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1. Inleiding: Hoe gaan we vooruit?

1.1. De huidige dynamiek

In deze scriptie worden innovatieprocessen behandeld in relatie tot de huidige achterliggende

economische en maatschappelijke dynamiek. Zo zien we naast een toenemende internationalisering

een veranderend kennislandschap met een steeds mobieler wordende kenniswerker

(Innovatieplatform 2004; Chesbrough 2003), een toenemende need for speed en een ICT-

ontwikkeling die dienst doet als enabling technology (AWT, 2006).1 Door de toenemende

vervlechting van relaties worden vraagstukken en processen steeds complexer en de concurrentie uit

alle hoeken van de wereld neemt steeds verder toe. Markten en marktomstandigheden veranderen

snel waardoor innovatie een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering wordt.

Ondernemingen moeten zich binnen al deze veranderingen snel kunnen aanpassen en vernieuwen

(Taskforce sociale innovatie, 2005). Bedrijven vallen vaker terug op hun core business om

vervolgens met externe partijen in een open vorm van samenwerking overeind te blijven

(Innovatieplatform, 2004). Vervolgens zijn het deze nieuwe vormen van open en interdisciplinaire

samenwerking die in de huidige wereld voor bijzondere doorbraken zorgen.

1.2. Verdieping van organisatieprincipes

Deze scriptie zoekt verdieping ten aanzien van de hierboven beschreven dynamiek en de wijze

waarop in Nederland over het verloop en de organisatie van innovatieprocessen wordt gedacht. Dit

is belangrijk omdat een andere manier van denken over o.a. relaties tussen oorzaak en gevolg – een

essentieel onderdeel van het denken over processen - consequenties heeft voor de verwachtingen die

worden gekoesterd ten aanzien van de aard, de opbrengsten en de sturing van innovatieprocessen.

Het denken in lineaire processen als ketens van volgordelijkheid, wordt vervangen door een

verscheidenheid aan dynamische visies op processen. Deze twee verschillende soorten visies

brengen een andere manier van denken over organisatie en sturing met zich mee. Een dynamisch

netwerkproces kan niet op dezelfde wijze bestuurd worden als een lineair pijplijnproces; sturing

krijgt net als het proces zelf en ander karakter. Het is de vraag in hoeverre niet-lineair denken

verschilt van lineair denken en welke aanpassingen in redeneertrant nodig zijn om de implicaties van

niet-lineairiteit goed weer te geven. Daarna kan beter nagedacht worden over het sturingsvraagstuk

en de verwachtingen ten aanzien van input en output van het proces.

1.3. Modellen van deze tijd

Een model wat sinds 2003 steeds vaker wordt gebruikt en aangehaald als ‘de’ nieuwe manier van
                                                                   
1  De belangrijkste drijfveer voor bedrijven om deel te nemen aan open innovatieprocessen is de need for speed. Willen
bedrijven de mondiale concurrentie aan blijven kunnen, dan zullen zij steeds sneller en effectiever moeten innoveren
(Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 2006, Opening van zaken). ICT is daarbij een technologie die
bedrijven de mogelijkheid biedt (enabling technology) om deze snelheid behalen en open samen te werken.
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innoveren is het open innovatiemodel van Henry Chesbrough. In zijn boek “Open Innovation: The

new Imperative for Creating and Profiting from Technology” (2003) beschrijft hij hoe het

bedrijfsleven een verschuiving heeft doorgemaakt van gesloten- naar open innovatieprocessen. In

zijn artikel The era of Open Innovation (2003) geeft Chesbrough een helder en beknopt verslag van

zijn visie.2 Een centraal punt in zijn argumentatie is de verandering van rol en locatie van Research

& Development-afdelingen (R&D) van grote bedrijven. In het verleden was R&D intern gesitueerd

en was het de sterkste motor voor bedrijven om kennis te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

Tegenwoordig zijn de grenzen tussen bedrijven en hun externe omgeving veel poreuzer geworden.

Door een combinatie van een toegenomen mobiliteit van kenniswerkers en toegenomen

mogelijkheden om financiering te krijgen voor nieuwe bedrijfjes om kennis uit te baten – private

venture capital for promising startups – kwam en komt het steeds vaker voor dat bedrijven niet

zeker weten of initiële investeringen in nieuwe ideeën ook daadwerkelijk naar hen terug zullen

vloeien als winsten. Sommige bedrijven hebben deze ontwikkelingen naar hun hand gezet en

organiseren het innovatieproces van ideegeneratie, ontwikkeling en commercialisatie op een andere

manier, the open innovation way.

Er zijn echter ook kanttekeningen bij dit model te plaatsen:“Zijn beeld van het

innovatieproces is nog steeds lineair: van een idee naar de markt via een pijplijnproces. Daarmee

doet hij de praktijk van innoveren geen recht, want innovatieprocessen verlopen zelden volgens een

strakke chronologische lijn. Innovatie is een onzeker en niet-lineair proces. Tijdens het

innovatieproces moet men geregeld een stapje terug doen en ook aanhaken bij andere

innovatieprocessen. Veel innovatietrajecten worden halverwege afgebroken of juist opgestart.

Ondanks de vernieuwende blik van Chesbrough op innovatie is zijn voorstelling van het

innovatieproces een anachronisme” (Van der Duin, Hartmann en Ortt in: AWT 2006). Alhoewel

Chesbrough wel degelijk spreekt van samenwerking en een nieuwe dynamiek is er inderdaad een

kanttekening te plaatsen bij zijn notie van volgordelijkheid, in het open innovatiemodel wordt nog

altijd uitgegaan van een nette opeenvolging van fases; onderzoek, ontwikkeling en toetreding op de

markt.

