
   
 
Onderliggende ontwikkelingen belangrijker dan ranglijst 
Eerder deze maand werd bekend dat Nederland is gezakt van de vijfde naar de achtste plaats op de 
jaarlijkse lijst van het World Economic Forum. Dat ons land uit de top vijf van meest concurrerende 
economieën van de wereld is gevallen, stemt niet vrolijk. Maar dat geldt ook voor de gretigheid 
waarmee de ranglijst van het World Economic Forum lijkt te worden gebruikt om algemene onvrede 
over het Nederlandse innovatiebeleid te ventileren.  
 
Ja, we kunnen en moeten beter. Maar nee, het is absoluut niet allemaal kommer en kwel. Natuurlijk 
was de vijfde plaats vorig jaar prachtig, maar wellicht ook geflatteerd. De afgelopen zes jaar stond we 
twee keer op de tiende plaats, twee keer op de achtste, één keer op plek zeven en vorig jaar dus op 
vijf. Onduidelijk is nog of er sprake is van een trend of een incident. 
De daling komt onder meer door de slechte score op kredietverlening. Dat heeft twee kanten. De 
bankensector heeft de afgelopen jaren een dreun van jewelste gekregen en komt inderdaad maar 
moeilijk in beweging. Dat moet absoluut beter. Tegelijk heeft de deconfiture van de financiële sector 
meer dan ooit het belang van technologie zichtbaar gemaakt. Van alleen diensten kan een land niet 
leven. 
 
Ceo’s die voor de ranglijst van 's werelds meest concurrerende economieën zijn geïnterviewd, zeggen 
ernstig te lijden onder het tekort aan technici in Nederland. Ook dat is een serieus punt. Maar ook 
daar lijkt het tij te keren: het aantal aanmeldingen voor universitaire technische studies groeit dit jaar 
veel harder dan die voor niet-technische studies. Het zeer aantrekkelijke loopbaanperspectief voor 
toekomstige ingenieurs — en technische vakmensen in het algemeen — speelt daarin ongetwijfeld 
een grote rol. En terecht. De TU Delft liet onlangs weten een numerus fixus in te willen stellen voor de 
opleiding werktuigbouwkunde, omdat het de toeloop — dit studiejaar ruim 600 eerstejaars, een kwart 
meer dan vorig jaar — niet aankan. Ook dat probleem is op te lossen. 
 
De belangrijkste boodschap: er lijkt na jaren sprake van een kentering.  
We zullen echter samen we de schouders eronder moeten zetten. Ook dat gebeurt gelukkig steeds 
meer. Kijk naar het Techniekpact dat onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers en werknemers dit jaar 
samen met de regio’s en het Rijk hebben gesloten; daarin kunnen wij allen onze verantwoordelijkheid 
nemen.  
Laten we dus niet in zak en as zitten als we dalen op een lijstje, of de vlag uithangen als we stijgen. 
 
Laten we vooral reëel kijken naar de onderliggende ontwikkelingen en daarmee aan het werk gaan. 
Dat is de enige manier om de technologische hoofdstructuur van Nederland structureel te verbeteren. 
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