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Aanleiding en diagnose huidige situatie 

Complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen om innovatieve oplossingen die stevig 

ingebed zijn: niet alleen technologisch, maar ook economisch, bestuurlijk, juridisch en sociaal-

cultureel. Juist deze inbeddingsaspecten bepalen de slagingskans. Realiseren van missies vergt veel 

meer dan onderzoek en kennisontwikkeling en ook meer dan kennis en onderzoek dat vooral 

gefocused is op concurrentievermogen en technologische innovatie. Het Rathenau instituut 

concludeert dat de huidige beleidsinstrumenten vooral ingericht zijn op het bevorderen van 

innovatief ondernemerschap in enge zin en op publiek-private samenwerking. Om tot uitvoering van 

maatschappelijke transitiemissies te komen is daarnaast meer aandacht nodig voor nieuwe manieren 

van innoveren waarin de maatschappelijke inbedding van innovaties centraal staat.  

Ook wij constateren dat de huidige werkwijze van Topsectoren en NWO (nog) niet is ingericht om 

fundamenteel vernieuwende oplossingen voor de nijpende maatschappelijke vraagstukken in de 

landbouw en het voedselsysteem te bewerkstelligen. Het topsectoren instrument is primair gericht 

op de investeringsbereidheid van bedrijven in innovatie en op ‘een uitmuntend concurrerend 

ondernemings- en vestigingsklimaat dat bedrijven stimuleert om duurzaam en innovatief te 

ondernemen’. De instrumenten voor financiering van onderzoek van NWO  zijn vrijwel volledig 

gericht  op excellent fundamenteel disciplinair onderzoek uitgevoerd door AIO’s en Postdoc’s. Deze 

werkwijze is zeer succesvol in het stimuleren van excellent wetenschappelijk onderzoek en 

technologische innovatie door Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.  

De werkwijze is echter niet toereikend om maatschappelijke transitiemissies te bereiken. Wij zien 

daarvoor drie hoofdredenen:: 

• Één richting van fundamenteel theoretisch naar toepassing: Onderzoeksprogrammering is 

veelal lineair in de tijd opgeknipt in projecten die voortschrijden van fundamenteel 

onderzoek naar toegepast onderzoek en valorisatie.  De lineaire benadering leidt tot een 

lange doorlooptijd voordat daadwerkelijke impact zichtbaar wordt. Voor missie gedreven 

innovatie is het ons inziens juist nodig dat onderzoek iteratief en empirisch werkt waarbij 

met en van de vernieuwende praktijk wordt geleerd en op basis van praktijk learnings 

fundamenteel nieuwe kennis en werkwijzen ontwikkeld worden. 

 

• Ontbreken transdisciplinariteit: Het meeste onderzoek is specialistisch/reductionistisch van 

aard en gericht op technologische ontwikkelingen.  Veel onderzoek is opgeknipt in kleine 

projecten met maar 1 of 2 vakgroepen en ook in grotere consortia is samenwerking veelal 

beperkt tot ‘elkaar jaarlijks informeren over de resultaten van het onderzoek in de 

verschillende vakgroepen’.   Voor fundamentele agro technische kennis is dit wellicht geen 



groot probleem. De ecologische verduurzaming van de landbouw vergt echter meer kennis 

en inzicht in complexe ecologische processen en ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke 

inbedding. De benodigde inzichten zijn ook vaak locatie c.q. regio specifiek. Om 

daadwerkelijk impact te behalen met missiegedreven innovatie programma’s is daarom ook 

een andere benadering nodig waarbij verschillende specialismes leren van en met elkaar, 

waarbij veel meer aandacht is voor sociaal-economisch onderzoek en waarbij veel zorg is 

voor integratie, samenhang en complementariteit in de uitvoering. Hierbij moeten de 

daadwerkelijke gebruikers en doelgroepen sterk betrokken zijn en blijven want alleen dan 

kan daadwerkelijke praktische implementatie in het programma zelf geborgd worden. De 

opzet van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komt in theorie aan deze bezwaren 

tegemoet, maar in de praktische uitvoering en  bij de beoordeling van transdisciplinaire 

voorstellen blijkt dat het systeem nog disciplinair gericht is, waardoor veel transdisciplinaire 

voorstellen buiten de boot vallen en er te weinig ruimte is om tot echte samenwerking 

tussen disciplines te komen (meer dan elkaar jaarlijks informeren over de resultaten van 

disciplinair onderzoek) 

