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Trendwatcher Adjiedj Bakas formuleert 10 megatrends voor de toekomst van de
gezondheid. De Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 heeft 8 ambities voor
recreatie op het water. De Vigef ontwikkelt een routekaart naar een vitale en
duurzame sector in 2030. Trends en ontwikkelingen alom. Uit onderzoek blijkt dat
er genoeg innovatieve kennis is bij universiteiten, maar bedrijven zijn niet
nieuwsgierig genoeg naar wat er voorhanden is en dus gebeurt er minder dan
zou kunnen. Hoe nieuwsgierig bent u? Lees de weblog van week 22 om (een deel
van) uw kennisbehoefte te stillen.

Beleidsignalen
Min.EL&I:
Digitale Agenda.nl - ICT voor innovatie en economische groei. Hoe ICT slim kan
worden ingezet voor groei en welvaart en welke randvoorwaarden zijn daarvoor
nodig. De agenda voor 2011-2015 moet een krachtige impuls aan innovatie en
economische groei geven. Deze Digitale Agenda is ook een nadere uitwerking van
de Bedrijfslevenbrief 'Naar de top' en gaat in op de vraag hoe ICT te gebruiken om
ondernemers meer ruimte te geven.
Lees verder
Op Webwereld staat een video waarin de minister uitleg over de Digitale Agenda en
innovatiegelden geeft.
Groene economie biedt kansen voor de topsectoren. Hiervoor zijn wel extra

inspanningen nodig en ook moet goed worden gelet op eventuele negatieve
neveneffecten van gebruik van biomassa. Lees verder
Factsheet over invloed van sectorstructuur op private R&Dpositie van Nederland.
Mogelijkheden voor technologische ontwikkeling en innovatie op basis van R&D zijn
in de ene sector groter dan in de andere. Er wordt relatief veel aan R&D uitgegeven
in de elektronische industrie. Ook cijfers voor Nederland in verhouding tot de EU-15.
Lees verder
Grote belangstelling voor WBSO in 2010, 97% van de aanvragen kwam uit het mkb
(30.500 / 31.500), bijna 73 % van het totale bedrag is toegekend aan het mkb (€628
miljoen / €860 miljoen). Lees verder
MKB-Nederland/VNO-NCW: Nederlandse Digitale Agenda kiest duidelijk voor
economische groei. Zij verwelkomen deze Agenda en vinden dat het kabinet het
voortvarend moet oppakken. Lees verder
Min.EL&I/Min.OCW/Dialogic: Eindevaluatie vraagsturing TNO en GTI's
Het instrument vraagsturing heeft op een aantal punten positief effect gehad, maar niet alle
doelen zijn gehaald. De inrichting van vraagsturing toegepast onderzoek bij de instituten
wordt bij de topsectorenaanpak betrokken, uitkomsten en aanbevelingen van deze
eindevaluatie worden daarin meegenomen. Lees verder
Min.VWS: Landelijke nota gezondheidsbeleid
Niet de overheid maar mensen zijn verantwoordelijk voor hun gezondheid. Betrokkenheid
van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en zorgverleners bij stimuleren
van gezond gedrag wordt vergroot. Lees verder
HNP: Evaluatie Dienstenloket eindrapport
Het Dienstenloket wordt positief beoordeeld, de Berichtenbox wordt nauwelijks gebruikt. De
informatiefunctie van het Dienstenloket is de website Antwoord voor Bedrijven. Lees verder
EP: Het rapport 'Innovation Union: transforming Europe for a post-crisis world' is
aangenomen. Vereenvoudiging moet centraal staan bij financieringsaanvragen. In het debat
werd het belang van één loket voor regio’s, onderzoeksinstellingen en het mkb benadrukt.
Ook sociale innovatie moet een belangrijk punt van aandacht worden. Lees verder

OECD:
Reviews of Regional Innovation: Regions and Innovation Policy Ongeveer 30% van
de groei in de OECDlanden wordt gegenereerd door 4% van de regio’s. Dus is er
nog veel groeipotentie aanwezig. De regio Noord-Brabant en Limburg is een
‘knowledge and technology hub’ en behoort tot de topregio's. Lees verder
Economic Outlook: Global recovery firmly underway but surrounded by risks.
Wereldwijd herstelt de economie, voor 2011 wordt een groei verwacht van 4,2% en
4,6% voor 2012. Voor de eurozone ligt dat lager, voor zowel 2011 als 2012 slechts
2% groei. Risico's zijn onder meer prijsstijgingen voor olie en consumptiegoederen,
huizenmarkten en de (fiscale) situatie in sommige landen. Lees verder
EIM: Ondernemen voor de toekomst
ZZP'ers zijn niet minder maar anders innovatief dan het mkb: ze innoveren door combineren
en toepassen van elders opgedane kennis en methoden. Verhoudingen in de
innovatiepiramide liggen voor zzp'ers dan ook anders dan voor het mkb. Sectoren zorg &
welzijn, industrie & transport, opslag & communicatie hadden in 2010 een betere
omzetontwikkeling. Lees verder
ING Economisch Bureau:
My Industry 2030 - Nederland gaat het maken. Van ambitie naar realisatie.
Onderzoek naar de uitgangspositie van en kansen en bedreigingen voor de
Nederlandse maakindustrie. De productiegroei wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door de (technologische) maakindustrie. Kansen en uitdagingen zullen
door industrie samen met overheid en kennisinstellingen moeten worden opgepakt.
Lees verder
Starten blijft in trek, vooral dienstverlening populair. Er komen ook dit jaar weer veel
starters bij, maar de groei is lager dan in 2010. Veel starters zijn en blijven zzp'ers.
Het aantal starters in de industrie zal toenemen.
Lees verder
FD: Zzp'ers dragen te weinig bij aan doelstellingen groei en innovatie
Naast de ING (zie boven) doet ook de KvK onderzoek naar (hybride) starters. Het
overheidsbeleid om ondernemerschap te bevorderen is geslaagd, maar veel zzp'ers

