
Nederland Kennisland? Investeren in wereldwijd netwerk van ‘kennis hubs’ als bijdrage aan 
klimaat- en duurzaamheidsdoelen 

Op 13 oktober ontving Maria Yazdanbakhsh, hoogleraar Cellulaire Immunologie van Parasitaire In-
fecties in Leiden, de prestigieuze  NWO-Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Neder-
landse wetenschap. Jarenlang deed ze met collega’s in Afrika en Azië onderzoek. Ze ontdekte hoe 
parasitaire infecties nuttig kunnen zijn voor het versterken van ons afweersysteem en daarmee het 
bestrijden van allergische ziekten. Maar de effectiviteit van oplossingen is niet overal gelijk: een ‘vac-
cin dat hier in het Westen werkt is daar lang niet altijd effectief.’ Het prijzengeld van de Spinozapre-
mie wil Yazdanbakhsh gebruiken voor het opzetten van internationale ‘kennis hubs’ waarin ze samen 
met jonge, talentvolle onderzoekers uit Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika wil werken aan 
‘grensverleggende’ oplossingen.  

Yazdanbakhsh slaat de spijker op z’n kop. Het is hoog tijd dat we veel meer aandacht beste-
den aan langdurige samenwerking met wetenschappers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
We leven in een tijd van grote veranderingen. Corona, klimaatverandering, terrorismedrei-
ging en migratie dwingen ons tot een heroriëntatie op de toekomst. Nederland heeft op dit 
terrein internationale ambities. In 2016 committeerde het kabinet zich aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of SDG’s). 
Die moeten de wereld tot een betere plek maken in 2030. Daarnaast tekende Nederland in 
2016 het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Nederland zal in dit verband onder andere klimaatrelevante 
investeringen doen in ontwikkelingslanden. Maar het idee dat problemen zouden kunnen worden 
opgelost met alleen ‘noordelijke’ kennis is achterhaald. Zuidelijke onderzoekers spelen een cruciale 
rol in het ‘dekoloniseren’ van de wetenschap vanuit het besef dat bestaande theoretische inzichten 
en conceptuele kaders eenzijdig zijn afgeleid van de realiteit in westerse landen. 

Als Nederland serieus wil bijdragen aan klimaat- en duurzaamheidsdoelen is het exporteren van Ne-
derlandse kennis en oplossingen niet genoeg. We dienen veel meer te weten over de context ter 
plaatse. Bovendien zijn Nederlandse inspanningen veelal thematisch en regionaal verspreid. Beleids-
makers, kennisinstellingen, NGO’s en het bedrijfsleven werken samen voor - en gedurende - een 
specifiek project, maar er is doorgaans weinig uitwisseling van resultaten tussen de diverse pro-
jecten en programma’s. Er is ook weinig bekend over het totaal-effect van alle inspanningen samen, 
of over de impact op langere termijn. Beleid en maatregelen zijn dikwijls gebaseerd op vooronder-
stellingen die teruggrijpen op het verleden of ervaringen in andere regio’s. Beleidsmakers en bedrij-
ven zien zichzelf regelmatig geconfronteerd met onverwachte omstandigheden of moeten reageren 
op onbedoelde effecten, die soms aanleiding zijn voor conflicten en tegenvallende resultaten. Oplos-
singen worden vaak gezocht op ad hoc basis. We opereren ‘van buitenaf’ en waar het gaat om soci-
aal-culturele bijzonderheden of actuele ontwikkelingen ‘van binnenuit’ zijn we aangewezen op be-
perkte (soms onbetrouwbare) informatie of toevallige contacten. Door de bezuiniging in de diploma-
tie is Nederland kwetsbaar voor misinformatie en kunnen we niet meer tijdig inspelen op nieuwe 
kansen of omgaan met ontijdige ontwikkelingen.  

Het nieuwe kabinet moet (opnieuw) investeren in internationale samenwerking. Dit is noodzakelijk, 
niet alleen om ons te kunnen herpositioneren in een snel veranderende wereld met nieuwe spelers. 
Van groot belang is de noodzaak toegang te hebben tot betrouwbare kennis, en op zoek te gaan 
naar nieuwe oplossingen. We pleiten daarom voor het opzetten van een  netwerk van lokale ken-
niscentra waarin Nederlandse onderzoekers intensief en voor langere tijd samenwerken 
met collega’s in landen die te maken hebben met extreme klimaat- en/of duurzaamheids-
problemen. Juist op de meest kwetsbare plaatsen met extreme omstandigheden (droogte, 
overstromingen, honger, vluchtelingen, conflicten) valt veel te leren. Door het opzetten van 



een internationaal kennisnetwerk dat aansluit bij lokale kennisnetwerken en bestaande sa-
menwerkingsrelaties, gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelen, kan Nederland, samen met 
NGOs en het bedrijfsleven, bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossin-
gen. Investeren in kennisdiplomatie is nodig, niet alleen omdat het bijdraagt aan innovatie 
en het ‘omdenken’ van bestaande oplossingen, ook omdat het Nederlandse bedrijven en or-
ganisaties helpt risico’s te verkleinen en beter beslagen ten ijs te komen. Het inspelen op 
duurzaamheidsvragen vereist diepgaande kennis van de lokale realiteit en inzicht in de bedoelde 
en onbedoelde effecten van interventies onder verschillende geografische en institutionele omstan-
digheden. Als een kleine fractie van de vele miljarden die worden besteed aan de uitvoering van pro-
jecten geïnvesteerd zou worden in kennishubs, zou de effectiviteit van die projecten enorm toene-
men.  

De grootste uitdaging voor het bereiken van de klimaatdoelen en SDGs ligt niet binnen Nederland, 
maar juist in de meest extreme en kwetsbare gebieden. Met het opzetten van kenniscentra en het 
opstarten van langdurige wetenschappelijke samenwerking kunnen we werken aan toekomstbesten-
dige oplossingen. Gezien alle veranderingen die zich voltrekken hebben we niet de wijsheid in pacht. 
Het wordt tijd dat we opnieuw de vleugels uitslaan – niet voor de export van Nederlandse expertise; 
maar om te investeren in nieuwe kennis, verdieping van samenwerkingsverbanden en wereldwijde 
oplossingen. 
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