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Voorwoord 

Dit paper is een eerste aanzet voor een D66-visie op het innovatiebeleid. Het is bedoeld als 

referentiedocument voor met name de Nederlandse en Europese politieke 

vertegenwoordigers van de partij.  

Het paper bestaat uit twee delen. In het eerste deel geven wij onze visie op het Nederlandse 

innovatiebeleid. Dit eerste deel, Visie op innovatie, bouwt voort op de analyses en inzichten 

uit het tweede deel en zet deze in een perspectief. Het tweede deel – het eigenlijke ‘brown 

paper’ – bevat de theoretische en beleidsmatige onderbouwing van de Visie aan de hand van 

het huidige innovatiebeleid. Dit paper is getoetst door deskundigen binnen en buiten de 

partij en heeft tot twee concrete moties geleid1, die unaniem zijn aangenomen door het 

congres van D66. De inzet is deze visie in de loop van de tijd verder uit te dragen en te 

ontwikkelen.  

Op deze plaats spreken wij onze dank uit aan iedereen die door feedback te geven op 

eerdere versies van het paper heeft bijgedragen aan de huidige versie. Wij bedanken in het 

bijzonder Saskia van Ewijk, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de structuur van 

het brown paper en de theoretische achtergrond. Daarnaast bedanken we de externe 

reviewers van het green paper dat vooraf ging aan het theoretische brown paper, prof.dr. 

Dany Jacobs (Universiteit van Amsterdam), prof.dr. Erik Stam (Universiteit Utrecht) en dr. 

Koen Dittrich (Erasmus Universiteit Rotterdam voor hun uitvoerig en constructief 

commentaar. 

 

Werkgroep Innovatie, september 2014 

Thema Afdeling Economie 

 

Bas Warmenhoven 

Tom van der Horst 

Evertjan Verbeij 

Almer Veenstra 

Rob Penne 

Hans van Moorsel 

Frithjof Wegener 

Frans Versteeg 

  

                                                           
1 D66 moties m.b.t. het innovatiebeleid;  Congres 97, maart 2013 
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Deel I:  

Visie op innovatie: sleutel tot oplossingen voor Nederland 
Discussienotitie  
 

1. Een inspirerende visie op de toekomst van Nederland is nú nodig 

De bloeiperiodes uit de Nederlandse geschiedenis zijn altijd het gevolg geweest van grote 

creativiteit en inventiviteit in de samenleving. Al sinds de gouden eeuw draait Nederland mee met 

de koplopers in de wereld economie door aan de wieg te staan van nieuwe meetinstrumenten 

(Huygens, Leeuwenhoek), nieuwe industriële productie (Philips en ASML), nieuwe vormen van 

landwinning (de polders en de Deltawerken) en van nieuwe business modellen (coöperatieve 

ondernemingen en de Beurs). Mede hierdoor behoort Nederland tot de rijkste en meest welvarende 

landen in de wereld.  

Maar continuering van deze positie is niet vanzelfsprekend. De Nederlandse economie stagneert en 

de verwachting is dat deze de komende 10 jaar ook nauwelijks zal groeien
i
. Op de korte termijn leiden 

de financiële en economische crises er toe dat banken, bedrijven en consumenten hun schulden aan het 

wegwerken zijn. Daardoor wordt er te weinig geïnvesteerd in nieuwe bedrijvigheid, woningenbouw en 

houdt de consument zijn hand op de knip. Er is weinig vertrouwen bij consumenten en bedrijven. 

Maar ook op de lange termijn zal onze economische groei onder druk staan door vergrijzing en 

ontgroening, het arbeidsaanbod veroudert en loopt terug en de kosten voor de samenleving stijgen. 

Tegelijkertijd wordt de wereld om ons heen slimmer, sneller en concurrerender. Nieuwe economische 

machten, zoals China en Brazilië, maken een sterke groei door. En landen om ons heen doen het 

economisch beter, zoals Duitsland en Frankrijk. Nederland raakt achterop. 

Bovendien heeft Nederland inmiddels een aantal indringende maatschappelijke uitdagingen die om 

een oplossing vragen. Door de vergrijzing stijgen de kosten van onze gezondheidszorg snel en wordt 

zorg onbetaalbaar. Onze gasvoorraad raakt op en we zullen naar nieuwe vormen van duurzame energie 

moeten overstappen om de energievoorziening veilig te stellen. De opkomende economieën claimen 

ook steeds meer grondstoffen voor industrie en voeding wat de prijsvorming en aanbod voor ons land 

zal beïnvloeden. 

Maar er zijn ook kansen: nieuwe technologie dient zich aan, zoals nanotechnologie, biotechnologie of 

3D-printen, en dat biedt mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid en/of het oppakken van 

maatschappelijke uitdagingen. Ook zien we dat een nieuwe generatie van jonge mensen opstaat die 

zich bewust is van het feit dat behoud van welvaart niet vanzelfsprekend is,   en die nieuwe 

mogelijkheden zien om de problemen van morgen aan te pakken.
ii
 De vraag is hoe we deze forse 

uitdagingen aangaan en tegelijkertijd nieuwe kansen gaan verzilveren. Dit gaat niet vanzelf. 

Het huidige kabinet voert een serie bezuinigen door en zet een beperkt aantal hervormingen in gang, 

bijvoorbeeld op de woningbouwmarkt. Een positief feit hierbij is dat een aantal belangrijke 

hervormingen (bv op de arbeidsmarkt) in het begrotingsakkoord van 11 oktober 2013 naar voren is 

gehaald
iii
. Maar dat is niet genoeg. Steeds meer komt de vraag op waar we als land écht naar toe 

willen. Waar gaan we over 20 jaar ons geld mee verdienen? Hoe gaan we als land concurreren met 

die sterk opkomende economieën? En hoe gaan we tegelijkertijd de problemen oplossen met de 

stijgende zorgkosten, de energievoorziening en grondstoffen schaarste? Een samenhangende en 
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consistente visie en een op deze ontwikkelingen ontbreekt bij het kabinet en daarmee worden niet 

alleen kansen gemist maar stapelen de problemen zich ook op. De routines die ons land in de 

naoorlogse periode succesvol maakte bieden steeds minder houvast voor de toekomst. Van een 

tijdperk van snelle verandering gaan we naar een verandering van tijdperk. Kortom, het is de hoogste 

tijd om met een visie te komen. Een visie die iedereen hád verwacht van premier Rutte op de Schoo-

lezing 2 september jl. maar die er niet kwam. Hoog tijd voor een helder D66 geluid, dus. D66 heeft 

zich van oudsher gepositioneerd als een veranderingspartij. Een partij die in staat is van de gebaande 

wegen af te wijken, die nieuwe stappen durft te zetten en die doorbraken creëert in denken en doen. 

Voor een aantal belangrijke hervormingen ligt er een constructieve en scherpe D66-agenda. 

Voorbeelden hiervan zijn het gezond maken van de banken, afbouw van de hypotheekrenteaftrek, 

hervorming van het arbeidsrecht en de duurzaamheidsagenda. Ook ligt er al een heldere basisvisie op 

innovatie. Maar omdat innovatie de kern vormt van economische vernieuwing moet juist daar nu een 

schepje bovenop.  

Een gedurfde visie op innovatie bevat een beeld over de economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen die Nederland tegemoet gaat en wat die voor Nederland gaan betekenen. Een visie op 

waar we nu goed in zijn, waar we nu ons geld mee verdienen en waarmee we ons ten opzichte van 

andere landen onderscheiden. Een visie die kansen schetst waar Nederland op in moet gaan zetten. 

Waar kunnen onze bedrijven in de toekomst internationaal het verschil blijven maken? Hoe gaan we 

maatschappelijke uitdagingen als energievoorziening en zorgkosten oplossen? Wat is er voor nodig 

om dit te realiseren? Wat levert dat op (nieuwe banen)? Wie is aan zet?  

Een visie dus, die inspireert, uitdaagt en mensen verbindt. Een visie die uitstraalt dat we durven 

dromen en tegelijkertijd wakker zijn om het waar maken. Die de constructieve krachten in Nederland 

een impuls geeft om van de huidige gebaande wegen af te wijken en nieuwe gedurfde stappen te gaan 

zetten: doorbraken  in denken en doen..  En er mag best ook een gepaste vorm van trots van uit gaan: 

The Dutch do it again. 

 

De werkgroep Innovatie van de Thema Afdeling Economie draagt met dit paper een voorzet  aan met 

een eerste “Visie op innovatie” . Deze bouwt voort op het eerdere green paper “D66 en het 

innovatiebeleid”iv
 van de werkgroep en eerdere door het congres aangenomen moties.

v
 

 

2. Innovatie en economie: hoe staan we ervoor? 

Innovatie wordt door het bedrijfsleven en de overheid gezien als een belangrijke sleutel om onze 

economie te versterken en maatschappelijke problemen op te lossen. Met innovatie bedoelen we in 

dit paper ‘het ontwikkelen van nieuwe producten, technologieën en diensten waarmee bedrijven in de 

toekomst geld kunnen verdienen’. En tegelijkertijd kunnen die nieuwe producten en diensten ook een 

belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Zoals nieuwe 

zonneceltechnologie voor duurzame energie of slimme ICT voor efficiëntere thuiszorg.  

Er is vaak discussie over de vraag of Nederland goed is in innovatie of niet. Internationale indicatoren 

en ranglijsten (zoals die van het Wereld Economic Forum)
vi
 zijn zo wispelturig dat het moeilijk is om 

er echt iets uit af te leiden. Maar over een aantal onderliggende zaken zijn deskundigen het redelijk 

eens.  

Nederland heeft bijvoorbeeld een goede wetenschappelijke positie met een aantal universiteiten die 

in de wereldtop meedraaien. We hebben, internationaal bekeken, een bevolking met hoog 
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opleidingsniveau, waardoor nieuwe producten op de markt gemakkelijk hun weg vinden. En we zijn 

creatief (Dutch Design), we hebben veel vrijheid van handelen, we zijn niet erg hiërarchisch ingesteld 

en kunnen goed samenwerken in verschillende vakdisciplines. Doordat we een open economie zijn, 

adopteren we gemakkelijk nieuwe internationale ontwikkelingen. Dat helpt omdat innovatie steeds 

meer wereldwijd plaats vindt en ‘open innovatie’ aan terrein wint.  

Desondanks staat innovatie in Nederland er op een aantal andere punten niet goed voor. Internationaal 

is het inmiddels een ervaringsfeit dat landen die ongeveer 3% van hun bruto nationaal inkomen 

uitgeven aan Research & Development (R&D) het economisch beter doen dan andere landen. R&D 

uitgaven zijn een belangrijke indicator voor de hoeveelheid innovatie-activiteiten die er plaats vinden. 

Nederland geeft ongeveer 2% uit aan R&D. Dat komt ongeveer neer op 12 miljard euro. Ongeveer 6 

miljard geeft de overheid uit (‘publieke R&D’); dat is internationaal vergeleken niet slecht. En 

ongeveer 6 miljard wordt uitgegeven door de bedrijven (‘private R&D’); dat is dus de helft van wat het 

zou moeten zijn. Omdat Nederland relatief minder industrie heeft dan andere landen heeft de minister 

van EZ de doelstelling gelegd op 2,5 % R&D uitgaven (= 15 miljard). Daarmee lopen we, met de 

huidige 2% totaal, nog steeds 3 miljard (!) achter op onze eigen ambitie en is er in de afgelopen jaren 

ook geen verbetering te zien. De conclusie is dus dat de overheid voldoende geld uitgeeft aan R&D 

maar dat het niet leidt tot meer R&D bij bedrijven. Als land doen we dus te weinig aan 

vernieuwing, waardoor we langzaam maar zeker verder achterop raken. 

En daar komt nog iets bij. Zoals gezegd hebben we in Nederland veel en goede universiteiten waarvan 

een aantal meedraaien in de wereldtop. Deze universiteiten ontwikkelen nieuwe hoogwaardige kennis 

van technologie, geneeskunde en landbouwmethoden, die heel waardevol is om nieuwe producten en 

nieuwe technologie mee te ontwikkelen. Maar dat laatste gebeurt alleen veel te weinig. Die nieuwe 

kennis leidt maar heel beperkt tot nieuwe bedrijvigheid en versterking van de economie; de zgn. 

kennis- of innovatieparadox. Er moeten dus nieuwe manieren gevonden om de kennis beter te laten 

doorstromen naar (nieuwe) bedrijven die daarmee nieuwe producten maken. Nederland staat hierin 

niet alleen, meer landen in Europa hebben dit probleem. Maar het moet onvermijdelijk worden 

aangepakt.  

Hierboven op wordt steeds duidelijker dat de aanwas van kenniswerkers blijvend aandacht 

verdient. Ofschoon het aantal studenten dat kiest voor een bèta-opleiding toeneemt blijft het aanbod 

van technische personeel nog steeds achter op de vraag. Wat is het toekomstperspectief voor de 

technische studenten?  

En ten slotte vergt de rol van de industrie in de economie hernieuwde aandacht. De afgelopen 

decennia overheerste het idee dat Nederland als dienstenland of kennisland internationaal de 

concurrentie aan moet kunnen. Dat beeld is echter aan het kantelen.
vii

 De opkomende economieën 

ontwikkelen in een heel hoog tempo zelf nieuwe kennis en diensten en zullen de komende jaren 

westerse economieën voorbij streven. Maar het blijkt ook dat onze R&D-intensieve sectoren, die 

meestal industriesectoren zijn (zoals Agro-food, High Tech Systems en Chemie, maar ook ICT), 

economisch het sterkst groeien. Bovendien leveren die sectoren ook de grootste bijdrage (meer dan 

75%) aan onze export, en dat zorgt voor een positieve handelsbalans. Met andere woorden, die 

sectoren brengen dus voor Nederland ‘geld in het laatje’. En bovenal: R&D-intensieve sectoren 

creëren nieuwe werkgelegenheid. Eén nieuwe baan in de industrie levert meteen één nieuwe baan in 

de dienstensector op. In de Verenigde Staten is dit besef ook al duidelijk aanwezig zoals blijkt uit 

Obama’s argument om industrie terug te halen: “Jobs back to America”. En zo is het ook voor de 
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Nederlandse economie van groot belang dat de R&D-intensieve sectoren worden verstrekt en/of dat er 

meer R&D-intensieve sectoren bij komen.  

Het komt er dus op neer dat Nederland op innovatiegebied, met een open economie, een aantal 

gezonde R&D-intensieve sectoren en topposities in wetenschappelijk onderzoek, sterke troeven in 

handen heeft. Maar dat Nederland ook op een aantal cruciale punten, zoals de achterblijvende R&D-

uitgaven en het gebrek aan kenniswerkers, in actie moet komen. Ook wordt het belang van het 

aanjagen van R&D-intensieve sectoren voor een toekomstbestendige economie sterk onderschat. Meer 

geld voor innovatie is echter geen doel op zich, zeker als middelen schaars zijn. Meer kenniswerkers 

sec ook niet. En zelfs het aanjagen van R&D-sectoren moet geen doel op zichzelf zijn. De kernvraag 

is wat we met innovatie willen bereiken. Investeren in de toekomst vereist een nieuwe visie op waar 

Nederland naar toe moet. Een positieve en uitdagende stip op de horizon. Waar moeten we met 

innovatie op in gaan zetten? Wat is het wenkend perspectief?  

 

3. Een visie op de innovatie-opgave van Nederland  

Deze innovatievisie op de toekomst van Nederland neemt als streefdoel: een duurzaam en welvarend 

Nederland voor huidige en toekomstige generaties. We vertalen het streefdoel naar de innovatie-

opgave van Nederland en daarbij zoemen we in op de volgende vragen. Waar kunnen onze bedrijven 

in de toekomst internationaal het verschil blijven maken? Hoe gaan we maatschappelijke uitdagingen 

als energievoorziening en zorgkosten oplossen? Hierbij gaan we op zoek naar de balans tussen droom 

en daad. Naar een visie die ambitie uitstraalt en energie losmaakt én voorstelbaar is en concrete 

handvaten biedt.  

In onze innovatievisie onderscheiden we twee ‘assen’. Op de eerste as staat Nederland, met de sterke 

groei van nieuwe economieën, voor de opgave om zijn internationale concurrentiepositie te 

versterken. Hierbij wordt ingezet op de versterking en verdere ontwikkeling van de R&D-

intensieve sectoren (waaronder ICT) en opkomende nieuwe sectoren (‘challengers’). Met een 

continue stroom aan doorbraken op ICT-gebied kan de Nederlandse economie telkens weer nieuwe 

producten en diensten creëren in die gebieden waar maatschappelijke uitdagingen liggen maar ook 

zeker buiten deze gebieden. Innovatie in ICT kan tevens een belangrijke ‘enabler’ zijn voor innovatie 

in andere sectoren. Een voorbeeld van een mogelijke challenger is bijvoorbeeld 3D printingviii.Om in 

deze globale concurrentiestrijd mee te kunnen is het ontwikkelen van schaalgrootte en focus van deze 

sectoren en van de bijbehorende R&D-activiteiten van groot belang. Een forse impuls is nodig om het 

aandeel van de industriële bedrijvigheid in Nederland te vergroten. Bij een vergrijzende en krimpende 

(beroeps)bevolking wordt stijging van de arbeidsproductiviteit belangrijker om welvaart te blijven 

garanderen. Minder mensen moeten meer produceren. Industrie draagt daar sterk aan bij door een 

relatief hoge toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit. Industriële sectoren zijn bovendien 

belangrijke aanjagers voor andere economische sectoren. 

Op de tweede as staan een aantal maatschappelijke uitdagingen. Deze vragen niet alleen om 

innovatieve oplossingen maar juist deze ‘megatrends’ bieden ook kansen om nieuwe bedrijvigheid 

te stimuleren. De Deltawerken zijn tot stand gekomen omdat ons land fysiek onder water liep en er 

vele slachtoffers te betreuren waren. Met gezamenlijke actie en forse, langjarige investeringen werden 

unieke waterwerken gerealiseerd die de benodigde veiligheid boden. ‘En passent’ ontstond een unieke 

nieuwe economische sector van waterbouwers en adviseurs die inmiddels internationaal 

toonaangevend is. De, op zichzelf dramatische, watersnoodramp heeft er een enorme impuls aan 
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gegeven. Het lijkt logisch dat wij, als beschaafd en hoogontwikkeld land met dit verleden, de effecten 

van nieuwe voorspelbare uitdagingen (zoals energie- , grondstoffen- en voedselschaarste, stijgende 

zorgkosten en klimaat verandering) aan gaan pakken vóórdat deze de dramatische vormen aannemen 

van de watersnoodramp.  

Een aantal wereldwijde maatschappelijke uitdagingen zijn Nederland ‘op het lijf geschreven‘; we 

hebben zelf belang bij het oplossen van deze problemen én we hebben op deze gebieden sterke ‘assets’ 

(R&D-intensieve sectoren, bedrijven, kennis, geografische mogelijkheden) waarmee we ons 

internationaal kunnen onderscheiden.  Een aantal van deze uitdagingen moeten worden opgepakt 

omdat deze veel invloed hebben op op de overheidsbegroting. Zoals een nieuwe energievoorziening: 

de huidige aardgasbaten vormen ongeveer 15 miljard aan inkomsten op de lopende begroting van 250 

miljard. De zorgkosten zijn ruwweg 70 miljard en deze stijgen 3%  per jaar.  En de gekozen 

uitdagingen zijn ook politiek uit te leggen. Bijvoorbeeld: “ons gas raakt op, dus daar moet een 

alternatief voor komen”. 

Als we deze twee assen ten opzichte van elkaar uitzetten ontstaan er dus een aantal innovatie-

uitdagingen waar Nederland in de toekomst het verschil kan maken. Zie de matrix hieronder.
ix
 

 

 
 

Aan de hand van de matrix is een aantal voorbeelden van innovatie-uitdagingen te noemen, waar 

Nederland ook vijf concrete innovatie-ambities (een stip op de horizon) kan formuleren. 
x
 

 (1) Onze energievoorziening draait vandaag de dag prima, en de gevolgen van de aardbevingen in 

Groningen zijn nu nog goed te overzien, maar iedereen weet: ons gas raakt op en we moeten iets 

nieuws gaan bedenken. Een nieuwe energievoorziening die duurzaam is en bestand tegen onverwachte 

internationale ontwikkelingen. Nederland heeft met zijn zonnecel-productiemachine-programma’s en 

zijn gas- en turbine-industrie sterke troeven in handen om de transitie naar een duurzame 

energievoorziening mogelijk te maken en te exporteren. Een stip op de horizon is 50% gas en 50% 

zonne-energie in 2030. Een internationale positie kan worden ontwikkeld in productiemachines van 

PV en opslag van zonne-energie en vraag-aanbod balanceren op basis van een gastechnologie en ICT. 
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(2) Schaarste van grondstoffen vergen nieuwe oplossingen en nieuwe materialen. Een stip op de 

horizon is een bio-based en circular economy. De sterke chemiesector en huidige bio-based 

initiatieven bieden een sterke basis voor verdere ontwikkeling en internationalisering. Het belang van 

nieuwe materialen wordt ook door de Europese Commissie erkend, waarmee er duidelijke 

exportmogelijkheden zijn. 

