovatieland is een van de  
10 projecten uit het beleidsprogramma ‘Samen Leven, Samen Werken’. 
In dit project neemt het kabinet een aantal initiatieven om zowel de 
concurrentiekracht van Nederland te versterken als maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken. 

De voorgenomen acties van het project Nederland Ondernemend 
Innovatieland liggen op het raakvlak van kennis, innovatie en onder
nemerschap. Zij vragen om een overheidsbrede inspanning. Daarom 
is er een interdepartementale programmadirectie Kennis en Innovatie 
opgericht om de samenhang in het overheidsbeleid over kennis,  
innovatie en ondernemerschap te verbeteren. Deze programmadirectie 
gaat de uitvoering van het project Nederland Ondernemend Innovatie
land ter hand nemen. In de programmadirectie werken nu de ministeries 
van BZK, Defensie, Economische Zaken, Justitie, LNV, OCW, VROM, VWS  
en VenW samen. Mogelijk sluiten ook andere ministeries nog aan.

De voornemens van dit werkprogramma zijn onder meer gebaseerd 
op rondetafel gesprekken met ondernemers, onderzoekers, studenten 
en technostarters. Maar ook is gesproken met kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties. Waar mogelijk zijn de resultaten en 
ambities zo concreet mogelijk opgeschreven. 

Plannen maken is één. Resultaten boeken daar komt het nu op aan.  
Vanaf het najaar van 2007 zullen de eerste acties zichtbaar worden en 
daarom zal ook jaarlijks dit werkprogramma worden geactualiseerd.  
Uw reactie en suggesties horen wij graag. Op www.kennisinnovatie.nl 
vindt u verdere informatie over de activiteiten en heeft u de mogelijk  
heid uw ideeën naar ons toe te sturen. Daarmee kunt u helpen van  
Nederland dé plek te maken om te werken, te ondernemen en te leven! 

Mede namens mijn collega’s wens ik u veel leesplezier.

Maria van der Hoeven
Minister van Economische Zaken

VoorwoordInhoud
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“Er komt een langetermijnstrategie 
voor innovatie en ondernemer schap 
door samenwerking tussen overheid, 
bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs. Het 
Innovatieplatform nieuwe stijl ondersteunt 
deze strategie. Innovatie in onderwijs, zorg, 
energie en andere publieke voorzieningen 
krijgt hierin ook een plaats”.  Dat was de 
opdracht die het kabinet zich stelde met 
het project ‘Nederland Ondernemend 
Innovatieland’, binnen de tweede pijler van 
het coalitieakkoord.  

In het beleidsprogramma gaf het kabinet 
aan wat het verder wilde met deze ambitie. 

1  Inleiding

Nederland heeft een sterke kenniseconomie 
nodig. Door verhoging van de arbeids
productiviteit en het bedenken en ontwik
kelen van nieuwe producten en diensten 
moet onze welvaart op peil blijven. 

Maar welvaart alleen is onvoldoende. 
Wel vaart is een middel om welzijn te 
bereiken. Het Sociaal Cultureel Planbureau 
rapporteerde twee jaar geleden dat burgers 
in Nederland wel tevreden zijn over hun 
levensstandaard, maar níet over de samen
leving. Mensen worstelen met grote, deels 
nieuwe, maatschappelijke problemen 
–  bijvoorbeeld op het gebied van klimaat
verandering, energievoorziening, veiligheid, 
zorg en mobiliteit. 

Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn 
onontbeerlijk om deze problemen aan te 
pakken, vooral in onderlinge samenhang. 
Het kabinet wil daarom de publieke en 
private sector dicht bij elkaar brengen. 
Om tot oplossingen te komen voor maat
schappelijke vraagstukken én tegelijkertijd 
kansen te bieden voor nieuwe economische 
activiteiten. 

Nederland heeft al veel kennis in huis. 
Bijvoor beeld op het gebied van water
management, landbouw, voeding en 
chemie. Maar kennis moet je op peil houden. 
Wat dat betreft is Nederland kwetsbaar. 
De publieke uitgaven aan onderzoek en 
ontwikkeling zijn internationaal gezien 
gemiddeld (0,75 procent van het Bruto 

 2  De stand van het land
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Binnenlands Product). Maar ons bedrijfsleven 
blijft in dit opzicht internationaal achter. En 
de achterstand wordt groter.

Nederland heeft uitstekend weten schap
pelijk onderzoek in huis. Maar het heeft 
nog onvoldoende hoger opgeleiden en niet 
genoeg aantrekkingskracht op (top)talent 
van eigen of vreemde bodem. Ook blijft 
kennis nog te veel hangen bij kennis
instellingen. Terwijl er mooie kansen liggen 
als deze kennis meer haar weg vindt naar 
nieuwe innovatieve producten en diensten   
die op hun beurt bijdragen aan oplossingen 
voor maatschappelijke vraagstukken. 
Over heden, bedrijven en kennisinstellingen 
maken nog onvoldoende gebruik van elkaars 
kennis en innovatieve vermogen.