verdienen niet genoeg om financieel onafhankelijk te zijn en 50% van de zzp'ers is na 5 jaar
nog zelfstandig. Lees verder
IMD: The world competitiveness scoreboard 2011
Nederland is verder gezakt naar nu plaats 14 op de lijst van meest concurrende landen.
Lees verder of ga direct naar de tabel
HuffPost Business: The Need to Reinvent Venture Capital
Het kost tegenwoordig minder om een bedrijf te starten en toch leidt dat niet tot meer
banen. Omdat het traditionele venture capital systeem het niet kan bijhouden, krijgen veel
start-ups niet het kapitaal en de aandacht die ze nodig hebben. Lees verder
SER: Adviesaanvraag over verschuivende machtsverhoudingen
Minister Verhagen vraagt de SER-visie op gevolgen voor Nederland. Wat kunnen overheid
en bedrijfsleven doen om Nederland aantrekkelijker te maken voor buitenlandse
investeerders. Lees verder
EC: komt met 'blauwdruk' voor intellectuele-eigendomsrechten om creativiteit en innovatie te
stimuleren. Lees verder

Signalen uit het Syntens netwerk
Logistiek.nl: Verkorte handleiding 'wat is wat' binnen Dinalog
Wie, wat en wat heb ik eraan? Een kort overzicht van wat er allemaal gebeurt bij logistiek
topinstitutt Dinalog. Lees verder
LSH: EuroBioForum stelt de vraag: Is Europa klaar voor 'Personalised Medicine'?
EuroBioForum, nieuw platform voor publieke en private partijen die actief zijn op gebied van
life sciences in Europa, wordt gefinancierd vanuit het KP7 programma. 'Personalised
medicine' is het eerste thema. Lees verder
Meer over EuroBioForum op de Cordis website
Innovation Management: Transferring Innovation from Science to Business
Interview met auteur van boek over 'Science to Business on effective firm–university
partnerships'. Universiteiten zijn onhandig in hun kennisoverdracht naar bedrijven, en

bedrijven zijn niet nieuwsgierig genoeg. Lees verder
Min.VWS: Meer ruimte voor sport en bewegen in de buurt
Het kabinet zoekt samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en naschoolse
opvang. Lees verder
Min.EL&I: Verhagen opent nieuwe proeffabriek voor duurzame chemie
Plant One is bedoeld voor bedrijven en onderzoeksinstellingen om innovatieve
technologieën in de (bio)chemische procesindustrie te testen en te demonstreren. Lees
verder
Logistiek.nl: Kennisakkoord Logistiek maakt doorstart
Er worden een aantal nieuwe projecten opgezet en er zullen Kennis Distributie Centra
(DC's) worden opgezet. Lees verder
EU: Creative metropoles - Situation analysis of 11 cities - Final report
Rapportage over samenwerkingsproject Creative Metropoles. De creatieve industrie sector
is een van de snelst groeiende in Europa en is ook essentieel voor ontwikkeling in andere
sectoren. Met best practices. Lees verder
Produktschap Tuinbouw: VIGEF ontwikkelt routekaart naar vitale en duurzame sector in
2030. Dit jaar nog wordt routekaart opgesteld naar economisch vitale, concurrerende,
energieefficiënte en duurzame sector in 2030. In het project werken bedrijven,
kennisinstellingen en overheid samen. Lees verder
EC Enterprise and Industry: Public consultation Small Business, Big World - A new
partnership to help SMEs seize global opportunities. Over een geïntegreerde en meer
coherente benadering van steun aan Europese bedrijven die buiten Europa zaken willen
doen. Lees verder
Toekomstvisie Waterrecreatie 2025: Acht ambities voor recreatie op het water. Te
ontwikkelen samen met de overheid en andere sectoren en maatschappelijke organisaties.
Lees verder
ESB Editie 4611 (27 mei): De nieuwe Nederlandse multiondernemerschapseconomie. Voor
structurele bijdrage van ondernemerschap aan economische groei zullen barrières tussen

kennis en ondernemerschap moeten worden aangepakt. Lees verder

Innovatiesignalen
Innovation Management: Innovation for Real Growth
Traditionele R&D leidt tot traditionele innovatie, niet tot baanbrekende innovatie. Ook
gewone open innovatie biedt geen oplossing. Wat dan wel? Bijvoorbeeld: formeer een
intern incubator-team. Lees verder
UNU/MERIT: Social impacts of the development of science, technology and innovation
indicators. Indicatoren over wetenschap, technologie en innovatie worden meestal
ontwikkeld vanuit een bepaalde behoefte, maar gaan daarna een eigen leven leiden.
Worden ze dan nog wel gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn? Lees verder
CPB: Innovatiebeleid in Nederland 'De (on)mogelijkheden van effectmeting'
Onderzoek naar een instrument om zowel kwalitatief, als kwantitatief effecten van
kennisbeleid te meten. Dit document gaat over het programmaonderdeel innovatiebeleid
rond toegepast onderzoek en innovatie in Nederland. Lees verder

