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• Hoe kan praktijkgericht onderzoek bijdrage aan het versterken 
van het verdienvermogen van Nederland?

• Welke kansen zijn er voor hogescholen binnen het Nederlandse 
innovatiebeleid?

Werken aan verdienvermogen
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WEF, Global Competitiveness Report 2019
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• Geografische ligging

• Natuurlijke hulpbronnen

Versterken van bestaande sectoren 
vs. 

Opbouwen van nieuwe sectoren

Verdienvermogen

Niet-beïnvloedbare factoren Beïnvloedbare factoren

• Menselijk kapitaal

• Innovatiekracht

• Markten & Infrastructuur



5

Etzkowitz & Leydessdorf,, 1995, The Triple Helix, University-Industry-Government Relations: A laboratory for Knowledge-Based Economic Development

Triple Helix: basis innovatiebeleid



6

Een ecosysteem voor onderzoek en innovatie omvat een 
dynamische set van samenhangende actoren, activiteiten, 
faciliteiten en regels die van belang zijn voor het onderzoeks-
en innovatievermogen van individuele actoren en groepen van 
actoren en, hierdoor, voor het creëren van waarde. 

Dialogic (2020), Onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland

Onderzoeks- en Innovatie-ecosysteem

Regionale Onderzoeks- en Imnnovatie-ecosystemen
vs. 

Thematische Onderzoeks- en Innovatie-ecosystemen
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Onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

Bron: Dialogic (2020), Onderzoeks-
en innovatie-ecosystemen in 
Nederland



8

Innovatiebeleid in verandering

Focus op Technologie en 
R&D

Focus op 
Maatschappelijke 

Uitdagingen

• Klimaat

• Vergrijzing

• Armoede

• ICT

• Biotechnologie

• Artificiële Intelligentie
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• 6 Kennis- en Innovatie Agenda’s
– Overheid, bedrijven en kennisinstellingen
– Samen programmeren
– Samen investeren

• 25 missies
– ambitieuze, concrete doelen. 
– maken specifieke behoefte aan onderzoek 

en innovaties concreet
– looptijd van 20 tot 30 jaar

Missiegedreven Innovatiebeleid (2019)

Energietransitie en Duurzaamheid

Gezondheid en Zorg

Landbouw, Water en Voedsel

Veiligheid

Sleuteltechnologieën (bv. AI)

Maatschappelijk Verdienvermogen
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Inzet hogescholen bij KIA’s



11

8 missies, w.o. Aanpak Criminaliteit, Cyberveiligheid en Data & Intelligence

Missie 1: integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit

In 2030 is het zicht op illegale activiteiten en geldstromen zodanig 
verhoogd dat georganiseerde criminaliteit riskant en slecht lonend is. 

• innovatieve interventiemodellen
• inzet van data-onderzoek om misdaadfenomenen en activiteiten in beeld te brengen
• mogelijkheden en beperkingen om bestaande data van publiek en private instanties te 

gebruiken en binnen bestaande juridische kaders omzetten van deze data bij preventie, 
opsporing en vervolging.

HBO KIA Thematafel Veiligheid - NWO Calls - Groeifonds

KIA Veiligheid
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• Praktijkgericht onderzoek: andere oriëntatie

• Onderwijsvernieuwing: vertaling van innovatie naar curriculum

• Onderwijsaanbod: Leven Lang Ontwikkelen

• Samenwerking & Financiering

Kansen voor hogescholen
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Via het Groeifonds worden gerichte publieke investeringen gedaan die 
bijdragen aan het langetermijn verdienvermogen van Nederland. 

1) kennisontwikkeling 
2) R&D en innovatie 
3) fysieke infrastructuur 

Beschikbaar: 20 miljard voor periode 2021 - 2026

Nationaal Groeifonds



Mijn advies

• Bekijk of/hoe je onderzoek of innovatieprogramma past bij de 
missies en de Kennis- en Innovatieagenda 

• Sluit aan bij netwerken zoals rond KIA Veiligheid & AI-coalitie

• Werk samen aan het versterken van eigen onderzoeks- en 
innovatie-ecosysteem
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