 

• Geen funding als private business case ontbreekt: Voor vrijwel al het onderzoek wordt een 

private co-financieringseis gesteld.  Dit maakt dat alleen onderzoek wordt gefinancierd waar 

(grote) private partijen een business case voor zien op korte of middellange termijn (voor de 

meeste bedrijven in de sector maximaal 2-3 jaar, voor enkele hele grote bedrijven mogelijk 5-

10 jaar), en waar private partijen op termijn verwachten een concurrentievoordeel te kunnen 

behalen.  Onderzoek in het algemeen belang en/of waar private business cases pas op hele 

lange termijn denkbaar zijn wordt hierdoor niet of nauwelijks gefinancierd ook al betreft het 

cruciale onderzoeksvragen voor het bereiken van lange termijn missies. Ook kleine sterk 

maatschappelijk of missiegedreven partijen (zoals social enterprises) komen in dit co-

financieringsmodel vaak minder aan bod dan grote spelers door het ontbreken van middelen 

om aan de vereiste co-financiering te kunnen voldoen. Missiegedreven innovatie richt zich op 

maatschappelijke doelstellingen en het vinden van fundamenteel vernieuwende 

oplossingsrichtingen voor de nijpende maatschappelijke problemen annex aan het 

landbouw- en voedselsysteem (en de gezondheidszorg). Het is goed denkbaar dat die 

tegenstrijdig kunnen zijn aan (of niet direct in het verlengde liggen van) economische korte 

termijn doelstellingen en sector of bedrijfsbelangen. Daardoor ontbreekt ook de bereidheid 

voor co-financiering bij bedrijven.   

Belangrijkste suggesties om transitiemissies in de praktijk te kunnen bereiken 

Het Rathenau instituut geeft een aantal heel terechte aandachtspunten die van belang zijn bij 

missiegedreven innovatie beleid: 

• ‘Voorkom volledige vervlechting van doelen….het zou onverstandig zijn om al het bestaande 

innovatiebeleid nu onder de categorie missies te laten vallen.’   

• ‘Hervorm bestaande instrumenten en ontwerp nieuwe instrumenten’ 

• ‘Ontwikkel een missiegerichte investeringsagenda’ 

• ‘Zorg voor samenhang en complementariteit in de uitvoering’ 

Naast deze aandachtspunten constateren wij dat missiegedreven programmering nu vooral ingezet 

wordt om de vraagarticulatie van onderzoek en kennis beter te richten op de maatschappelijke 

uitdagingen, terwijl wij vinden dat missiegedreven innovatie ook een manier zou moeten zijn om de 



transities daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Onze hoofdsuggesties voor uitwerking voor 

missiegedreven programma’s in relatie tot de landbouw- en voedseltransities zijn de volgende: 

1. Echte transitiemissies: In de ‘Missies voor het Topsectoren- en innovatiebeleid’ wordt 

(anders dan Rathenau adviseert) al het bestaande innovatiebeleid onder de categorie missies 

gebracht. Om ‘volledige vervlechting van doelen’ te voorkomen kan het niet anders dan dat 

deze zes missies in de praktijk worden ‘opgeknipt’ in een groot aantal veelal disciplinaire 

projecten voor technologische innovatie. Wij adviseren om naast de zes benoemde missies 

ook overkoepelende maatschappelijke transitiemissies te formuleren en de uitvoering van 

die transitiemissies zo te organiseren dat deze niet alleen uitnodigen tot programmeren van 

onderzoek maar ook tot het formuleren en ontwikkelen van werkbare nieuwe praktijk 

oplossingen voor de nijpende maatschappelijke problemen.  

2. Samenhangend overheidsbeleid: Missie gedreven beleid vergt het formuleren van concrete 

doelen om sturing te geven aan het realiseren van de missies. Het vergt ook dat naast 

investeren in kennis (product, proces, systeem- en transitie kennis) de overheid ook andere 

instrumenten (wet en regelgeving, subsidiebeleid, fiscaal e.a.) in wil zetten. Bepaal als 

overheid per transitiemissie expliciet een samenhangend pakket van overheidsinterventies 

die nodig zijn voor de transitie. 