Signalen uit de (onderzoeks)wereld
CBS:
Het conjunctuurbeeld blijft vrijwel gelijk
Maar volgens de industriemonitor wordt het producentenvertrouwen weer minder.
Eurostat:
March 2011 compared with February 2011, Construction output down by 0.3% in
euro area, Up by 1.9% in the EU27. Lees verder
March 2011 compared with February 2011, Industrial new orders down by 1.8% in
euro area, Down by 1.9% in EU27. Lees verder

Agentschap NL: 12 miljoen voor technologische innovatie
Tot 19 september 2011 kunnen nieuwe voorstellen worden ingediend voor 2 nieuwe tenders
die technologische innovatie bevorderen. Lees verder
Min.EL&I: €16 miljoen beschikbaar voor de aanleg van slimme elektriciteitsnetten. De
eersten worden nog dit jaar aangelegd. Lees verder
Min.IenM/BZK/EL&I/OCW/VWS: Kamerbrief 'Voortgang programma Nationale Aanpak
Milieu en Gezondheid'. Over de voortgang op de speerpunten: gezond binnenmilieu;
leefomgeving buiten; Atlas Leefomgeving; signalering van milieu en gezondheidsrisico’s.
Lees verder
Min.IenM/Taskforce Verlichting: Atsma zet licht op groen voor energiezuinige
straatverlichting. Dat deed hij met het in ontvangst nemen van de nieuwe Richtlijn voor
Openbare Verlichting 2011 (ROVL 2011). Lees verder
Min.IenM: Uitsluitend duurzaam geproduceerde biobrandstof toegestaan voor bijmenging.
Er is verplicht 4,25% bijmenging in 2011. Lees verder
Koninklijke Metaalunie Economische barometer 'Groei vertraagt'
Het voorzichtige herstel van mkb-metaal in het laatste kwartaal van 2010, lijkt begin 2011 te
stabiliseren. Wel blijven de verschillen tussen de diverse sub-sectoren groot. Lees verder
Currence Jaarverslag: Elektronisch betalen groter dan ooit in Nederland
Kopen via internet nam fors toe: 10% van alle aankopen worden online gedaan. Nederland
heeft in Europa een koppositie op het gebied van internetaankopen, samen met
Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Lees verder
Roland Berger Consultancy: How automotive companies successfully coordinate their
activities across borders. Bij rendementsverbetering in de auto-industrie is internationale
coördinatie een belangrijke succesfactor. Bedrijfscultuur en interne netwerken spelen
daarbij een grote rol. Lees verder
Trendwatcher Adjiedj Bakas: Boek 'De toekomst van de gezondheid'
10 Megatrends die gezondheid en zorg gaan veranderen. Een paar voorbeelden: high tech
gaat samen met natuurgeneeswijzen, andere financieringsconstructies in de zorg. Wat

betekenen alle veranderingen in de zorg voor bedrijven en consumenten. Lees verder
LEI/Rabobank: Actualisatie ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness:
2000-2009. De agrofoodketens zijn het vorige decennium erin geslaagd hun gemiddeld
rendement op eigen vermogen op peil te houden, en de consument steeds meer van
betaalbaar voedsel te voorzien. Lees verder
LEI boek: Transformation and sustainability in agriculture; Connecting practice with social
theory. Over sociale verandering in landbouwproductie en voedselvoorziening. Zijn
mechanismen op meso-niveau voldoende duidelijk om te bepalen waarom veranderingen
gestimuleerd of verhinderd worden. Lees verder
ING Economisch Bureau: Metaal zoekt meerwaarde in duurzaam ondernemen
Duurzaamheid en verdergaande specialisatie worden als de belangrijkste ontwikkelingen
voor de toekomst beschouwd. Lees verder
ABNAMRO:
Visie op Agrarisch: herstel Nederlands bedrijfsleven zal voorzichtig doorzetten in
2011. Trends en ontwikkelingen in de sector in 2011.
Lees verder
Visie op Food: managen van schaarste en de concurrentie van de opkomende
markten wordt de nieuwe uitdaging. Duurzaam produceren wordt steeds belangrijker.
Trends en ontwikkelingen in de food.
Lees verder
HNP: LIFE publicatie efficiënt gebruik hulpbronnen
Efficiënter gebruik van hulpbronnen is prioriteit in de Europa 2020 Strategie. De LIFE
publicatie bevat hun meest succesvolle projecten. Lees verder
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