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Deel II: Gemeenschappelijke visie van OCW en EZK op valorisatie en impact.  
OCW en EZK zetten in op zeven sporen: 

1. Versterken fundament voor onderzoek, valorisatie en impact; 

2. Creëren ruimte voor impact in het onderzoeksproces; 
3. Stimuleren onderzoek en valorisatie rondom maatschappelijke 

vraagstukken; 

4. Stimuleren interactie binnen onderzoeks- en innovatie-ecosystemen; 
5. Verbeteren financieringsmogelijkheden voor kennisintensieve 

startups; 

6. Verbeteren afspraken over intellectueel eigendom; 
7. Toewerken naar een lerend systeem. 

 
• Deze sporen worden nader uitgewerkt in het actieplan (de bijlage bij de brief). 

• De brief geeft daarmee het startschot voor de verdere uitwerking, zowel de 
doorontwikkeling van het missiegedreven innovatiebeleid, als de gezamenlijke 
aanpak op valorisatie.  

In deze brief wordt tevens uitvoering gegeven aan de volgende moties en 
reageren we op twee AWTI-adviezen:  

• Kamerstuk 35925-XIII-24. Motie van Strien c.s. (over een verkenning van 

de inzet die nodig is om de ambities uit het valorisatieplan te 
verwezenlijken);  

• Kamerstuk 35925-XIII-25. Motie van Strien c.s. (over een gesprek met de 
campussen over de strategie-ecosystemen);  

• Kamerstuk 33009-107. Motie van Strien c.s. (over een integrale 
valorisatiestrategie en actieplan); 

• Kamerstuk 32637-468. Beantwoording Motie Verhoeven en Wiersma 

(inpassing Dutch Academic Impact Fund, financiering vroege fase voor 
kennisintensieve startups);  

• Kamerstuk 31288-952. Motie Van der Woude en Van der Graaf (over een 

eenduidige visie op maatschappelijke impact, waaronder valorisatie); 
• Kamerstuk 31288-975. Motie van der Woude (over de continuering van 

het Faculty of Impact-programma voldoende middelen beschikbaar stellen 
uit het fonds Onderzoek en Wetenschap); 

• Kamerstuk 35570-XIII-40. Motie Verhoeven en Wiersma (over nagaan hoe 
ecosystemen beter kunnen functioneren). 

• Kamerstuk 33009-113. Motie Van der Graaf c.s. (over onderzoek naar 

barrières voor maatschappelijke en sociale ondernemingen bij 
innovatieregelingen). 

• Kamerstuk 33009-115. Motie Van Haga en Smolders (over onderzoeken 

hoe innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld) 
• Kamerstuk 33009-99. Vervolg op beleidsreactie op het AWTI-advies beter 

van start  
• Beleidsreactie op het AWTI-advies Kansen pakken met kennis. 

 

Proces besluitvorming 

• De opzet van de brief is een paar keer aan u voorgelegd, en op uw aanwijzing 

aangepast. In eerste instantie betrof het twee aparte brieven, over valorisatie 
en missiegedreven innovatiebeleid. In mei is besloten om die brieven te 
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combineren tot één brief over innovatie in brede zin. Daarop is ook besloten 
dat MOCW de brief gezamenlijk met u ondertekent.  

• De conceptbrief is interdepartementaal besproken in een directeurenoverleg 

(5 oktober). Daarna is de brief op 18 oktober behandeld in de CFEI. De 
reacties waren algemeen positief. Een discussiepunt betrof de herijking van de 
missies van het missiegedreven innovatiebeleid, en de plek van de drie 

transities uit het Coalitieakkoord. LNV, IenW, VWS zijn akkoord gegaan met 
de desbetreffende nieuwe passage (p. 17). Met betrekking tot de nieuwe 
kennis en innovatieagenda’s is de strekking dat we: 

• de bestaande zes thema’s van het missiegedreven beleid handhaven;  
• de missies en onderliggende programma’s gaan herijken, waarbij we 

missies schrappen indien niet meer relevant, en meer focus 
aanbrengen in de onderliggende innovatieprogramma’s;  