(3) Ons zorgstelsel zal kwalitatief beter moeten tegen lagere kosten. Stip op de horizon: Nederland 

obesitas-vrij
xi
 . Met een toppositie in medisch onderzoek en food, een aantal sterke bedrijven én een 

hoogopgeleide afzetmarkt is Nederland op dit gebied de ideale proeftuin voor de rest van de wereld.  

(4) Het wereldwijde voedselvraagstuk zal de komende decennia onvermijdelijk nijpender worden. Stip 

op de horizon: voldoende gezonde voeding voor iedereen. Nederland heeft, als derde agro-exporteur 

in de wereld, hier een positie met grote potentie. Ofschoon Nederland zelf geen voedseltekort heeft is 

deze internationale en wereldwijde uitdaging voor Nederland de komende decennia een blijvende 

kans.  

(5) Met een toenemende wereldwijde verstedelijking groeit de afzetmarkt voor diensten en producten 

die drukbevolkte en klimaatbestendige deltametropolen mogelijk maken. De beperkte ruimte die we in 

Nederland hebben stelt ons voor grote uitdagingen op het gebied van voedselvoorziening, 

leefbaarheid, bereikbaarheid en klimaatbestendigheid. Hier is Nederland, met o.a. de polders,de 

Deltawerken, maritieme technologie en alle voorzieningen die een druk bevolkte Delta leefbaar 

houden, van oudsher sterk. Een brede stip op de horizon voor Nederland is No1 in veilige en 

productieve Delta’s . Een specifiekere uitwerking hiervan kan zijn: intelligent en duurzaam vervoer 

en verkeersmanagement. Nederland heeft als logistiek land, met een zeer hoogwaardig 

verkeerswegennet en innovatieve in-car ICT-leveranciers (TomTom, NXP) een kansrijke 

uitgangspositie
xii

 om ook hier proeftuin te zijn voor de rest van de wereld. Combinatie mogelijk met 

infrastructuur voor elektrisch vervoer (zie ook infrastructuur laadpalen Estland 
xiii

 en EZ programma, 

Green deal 
xiv

 ). 

 

Belangrijk in dit verband zijn nog de volgende opmerkingen. Ten eerste de ontwikkeling dat ook 

steeds meer bedrijven kiezen voor het ontwikkelen van nieuwe business gericht op het leveren van 

een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. DSM is heel succesvol met nieuwe producten die 

gemaakt zijn van natuurlijke (bio-based) grondstoffen. En Unilever besteedt bijvoorbeeld veel 

aandacht aan duurzaam gevangen vis. Deze ontwikkelingen dienen verder te worden uitgebouwd en 

versterkt. Ten tweede moeten deze vijf innovatie-ambities in internationaal verband moeten worden 

gezien. Om een aantal van de genoemde innovatie-uitdagingen aan te pakken moet in internationale 

consortia worden samengewerkt. Het Europese beleid en de Europese innovatie agenda (Horizon 

2020) biedt kansen voor draagvlak, internationale samenwerking en financiering. Ook daar worden 

Grand Challenges gekoppeld aan Key Enabling Technologies en als leidraad genomen
xv

. Maar 

belangrijker nog is om te gaan bepalen waar de Nederlandse overheid zélf stappen in het beleid kan 

zetten en waar juist internationale samenwerking moet worden gezocht.  

Kortom: als we van deze visie voor Nederland uitgaan ligt hier dus opgave om op de vijf genoemde 

innovatie-uitdagingen maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en internationale posities uit te 

bouwen en/of te ontwikkelen. Dit gaat niet vanzelf. In de volgende paragraaf doen we een aantal 

aanbevelingen.  
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4. Wat is er nodig om deze innovatie-opgave te realiseren?  

Om daadwerkelijk tot vernieuwing te komen moeten we durven breken met de routines uit het 

verleden. Er zijn zeven doorbraken in denken en doen nodig om de hierboven beschreven innovatie-

opgave te realiseren. De doorbraken worden kort toegelicht. Deze De vergen  in veel gevallen een 

‘radicale middenkoers’. Linkse, nog rechtse invalshoeken bieden soelaas. Juist de scherpe nuance is 

nodig; een koers die D66 inmiddels op meer onderwerpen succesvol heeft gevaren 

 

Allereerst is er een doorbraak in denken en doen nodig ten aanzien van de noodzaak van een visie en 

dat de overheid daarbij pro-actief moet faciliteren. Om ons land in een nieuwe fase te krijgen is 

een visie op innovatie nodig die breed wordt gedragen en opgepakt. Marianne Mazzucato (Sussex 

University) is ondubbelzinnig over het feit dat de overheid hier aan zet is
xvi

. De overheid moet in 

haar visie een richting aangeven, relevante stakeholders betrekken en royaal ruimte geven en condities 

creëren voor vernieuwing.  Echter: richting geven betekent paradoxaal genoeg niet: aan het stuur gaan 

zitten. De markt en de samenleving zullen het moeten doen. Het oppakken en vormgeven van deze 

‘balancing act’ vormt de eerste doorbraak.  

 

Ten tweede is er een doorbraak nodig in het denken over maatschappelijke uitdagingen die moeten 

worden opgelost én nieuw bedrijfsleven dat daardoor een impuls krijgt.  

Aan de ene kant is dus een gedeeld besef nodig dat een aantal maatschappelijke problemen die we 

hebben daadwerkelijk zo urgent zijn dat we nu aan oplossingen moeten gaan werken. De Deltawerken 

zijn genoemd als voorbeeld uit het verleden. Het is belangrijk om aan de kiezer uit te leggen wat de 

impact zal zijn van de nieuwe problemen die op ons af komen, een  dat deze moeten worden opgelost 

(de pull-factor voor innovatie). Aan de andere kant kunnen deze ‘bedreigingen’ juist een kans kunnen 

betekenen voor het ontwikkelen van nieuwe sectoren, en kunnen zij innovatie in Nederland richting, 

focus en massa geven (push). De hamvraag is hoe dit pull- en push-mechanisme kan worden vorm 

gegeven.. Van de Energiewende in Duitsland kunnen we veel leren over wat er wel en niet bereikt kan 

worden als de overheid een richting uit zet op het gebied van nieuwe energie
xvii

. Een ander inspirerend 

voorbeeld is een innovatieprogramma in de Verenigde Staten dat onder Obama is gestart, waar nieuwe 

batterijtechnologie wordt ontwikkeld, gericht op zeer ambitieuze doelstellingen
xviii

. Wij zien kansen 

voor een aanpak waarbij stippen op de horizon worden geformuleerd waarvoor een breed 

maatschappelijk draagvlak wordt gezocht. Voor iedere stip op de horizon zal een verschillende aanpak 

nodig zijn,  inclusief de uitwerking van pull-push stimulans en effectieve rollen van de overheid. 

 

Een derde doorbraak ontstaat als het (innovatie-)beleid sterker wordt gericht op het aanjagen en 

vergroten van R&D-intensieve sectoren. Onze sectorstructuur moet in ontwikkeling komen, en niet 

meer als een statisch gegeven worden beschouwd. De textielindustrie is uit Nederland verdwenen en 

een aantal kennisintensieve dienstensectoren zullen kleiner worden. Een aantal (nieuwe) R&D-

intensieve sectoren hebben de potentie om nieuwe concurrentiekracht te ontwikkelen. Het ontwikkelen 

van schaalgrootte en focus van deze sectoren en van de bijbehorende R&D-activiteiten is van groot 

belang. Extra aandacht mag hierbij uitgaan naar de ontwikkeling van nieuwe ‘systeem bedrijven’en/of 

OEMs. Die creëren in veel gevallen de meeste toegevoegde waarde. Als hier bewuster richting aan 

wordt gegeven draagt dat bij aan verbetering van de productiviteit en de concurrentiepositie van 

Nederland en legt direct en/of indirect een belangrijke basis voor nieuwe werkgelegenheid. 

 

Ten vierde: de bovenbeschreven matrix schetst kansen voor zwaartepunten waar op Nederland 

meer dan gemiddeld kansen heeft om internationaal te excelleren. Daar moet massief op worden 

ingezet. Maar tegelijkertijd is het geen keurslijf. Er zal dynamiek (moeten) zijn cross-sectoraal en 
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tussen verschillende maatschappelijke uitdagingen. En nieuw opkomend MKB kan en zal zich ook 

buiten de matrix ontwikkelen. Ook daar moet ruimte voor zijn. De balans moet worden gevonden 

tussen het creëren van schaalgrootte én het faciliteren van nieuwe niches. Financiering van nieuw 

opkomend en doorgroeiend MKB is hierbij een sleutel. 

 

Een vijfde doorbraak is nodig ten aanzien van de innovatieparadox die we eerder bespraken. 

Nederland heeft enerzijds een unieke kennispositie maar anderzijds lukt het niet om deze om te zetten 

in voldoende nieuwe economische activiteiten. Zoals gezegd heeft Nederland niet alleen dit probleem, 

maar het moet worden aangepakt. De innovatieparadox doorbreken is minder eenvoudig dan het lijkt 

(het is al decennia lang bekend dat deze paradox bestaat en het was onderdeel van de Europese 

Lissabon-strategie die in 2000 werd vastgesteld om haar op te lossen) maar er is wel een aantal 

oplossingen waarvan bekend is dat ze een positief effect hebben. (1) Een lange termijn en consistente 

visie op innovatie geeft houvast  aan alle partijen uit de gouden driehoek en aan investeerders. Een 

visie op innovatie draagt bij aan de beschikbaarheid van risicokapitaal voor startende en 

doorgroeiende bedrijven; investeerders willen op de middenlange en lange termijn weten waar ze 

aan toe zijn. Als er meer geld beschikbaar komt voor private R&D kan er meer kennis neerslaan in 

bedrijven en wordt de innovatie-paradox geslecht. Dit draagt ook positief bij aan de doelstelling van 

2,5% R&D-intensiteit (2) Goed draaiende regionale clusters weten nieuwe kennis beter te gelde 

maken en daar internationaal onderscheidende posities mee op te bouwen, doordat innovatieve 

bedrijven, investeerders en kennisinstituten fysiek dicht bij elkaar zitten. In onze visie op innovatie 

krijgt de Brainport regio rondom Eindhoven dus veel explicieter trekkersrol voor bijvoorbeeld 

productiemachines van zonnecellen. Bio-based economy heeft een zwaartepunt in Zuidwest-Nederland 

en Vlaanderen. De Food Valley heeft een zwaartepunt in Wageningen. (3) Publiek-private 

programma’s waarin bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die intensief samenwerken. Met 

een visie op innovatie en zwaartepunten daarin kan hieraan meer focus en massa worden gegeven. . 

 

De zesde doorbraak betreft een noodzakelijke omslag van generiek beleid (belastingmaatregelen om 

innovatie te stimuleren) naar specifiek beleid. Inmiddels lopen de overheidsuitgaven aan generieke 

belastingmaatregelen in de honderden miljoenen
xix

. De signalen nemen toe dat bedrijven deze 

maatregelen vooral benutten om hun balansposities te versterken. Steeds meer studies geven aan dat 

het effect op innovatiestimulering gering is.
xx

 Dit bevestigt eerdere D66 standpunten hierover (zie o.a. 

moties D66 congres maart 2013). Middelen die vrij komen, als het generiek beleid wordt 

teruggedrongen, moeten worden benut voor specifiek beleid waarin wordt gestuurd op 

‘megatrends’/maatschappelijke uitdagingen en potentievolle R&D sectoren, continue en 80% van 

budget. De overige 20% wordt vrijgemaakt voor MKB dat opkomt in nieuwe niches en sectoren. 

 

De zevende doorbraak is gericht op het mobiliseren van burgers en het betrekken van de nieuwe 

generatie bij het innovatiebeleid (de kracht van mensen). Een visie op de toekomst van Nederland 

en hoe we daar komen (o.a. met innovatie) is een inspiratiebron voor nieuwe activiteiten in buurten, 

opleidingen en kan bijdragen aan het creëren van nieuwe banen. Voor een nieuwe generatie 

afgestudeerden maar zeker voor MBO-ers in de industrie
xxi

. Het draagt bij aan perspectieven voor 

nieuw burgerschap in gemeenschappen (participatie), bijvoorbeeld om nieuwe vormen van lokale zorg 

mogelijk te maken. En het draagt bij aan het versterken van initiatieven voor lokale 

energievoorziening. 

 

Eerder ingenomen D66 standpunten staan onverminderd overeind en dragen positief bij aan 

bovenstaande visie zoals het wegnemen van beperkende regelgeving en bureaucratie en investeren in 

onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht.  
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De volgende stap 

In een tijd van onzekerheid voor veel mensen in Nederland is behoefte aan een duidelijke visie. Aan 

politici en politieke partijen die perspectief bieden op een betere toekomst. Een sterke visie op 

innovatie, in combinatie met de sterke profilering van D66 op het gebied van onderwijs en 

hervormingen schept de ideale omstandigheden om draagvlak te creëren onder kiezers voor een 

gezond en welvarend Nederland nú en voor toekomstige generaties. 
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Deel II: 

Brown Paper: theoretische en beleidsmatige achtergrond 

1. Inleiding  

Innovatie, het vermogen nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen, is 

beslissend voor de concurrentiepositie van landen en daarmee voor economische groei. 

Economische groei is een belangrijk middel om de welvaart en het welzijn van huidige en 

toekomstige generaties te realiseren.2 De komende decennia zal Nederland met een 

vergrijzende, en, qua bevolkingsomvang, stabiliserende bevolking economische groei 

moeten realiseren te midden van een sterk toenemende internationale competitie. Dat kan 

alleen door verhoging van de arbeidsproductiviteit. We moeten met minder mensen meer 

realiseren door slimmere technologieën, producten en diensten te ontwikkelen: innoveren 

dus. Tegelijkertijd liggen er uitdagende maatschappelijke vraagstukken in het verschiet zoals 

energie- en grondstoffen schaarste, stijgende zorgkosten en klimaatverandering. Ook deze 

vergen nieuwe oplossingen en dus inzet op innovatie. 

In dit paper richten wij ons dan ook op innovatie als kernelement om de concurrentiepositie 

van Nederland te verbeteren. 

De doelstelling van dit paper is  

 een kader te schetsen voor de begrippen innovatie, kennis, research & development 

(R&D) en innovatiebeleid;  

 in vogelvlucht in kaart te brengen hoe Nederland er voor staat en hoe het 

innovatiebeleid zich sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld; 

 inzichtelijk te maken welke visies op innovatiebeleid D66 in het verleden heeft 

gepresenteerd; 

 op basis daarvan gerichte aanbevelingen te doen voor verbeteringen van het 

innovatiebeleid op de korte en lange termijn, die kunnen worden omgezet in moties 

en als startpunt kunnen dienen voor discussie binnen D66 en daarbuiten. 

De centrale vraag is: hoe kan het innovatiebeleid zodanig worden vormgegeven dat 

Nederland zijn internationale concurrentiekracht behoudt én maatschappelijke vraagstukken 

worden opgelost? 

Het paper gaat achtereenvolgens in op begrippen als innovatie en innovatiebeleid en een 

aantal kernelementen van dit beleid (hoofdstuk 2), het innovatiebeleid zoals dat in 

Nederland is gevoerd sinds de Tweede Wereldoorlog (hoofdstuk 3) en de waarneembare 

resultaten van dat beleid (hoofdstuk 4). Vervolgens verbinden wij aan de bovengenoemde 

drie hoofdstukken een aantal verbetersuggesties (hoofdstuk 5) en passeren de historische 

                                                           
2
Als uitgangspunt wordt in dit paper wordt gefocust op harde vormen van innovatie en economische impact. Niet als 

hoogste doel maar als middel om ons welzijn en onze welvaart toekomstbestendig te maken. Economische groei maakt het 
mogelijk om te investeren in innovatie, onderwijs en de toekomstige generatie. Bovendien moet economische groei in een 
groter verband worden gezien: economisch, maatschappelijk/sociaal en ecologisch houdbaar. 
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visies van D66 op het thema innovatie de revue (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 verbindt onze 

conclusies met de richtingwijzers van D66 en presenteert een aantal moties. 

 

2. Innovatie en innovatiebeleid: een achtergrond 

Kennis, research & development (R&D) en innovatie zijn sleutelfactoren voor 

productiviteitsgroei, en daarmee van cruciaal en vitaal belang voor onze toekomstige 

concurrentiekracht en welvaart. De samenhang tussen deze factoren is echter niet eenduidig. 

Kennis, of eigenlijk het gebruik en de verspreiding ervan, is een belangrijk ingrediënt voor 

R&D en innovatie. Het doen van R&D resulteert bovendien in nieuwe kennis. Innovatie is 

het proces waarbij kennis wordt vertaald in nieuwe producten, technologieën en diensten 

die worden toegepast in de markt (HCSS & TNO, 2012). 

Gesteld wordt dat kennis onmisbaar is om te komen tot innovatie. Kennis verwerven en 

vervolgens toepassen is onontbeerlijk voor een gezond regionaal bedrijfsleven. Als kennis 

wordt aangewend ontstaan innovatieprocessen. Hieruit volgen vernieuwingen in de vorm 

van producten, diensten of processen. Het lineaire begrip van innovatie, namelijk het 

exploiteren van kennis en ideeën, wordt tegenwoordig steeds vaker ter discussie gesteld, 

zoals wordt beschreven in de volgende paragrafen. Bij internationale vergelijkingen van 

kenniseconomieën scoort Nederland over het algemeen boven of in de middenmoot. Kennis 

en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderwijs levert de vaardigheden 

om kennis te genereren. Het draagt bovendien bij aan een flexibele beroepsbevolking, die 

kan omgaan met veranderingen. 

Technologische veranderingen (zoals de opkomst van informatietechnologieën) en 

marktveranderingen (de toenemende welvaart vermindert de vraag naar generieke 

producten ten gunste van meer geraffineerde producten) hebben een grote invloed op 

organisaties en hun middelen. De essentiële middelen in de huidige (globale kennis-) 

economie verschillen in grote mate van voorgaande decennia. Er is een duidelijke 

verandering van investeringen in tastbare middelen naar investeringen in niet-tastbare 

middelen (onderwijs, training, R&D, marketing e.d.) (Hämäläinen, 2003, p.84). 

Het nieuwe paradigma vereist goed getrainde medewerkers met verschillende vaardigheden 

die effectief de nieuwe informatietechnologieën kunnen gebruiken en goed functioneren in 

de nieuwe organisatiestructuren (die meer horizontaal in plaats van verticaal georiënteerd 

zijn en waarbij samenwerking een steeds belangrijke rol speelt). Kennis verwerven en 

vervolgens toepassen is onontbeerlijk voor een gezond bedrijfsleven. 

Breed gezien kan innovatiebeleid in twee categorieën vallen. Enerzijds kan een overheid 

niet-marktgerelateerde maatregelen treffen, dat wil zeggen, gebruik maken van regulering in 

plaats van marktwerking. In deze categorie vallen de creatie van productvoorschriften, 

overheidssubsidie van R&D en bevordering van R&D door middel van aftrekbaarheid van 

de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Anderzijds kan een overheid door middel van 
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maatregelen de marktwerking bevorderen of markten creëren. Mededingingswetgeving is 

een voorbeeld van de eerste strategie en de bescherming van intellectueel eigendom een 

voorbeeld van de tweede (Edquist 2001). Dit hoofdstuk licht enkele dominante vormen van 

innovatiebeleid uit en bespreekt de mate waarin deze wel of niet succesvol (kunnen) zijn in 

het bevorderen van innovatie.  

Wij beschrijven innovatiebeleid aan de hand van het diamond-model van Porter, beschreven 

in het klassieke werk, The Competitive Advantage of Nations (1990). Het diamond-model 

beschrijft 4 elementen die van invloed zijn op het concurrentievermogen van landen. 