Het open innovatiemodel van Chesbrough is echter niet het enige model wat invloed

uitoefent op het denken over hedendaagse processen.  Deze scriptie gaat daarom tevens dieper in op

vier andere innovatiemodellen die door verschillende rapporten in Nederland zijn opgesteld of

overgenomen: Het innovatiesysteemmodel van de OECD (Organisation for Economic Co-operation

and Development) en Economische Zaken (EZ), het cyclisch innovatiemodel (CIM) van A.J.

Berkhout (2001), het multi-levelmodel vanuit Drift (Dutch Research Institute for Transitions) en het

cyclisch innovatiemodel uit het WRR-rapport ‘Opening in viervoud’ (2008).3

                                                                   
2 MIT Sloan Management Review, spring 2003, p.35-41.
3 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD); In het Nederlands de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 30 landen om sociaal en economisch beleid te
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1.3.1. Overeenkomsten

Er zijn een aantal overeenkomsten in de hier boven vermelde modellen en de visies die ermee

samenhangen. In de eerste plaats is dat een focus op relaties tussen heterogene actoren of domeinen:

de effecten van wederzijdse relaties tussen deze actoren en domeinen in innovatiesystemen en

kennisprocessen. Hierdoor komen mensen of functies die bruggen kunnen bouwen centraal te staan.4

Er worden in de huidige literatuur wat dit betreft veel initiatieven genoemd om ‘locaties’ in te

richten voor de samenkomst van deze heterogene groepen. Hierbij wordt vaak verwezen naar de

samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid, maar ook andere samenstellingen

zijn mogelijk, zoals tussen verticale of horizontale ketens of tussen generaties. Voorbeelden van

titels van voorstellen (of al bestaande manieren) om deze interdisciplinaire samenwerking te

faciliteren zijn Third spaces en Bell labs (WRR, 2008), University colleges en gespecialiseerde

Valley’s (Jacbos, 2009); Innovatieve centra, open laboratoria en innovatiesalons (AWT, 2006);

Innovation- en Epistemic Communities (P. van Baalen et.al., 2003:p.11,12); Het meester-

gezelconcept (Communities of practise, Boersma, 2004:p.5); Open-Source communities  als

kraamkamers voor innovatie (KNAW/RTW, 2007:12); Creatieve ecosystemen (NWO, RISCC,

2009); de Sleutelgebieden van het Innovatieplatform.

In de tweede plaats is er sprake van overeenstemming over het feit dat de kijk op innovatie

verbreed moet worden (WRR, 2008:31). Innovatie moet niet langer gezien worden als enkel

technologische vooruitgang maar moet worden ingebed in andere domeinen zoals de markt en de

maatschappij. In samenhang hiermee wordt steeds vaker opgemerkt dat het meten van R&D

intensiteit niet altijd direct hand in hand gaat met een hoge intensiteit van innovatie (Volberda et.al,

2007:22; Chesbrough 2003; CBS, 2008:16). Daarnaast is een andere belangrijke indicator voor deze

tendens de uitbreiding van het innovatiebegrip in de meest recente editie van de Oslo Manual

(2005), een standaardwerk vanuit de OECD.5 In de eerste editie van dit naslagwerk (1992) werd

innovatie omschreven als Technologische Product- en Procesinnovatie (TPP). In 1997 werd dit

begrip uitgebreid naar innovaties in de dienstensector en in 2005 werd dit verder uitgebreid met de

toevoeging van twee typen niet-technologische innovaties, de zogenaamde marketing- en

organisatorische innovaties (Oslo Manual, 2005, p.3).6  Deze laatste soort innovatie,

organisatorische innovatie, wordt in Nederland bedoeld wanneer gesproken wordt over ‘sociale

innovatie’. Daarnaast is een tendens zichtbaar waarbij macromodellen voor innovatie worden in- en

aangevuld met micro- en meso-niveaus, waarbij in sommige gevallen van een sterk verband tussen

deze drie niveaus wordt gesproken en waar in andere gevallen zwakkere verbindingen worden
                                                                                                                                                                                                              
bespreken, bestuderen en coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten
internationaal beleid af te stemmen.
4 Zie Danny Jacobs Kopspelden en punaises (2009) voor de functies van boundary spanners.
5 Leden van de OECD: Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal,
the Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States.
6 Ook het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) rekent vanaf verslagjaar 2009 ook niet-technologische innovaties mee in
berekeningen van de innovatiegraad in Nederland.
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gezien. Bij elkaar genomen wordt er dus niet alleen een bredere visie op innovatie bepleit, maar

tevens een diepere.

Ten derde vigeert de notie dat innovatieprocessen niet meer lineair verlopen. In plaats

daarvan wordt naast het idee van ‘open innovatie’ gesproken over ‘(eco)systemen van innovaties’. In

zulke ecosystemen zijn meerdere domeinen geïncorporeerd die aan elkaar gekoppeld zijn,

daarbinnen spelen zich processen af die zich kenmerken door emergentie (zelforganisatie) van

patronen op relatieve macro-niveaus vanuit interacties op micro-niveaus, een visie die ook wel co-

evolutie wordt genoemd (Volberda, Van den Ende, Van Ark, Rotmans, Soete, De Vries, 2007;

Rotmans, Geels en Kemp, 2000). Visies van co-evolutie en een ecologisch perspectief staan in

relatie tot de wetenschap van transities vanuit socio-technisch perspectief. Vanuit dit perspectief

worden brede maatschappelijke transities (innovaties) bezien vanuit maatschappelijk perspectief

(macro), deze transities ontstaan vanuit dynamiek op alle lager gelegen niveaus (micro en meso).

