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2. Als V&W substantieel 
bijdragen aan de kennis-
economie

3. De kennisorganisatie 
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Scan Input / 
draagvlak

De scan is uitgevoerd in de periode april-juni 2004. 
Beschikbare data (CBS, V&W, SenterNovem) is 
geanalyseerd en er zijn gesprekken met diverse 
sleutelpersonen in de sectoren buiten en binnen V&W 
gevoerd. De bevindingen zijn herleid tot 
kernboodschappen; zowel generiek als sectorspecifiek.
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De vraagstelling van het onderzoek

De kernvragen van VenW zijn

Inhoud: Wat doet VenW in haar 
sectoren? Wat gebeurt in het bedrijfs-
leven en de kennisinstellingen zelf?

Proces: Hoe zijn de VenW-kennisketens 
en innovatiesystemen georganiseerd 
(schakels, spelers, onderlinge relaties) en 
hoe functioneren die?

Prestatie: Wat is het rendement van de 
kennisinvesteringen (kwaliteit vraag-
sturing)? Wat is de innovatiekracht van 
de VenW-sectoren? Welke bijdrage levert 
VenW hieraan?

Aanpak en bronnen

Kennis Jaarplan (KJP), bronnenanalyse, 
gesprekken accountmanagers en 
interviews externe experts

KJP, gesprekken accountmanagers, 
teamanalyse en interviews externe experts

CBS-CIS, gesprekken accountmanagers, 
externe experts

Noot:
Om redenen van beschikbaarheid, tijd en capaciteit is de IVW in deze scan buiten beschouwing gebleven. De opzet maakt 
het mogelijk op korte termijn dat alsnog in te vullen. 
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Verschillende goede aanzetten binnen VenW (-sectoren)
- illustratieve voorbeelden -

• Kennisstrategie uitvoeringsorganisatie en inzetten rolverandering naar professionalisering 
opdrachtgeverschap (RWS)

• De lange termijn spoorvisie “Benutten en Bouwen”, waarin spoorsector en overheid 
gezamenlijk de betekenis van (deels innovatieve) veranderingen hebben doordacht (Prorail, 
NSR, DGP)

• Innovatietestcentrum (DWW) dat in het werkveld van RWS iedereen uitdaagt om met goede 
en realiseerbare innovaties te komen

• Prijsvragen (toepassing nieuwe kennis) in de markt met garantie voor uitvoering daagt 
bedrijven uit tot en beloont innovatie (RWS)

• Subsidie Leerstoelen (DGG/DGL) versterkt wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek en 
(beleids)praktijk

• Thematische innovatieprogramma’s die toepasbare nieuwe kennis prioriteren (DGP/DGG) 
die gericht belemmeringen voor bestaande nieuwe concepten wegnemen

• Trendbreuk in denken over waterbeheer (meer gebruiksfuncties, meer disciplines, meer 
vanuit burgers) leidt tot andere kennisvragen (DGW)

• Uitgevoerde kennisaudits (bijvoorbeeld in DGP en IVW) ter vergroting van bewustzijn van 
betekenis van kennis en innovatie

* Zie ook overzicht van 112 innovaties in de Nota Mobiliteit
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Twee belangrijke bevindingen als kapstok

Kennisparadox: 
Beleidsdirecties ontsluiten hoogwaardige kennis van specialistische diensten slecht en 
onderbenutten deze kennis. 
Het gebrekkig functioneren van vraagsturing in de kennisketens van VenW belemmert 
kennisontwikkeling en -verspreiding in de sectoren

Innovatieparadox:
Aanwezige hoogwaardige kennis wordt in de VenW sectoren onvoldoende omgezet in 
innovatie. 
Onvoldoende interactie tussen bedrijven en kennisinstellingen leidt tot gebrekkige 
vraagsturing van kennisproductie en toepassingsgerichte kennis. Dit kan innovatie 
belemmeren.
Aanbodsturing (technologie gedreven en in VenW- sectoren sterk ontwikkeld) leidt tot 
vernieuwingen waarnaar onvoldoende vraag is. Gebrek aan kennis en articulatie van de 
vraagzijde speelt alle actoren in het innovatiesysteem parten.
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Vier kernboodschappen: van speldenprik naar speerpunt!