Er staat onder meer: “In het verlengde van 
de sleutelgebiedenaanpak, zal in het kader 
van het project Nederland Ondernemend 
Innovatieland een aantal maatschappelijke 
innovatie programma’s worden gestart op 
technologiegebieden waarop Nederland kan 
uitblinken en die kunnen bijdragen aan de 
realisatie van maatschappelijke doelen.” 

Met dit plan van aanpak geeft het kabinet 
verder invulling aan deze ambities. Het is 
opgesteld door de interdepartementale 
programmadirectie Kennis en Innovatie 
waarin de ministeries van BZK, Defensie, 
EZ, Justitie, LNV, OCW, VROM, VWS en VenW 
samenwerken.
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Met het project Nederland Ondernemend 
Innovatieland (NOI) wil het kabinet twee 
dingen bereiken:
•	 	het	vergroten	van	de	concurrentiekracht	

van Nederland;
•	 	het	aanpakken	van	maatschappelijke	

vraagstukken met behulp van innovaties. 

Deze twee doelen hangen natuurlijk nauw 
samen. De samenleving is immers gebaat 
bij duurzame en slimme bedrijvigheid die 
mee helpt maatschappelijke vraagstukken 
op te lossen. Dat vereist van de overheid 
aller eerst een gedeelde en samenhangende 
strategie op het gebied van kennis 
(onder zoek en onderwijs), innovatie en 
ondernemer schap. Want om internationaal 
te concurreren zijn een goed opgeleide 
bevolking, ondernemende geesten en 
innovatieve diensten en producten doorslag

3  Nederland Ondernemend Innovatieland

gevend. En om maatschappelijke opgaven 
aan te pakken – van goede zorg tot duur
zame energie en van een schoon milieu tot 
goed onderwijs – hebben we die knappe 
koppen en innovatieve ideeën, producten en 
diensten nodig.  

Binnen het project Nederland Ondernemend 
Innovatieland werkt het kabinet aan het 
bereiken van deze doelen. Dat doet het 
kabinet door een lange termijnstrategie 
voor ondernemerschap en innovatie 
te ontwikkelen, door maatschappelijke 
innovatie  programma’s te starten waarin 
innovaties worden gebruikt om tot 
oplossingen te komen voor belangrijke 
vraag stukken van deze tijd en door acties die 
het innovatieve vermogen van Nederland 
nog verder versterken. 

De interdepartementale programmadirectie 
Kennis en Innovatie is opgericht om het 
project Nederland Ondernemend Innovatie
land uit te voeren en de samenhang in het 
overheidsbeleid over kennis, innovatie en 
ondernemerschap te verbeteren. Het werk
programma van de programmadirectie heeft 
drie onderdelen:
•	 	opstellen	van	een	langetermijn

strategie voor kennis, innovatie en 
ondernemerschap;

•	 	uitwerken	van	een	maatschappelijke	
innovatieagenda;

•	 	fungeren	als	katalysator	voor	programma’s	
die gericht zijn op de versterking van het 
innovatief vermogen van bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden. 

De invulling van de onderdelen van het 
werk programma is, behalve op de voor
nemens uit het coalitieakkoord en het 
beleids programma, gebaseerd op gesprek
ken met ondernemers, onder zoekers, 
techno starters, scholen en branche
organisaties. Verder is gebruik gemaakt 
van	analyses	die	in	de	afgelopen	jaren	over	
kennis, innovatie en ondernemerschap
beleid zijn opgesteld. Jaarlijks zal het 
werkprogramma worden geactualiseerd.  

4  Programmadirectie Kennis en Innovatie

Het onderstaande schema geeft een 
overzicht van de onderdelen van het 
werkprogramma (in oranje). 

Hoe wordt de samenwerking tussen 
de programma directie en bestaande 
organisaties vormgegeven? 

Samenwerking met de ministeries
De programma directie Kennis en Innovatie 
speelt een verbindende, versterkende 
en inspirerende rol. Als er door inter
departementale samenwerking betere 
resultaten kunnen worden geboekt, dan 
is de programma directie bij uitstek het 
verband waarbinnen zulke initiatieven, 
programma’s of projecten kunnen worden 
ontwikkeld of (al dan niet tijdelijk) onder
gebracht. Dit betekent dat de programma
directie nauw samenwerkt met de betrokken 
ministeries en ook gebruik zal maken van 
hun ervaring, onder meer door detachering 
van medewerkers.

Samenwerking met 
uitvoeringsorganisaties
De programmadirectie voert zelf geen 
overheids programma’s uit, daarvoor zijn de 
(departementale) uitvoeringsorganisaties. 

De programmadirectie kan waar nodig wel 
opdrachten aan deze organisaties geven.

Samenwerking met het 
Innovatieplatform
Het Innovatieplatform reikt, vanuit een 
onafhankelijke rol en op basis van zijn 
hechte verbindingen met de samenleving, 
ideeën en voorstellen aan. Met de 
programmadirectie krijgt het kabinet de 
beschikking over een klein, slagvaardig, 
interdepartementaal team om daarvan 
optimaal te profiteren. De werkplannen van 
beide organisaties worden, met oog voor 
de eigen verantwoordelijkheden, op elkaar 
afgestemd. 

