
Zorgen voor een innovatieve, concurrerende

en ondernemende economie

Een heldere en ambitieuze pijler van het coalitieakkoord



Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI)
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Langetermijnstrategie NOI



Maatschappelijke Innovatieagenda

Toekomstverkenningen 
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Agenda 
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Versterken innovatief vermogen

Nederland als brandpunt 

voor talent

Kennis moet 

rollen

De Innovatieve 

Overheid



Interdepartementale Programmadirectie 

Kennis en Innovatie

Overheidsbrede raakvlakken: 

Innovatie

Regeren is 

vooruit zien

KennisInnovatie

Ondernemer-

schap



Negen ministeries doen mee,
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Organisatieschema



Kernformatie

voltijds voor 4 jaar

Flex-formatie

voltijds voor duur programma

Flex-formatie

deeltijds voor duur project

Hotspot voor talent

Kennis moet rollen

Overheid als aanjager 

van innovatie



Organisatie binnen LNV

Innovatieberaad

Service Unit Innovatie



Innovatieberaad LNV

• bestaat uit directeuren DK, I&H en DL

• zet strategische koers uit binnen LNV

• is aanspreekpunt voor inzet richting 

bedrijfsleven en departementale omgevingbedrijfsleven en departementale omgeving

• stuurt voorgenomen besluiten naar 

dossierstaven



Service Unit Innovatie

• ondersteunt het IB bij het uitwerken van de 

beleidslijnen

• werkt aan de versterking van de 

innovatieörientatie van LNV

• geeft invulling aan de LNV-rol op het gebied 

van innovatie naar overheden

• ontwikkelt een innovatie-aanpak, samen met 

het bedrijfsleven (klantmanagement en de 

Dag van de Toekomst)



Stel ondernemer 

centraal

Maak innovatie 

mogelijk door: 

Visie LNV: de kernopdracht

Versterk de 

concurrentie-

positie

én draag bij aan 

het oplossen 

van 

maatschappelij-

ke problemen

centraal



MKB en maatschappelijke problemen

De overheid

identificeert een 

maatschappelijk 

probleem en 

formuleert een vraag.formuleert een vraag.
MKB ‘lost’ deze vraag 

op door een product of 

dienst te ontwikkelen 

én op de markt te 

brengen.



Small Business Innovation 

Research Programma (SBIR-

programma)

Via het SBIR-programma besteedt de overheid 

maatschappelijk relevant innovatief onderzoek uit aan 

midden- en kleinbedrijf (MKB)



Hoe werkt het SBIR-programma?

• De overheid formuleert een probleem en 

doet een oproep

• Het (innovatieve) MKB kan offertes 

indienen bij Senternovemindienen bij Senternovem

• Bedrijven worden geselecteerd door 

onafhankelijke selectiecommissie

• Toewijzing vindt plaats door de Minister

• Bedrijven volgen vervolgens 3 fasen



Drie fasen in het SBIR-programma

• Fase 1: haalbaarheidsonderzoek

• Fase 2: onderzoek en ontwikkeling• Fase 2: onderzoek en ontwikkeling

• Fase 3: marktfase



Twee LNV-pilots tot nu toe

• Biobased Economy

• Natuurvriendelijk werken



Speerpunten in de Innovatievisie 

van LNV

1. Innovatieopgaven in beeld

2. Basisruimten en –voorzieningen2. Basisruimten en –voorzieningen

3. Gezamenlijke agendavorming

4. Ontwikkelen innovatieprogramma’s

5. Realiseren projecten en uitrol



Innovatie-opgaven in beeld

• Waarom?

benadrukken van de noodzaak van innovatie en mee 

denken over interessante en haalbare perspectieven

• Hoe?

verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar stellen van 

actuele informatie, verkenningen en toekomstbeelden
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actuele informatie, verkenningen en toekomstbeelden

• Voorbeelden

innovatienetwerk, verkenningen door 

onderzoeksinstituten, maatschappelijke debatten



De innovatieopgaven

• opzetten Innovatienetwerk

• verkenningen door onderzoeksinstituten

• debatten, over o.a. dierenwelzijn en 

duurzame landbouwduurzame landbouw



Het Innovatienetwerk

Een innovatienetwerk ontwikkelt concepten voor 

grensverleggende innovaties en heeft tevens tot taak 

deze innovaties in de praktijk te doen realiseren. 