3. Inhoudelijke regie: Organiseer één programmabureau per transitie missie (zoals hieronder 

toegelicht ad. 1),  dat met de praktijk het transitieonderzoek en ontwikkeling van nieuwe 

oplossingen regisseert. 

4. Governance: Laat het programmabureau rapporteren aan een stuurgroep waarin alle 

relevante stakeholders (dus niet alleen de ‘usual suspects’ of vertegenwoordigers van de 

main stream) bij kunnen dragen, en benoem uit deze stuurgroep een dagelijks bestuur 

waarin ook personen die in de praktijk aan de transitie werken deel van uit maken. 

5. Financiering: Ontwerp één instrument op programma niveau (dus niet op individueel 

projectvoorstel), waardoor projecten niet single issue zijn en wetenschappers niet per 

projectvoorstel voor co-financiering hoeven te gaan shoppen en waardoor 

ondernemers/koplopers zich op inhoud (de opgave) kunnen focussen 

Verdere uitwerking van onze suggesties 

Onze vijf hoofdsuggesties worden hieronder verder uitgewerkt. 

Ad 1. Echte transitiemissies: 

In de ‘Missies voor het Topsectoren- en innovatiebeleid’ zijn onder het thema Landbouw, Water en 

Voedsel zes missies gedefinieerd: 

• kringlooplandbouw,  

• klimaatneutrale landbouw en voedselproductie, 

• klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied,  

• gewaardeerd, gezond & veilig voedsel,  

• duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren 

• Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld (ook na 2100).  

Dit zijn heel aansprekende en ambitieuze inhoudelijke thema’s voor innovatie, die wij van harte 

ondersteunen. In de praktijk zullen dit echter niet zes separate transities zijn en om ‘volledige 

vervlechting van doelen’ te voorkomen kan het niet anders dan dat deze zes thema’s in de praktijk 

worden ‘opgeknipt’ in een groot aantal veelal disciplinaire projecten voor technologische innovatie. 

Om tot een adequate organisatie van transitie onderzoek en toepassing in de praktijk te komen en 



ook de kracht van de huidige instrumenten voor excellent onderzoek en technologische innovatie 

niet te verwateren is het ons inziens nodig om naast de zes missies in de KIA één of meer 

overkoepelende transitiemissies te definiëren, die met een ‘transdisciplinaire en praktijkgerichte 

aanpak’ benaderd moeten worden.  Wij zien twee, onderling samenhangende, transitiemissies op 

het thema Landbouw, Water en Voedsel: 

• Transitie van landbouw, natuur en leefomgeving, met daarin opgaven gericht op 

voedselproductie met in acht name van doelen voor de kwaliteit van onze publieke waarden: 

kwaliteit van bodem, lucht, water, biodiversiteit, natuur, landschap, naast gezond voedsel en 

dierenwelzijn. Binnen de kaders van de publieke waarden is ruimte voor de combinatie van 

thema’s als ‘kringlooplandbouw’, ‘klimaatneutrale landbouw &natuur’,  ‘duurzaam 

bodembeheer’, ‘herstel biodiversiteit’, ‘waterkwaliteit,  beschikbaarheid & berging’, 

‘duurzame verdienmodellen voor boeren’, ‘weerbare, aantrekkelijke natuurlijke + agrarische 

ecosystemen’, ‘scholing, onderwijs en voorlichting in de agrofoodsector’ en ‘herstel boer-

burger connectie’. Dit zijn typisch thema’s waarbij een combinatie van gebiedsgerichte 

aanpak en een klassieke ketenbenadering nodig is. 