Deze rolverdeling voorkomt doublures. In 
plaats van verschillende departementen 
die ieder voor zich aan de slag gaan wordt 
op een aantal onderwerpen de krachten 
gebundeld in de interdepartementale 
programmadirectie en waar mogelijk 
samen gewerkt met het Innovatieplatform. 
Dit maakt het functioneren van de overheid 
overzichtelijker en draagt bij aan het 
verminderen van de bestuurlijke drukte op 
het innovatieveld.

De overheid kan dit niet alleen. Samen met 
onder zoekers, ondernemers en burgers 
moet gewerkt worden aan een innovatiever 
en ondernemender Nederland. Belangrijk 
zijn ook de ideeën en voorstellen die het 
Innovatieplatform hierover aanreikt.  

De uitdagingen en acties die nodig zijn om 
deze doelen te halen gaan de hele overheid 
aan. Bij kennis instellingen en bedrijven 
klinkt de roep om helder en consistent 
beleid op het raakvlak van kennis, innovatie 
en ondernemerschap. En ook de OESO 
heeft een vergelijkbaar signaal afgegeven. 
Dit vergt een overheidsbrede inspanning, 
waarbij strakke regie nodig is. Dat wordt 
gedaan door de interdepartementale 
programmadirectie Kennis en Innovatie.

* kennisinstellingen, SN, NWO, KNAW, STW, etc

Nieuwe programma’s/
projecten bij afzonderlijke 
departementen of andere 
organisaties*

Lopende programma’s/
projecten bij afzonderlijke 
departementen of andere 
organisaties*

Lopende programma’s/
projecten bij afzonderlijke 
departementen die beter 
verbreed kunnen worden

Maatschappelijke innovatieagenda:
•	 toekomstverkenningen	integreren
•	 kansen	in	kaart	brengen
•	 opstellen	agenda

Versterken innovatief vermogen:
•	 Nederland	als	brandpunt	voor	talent
•	 kennis	moet	rollen
•	 de	innovatieve	overheid

Nieuwe programma’s/
projecten die vragen om 
een interdepartementale 
aanpak

n e d e r l a n d  o n d e r n e m e n d  i n n o V a t i e l a n d

Langetermijnstrategie
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De voornemens die in dit werkprogramma 
zijn opgenomen, zijn onder meer gebaseerd 
op rondetafel gesprekken die de ministers 
van EZ en OCW hebben gevoerd met MKB
ondernemers, onderzoekers, studenten 
en technostarters. Ook is gesproken met 
bedrijven, kennisinstellingen en maatschap
pelijke organisaties. Waar mogelijk zijn de 
resultaten en ambities zo concreet mogelijk 
opgeschreven. Plannen maken is één 
Resultaten boeken daar komt het nu op aan. 
Daar rekenen maatschappelijke sectoren, 
bedrijven en kennisinstellingen op. Vanaf 
het najaar van 2007 zullen de eerste acties 
zichtbaar worden.

5.1 Langetermijnstrategie Nederland 
Ondernemend Innovatieland
Om onze welvaart en ons welzijn voor de 
toekomst veilig te stellen, heeft Nederland 
goed opgeleide mensen nodig, toeganke
lijke en hoogwaardige universiteiten, 
hogescholen en onderzoeksinstituten en 
ook meer ondernemingszin: de basis van 
onze kenniseconomie moet breder. 

Talent moet de kans krijgen om zich te 
ontplooien. Dit vraagt om een cultuur 
waarin uitmuntende wetenschappers en 
ondernemers worden gewaardeerd; om 
ruimte voor innovatieve starters en groeiers: 
de top van onze kenniseconomie moet 
hoger. 

Tenslotte zijn er hechte verbindingen nodig 
tussen onderzoekers, onderwijzers, onder
nemers; en tussen de makers en gebruikers 
van kennisproducten: kennis moet beter 
worden benut. 

Deze drie uitdagingen zijn belangrijke 
elementen voor een strategie om van 
Nederland een ondernemend en innovatief 
land te maken. Zij weerspiegelen veel 
gehoorde opmerkingen van ondernemers, 
techno starters en onderzoekers. Het kabinet 
zal een lange termijn strategie opstellen, 
inclusief concrete ambities en doelstellingen. 
Deze strategie moet begin 2008 af zijn. 
Adviezen van het Innovatieplatform 
zullen hierin worden verwerkt, waarbij de 
Kennisinvesteringsagenda kan worden 
meegenomen. De langetermijnstrategie 
vormt het richtinggevend kader voor 
initiatieven voor de korte en middellange 
termijn.