InnovatieNetwerk hanteert een langere tijdshorizon.



Kenmerken grensverleggende innovatie

• geheel andere manier van kijken naar de problematiek dan 

gewoonlijk het geval is

• een omkering in het denken

• het ter discussie stellen van vanzelfsprekendheden; 

daardoor zal het idee ook nog al eens controversieel van 

karakter zijn

• inzet van uiteenlopende partijen om een idee te realiseren



Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Voor de agrosector en voor andere activiteiten op het platteland 

speelt het gebruik van natuurlijke hulpbronnen een essentiële

rol.

Hoe komen we tot doorbraken in het gebruik van natuurlijke Hoe komen we tot doorbraken in het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen (water, energie), in de omgang met planten en 

dieren (incl. dierziekten) en met niet-vervangbare materialen en 

grondstoffen?

Ecologische sprongen zijn nodig; welke technologieën

bieden uitzicht op doorbraken?



Nieuwe verbindingen tussen 

productie en consumptie

Duurzaam produceren creëert alleen waarde bij een florerende

duurzame consumptie.  

Hoe kunnen we consumenten motiveren om daadwerkelijk Hoe kunnen we consumenten motiveren om daadwerkelijk 

duurzame keuzen te maken, te kiezen voor producten en 

diensten die net of veel minder dan nu gebaseerd zijn op 

onomkeerbare afwentelingen naar toekomstige generaties?

Hoe kunnen we duurzaamheid koppelen aan andere waarden, 

zoals genot, gemak en gezondheid?



Verkenningen door onderzoeksinstituten

• Systeeminnovaties plantaardige 

productiesystemen

• Verkenningen duurzame landbouw

• Biologische landbouw innovatie en omschakeling 

(BIOM)(BIOM)



Basisruimte en -voorzieningen

• Waarom?

innovatief ondernemen zo sterk mogelijk bevorderen en zo 

min mogelijk belemmeren

• Hoe?

creëren van basisruimte en –voorzieningen die het 

innoverend vermogen van de ondernemers stimuleren, 
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innoverend vermogen van de ondernemers stimuleren, 

voeden en versterken

• Voorbeelden

- generieke instrumenten

- specifieke instrumenten

- verbinden van onderwijs en onderzoek



Generieke beleidsinstrumenten

• Syntens

• SBIR

• Kennisvouchers

• Borgstellingsfonds

• Subsidies voor

- innovatieprojecten

- samenwerkingsprojecten

- demonstratieprojecten



Syntens

Adviesorgaan dat innoverend Nederland met raad en 

daad bij wil staan

Initiatief van het Ministerie van Economische Zaken

daad bij wil staan

Syntens zorgt ervoor dat MKB op ideeën wordt 

gebracht door seminars en door MKB in contact te 

brengen met andere bedrijven en geschikte 

kennisaanbieders



Kennisvouchers

Ontwikkeld om kennisniveau van het MKB te vergroten en het 

innovatieve vermogen te verhogen

‘Waardebon’ die een bedrijf uit het  MKB het recht geeft 

op een aantal gratis advies- en onderzoeksdagen bij een op een aantal gratis advies- en onderzoeksdagen bij een 

grote kennisintensieve organisatie (kennisdrager) 

Ook wel innovatievoucher, researchvoucher of 

voucher genoemd



Kennisvoucher LNV 2007

• exclusief beschikbaar voor agrarische ondernemers

• waarde 3.000,-- euro

• 2 aanvraagrondes in 2007

• in elke ronde 366 vouchers beschikbaar



Specifieke instrumenten

• Klantmanagement Innovatie

• Koplopersloket

• Doorbraakprojecten

• Loket Agrologistiek



De klantmanager Innovatie:

