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In deze krant is gespeculeerd op het verdwijnen van het Innovatieplatform. Van begin af 
aan is het platform een beetje de kop van jut geweest. De Nederlandse overheid en 
samenleving zijn lastig in beweging te krijgen. De smalle marges van de democratie 
bestaan echt. Toch heeft het platform veel betekend voor innovatie in Nederland. 

Succesvol is het platform geweest met het opruimen van barrières voor kennismigranten. 
Mensen met kennis waar in Nederland gevestigde bedrijven om zitten te springen. 

Ook aardig zijn de kennisvouchers die mkb-bedrijven helpen om een plekje te verwerven 
bij kennisinstellingen. Daarnaast heeft het platform en in zijn kielzog het ministerie van 
Economische Zaken op verschillende gebieden bedrijven, kennis- en 
opleidingsinstellingen en plaatselijke overheden meer naar elkaar toe gedreven. 

Gedeeltelijk kwam dit voort uit een soort subsidiepragmatisme van bedrijven, instellingen 
en lagere overheden die graag binnen één van de sleutelgebieden wilden horen. Het is 
echter wel effectief gebleken om Nederland bewust te maken dat samenwerking 
noodzakelijk is om kennis ook om te zetten in klinkende munt. De erfenis van het 
platform bestaat daardoor uit een flink aantal nieuwe initiatieven zoals campussen en 
innovatieprogramma's op alle niveaus. 

Een groot deel van de overheidsstimulering voor deze initiatieven bestaat uit ad hoc-
financiering. Op menig innovatiecampus of instituut vraagt men zich af wat de toekomst 
zal zijn als overheidsfinanciering ophoudt. Onder druk van de komende bezuinigingen is 
het stopzetten van de ad hoc-geldstromen immers niet onwaarschijnlijk. Wat dat betreft 
is het jammer als het innovatieplatform stopt. 

De vraag die nu beantwoord moet worden is hoe goede initiatieven met minimale 
overheidsinspanning doorgang te laten vinden. Als deze echt waardevol zijn gebleken zal 
de markt deze graag willen behouden. Kan een meer generieke structurele maatregel 
hier bijvoorbeeld bij helpen? Dat zou ik graag van een platform horen dat boven alle 
belangen staat. 
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