Als laatste belangrijke overeenkomst, die voortvloeit uit de anderen, geldt de nadruk die

wordt gelegd op nieuwe en andere manieren om innovatie te organiseren en te sturen. Het vraagstuk

van de ‘organisatie van innovatie’ is daarmee het overkoepelde thema in het huidige tijdsbestek.

1.4. Innovatiepalet

Innovatie als begrip kent vele afstammelingen, het is gerelateerd aan open innovatie maar ook aan

sociale innovatie, technologische innovatie, procesinnovatie, productinnovatie, diensteninnovatie en

maatschappelijke innovatie. Al deze begrippen en processen die erbij horen zijn door de tijd heen

benaderd vanuit verschillen ‘scholen’ en methoden. Door deze veelvoud aan invalshoeken en kaders

is een discussie over de onderwerpen die in dit paper worden aangesneden niet eenvoudig. Begrip

ten aanzien van deze vraagstukken wordt echter niet gevormd door overeenstemming in

woordgebruik en methode alleen, maar ook door het vermogen iets te bevatten en begrijpen. Deze

scriptie is er op gericht dit vermogen te vergroten. Het heeft daarmee ook het doel om overzicht te

scheppen en een aanzet te geven tot verder integratie, dan wel differentiatie van gebruikte modellen.

2. Percepties van innovatieprocessen

2.1. Probleemstelling

Het doel van deze scriptie is een verdieping te geven ten aanzien van de manier waarop in Nederland

over (het verloop van) innovatieprocessen wordt gedacht. Dit is belangrijk omdat een andere manier

van denken over o.a. relaties tussen oorzaak en gevolg – een essentieel onderdeel van het denken

over processen - consequenties heeft voor de verwachtingen die worden gekoesterd ten aanzien van

innovatieprocessen en de sturing ervan.
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Doordat modellen van verschillende adviesraden (SER, AWT, WRR) en verschillende

wetenschappelijke publicaties elkaar beïnvloeden, raken verschillende visies en perspectieven ten

aanzien van innovatie in Nederland steeds sterker met elkaar verweven. Dit kan een teken zijn van

een paradigmaverschuiving ten aanzien van de kijk op innovatie, een visie die Volberda et.al.

duidelijk neerzetten in het voorstel aan NWO-MaGW What matters most for innovation? (2007:3).

In de opening van het artikel wordt gewezen op het feit dat het veld van onderzoek naar innovaties

zelf onderhevig is aan creatieve destructie. Het oude paradigma van industriële innovatie gebaseerd

op technologische inventies verkeerd tegenwoordig in het gezelschap van een dermate grote

hoeveelheid andere visies op innovatie dat (gedeeltelijke) synthetisering bijna onoverkomelijk lijkt.

Het ‘probleem’ waar deze scriptie derhalve op inspeelt is de huidige meervoudigheid in

perceptie en visie vanuit verschillende actoren en gremia in Nederland ten aanzien van

innovatieprocessen. Er is hierbij geen sprake van duidelijke tegenspraak, eerder kan gesproken

worden over een nieuwe oriëntatie door verschillende partijen op de huidige tijd en de ‘beste’

manier om binnen deze context naar innovatieprocessen te kijken. Het probleem bestaat in die zin

enkel uit de notie dat het proces van heroriëntatie nog niet is uitgekristalliseerd. Deze scriptie wil

behulpzaam in dit proces van herbezinning en verandering.

Daarnaast is het belangrijk dat een dergelijke bezinning zich tevens richt op een belangrijk

probleemgebied in Nederland; de zogenoemde kennisparadox. Er wordt in Nederland gezocht naar

bruggen tussen geproduceerde en vastgelegde nieuwe kennis aan de ene, en overdracht en toepassing

van deze kennis aan de andere kant, omdat innovatie pas werkelijk tot stand komt wanneer kennis

vrijelijk kan stromen en wordt toegepast. Daarom zal deze scriptie zich ook richten op het fenomeen

‘kennis’, de definitie en de rol ervan zullen aan bod komen. Daarnaast gaan stemmen op om

innovatie te zien in samenhang met maatschappelijke problemen en algehele kwaliteit van leven

(KNAW/RTW, 2007; Rotmans et al, 2005; Geels en Kemp, 2000). Een belangrijk thema in deze

laatst genoemde relatie tussen innovatie en maatschappelijk welzijn is het huidige belang en de

potentiële mogelijkheden van groene en duurzame (energie)technologie.7

De hoofdvraag van deze scriptie luidt: “Hoe wordt het proces van innovatie op dit moment

in Nederland gepercipieerd en gemodelleerd?” Met daarbij aandacht voor causaliteit: “Hoe wordt

in deze percepties gekeken naar relaties tussen oorzaak en gevolg?” en kennis: “Welke rol en positie

heeft kennis in deze percepties?” De vraagstukken van ‘doel’ (waar gaan we heen) en ‘sturing’ (hoe

gaan we dat voor elkaar krijgen) worden niet uitgediept. Ook al zijn deze twee laatste vraagstukken

van het allergrootste belang, deze scriptie beoogd in de eerste plaats verdieping te geven ten aanzien

van het denken over processen waardoor daarna over ‘doel’ en ‘sturing’ helderder kan worden

nagedacht.
                                                                   
7 Een potentie die bijvoorbeeld Israël voornemens is te gaan exploiteren. Netanyahu laat weten dat Israël van plan is zich
te specialiseren in duurzame energie en dat er binnen tien jaar een technologische doorbraak zal zijn op dit gebied. Israël
als verlosser van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en als onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor een groene
wereld (Volkskrant, 18 dec. 2009, katern buitenland, p:4).
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De deelvragen zijn:

i. Met betrekking tot de zinsnede ‘dit moment’, hiermee wordt de Nederlandse 

concurrentiepositie t.o.v. andere landen bedoeld.