Concurrentie speelt een belangrijke rol bij innovatie. Als de concurrentie toeneemt, zal de 

motivatie om te innoveren ook toenemen. Aangezien innovativiteit en kwaliteit de 

belangrijkste elementen zijn die beslissend zijn voor de concurrentiepositie van landen 

(Kleinknecht & Naastepad, 2002) gebruiken wij dit model om de mogelijke 

aanknopingspunten voor innovatiebeleid te beschrijven. In paragraaf 2.1 beschrijven wij 

bedrijfsstrategie, structuur en rivaliteit. Paragraaf 2.2 behandelt de vraagcondities. In 

paragraaf 2.3 behandelen wij de verwante en ondersteunende industrieën en in hoofdstuk 

2.4 de factorcondities voor innovatie. 

 

 

Figuur 2.1: Het Diamond-model (Porter, 1990) 

 

2.1. Bedrijfsstrategie, structuur, rivaliteit en samenwerking 

Dit onderdeel van de theorie van Porter gaat over de manier waarop bedrijven worden 

gecreëerd en geleid en over de kenmerken van de interne markt. De theorie gaat er van uit 

dat meer concurrentie én meer samenwerking tussen ondernemingen goed zijn voor de 
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productiviteit en innovatie (Porter, 1991). Het openstellen van de grenzen en goede 

transportmogelijkheden binnen de EU hebben gezorgd voor een toename van de 

concurrentie binnen de Unie. Desondanks zien we zowel binnen als buiten de EU een sterke 

neiging om de interne markt te ondersteunen (subsidies) terwijl de externe markt wordt 

benadeeld (heffingen en verboden).  

Het gemak waarmee bedrijven kunnen worden opgericht en het gemak waarmee deze 

bedrijven kunnen doorgroeien, zorgen tevens voor meer concurrentie en zijn daarmee goed 

voor de productiviteit en innovatie (zie paragraaf 2.4.2).  

In reactie op de toenemende concurrentie, de veranderende vraag en nieuwe technologieën 

worden ook bedrijfsstructuren aangepast aan de veranderende omstandigheden. Naast het 

specialiseren van bedrijven op hun kernactiviteiten zien we ook een toename van 

samenwerkingsverbanden met klanten, leveranciers, overheden en soms concurrenten (wat 

kan zorgen voor spanningen met de mededingingsautoriteiten), plattere organisaties en 

decentralisatie (Hämäläinen, 2003 p.84). 

 

2.2. Vraagcondities 

Innovatie start met een goed idee. Een goed idee voorziet in de behoeften van de 

doelgroep/consument. Als de behoeften van een consument in een thuisland erg hoog zijn 

dan stelt dit veel eisen aan de innovatiekracht van de bestaande bedrijven. Vraagcondities in 

het thuisland zijn de belangrijkste drijver voor innovatie, groei en kwaliteitsverbetering 

(Porter, 1990). Een belangrijk aspect van deze vraag in het thuisland is de rol die de overheid 

speelt als het gaat om de vraag naar nieuwe producten. In dit kader wordt gerefereerd aan 

de overheid als lead customer voor nieuwe producten en diensten.3 Als lead customer vraagt de 

overheid het bedrijfsleven doelgericht naar een innovatieve oplossing te zoeken voor 

maatschappelijke behoeftes of laat juist bij aanbestedingen de ruimte voor innovatieve 

oplossingen (Marieke van Putten, 2012). De rol van lead customer hangt nauw samen de term 

lead user geïntroduceerd door Von Hippel (1986). Net als lead users hebben lead customers 

behoeftes, alleen ervaren zij deze behoeftes eerder dan het overgrote deel van de markt deze 

ervaart. Daarnaast ervaren zij grote voordelen van de oplossing behorende bij hun behoefte. 

De overheid kan zo als lead customer de launching customer voor het bedrijfsleven zijn. In 

Nederland en in de Europese Unie (Horizon2020) wordt het ontwikkelen van de 

overheidsvraag voor innovatieve producten en diensten actief gestimuleerd met het 

ondersteunen en professionaliseren van de inkopende overheid. Dit levert echter nog niet 

altijd de gewenste resultaten op, zoals te zien is in het beperkte aantal concrete van de 

Nederlandse Boegbeeldprogramma’s, die sinds 2006 actief zijn (zie 

                                                           
3 Een voorbeeld hiervan is de publicatie van het ministerie van Economische Zaken in 2007 getiteld De overheid 

als launching customer: Geef innovatie een kans om door te breken! (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-

en-publicaties/brochures/2007/11/08/de-overheid-als-launching-customer-geef-innovatie-een-kans-om-door-te-

breken.html) 
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http://www.inkoopinnovatieurgent.nl/boegbeeldprogrammas). Concretere resultaten 

worden getoond door de Amerikaanse overheid op haar Small Business Dashboard 

(http://smallbusiness.data.gov), waar precies te zien is welk percentage van de inkopen van 

overheidsorganisaties is besteed bij verschillende groepen kleine bedrijven en of wordt 

voldaan aan het overheidsbrede doel om 23% van de inkopen bij kleine bedrijven te doen4. 

De overheid in het Verenigd Koninkrijk heeft zich in 2013 een soortgelijk doel gesteld op het 

gebied van IT-inkopen, zoals is te lezen op http://www.computerweekly.com/news/ 

2240203373/Government-to-put-50-of-all-new-IT-spend-through-SMEs. 

Een voorbeeld hoe een maatschappelijke vraag in Nederland in het verleden wel effectief is 

gebleken, is de kracht van Nederlandse baggerbedrijven. De kracht van de Nederlandse 

baggerindustrie is mede het gevolg van de ligging (onder zeeniveau) van Nederland en de 

(overheids)vraag naar watermanagement die hiermee samenhangt.  

 

2.3. Gerelateerde en ondersteunende industrieën 

In The Competitive Advantage of Nations, beschrijft Porter het bestaan van clusters: kritieke 

concentraties van buitengewoon competitief succes op één plek, een opvallend verschijnsel 

in ontwikkelde landen. Clusters zijn geografische agglomeraties van bedrijven en 

gerelateerde leveranciers en dienstensectoren. Een typisch voorbeeld uit Nederland is het 

ASML kenniscluster. Deze broedplaatsen van innovatie vormen de basis voor een 

systeembenadering van innovatie, welke zijn wortels heeft in het werk van onder anderen 

Christopher Freeman (1987, 1995), Bengt-Åke Lundvall (1992, 2007) en Richard Nelson 

(1993). Basis voor deze stroming is het besef dat innovatie geen lineair proces is, maar de 

uitkomst van complexe interacties tussen instituten in een lokaal netwerk.  

Het bevorderen van nationale, regionale of sectorale innovatieclusters vormt de basis voor 

veel overheidsbeleid (Edquist 2001, Martin en Sunley 2003). Beleid gevoerd op clusters 

probeert binnen een geografische context op een omvattende manier de benodigde 

voorwaarden voor innovatie te creëren. De overheid erkent daarbij het belang van de 

samenwerking tussen lokale instituten zoals universiteiten, bedrijven en lokale overheden. 

Niet ieder overheidsbeleid gericht op het bevorderen van innovatieclusters is effectief, zoals 

blijkt uit bijvoorbeeld het onderzoek Regional Biotechnology van PwC (2011a) in opdracht van 

de Europese Commissie. Porter (1990, 1998) benadrukt dat lokale concurrentie cruciaal is 

voor innovatie en (technologische) vooruitgang. Een veel voorkomende fout is 

overheidsingrijpen dat lokale concurrentie verstoort. Felle rivaliteit tussen bedrijven creëert 

de noodzaak om te innoveren en verbeteren; geografische concentratie vergroot het 

                                                           
4
 Small business is in de VS gedefinieerd als een bedrijf met minder dan 250 medewerkers en minder dan $ 7 

miljoen omzet per jaar. Daarmee komt de definitie meer overeen met die van het midden- en kleinbedrijf in 

Nederland en Europa. Kleinbedrijf in Nederland betreft bedrijven met minder dan 50 medewerkers. De definities 

per land staan op http://en.wikipedia.org/wiki/Small_business.  
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potentieel van deze rivaliteit.5 Tegelijkertijd biedt geografische concentratie de mogelijkheid 

om zowel tijdelijk als langdurig de samenwerking te zoeken met andere partijen en daarbij te 

kiezen uit een groot aanbod van samenwerkingspartners. Clusters creëren daarmee zowel de 

noodzaak als de mogelijkheid voor op innovatie gerichte samenwerkingsverbanden. 

Subsidiëring en overheidsbescherming kunnen deze noodzaak afzwakken. In een 

grootschalig onderzoek van innovatie capaciteit op nationaal niveau, laten Furman et al. 

(2002) zien dat een hogere innovatie-output gerelateerd is aan geografisch bepaalde 

schaalfactoren zoals totaal inwonersaantal, grootte van de R&D-beroepsbevolking en de 

hoeveelheid investering in R&D. Naast het bestaan van clusters ook meer genuanceerde 

factoren zoals het gevoerde intellectueel eigendom beleid, openheid tot internationale 

handel, het aandeel van R&D uitgevoerd door de academische sector en gefinancierd door 

de private sector, en de specialisatiegraad van industrieën van invloed op innovatieve 

capaciteit.  

In een onderzoek naar welk, aan clusters gerelateerd, overheidsbeleid efficiënt is in het 

bevorderen van de commercialisatie van kennis die wordt gegenereerd in universiteiten, 

beschrijven Goldfarb en Henrekson (2003) hoe de top-down benadering van Zweedse 

beleidsmakers, evenals een academische cultuur welke de commercialisatie van ideeën 

ontmoedigt, academici in Zweden ervan heeft weerhouden om actief hun ideeën te 

commercialiseren. Een mogelijke verklaring voor de goede resultaten van Zweden op het 

gebied van innovatie zou daarom kunnen zijn dat bedrijven de kennis veelal “komen halen”, 

maar dat het dus niet de onderzoekers zelf zijn die kennis tot economische waarde brengen. 

Dit in sterk contrast met de Verenigde Staten, waar een institutionele setting gekenmerkt 

door concurrentie tussen universiteiten voor onderzoeksgelden en onderzoekspersoneel 

geleid heeft tot significante vrijheid voor universitaire onderzoekers om samen te werken 

met het bedrijfsleven6. Dit is in lijn met onderzoek door Todtling et al. (2009), welke laten 

zien dat het werkzaamheden van academici bij bedrijven de kennis interacties tussen 

bedrijven en universiteiten bevordert. Crescenzi et al. (2007) benadrukken dat waar in de 

Verenigde Staten hogere mobiliteit van kapitaal, bevolking en kennis de agglomeratie van 

onderzoeksactiviteiten in bepaalde gebieden bevorderen, in Europa de imperfecte 

marktintegratie, culturele en institutionele barrières tussen lidstaten innovatieve bedrijven 

hindert.  

Dosi et al. (2005) zijn kritisch over de cluster-rage. Bij het bespreken van een structurele 

achterstand van de Europese Unie op de Verenigde Staten op het gebied van innovatie, 

                                                           
5 Sprekende voorbeelden hiervan zijn Zwitserland, waar de intensieve concurrentie tussen Hoffmann-La Roche, 

Ciba-Geigy en Sandoz (nu Novartis) heeft bijgedragen aan een positie als wereldwijd marktleider in 

farmaceutica; Japan, waar hevige concurrentie tussen bedrijven in de audio apparatuur, camera en semi-

conductor industrie heeft geleid tot innovatie en marktsucces; en de Verenigde Naties, waar de concentratie van 

computer en software bedrijven heeft geleid tot een onbetwiste nummer één positie in deze industrieën.  
6
 Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in het aannemen van wetenschappelijk onderzoekers door universiteiten in een 

contract voor 8 maanden per jaar, waardoor substantieel tijd overblijft waarin onderzoekers met hun eigen bedrijf 

of in samenwerking met andere bedrijven hun kennis kunnen inzetten op de markt. 
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benadrukken de auteurs dat Europese en nationale beleidmakers binnen de Unie veel 

minder nadruk moeten leggen op container begrippen als het creëren van ‘netwerken’, 

‘interacties met de lokale omgeving’ en ‘aandacht voor de behoeftes van de gebruiker’ en 

meer aandacht moeten laten uitgaan naar beleidsmaatregelen gericht op het versterken van 

grensverleggend onderzoek en het versterken van de Europese private sector. 

 

2.4. Factorcondities 

In de navolgende paragrafen gaan wij in op de sterktes van een land die met beleid kunnen 

worden beïnvloed. Daarmee beschouwen we de traditionele factorcondities van Porter (“The 

situation in a country regarding production factors, like skilled labor, infrastructure, etc., 

which are relevant for competition in particular industries.”) als een gegeven waar een 

beleidsmaker in het kader van Innovatiebeleid beperkt invloed op kan uitoefenen. De 

hieronder besproken factoren kunnen volgens ons worden gezien als de ‘institutionele 

infrastructuur’ van innovatie. 

 

2.4.1. Bescherming van intellectueel eigendom 

In discussies over innovatiebeleid neemt intellectueel eigendom een centrale plaats in. 

Onlangs werd op het 94ste congres van D66 een motie aangenomen over onderzoeks- en 

innovatiebeleid, oproepend tot het toch vooral stimuleren van octrooiaanvragen door 

kennisinstellingen. Beleid gericht op de uitbreiding of versterking van patentrecht vindt 

bijval vanuit een conventioneel beeld van patenten met hun bekende sociale afweging: 

patenten stimuleren onderzoek en het openbaren van ontdekkingen, maar tegen een prijs, 

daar ze het gebruik van de uitvinding tijdens hun levensduur beperken (Nordhaus 1969, 

Gallini 2002). Dat sterke octrooi- of patentbescherming ook daadwerkelijk innovatie 

bevordert, wordt echter niet eenduidig bevestigd door onderzoek. Empirisch werk heeft 

aangetoond dat voor veel bedrijven patenten geen bepalende factor zijn voor het investeren 

in R&D. Innovatieve bedrijven blijken andere, meer effectieve manieren te hebben om te 

profiteren van hun innovaties, zoals het hebben van een voorsprong op de concurrentie, de 

bewerkstelliging van efficiënte productie, verkoop en distributie kanalen en snelle 

vooruitgang langs de leercurve positie (zie bijvoorbeeld Mansfield 1986, Levin et al. 1987, 

Arundel en Kabla 1998, en Cohen et al. 2000). Controverses over wat intellectueel eigendom 

zou moeten zijn omgeven verdien modellen, computer software, onderzoeksmethoden in de 

biomedische industrie, en genetica. In sommige gevallen beloont intellectueel eigendom 

uitvinders bovenmatig en kan verdere innovatie vertragen door het verkregen monopolie 

(Mazzoleni en Nelson 1998, Heller en Eisenberg 1998, Gallini 2002, Gallini en Scotchmer 

2002). 

Bescherming van intellectueel eigendom is dus niet vanzelfsprekend de juiste methode. 

Gallini en Scotchmer (2002) benadrukken dat intellectueel eigendom slechts optimaal is in 
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die gevallen waar de waarde en kosten van een innovatie niet direct waarneembaar zijn voor 

de overheid, maar wel voor bedrijven met specifieke kennis. Wanneer de waarde en kosten 

van een onderzoeksproject publiekelijk waarneembaar zijn is het beter voor een overheid om 

het project te kiezen met de grootste netto sociale waarde en hiervoor te betalen bij 

oplevering gebruikmakend van fondsen uit generieke (belasting) opbrengsten. Bij 

intellectueel eigendom worden projecten gefinancierd uit monopolie winsten, wat over het 

algemeen een hogere sociale prijs betekend. Er moet dus een zeker probleem van informatie 

asymmetrie spelen om het gebruik van intellectueel eigendom te rechtvaardigen.  

In het geval patenten wel het juiste mechanisme zijn, hangt de effectiviteit ervan af van het 

patentontwerp. De optimale levensduur, breedte en standaarden voor patentbescherming 

hangen af van de omstandigheden, zoals de vorm van de vraagcurve, het tempo waarmee 

nieuwe innovaties ontwikkeld worden of de relatieve kosten van eventuele sequentieel 

innovatieve bedrijven (Gallini en Scotchmer 2002). Een uniform beleid blijkt niet langer 

afdoende. 

Een algemene tendens naar bredere en sterkere patentbescherming opmerkend, riepen 

Mazzoleni en Nelson (1998) op tot bezinning. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en 

het groeiende belang van cumulatieve innovatie maken de problematiek rond potentieel 

nadelige effecten van patentbescherming acuut (Gallini 2002). Het kan bijvoorbeeld zo zijn 

dat bedrijven belang hebben bij het voorkomen dat een bepaalde nieuwe techniek op de 

markt wordt gebracht, omdat hun eigen businessmodel daardoor achterhaald zou worden. 

In zo’n situatie gaan bedrijven soms over tot ‘pre-emptive patenting’ om een concurrent 

toegang tot hun markt te ontzeggen. Patentbeleid reikt verder dan het stimuleren van 

innovatie en beïnvloed marktstructuren, de strategieën van bedrijven om met intellectuele 

activa om te gaan, en de richting van technologische vooruitgang. Een selectief en flexibel 

beleid, waarbij patentbescherming wordt aangepast aan de technologie, lijkt de prudente 

weg voorwaarts. 

Daarnaast zijn inmiddels vele voorbeelden beschikbaar van de successen van zogenaamde 

open innovatie. We noemen er hier twee: 

 De universiteit van Oxford doet onderzoek naar gen-mapping om zo 

proteinen/aminozuren te ontdekken die een positief effect hebben op de bestrijding 

van levensbedeigende ziektes waarvoor nog weinig werkende medicijnen zijn. Dat 

doet zij volgens een open data-principe, waardoor GSK een medicijn heeft kunnen 

ontwikkelen in de helft van de tijd die daar normaal voor staat en ook voor een 

fractie van de R&D-kosten. 

 Het Nederlandse chemie-cluster Chemelot (gevestigd in Sittard-Geleen) is gesticht 

door DSM in samenwerking met de provincie Limburg, de Universiteit van 

Maastricht en de Hogeschool Zuyd. Het cluster is al jaren succesvol met het 

aantrekken van nieuwe innovatieve start-ups. Sinds 2010 wordt geëxperimenteerd 
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met open innovatie binnen de context van het cluster, hetgeen tot nog toe geleid 

heeft tot meer dan 40 projecten in de portfolio van DSM.7 

 

2.4.2. Stimuleren van ondernemerschap 

Ondernemerschap wordt vaak in één adem genoemd met innovatiecapaciteit. Ook in het 

innovatiebeleid van het kabinet-Rutte, gericht op de zogeheten Topsectoren, staat het 

bevorderen van ondernemerschap centraal. Onder ondernemerschap verstaan wij het proces 

van het ontdekken en exploiteren van kansen door individuen, al dan niet in samenwerking. 

Dit kan zowel binnen (intrapreneurship) als buiten (bestaande) organisaties plaatsvinden. 

Mede door globalisatie neemt de druk op economieën om te concurreren en te innoveren toe, 

waardoor creatieve en innovatieve ondernemers steeds belangrijker worden (CEDEFOP 

2011). 

Verschillende onderzoeken onderstrepen het belang van ondernemerschap voor de 

(macro)economische groei (o.a. Global Entrepreneurship Monitor; Acs en Szerb 2010). Stam 

(2008) geeft een duidelijk overzicht van de relaties tussen ondernemerschap, innovatie en 

groei. Ondernemerschap draagt bij aan groei waar deze tot ‘nieuwheid’ leidt. Nieuwheid 

houdt het opstarten van nieuwe bedrijven in, maar ook het transformeren van uitvindingen 

en ideeën in economisch levensvatbare entiteiten (Baumol 1993, p. 198 uit Thurik en Carree 

2002). De variëteit in, concurrentie tussen, en selectie en imitatie van nieuwe experimenten 

bepalen de innovatiecapaciteit van regionale en nationale economieën (o.a. Porter 1999, 

Thurik en Carree 2002, zie figuur 2.2).  

Het is belangrijk dit onderscheid te maken tussen ondernemerschap dat in vernieuwing 

resulteert en ondernemerschap dat dat niet doet. Denk hierbij aan het onderscheid tussen 

een nieuwe onderneming welke een innovatief product naar de markt gaat brengen en een 

zelfstandige ondernemer welke tot ondernemen is overgegaan om meer vrijheid te hebben, 

of meer voldoening uit zijn werk te halen, maar precies dezelfde activiteiten uitvoert als hij 

daarvoor in loondienst deed. Een beperkt aantal vormen van ondernemerschap, waaronder 

technologiegedreven start-ups, spin-offs en intrapreneurship, en start-ups met een hoog 

groeiratio, lijken het meest bepalend voor innovatiekracht (Stam 2008). Het is dus van belang 

deze groep goed te monitoren en daar waar mogelijk te faciliteren.  