• Transitie naar een gezond en duurzaam voedingspatroon voor iedereen, met daarin opgaven 

gericht op gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit vergt een combinatie van citizen 

science, food science en de klassieke ketenbenadering. Hierbij gaat het om de combinatie 

van thema’s als ‘preventive health’, ‘plantaardige eiwitconsumptie’, ‘voedselomgeving’, 

versterken van voedselvaardigheden, …… 

Ad 2. Samenhangend Overheidsbeleid: 

Voor de ad. 1 benoemde transitiemissies is het nodig dat de overheid concrete doelen formuleert 

vanuit haar verantwoordelijkheid voor het bewaren van de kwaliteit van publieke waarden zoals ad 

1. geformuleerd. Verder is meer nodig dan investeren in kennisontwikkeling. Overheden (meerdere 

ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen) moeten ons inziens binnen de transitieopgaven 

en samen met de missiegedreven programma’s op zoek gaan naar een systeemaanpak met 

instrumenten die de transities in de praktijk mogelijk kunnen maken. Hierbij valt te denken aan: 

• Ontheffingen verlenen in wet en regelgeving als die waardevolle experimenten in de weg 

staat, en op basis van resultaten in die experimenten wet en regelgeving ook aanpassen. 

• Subsidiëren/betalen voor waardevolle ecosysteem diensten waar (nog) geen private markt 

voor is, zie bijvoorbeeld het RLI advies over het toekomstige GLB 

• Heffingen invoeren om externaliteiten in de kostprijs van producten te krijgen 

• In inkoopbeleid van overheid de voorkeur geven aan producten die geproduceerd zijn in lijn 

met de transitie doelstellingen; bijvoorbeeld door altijd te selecteren op laagste ‘true costs’ 

i.p.v. huidige prijs 

• Voedselvaardigheden versterken door kennis over landbouw en voeding breed op te nemen 

in onderwijscurriculum op BO, VO en PABO’s 

We beseffen ons dat dit géén interventies zijn die ‘overnight’ ingevoerd kunnen worden.  Ons inziens 

is het essentieel dat de overheden in overleg met alle relevante stakeholders (niet alleen gevestigde 

partijen) en gebruikmakend van de kennisontwikkeling ook een samenhangend pakket van 

interventies definiëren dat nodig is voor de transitie, en onderzoek faciliteert dat de effecten van die 

interventies goed monitort om continue verbetering van de interventies mogelijk te maken. 

Ad 3. Inhoudelijke regie:  



Missiegedreven onderzoek is doelgestuurd en is doorgaans multi-, inter- of trans-disciplinair en 

participatief. Dat vergt een systeemaanpak en goede samenwerking tussen de verschillende 

disciplines. Het is daarom van groot belang dat missiegedreven onderzoek inhoudelijk aangestuurd 

wordt door een onafhankelijke instelling die zorgt dat transitie onderzoek en ontwikkeling: 

• doel- en vraaggestuurd is vanuit de agrarische praktijk 

• samen met de praktijk oplossingen ontwikkelt  

• waarbij intensief wordt samengewerkt tussen onderzoeksdisciplines en tussen onderzoek en 

praktijk 

Onze suggestie is om per transitiemissie (zoals benoemd ad 1) een onafhankelijk programmabureau 

op te zetten. Daarbij is het belangrijk om institutionele belangen te doorbreken en meer ruimte voor 

samenwerking te creëren tussen kennisorganisaties/instellingen met het oog op maximaal 

maatschappelijk rendement/ impact van de investeringen. Het programmabureau is een autoriteit 

met (inhoudelijk) gezag en internationale positie. 

Zo’n programmabureau zou de volgende opdrachten moeten krijgen vanuit de (hieronder ad 4. 

besproken) stuurgroep: 

• Organiseer meerjarige samenwerking in een ‘community of practice’ en een ‘community of 

science’ waarin met en van de praktijk geleerd en geïnnoveerd wordt. 

• Organiseer samen met NWO calls voor onderzoeksprojecten binnen het missiegedreven 

programma 

o Selecteer projectvoorstellen in die calls niet alleen op wetenschappelijke kwaliteit in 

de eigen discipline maar ook op ‘wil en vermogen tot samenwerking met de praktijk 

en met andere disciplines’  

o Laat deze selectie uitvoeren door één vaste reviewcommissie die zorgt voor een 

samenhangend onderzoeksprogramma. Maak transparant wie de leden van deze 

reviewcommissie zijn en zorg door een evenwichtige samenstelling van de commissie 

dat er geen bias is voor gunning aan specifieke kennisinstellingen. 