1. De innovatiekracht in afzonderlijke VenW sectoren is gering
a. Innovatiekracht van de VenW sectoren is ‘onder de maat’; er zijn minder innovatieve bedrijven dan in 

andere economische sectoren
b. Op onderdelen internationaal leidende kennis- en innovatierol erodeert
c. Tussen VenW-sectoren bestaan belangrijke verschillen en overeenkomsten

2. Kennis- en innovatieparadox: kennisinfrastructuur wordt onderbenut
a. Kennisparadox: de beleidsdirecties benutten hoogwaardige kennis bij specialistische diensten 

onvoldoende
b. Innovatieparadox: aanwezige kennis wordt onvoldoende omgezet in innovatie

3. Een innovatiestrategie ontbreekt 
a. Samenhangende kennis- en innovatiestrategie ontbreekt bij VenW
b. Vraagsturing in kennisketen en innovatiesystemen is onvoldoende ontwikkeld
c. Kennis- en innovatiemanagement is onvoldoende ontwikkeld

4. De innovatiecultuur van VenW is onvoldoende ontwikkeld
a. VenW kan voor stimulering van kennis en innovatie bestaande rollen gerichter inzetten en nieuwe rollen 

actiever ontwikkelen
b. VenW daagt andere actoren onvoldoende uit tot innovatie en draagt zo onvoldoende bij aan een 

innovatiecultuur
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Kernboodschap 1: innovatiekracht is gering
1a : de innovatiekracht van VenW-sectoren is ‘onder de maat’

Met uitzondering van de sector Water (en dan met name het Waterketendeel –
afvalwater en drinkwater) presteren de VenW-sectoren relatief slecht wat betreft 
innovatiekracht;

Met name in de sectoren bouw, logistiek en personenvervoer doet slechts een klein 
aantal bedrijven (beneden gemiddeld) aan technologische proces- en produktinnovatie;

Vier van de vijf VenW-sectoren presenteren beneden gemiddeld voor wat betreft niet-
technologische innovatie. Op veel andere innovatie-indicatoren scoren de VenW-
sectoren aanzienlijk beter, wat opnieuw een aanwijzing voor de kennis- en 
innovatieparadox is.
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Kernboodschap 1: innovatiekracht is gering 
1a: de innovatiekracht van VenW-sectoren 

is ‘onder de maat’ (2)

Bouw
(GWW) Water

Logistiek
& GVV

Personen
vervoer

Lucht-
vaart 

Hele
populatie

Aandeel innovatieve bedrijven … 14,1 47,7 23,9 25,9 26 34

… dat tussen ’98 en ’00 aan productinnovatie deed (%) 10 35 21 22 26 28

… dat tussen ’98 en ’00 aan procesinnovatie deed (%) 11 31 12 12 20 18

Aandeel innovatieve bedrijven …

… dat universiteiten als informatiebron gebruikt (%) 45 58 19 20 47 22

… dat onderzoeksinstituten als informatiebron gebruikt (%) 48 83 33 34 54 31

… met overheidssteun (%) 57 60 17 19 49 25

… met partnerships (%) 47 60 26 25 44 24

… dat werkt aan niet-technologische vernieuwing (%) 29 45 37 35 32 69

… met bescherming van innovatie (%) 65 54 46 49 74 57

meer dan +10% boven gem.

tussen +5% en +10% boven gem.

tussen +/- 5% van gem.

tussen -5% en -10% onder gem.

meer dan -10% onder gem.
Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in 
VenW-sectoren dd. 18 juni 2004, gebaseerd 
op de innovatiemonitor van het CBS.

Sterk innovatief zijn vooral 
de afvalwater- en drinkwater-

sector in het bedrijfsleven

Niet technologische vernieuwing is bijv. 
vernieuwing op het gebied van diensten, 
organisatie, marketing, samenwerking.

Alle VenW sectoren scoren hier lager dan 
gemiddelde van alle Nederlandse bedrijven. 

