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Elk dorp een Silicon Valley
Onder deze kop vulde de Volkskrant van 28 mei twee pagina’s. Om vervolgens af te sluiten met de
conclusie dat Nederland zijn kennis en innovatie niet moet versnipperen, maar nog beter moet
bundelen. De krant komt met een kaart van Nederland met zo’n 30 campussen, innovatieclusters.
Deze clusters richten zich op één specialisatie. Het is méér dan een bedrijvenpark: onderwijs,
kennisinstellingen en bedrijfsleven komen er samen. Mét de overheden wordt veel geïnvesteerd om
fundamentele kennis in nieuwe producten en diensten om te zetten. Door specialistische kennis te
bundelen worden er sneller doorbraken bereikt. Zo komt ons land internationaal op de kaart te
staan en komen bedrijven en studenten naar onze regio’s toe. Het aantal startende bedrijven kent er
een hoge vlucht. Investeren, presteren en profileren gaan hier samen. De Volkskrant geeft aan dat
voldoende massa nodig is en dat sterkere bundeling aan te raden is. Niet in elk dorp of stad een
campus dus. Kijk, daar ben ik een voorstander van.
Brabant staat op de Volkskrant kaart met zeven campussen. De krant noemt er drie in Eindhoven: de
bekende High Tech Campus, het Brainport Industrie Park en het Kennispark Park van de
TU/Eindhoven. Als we er Philips Healthcare in Veldhoven/Best bij optellen komt de teller op 4. Geen
andere regio in Nederland is zo bezaaid met kennis en kunde. Dit geeft de kracht van de lichtstad
Eindhoven en de regio goed weer. Helmond maakt naam met de Automotive Campus, waar onder
meer de zelf rijdende auto wordt bevorderd. Verder zien we in Brabant de AgroFood Campus in Den
Bosch en het Pivot Park voor medicijnen in Oss. In Bergen op Zoom bevindt zich de Green Chemistry
Campus, die chemie en plantaardige productie bijeen brengt. Inmiddels maakt Nederland met deze
aanpak school in de wereld en in Brussel. De belangstelling voor de Nederlandse aanpak is groot;
velen willen hier werken of studeren.
Voor mij aanleiding hierover een boek te schrijven onder de titel : De weg naar de Vallei. We zien dat
Nederland het goed doet. In mijn boek geef ik aan hoe Nederland er in Europa voor staat: we horen
bij de top vijf in de wereld. Het grote aantal campussen is hier zeker debet aan. Maar ook onze open
opstelling in Europa draagt hieraan bij. Het valt op dat lang niet alle landen zo snel vooruit komen.
Landen zoals Roemenië, Bulgarije of Griekenland kunnen amper mee komen in de kennisrace. De
salarissen voor professoren en onderzoekers zijn er fors lager dan bij ons. Zij zijn niet klaar voor het
tempo van de ontwikkelingen en de wereldwijde concurrentie. Het gevolg is ernstig: jongeren
trekken naar de kerngebieden in West-Europa en de welvaartsgroei in het eigen land blijft achter. Dit
leidt tot toenemende verschillen in de EU. Mijn boek is tweetalig: de tekst is zowel in het Nederlands
als in het Engels opgenomen. De belangstelling onder de collega’s in het Europees Parlement blijkt
groot. Regelmatig heb ik collega’s uit Oost Europa op bezoek; ook zij raken ervan overtuigd dat de
ontwikkeling van valley’s cruciaal is voor de welvaart van hun land.
We kunnen leren van Sillicon Valley in de VS, de bakermat aller valley’s. Dit gebied nabij San
Francisco in Californië, waar zo’n 50 jaar geleden de sinaasappelteelt nog centraal stond, is inmiddels
omgevormd tot het mekka voor de digitale economie. Bedrijven zoals Apple, Microsoft, Google en
Twitter vinden er hun oorsprong. Deze bedrijven hebben zich door het alom aanwezige internet tot
wereldleiders in hun sector ontwikkeld. In het boek kijk ik wat we hiervan kunnen leren en wat we in
Nederland en Europa anders moeten doen. De oprichter van Booking.com, een succesvol bedrijf dat
in Amsterdam begon en inmiddels ‘s werelds grootste boekingssite is geworden, is er helder over.

Europa blijft achter door de verschillende regels in de EU-landen. Zorg ervoor dat de regels in de
Europese landen gelijk worden getrokken, dan kunnen ook de Europese bedrijven sneller groeien.
Ook het aantrekken van talent en kapitaal zijn cruciaal. Nu gaan startende bedrijven, als zij snel
willen doorgroeien, daarvoor naar de VS. De VS heeft het beter voor elkaar, zeker nu ontwikkelingen
sneller gaan dan voorheen.
Ik heb met deze collega’s in Brussel inmiddels een aanzet gegeven voor een Europese aanpak, die we
Slimme Specialisatie hebben genoemd. Hierbij nemen de koplopers onder de valley’s volgers op
sleeptouw. Ik bedoel hiermee clusters in Oost-Europa, die in één zelfde specialisatie investeren. Zo
werken we aan solidariteit anno 2016. Minder EU-fondsen voor beton en asfalt, meer voor
kennisdeling. Zo werken we in geheel Europa aan groei en banen. Daarvoor zet ik mij in.
Mijn boek kunt u vinden op mijn website. Ook ga ik er graag over met u in gesprek. Neem contact op
via mijn website: www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank u wel.
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