
Beleidsplan 

De doelstelling en activiteiten van de Stichting 

Innovatie vereist niet alleen kennis, maar vooral ook ondernemende en creatieve mensen die samen ideeën 

kunnen bedenken en verwezenlijken. Met dat uitganspunt werd Stichting De Nationale DenkTank (de 

“Stichting”) in 2005 opgericht. De Stichting heeft als doelstelling het stimuleren van synergie uit de kennis en 

ervaring binnen de overheid, het bedrijfsleven en de academische wereld met als doel het creëren van 

bewustwording voor en het analyseren van voor Nederland relevante maatschappelijke vraagstukken, alsmede 

het bedenken en implementeren van creatieve korte en lange termijn oplossingen voor die vraagstukken door: 

 jaarlijks een groep talentvolle, maatschappelijk betrokken jonge, hoger opgeleiden bij elkaar te 

brengen en te trainen in het op onafhankelijke, interdisciplinaire wijze analyseren van een complex,

maatschappelijk relevant vraagstuk; het formuleren van korte en lange termijn oplossingen oplossingen

voor dat vraagstuk; alsmede een bijdrage te leveren aan de implementatie van de bedachte 

oplossingen (de jaarlijkse Nationale DenkTank); en

 het bouwen, onderhouden en faciliteren van een interdisciplinair netwerk (het DenkTank netwerk) van

oud-deelnemers aan de Nationale DenkTank dat beschikt over de kennis, het inzicht en de ervaring om 

oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen te formuleren en te implementeren met als

doel een platform te bieden om kennis te delen en maatschappelijke initiatieven te ontplooien.

De Stichting hoopt met haar activiteiten een steentje bij te dragen aan de nationale ambitie om de Nederlandse 

kenniseconomie tot de Europese top te laten behoren. De Stichting verwacht dat de streng geselecteerde 

deelnemers aan de jaarlijkse Nationale DenkTank in de toekomst belangrijke functies zullen vervullen binnen het 

bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap en met elkaar een hecht netwerk zullen vormen. De Stichting hoopt 

dat het DenkTank-netwerk op de lange termijn een brug zal vormen tussen overheid, wetenschap en 

bedrijfsleven, en kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines zal bevorderen. Het DenkTank-netwerk is 

bedoeld als broedplaats en broeinest voor vernieuwende ideeën, maatschappelijke initiatieven en 

ondernemingen. 

De financiering van de Stichting 

De Stichting wordt gefinancierd met structurele en incidentele bijdragen van partnerorganisaties. De Stichting is 

met diverse organisaties een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan op basis waarvan de Stichting 

structurele sponsoring ontvangt. Daarnaast werft de Stichting ieder jaar partners die de Stichting incidenteel 

sponsoren en waarmee de Stichting nauw samenwerkt om de onderzoeksvraag en deelonderwerpen van de 

jaarlijkse Nationale DenkTank vast te stellen. 

Het beheer en de aanwending van het vermogen van de Stichting 

De Stichting wordt bestuurd door een collegiaal Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur beheert het vermogen 

van de Stichting, stelt elk jaar een begroting op en toetst of uitgaven dienstig zijn aan het behalen van de 

doelstelling van de Stichting. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting houdt een reserve aan met als 

doel de continuïteit van de activiteiten van de Stichting te borgen en de Stichting in staat te stellen financiële 

tegenvallers op te vangen. 
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