 Hoe staat Nederland er voor in de peilingen?

 Waarin valt Nederland op, wat is er typisch aan Nederland?

ii. Met betrekking tot modellering.

 Hoe wordt over innovatieprocessen gedacht?

 Hoe worden innovatieprocessen in modellen weergegeven?

 Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze modellen?

• Op welk niveau wordt geanalyseerd?

• Welke actoren worden onderscheiden?

• Welke centrale concepten zijn erin verwerkt?

iii. Met betrekking tot causaliteit.

 Hoe wordt op dit moment door mijn bronnen gedacht over oorzaak en gevolg relaties

in verband met processen van innovatie?

iv. Met betrekking tot kennis.

 Wat is kennis?

 Welke rol en positie krijgt kennis toebedeeld in de modellen?

2.2. Methode

Om de overeenkomsten en verschillen tussen visies en bijbehorende modellen nader te onderzoeken

zal in deze scriptie eerst dieper worden ingegaan op de Nederlandse situatie en de noties van

innovatie die daarin naar voren komen. Om hier grip op te krijgen heb ik een dertigtal rapporten en

artikelen gelezen, het merendeel afkomstig vanuit een aantal adviesraden aan de overheid aangaande

het innovatiebeleid in Nederland; de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), de

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), de Sociaal Economische Raad (SER),

het Innovatieplatform (IP). Daarnaast heb ik bronnen gebruikt uit andere publieke instellingen en het

wetenschappelijke veld, hiervoor verwijs ik verder naar de literatuurlijst. Daarnaast wordt in

hoofdstuk vijf een systematische vergelijking gegeven van vier soorten hedendaagse

innovatiemodellen.

2.3. Definities verschillende soorten innovatie

Innovatie (CBS, 2004): Innovatie is het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten

(productinnovatie) of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen

(procesinnovatie). Innovatie kan grofweg in twee hoofdtypen worden ingedeeld: technologische en

niet-technologische innovatie. Traditioneel gezien ligt de focus bij innovatie op het technologische

aspect: wát maakt een bedrijf (productinnovatie) en hóe (procesinnovatie). Niet-technologische
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innovatie betreft organisatorische innovatie en marketinginnovatie.

Sociale innovatie: Een belangrijke aanvulling op het oude idee van innovatie als technologische

ontwikkeling. Een van de definities van sociale innovatie is “The generation and implementation of

new ideas about people and their interactions within systems” (Mumford, 2002 in:Marcy, 2005).8

Sociale innovatie wordt als een belangrijke aanvulling gezien in samenhang met andere vormen van

innovatie zoals technologische innovatie, procesinnovatie of marktinnovatie. Het innovatieproces

wordt door de Taskforce Sociale Innovatie (2005) gezien als een tweespel van sociale en

technologische innovatie. De definitie van de taskforce is: Vernieuwing van de arbeidsorganisatie en

maximaal benutten van competenties, gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en

ontplooiing van talent.

Maatschappelijke innovatie: Een breed maatschappelijk vernieuwingsproces waarbij het de

uitdaging is een duurzame samenleving te creëren, duurzaam moderniseren (Rotmans, 2005, oratie).

2.4 Sociologie en SACS

Deze scriptie wordt geschreven vanuit de faculteit maatschappij en gedrag, opleiding sociologie. In

deze scriptie wordt kort aandacht besteedt aan een vrij nieuw en opkomend veld van onderzoek

binnen de sociologie wat recentelijk in samenhang gepresenteerd is in het boek Sociology and

Complexity Science (2009) kortweg SACS, geschreven door Brian Castellani en Frederic Hafferty.

Dit boek kwam uit nadat de inhoud van deze scriptie grotendeels vastlag. SACS beschrijft echter

onderwerpen die in zekere zin de initiële aanleiding vormden om deze scriptie te schrijven. Het was

daarom een aangename verassing dat het boek uitkwam en er is ruimte voor de inhoud gemaakt aan

het eind van deze scriptie. In de conclusies zal kort aandacht besteedt worden aan

complexiteitstheorie, complexe adaptieve systemen (CAS) de velden van uitdagend onderzoek die

ermee verbonden zijn. Vanuit Drift (faculteit sociologie Rotterdam) wordt ook vanuit

complexiteitstheorie naar (maatschappelijke) innovaties gekeken. Ook vanuit NWO is in 2008 een

programma gestart wat zich met complexe systemen bezighoudt.9 In de conclusies wordt een

voorstel gedaan om de zoektocht naar hedendaagse modellen voor innovatie in ieder geval vanuit de

sociologie met dit veld van onderzoek naar complexe systemen te verbinden. Temeer omdat SACS

onderzoeksrichtingen in zich verbind die toepasbaar kunnen zijn op hedendaagse

innovatieprocessen, zoals de vorming van complexe netwerken en clustervorming. Daarnaast omdat

de systeembenadering die op dit moment door velen (vanuit OECD) wordt gebruikt resoneert met de

dynamische systeemtheorie die in SACS zijn geïncorporeerd.

