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Onderwerp
Innovatie-ecosystemen: Onderbenutte pijler in innovatiebeleid 

Geachte heer Tjeenk Willink,

We zien steeds meer consensus op de uitdagingen die voor ons liggen; een snel herstel uit de crisis door te bouwen 
aan verdienvermogen en werkgelegenheid, transities bevorderen door onze kennispositie te verstevigen en te 
valoriseren en waar mogelijk in eigen maakindustrie produceren. Een stap zetten in het vergroten van onze  
internationale strategische autonomie. We zien daarbij grote kansen in de industriële allianties die zich Europees  
aan het vormen zijn en de mogelijkheden om daar als Nederland op aan te haken. Onze positie in bestaande  
technologische waardeketens en de bereidheid tot samenwerking is bij dit alles de sleutel.

En laten we daar in Nederland nou net heel goed in zijn. We hebben immers een aantal internationaal  
toonaangevende innovatie-ecosystemen in huis, waar publiek-privaat wordt samengewerkt op gebied van bijv. 
agrifood, biotech, hightech, medtech, quantum, AI en fotonica met belangrijke regionale zwaartepunten in en rond 
(de universiteiten van) Delft, Eindhoven, Leiden, Twente en Wageningen.

Kansen om meer van dergelijke clusters te bouwen, denk alleen al aan de energieopgave, zijn er legio. Het succes van 
deze innovatie-ecosystemen laat zich ook meten in cijfers: groeipercentages liggen er hoger, de werkloosheidscijfers 
op alle niveaus lager, het aantal patenten en de private investeringsbereidheid zijn hier het hoogst.

Ondanks deze successen is echter een wijziging van beleid nodig. De wereld staat niet stil en innovatie-ecosystemen 
zijn niet vrijblijvend. Ondersteuning vanuit Den Haag is tot nu toe eerder incidenteel dan structureel van aard en te 
versnipperd over departementen.

Voor innovatie-ecosystemen van internationaal strategisch belang is het nodig dat:
• Zij een plek krijgen in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid met programmatische  

uitwerking en duidelijke koppeling tussen de agenda’s van deze innovatie-ecosystemen met de  
topsectoren;

• Zij vanuit een rechtstreekse link met Den Haag in de vorm van een unieke agenda met het Rijk kunnen  
werken aan de benodigde opgaven.



Daarnaast, om bestaande en nieuwe innovatie-ecosystemen ook in andere regio’s in de volle breedte (door) te 
ontwikkelen pleiten wij voor:
• Toegang tot structurele financiële rijksmiddelen voor eigen ecosysteemontwikkeling, zoals aantrekken  

bedrijvigheid, investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten, financiering voor startups en scale-ups   
en ontwikkelen en opleiden, aantrekken en behoud van toptalent.

We reiken de hand naar het aankomend kabinet om met u te zoeken naar de uitwerking om dit aanwezige  
innovatievermogen te versterken en te versnellen. In bijlage onze eerste gedachten hierover, die we graag verder  
met u bespreken.

Dat doen we namens onderstaande toonaangevende innovatie-ecosystemen en ons gesteund wetende  door vele 
andere partijen.

Namens:

 John Jorritsma (Voorzitter Stichting Brainport)

 

        Jaap Smit (Voorzitter Economic Board Zuid-Holland)

 

 Wim Boomkamp (Voorzitter Twente Board)

 
 

 Sebastiaan Berendse (Wageningen Campus, Corporate Directeur waardecreatie)

 

Mede ondersteund door: 

 Rinke Zonneveld (voorzitter Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen)
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