 

                                                           
7
 http://www.innotep.eu/wp-content/uploads/2013/09/Kirschbaum-InnoTeP-2013.pdf, pagina 9. 
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Figuur 2.2: Weergave van de relatie tussen ondernemerschap en economische groei (Wennekers en Thurik, 1999) 

Wat stimuleert ondernemerschap? Een geschiedkundige beschouwing van de opkomst en 

ondergang van naties laat zien dat periodes waarin innovatie en ondernemerschap hoogtij 

vieren samenvallen met culturele vitaliteit en bloeiende wetenschap (Wennekers en Thurik 

1999). Modern innovatiebeleid richt zich voornamelijk op het scheppen van een gunstig 

institutioneel kader, bijvoorbeeld door barrières tot creatie en commercialisatie van nieuwe 

kennis weg te nemen (Audretsch en Thurik, 2001a). Voorbeelden van een dergelijk beleid 

zijn het stimuleren van R&D, verschaffen van venture capital en het bevorderen van 

omstandigheden voor nieuwe start-ups. Zie in deze context ook paragraaf 2.1 bescherming 

van intellectueel eigendom en 2.3 financiering van innovatie. Een aspect wat vaak wordt 

genoemd in relatie tot ondernemerschap is de administratieve druk op ondernemers (KPMG, 

2010).  

 

2.4.3. Financiering van innovatie 

Financiering is een essentiële voorwaarde voor innovatie. De beste ideeën kunnen stranden 

op problemen met het verkrijgen van financiering. Financiering van bedrijven kan 

plaatsvinden door vreemd vermogen, eigen vermogen en/of subsidies. Overheidsbeleid is 

gewenst wanneer er marktimperfecties bestaan. Uit verschillende onderzoeken is gebleken 

dat er knelpunten/imperfecties in de Nederlandse financieringsmarkt bestaan. Uit een 

onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie is gebleken dat in het algemeen de financierbaarheid van Nederlandse bedrijven 

niet in gevaar is (Expertgroep Bedrijfsfinanciering, 2011). Echter, op deelgebieden aan de 

vraag- en aanbodzijde van de markt zijn fricties.  
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Het niet verkrijgen van financiering is doorgaans het gevolg van te hoge risico’s en het feit 

dat de transactiekosten voor kleine financieringsbedragen zwaar wegen. 

Financieringsknelpunten manifesteren zich in het MKB en in het bijzonder bij het 

kleinbedrijf en startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemingen. Deze 

financieringsknelpunten dateren overigens uit de periode voorafgaand aan de financiële 

crisis maar treden recentelijk meer op de voorgrond. De daadwerkelijke problemen kunnen 

echter groter zijn dan uit dit onderzoek is beschreven zoals aangetoond in het onderzoek van 

de Expertgroep KMO financiering (2007). In dit rapport werd aangetoond dat in Nederland 

relatief sterk wordt geleund op het ontwikkelen van de onderneming langs het pad van de 

‘houdbare’ groei dat relatief weinig vermogensvraag tot gevolg heeft, met alle schade voor 

de nationale economie. Deze knelpunten kunnen bij economisch herstel verergeren indien 

banken door de extra kapitaal en liquiditeitseisen die aan hen gesteld worden, niet aan de 

groeiende kredietvraag kunnen voldoen, vooral waar het leningen met een langere looptijd 

betreft. Het bedrijfsleven zal dan aanmerkelijk meer werkkapitaal nodig hebben (meer 

voorraden en debiteuren), uitgestelde investeringen doen en acquisities plegen. 

Een specificatie van het hierboven genoemde knelpunt wordt gegeven in een onderzoek van 

PwC en EIM (2011) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie. Vooral kleine, snel groeiende en innovatieve bedrijven vinden het aantrekken van 

financiering moeilijk. Belemmeringen die deze ondernemingen ervaren zijn een lage 

risicobereidheid door financiers en hoge zoek- en transactiekosten die gepaard gaan met 

verkrijgen van bedrijfsfinanciering. Daarnaast voelen ondernemingen zich door de financiële 

marktorganisatie te veel gebonden aan de financiële dienstverlening door één bank.  

Fricties aan de vraagzijde zijn een gevolg van fricties aan de aanbodzijde van het 

financieringsvraagstuk waaronder (1) het feit dat banken minder risicovol gedrag nastreven 

door aangepaste wet- en regelgeving en slechte economische vooruitzichten. Het effect van 

nieuwe regelgeving moet nog blijken. Volgens de Bank for International Settlements (BIS) en 

anderen zal de invloed beperkt zijn (Bijlsma en Zwart, 2010). (2) Niet-beursondernemingen, 

in het bijzonder het MKB, zijn in Nederland te afhankelijk gebleken van financiering door 

banken. Diversificatie van financieringsbronnen is hoognodig (Duffhues en Roosenboom, 

2011). Kredietunies, microkrediet en crowdfunding (zowel in de vorm van donatie of 

sponsoring als in de vorm van leningen of aandelen) zijn nieuwe mogelijkheden. Ook kan de 

concurrentie tussen banken vergroot worden door buitenlandse toetredingen en/of het 

overstappen tussen banken te vergemakkelijken. Participatiemaatschappijen zouden een 

financieringspakket kunnen aanbieden, nieuwe (beursgenoteerde) durfkapitaalfondsen 

kunnen worden opgericht welke opstaan voor particuliere beleggers. Zoals het Venture 

Capital Trusts (VCTs) in Engeland. Het beter faciliteren van de mogelijkheden voor informal 

investors/business angels, bekend onder de naam ‘angel-beleid’, biedt vele mogelijkheden 
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(Directorate for Science, Technology and Industry, 2011). Ook is zoals genoemd 

crowdfunding een mogelijkheid, dit is echter nog klein – maar groeiend – in omvang.8  

Subsidies zijn een andere financieringsvorm. Onderzoek naar de effecten van subsidies kent 

verschillende resultaten (David et al, 2000). Sommige resultaten tonen aan dat private R&D-

investeringen worden verdrongen door publieke R&D-investeringen. Een ander bezwaar 

van subsidies is dat ze altijd deels niet levensvatbare/winstgevende oplossingen financieren. 

De vraag wat er zou gebeuren als de subsidie niet verstrekt zou zijn, is helaas zeer moeilijk te 

beantwoorden. Dat onderzoeksresultaten verschillen is voor een belangrijk deel te wijten aan 

het feit dat subsidieprogramma’s onderling erg van elkaar verschillen. Wel blijkt voor de 

innovatievouchers voor het MKB, die voor het laatst geëvalueerd zijn in 2008, dat de 

additionaliteit hoog is, ca. 80% en dat er als gevolg van de vouchers meer contacten tussen 

universiteiten en MKB ontstaan (Dialogic, 2008). Deze vouchers kennen ook lokale varianten 

die goed lijken te werken en zijn dan ook een goed voorbeeld van een effectief instrument. 

Wij adviseren overheidsbeleid gericht op het faciliteren van het verkrijgen van kredieten 

door garantstellingen – hetgeen door het ministerie van EZ sinds het begin van de 

economische crisis in 2008 is gedaan, met effecten die positief worden geëvalueerd, maar niet 

kwantitatief zijn uitgedrukt9 – en het faciliteren van het uitbreiden van de 

financieringsmogelijkheden zoals hierboven beschreven (met uitzondering van subsidies) 

Ook adviseren wij betere samenwerking tussen banken en tussen banken en bedrijven. 

Recente ontwikkelingen in de financiële sector tonen aan dat hervormingen welkom zijn. Dit 

kan een kans zijn om de wensen van het bedrijfsleven beter af te stemmen op de eisen aan de 

financiële sector. De overheid kan een rol spelen om de dialoog tussen marktpartijen op gang 

te brengen (Expertgroep bedrijfsfinanciering, 2011). 

 

2.5. De evaluatie van specifiek versus generiek beleid 

Wetenschappelijk staan evaluaties van specifiek en generiek beleid nog in de 

kinderschoenen. Kernvragen zijn o.a.: 1) Leidt een geïnvesteerde euro (of een niet geïnde 

                                                           
8 De crowdfundingsector zelf schat de omvang van de wereldwijde markt voor crowdfunding in 2011 op $ 1,5 

miljard in het Crowdfunding Industry Report (http://www.crowdsourcing.org/research). Analisten stellen echter 

vast dat in dat getal ook zogenaamde peer2peer lending sites en charitatieve donaties zijn meegeteld, waardoor 

de omvang van de “echte” crowdfundingmarkt waarschijnlijk dichter bij $ 0,5 miljard ligt. 
9 In 2011 werd bijvoorbeeld het budget voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) opgehoogd tot € 1 miljard. 

Hiervan werd € 909 miljoen ook daadwerkelijk verstrekt in borgstellingen. De BMKB is het grootste instrument 

op het gebied van kredieten en garanties voor het bedrijfsleven (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2012/01/26/halfjaarsrapportage-over-de-benutting-van-de-el-

ifinancieringsinstrumenten-informatievoorziening-kredietverlening-mkb-en-artikel-over-kredietunies.html). In 

2011 concludeerde een onafhankelijke evaluatie dat de BMKB bijdraagt aan de kredietverlening aan bedrijven 

met een tekort aan zekerheden in de ogen van banken (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/rapporten/2011/06/20/evaluatie-borgstellingsregeling-voor-het-midden-en-klein-bedrijf-bmkb.html). 

Naast de BMKB bestaan er garantie- en kredietregelingen met een veel kleiner budget, die specifiek zijn gericht 

op het stimuleren van investeringen in innovatieprojecten, zoals het Innovatiekrediet, of in innovatieve startende 

ondernemingen, zoals de Seed-faciliteit. 
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euro aan belastingen) tot versterking van de economie, bijvoorbeeld in termen van 

productiviteitsverbetering? 2) In hoeverre leidt een geïnvesteerde euro tot meer private 

R&D-investeringen? Er is een levend debat over data, methoden en uitkomsten. Er zijn 

onderzoeken die aantonen dat specifiek innovatiebeleid zeer effectief is (1:7) dan wel een 

onduidelijk effect heeft (zoals gesteld door de Algemene Rekenkamer (2011)). Evenzo is er 

onderzoek dat aantoont dat generiek beleid werkt, maar ook dat het niets oplevert. Meestal 

betreft het micro-economische onderzoek (cases) op basis waarvan een breed spectrum aan 

uitkomsten gevonden wordt. De grote vraag is of, en hoe, uitkomsten vervolgens kunnen 

worden gegeneraliseerd. En als dat gebeurt, leidt dat meestal tot discutabele uitkomsten. 

Kortom: de optimale mix van generiek en specifiek is de heilige graal voor de 

innovatiebeleidsmaker. Maar het antwoord op die vraag is nog ver weg. 

Vanuit politiek oogpunt wordt vaak (te) snel vanuit principes naar conclusies geredeneerd. 

Liberale puristen pleiten dan snel voor een generiek instrumentarium en socialisten voor 

actief overheidsingrijpen en gerichte subsidies. Terwijl inmiddels algemeen bekend is dat de 

markt niet alles zelf oplost en ook de samenleving niet maakbaar is.  

Recente studies laten zien dat wordt gepleit voor een actievere rol van de overheid in het 

innovatieproces om verschillende redenen. Ten eerste is op wereldschaal het 

‘vrijemarktprincipe’ aan erosie onderhevig met sterk opkomende staatsgeleide economieën 

als China, Rusland en Brazilië. Zoals de beperking van grondstoffenexport door China en 

een subsidiëring van zonnecellen die leiden tot ontmanteling van westerse industrie. In de 

komende eeuw zal ‘de Washington-consensus’ in belang afnemen en ‘de Beijing-consensus’ 

aan invloed winnen. Het is noodzakelijk dat westerse overheden hierop gaan reageren, juist 

ook ten bate van het bedrijfsleven. Een voorbeeld van hoe overheidsingrijpen in Nederland 

innovatie heeft gestimuleerd is het verbod op de gloeilamp. Ten tweede vergt de oplossing 

van grote maatschappelijke vraagstukken om innovatieve oplossingen die mede door het 

bedrijfsleven worden gerealiseerd. Ook hier is een vorm van ‘interactieve sturing’ 

onvermijdelijk. Ten derde is het, zeker in tijden van schaarse overheidsmiddelen, van groot 

belang dat deze middelen ‘effectief’ worden in gezet. Dat betekent dat er keuzes moeten 

worden gemaakt. 

Kortom, het is niet mogelijk om zwart/wit keuzes te maken over specifiek of generiek beleid 

en over wel of geen overheidsingrijpen. Er hangt veel af van de sector, de actuele 

ontwikkelingen in de markt, de ontwikkelingen in de rest van de wereld en de prioriteiten 

van het land; het is maatwerk. Wel kan worden gesteld dat een aantal zaken kunnen 

bijdragen aan vergroten van de effectiviteit van het beleid op dit punt, zoals (1) een heldere 

en consistente visie over de innovatieve koers van het land10, (2) intensief overleg in de 

gouden driehoek (bestaande uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, ook bekend 

                                                           
10

 Zie het visiepaper van de Werkgroep Innovatie van de Thema-afdeling Economie van D66 “Visie op 

Innovatie”, oktober 2013, https://economie.d66.nl/publicaties/?_topic=innovatie. 
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als de triple helix), (3) een voortdurende spiegeling én interactie met de koers van andere 

landen en (4) monitoring van uitkomsten van het beleid over lange termijn11. 

 

2.6. Conclusie 

Aan de hand van het Diamond-model van Porter zijn de meest belangrijke elementen 

beschreven die van invloed zijn op de innovativiteit van landen.  

1. Vraagcondities in het thuisland zijn de belangrijkste drijver voor innovatie, groei en 

kwaliteitsverbetering. De overheid kan de vraagcondities mede bepalen door wetgeving 

en door eigen inkoopbeleid en door zelf hoge eisen te stellen bij de inkoop van producten 

en diensten. 

2. Kennis is onmisbaar om te komen tot innovatie. Onderwijs levert de vaardigheden om 

kennis te genereren. Een hoog kennisniveau is noodzakelijk om informatie (uit clusters) 

te kunnen toepassen in bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten. Er is een duidelijke 

verandering van investeringen in tastbare middelen naar investeringen in niet-tastbare 

middelen (onderwijs, training, R&D, marketing e.d.) Dit nieuwe paradigma vereist goed 

getrainde medewerkers met verschillende vaardigheden die effectief de nieuwe 

informatietechnologieën kunnen gebruiken en goed functioneren in nieuwe horizontale 

organisatiestructuren. 

3. Innovatie is de uitkomst van complexe interacties tussen instituten in een lokaal netwerk. 

Het bevorderen van nationale, regionale of sectorale innovatie clusters vormt de basis 

voor veel overheidsbeleid. Beleid gevoerd op clusters probeert binnen een geografische 

context op een omvattende manier de benodigde voorwaarden voor innovatie te creëren 

waarbij de samenwerking tussen lokale instituten zoals universiteiten, bedrijven en 

lokale overheden centraal staat. Een aantal factorcondities speelt een belangrijke rol in de 

innovativiteit van landen. 

4. De bescherming van intellectueel eigendom en de manier waarop dit gebeurt, lijkt 

innovatie in sommige gevallen te hinderen. Een selectief en flexibel beleid, waarbij 

patentbescherming wordt aangepast aan de technologie lijkt beter. 

5. Ondernemerschap dat in vernieuwing resulteert, speelt een belangrijke rol bij de 

innovativiteit van landen. Vooral technologiegedreven start-ups, spin-offs, 

intrapreneurship en start-ups met een hoge groeiratio lijken het meest bepalend voor de 

innovatiekracht. 

6. Financiering is een essentieel onderdeel van innovatie. Er dienen voldoende 

mogelijkheden te zijn tot financiering door marktpartijen, waar nodig ondersteund met 

garanties. 

7. De evaluaties van generiek en specifiek beleid resulteren vooralsnog niet in een 

eenduidig beeld over een voorkeur voor één van beide. Er zijn wel elementen te noemen 

die bijdragen aan het vergroten van effectiviteit van het innovatiebeleid, zoals een 

                                                           
11

 Zie aanbevelingen OECD Innovation Outlook for the Netherlands, april 2014. 
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heldere visie op de innovatieve koers van een land, intensief overleg in de gouden 

driehoek, voortdurende internationale benchmarking en effectmonitoring. Internationale 

ontwikkelingen maken het onvermijdelijk dat de overheid meer en pro-actief betrokken 

raakt in het innovatieproces.  
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3. Nederlands innovatiebeleid door de jaren heen  

In dit hoofdstuk zal een beeld gegeven worden van zowel het huidige innovatiebeleid als de 

geschiedenis van dit beleid in Nederland. Het hoofdstuk heeft een chronologische volgorde 

en eindigt daarmee logischerwijs met de bespreking van het bedrijvenbeleid dat nog niet zo 

lang geleden is ingevoerd door de huidige regering om innovatie in Nederland naar een 

hoger niveau te brengen. 

 

3.1. Geschiedenis van het Nederlandse innovatiebeleid  

Hoogleraar Industriële Ontwikkeling en Innovatiebeleid Dany Jacobs onderscheidt in zijn 

oratie (2009) vier periodes in het innovatiebeleid sinds de Tweede Wereldoorlog: 

1. De naoorlogse wederopbouw en expansie. 

2. Neergang van oude industriële sectoren, herstructurering en defensief industriebeleid. 

(ook bekend als ‘backing losers’) 

3. Beleid gericht op nieuwe technologiegebieden en sectoren: ‘picking winners’. 

4. Toekomstgerichte versterking van bestaande specialisaties: ‘backing winners’. 

Hieronder volgt een korte schets van deze vier periodes, gebaseerd op de oratie van Jacobs. 

Andere gebruikte bronnen zijn expliciet vermeld.  

 

3.1.1. Naoorlogse wederopbouw en expansie (1945 – 1963): industriebeleid 

Gedurende de eerste helft van deze periode werd het economisch beleid gekenmerkt door 

het beschikbaar stellen van financiering voor de wederopbouw van de industrie. In 

november 1945 werd hiertoe de Herstelbank12 opgericht, waarin de overheid een 

meerderheidsbelang had. De activiteiten van de Herstelbank resulteerden in slechts een klein 

aantal grote investeringsprojecten, die in meerderheid al voor de oorlog waren voorbereid. 

In de jaren ‘50 werd door beleidsmakers gestudeerd op het versterken van de Nederlandse 

industrie, zowel door uitbreiding van de industriële basis als door het combineren van 

“hersenwerk en de nodige handarbeid” (Jacobs 2009, p.9). Een derde aspect dat werd 

geïntroduceerd en dat nog steeds deel uitmaakt van het huidige beleid, is het regionaal-

economisch beleid. De toenmalige reden voor dit beleid was dat de productiefactor arbeid 

weinig mobiel werd geacht. In alle regio’s zouden zich dus voldoende bedrijven moeten 

vestigen om het beschikbare arbeidspotentieel voor de industrie te benutten. 

In de periode 1949 – 1963 werden acht industrialisatienota’s gepubliceerd waarin het 

industriebeleid werd vastgelegd. Tegenwoordig wordt het zelfde gedaan in de 

bedrijfslevenbrieven van het ministerie van EL&I. In de derde industrialisatienota van 1951 

werd vermeld dat de wederopbouw als voltooid kon worden beschouwd. Vervolgens kwam 

                                                           
12 De Herstelbank werd in 1962 omgedoopt tot de Nationale Investeringsbank. 
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er meer aandacht voor de kwaliteit van de industrie en werden voor het eerst zorgen geuit 

over te lage investeringen in onderzoek en ontwikkeling. TNO kreeg de rol om deze 

investeringen in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, toentertijd werd dat nagestreefd 

via tussenpersonen. 

In 1963 vermeldde de laatste industrialisatienota dat de industrialisatiefase was afgesloten en 

werd het industrialisatiebeleid vervangen door het groeibeleid. Het grootste deel van de 

periode werd gekenmerkt door een focus op de aanbodzijde en de industrieel-technologische 

ontwikkeling. Aan het begin van de jaren zestig ontstond ook aandacht voor de vraagkant 

van innovatie: de ontwikkelingen in het consumptiepatroon. 

 

3.1.2. Herstructurering en defensief industriebeleid (1963 – 1983): ‘backing losers’ 

Tot 1963 was sprake geweest van een ‘geleide loonpolitiek’, waardoor de lonen in Nederland 

achterbleven bij buurlanden en de productiekosten van de industrie laag gehouden werden. 

Vanaf 1963 werd de geleide loonpolitiek losgelaten, hetgeen leidde tot een sterke toename 

van het loonniveau en een inhaalslag op het buitenland. Dit schaadde initieel de 

economische groei niet, omdat bedrijven binnen Nederland hogere prijzen konden vragen en 

daardoor in het buitenland lage prijzen konden volhouden. 

