
 

 

Professionals schrijven 1 juli alvast innovatieparagraaf voor regeerakkoord 

 

Beleid sociale en technische innovatie  
noodzaak voor nieuw kabinet 
 

DEN HAAG - Innovatie moet een centrale plek krijgen in het regeerakkoord van een nieuw 

kabinet, als dat de economische crisis en maatschappelijke problemen serieus wil aanpakken. 

Dat stellen 3500 verontruste professionals uit bedrijfsleven, overheid, wetenschap en 

maatschappelijke organisaties die op netwerksite LinkedIn.com zijn verenigd onder de naam 

Community of Talents (CoT).  

 

De CoT houdt daarom donderdag 1 juli een conferentie in Het Buitenhuis in Den Haag die 

uitmondt in een concept-innovatieparagraaf voor het regeerakkoord. De uitkomst zal worden 

aangeboden aan de formateur en onderhandelende partijen. Volgens de CoT - dat is opgericht 

naar aanleiding van beleidsvragen van het ministerie van Economische Zaken - dreigt de 

innovatiemotor in Nederland volledig vast te lopen. Het beleid van de afgelopen jaren, met onder 

meer het Innovatieplatform, heeft nauwelijks effect gehad. Kennis blijft op de plank liggen, 

bedrijven zijn te passief en de overheid stimuleert niet effectief.  

 

Het gevolg is dat Nederland internationaal concurrentiekracht verliest, terwijl enorme 

maatschappelijke problemen opdoemen: vergrijzing, milieuvervuiling, mondiaal voedseltekort en 

de almaar stijgende kosten voor gezondheidszorg. Technische innovatie – ‘de spulletjes’ – en 

sociale vernieuwing moeten daarom hand in hand gaan, beklemtonen de professionals op 

LinkedIn.com. De essentie van innovatie is cross-sectoraal, stelt de CoT. Een sector met 

enorme problemen kan zichzelf niet langer als een Baron von Münchhausen aan de haren uit de 

modder trekken. 

 

,,Slimmer werken is het parool’’, zegt Herman Wijffels, tegenwoordig hoogleraar duurzaamheid 

en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht. Hij spreekt de conferentie toe 

op een beeldscherm. ,,In een vergrijzende samenleving is alle talent nodig. De ‘Communities of 

Talents’ moeten volledig worden ontwikkeld en ingezet. Een combinatie van technologische 

innovatie, sociale vernieuwing en intelligente vormen van samenwerking is daarom de basis van 

een duurzame economie en samenleving.’’ 

 

Deelnemers aan de conferentie discussiëren in vijf werkgroepen over de innovatieparagraaf die 

aan het eind van de dag wordt afgerond. Daarbij komen dilemma’s, vragen en stellingen aan de 

orde. Zoals: wet- en regelgeving remt de innovatiekracht en bij innovatieplatforms ontbreken 

echt vernieuwende partijen. Verder wordt de vraag gesteld of de overheid het bedrijfsleven meer 

moet inschakelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. En of in het onderwijs meer 

aandacht nodig is voor innovatie en ondernemerschap.  

 

Naast Wijffels wordt op de conferentie onder anderen gesproken door Jan Peter van den Toren, 

(secretaris van het Innovatieplatform), Floris Croon (initiatiefnemer van Twenty Twenty), Kees 

Eijkel (directeur Kennispark Twente), Duncan Stutterheim (medeoprichter van ID&T) en Jurriaan 

Pröpper (directeur Adstrat en wekelijks op BNR).  

 

Op de LinkedIn-groep Innovatie 2.0 Community of Talents lopen vijf discussies waar deelnemers 

al kunnen warmlopen voor de conferentie.  
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