Deze bovengemiddelde cijfers 
(groen) illustreren de hechte 
(kennis-)netwerken in deze 
traditioneel sterk 
overheidsgedomineerde 
sectoren. NB. Bovenal wordt 
de kennis-/innovatieparadox 
zichtbaar t.o.v. het aandeel 
innovatieve bedrijven)

GWW sector heeft 
relatief laagste aandeel 
innovatieve bedrijven

In de beide vervoers-
sectoren gaat het om een 
aanzienlijk groter aantal 

bedrijven dan in de andere 
VenW sectoren.
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Kernboodschap 1: innovatiekracht is gering
1b : op onderdelen internationaal leidende kennis- en innovatierol erodeert

Op deelgebieden nemen de VenW-sectoren een internationaal leidende kennis- en 
innovatiepositie in. Deze positie is aan erosie onderhevig. Dit hangt samen met gebrek aan 
praktische samenwerking met buitenlandse partners;

Internationale kennis wordt wel gebracht maar onvoldoende gehaald (‘not invented here’);

Door een versnipperde structuur verliezen de VenW-sectoren de leidende innovatiepositie aan 
het buitenland. (bijv. waterbeheer)
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Water Bouw Goederen Personen Luchtvaart Overall

VenW KENNISKETEN

Aanwezigheid onderzoeks- en kennisstrategie + + 0 - -- -/0

Mate van toekomstgerichte kennisontwikkeling + 0/+ - 0/+

Beleidsrelevantie van VenW kennisketen -/0 -/0 -/0 -/0 0 -/0

Uitvoeringsrelevantie van VenW kennisketen ++ + + + + +

Kennisparadox (van toepassing) ja ja ja ja Ja Ja

Mate van integratie van kennisketen in 
innovatiesysteem 

+ 0/+ -- -- - 0/- (variatie)

INNOVATIESYSTEEM

Vraagsturing door eindgebruikers -/0 - ++ - + Uiteenlopend

Betrokkenheid bedrijven bij sectorale innovatie 0 0/+ ++ 0 0/+ 0/+

Beeld in sector van VenW bijdrage aan 
sectorale innovatie (outside in)

- - -- -- - -

Zelfbeeld van VenW over bijdrage aan 
sectorale innovatie (inside out)

++ + - - 0 0/+

Belang van VenW rol in innovatiesysteem ++ + -- - + 0

Innovatieparadox (van toepassing) nee ja nee ja nee Uiteenlopend

In hoeverre is sectorale innovatie event-driven ++ + - - - Uiteenlopend

Vergelijkende indicator

Kernboodschap 1: innovatiekracht is gering 
1c: belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen VenW-sectoren

00/+

++ + 0/+ 0 -/0 - --

prima goed redelijk neutraal matig slecht zeer slecht
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Kernboodschap 1: innovatiekracht is gering 
1c: belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen VenW-sectoren (2)

De meest opvallende waarnemingen in de voorgaande tabel zijn:

• De kennisparadox doet zich in alle VenW-sectoren voor;
• In alle VenW-sectoren is de kennisketen matig beleidsrelevant, maar in hoge mate 

relevant voor de VenW uitvoeringstaken;
• De VenW-sectoren hebben een negatief beeld van de VenW bijdrage aan innovatie in de 

sectoren (outside in);
• VenW heeft in water, bouw en luchtvaart een positief zelfbeeld over de bijdrage 

aan innovatie in de sector (inside out);
• VenW heeft in de beide vervoerssectoren een negatief zelfbeeld (inside out);
• De scores voor de overige vergelijkingsindicatoren lopen voor de kennisketen uiteen;
• Geen van de VenW-sectoren scoort positief op alle vergelijkingsindicatoren; water en bouw 

doen het relatief iets beter dan de vervoerssectoren en luchtvaart. 
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Kernboodschap 1: innovatiekracht gering
Aanbevelingen

1a Innovatiekracht VenW-sectoren is ‘onder de maat’
VenW moet meer uitgaan van de samenstelling van de economische sectoren (outside-in) in 
plaats van de eigen overheidsorganisatie (inside-out);
Ontwikkel een visie op de VenW-sector als economisch cluster c.q. innovatiesysteem.

1b Op onderdelen internationaal leidende kennis- en innovatierol erodeert
In een internationale kennis en innovatiemarkt moet een strategie van kennis brengen en samen 
kennis ontwikkelen worden aangevuld met een expliciete strategie gericht op kennis halen;
Intensiveer de internationale onderzoekssamenwerking in zowel sterk als matig innoverende 
VenW-sectoren;
Sluit aan op de Europese onderzoeksagenda.