Vanaf 1963 is de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie gedaald. Die daling zet nog 

steeds door. In de zelfde periode is de industrie in omvang gegroeid. Deze bijzondere 

combinatie is het resultaat van een voortdurend toenemende arbeidsproductiviteit. 

In de jaren ’70 werd echter pijnlijk duidelijk dat sommige sectoren de concurrentie met lage 

lonen elders in de wereld niet konden volhouden. Jacobs noemt als voorbeelden de textiel-, 

kleding- en schoenindustrie, de scheepsbouw, de baksteenindustrie, de veenkoloniale 

landbouwindustrie, de conservenindustrie en de steenkoolmijnen. In sommige gevallen 

wisten beleidsmakers de neergang ten goede te keren, bijvoorbeeld door de omvorming van 

de Staatsmijnen tot het huidige chemische topbedrijf DSM. 

De periode staat echter bekend vanwege de financiële steun die de overheid aan individuele 

bedrijven in bijvoorbeeld de scheepsbouw. Dit resulteerde in een gedwongen fusie van een 

aantal bedrijven tot RSV, dat als gevolg van de oliecrisis en de weigering van het ministerie 

van Financiën om te blijven bijpassen in 1973 failliet ging. Resultaat: in totaal 2,7 miljard 

gulden verdampt subsidiegeld en de eerste volledig op televisie uitgezonden parlementaire 

enquête van Nederland. 

In 1979 stelde het kabinet Van Agt-Wiegel daarom dat steun aan individuele bedrijven 

grotendeels moest stoppen. Steun moest tenminste gekoppeld zijn aan sectorbeleid. Het 

huidige verbod op staatssteun vanuit de Europese wetgeving is op de zelfde leest geschoeid. 
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3.1.3. Beleid gericht op nieuwe technologiegebieden en sectoren (1983 – 2004): ‘picking winners’ 

De jaren ’80 en daarna stonden in het teken van picking winners: het beleid probeerde te 

identificeren wat de meest kansrijke groeisectoren zouden zijn voor de jaren daarna. Het 

betrof hier dus sectoren waarin de Nederlandse economie nog geen prominente activiteiten 

had. Een goed voorbeeld hiervan was een lijst van maar liefst 52 ‘activiteitenvelden’, 

verdeeld over veertien ‘hoofdaandachtsgebieden’, die werd samengesteld door de 

commissie-Wagner in 1981. Wel maakt Jacobs de aantekening dat picking winners ook kan 

worden uitgelegd als backing winners: de criteria waarmee de commissie-Wagner werkte 

voor de samenstelling van haar lijst, garandeerden een aansluiting bij de bestaande 

industriële basis. 

In de periode 1979 – 1983 was sprake van een beleidsmatige focus op drie 

technologiegebieden die voor veel sectoren relevant werden geacht: micro-elektronica, 

biotechnologie en nieuwe materialen. Daarnaast werd geïnvesteerd in TNO, het Nationaal 

Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation en het 

Reactorcentrum Nederland. Deze technische instituten onderhielden nauwe banden met 

grote bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie. 

Het generieke innovatiebeleid werd vanaf het eind van de jaren ’70 vormgegeven aan de 

hand van een aantal concrete beleidsmaatregelen: 

 INSTIR (Innovatie Stimuleringsregeling; generieke stimulering van R&D); 

 IOP’s (op specifieke technologiegebieden gerichte Innovatiegerichte 

Onderzoeksprogramma’s); en 

 PBTS (Programmatische Bedrijfsgerichte Technologiestimuleringsprogramma’s). 

In deze periode werden in Nederland, maar ook in andere Europese landen, veel op 

innovatie gerichte programma’s gelanceerd. Volgens Roobeek (1988) was dit een ‘race 

zonder finish’: omdat alle landen allerlei aspecten van innovatie ondersteunden, leverden de 

maatregelen geen internationaal concurrentievoordeel op. 

Hoewel er dus een duidelijke tendens in de richting van generiek (dat wil zeggen, niet-

sectorspecifiek) innovatiebeleid zichtbaar was, was het specifieke beleid niet volledig van de 

agenda verdwenen. 

In de tweede helft van de jaren negentig vertraagde het groeitempo van de Europese 

arbeidsproductiviteit en ook de Nederlandse ten aanzien van de Amerikaanse 

arbeidsproductiviteit. Huizinga, Tang en van der Wiel (2004) geven aan dat het aannemelijk 

is dat deze ontwikkeling voortkomt uit de verschillen in innovatieve investeringen. Zij 

concluderen dat Nederlandse private investeringen in onder andere tertiair onderwijs, 

onderzoek en ontwikkeling en informatie technologie relatief laag zijn om de 

arbeidsproductiviteit gelijke tred te laten houden met die van de Verenigde Staten.  
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3.1.4. Toekomstgerichte versterking van bestaande specialisaties (2003 – heden): ‘backing winners’ 

Met het rapport “Backing winners” van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en 

Technologiebeleid in combinatie met de start van het eerste Innovatieplatform in 2003 was 

het startschot gegeven voor een nieuwe beleidstendens. In mei 2004 werd een brede vraag 

gesteld aan verschillende actoren in de samenleving om zogenoemde ‘sleutelgebieden’ onder 

de aandacht te brengen. Dit leverde 113 inzendingen op en resulteerde na een beoordeling 

door het Innovatieplatform in eerste instantie tot een benoeming van vier sleutelgebieden: 

Flowers & Food, Water, Creatieve Industrie en Hightech Systemen & Materialen (HTSM). 

Daarnaast werd een lijst samengesteld van zes kansrijke gebieden, waaruit later de 

sleutelgebieden Chemie (2005) en Pensioen & Sociale Verzekeringen (2006) werden 

geselecteerd. 

Het proces dat tot deze selectie leidde, was beperkt transparant en voorspelbaar : zo werden 

maar liefst dertig van de 113 inzendingen samengebracht in het sleutelgebied HTSM, gaf de 

secretaris van het Innovatieplatform, Frans Nauta, als toelichting dat hij had gelobbyd voor 

het erkennen van Creatieve Industrie als sleutelgebied, werd het sleutelgebied Chemie 

benoemd naar aanleiding van een spontaan voorstel tijdens een vergadering van het 

Innovatieplatform ten kantore van DSM en waren Pensioen & Sociale Verzekeringen 

oorspronkelijk onderdeel van een “opkomend sleutelgebied” samen met de Zakelijke en 

Financiële Dienstverlening, maar deze invloedrijke onderdelen van het opkomende 

sleutelgebied werden in 2006 achterwege gelaten.  

Het resultaat van de Sleutelgebieden-aanpak is dan ook beperkt gebleven tot het aanjagen 

van overig beleid, met name de Innovatieprogramma’s van het ministerie van EZ en 

SenterNovem (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)). In een tussentijdse 

evaluatie door de Voortgangscommissie Sleutelgebieden (2009) kwam bijvoorbeeld naar 

voren dat in sommige sleutelgebieden de meerderheid van de door de onderzoekers 

bevraagde bedrijven niet wist dat zij deel uitmaakten van een sleutelgebied. Ook 

constateerde de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid in 2007 dat de bij 

EZ beschikbare financiële middelen ongelijk waren verdeeld over de sleutelgebieden en dat 

sectoren die niet tot sleutelgebied waren benoemd (zoals “life sciences & gezondheid”) veel 

meer financiering ontvingen van het ministerie dan enig sleutelgebied. (AWT, 2007) 

Daarnaast zijn veel subsidieregelingen actief afgeschaft in onderdelen van de economie die 

niet onder de paraplu van een sleutelgebied vielen. 

In 2008 maakten de ministeries van EZ en OCW melding van zeven ‘zwaartepunten’ in de 

Nederlandse economie, namelijk: 

 high-techsystemen & -materialen; 

 food & flowers; 

 life sciences & health; 

 water, klimaat & ruimte; 

 ICT; 
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 chemie & energie; 

 creatieve industrie. 

Parallel aan de focus op een aantal economische sectoren kwam sinds 2004 ook meer 

aandacht voor specifieke regio’s, die uiteindelijk vorm kreeg in het programma Pieken in de 

Delta. Dit beleid versterkte de trend van de Nederlandse overheid om met betrekking tot 

innovatie vooral potentiële groeisectoren te ondersteunen in plaats van de achtergebleven 

sectoren.  

 

3.2. De rol van het Europese innovatiebeleid 

Een belangrijk gegeven voor het Nederlandse innovatiebeleid is dat in recente jaren het 

Europese innovatiebeleid een grote vlucht heeft genomen (Europese Commissie, 2010). Een 

belangrijk begin hiervoor is gemaakt met de Lissabon agenda in maart 2000. De doelstelling 

was van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te 

maken. De recente EU2020 agenda bouwt in veel opzichten voort op de Lissabon agenda. 

EU2020 stelt o.a. grote maatschappelijke uitdagingen (de grand challenges) zoals 

energievoorziening, vergrijzing en klimaatverandering centraal. Daarnaast gaat EU2020 uit 

van de doelstelling van een R&D-intensiteit van 3% (=R&D-uitgaven als percentage van het 

bruto binnenlands product (bbp)) voor iedere lidstaat, in navolging van de oorspronkelijke 

Lissabon agenda. Nederland heeft zich in de Bedrijfslevenbrief van 2011 gecommitteerd aan 

een doelstelling 2,5% in 2020. 

Wat opvalt, is dat Nederlandse onderzoekers meer dan hun collega’s in andere Europese 

lidstaten beslag weten te leggen op Europese onderzoeksgelden uit bijvoorbeeld het 

Zevende Kaderprogramma. (Agentschap NL (nu RVO), 2011) Echter, zoals hieronder blijkt, 

leidt dit niet tot toename van de R&D-uitgaven in Nederland.  

Duidelijk is echter wel dat het belang van Europa voor het Nederlands innovatiebeleid niet 

kan worden overschat. Naast de EU2020 agenda en het Europese patent (dat vanaf 2014 in 25 

van de 27 EU-lidstaten van kracht zal zijn)13 is Nederland, als klein land in de, inmiddels 

wereldwijde innovatiecompetitie sterk afhankelijk van Europa, zowel economisch als qua 

kennis en kunde. Voor een sterke innovatiepositie heeft samenwerking binnen Europa dus 

hoge prioriteit. 

 

3.3. R&D-uitgaven: kernindicator van het innovatiebeleid 

Er is, ook gegeven de beschikbaarheid van statistische data, een beperkt aantal opties om 

innovatie en de innovatiekracht van een land feitelijk te beoordelen en, in de loop van de tijd, 

te monitoren. De Lissabon-doelstellingen zijn, niet toevallig, o.a. uitgedrukt in R&D-

                                                           
13

 Zoals besloten op 11 december 2012 door het Europees Parlement, zie http://www.europarl.europa.eu/news/en/ 

pressroom/content /20121210IPR04506/html/Parliament-approves-EU-unitary-patent-rules. 
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uitgaven. R&D, en dus R&D-kapitaal, is een kernindicator voor het innovatief vermogen van 

een land. Het is een sleutelfactor voor concurrentiekracht en productiviteitsgroei, en 

daarmee van cruciaal en vitaal belang voor onze toekomstige welvaart. Het is, anders 

verwoord, de sleutel in de ‘wapenwedloop’ die de mondiale competitie inmiddels is. 

Bovendien zijn het juist de internationaal opererende R&D-intensieve sectoren die de 

komende decennia voor Nieuwe Groei in Nederland zorg moeten dragen. Het daadwerkelijk 

realiseren van meer en effectieve R&D is ook vanuit dit perspectief van groot belang. Meer 

R&D-geld uitgeven is natuurlijk geen doel op zich. Het gaat er om waar dat geld wordt 

ingezet en of dat efficiënt en effectief gebeurt. Dit verdient een nadere beschouwing14. 

Desalniettemin vormen, in de beoordeling van de innovatiekracht van een land (en geven de 

beperkte statistische opties die er zijn) de R&D uitgaven een onmisbare (tussen-)stap om tot 

een overall beeld te komen.     

De R&D-uitgaven worden, zoals hierboven al genoemd, uitgedrukt in de R&D-intensiteit: 

het totaal van publieke en private R&D uitgaven uitgedrukt als percentage van het BBP. 

Zorgelijk is dat Nederland qua R&D-intensiteit laag scoort vergeleken met naaste 

concurrenten. Met een R&D-intensiteit van 2,12 % ligt Nederland net iets  boven het EU-

gemiddelde, maar duidelijk onder de staande beleidsdoelstelling van 2,5% (!) en ver onder 

de Lissabon-doelstelling van 3%. Het Innovation Union Scoreboard 201115 plaatst Nederland 

in de categorie innovation followers, vergelijkbaar met landen als Oostenrijk, België, Ierland en 

het Verenigd Koninkrijk, en op duidelijke afstand van innovation leaders als Duitsland, 

Zweden en Zwitserland. In het Scoreboard van 2014 bleef Nederland in de categorie 

followers en leverde binnen die groep zelfs de eerste plaats in aan Luxemburg.16 Volgens het 

zelfde scoreboard blijft Europa als geheel achter op de Verenigde Staten, Zuid-Korea en 

Japan, maar houdt het in innovatieprestaties zijn voorsprong op India en Rusland. Brazilië 

en vooral China lopen sterk op Europa in. 
 

                                                           
14

 Zie o.a. paragraaf 2.5 : De evaluatie van specifiek vs generiek beleid. 
15 Innovation Union Scoreboard 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-

analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm. 
16

 Innovation Union Scoreboard 2014, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-

analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm, pagina 4 en pagina 11. 
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Figuur 3.1: R&D-intensiteit naar categorie en naar land, 2009 

In 2012 is in totaal 12,9 miljard euro vanuit publieke en private middelen uitgegeven aan 

onderzoek en ontwikkeling in Nederland. Dit komt overeen met een R&D-intensiteit van 

2,16%. Dit is een verbetering ten opzichte van de 1,84% in 2009 en levert Nederland een 

middenpositie in Europa op. De vraag is echter in hoeverre er daadwerkelijk meer 

innovatieactiviteiten in Nederland hebben plaatsgevonden. In 2011 is CBS Nederland 

overgegaan op een nieuwe meetsystematiek voor de R&D-statistiek. Dit heeft geleid tot een 

trendbreuk en een toename van de R&D-uitgaven van bedrijven met 1,5 miljard euro. Los 

daarvan is een groei van R&D-uitgaven van bedrijven in 2011-2012 met bijna 500 miljoen 

euro opmerkelijk en onverwacht, gezien de beperkte financieringsbereidheid van banken en 

de afname van de totale bedrijfsinvesteringen in 2012. Het kan enerzijds zijn dat bedrijven 

het strategisch belang van R&D-uitgaven voor toekomstige groei van hun bedrijf juist nu 

extra onderkennen. Anderzijds kan de groei worden verklaard door de nieuwe 

meetsystematiek en administratieve groei ten gevolge van nieuwe stimuleringsmaatregelen 

(RDA), met andere woorden: steeds meer activiteiten worden als ‘innovatie-activiteiten’ 

opgevoerd.17  

 De private R&D intensiteit in Nederland is met 1,12 % laag in vergelijking met naaste 

concurrenten en loopt ver achter ten opzichte van de beleidsdoelstelling van 1,5 %. Voor de 

publieke uitgaven laat onderstaande figuur van het Rathenau Instituut zien dat, na een 

aanvankelijke toename in de periode 2008-2012, deze uitgaven de komende jaren verder 

zullen gaan afnemen. Bovendien zijn er voldoende aanwijzingen dat de fiscale (‘generieke’) 

instrumenten, anders dan de bovengenoemde administratieve groei, minder extra private 

R&D uitlokken dan de zogenaamde ‘specifieke financiering’ (Velzing, 2013).  
 

                                                           
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het opnemen van R&D-activiteiten bij bedrijven met minder dan tien 

werkzame personen in de definitie, en het verruimen van het R&D-begrip met naast systematisch onderzoek ook 

incidenteel onderzoek. (HCSS, TNO 2013, tbp) 
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Figuur 3.2: Directe en indirecte financiering van R&D door de Rijksoverheid, als percentage van het BBP (Bron: Rathenau 

Instituut 2012) 

 

3.4. Het huidige Nederlandse innovatiebeleid 

Het Nederlandse innovatiebudget is volgens de Rekenkamer (2011) vanaf 2003 sterk 

toegenomen, van 1,8 miljard euro tot 3,7 miljard euro in 2010. Premier Rutte heeft op 

Prinsjesdag 2011 aangeven dat hij dit bedrag wil verhogen tot 3,8 miljard euro in 2015. Bij 

deze constatering zijn echter wel kanttekeningen bij te plaatsten. Ten eerste heeft, zoals in 

hoofdstuk 4 zal worden onderbouwd, de verhoging van het innovatiebudget niet geleid tot 

een sterkere innovatiepositie in internationaal perspectief. De vraag of deze gelden effectief 

zijn besteed beantwoorden wij in hoofdstuk 4. Ten tweede is de vraag of het innovatiebudget 

daadwerkelijk is toegenomen. Het overzicht van het Rathenau instituut (figuur 3.2) geeft een 

ander beeld. De stijging zoals de Rekenkamer aangeeft (zie figuur 3.3 hieronder) lijkt vooral 

door toedoen van het fiscale instrumentarium (overigens geen uitgave maar minder 

belastinginkomsten). 

 

Figuur 3.3: Uitgaven innovatiebeleid (Bron: Algemene Rekenkamer, 2011) 
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Uit recente overzichten18 blijkt echter dat de stijging van uitgaven in het fiscale 

instrumentarium meer dan teniet wordt gedaan door besparingen op specifieke innovatie-

uitgaven bij departementen. 

 

Figuur 3.4: Uitgaven aan innovatiebeleid van het ministerie van EZ (Jacobs, Velzing, 2013). Daadwerkelijke uitgaven (2001-

2010), begrote uitgaven (2011-2015). 

Het topsectorenbeleid, dat de kern vormt van het innovatiebeleid van dit kabinet en het 

eerste kabinet-Rutte, is in de ‘Bedrijfslevenbrief’ van 13 september 2011 geconcretiseerd met 

de verslagen van de “Topteams” die per sector zijn samengesteld uit vertegenwoordigers 

van bedrijfsleven, wetenschap en overheid. De aanpak van dit kabinet is daarmee minder 

vrijblijvend dan de ‘open uitvraag’ van het Innovatieplatform aan de samenleving in 2004: er 

zijn nu met naam genoemde personen verantwoordelijk gemaakt voor het formuleren van 

een agenda per topsector. In het kader van het topsectorenbeleid zijn met de betreffende 

sectoren Innovatiecontracten gesloten, waarin de sectoren én de overheid zich committeren 

aan een financiële investering in innovatie.19  

Gecombineerd met generiek innovatiebeleid (bijvoorbeeld de WBSO- en RDA-regelingen20, 

de Innovatiebox en het Innovatiefonds MKB+), investeert de overheid daarmee naar eigen 

zeggen meer dan € 2 miljard in innovatie. Of en hoe dit bedrag strookt met: 

                                                           
18 Meerjarig budgettair beeld innovatie en onderzoek en topsectorenbeleid, EZ, 13-12-2012. 
19 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren/geld-

voor-innovatie 
20 Per 1 januari 2012 is de WBSO aangevuld met de Research- en Development Aftrek (RDA). De WBSO biedt 

fiscaal voordeel op de loonkosten die betrekking hebben op speur- en ontwikkelingswerk (S&O), de RDA op de 

overige S&O-kosten en op S&O-investeringen. 
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 de raming van € 887 miljoen in het Beleidsartikel 12 “Een sterk innovatievermogen” 

in de Rijksbegroting van 2012 (deze raming betreft uitsluitend de begroting van het 

ministerie van EZ voor innovatiebeleid); 

 de conclusie van de Rekenkamer dat het budget voor innovatiebeleid (alle 

departementen van de Rijksoverheid + EU-kaderprogramma’s) € 3,7 miljard bedroeg 

in 2010; en 

 de vaststelling van het Rathenau Instituut dat de directe en indirecte financiering 

van R&D in 2011 en 2012 iets onder de 1% van het BBP ligt, dus op 6,02 miljard in 

2011; 

is niet geheel duidelijk. Wel zeggen deze getallen veel over het gegeven dat rond het 

innovatiebeleid veel verschillende definities worden gehanteerd. Tevens zijn de budgetten 

verdeeld over verschillende ministeries, Europese en andere instanties en kennen de 

verschillende instrumenten uiteenlopende financieringsarrangementen, waardoor de 

budgetten onderling niet altijd vergelijkbaar zijn (zie onder andere de bespreking van fiscale 

R&D-instrumenten in paragraaf 3.3).  