• beantwoordt innovatievragen van binnen en buiten 

LNV

• zet vragen uit binnen LNV en bij het 

Interdepartementale KoplopersloketInterdepartementale Koplopersloket

• zorgt voor terugkoppeling en vraagafhandeling

• legt de vraagafhandeling vast in een 

gegevensbestand

• informeert het Innovatieberaad LNV over de 

voortgang en werkwijze 



Koplopersloket

Beoogt innovatieve ondernemers te stimuleren en te 

ondersteunen bij het wegnemen van barrières in de 

Loket van de Ministeries VROM, EZ, LNV, V&W en 

BuZa

ondersteunen bij het wegnemen van barrières in de 

realisatie van innovaties

Hulp bij: financieel-economische kwesties, gebrek aan 

samenhang in overheidsbeleid, netwerktekorten en 

realisatie van nieuwe vormen van samenwerking

Servicerol en verkennersrol: makelen en schakelen



De functie van het koplopersloket

• Financiële bemiddeling, met name voor innovaties 

die mogelijk binnen een regeling passen

• Doorverwijzing en afstemming binnen de overheid 

op doorsnijdende thema’s

• Ondersteuning m.b.t.  juridische aspecten en • Ondersteuning m.b.t.  juridische aspecten en 

regelgeving

• Versterking van het netwerk van de koploper en de 

organisatie van het innovatietraject

• Business support en PR, gericht op succesvolle 

marktintroductie van de innovatie 



Het koplopersloket heeft als taak:

• kansen creëren voor innovaties binnen bestaande 

kaders

• bevorderen van beleidscoördinatie tussen 

departementen en vakdirecties

• versnellen van implementatie van nieuw beleid• versnellen van implementatie van nieuw beleid

• bevorderen van beleidsvernieuwing, met name 

door zicht te bieden op tekorten in het 

instrumentarium

• geven van invulling aan een dienstbare overheid

die oog heeft voor individuele gevallen



Verbinden van onderwijs en onderzoek

• Groene Kenniscoörperatie

• School als kenniscentrum

• Lectoren



Groene Kenniscoöperaties (GKC)

Betere verspreiding

Betere ontsluiting

Publieke kennis
Betere verspreiding

Betere benutting

Doel
Publieke kennis

t.b.v.

LNV-beleid



Activiteiten van het GKC

• School als kenniscentrum

• Competentiegerichte Groene Opleidingen

• Op maat ontsluiten van publieke kennis m.b.v. ICT• Op maat ontsluiten van publieke kennis m.b.v. ICT



Communicatie Innovatievisie LNV

• Interne communicatie

• Externe communicatie



Interne communicatie 

Innovatiebeleid LNV

• Maandelijkse themagerichte strategielunches

• Maandelijks themagerichte nieuwsbrief

• Innovatieflits

• Innovatiesite



Externe communicatie 

Innovatiebeleid LNV

• Maandelijkse themagerichte nieuwsbrief

• Leerervaringen delen (?)

• Projectenboek met helder beeld waarop LNV 

faciliteert en stimuleert

• Dag van de Toekomst (?)



Gezamenlijke agendavorming

• Waarom?

verkrijgen van commitment in woord, daad en 

financiële zin

• Hoe?

opstellen van goed onderbouwde en breed gedragen 
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opstellen van goed onderbouwde en breed gedragen 

(lange termijn) agenda’s voor innovaties

binnen een sector

• Voorbeelden

Tuinbouwagenda, Agenda Recreatie



Innovatieagenda Tuinbouw

• Historie:  in juli 2005 aangeboden aan Minister 

Veerman

• Doel en samenstelling

• Resultaten: Technologische Topinstituten Groene • Resultaten: Technologische Topinstituten Groene 

Genetica, Energie



6 speerpunten uit de tuinbouwagenda voor 

een dynamische tuinbouwcluster

• Greenports, hart van internationale netwerken

• Markt en Consument, gezondheid, welbevinden

• Intelligente kas in intelligente ketens

• Kas als energiebron en energiewebs

• Technologisch Topinstituut Groene Genetica

• Competence Centre voor ‘Leren innoveren in de 

tuinbouwsector’



Ontwikkelen innovatieprogramma’s

• Waarom?

agenda’s en andere initiatieven concreet vertalen in 

programma’s

• Hoe?

verbinden en maatwerk leveren in kennisondersteuning en 
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verbinden en maatwerk leveren in kennisondersteuning en 

begeleiding

• Voorbeelden

TTI Groene Genetica, Transforum



Realiseren projecten en de uitrol

• Waarom?

praktijkprojecten ook daadwerkelijk laten realiseren

• Hoe?

voorzieningen en instrumenten beschikbaar stellen en mee 

denken over andere werkwijzen
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denken over andere werkwijzen

• Voorbeelden

Novi-ei, smaaklessen, Agriport A7



Door samenwerking 

creeër je de eenheid die creeër je de eenheid die 

macht geeft (Tamiris)

Dank u voor uw aandacht