• Organiseer vanuit de TKI’s voorstellen waarbij inzet van brede expertise ingezet wordt en tot 

samenwerking gebracht ongeacht de instituutsbelangen  

• Organiseer een ‘way of working’ voor alle projecten binnen het programma die samenhang 

en complementariteit in de uitvoering creëert. 

• Goede beoordeling op inhoud, samenwerking, praktijk en doelgerichtheid 

Er zijn verschillende opties om het programmabureau op te zetten (greenfield of binnen bestaande 

structuren). De belangrijkste uitdaging is om te zorgen voor een goede bemensing van het bureau 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de (nog schaarse) ervaring die er is met het organiseren van 

transdisciplinair onderzoek en waarbij zeker wordt gesteld dat het programmabureau onafhankelijk 

kan opereren van commerciële, institutionele en politieke belangen. 

Ad 4. Governance: 

Voor missiegedreven onderzoek en daarbij passende transities is het essentieel dat alle relevante 

stakeholders in de governance betrokken worden. Dit vergt een aanzienlijke verbreding ten opzichte 

van de huidige werkwijze in de topsectoren, waar vooral gevestigde partijen en belangen in de 

governance zijn vertegenwoordigd. 

Ons voorstel is om de ad 3.  beschreven programmabureau’s te laten rapporteren aan een 

stuurgroep waarin alle relevante ministeries en stakeholders (dus niet alleen de ‘usual suspects’ 



maar ook NGO’s, etc.) bij kunnen dragen. Uit deze stuurgroep kan een dagelijks bestuur worden 

benoemd van personen die in de praktijk aan de transitie werken, en die niet alleen de gevestigde 

belangen vertegenwoordigen. 

Ad 5. Financiering: 

Voor financiering van transitiemissies is het ons inziens essentieel om te komen tot één instrument 

op programma niveau (dus niet op individueel projectvoorstel), waardoor wetenschappers niet per 

projectvoorstel voor co-financiering hoeven te gaan shoppen en waardoor de onderzoekers en 

probleemhebbers zich op inhoud kunnen focussen.  Hiertoe hebben wij de volgende suggesties: 

• Alloceer een significant (>25%?) deel van het topsector- en NWO budget voor landbouw 

water en voedsel, voor non-competitive onderzoek ten behoeve van de ad 1. benoemde 

transitiemissies. Binnen dit budget: 

o Maak financiële ruimte voor ontwikkelen van nieuwe oplossingen in de 

landbouwpraktijk en voor onderzoek dat voortbouwt op deze praktijkinnovaties op 

het boerenerf bij koplopers en pioniers (participatief onderzoek).  Maak daarbij ook 

ruimte om boeren die bijdragen aan praktijkonderzoek en innovatie, te vergoeden 

voor hun tijdsinzet. 

o Reserveer budget voor de Internationale positionering, zoals co-financiering van 

Horizon2020 projecten: sluit goed aan bij internationale ontwikkelingen, creëer ook 

draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen (vanuit wetenschap naar beleid) en exporteer 

nieuwe benaderingen 

o Maak ook ruimte om goede voorbeelden en (beleids-) praktijken in het buitenland in 

beeld te brengen:  Welke landen doen het goed, bijvoorbeeld op vlak van 

biodiversiteit en landbouw, en wat is het fundament van dat succes?  

o Maak ruimte voor concrete onderzoeken en syntheses om te zorgen dat de juiste 

vragen beantwoord worden en nieuw onderzoeksvragen verzameld worden. 

• Creëer meer flexibiliteit in allocatie van onderzoeksbudgetten naar Universiteiten, HBO’s, 

pionierende ondernemers en andere partijen 

• Beperk private co-financieringseisen voor deze transitie georiënteerde programma’s, maak 

meer publieke co-financiering mogelijk (rijk, provincies, waterschappen, gemeenten) en 

biedt ruimte voor maatwerk per  missie in de instrumentenmix. Maak ook mogelijk dat 

specifieke projecten zonder business case 100% publiek gefinancierd worden. 

• Vraag overblijvende co-financiering op programma niveau (dus niet op individueel 

projectvoorstel), waardoor wetenschappers niet per projectvoorstel voor co-financiering 

hoeven te gaan shoppen. 

 

 