1c Belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen VenW-sectoren
Ga over tot regelmatiger (samen met EZ) monitoren van innovatiekracht op basis van 
beschikbare gegevens (CBS-monitor, SenterNovem, Brancheorganisaties, EU, Oeso, e.d.);
Neem meer sectorspecifieke initiatieven;
Vernieuwingen in de eigen rol van VenW dienen geënt te zijn op de situatie in de sector.
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Kernboodschap 2: kennis- en innovatieparadox
2a: hoogwaardige kennisinfrastructuur wordt onvoldoende benut

Kennisparadox:
VenW organiseert aansluiting van beleid op kennis onvoldoende:

- Beleidsdirecties ontberen een directe organisatorische sturing op de kennisketen;
- Tussenkomst specialistische diensten maakt afstand tussen oorspronkelijke vrager 

(uitvoering en soms beleidsdirectie) en externe onderzoeksinstellingen soms (te) groot; 
- Beleidsdirecties articuleren kennisbehoeften onvoldoende gestructureerd en systematisch;
- Focus op korte termijn beleidsvragen belemmert toekomstgerichte kennisagenda; 
- VenW-kennisketens zijn sterk gericht op kennis ten behoeve van uitvoering en minder 

gericht op het aanreiken van kennis voor beleidsvragen of VenW- (en andere 
economische) sectoren;

- VenW heeft weinig zicht op en maakt (derhalve) in beperkte mate gebruik van kennis 
buiten de eigen organisatie/kennisketens.

Het gebrekkig functioneren van vraagsturing in de kennisketens van VenW belemmert 
kennisontwikkeling en -verspreiding in de sectoren.
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Kernboodschap 2: kennis- en innovatieparadox
2b: aanwezige kennis wordt onvoldoende omgezet in innovatie

Innovatieparadox:
Aanwezige hoogwaardige kennis wordt in de VenW sectoren onvoldoende omgezet in innovatie; 
Aanbodsturing (technologie gedreven en in VenW- sectoren sterk ontwikkeld) leidt tot 
vernieuwingen waarnaar onvoldoende vraag is. Gebrek aan kennis en articulatie van de 
vraagzijde speelt alle actoren in het innovatiesysteem parten;
Omvangrijke kennisinvesteringen en kennisorganisaties dragen onvoldoende bij aan 
innovatiekracht van VenW-sectoren;
Onvoldoende interactie tussen bedrijven en kennisinstellingen leidt tot gebrekkige vraagsturing 
van kennisproductie en toepassingsgerichte kennis. Dit kan innovatie belemmeren; 
VenW kennisketens zijn in zichzelf gekeerd. Er is veel kennis aanwezig bij VenW, maar deze 
stroomt onvoldoende van binnen naar buiten.
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Kernboodschap 2: kennis- en innovatieparadox
Aanbevelingen

2a Kennisparadox: hoogwaardige kennisinfrastructuur wordt onvoldoende benut
Verbeter de ontsluiting van de VenW kennisketens (door specialistische diensten) voor interne én 
externe actoren;
Benut relevante kennis van buiten de VenW kennisketens beter.
Benut kennis die in het buitenland beschikbaar is (doorbreek ‘not invented here’ – houding)

2b Innovatieparadox: aanwezige kennis wordt onvoldoende omgezet in innovatie
Verbeter de ontsluiting van de VenW kennisketens voor externe actoren;
Geef meer aandacht aan het verbeteren van de voorwaarden (bijv. regelgeving, 
experimenteerruimte, opdrachtgeverschap, financiele prikkels) voor de implementatie van 
innovaties; 
Maak dat innovatie ook voor externe partijen loont;
Breng meer structuur aan in het veld van intermediairen. (opheffen, samenvoegen, herschikken, 
etc. – zie adviezen Cie. Wijffels) 
Schep voorwaarden voor directer tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen
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Kernboodschap 3: innovatiestrategie ontbreekt
3a: er is geen samenhangende kennis- en innovatiestrategie

• De dominante focus op de ‘waan van de dag’ (bijvoorbeeld ‘kamervraagsturing’/politieke 
actualiteit, adhocracy en korte termijn implementatie) belemmert de systematische 
formulering van beleidsgerichte kennisbehoeften op de middellange en langere termijn;
Hoewel de problematiek van aansturing van kennisketens en innovatiekracht van VenW-
sectoren verschilt, behandelt VenW ‘kennis’ en ‘innovatie’ ten onrechte als twee 
gescheiden werelden;
De uitvoeringsorganisatie van VenW heeft wel en beleidskernen hebben nauwelijks een 
kennisstrategie geformuleerd;
Een duidelijke innovatiestrategie ontbreekt nagenoeg overal in de VenW-sectoren; de 
interactie tussen de actoren in het systeem is niet optimaal; 
Voor zover sprake is van een kennis- en innovatiestrategie komt deze onvoldoende tot 
stand in samenspraak met andere actoren in het innovatiesysteem;
Intermediaire kennisinfrastructuurinitiatieven zijn veelal ingewikkeld en bureaucratisch van 
opzet.
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Kernboodschap 3: innovatiestrategie ontbreekt
3b: vraagsturing is onvoldoende ontwikkeld