• binnen die herijking nadrukkelijk aandacht vestigen op de drie 
transities uit het coalitieakkoord. Daarnaast kunnen ook andere in het 
Coalitieakkoord genoemde relevante transities en beleidsprioriteiten 

worden meegenomen in de herijking van de KIA’s. 
• De daadwerkelijke herijking van de missies en agenda’s zal plaatsvinden in 

2023. In 2023 loopt het huidige Kennis- en Innovatieconvenant af. Met deze 

brief stellen we de kaders en ambitie om toe te werken naar een nieuw KIC 
vanaf 2024. In de tweede helft van 2023 moet het commitment van de 

betrokken partners en vakdepartementen uitgewerkt worden. Dan zal ook de 
prioritering bij de inzet van innovatiemiddelen ter sprake komen.  

• De brief is op 8 november behandeld in de RFEI en 11 november in de MR.  
• De brief is ook besproken met betrokken stakeholders uit het kennis- en 

innovatie-ecosysteem: Innovatieraad FME en Expertcommissie Technologie en 

Innovatie VNO-NCW (mondelinge toelichting, resp. 30/9 en 4/10); TO2-
Platform (6/10), ROM’s en Provincies (13/10), en TKI-directeuren (14/10). De 
brief is schriftelijk gedeeld met de boegbeelden van de topsectoren, de 

partners van de Kenniscoalitie, en partners van de ROM’s en Provincies. De 
ROM’s en Provincies hebben ook een bijdrage geleverd aan het actieplan in de 
bijlage.  

 Politieke context 

• In het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid werken overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan innovatie voor economische 
en maatschappelijke impact. Dit doen we met Kennis- en 

Innovatieagenda’s (KIA’s) op zes thema’s: Energietransitie & 
Duurzaamheid (incl. Mobiliteit en Circulaire Economie); Gezondheid & 
Zorg; Landbouw, Water en Voedsel; Veiligheid; Sleuteltechnologieën; 

Maatschappelijk Verdienvermogen.   
• Het Coalitieakkoord stelt: “We ondersteunen innovatieve ‘startups’ en 

‘scale-ups’ en richten het missiegedreven innovatiebeleid op de drie grote 
transities: klimaat en energie, digitalisering en sleuteltechnologieën, en de 

circulaire economie.” Dit stelt drie transities prominent voor het vervolg. 
Voor R&D en innovatie is echter ook continuïteit van belang. Innovatie is 

een proces van lange termijn. De huidige maatschappelijke thema’s zijn 

onverminderd van belang. We continueren daarom de huidige zes 
agenda’s, maar gaan deze wel herijken in lijn met de huidige prioriteiten. 
In overleg met LNV, IenW, VWS, Defensie en J&V is daarom opgenomen 

dat ook andere in het Coalitieakkoord genoemde relevante transities en 
beleidsprioriteiten kunnen worden meegenomen in de herijking van de 
kennis- en innovatieagenda’s. 
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• De Tweede Kamer heeft met meerdere moties in verschillende 
bewoordingen gevraagd aan de minister van OCW en de minister van EZK 
om te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak van valorisatie en 

impact. De beide ministers zegden dit de Tweede Kamer ook toe. 
• In het veld is veel steun en draagvlak om te komen tot een 

samenhangende visie. Partners hebben actief meegedacht om tot de 

genoemde zeven hoofdlijnen te komen. Met de gezamenlijke visie en 
aanpak kan worden gekomen tot meer samenhang en versterkte inzet van 
de verschillende partners om te komen van kennis tot impact. Deze visie 

is dan ook geen eindpunt, maar eerdere een startpunt van een dialoog en 
lerend systeem om gezamenlijk te werken aan het versterken van de 
ontwikkeling van kennis naar impact. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In deze nota worden - in het kader van de openbaarmaking - de met geel 
gemarkeerde passages (tot personen herleidbare gegevens) op ambtelijk niveau 

onleesbaar gemaakt. 

 

 




