Kenniscoalitie positief over investeringen in onderzoek en innovatie
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De kennisinstellingen en werkgevers, verenigd in de Kenniscoalitie, zijn positief over de plannen
van het nieuwe kabinet voor onderzoek en innovatie. Zo komt er een investeringsfonds van 5
miljard euro met als doel het inhalen van achtergebleven investeringen in onderzoek en verdere
versterking van onderzoeksinfrastructuur. Ook komt er 6,7 miljard euro extra beschikbaar in het
Nationaal Groeifonds voor kennisontwikkeling en innovatie. De Kenniscoalitie is verheugd dat het
nieuwe kabinet kiest voor investeringen gedurende tien jaar. Uiteraard is de coalitie benieuwd
naar de verdere uitwerking van de plannen. De Kenniscoalitie biedt het nieuwe kabinet aan
hierover mee te denken.
Marcel Levi, voorzitter van de Kenniscoalitie, tevens voorzitter van NWO: “Het kabinet noemt de
Lissabondoelstelling en investeert stevig in kennis en innovatie. Naast investeringen in de basis van
wetenschappelijk onderzoek, worden ook de pijlers voor kennis- en innovatie binnen het Groeifonds
opgehoogd. We gaan graag in gesprek met de nieuwe ministers om dit te verankeren in een stabiel
en structureel groeipad, zodat we in 2030 daadwerkelijk 3% van het bbp in onderzoek en innovatie
investeren. Dat zal de kennisinstellingen en de bedrijven de ruimte geven op hoog niveau bij te
dragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar deze samenleving voor staat, zoals het klimaat, de
digitalisering, de gezondheidszorg en de energietransitie. Daarnaast zijn in deze tijd van geopolitieke
onrust en een enorm belang van technologie, investeringen in R&D cruciaal voor een strategisch
autonome en competitieve industrie.”
Investeren loont
Structurele investeringen in onderzoek en wetenschap betalen zich dubbel en dwars terug. Dit blijkt
onder meer uit de onafhankelijke doorrekening van de plannen van de kenniscoalitie
die RaboResearch in november nog publiceerde. “Met de nieuwe plannen kan het kennisveld stevig
investeren in de brede basis van het onderzoek‐ en innovatiebestel, waaronder talentontwikkeling bij
de kennisinstellingen, versterking van toegepast en praktijkgericht
onderzoek, onderzoeksinfrastructuur en ongebonden onderzoek,” aldus de Kenniscoalitie.
Over de Kenniscoalitie
De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers en bestaat uit
de universiteiten (UNL), Vereniging Hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW,
NWO, VNO-NCW, MKB Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie). De
Kenniscoalitie streeft gezamenlijk naar optimale omstandigheden om onderzoek en innovatie in
Nederland te laten bloeien en fungeert als gesprekspartner voor de overheid. In 2014 heeft de
Kenniscoalitie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de
totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda gecoördineerd.