Vraagsturing is in kennisketens en innovatiesystemen onvoldoende ontwikkeld; 

De analyse van de Commissie Wijffels voor de GTI’s en TNO is in belangrijke mate ook 
van toepassing op VenW-kennisinstituten;

Het aanbod- en technologiegerichte denken overheerst vooralsnog het vraaggerichte en 
niet-technologische denken;

Dit is niet alleen het geval bij VenW. Ook in (belangrijke delen van) het bedrijfsleven en 
onderzoeksinstellingen overheerst aanbodgericht denken.
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Kernboodschap 3: innovatiestrategie ontbreekt
3c: kennis- en innovatiemanagement is onvoldoende ontwikkeld

Binnen VenW ontbreekt het op te veel plekken aan adequaat kennis- en 
innovatiemanagement;

Verspreid in de (kennis-intensieve) VenW-organisatie zijn tal van initiatieven gericht op 
het verbeteren van het kennis- en innovatiemanagement. Deze initiatieven vertonen nog 
onvoldoende samenhang;

Eenmaal ontwikkelde kennis wordt onvoldoende gecodificeerd en gedeeld waardoor het 
te gemakkelijk ‘verdampt’.
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Kernboodschap 3: innovatiestrategie ontbreekt
Aanbevelingen

3a Een samenhangende kennis- en innovatiestrategie ontbreekt
Maak parallel werken (a) actuele ontwikkelingen en (b) (middel)lange termijn strategie mogelijk;
Ontwikkel strategie interactief (andere actoren) en interdepartementaal (bijv. EZ-innovatiebeleid); 
Richt kennisinvesteringen op de dominante toekomstige beleidsvragen; 
Stimuleer een gemeenschappelijke kennis- en innovatietaal; 
Communiceer dat VenW slechts één van de actoren is die wil sturen op innovatie.

3b Vraagsturing in kennisketens en innovatiesysteem is onvoldoende ontwikkeld
Herontwerp kennisketens en innovatiesysteem gericht op vraagsturing. Organiseer een dialoog 
tussen aanbieders en intermediaire en finale gebruikers;
Ontwikkel binnen het kennissysteem een ‘antennefunctie’ voor markt en samenleving;
Zoek manieren om binnen VenW beter te schakelen tussen kennisinfrastructuur en beleid; 
Ontwikkel / vergroot de hiervoor benodigde competenties. 

3c Kennis- en innovatiemanagement is onvoldoende ontwikkeld
Breng samenhang in vaak versnipperde initiatieven gericht op kennis- en innovatiemanagement; 
Borg kennis in de organisatie systematisch.
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Kernboodschap 4: onvoldoende ontwikkelde innovatiecultuur
4a: bestaande VenW rollen gerichter inzetten en nieuwe ontwikkelen

Stimulering van kennis en innovatie
VenW slaagt er door het accent op haar huidige rollen onvoldoende in om een gunstig 
innovatieklimaat in de VenW-sectoren te creëren. Er is voornamelijk sprake van incidentele 
bijdragen aan innovatie (speldenprikken);
VenW maakt in haar overwegend (al eerder als impliciet en versnipperd gekarakteriseerde) 
kennis en innovatiebeleid met name gebruik van de meer traditionele rollen: wet- en 
regelgever; bestuurder; financier; eigenaar/aanbieder; aanbesteder/vrager (oude stijl);
Waar aanzetten zijn tot een meer expliciet kennis- en innovatiebeleid lijkt sprake te zijn van 
een accentverlegging naar andersoortige rollen: aanbesteder/vrager [nieuwe stijl]; facilitator
van leeromgeving / experimenten; kennismakelaar / netwerkregisseur en systeembewaker;
VenW heeft nog weinig ervaring met deze andersoortige rollen;
Vanuit diverse departementen wordt door regelgeving invloed uitgeoefend op het functioneren 
van VenW-sectoren. De buitenwereld ervaart een opvallend gebrek aan coördinatie. Bij VenW
is weinig aandacht voor de rol van bewaker van de randvoorwaarden van de VenW-sectoren.
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Kernboodschap 4: onvoldoende ontwikkelde innovatiecultuur
4a: bestaande VenW rollen gerichter inzetten en nieuwe ontwikkelen (2)