De interdepartementale programmadirectie Kennis en Innovatie is 
een bijzondere eend in de bijt van de rijksoverheid. Opgericht voor 
vier jaar, met een opdracht die vereist dat de vensters naar buiten wijd 
open staan. Wij kiezen voor een manier van werken die zich kenmerkt 
door de volgende stijl:

d o e l
nederland ondernemender 
en innovatiever

a a n p a k
opstellen van langetermijn
strategie
Eerste kwartaal 2008

uitvoeren en monitoren 
van  korte en middellange
termijnacties in het kader
van de langetermijn strategie
Tijdens kabinetsperiode 

r e s u l t a a t
top 5 positie in european 
innovation scoreboard  
(nu 7e plaats)
Einde kabinetsperiode

l a n g e t e r m i j n s t r a t e g i e 
n e d e r l a n d  o n d e r n e m e n d 
i n n o V a t i e l a n d

 5  Werkprogramma

Denken vanuit de eindgebruiker
Burgers merken dat innovaties bijdragen aan het 
oplossen van maatschappelijke vraag stukken; we 
geven onder zoekers en studenten de kans om hun 
ondernemerszin te ontplooien en hun kennis en 
kunde te benutten voor het oplossen van maatschap
pelijke opgaven. Ondernemers met baan brekende 
innovaties krijgen de ruimte.

Meerwaarde door samenwerking & dialoog
We kiezen voor een open en intensieve manier van 
samenwerken – zowel binnen de overheid als daar 
buiten. Onze kracht zit in het leggen van (inhoude lijke) 
verbindingen tussen onderzoek, onderwijs, innovatie 
en ondernemerschap. Onverwachte partners zijn 
welkom, nieuwe allianties inspirerend. Om scherp te 
blijven vragen we periodiek aan een groep onder
nemers, onderzoekers, studenten en vertegenwoor
digers van brancheorganisaties om ons werk te 
becommentariëren en om ideeën aan te dragen.

Vertrouwen geven aan partijen in de samenleving
We maken geen gebruik van dicht getimmerde 
regelingen waar veel papier bij komt kijken, maar 
gaan uit van autonomie en duidelijke afspraken over 
prestaties (beper king regeldruk).

Uitgaan van sterktes en kansen
We gaan uit van onze eigen sterktes en vertalen 
alle – soms op het eerste gezicht bedreigende – 
ontwikkelingen in mogelijk heden en kansen. Zo 
hebben we met de opkomst van China en India er niet 
alleen twee stevige concurrenten bij gekregen, maar 
ook twee heel interessante afzet markten van tezamen 
meer dan 2 miljard mensen. Dit vraagt een offensieve 
en actieve rol waarin kansen optimaal benut worden.

Leren van ervaringen
De afgelopen jaren is op verschillende terreinen 
gewerkt aan vernieuwende aanpakken. Bijvoorbeeld 
de innovatie programma’s, SBIR, Energietransitie, 
intro  ductie vraagsturing bij TNO en de Grote Techno lo
gische Instituten, Innovatienetwerk Grens verleg gend 
in duurzame Agro, etc. Daarnaast heeft bijvoorbeeld 
de	kennis	investeringsagenda	een	heldere	analyse	
opgeleverd. Wij bouwen hierop voort. Niet telkens iets 
nieuws beginnen, maar behouden wat goed gaat en 
afschaffen wat niet werkt.

Het geven van het goede voorbeeld
Wij willen ook zelf innoverend en inspirerend werken. 
Daar hoort bij dat er ruimte is om te experimenteren; 
dat we zoeken naar nieuwe wegen om kennis te 
ontsluiten en te delen; dat we effectief omgaan 
met ons grootste kapitaal: de denkkracht van de 
medewerkers en van onze relaties. Dat vereist ook 
een flexibele manier van organiseren: collega’s 
van binnen en buiten de overheid zijn welkom. Ter 
versterking van elkaars rol werken het projectbureau 
van het Innovatie platform en de programmadirectie 
samen vanuit één huis, dat ook voor anderen goed 
toegankelijk is, aan een innovatiever Nederland.

o n z e  s t i j l  V a n  w e r k e n
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5.2 Maatschappelijke innovatieagenda
Economische en maatschappelijke doel
stellingen kunnen heel goed samengaan. 
Het kabinet stimuleert deze kruisbestuiving 
door samen met belanghebbenden rich
ting gevende maatschappelijke innovatie
agenda’s uit te werken. Deze rijksbrede 
agenda’s formuleren de ambitie van 
Neder land om internationaal voorop te 
lopen in het aanpakken van vraagstukken 
rondom bijvoorbeeld scho  ne energie, goed 
onderwijs, duurzaam waterbeheer, gezonde 
voeding, goede gezondheidszorg, milieu, 
mobiliteit en veiligheid. In de aanpak zal 
worden aangesloten bij sterke technologie
gebieden in Nederland die maatschappelijk 
een duidelijke relevantie hebben. De 
programmadirectie bereidt deze agenda 
voor en trekt daarvoor nauw op met het 
projectbureau van het Innovatieplatform. 
Ook zal gebruik worden gemaakt van de 
kennis en ervaring van betrokken departe
menten, zodat kan worden voortgebouwd 
op wat al gedaan is.

De agenda’s vormen de basis voor de 
ontwikkeling van concrete maatschappelijke 
innovatieprogramma’s. Deze programma’s 
bieden per maatschappelijk vraagstuk een 
overheidsbrede, samenhangende aanpak 
om innovaties te bevorderen. In 2008 
wordt begonnen op een viertal gebieden: 
energie, water, zorg en onderwijs. Veiligheid 
en duurzame agro innovatie volgen kort 
daarop. Voor de uitvoering van deze 
programma’s heeft het kabinet extra geld 
uitgetrokken (zie paragraaf 6.4).  

