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20 April 2022



14 April 2022

Inclusief een reservering van 135 
miljoen euro voor Watertechnologie!



Investeringsfonds om het verdienvermogen van 
Nederland duurzaam te vergroten:

• Groeistrategie kabinet: extra investeringen, 
incidenteel en niet-regulier op:
• kennisontwikkeling
• research & development en innovatie  
• Infrastructuur

• Hogere economische groei is middel om 
maatschappelijke doelstellingen en welvaart
te bevorderen

• Projecten > € 30 M, 50% co-financiering



Handvatten R&D en I voorstellen uit rapport Onderzoek- en innovatie 
ecosystemen in Nederland

• Kabinetsstrategie om ecosystemen te versterken en nieuwe te stimuleren.

• 10 uitdagingen

1. Lange termijn blik en samenhang bij investeringen in 
onderzoek en innovatie 

2. Investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten 

3. Financiering voor startups en scale-ups: vroege fase 
financiering en doorgroei

4. Betrekken van gebruikers bij onderzoek en innovatie en 
marktcreatie 

5. Vaardigheden en absorptiecapaciteit in het mkb

6. Ontwikkelen, aantrekken en behoud van toptalent  

7. Versterken van kennisoverdracht en het valorisatieproces 
voor meer impact

8. Organiserend vermogen van onderzoeks- en innovatie-
ecosystemen

9. Verbindingen tussen ecosystemen

10. Eerder in het proces aandacht besteden aan wet- en 
regelgeving



Hoe werden wij uitgedaagd?
Watertechnologie als casus in Rapport onderzoek- en innovatie ecosystemen in 
Nederland

Uitdagingen Watertechnologie

• Financiering onderzoeks- en innovatie-ecosysteem verbeteren

• Gebrek aan ondernemerschap, beperkte groei bij starters en scale-ups 

• Kennispositie omzetten voldoende nieuwe bedrijvigheid (kennistransfer, 
valorisatie)

• Branding:  Impact water op economie en innovaties onderbelicht

• Waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit moet koppelen aan maatschappelijke 
opgaven en transitiepaden

• Realistische 10-jaar plannen, keuzes maken om visie te halen



1. Economische groei: verdere ontwikkeling en (export)groei van de 
watertechnologie sector en waterverbruikende sectoren

2. Hoogwaardig voorzieningsniveau van water als economische en 
maatschappelijke randvoorwaarde: realiseren van een watertransitie 
voor voldoende schoon water en leveringszekerheid en daarmee 
vestigingsklimaat voor ondernemen en wonen

3. Water voor een gezonde leefomgeving: zorgen dat water geen 
bedreiging vormt voor de gezondheid van plant, dier en mens en juist 
bijdraagt aan biodiversiteit. 

4. Circulaire Economie: water wordt zoveel mogelijk hergebruikt en uit 
afvalwater worden zoveel mogelijk materialen en energie teruggewonnen.



KENNIS & INNOVATIE
ECOSYSTEEM

WATERTECHNOLOGIE



Water-
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Multidisciplinair

+ Know why
(eindgebruiker)

+ Know how 
(techbedrijf)

Interdisciplinair



a) Oplossen barrières in maatschappelijke acceptatie, 
vergroten waarde en impact: versterken en versnellen 
watertransitie door inzicht in barrières als technische en 
institutionele padafhankelijkheid, maar bijv. ook kosten 
van het uitblijven innovatie

b) Oplossen barrières in wet- en regelgeving, en 
stimulerend beleid: programma’s en projecten kunnen 
versnellen door inzicht in wat zijn mogelijkheden zijn om 
met beleid en wet- en regelgeving innovaties en de 
watertransitie te bevorderen



c) Versterken arbeidspotentieel 
watertechnologie: vergroten van 
instroom en kwaliteit van menselijk 
kapitaal in de sector en het versterken van 
relevante opleidingen. Speciale focus ligt 
hierbij op de kennisopbouw rondom 
innovaties. 



Jan Post

TKI Watertechnologie | Wetsus

22 april 2022