IST Aanbeveling: bestaande rollen gerichter inzetten en 
actiever nieuwe rollen ontwikkelen 

SOLL

Wet- en regelgever +++++ Actie: Ga na in hoeverre wet- en regelgeving innovatiebelemmerend 
werkt (S)

Actie: Ontwikkel samen met sectoren een visie op afzonderlijke 
sectoren en toon leiderschap (agendeer!) (S)

Actie: SD'n meer marktconform laten opereren (evt. insitutionele
aanpassing). Onderdeel discussie over privatisering (O)

Actie: Heroverweeg subsidies (cie. Wijffels), publiek-private 
financiering (afnemende budgetten), seed money (S)

Actie: Zet nog nadrukkelijker in op professionalisering opdracht-
geverschap en innovatief aanbesteden (meer aanbesteden, minder 
specifiek) (S)

Actie: Pas beleidsinstrumenten aan (aanjagen, initiëren, 
communiceren) en wordt partner in onconventionele, (niet) technische 
innovaties (O)

Actie: Ontsluit kennis SD'n voor derden, leg meer nadruk op 
vraagarticulatie en transformeer SD'n tot makelaars. Bekwaam VenW 
in netwerksturing (bijvoorbeeld via Bsik) (O)

Actie: Agendeer innovatie in het systeem en geef zelf het voorbeeld 
daartoe (best practices, samenwerking etc...) (S)

Bestuurder +++++

++++

+++++

+++

++

+++++

+++

+++++

Financier ++++

+++

Eigenaar/aanbieder ++++

Aanbesteder/vrager +++

Facilitator leeromgeving
/ experimenten

+

Kennismakelaar / 
netwerkregie

+

Systeembewaker +
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Kernboodschap 4: onvoldoende ontwikkelde innovatiecultuur
4b: VenW daagt andere actoren onvoldoende uit tot innovatie

VenW weet actoren in het kennis- en innovatiesysteem onvoldoende uit te dagen tot een 
bijdrage aan systeeminnovaties. Haar huidige rolopvatting stelt VenW onvoldoende in staat 
om een gunstig innovatieklimaat in de VenW-sectoren te creëren dat alle partijen (m.n. 
bedrijven) uitdaagt tot een meer dan incidentele bijdrage aan innovatie;

Bedrijven en VenW geven vaak een verschillende uitleg aan het begrip innovatie (product- en 
procesinnovatie versus systeeminnovatie) en ‘verstaan elkaar onvoldoende’;

Er is slechts beperkt een innovatietraditie in bedrijven en (m.n. in de bouw) een vlucht in 
kosten in plaats van een kwaliteitsstrategie. 
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Kernboodschap 4: onvoldoende ontwikkelde innovatiecultuur
Aanbevelingen

4a VenW kan voor stimulering van kennis en innovatie bestaande rollen gerichter inzetten 
en nieuwe rollen actiever ontwikkelen
Ga na in hoeverre wet- en regelgeving belemmerend werkt;
Ontwikkel samen met de sectoren een visie op afzonderlijke sectoren en toon leiderschap;
Zet nog nadrukkelijk in op professioneel opdrachtgeverschap en innovatief aanbesteden; 
(meer aanbesteden, minder specifiek)
Ontsluit kennis van specialistische diensten voor derden;
Leg meer nadruk op vraagarticulatie vanuit ontwikkeling rol in netwerksturing;
Agendeer innovatie in het systeem en geef zelf het voorbeeld daartoe.

4b VenW daagt andere actoren onvoldoende uit tot innovatie en draagt zo onvoldoende 
bij aan een innovatiecultuur
Geef meer aandacht aan de implementatie van innovaties en maak dat innovatie ook voor 
externe partijen loont (continuïteit en duidelijkheid);
Koppel kennis- en innovatieopgaven van VenW aan (die van) andere Ministeries. 
(VROM, EZ, Financiën)
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