De innovatieprogramma’s zullen rekening 
houden	met	de	situatie	en	dynamiek	van	
de sectoren waarop zij betrekking hebben. 
De acties die voortvloeien uit een innovatie
programma kunnen dan ook verschillend 
van karakter zijn – afhankelijk van de 
vast gestelde behoeften bij een thema. Het 
kan gaan om (on)nodige regelgeving, om 

onderzoek en onderwijs, om ondernemer
schap en om de samenwerking tussen 
kennisinstellingen, overheden en bedrijven. 
De maatschappelijke innovatieprogramma’s 
zullen aansluiten bij technologieën en 
wetenschapsgebieden waarin Nederland 
sterk is.  

Het Innovatieplatform zal het voortouw 
nemen in de advisering over de mogelijk
heden van innovatie op het vlak van zorg, 
water en onderwijs. Het kabinet zal deze 
voorstellen gebruiken bij het opstellen van 
de agenda’s en programma’s. 

ICT speelt een belangrijke rol bij de aanpak 
van maatschappelijke uitdagingen. De 
maatschappelijke innovatieprogramma’s die 
worden ontwikkeld zullen aansluiten op de 
projecten uit het bestaande actieprogramma 
‘Maatschappelijke Sectoren en ICT’.

5.3 Versterken innovatief vermogen
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden 
moeten volop de gelegenheid hebben om te 
vernieuwen. Bij de derde deeltaak fungeert 
de	programmadirectie	als	katalysator	
voor programma’s die het innovatief 
vermogen van bedrijven, kennisinstellingen 
en over heden versterken. Zij richt haar 
inspanningen op drie aandachtsgebieden:
• Nederland als brandpunt voor talent;
• Kennis moet rollen;
• De innovatieve overheid.

5.3.1  Nederland als brandpunt voor 
talent
Nederland moet beschikken over voldoende 
talent (kwantiteit), de ‘juiste’ talenten 
(kwaliteit), meer ondernemerschap en een 
ondernemende houding in het onderwijs. 
Hoewel op dit vlak de afgelopen jaren de 
nodige initiatieven zijn genomen, blijft 
toptalent op de Nederlandse arbeidsmarkt 
schaars. 

Onder de noemer ‘Nederland als brandpunt 
voor talent’ zal een nieuwe impuls worden 
gegeven aan het vergroten van onder
nemend en vernieuwend talent, én zal 
worden gewerkt aan meer samenhang in de 
bestaande initiatieven. Daarbij gaat het om:

• Aanpak van arbeidsmarkttekorten 
technici en technologen  
Dit gebeurt via de in te stellen taskforce 
Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 
(TOA), waarbij het bedrijfs leven een leidende 
rol krijgt.

• Ketenaanpak kennismigranten  
Om Neder land daadwerkelijk tot een 
pleister plaats voor kenniswerkers te laten 
uit groeien, moeten deze mensen hier een 
baan kunnen vinden, soepel kunnen binnen
komen en goed kunnen leven en werken. 
Aandacht voor verbindingen in de hele keten 
van kennismigratie is daarvoor nodig (van 
‘branding’ tot ‘living’). Verschillende aspecten 
van die keten – het etaleren van excellent 
onderzoek en innovatieve kennissectoren in 
het buitenland, het internationaal kenbaar 
maken van vacante kennisfuncties, een d o e l

met kennis, innovatie 
en ondernemerschap  
maatschappelijke 
vraagstukken oplossen

a a n p a k
opstellen maatschappelijke 
innovatieagenda’s en 
uit wer king daarvan 
in concrete innovatie
programma’s

doen uitvoeren en moni
toren van programma’s

actualisering van maat
schap pelijke innovatie
programma’s op basis van 
horizonscans en resultaten 
kenniskamers en dergelijke 
Verschillende snelheden per 
thema: zorg, water, energie en 
onderwijs starten 1e helft 2008. 
Veiligheid en duurzame agro 
innovatie volgen

r e s u l t a a t
wordt per thema in 
de maatschappelijke 
innovatieprogramma’s 
vastgelegd

m a a t s c h a p p e l i j k e 
i n n o V a t i e a g e n d a

migratiebeleid gericht op soepele en snelle 
toelating van kenniswerkers, huisvesting en 
leefomgeving die aansluiten bij de wensen 
van kennismigranten – moeten optimaal op 
elkaar inspelen.