Alles overziende lijken de publieke innovatie-uitgaven in ieder geval niet toe te nemen en is 

er tegelijkertijd een substantiële verschuiving van specifiek naar generiek beleid waar te 

nemen. Als we daarbij in acht nemen dat de fiscale budgetten veel minder effectief zullen 

bijdragen aan het uitlokken van meer daadwerkelijke private R&D dan specifieke 

maatregelen concluderen wij dat het uiteindelijke resultaat een bezuiniging door de 

kabinetten-Rutte 1 en 2 zal betekenen. 

Als de tussenbalans wordt opgemaakt heeft het beleid van het kabinet-Rutte bijgedragen aan 

een intensievere samenwerking in de topsectoren en krachtenbundeling, maar is het effect op 

daadwerkelijke versterking van de innovatiepositie van Nederland (bijvoorbeeld in termen 

van R&D uitgaven) beperkt en deels zelfs contraproductief (doorgeslagen generiek beleid).  

 

3.5. Conclusie 

Het Nederlandse innovatiebeleid heeft een belangrijke metamorfose meegemaakt de 

afgelopen vijftig jaar. Van planmatig industriebeleid in de jaren vijftig tot het stimuleren van 

groeiende innovatieve sectoren is een hele stap geweest. Aanvankelijk was er sprake van een 

duidelijke top-down sturing en een sterke maakbaarheidgedachte. Het begrip innovatie 

kreeg pas vanaf de jaren tachtig vorm met vernieuwing van processen en producten. Juist 

ook in die periode, na de RSV-affaire, koos de overheid voor meer generiek beleid en liet de 

richting van het innovatiebeleid aan de vrije markt over. Echter, het resulterende beleid, 

gekenmerkt door ‘Laat duizend bloemen bloeien’, creëerde weinig focus en massa. Dat was 

onder andere de aanleiding voor de start van de ‘sleutelgebieden’: het resultaat van een 

maatschappelijk bottom-up proces waarin de overheid uiteindelijk keuzes maakte. Het 

huidige topsectorenbeleid, dat in feite voortbouwt op deze gedachte (én grotendeels 
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vergelijkbare sectoren), probeert voornamelijk de aansturing vanuit de gouden driehoek 

(bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) te verbeteren.  

Door de jaren heen is steeds meer het besef doorgedrongen dat innovatie een moeilijk te 

vatten concept is met meerdere dimensies. Dit besef maakt het moeilijk om concreet 

stimulerend beleid te ontwikkelen op het onderwerp. Het kabinet lijkt zich om die reden 

steeds meer te richten op een voorwaardenscheppende rol. Echter, een belangrijke vraag 

blijft hoe deze rol het beste kan worden ingevuld en waar de aandacht op moet worden 

gericht. Het is niet eenvoudig om inzicht in de financiële kanten van het beleid te krijgen en 

evaluaties zijn niet eenduidig. Het kernprobleem van de lage R&D-uitgaven, lijkt inmiddels 

wel te worden onderkend, maar het lijkt niet effectief te worden aangepakt gezien de 

dalende publieke uitgaven (die private R&D-uitgaven kunnen stimuleren) en het beperkte 

effect van de maatregelen die zijn genomen (zie ook hoofdstuk 4). Om te komen tot een 

sterke internationale innovatiepositie, met voldoende schaalgrootte en massa, neemt het 

belang van samenwerking in Europa toe. Ook op dit punt blijft het beleid impliciet. 
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4. Impact beleid en concurrentiepositie 

Het uiteindelijke resultaat van goed innovatie- of bedrijvenbeleid is een verbetering van de 

internationale concurrentiepositie van een land, die – zoals in de inleiding vermeld – in staat 

stelt om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en zo de welvaart te vergroten. In 

dit hoofdstuk onderzoeken wij wat verschillende internationale bronnen zeggen over de 

concurrentiepositie van Nederland en de factoren die de concurrentiepositie beïnvloeden. 

Vervolgens geven wij kort inzicht in de wetenschappelijke inzichten over die factoren en de 

effecten daarvan op de concurrentiepositie van Nederland, om ten slotte te concluderen hoe 

de huidige concurrentiepositie het directe gevolg is van het sinds 2002 gevoerde beleid. 

 

4.1. Nederland in vergelijking met het buitenland 

Een bekende graadmeter voor de internationale concurrentiepositie van een land is The 

Global Competitiveness Index van het World Economic Forum (hierna: GCI).21 De CGI is een 

ranglijst van de relatieve concurrentiepositie van 139 landen op basis van publiek 

beschikbare gegevens en een enquête onder 13.500 “business leaders”. In de laatste ranking 

van september 2012 (de CGI 2013-2014) staat Nederland op plaats 8. . 22 In de CGI 2011-2012 

stond Nederland op plaats 5, in 2010 -2011 op plaats 823. Desalniettemin is een 8ste plaats nog 

steeds een goede score.  

 

Ook een in een andere index, de Knowledge Economy Index, staat Nederland in recente 

publicaties op een mooie vierde plaats.24 De Knowledge Economy Index is een indicator die 

wordt uitgebracht door de Wereldbank. De indicator bestaat uit 4 ‘pilaren’: 

(1) een score voor het economsiche en institutionele regime (EIR), waarbij wordt gekeken 

naar de kwaliteit van het economische beleid, instituties die voorzien in het efficiënt 

mobiliseren en alloceren van ‘resources’ en naar het stimuleren van creativiteit en 

incentives voor het ontwikkelen en dissemineren van bestaande kennis;  

(2) een onderwijsscore die de opleiding en vaardigheid bepaalt van werknemers en hun 

vermogen tot aanpassing van kennis en vaardigheden aan nieuwe situaties;  

(3) een innovatiescore die de effectiviteit van het innovatiesysteem bepaalt, bestaande uit 

bedrijven, onderzoekscentra, universiteiten, consultants, die zich nieuwe kennis  eigen 

maken en aansluitingen creëren tussen globale ontwikkelingen en lokale behoeften; en 

(4) een ICT-score die de kwaliteit en het aantal gebruikers van ICT–infrastructuur bepaalt. 

                                                           
21 Zie http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform. 
22 De plaatsen 1 tot en met 4 worden bezet door achtereenvolgens Zwitserland, Singapore, Finland en Zweden. 
23 Deze sterke fluctuaties in de afgelopen jaren doen overigens ook enigszins afbreuk aan de bruikbaarheid van de 

GCIom uitspraken te doen over het concurrentievermogen van landen. 
24

 http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 
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De KEIgaat er vanuit dat investeringen in deze vier pilaren noodzakelijk zijn voor 

ontwikkeling, adoptie en gebruik van kennis in lokale economische productie. Die 

investeringen leiden tot producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde, wat 

vervolgens bijdraagt aan de toename van economisch succes in een sterk geglobaliseerde en 

steeds competitievere economische context. 

 

Tabel 4.1 Positie van Nederland in de Knowledge Economy Index 

De hoge positie van Nederland in deze graadmeters lijkt een goede ontwikkeling, waarbij de 

uitdaging overigens zal zijn om deze positie – die het afgelopen decennium niet eerder is 

gerealiseerd25 – te behouden.  

 

Als wat dieper wordt ingezoomd op de onderliggende score van de GCI van het World 

Economic Forum, ontstaat het volgende beeld (zie figuur 4.1). 

  

Figuur 4.1 De belangrijkste knelpunten in de concurrentiepositie van Nederland (The Global Competitiveness Report 2013-

2014, WEF)  

                                                           
25 Nederland heeft in de periode 2001-2010 steeds een positie tussen de 8ste en de 15de plaats op de CGI-ranglijst 

gehad. 
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De daling in 2013 van de vijfde naar de achtste positie van Nederland wordt verklaard door 

een slechtere score voor indicatoren over de macro-economische situatie, de werking van 

financiële markten en innovatie. Hieruit blijkt de gebrekkige kredietverlening aan bedrijven 

en particulieren, de verslechterde gezondheid van Nederlandse banken en de oplopende 

staatsschuld. Ook de arbeidsmarkt regulering en bureaucratie bij de overheid scoren laag. 

Daarnaast scoort Nederland slechter op het gebied van innovatie door een lagere positie 

voor de indicatoren R&D-uitgaven van bedrijven en de beschikbaarheid van kenniswerkers. 

Dit zijn aspecten waarop de Nederlandse overheid met haar beleid invloed kan uitoefenen. 

Het politieke debat in de afgelopen jaren laat zien dat met name voor het thema ‘Labour 

market efficiency’ veel aandacht is geweest, maar het vorige kabinet van VVD en CDA heeft 

op dit gebied geen maatregelen doorgevoerd. Wel is onder verantwoordelijkheid van EZ een 

studie uitgevoerd (PwC en EIM, 2011) naar het functioneren van financiële markten bij het 

financieren van Nederlandse bedrijven na de kredietcrisis, die onder andere heeft geleid tot 

verruiming van het budget voor de Borgstelling MKB-kredieten van € 765 miljoen tot €1 

miljard.26 Zoals bleek uit de evaluatie van de BMKB die in paragraaf 2.4 is genoemd, is de 

effectiviteit van de BKMB vastgesteld, maar niet gekwantificeerd. Het is daarmee niet vast te 

stellen wat het effect is geweest van de uitbreiding van het budget, anders dan dat het 

budget in 2011 voor 91% is ingezet in daadwerkelijk verstrekte borgstellingen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende deelaspecten van 

‘Innovation’ in de CGI 2013-2014, de ranking van Nederland op deze aspecten en het land 

dat de nummer 1-positie bezet voor elk deelaspect. 

 

Tabel 4.2: Deelaspecten  van de GCI (getal geeft de positie die Nederland in neemt op ranglijst) Bron: World Economic 

Forum, The Global Competitiveness Index 2013-2014  

Duidelijk is dat Nederland vooral op het gebied van overheidsinkopen van geavanceerde 

technologie, de beschikbaarheid van wetenschappers en ingenieurs en R&D-uitgaven door 

het bedrijfsleven nog veel kan verbeteren. Dit zijn drie aspecten die kunnen helpen de 

innovatieparadox te doorbreken en meer kennis naar de markt te brengen.  

Het aspect van dalende R&D-uitgaven, zowel publiek (zie figuur 3.2) als privaat (zie HCSS & 

TNO (2012) en Rekenkamer (2011, p10)), springt eruit en is in alle opzichten alarmerend te 
                                                           
26 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 augustus 2011, nr. WJZ / 

11107888, tot wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011 (borgstelling MKB-kredieten) 
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noemen. Zoals eerder aangegeven vormt R&D, en dus R&D-kapitaal, de kern van het 

innovatief vermogen van een land. Het is een sleutelfactor voor concurrentiekracht en 

productiviteitsgroei, en daarmee van cruciaal en vitaal belang voor onze toekomstige 

welvaart. Het is, anders verwoord, de sleutel in de ‘wapenwedloop’ die de mondiale 

competitie inmiddels is. Binnen de gegeven mogelijkheden moet de Nederlandse overheid 

dus alles in het werk stellen dit tij te keren om daadwerkelijk te komen tot meer (private) 

R&D. Het aantal doctoraal geslaagden en het aantal 30-34 jarigen met in ieder geval tertiair 

onderwijs is iets hoger dan het gemiddelde in de EU. Het aantal jongeren van 20-24 jaar dat 

in ieder geval hoger secundair onderwijs heeft afgerond is iets lager dan gemiddeld in de EU 

blijkt uit een onderzoek van Innometrics (2011). Ook het eerder aangehaalde onderzoek van 

KPMG uit 2010 toont aan dat Nederland gemiddeld scoort als het gaat om de deelname aan 

secundair en tertiair onderwijs en de vaardigheden na hoger onderwijs. De uitgaven aan het 

onderwijs zijn erg laag in vergelijking met andere landen (positie 7 van 10).  

Als we de resultaten van de Global Entrepreneurship monitor van 2001 vergelijken met die 

van 2012, valt op dat de positie van Nederland sterk veranderd is als het gaat om total early-

stage entrepreneurial activity in de bevolking van 18 tot 64 jaar: van 4,9 % in 2001 tot 10,3% 

in 2012. In 2001 was de performance van Nederland in ondernemende activiteiten en 

aspiraties minder dan gemiddeld voor 5 van de 7 indicatoren. In 2012 is dit verbeterd (door 

verbetering van Nederland en een daling van het gemiddelde). Nederland scoort goed op 

kansgericht (in tegenstelling tot gedwongen) ondernemerschap, beginnend 

ondernemerschap en totale ondernemende activiteiten. Verbeteringen zijn mogelijk wat 

betreft startende ondernemers met hoge groeiverwachtingen (7% in Nederland tegen 11% 

gemiddeld voor innovatie-gedreven economieën), maar vooral op productinnovatie (42% in 

Nederland tegen 48% gemiddeld voor innovatie-gedreven economieën) bij beginnende 

ondernemers. 

Het aantal gestopte bedrijven is in Nederland laag ten opzichte van andere ontwikkelde 

landen. Ook bezitten veel Nederlanders een bedrijf ten opzichte van andere ontwikkelde 

landen. Dit is in de afgelopen jaren licht gestegen.  Ten slotte is ook het aantal ondernemers 

dat samenwerkt met andere bedrijven aan innovatieve activiteiten in Nederland lager dan 

elders. 

 

4.2. Nederland in Europees verband 

Een andere graadmeter voor de internationale concurrentiepositie van Nederland is de 

vergelijking met andere Europese landen, zoals die jaarlijks wordt vastgesteld door de 

Europese Commissie. In het Innovation Union Scoreboard 201427 wordt het volgende 

overzicht gegeven van de Nederlandse situatie (het gemiddelde voor Europa voor elke 

indicator is 100). 

                                                           
27 Het Innovation Union Scoreboard is de voorzetting van het European Innovation Scoreboard dat tot en met 

2009 werd gepubliceerd. 
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Figuur 4.2: Innovation Union Scoreboard Nederland. (European Commission, 2014) 

In de figuur wordt wederom de innovatieparadox zichtbaar: Nederland scoort zeer hoog als 

het gaat om onderzoekskwaliteit (International Scientific co-publications = 425 en Most cited 

scientific publications = 143 en wetenschappelijk publicaties waarin wetenschappers 

samenwerken met het bedrijfsleven (Public-private scientific co-publications = 156). Echter, 

uitgaven aan R&D en andere innovatie-uitgaven door het bedrijfsleven zijn gemiddeld (R&D 

expenditures in the business sector = 93; Non-R&D innovation expenditures = 109), de 

wetenschappelijke inzichten en de vastgelegde intellectuele eigendom vinden niet hun weg 

naar omzet uit nieuwe innovaties (Sales share of new innovations = 73; het feitelijke resultaat 

van de innovatieparadox) en Nederland exporteert relatief zeer weinig kennisintensieve 

diensten (Knowledge-intensive services exports = 64). 

Een doelstelling van het innovatiebeleid moet dan ook zijn de private R&D-uitgaven te 

verhogen en de innovatieparadox te slechten. Met de formatie van topsectoren en de 

samenwerking in de gouden driehoek is een stap in de goede richting gezet.  

 

4.3. Wetenschappelijke visies op de Nederlandse situatie 

De bekende econoom Baumol concludeerde al in 2004 dat Nederland zich tot 1998 nagenoeg 

gelijk met het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde als het gaat om BBP per hoofd van de 

bevolking. Echter, de groei van de arbeidsproductiviteit nam in de jaren 1991-99 af en in 1998 
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had Nederland van de OESO-landen het op een na laagste aandeel van de beroepsbevolking 

in het onderzoek. Daarbij kwam ook nog eens een laag aandeel aan R&D-uitgaven door het 

bedrijfsleven, hoewel de R&D-uitgaven door de centrale overheid en universiteiten in 

Nederland wereldwijd op het hoogste niveau lagen. (Baumol, 2004) 

Baumols bevindingen over de afnemende groei van de arbeidsproductiviteit en de relatief 

lage R&D-uitgaven van het bedrijfsleven zijn bevestigd door Klomp & Roelandt (2004) en 

Jacobs & Theeuwes (2005). Dit is tevens in lijn met de bevinding dat arbeidskosten per 

eenheid product niet beslissend blijken voor onze concurrentiepositie; het economisch beleid 

gebaseerd op loonmatiging en bezuiniging op overheidsuitgaven (met name op onderwijs) 

heeft het tempo van technologische vooruitgang vertraagd (Kleinknecht & Naastepad, 2002). 

Volgens een rapport over het innovatiebeleid van de Europese Commissie (2010) wordt een 

belangrijk deel van de achterstand in innovatiekracht van de Europese economie verklaard 

door lagere private R&D-uitgaven als percentage van het BBP dan in de VS, Japan en China.  

Dijkgraaf en Thurik suggereren dat het Nederland met name ontbreekt aan snelgroeiende 

bedrijven; op die indicator moet Nederland de VS, Finland, Ierland, Denemarken, het 

Verenigd Koninkrijk en Italië voor zich dulden in internationale vergelijkingen. Zoals 

hierboven vermeld zijn de VS en Finland ook hoger genoteerd dan Nederland op de ranglijst 

van de Global Competitiveness Index. 

Jacobs en Theeuwes verwezen in 2005 naar verschillende auteurs die hebben vastgesteld dat 

het beleid om R&D-uitgaven door het bedrijfsleven te stimuleren in Nederland weinig 

effectief is geweest. Deze conclusies zijn bevestigd in het recente rapport van de Algemene 

Rekenkamer, die vaststelt dat het percentage private R&D-investeringen in de periode 2002-

2011 is gedaald, ondanks toegenomen investeringen in het innovatiebeleid (Algemene 

Rekenkamer 2011, p. 10). Zowel de Rekenkamer als de door Jacobs & Theeuwes geciteerde 

auteurs Cornet en Van de Ven stellen voor om beleidsmaatregelen gericht op innovatie vaker 

en beter te evalueren op hun effectiviteit. Waar Cornet en Van de Ven effectiviteit 

operationaliseren als private R&D-uitgaven als percentage van het BBP, wordt deze door de 

Rekenkamer in lijn met de beleidsdoelstellingen van het EZ geduid als “vergroting van het 

innovatief vermogen van de Nederlandse economie” en geoperationaliseerd in drie 

indicatoren: 

 innovatieactiviteit op bedrijfsniveau (de Rekenkamer geeft aan deze niet te kunnen 

vaststellen omdat de overheid deze doelstelling niet meetbaar heeft gemaakt); 

 aandeel van de private investeringen in R&D (de Rekenkamer stelt vast dat deze in 

de periode 2001-2011 niet zijn gestegen, maar gedaald); 

 plaats van Nederland op de ranglijst van meest concurrerende economieën, de Global 

Competitiveness Index van het World Economic Forum (de Rekenkamer stelde in 

2011 vast dat de doelstelling van een vijfde plaats toen nog niet was behaald). 
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4.4. WBSO: het bekendste en meest onderzochte beleidsinstrument gericht op private R&D-uitgaven 

In een evaluatie van het bekendste Nederlandse instrument om R&D-uitgaven, de 

belastingaftrek voor R&D-loonkosten die is geregeld in de Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk (WBSO), te stimuleren concludeerden PwC, Dialogic en de TU Delft 

(2002) dat de WBSO de uitgaven aan innovatie licht stimuleert (1 euro belastingkorting voor 

innovatiegerelateerde loonkosten leidt tot 1,01 à 1,02 euro aan innovatie-uitgaven, dat wil 

zeggen dat het rendement op het verlagen van de belastingaanslag met 1 euro slechts 1 tot 2 

cent aan extra private R&D-uitgaven leidt), maar dat de uitkomsten sterk variëren tussen de 

onderzochte bedrijven. Bij kleine bedrijven (< 50 medewerkers) en zogenaamde 

technostarters zijn de effecten groter dan 1,02 euro, tot 1,30 euro per euro belastingkorting. 

Naast deze kwantitatieve resultaten rapporteren kleine en middelgrote bedrijven een aantal 

andere voordelen van de WBSO in sterkere mate dan grote bedrijven: 

 MKB-bedrijven rapporteren meer nieuwe producten als gevolg van door de WBSO 

ondersteunde innovatie-investeringen. 

 MKB-bedrijven geven veel vaker dan grote bedrijven aan dat het bestaan van de 

WBSO de innovatie-uitgaven beïnvloed. 

 Bedrijven met 50 of minder werknemers achten de WBSO significant vaker van 

belang voor het realiseren van innovatiedoelen dan grotere bedrijven. 

 Technostarters hechten van alle bedrijven de grootste waarde aan de WBSO. 

Deze bevindingen suggereren dat het stimuleren van private R&D-uitgaven door de WBSO 

relatief het grootste effect heeft bij het MKB. De auteurs concluderen tevens dat in de 

onderzochte periode de absolute R&D-uitgaven het grootst waren binnen het grootbedrijf. 