2.3. Vooruitblik
                                                                   
8 Universiteit van Oklahoma
9 Het programma Dynamica van complexe systemen is een van de onderwerpen waar de NWO zich de komende jaren op
richt en sluit aan bij de thema’s van VNO/NCW, de prioriteiten van het ministerie van EZ en de thema’s van TNO en de
GTI’s. In april 2008 is de startnotitie Complexity verschenen, voorzitter van de schrijfgroep is prof. Arjen Doelman.
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In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de positie van Nederland in vergelijking met andere landen op

een internationaal en europees scorebord. Daarna in hoofdstuk vier, wordt gekeken naar Nederland

als kennisland. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf uitgelegd wat met lineair en niet-lineair bedoeld

wordt en hoe het niet-lineaire model vervangen wordt door een verscheidenheid aan andere

modellen. Hierna worden in hoofdstuk zes een vijftal innovatiemodellen met elkaar vergeleken. Er

wordt afgesloten met conclusies ten aanzien van de probleemstelling in hoofdstuk zeven.

 3. Nederland op het scorebord

“While the Dutch economy continues to perform well, with a strong competitive position and low

unemployment, weaknesses in terms of innovation raise concerns about long-term growth and the country’s

future competitive position” (OECD, 2008).10

Nederland is net als andere landen sterker dan ooit onderhevig aan veranderingen op mondiale

schaal. Verdergaande internationalisering wordt door veel bronnen genoemd als belangrijke factor in

ontwikkelingen op het gebied van innovatieprocessen (Innovatie platform, 2004; Chesbrough 2003;

AWT 2006; EZ, 2003). Deze trend van toenemende internationalisering hangt samen met andere

trends zoals de toegenomen mogelijkheden van ICT, een toegenomen mobiliteit van

hooggeschoolde werknemers, toegenomen hoeveelheden kennis die aanwezig zijn buiten de R&D

laboratoria van grote ondernemingen, een toegenomen complexiteit van producten en processen en

toegenomen afhankelijkheden van organisaties. Er is sprake van een algehele toename van

vervlechting van processen waardoor er een toenemend belang is van multidisciplinaire

benaderingen bij onderzoek en probleemoplossing, hierdoor verandert tevens het ecosysteem van

innovatie voor bedrijven (Innovatieplatform, 2004).

Daarbij wordt Nederland gezien als kenniseconomie en als lerende economie. Hierbij is het

volgens o.a. het Innovatieplatform van essentieel belang om de capaciteit om kennis te ontwikkelen,

te absorberen en toe te passen, op te voeren. Hierbij is o.a. een hoge kwaliteit van het onderwijs

noodzakelijk. Kennis verouderd steeds sneller (een korte levenscyclus) en daardoor wordt het

vermogen om snel nieuwe dingen te leren belangrijker. Daarom is het belangrijk dat het

onderwijsveld en het maatschappelijk veld voortdurend in samenspel zijn bij de ontwikkeling en

uitvoering van leertrajecten (IP, 2004). Kennis bevindt zich steeds vaker buiten bedrijven en wordt

steeds vaker gecreëerd en overgedragen in interactie met leveranciers of andere ketenspelers, door

interactie met de klant of door samenspel met spelers uit andere disciplines, in actieve netwerken.

                                                                   
10 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD); In het Nederlands de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 30 landen om sociaal en
economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op
te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.
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Dit hoofdstuk gaat in de eerste plaats in op de noodzaak tot innoveren door Nederland te

situeren in internationale context. Nederland wordt eerst vergeleken met andere landen in een

mondiaal bereik, daarna wordt Nederland besproken als onderdeel van Europa. Vervolgens wordt

gekeken naar Nederland als kenniseconomie. Daarna is er aandacht voor het begrip kennis.

3.1. Nederland in de wereld

Er zijn verschillende manieren om Nederland te vergelijken. Zo kan er binnen Nederland gekeken

worden naar verschillen tussen regio’s en bedrijfstakken en naar verschillen die optreden door de

jaren heen. Daarnaast zijn er vergelijkingen mogelijk waarbij Nederland een positie inneemt als land

binnen de Europese Unie.11 Ook kan Nederland bezien worden als onderdeel van de totale

wereldeconomie. Om een duidelijk beeld te krijgen van de positie die Nederland in huidige tijden

inneemt vergelijkt deze scriptie Nederland met andere landen in Europa en daarbuiten. Op deze

internationale vergelijkingen wordt veel overheidsbeleid van Nederland gebaseerd; het besef achter

te (kunnen) raken in de Europese of wereldeconomie is een belangrijke drijfveer om de

arbeidsproductiviteit, concurrentiekracht en innovatiecapaciteit van Nederland te versterken. In deze

scriptie zal Nederland globaal vergeleken worden op wereld- en op Europese schaal. Daarna zal

worden ingegaan op Nederland als kennisland.