• Meer ondernemingszin scholieren en 
studenten  
Het verspreiden van goede voor beelden, 
professionaliseren en verankeren van 
ondernemerschap en ondernemendheid in 
het onderwijs, met behulp van een regionale 
aanpak.

d o e l
terugdringen arbeidsmarkt
tekorten bèta/techniek

a a n p a k
instellen toa
Derde kwartaal 2007

opstellen actieplan toa
Vierde kwartaal 2007 

uitvoeren actieplan toa
Vanaf begin 2008

r e s u l t a a t
oplossingen voor 
structurele arbeidsmarkt
tekorten bèta/techniek

n e d e r l a n d  a l s  b r a n d p u n t  V o o r  t a l e n t

d o e l
nederland pleisterplaats 
voor kenniswerkers

a a n p a k
Ketenaanpak kennis
migranten: 

analyse functioneren 
keten met behulp van 
casusadoptie
Derde kwartaal 2007

werkconferentie 
met alle schakels uit 
kennismigrantenketen
Eerste kwartaal 2008 

ontwikkelen en uitvoeren 
maatregelen om keten 
beter te laten werken
2008 en 2009

r e s u l t a a t
stijging van het aantal 
buitenlandse kenniswerkers

d o e l
meer ondernemerszin 
scholieren en studenten

a a n p a k
opstellen actieprogramma
Derde kwartaal 2007

startbijeenkomst
Eerste kwartaal 2008 

uitvoeren actieprogramma
20082011

r e s u l t a a t
percentage nederlanders 
dat positief staat tegenover 
starten van een bedrijf naar 
45% (nu 33%)
Einde kabinetsperiode

toename aantal studenten 
dat tot 5 jaar na afstuderen 
eigen bedrijf begint
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5.3.2  Kennis moet rollen
Nieuwe producten en processen komen 
steeds vaker tot stand via onverwachte 
allianties van bedrijven, kennisinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en over
heden. Jonge, innovatieve ondernemers 
en onderzoekers die bestaande patronen 
doorbreken en komen met onverwachte 
aanpakken en toepassingen, spelen daarbij 
een belangrijke rol. Nieuwe en intensievere 
samenwerkingsvormen, onder andere met 

de kennisinstellingen, kunnen ook het 
innovatie en concurrentievermogen van 
huidige MKB’ers versterken. Steeds meer 
is er ook sprake van ondernemerschap en 
innovatie op het snijvlak van cultuur en 
economie zoals bijvoorbeeld in de gaming 
industrie. 

In de afgelopen jaren heeft de overheid 
om de benutting van kennis te verbeteren 
diverse instrumenten geïntroduceerd 

aparte regelingen, verschillende loketten, 
verschillende procedures en criteria. 

De programmadirectie zal in kaart brengen 
hoe de bestaande instrumenten meer 
met elkaar in samenhang kunnen worden 
gebracht en waar vernieuwing gewenst is. 
Doel is een effectief, transparant, gestroom
lijnd en breed toegankelijk instrumentarium 
dat innovatieve ondernemers en kennis
instellingen ondersteunt. Ook hierbij zal 
gebruik worden gemaakt van de voorstellen 
en adviezen die het Innovatieplatform 
aanreikt. 

Dit is echter niet voldoende. Binnen 
bedrijven, kennisinstellingen en overheids
organisaties moeten ook voldoende 
organisatorische voorwaarden aanwezig zijn 
voor succesvolle vernieuwing. Succesvolle 
bedrijven en organisaties weten hun mensen 
fris en creatief te houden en te voorkomen 
dat innovatieremmende factoren ontstaan. 
‘Sociale innovatie’ is dit genoemd. De 
programmadirectie zal, volgend op de voor
stellen van het Innovatieplatform hierover 
en met het Nederlands Centrum voor Sociale 
Innovatie, een extra impuls geven aan 
sociale innovatie.

5.3.3  De innovatieve overheid
De overheid kan innovatieve bedrijvigheid 
in Nederland een extra steuntje in de rug 
geven door bij het inkopen van producten 
en diensten meer aandacht te besteden aan 
innovatie. Doel is innovatie uit te lokken 
en de brede toepassing van innovaties te 
versnellen door de vraag te vergroten en 
door uitdagende en functionele eisen te 
stellen aan producten en diensten. Daarbij 
kan de overheid fungeren als eerste (grote) 
afnemer van innovatieve producten en 
diensten (launching customer). Geïnspireerd 
door het Innovatieplatform is de rijks
overheid al bezig om haar rol als innovatieve 

ter stimulering van de samenwerking 
tussen ondernemers en onderzoekers. 
Deze instrumenten richten zich op 
verschillende onderdelen van de keten 
kennisinnovatieondernemerschap (o.a. 
nieuw ondernemer schap vanuit onderwijs 
en kennis instellingen, verbinding tussen 
onderwijs en kennisinstellingen en het 
midden en klein bedrijf ). Voor de gebruikers 
van deze instrumenten is de samenhang 
lang niet altijd even duidelijk; er zijn veel 

d o e l
meer innovatieve starters uit 
kennisinstellingen

a a n p a k
doorstart landelijk platform Valorisatie 
waar kennis instellingen, ondernemers 
en departementen elkaar ontmoeten
Derde kwartaal 2007

inventarisatie en analyse van huidig 
valorisatieinstrumentarium
Vierde kwartaal 2007 

afstemmen en bundelen van program
ma’s van de departementen gericht op 
vernieuwend ondernemerschap
Eerste en tweede kwartaal 2008