De evaluatie van de WBSO is in 2006-7 herhaald door onderzoeksbureau EIM en UNU-

MERIT (2007). Ook deze evaluatie stelde vast dat de effecten van de WBSO op de private 

R&D-uitgaven groter waren bij MKB-bedrijven dan bij grote bedrijven. De effectiviteit was 

het hoogste onder bedrijven met 1 tot 9 werkzame personen en de WBSO bleek minder 

effectief voor grote bedrijven (meer dan 250 werkzame personen).  

Bij het vaststellen van de effectiviteit hielden de onderzoekers wel een slag om de arm: “Voor 

sommige bedrijven zal de echte BFTB28 dicht bij nul liggen en voor andere bedrijven is de 

BFTB veel groter. Als het S&O-programma van een bedrijf bijvoorbeeld op voorhand vast 

ligt, dan zal de WBSO tot geen enkele euro aan extra S&O leiden. De BFTB is dan nihil. 

Wordt een bedrijf door de WBSO over de streep getrokken om te starten met speur- en 

ontwikkelingswerk, dan is de BFTB juist een veelvoud. In de praktijk komen zelfs waarden 

groter dan 10 euro voor.” (EIM & UNU-MERIT 2007, p. 79) 

 

 

                                                           
28 “Bang for the buck”, oftewel de gemiddelde uitgave door bedrijven per euro toegekende WBSO. 
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4.5. “Backing winners”: veel besproken, weinig zichtbaar effect 

Naast de WBSO en andere generieke maatregelen bestaat sinds 2003 in Nederland een 

programmatische aanpak van het innovatiebeleid, die in hoofdstuk 3 is geïntroduceerd met 

de termen backing winners, Sleutelgebieden, Innovatieprogamma’s en Topsectoren. Over 

backing winners – het ontwikkelen van beleidsmaatregelen specifiek gericht op sterke 

onderdelen van de economie – is veel gesproken en geschreven. 

De Algemene Rekenkamer heeft in kaart gebracht welk deel van de uitgaven aan het 

innovatiebeleid zijn toe te rekenen aan dit “specifieke beleid” en welk deel aan “generiek 

beleid” zoals de WBSO (zie over het onderscheid tussen beide typen beleid ook paragraaf 

2.5). Onderstaande figuur geeft die verdeling weer. 

 

Figuur 4.2: Uitsplitsing uitgaven innovatiebeleid naar doelen. (Algemene Rekenkamer, 2011) 

De Algemene Rekenkamer heeft geen evaluaties van specifiek beleid in zijn analyse 

betrokken en doet ook geen uitspraken over de effectiviteit van het specifieke beleid.  Het 

eindrapport van de Commissie van Wijzen t.a.v. de FES-investeringen29 is daarentegen 

positief over de effectiviteit van specifieke investeringen. Mede door goede monitoring werd 

het resultaat van die projecten steeds beter. 

Voorts worden de effecten van de toename van uitgaven aan het innovatiebeleid in de 

periode 2003-2010 door de Rekenkamer betwijfeld. Niet duidelijk is hoe de conclusies van de 

                                                           
29

 Commissie van Wijzen Kennis en Innovatie (2011) .Advies aan het Kabinet over de resultaten van de totale 

BSIK-impuls. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/28/rapport-advies-aan-

het-kabinet-over-de-resultaten-van-de-totale-bsik-impuls.html 
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Rekenkamer te relateren zijn aan de eerder gepresenteerde bevinding van het Rathenau 

Instituut dat de publieke R&D-uitgaven over de zelfde periode nauwelijks zijn veranderd. 

Verder stelt de Rekenkamer dat het Bedrijvenbeleid van het kabinet-Rutte grotendeels erg 

veel lijkt op het innovatiebeleid uit de periode 2003-2010 en stelt hij vraagtekens bij het 

onverkort onder een andere noemer voortzetten van beleid waarvan de effectiviteit niet is 

gebleken. 

Een onderzoek van de Voortgangscommissie Sleutelgebieden in 2008 trok voor nagenoeg elk 

van de Sleutelgebieden de conclusie dat de betrokken bedrijven het beleid van de overheid 

onduidelijk, inconsistent of te weinig daadkrachtig vonden. De overheid werd verweten niet 

met één mond te spreken, te micromanagen en een te korte tijdshorizon voor haar beleid te 

hebben. In deze studie is niet vastgesteld wat het effect was van de status van Sleutelgebied 

voor de economische prestaties van de betreffende sectoren. (Voortgangscommissie 

Sleutelgebieden, 2009) 

Uit een studie van Technopolis in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uit 

2007 naar de effectiviteit van “programmatic policies” in andere landen kwam geen 

duidelijke conclusie over de mate waarin van concreet beleid zoals de Sleutelgebieden of 

Topsectoren effectiviteit verwacht kan worden, dan wel in hoeverre alternatieve 

beleidsmaatregelen betere effecten sorteren. 

 

4.6. De mening van “the crowd”: hoe blijft Nederland innovatieland? 

Onder de titel “Hoe blijft Nederland innovatieland?” is op 7 november een enquête op 

zakelijke netwerksite LinkedIn geplaatst door PwC. De enquête kende vijf 

antwoordmogelijkheden: 

1. Sterkere focus op waar NL goed in is 

2. Meer subsidies/belastingvoordelen 

3. Meer cross-sectorale samenwerking 

4. Bedrijven moeten er meer in investeren 

5. Meer (internationaal) talent ontwikkelen 

De verdeling van de antwoorden van de 1.005 stemmers is hieronder opgenomen. Uit de 

respons blijkt dat relatief weinig stemmers de voorkeur geven aan antwoord 2 of 4. 

Antwoorden 1, 3 en 5 krijgen ongeveer evenveel steun met respectievelijk 23%, 28% en 26% 

van de stemmen. 
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Figuur 4.3: Resultaten LinkedIn-enquête (PwC, 2011b) 

Hoewel een LinkedIn-enquête overduidelijk geen wetenschappelijke onderbouwing vormt, 

geven de antwoorden wel indruk van de stemming onder ondernemers: een “platte” 

oplossing door simpelweg méér investeringen van bedrijfsleven of overheid is minder 

populair dan het inzetten op (cross-sectorale) samenwerking, talentontwikkeling of “backing 

winners”. De reeds beschikbare budgetten van bedrijfsleven en overheid moeten dus 

volgens de LinkedIn-respondenten met meer focus worden ingezet, de behoefte aan extra 

geld lijkt relatief klein. 

Tegelijkertijd valt op dat er een relatief groot aandeel de stelling “Sterkere focus op waar NL 

goed in is” als belangrijk scoort. Dit kan worden uitgelegd als een oproep aan de overheid 

om met een visie te komen over de innovatieprioriteiten in Nederland. 

 

4.7. Conclusie 

De verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd naar het 

innovatiebeleid laten een beperkt of helemaal geen effect zien (zie ook de toelichting op de 

evaluatie van specifiek en generiek beleid in paragraaf 2.5). Met name voor het specifieke of 

programmatische beleid bestaat nog geen goede onderbouwing. Ook opvallend is dat 

hoewel er duidelijk onderzoeksresultaten zijn dat een maatregel als de WBSO bij grote 

bedrijven geen private R&D-uitgaven uitlokken groter dan de verstrekte belastingkorting, 

deze maatregel de afgelopen tien jaar is voortgezet en door het kabinet-Rutte zelfs is 

uitgebreid. Blijkens de reacties op de LinkedIn-enquête over het onderwerp geven 

ondernemers daar niet de voorkeur aan. 

Zoals de Algemene Rekenkamer ook concludeert, hebben de verschillende ministers van 

Economische Zaken sinds 2002 weinig consequenties verbonden aan de resultaten van 

onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de effectiviteit van het innovatiebeleid. Het resultaat 

daarvan wordt zichtbaar in de internationale concurrentiepositie van Nederland: die is sinds 

2001 nauwelijks veranderd en op onderdelen als private uitgaven aan R&D zelfs 

verslechterd. Een van de kernuitdagingen van het innovatiebeleid moet dus ook zijn om de 

private R&D-uitgaven sterk te laten toenemen.   
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5. Verbeterpunten  

Naar aanleiding van de conclusies van hoofdstuk 2 tot en met 4 presenteren wij hieronder 

een aantal verbeterpunten van het Nederlandse innovatiebeleid. 

 

5.1. Moderniseer het IE-beleid 

Zoals in hoofdstuk 2 geconcludeerd werd, kan bescherming van intellectueel eigendom 

innovatie zowel bevorderen als afremmen. Het kabinet-Rutte besteedt echter geen aandacht 

aan het beleid ten aanzien van intellectuele eigendom, terwijl de omstandigheden daar 

mogelijk wel om vragen. De trend naar open innovatie die wereldwijd en in uiteenlopende 

sectoren plaatsvindt, is gebaat bij het beperken van de toepassing tot bescherming van 

intellectueel eigendom tot die gevallen waarin het de maatschappelijke waarde van een 

technische ontwikkeling maximaliseert. Omdat over de specifieke behoeften van de 

Nederlandse markt weinig informatie beschikbaar is, zou een onderzoek op dit gebied 

aanbeveling verdienen. 

 

5.2. Creëer de juiste voorwaarden voor het en groeien van bestaande clusters 

Geografische clusters zijn een krachtige aanjager van innovatie, maar vereisen een 

langdurige en consistente betrokkenheid van (regionale) overheden. Niet zozeer in termen 

van subsidies, maar veeleer door het scheppen van de juiste voorwaarden. Voorbeelden 

daarvan zijn de aanwezigheid van geschikte locaties voor de vestiging van nieuwe bedrijven 

(inclusief bereikbaarheid, voorzieningen en nabijheid van natuurlijke partners), het 

stimuleren van baanbrekend technisch onderzoek, het bijeenbrengen van ondernemers en 

financiers, het creëren van een fiscaal vriendelijk klimaat voor startende ondernemers en de 

verstrekkers van hun kapitaal en de rol van launching customer voor nieuwe producten en 

diensten. Belangrijk bij het vervullen van die rol is dat de overheid de concurrentie tussen 

bedrijven niet beperkt, daar (zoals in hoofdstuk 2 beschreven) concurrentie een van de 

krachtigste stimulansen voor innovatie vormt. 

 

5.3. Versterk de opleidingen en versoepel het ontslagrecht 

Verschillende onderzoeken waaronder een onderzoek van CEDEFOP in 2011 tonen aan dat 

het belangrijk is om kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met (de 

houdingen en vaardigheden) van ondernemerschap. Het advies van dit onderzoek is dan 

ook om ondernemerschap te integreren in het basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs 

en bijscholing. Beleid zou zich moeten richten op:  

 Ondernemerschap als een carrièreoptie voor iedereen om diversificatie in de 

populatie van ondernemers te bewerkstelligen.  
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 Ondernemerschap als een verplicht onderdeel van de loopbaanbegeleiding op alle 

niveaus, voor alle leerlingen en studenten in alle soorten onderwijs en opleiding.  

 Opbouwende en gecoördineerde curricula voor ondernemerschapeducatie waar 

belangrijke vaardigheden worden ontwikkeld in het primaire en lager secundaire 

onderwijs die verder worden ontwikkeld in het hoger secundair onderwijs.  

 Training voor loopbaancoaches (en andere onderwijs en trainingsprofessionals) 

om ervoor te zorgen dat ze de bagage hebben om individuen te ondersteunen in 

het verkrijgen van ondernemende vaardigheden/ competenties.  

Daarnaast is het zaak dat meer geïnvesteerd wordt in technisch onderwijs – een element 

waarin Nederland elk jaar verder achterblijft bij andere OESO-landen – om te voorzien in de 

toenemende vraag vanuit innovatieve bedrijven. 

Een herziening van het ontslagrecht, zoals door D66 al enige tijd is voorgestaan, kan 

ondernemerschap (en dus innovatie) op twee manier ondersteunen. Allereerst kan deze een 

barrière wegnemen voor potentiële ondernemers om hun beschermde positie te verlaten en 

een eigen bedrijf te starten. Ten tweede neemt zij de risico’s en barrières weg om nieuwe 

banen te creëren. Hierbij moet wel worden aangetekend dat versoepeling van het 

ontslagrecht niet ten koste mag gaan van investeringen in opleiding door werkgevers en 

werknemers en ook in een breder kader het ‘leven lang leren’ moet worden gestimuleerd. 

 

5.4. Verbreed de aandacht van alleen “meer ondernemers” naar “meer en betere ondernemers” 

De hausse aan ZZP’ers van de afgelopen jaren heeft wel het aantal ondernemingen in 

Nederland explosief doen groeien, maar in veel mindere mate hun economisch potentieel. 

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, voegen ondernemers die in eigen beheer het zelfde werk 

doen dat zij daarvoor in loondienst deden geen waarde toe. 

Bedrijven opgericht door hoogopgeleiden groeien doorgaans sneller dan andere 

ondernemingen, maar helaas ontbreekt in Nederland juist bij hoger opgeleiden animo voor 

het zelfstandig ondernemerschap (Acs en Szerb, 2010 uit Financieel dagblad, 2011; zie ook 

Stam et al., 2012). Ondernemerschap als carrièremogelijkheid dient dus in het bijzonder aan 

hogescholen en universiteiten meer aandacht te krijgen. 

Ook is de financiering van snel groeiende ondernemingen een belangrijk knelpunt (PwC en 

EIM, 2011). Deze kleine groep ondernemingen, zoals technologie start-ups, spin-offs en start-

ups met een hoge groeiratio, lijken het meest bepalend voor innovatiekracht. Het is daarom 

van groot belang dat de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor het financieren van 

innovatieve bedrijven vanuit een revolverend innovatiefonds (zoals beoogd door het kabinet 

op nationaal niveau, maar reeds actief in bijvoorbeeld de provincie Gelderland), specifiek 

gericht worden op snelle groeiers die op relatief korte termijn veel toegevoegde waarde 

genereren. Kijk ook naar voorbeelden zoals de Venture Capital Trusts (VCTs) in Engeland. 

Het beter faciliteren van de mogelijkheden voor informal investors/business angels biedt 
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vele mogelijkheden (Directorate for Science, Technology and Industry, 2011), maar kent nog 

wel de uitdaging dat deze groep financiers als gevolg van hun specifieke kenmerken moeilijk 

in kaart te brengen is. 

 

5.5. Beperk generieke maatregelen tot het technologisch gedreven MKB 

Van de bekendste generieke innovatiemaatregel, de Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk (WBSO), is aangetoond dat deze veel effectiever is bij MKB-bedrijven 

dan bij bedrijven met meer dan 250 werknemers. In de laatste groep is het zelfs zo dat 

gemiddeld genomen 1 euro belastingkorting leidt tot minder dan 1 euro aan investeringen in 

(loonkosten ten bate van) innovatieprojecten. Aangezien grote bedrijven ook aangeven hun 

plannen minder te laten afhangen van de beschikbaarheid van een fiscale faciliteit, bevelen 

wij aan deze faciliteit nog slechts beschikbaar te maken voor bedrijven in het MKB. 

Dit zelfde argument zou moeten gelden voor de Octrooibox en de recent ingevoerde 

Research- en Development Aftrek (RDA). Aangezien alle drie de maatregelen betrekking 

hebben op R&D-investeringen en wij eerder in dit paper constateerden dat technologisch 

gedreven ondernemingen veel meer bijdragen aan innovatie en economische groei dan niet-

technologische, dient de definitie van R&D in de voorwaarden voor deze faciliteiten beperkt 

te worden tot die typen projecten waarin ook daadwerkelijk nieuwe technologie ontwikkeld 

wordt. 

 

5.6. Geef daadwerkelijk invulling aan de (staande) beleidsdoelstelling om te komen tot een R&D-

intensiteit van 2,5% 

De dalende trend van R&D-uitgaven, moet met prioriteit worden gekeerd. R&D-

investeringen vormen de sleutelfactor voor concurrentiekracht en productiviteitsgroei, en 

daarmee van cruciaal en vitaal belang voor onze toekomstige welvaart. Binnen de gegeven, 

beperkte mogelijkheden moet de Nederlandse overheid dus alles in het werk stellen dit tij te 

keren. In vergelijking met andere landen zou dit betekenen dat de private R&D-uitgaven 

omhoog moeten (van 0,85 naar 1,5 %). Publieke middelen moeten zodanig worden ingezet 

dat dit een maximale hefboom (of multiplier) naar private uitgaven bewerkstelligt. 

 

5.7. Streef naar een consistent beleid, want investeerders zoeken stabiliteit. Ontwikkel daarvoor een 

toekomstvisie met focus 

Een investering in innovatie is een langetermijninvestering. De doelstelling om ondernemers 

het vertrouwen te geven dat nodig is om blijvend hun R&D-uitgaven te verhogen vergt een 

consistent beleid over kabinetsperiodes heen. Het meest optimale beleid is een theoretische 

perfectie die in de praktijk niet haalbaar blijkt, omdat innovatie een moeilijk grijpbaar 

concept blijft; het meest effectieve beleid is daarom datgene dat het benodigde vertrouwen 
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voor investeringen met een lange tijdshorizon oplevert. Dat trekt ook investeerders aan. Het 

is daarom essentieel om een toekomstvisie te ontwikkelen met een sterkere focus op “waar 

Nederland goed in is” of moet worden en die visie te vertalen naar consistent beleid dat voor 

meer dan één kabinetsperiode wordt vastgesteld. Voor deze visie is door D66 een aanzet 

gegeven in de Visie op Innovatie30. 

 

5.8. Richt het beleid op het doorbreken van de innovatieparadox 

Investeer in maatregelen die helpen de innovatieparadox te doorbreken en meer kennis naar 

de markt te brengen. Onder andere op het gebied van overheidsinkopen van geavanceerde 

technologie en het vergroten van de beschikbaarheid van wetenschappers en ingenieurs. 

 

  

                                                           
30

 Zie het visiepaper van de Werkgroep Innovatie van de Thema-afdeling Economie van D66 “Visie op 

Innovatie”, oktober 2013, https://economie.d66.nl/publicaties/?_topic=innovatie. 
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6. De visie van D66 op innovatie  

 

6.1.  Inleiding 

In de vorige hoofdstukken van deze paper is de theoretische achtergrond van (het belang) 

van innovatie beschreven samen met de manier waarop de Nederlandse staat invulling heeft 

gegeven aan het begrip en de impact die de uitwerking daarvan heeft gehad op de 

concurrentiepositie van Nederland. In dit hoofdstuk staat de sociaalliberale visie op 

innovatie centraal. Vragen die bij dit onderwerp centraal staan zijn: ‘wat is de 

oorspronkelijke visie van D66 ten aanzien van innovatie, hoe zijn deze standpunten door de 

jaren heen in de verkiezingsprogramma’s verwerkt en op welke manier wordt er op dit 

moment nagedacht over innovatie. In dit hoofdstuk zullen deze vragen stapsgewijs 

besproken worden aan de hand van verkiezingsstandpunten van D66 in het heden maar ook 

in het verleden. 

 

6.2.  De oorspronkelijk standpunten van D66 met betrekking tot innovatie 

De speerpunten van D66 waren vanaf de oprichting ‘politiek innovatief’ van aard. Zo wilde 

(en wil) D66 de samenleving en in de eerste plaats het politieke bestel verder democratiseren. 

Hierbij stonden een aantal onderwerpen centraal zoals bestuurlijke vernieuwing en het 

verbeteren van de (geestelijke) ontplooiingsmogelijkheden van mensen.31 Het idee was de 

burgers meer bij de politiek te betrekken op een meer democratische manier waardoor 

(noodzakelijke) hervormingen effectiever en efficiënter tot stand zouden kunnen komen. 