Het World Economic Forum (WEF) geeft ieder jaar een Global Competitiveness Rapport

(GPR) uit.12 In dit rapport worden 133 landen vergeleken op hun concurrentiekracht. Het WEF

benadrukt dat het concurrentievermogen van een land wordt bepaald door een complex geheel van

factoren. Om te citeren uit het rapport van 2009-2010: “Economists have long tried to understand

what determines the wealth of nations. This attempt has ranged from Adam Smith’s focus on

specialization and the division of labor to neoclassical economists’ emphasis on investment in

physical capital and infrastructure and, more recently, to interest in other mechanisms such as

education and training, technological progress (whether created within the country or adopted from

abroad), macroeconomic stability, good governance, the rule of law, transparent and well

functioning institutions, firm sophistication, demand conditions, market size, and many others. Each

of these conjectures rests on solid theoretical foundations. The central point, however, is that they

are not mutually exclusive—two or more of them could be true at the same time.” Er is dus sprake

van een brede benadering met daarin een groot aantal factoren die in samenhang behandeld worden

om de concurrentiekracht van ieder land te bepalen. Er wordt door het WEF gekeken naar twaalf

pijlers (en 110 factoren) binnen dit totale vermogen tot concurreren. Deze twaalf pijlers worden

ondergebracht in drie belangrijke thema’s, die samen het aggregaat vormen waaruit uiteindelijk de

                                                                   
11 Bij deze vergelijkingen worden verschillende groottes van de groep landen gehanteerd Het is mogelijk Nederland te
vergelijken als onderdeel van de EU-27, EU-25 of EU-15 groep, waarbij de getallen staan voor het aantal landen van de
groep. Sinds 2007 omvat de Europese Unie 27 lidstaten.
12 Met daarin de Global Competitiveness Index (GCI).
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concurrentiepositie van ieder land uit voortkomt. De drie thema’s (kort samengevat ‘basis’,

‘efficiëntie’ en ‘innovatie’) en twaalf pijlers zijn hieronder te zien in figuur 1, het is tevens de score

van Nederland in 2008-2009 (links) en in laatste metingen van 2009-2010 (rechts).

Figuur 1. Concurrentiepositie van Nederland in de wereld

Bron: WEF, The Global Competitive report 2008-2009 en 2009-2010.

Nederland zakt in 2009 van de achtste naar de tiende plaats en blijft nog net aanwezig in de

kopgroep van de sterkste tien landen. Op nummer één staat Zwitserland, gevolgd door de Verenigde

Staten op de tweede- en Singapore op de derde plaats. Het rijtje wordt vervolgt door de drie

Scandinavische landen Zweden, Denemarken en Finland, dan volgt Duitsland op de zevende plaats,

Japan op acht, Canada op negen en Nederland sluit af op de tiende plaats.

Uiteraard benoemt het WEF in zijn analyses de internationale economische crisis van 2009.

Er zijn in 2009 flink wat landen met een aanzienlijk daling in de metingen ten aanzien van het

vertrouwen in de werking van de financiële markt. Nederland daalde in deze specifieke pijler van de

elfde naar drieëntwintigste plaats.13 Het WEF schrijft de val van Nederland naar de tiende positie in

de totale ranking aan deze daling van vertrouwen in de financiële sector toe. Verder roemt het WEF

de hoge ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven (Business sophistication, zesde plaats) en

het uitstekende absorptievermogen van dit bedrijfsleven ten aanzien van nieuwe technologieën

(Technological readiness, tweede plaats). Daarnaast worden het sterk ontwikkelde onderwijssysteem

en de efficiëntie van de goederenmarkt gezien als sterke steunpilaren binnen de Nederlandse

concurrentiekracht (WEF, 2009 Country Profile Highlights, p:2-3).
                                                                   
13 Duitsland ging van 19 naar 36, Engeland van 5 naar 24, Frankrijk van 25 naar 21 (!), de VS van 9 naar 20, Zwitserland
van 21 naar 14.
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Als we nu verder kijken naar de vergelijking in figuur 1 dan zien we dat Nederland bij drie

pijlers een stijging vertoont ten opzichte van 2008.14 Nederland stond wat betreft ‘hoge ontwikkeling

van het bedrijfsleven’ op een achtste en nu op een zesde plaats. Verder is Nederland een plek

gestegen in de pijler ‘hoger onderwijs en training’, (van elfde naar tien). Daarnaast is er een stijging

te zien in ‘efficiëntie van de arbeidsmarkt’, van een dertigste plaats in 2008 naar een plaats op

nummer zevenentwintig in 2009.

Nederland is op de overige pijlers in twee gevallen op gelijke kracht gebleven (kwaliteit van

instituties en de grootte van de markt) en op zeven pijlers in kracht achteruit gegaan. De sterkste

daler is het al genoemde ‘vertrouwen in de financiële sector’,  twaalf plaatsen omlaag, de overige

dalingen zijn minder sterk, niet meer dan drie plaatsen achteruit. De Nederlandse concurrentiekracht

is voornamelijk in kracht achteruit gegaan binnen de eerste twee overkoepelende thema’s: de

kwaliteit van ‘de basis’ (twee plaatsen gezakt) en de kwaliteit van efficiëntieverhogende factoren

(drie plaatsen gezakt), zie voor specificaties figuur 1. Binnen het derde thema ‘innovatie en

ontwikkeling’ (innovation and  sophistication) is Nederland in het afgelopen jaar even sterk

gebleven.

3.1.1. Mate van ontwikkeling & innovatie in Nederland op de wereldindex

Om dieper in te gaan op het thema ‘innovatie en ontwikkeling’ binnen Nederland ten opzichte van

de andere 133 landen, kijken we naar de pijlers elf en twaalf: ‘ontwikkeling van het bedrijfsleven’ en

‘innovatie’. In de eerste plaats volgen nu de kwaliteiten vanuit pijler elf, daarna volgt pijler twaalf.