Focus van deze programma’s verbreden 
van bèta naar alfa en gamma
Continu

r e s u l t a a t
40% meer spinoffs uit hogescholen en 
universiteiten
Einde kabinetsperiode

toename aantal doorgroeiers

k e n n i s  m o e t  r o l l e n

d o e l
meer samenwerking tussen 
mkb en kennisinstellingen

a a n p a k
inventarisatie beleids
instrumentarium
Vierde kwartaal 2007

afschaffen wat overbodig 
is, voorstellen doen voor 
verbetering
Eerste kwartaal 2008 

aanvullende acties 
ontwikkelen indien nodig
Tweede kwartaal 2008

r e s u l t a a t
25% van mkbtoepassers 
en volgers heeft ervaring 
met samenwerking met 
kennisinstellingen (nu 15%)
Einde kabinetsperiode

d o e l
stimuleren sociale innovatie

a a n p a k
Concrete mogelijkheden 
en voorbeelden in kaart 
brengen met Centrum voor 
Sociale Innovatie (CSI) en 
Innovatieplatform (IP)

bijeenkomst csi/ip
Vierde kwartaal 2007

werkplan opstellen
Tweede kwartaal 2008 

acties uitvoeren
20082010

r e s u l t a a t
Vijf concrete acties om 
vernieuwing interne 
organisatie van bedrijven 
en kennisinstellingen te 
stimuleren
Einde kabinetsperiode

inkoper in te vullen. Een voorbeeld is het 
project professioneel inkopen en aan
besteden. Een ander voorbeeld is het project 
Markten voor duurzame producten, waarbij 
de overheid haar inkoopkracht gebruikt om 
de ontwikkeling van betaalbare duurzame 
producten te bevorderen. 

Ook in haar functie van maatschappelijke 
dienstverlener en beleidsmaker kan de 
overheid een vernieuwende rol spelen. 
Te denken valt aan het terugdringen van 
bureaucratie, meer open samenwerking 
tussen verschillende partijen (overheid, 
bedrijven, kennisinstellingen, maatschap
pelijke organisaties etc.), het doorbreken 
van departementale verkokering (inter
departementale aanpak) en het verbeteren 
van de toegankelijkheid van de overheid. 
Maar ook bijvoorbeeld aan het oplossen van 
mobiliteitsproblemen, het wegwerken van 
wachtlijsten in de zorg en het verbeteren 
van de veiligheid (zie ook hoofdstuk 5.2 
over de maatschappelijke innovatieagenda). 
Deze maatschappelijke uitdagingen zijn zo 
complex van aard dat ze niet op de traditio
nele manier kunnen worden aangepakt. 
Overheidsinnovaties vormen in veel gevallen 
de opmaat voor vernieuwingen in andere 
maatschappelijke sectoren (voorbeeld
functie). In dit kader kan bijvoorbeeld het 
rechtstreeks geven van opdrachten voor 
onderzoek en ontwikkeling bijdragen aan 
het oplossen van maatschappelijke vraag
stukken, bijvoorbeeld met behulp van de 
op het MKB gerichte SBIRmethode (Small 
Business Innovation Research programma).

De interdepartementale programmadirectie 
neemt op zich om overheidsinitiatieven op 
het vlak van zowel de eigen inkoop functie 
als de dienstverlenende en de beleids
makende functie verder uit te bouwen. 
Hiervoor zal onder meer samen met het 
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid en met 

de afzonderlijke departementen in kaart 
worden gebracht voor welke overheids
domeinen innovatieve overheid (inkoop 
en beleid) een geschikte aanpak is. Daarbij 
worden dwarsverbanden gelegd met o.a. 
de maatschappelijke innovatieagenda’s en 
met andere relevante initiatieven binnen de 
rijksoverheid.

d o e l
meer innovatief 
overheidshandelen

a a n p a k
inventarisatie en afspraken 
met regiebureau inkoop 
rijksoverheid over hoe 
rijksoverheid innovatie met 
haar inkopen kan bevorderen
Vierde kwartaal 2007

interne werkwijze van de 
overheid aanpassen
Eerste t/m derde kwartaal 2008

Verankering sbir en overheid 
als eerste, innovatieve klant 
(inclusief concrete doel
stellingen) 
Vierde kwartaal 2007 t/m derde 
kwartaal 2008

r e s u l t a a t
meer innovatieve 
overheidsaanbestedingen

12% van de relevante 
onderzoeksbudgetten van 
de overheid wordt besteed 
via sbir
Einde kabinetsperiode

d e  i n n o V a t i e V e  o V e r h e i d
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De programmadirectie is een interdeparte
mentaal samenwerkingsverband. Zij werkt 
voor alle ministeries. De ministeries van 
EZ en OCW zijn penvoerend vanwege het 
werkterrein kennis (onderwijs en onder
zoek), innovatie en ondernemerschap. De 
programmadirectie valt onder verantwoor
delijkheid van de minister van Economische 
Zaken, als politiek verantwoordelijk minister 
voor de uitvoering van Pijler 2 van het 
coalitieakkoord.

6.1 Aansturing
Een programmaraad, die bestaat uit de 
directeurengeneraal van alle betrokken 
departementen, stuurt de programma
directie aan. Deze programmaraad wordt 
voorgezeten door de directeurgeneraal 
Ondernemen & Innovatie van Economische 
Zaken met als plaatsvervanger de directeur
generaal Hoger Onderwijs, Beroeps
onderwijs en Wetenschap van OCW. 
De programmaraad stelt jaarlijks het werk 
programma van de programmadirectie vast 
en bepaalt de middelen die nood zakelijk zijn 
voor de uitvoering hiervan. De voorzitter en 
vicevoorzitter vormen het ‘dagelijks bestuur’ 
van de programmaraad. 