Innovatie was geen zelfstandig thema van de partij maar kwam wel tot uiting in de ideeën 

over mens en maatschappij vanuit een sociaalliberaal perspectief. D66 kwam met zijn 

verkiezingsprogramma in 1967 met zeven zetels in de Tweede Kamer, wat voor een nieuwe 

partij in die tijd een opzienbarende prestatie was.32  

 

6.3.  De standpunten van D66 over innovatie door de jaren heen 

Innovatie, althans niet in woord maar in de gedachte van vernieuwing, is vanaf de 

oprichting van D66 een onderwerp van aandacht geweest voor de partij. In het eerste 

verkiezingsprogramma van 1967 werd het begrip echter summier behandeld. Zo had het 

begrip in dit eerste verkiezingsprogramma voornamelijk een technologische connotatie. De 

idee over hoe dit in de praktijk tot innovatie moest leiden en wat er wel en niet onder het 

begrip moest worden verstaan werd niet duidelijk gemaakt. In de loop van de jaren '80 en ’90 

worden ‘vernieuwing´ en de nadruk op ‘slimmer werken’ en het belang daarvan voor de 

economie en maatschappij steeds verder ontwikkeld. Deze ontwikkeling stond in schril 

                                                           
31 www.mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/52328-politieke-partijen-d66.html 
32 www.mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/52328-politieke-partijen-d66.html 
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contrast met de economische visie van de jaren ’70 en ’80 in Nederland, die inhield dat 

arbeidskosten binnen de perken gehouden diende te worden en de arbeidsparticipatie (van 

bijvoorbeeld vrouwen) diende te worden vergroot (Becker en Hendriks, 2008; Hendriks, 

2011). Ook bij D66 ontwikkelt de visie met betrekking tot de ‘vernieuwing van de economie’ 

zich in deze periode. Hoewel de partij al voor de jaren ’80 naar vernieuwende alternatieven 

zocht voor economische hervormingen, bijvoorbeeld op het gebied van het bestuur, komt in 

de jaren ’90 hier nog meer nadruk op te liggen, bijvoorbeeld op het gebied van 

overheidsaankopen en de ontwikkeling van energietechnologie.33  

Innovatie wordt na 2000 een steeds meer gehoorde term (Hendriks, 2011). Ook D66 geeft na 

deze periode steeds meer aandacht aan het begrip. Voor D66 staan in dit kader voornamelijk 

de investeringen in kennis, het stimuleren van innoverende technologie en het verlagen van 

belastingdrempels met betrekking tot innovatie-investeringen centraal.34 Opvallend is dat het 

concept in de verkiezingsprogramma’s vanuit meerdere invalshoeken benaderd wordt, 

waarbij het stimuleren van kennis, technologie, innoverende ideeën en ondernemerschap bij 

mensen het uitgangspunt vormde. Dit gold ook voor het programma voor de Europese 

Verkiezingen van 2004. Een van de belangrijke punten uit dit programma was dat innovatie 

moet lonen en dat (Europese) regels met betrekking tot bijvoorbeeld patenten daarom niet 

gebruikt/misbruikt mogen worden om marktwerking en/of innovatie tegen te gaan. 

Opvallend is dat het uitgangspunt in de verschillende verkiezingsprogramma’s gelijk blijft 

maar de focus op de onderwerpen aan verandering onderhevig is.  

In de verkiezingsprogramma's 2006 tot 2010 blijft innovatie een belangrijk thema voor D66.35 

De partij ondersteunt het extra investeren in innovatie en het zorgen van een klimaat waarin 

innovatie kan gedijen. Interessant is dat D66 niet door subsidies maar juist door 

voorwaarden gunstiger te maken de innovatie in Nederland wil verbeteren.36 D66 lijkt 

hiermee voor een bottom up-strategie te kiezen om Nederland innovatiever te maken. 

Centraal staat hierbij de combinatie van ondernemers (MKB), universiteiten en mensen met 

ideeën die ‘iets willen vernieuwen’. De overheid moet er in de ogen van D66 voor zorgen dat 

de voorwaarden voor deze partijen om tot innovatie te komen geoptimaliseerd worden. 

Sinds 2010 lijkt de toon van D66 ten aanzien van de Nederlandse innovatie en de betekenis 

ervan voor de economie een grimmiger karakter te krijgen zowel in schrift als debat. De 

innovatieve ontwikkelingen worden door D66 als onvoldoende beschouwd en de partij 

waarschuwt dat Nederland afglijdt op de lijst van kenniseconomieën in de wereld als de 

overheid geen keuzes maakt op welke wijze het innovatie wil bevorderen en huidig beleid 

niet adequaat uitvoert (Verhoeven, 2011). 

 

                                                           
33 Programma D66 Tweede Kamerverkiezingen 1982, zie 

http://staff.science.uva.nl/~mflinden/search/histdocs/d6682.html 
34 Zie verkiezingsprogramma D66 van 2000 
35 Zie verkiezingsprogramma D66 van 2006 en 2010 
36 Zie verkiezingsprogramma D66 van 2006 
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6.4 De huidige visie van D66 en een blik op de toekomst 

Het lijkt er op dat zowel de financieel-economische crisis als het aantreden van het kabinet 

Rutte de mening van D66 in het debat over innovatie heeft verhard. Zo heeft D66 kritiek 

geuit op de topsectoren-benadering van het huidige kabinet uit de brief ‘Naar de top’.37 Deze 

benadering zou te veel gericht zijn op de bestaande bedrijfstakken en te breed zijn opgezet 

zonder dat er noemenswaardige keuzes worden gemaakt (Verhoeven, 2011). 

Dat D66 door de jaren heen duidelijke uitgangspunten heeft ontwikkeld ten aanzien van 

innovatie, betekent nog niet dat ook de overkoepelende visie op het onderwerp scherp 

genoeg is ontwikkeld om tot een samenhangend geheel van beleidsopties te komen. Uit de 

analyse van de ontwikkeling van het onderwerp in de verkiezingsprogramma’s door de 

jaren heen is juist gebleken dat de invalshoek en de focus ten aanzien van het onderwerp 

innovatie bij D66 aan verandering onderhevig is. Dit hoeft geen probleem te zijn mits het 

kernidee van D66 overeind staat. Hiermee zou ook een heldere invulling gegeven kunnen 

worden aan de problematiek zoals die eerder in dit paper naar voren is gekomen, zoals de 

problematiek ten aanzien van de octrooiwetgeving, de versterking van de private sector en 

het bevorderen van ondernemerschap in relatie tot innovatie. 

Voor Nederland is het belangrijk dat er met betrekking tot deze wezenlijke onderwerpen 

adequate beleidsopties worden gerealiseerd waardoor keuzes gemaakt kunnen worden voor 

de lange termijn. Aangezien de bijdrage van de maatregelen van een verhoging van 

arbeidsparticipatie en loonmatiging reeds enige tijd over hun hoogtepunt heen lijken te zijn 

(Hendriks, 2011), zou het ontwikkelen van innovatieve competenties wel eens cruciaal 

kunnen worden om Nederland in de 21e eeuw van een goede economische basis te voorzien.  

  

                                                           
37 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren 
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7. Conclusie en moties 

In dit afsluitende hoofdstuk presenteren we de conclusies van deze paper over innovatie. Dit 

doen we onder andere door de inzichten over innovatie, zoals die in dit paper naar voren 

zijn gekomen, te koppelen aan de Richtingwijzers van D66. Daarnaast zal een korte 

samenvatting gegeven worden van de aanbevelingen en conclusies uit hoofdstuk 5 en 6. 

Naar aanleiding van de conclusies zijn moties opgesteld, die aan het einde van dit hoofdstuk 

worden weergegeven. Deze moties zijn ingediend bij het landelijke D66-congres in 2012. 

De conclusies zijn geformuleerd op basis van de vraagstelling die voor dit paper het 

uitgangspunt vormt: 

Hoe kan het innovatiebeleid zodanig worden vormgegeven dat Nederland zijn concurrentiekracht 

behoudt in een steeds verder globaliserende wereld én maatschappelijke vraagstukken worden 

opgelost? 

 

7.1. Innovatie en de Richtingwijzers van D66 

 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Het vertrouwen op de eigen initiatieven en vindingrijkheid van mensen is de grondslag voor 

een sociaal-liberaal innovatiebeleid. Immers, ondernemerschap en nieuwe technologische 

vindingen ontstaan alleen daar waar mensen hun kennis en creativiteit samenbrengen. 

Daarom zijn zowel technische kennis als ondernemerschapsvaardigheden van groot belang 

in het onderwijs. 

Omdat de eigen kracht van mensen de drijvende kracht van innovatie vormt, is het cruciaal 

om belemmeringen van deze kracht weg te nemen. Het huidige ontslagrecht is in hoofdstuk 

5 genoemd als een belemmering voor ondernemerschap en dient dus te worden herzien, 

zodat de overstap van werknemer naar ondernemer (en terug!) meer fluïde wordt en vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt bij wisselend economisch tij beter op elkaar aansluiten. 

 

Denk en handel internationaal 

De achterliggende gedachte van een goed innovatiebeleid is dat Nederland als innovatieland 

een bijdrage kan leveren aan wereldwijde economische ontwikkelingen en tegelijkertijd voor 

zichzelf een goede concurrentiepositie kan verwerven. Immers, door in te zetten op 

bestaande en nieuwe clusters in de Nederlandse economie levert het bedrijfsleven 

aantrekkelijke producten en diensten die gemiddeld genomen voor ca. 50% zullen worden 

geëxporteerd. 
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Beloon prestatie en deel de welvaart 

Prestaties belonen gebeurt in een innovatieve economie vanzelf. Wie zijn vinding naar de 

markt brengt, krijgt daarvoor van de markt de “juiste” beloning. Dit geldt echter alleen 

wanneer die markt goed werkt. Daarom dient de bescherming van intellectuele eigendom 

terughoudend te worden gehanteerd: waar deze de markt meer verstoort dan strikt 

noodzakelijk om innovatie te stimuleren, moet toekenning van bescherming achterwege 

blijven. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat de welvaart verkleind wordt 

doordat een monopoliepositie kan worden misbruikt om innovatie juist te beperken. 

 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

De samenleving als geheel is gebaat bij de welvaartswinst die het resultaat zal zijn van een 

goede en proactieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. 

Om die reden dienen clusters de kern van het beleid te vormen: in die 

samenwerkingsverbanden worden elke dag de kiemen gelegd voor nieuwe 

innovatietrajecten.  

Innovatie is belangrijk omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan 

duurzaamheidvraagstukken waaronder de energievoorziening, vergrijzing, het klimaat en 

de grondstoffen schaarste problematiek. Dit vergt echter wel een overheid met een heldere 

visie op deze vraagstukken en de bijdrage van innovatie daaraan. 

Tevens is de duurzaamheid van generieke maatregelen gebaat bij een aantoonbare 

effectiviteit.38 In deze lijn dient toepassing van de WBSO en andere generieke 

stimuleringsmaatregelen voor innovatie te worden beperkt tot de groep bedrijven waar zij 

daadwerkelijk effect heeft: het MKB. 

 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

Grondrechten en gedeelde waarden vormen de basis voor een goed functionerende 

maatschappij. Voor D66 is het koesteren van deze grondrechten en gedeelde waarden dan 

ook zeer belangrijk. Innovatie levert een belangrijke bijdrage aan de vormgeving van onze 

toekomstige samenleving en daarin spelen gedeelde waarden een belangrijk rol. Op basis 

van innovatie ontstaan bijvoorbeeld nieuwe bedrijven die de werkgelegenheid van de 

toekomst scheppen. En innovatie, die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken, beïnvloedt bijvoorbeeld onze toekomstige energievoorziening. Innovatie raakt 

ook aan vragen over onze culturele waarden: plaatsen we ondernemers op een voetstuk of 

zijn we liever risicomijdend? Belonen we topprestaties of gaan we voor middelmaat? Gaan 

                                                           
38

 Dit is een eis die eveneens wordt gesteld in het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte, maar deze eis is door het 

kabinet nog niet zichtbaar toegepast. In de reactie van de minister van Economische Zaken, Landbouw & 

Innovatie op het rapport Innovatiebeleid van de Algemene Rekenkamer (2011) wordt zelfs gesteld dat de 

effectiviteit niet te meten is. 
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we voor het Rijnlandse model of volgen we als land liever de Angelsaksische aanpak? Dit 

paper in deze versie biedt nog te weinig aanknopingspunten om hier iets over te zeggen, 

maar dit in een volgende versie nader kunnen worden uitgewerkt. 

 

Het radicale midden  

Wat in deze discussie kansen biedt is het, deels pragmatische, streefbeeld D66 van het 

‘radicale midden’. D66 heeft de afgelopen jaren consistent uitgedragen dat er wezenlijke 

hervormingen in Nederland nodig zijn met oog voor verschillende inkomensgroepen, met 

oog de korte en lange termijn en met oog voor huidige en volgende generaties. Gericht op 

versterking economische positie van NL én op het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken zoals duurzaamheid. De overheid stelt zich hierbij kader scheppend op, maakt 

wel keuzes, maar laat de markt bewust uitvoeren en richting geven.  

De noodzakelijke, en politiek gezien kansrijke, stap die nu zou moeten worden gezet is dat er 

een visie op investeren in innovatie moet komen. Het kabinet Rutte II gaat, zoals het er nu naar 

uit ziet, een aantal maatregelen uitvoeren die aansluiten bij de bezuinigings- en 

hervormingsagenda van D66. Globaal gezien, met uiteraard op wezenlijke punten nog 

verschil van mening zoals investeringen in onderwijs. Daar bovenop is nu echter een 

krachtige, positieve visie nodig waar Nederland naar toe moet in de internationale 

economische competitie. In welke niches moet Nederland écht gaan investeren om, 

economisch gezien, bij de top te blijven horen? Wat betekent dat voor de innovatiekoers? 

Daaraan gekoppeld zou het daadwerkelijk verhogen van de R&D-uitgaven (2,5% in 2020, 

reeds bestaand beleid) dan voor het versterken van de innovatiepositie van Nederland het 

uitgangspunt moeten zijn. De schaars beschikbare publieke middelen moeten daarop 

maximaal effectief worden in gezet. Dat betekent voor innovatie: (1) gefocust, en dus moet er 

(2) ook een toekomstvaste visie zijn. Dat trekt bovendien extra investeerders aan. Deze visie 

wordt geformuleerd in de gouden driehoek. (3) De middelen die worden ingezet moeten, 

met een maximale hefboom, vergroting van de inzet van private middelen bewerkstelligen. 

Met een weloverwogen balans tussen generiek en specifiek beleid. Bevindingen tot nu toe 

leren dat met gericht specifiek beleid veel sterker en effectiever op deze hefboom kan 

worden gestuurd dan bij generiek beleid. Generieke maatregelen zouden zich kunnen 

beperken tot het technologisch gedreven MKB, zoals eerder gesteld. Nieuwe 

businessmodellen, om de valley of death voor nieuwe opkomende bedrijven te overbruggen, 

horen bij deze vernieuwingsslag. 

Ten slotte moet dit nieuwe beleid voorzien in een voortdurende spiegeling én interactie met 

de innovatieprogramma’s van andere landen en de monitoring van uitkomsten van het 

beleid op de lange termijn. 
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7.2. Algemene conclusie 

Op basis van de theorie en praktijkvoorbeelden in dit paper is een aantal aanbevelingen tot 

stand gekomen waar D66 zich de komende jaren op kan gaan richten om innovatie in 

Nederland te stimuleren. Deze aanbevelingen zijn:  

 Moderniseer het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom; 

 Stimuleer clustervorming met betrekking tot innovatieve ondernemingen; 

 Versterk de opleidingen en versoepel het ontslagrecht; 

 Verbreed de aandacht van alleen “meer ondernemers” naar “meer en betere 

ondernemers”; 

 Verbeter de financiering van snel groeiende ondernemingen 

 Beperk generieke maatregelen tot het technologisch gedreven MKB 

 Geef daadwerkelijk invulling aan de (staande) beleidsdoelstelling om te komen tot 

een R&D-intensiteit van 2,5% 

 Streef naar een consistent beleid, want investeerders zoeken stabiliteit. Ontwikkel 

daarvoor een toekomstvisie met focus.  

 Richt het beleid op het doorbreken van de innovatieparadox. 

Deze aanbevelingen staan niet op zichzelf, maar dienen in een coherent beleid te worden 

verwerkt. Juist daar valt nog veel te winnen voor D66, zoals de analyse van eerdere 

verkiezingsprogramma’s laat zien. De losse aanbevelingen moeten dan ook niet als 

‘wondermiddelen’ op zichzelf gezien worden. Succesvol innovatiebeleid is een 

aaneenschakeling van activiteiten gestoeld op een visie die gedragen wordt door de 

maatschappij. Als partij waarin vernieuwing en vooruitgang centraal staan, is het vormen 

van vooruitstrevend innovatiebeleid voor D66 de uitdaging voor de toekomst. De achteraan 

dit paper op genomen moties leveren daarvoor een eerste aanzet.  

Innovatie kan de nieuwe groeimotor van de Nederlandse economie worden en maatregelen 

zoals het laten toenemen van arbeidsparticipatie en loonmatiging, die voor een groot deel 

over hun hoogtepunt heen lijken te zijn, vervangen. De Nederlandse economie beschikt, zo 

blijkt uit de analyse in deze paper, over een goede basis om de innovatieve competentie 

ervan verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van deze competentie kan ervoor zorgen dat 

Nederland de huidige crisis op een goede wijze kan trotseren en met vertrouwen naar de 

toekomst kan kijken. 
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Moties ingediend naar aanleiding van dit paper 

Motie 1 – Innovatiebeleid: flankerend beleid (ingediend op congres C97, 9 maart 2013) 

 

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 in Eindhoven 

Constaterende dat:  

• het innovatiebeleid de afgelopen tien jaar zijn doelen niet heeft gerealiseerd; 

• hierdoor het staande beleidsdoel van een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP al 

tien jaar niet is benaderd; 

• landen die substantieel investeren in innovatie economisch beter presteren; 

• beleidsevaluaties aantonen dat de effectiviteit van innovatiemaatregelen beperkt 

of onzeker is; 

Voorts constaterende dat: 

• het Europese innovatiebeleid succesvol focust op excellentie, terwijl in Nederland 

generiek beleid en bestaande sterktes de meeste aandacht krijgen; 

• verbetering van de concurrentiepositie sterk samenhangt met betere benutting 

van het hoge opleidings- en onderzoeksniveau in Nederland; 

• dergelijke benutting slechts mogelijk is wanneer ambitieus ondernemerschap 

meer wordt gestimuleerd; 

• beleid dat vorming van regionale clusters van overheid, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen faciliteert, in andere landen succesvol blijkt; 

Overwegende dat: 

• het kabinet-Rutte II fouten uit het verleden herhaalt met vereenvoudigd, maar 

inhoudelijk ongewijzigd innovatiebeleid en het labelen van bestaande uitgaven 

als innovatiegelden; 

• de grootste economische bijdrage geleverd wordt door technologisch gedreven, 

snel groeiende MKB-bedrijven; 

Spreekt zijn mening uit dat: 

• vastgehouden moet worden aan D66-speerpunten investeren in onderwijs, 

versoepeling van het ontslagrecht en ruimte voor ondernemers als 

randvoorwaarden voor innovatie. 

 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66 actief te zoeken naar meerderheden voor deze 

veranderingen in wetgeving; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie 2 – Innovatiebeleid: specifieke maatregelen (ingediend op congres C97, 9 maart 2013);  

 

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 in Eindhoven 

Constaterende dat:  

• het innovatiebeleid de afgelopen tien jaar zijn doelen niet heeft gerealiseerd; 

• hierdoor het staande beleidsdoel van een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP al 

tien jaar niet is benaderd; 

• landen die substantieel investeren in innovatie economisch beter presteren; 

• beleidsevaluaties aantonen dat de effectiviteit van innovatiemaatregelen beperkt 

of onzeker is; 

Voorts constaterende dat: 

• het Europese innovatiebeleid succesvol focust op excellentie, terwijl in Nederland 

generiek beleid en bestaande sterktes de meeste aandacht krijgen; 

• verbetering van de concurrentiepositie sterk samenhangt met betere benutting 

van het hoge opleidings- en onderzoeksniveau in Nederland; 

• dergelijke benutting slechts mogelijk is wanneer ambitieus ondernemerschap 

meer wordt gestimuleerd; 

• beleid dat vorming van regionale clusters van overheid, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen faciliteert, in andere landen succesvol blijkt; 

Overwegende dat: 

• het kabinet-Rutte II fouten uit het verleden herhaalt met vereenvoudigd, maar 

inhoudelijk ongewijzigd innovatiebeleid en het labelen van bestaande uitgaven 

als innovatiegelden; 

• de grootste economische bijdrage geleverd wordt door technologisch gedreven, 

snel groeiende MKB-bedrijven; 

Spreekt zijn mening uit dat: 

• het innovatiebeleid daadwerkelijk invulling dient te geven aan de (staande) 

beleidsdoelstelling om te komen tot een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP; 

• generiek innovatiebeleid (vooral voor grote bedrijven en ten aanzien van 

intellectueel eigendom) moet worden afgebouwd; 

• clusters van bedrijven en kennisinstellingen dienen te worden gestimuleerd, in 

samenspel met lokale en regionale overheden die de lokale situatie kennen; 

• de financiering van technologisch gedreven, snel groeiende MKB-bedrijven door 

particuliere investeerders dient te worden gestimuleerd. 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66 actief te zoeken naar meerderheden voor deze 

veranderingen in wetgeving; 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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