Zoals al eerder beschreven heeft Nederland een sterk ontwikkeld bedrijfsleven met de volgende

kwaliteiten (pijler elf): bereidheid om verantwoordelijkheid te delegeren (derde plaats); breedte van

de waardeketen (niet enkel productie maar ook onderzoek, marketing, logistiek en services - zesde

plaats); ontwikkeling van het productieproces met efficiënte technologieën (zesde); ontwikkeling en

slimheid van marketing technieken (zevende); kwantiteit en kwaliteit van lokale leveranciers (resp.

een negende en zevende plaats); competitief voordeel door aanbod van unieke producten en

processen (negende); internationale distributie door nationale bedrijven (elfde) en als laatste,

ontwikkeling en diepte van clusters (dertiende).15 Dit brengt Nederland in zijn totaliteit op een zesde

plaats binnen deze pijler elf (dat is een stijging van twee plaatsen).

Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar deze sterke Nederlandse pijler in vergelijking

met de cijfers van vorig jaar, zien we de meeste stijging bij de factor marketing, op dat gebied is

Nederland vier plaatsen gestegen. Dit duidt op een sterke ontwikkeling van slimme en hoogstaande

marketingtechnieken. Daarnaast gaat Nederland drie plaatsen omhoog ten aanzien van breedte in de

                                                                   
14 Alle uitspraken zijn gebaseerd op kwaliteiten die relatief zijn, allen binnen de context van de index. Hierdoor kan sprake
zijn van gelijk gebleven of gegroeide kwaliteit binnen het eigen land op bepaalde pijlers, maar toch sprake zijn van een
verslechtering t.o.v. andere landen. Concurrentiekracht is de kracht van mogelijkheid tot benutting van voorsprongen.
15 Zie voor de uitgebreide index van deze factoren het volledige rapport van het WEF 2009-2010, p:456-472.
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waardeketen wat erop duidt dat bedrijven steeds vaker overgaan tot een verbreding van hun

activiteiten. Ook wordt Nederland sterker in het toepassen van de nieuwste procestechnologie in

productieketens, twee plaatsen gestegen t.o.v. vorig jaar. Als laatste zien we een verbetering ten

aanzien van de aanwezigheid van lokale leveranciers, hier zijn er relatief steeds meer van (een plaats

omhoog), in kwaliteit gaan we wat dat betreft een plaats terug (quality of local suppliers).

Wat betreft pijler twaalf ‘innovatie’ ziet het er voor Nederland als volgt uit: kwaliteit van

onderzoeksinstituten (zevende plaats); verwerven van technologieën door formeel onderzoek en

pionierskwaliteit (tiende); samenwerking van bedrijven en universiteiten in R&D (elfde);

bedrijfsinvesteringen in R&D (twaalfde); toegekende patenten voor innovatie (dertiende);

beschikbaarheid wetenschappers en ingenieurs (tweeëntwintigste); bevordering van technologische

innovaties door besteding van de overheid (eenendertigste).

Om deze beide pijlers en uiteindelijk het gehele thema te versterken zal Nederland relatief

het snelst resultaat behalen door internationale distributie aan te trekken, diepe clusters te

ontwikkelen en wetenschappers aan te trekken en op te leiden (om ze daarna te behouden). De

meeste winst valt volgens deze wereldindex echter te behalen door een Nederlandse overheid die

overgaat op het actief verwerven en opstarten van technologisch innovatieve projecten.16

3.1.2. De kopgroep onderling vergeleken

Het rapport van het WEF maakt het ook mogelijk Nederland te vergelijken met de andere negen

landen uit de kopgroep ten aanzien van de grootste belemmeringen die ondernemingen tegen komen

wanneer zij zaken willen doen.17 Als we kijken naar de topdrie van deze belemmeringen valt wat

Nederland betreft een  slechte ‘efficiëntie van overheidsbureaucratie’ op, deze belemmering staat op

de tweede plaats. Er zijn twee andere landen die hier ook veel last van hebben (Zwitserland en

Japan) maar bij geen enkel land staat het op nummer twee.18 Nederland scoort slecht op een

specifiek onderdeel van deze belemmering, dit is de factor Burden of government regulation

(onderdeel van de eerste pijler en dus een basisbehoefte); dit is de mate waarin ondernemingen

gehinderd worden door overheidsbureaucratie (vergunningen, regels). Waar Singapore op dat punt

met een uitkomst van 5,6 (1 is de slechtst mogelijke, 7 de hoogst mogelijke score) op nummer één

staat, eindigt Nederland op plaats eenennegentig (met een score van 2,9; GCR, 2009:353). Het is

deze factor die in Nederland de eerste pijler ‘instituties’ verreweg het sterkst omlaag trekt. Wat

betreft de andere twee plaatsen in de topdrie van belemmeringen valt op dat negen van de tien

landen (ook Nederland) last heeft van slechte toegang tot financiering en dat zes landen net zoals

Nederland last hebben van strenge regelgeving ten aanzien van de arbeidsmarkt. De vier andere

                                                                   
16 Dit was ook een SER-aanbevelingen uit het rapport interactie voor innovatie: de overheid als launching costumer.
17 Zie voor meer informatie: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm
18 Bij Zwitserland en Japan staat het op de derde plaats. Bij de VS en Canada op vier. Bij Finland en Duitsland op vijf. Bij
Denemarken op zes. Bij Zweden op negen en bij Singapore op de tiende plaats.
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landen hebben relatief meer last van belastingen (regelgeving en hoogte).