6.2 Interdepartementale samenwerking 
en bemensing
De opdracht van de programmadirectie is 
het verbeteren van de samenwerking tussen 
de departementen op het gebied van kennis, 
innovatie en ondernemerschap. De samen

6  Inrichting programmadirectie

werking komt tot stand in de programma’s 
en projecten. In principe wordt voor de 
bemensing van de programmadirectie een 
beroep gedaan op de betrokken departe
menten. Door de (deeltijd)aanstelling bij de 
programmadirectie van de projectleiders 
en projectmedewerkers blijft de binding 
met de verschillende departementen 
behouden. Verder wijst elk deelnemend 
departement één ‘liaisonfunctionaris’ aan 
die de activiteiten van de programmadirectie 
verbindt met die van het eigen departement. 
Ook collega’s van buiten de overheid zijn 
welkom.

6.3 Huisvesting 
Het Innovatieplatform en de Programma
directie zullen vanuit één locatie werken. 
Deze huisvesting ondersteunt de flexibele en 
innovatieve manier van werken en het eigen 
karakter van het Innovatieplatform en de 
programmadirectie.

6.4 Financiën 
Hieronder is een overzicht opgenomen 
van de middelen die op basis van het 
coalitieakkoord beschikbaar komen voor de 
maatschappelijke innovatieprogramma’s. 
De middelen zullen op basis van de in 
interdepartementaal verband ontwikkelde 
programma’s worden besteed. De middelen 
die nodig zijn om andere onderdelen van 
dit werkprogramma te realiseren komen uit 
departementale budgetten.

Bedragen x € 1 mln.

  2008 2009 2010 2011 2012 

Enveloppe Innovatie, Kennis en Onderzoek

 Programma Water (VenW) 3 3 8 13 13  

 Programma Veiligheid (Jus) 1 1 4 6 6  

 Programma Veiligheid (BZK) 1 1 4 6 6  

 Programma Veiligheid (DEF) 1 1 4 6 6  

 Programma Zorg (VWS) 1 8 13 18 18 

Enveloppe Ondernemerschap

 Programma Energie (VROM/EZ) 5 9 14 18 18  

 Programma Zorg (VWS) 3 6 9 12 12 

Totaal 15 29 56 79 79 

m i d d e l e n  V o o r  d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  i n n o V a t i e p r o g r a m m a ’ s
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Met het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) wil 
het kabinet de concurrentiekracht van Nederland vergroten én 
belangrijke maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Deze twee 
doelen hangen nauw samen. De samenleving is immers gebaat bij 
duurzame en slimme bedrijvigheid die meehelpt maatschappelijke 
vraagstukken op te lossen.

Het is een uitdaging om van Nederland een sterke en duurzame 
kennissamenleving te maken. Omdat hierbij veel ministeries 
betrokken zijn, werkt de overheid aan een interdepartementale 
strategie. Ook de acties die uit deze strategie volgen, vragen om een 
overheidsbrede inspanning.

Goede regie is cruciaal. Daarom heeft het kabinet een inter
departementale programmadirectie Kennis en Innovatie in het 
leven geroepen, voor de duur van de kabinetsperiode. Die zal een 
langetermijnstrategie opstellen, evenals concrete innovatieagenda’s 
voor belangrijke maatschappelijke thema’s  zoals energie, water, 
zorg, onderwijs, duurzame agroinnovatie en veiligheid. Ook zal 
de programmadirectie zorgen voor meer samenhang in het beleid 
voor kennis, innovatie en ondernemerschap van de verschillende 
departementen.

Sleutelbegrippen voor de werkwijze van de programmadirectie zijn: 
werken in interdepartementale teams, projectmatig, aanvullend op 
het werk van de departementen, denkend vanuit de eindgebruiker en 
met de vensters naar de samenleving wijd open. 

Belangrijk is verder de samenwerking tussen de programmadirectie 
en het Innovatieplatform. Het Innovatieplatform doet, vanuit een 
onafhankelijke rol en op basis van zijn hechte verbindingen met de 
samenleving, voorstellen aan het kabinet. Met de programmadirectie 
krijgt het kabinet de beschikking over een klein, slagvaardig, 
interdepartementaal team om daarvan optimaal te profiteren. Het 
projectbureau van het Innovatieplatform en de programmadirectie 
gaan werken vanuit één huis. Zo wordt de afstand tussen beiden 
letterlijk minimaal gehouden en is een goede aansluiting tussen 
maatschappelijke behoeften en overheidsvoornemens gegarandeerd.

Een ‘programmaraad’, die bestaat uit directeurengeneraal van de 
betrokken departementen, zal de programmadirectie aansturen. 
De ministeries van EZ en OCW zijn verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding. De programmadirectie valt onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken, die 
coördinerend minister is voor Pijler 2 van het coalitieakkoord.

Samenvatting
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