Een ander punt waarin Nederland opvalt vergeleken met de andere kopgroeplanden is de

mate van efficiëntie van de arbeidsmarkt. Het gemiddelde van de kopgroep is op dit punt een

zeventiende positie, Nederland staat op nummer zevenentwintig. Samen met Duitsland en Finland

scoort Nederland op dit punt lager dan de rest, waarbij Duitsland onderaan staat met positie

zeventig. Nederland heeft, zoals eerder vermeld, ten opzichte van vorige jaren een hogere efficiëntie

van de arbeidsmarkt bereikt, maar wijkt op dit punt negatief af in vergelijking met het gemiddelde

van de kopgroep.

Een laatste punt waarnaar gekeken wordt binnen het kader van deze scriptie is het niveau

van onderwijs in Nederland ten opzichte van de andere negen kopgroeplanden. Daarvoor kijken we

naar pijler vijf ‘hoger onderwijs en training’. In de eerste plaats wint Nederland ten opzichte van de

eigen cijfers in 2008 een positiepunt terug in deze pijler, van de elfde naar de tiende plaats. Ten

opzichte van de andere negen landen staat Nederland wat deze pijler betreft echter op een achtste

plaats, alleen Japan en Duitsland scoren slechter.

3.2. Nederland in Europa

Het is belangrijk om te kijken naar de positie van Nederland in de wereld, te meer omdat de

internationale context steeds belangrijker wordt. Het beleid in Nederland wordt echter voornamelijk

gebaseerd op vergelijkingen binnen Europa en op afspraken die gemaakt worden in de Europese

Unie (EU). Sinds 2000 (Lissabon) wordt door de Europese Commissie (EC) de European

Innovation Scoreboard (EIS) bijgehouden. Het meeste recente rapport behandelt de vergelijkingen

van landen over het jaar 2008.19 Dit scorebord maakt onderscheid in vier groepen van landen ten

aanzien van innovatiekracht, dit zijn: innovation leaders; innovation followers; moderate innovators

en cathing-up countries. Nederland zit in de tweede groep en is een innovatie-volger, samen met

Oostenrijk, België, Frankrijk, Ierland en Luxemburg. Zie figuur 2 voor alle groepen in volgorde van

oplopende innovatiekracht. Blauw zijn de ‘inhalers’, oranje de ‘gematigden’, geel de ‘volgers’ en

groen de ‘leiders’.20 Nederland staat direct rechts naast het Europees gemiddelde op de twaalfde

plaats en is opnieuw, net zoals in de index van het WEF de hekkensluiter van de groep, ditmaal

echter niet van de kopgroep.

                                                                   
19 Europese Commissie (2009) European innovation scoreboard 2008: Comparative analyses of innovation performance,
PRO INNO Europe. Zie: http://www.proinno-europe.eu/metrics
20 De afkortingen zijn als volgt: AT Austria BE Belgium BG Bulgaria CH Switzerland CY Cyprus CZ Czech Republic DE
Germany DK Denmark EE Estonia ES Spain FI Finland FR France GR Greece HR Croatia HU Hungary IE Ireland IS
Iceland IT Italy JP Japan LT Lithuania LU Luxembourg LV Latvia MT Malta NL Netherlands NO Norway PL Poland PT
Portugal RO Romania SE Sweden SI Slovenia SK Slovakia TR Turkey UK United Kingdom US United States
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Figuur 2. Concurrentiepositie van Nederland in Europa

Bron: EU (2009) European innovation scoreboard 2008

Een belangrijk verschil tussen de wereldindex (WEF) en het Europese scorebord is dat het WEF

naar de algehele concurrentiekracht van landen kijkt en daarbij een brede scope heeft aangaande

factoren die van invloed zijn op de concurrentiekracht, terwijl het Europese scorebord specifiek kijkt

naar innovatiekracht en de overige factoren buiten beschouwing laat. Innovatiekracht wordt

daarnaast binnen de EU anders opgebouwd wat betreft indicatoren dan bij het WEF wordt gedaan.

De makers van het Europese scorebord hebben ernaar gestreefd een opbouw van het scorebord te

geven wat zoveel mogelijk aansluit bij de modellen en processen die gebruikt worden in de

verschillende landen van de EU. Ondanks deze verschillen zitten de zes landen uit de Europese

kopgroep ook bij de wereldindex in de kopgroep, behalve Engeland die staat op het Europese

scorebord op plaats vijf en in de wereldindex op plaats dertien.

Het Europese scorebord heeft net zoals de wereldindex drie hoofdblokken, ditmaal zijn dat

enablers, firm activities en output. Binnen de enablers wordt gekeken naar human resources (o.a.

aantallen afgestudeerden, deelname aan leven-lang-leren) en naar finance (o.a. publieke

investeringen in R&D; aanwezig durfkapitaal). Binnen firm activities wordt gekeken naar firm

investments (investeringen in R&D, IT en niet-R&D innovatie), linkages & entrepeneurship

(o.a.MKB ‘in-house’ innovaties; MKB samenwerking; publiek/private co-publicaties) en naar

troughputs (o.a. aanvraag patenten; nieuwe merken; nieuwe productontwerpen). Binnen output

wordt gekeken naar innovators (o.a. introductie van nieuw product of proces; nieuwe marketing of

organisatorische innovatie) en naar economic effect (o.a. werkgelegenheid ‘medium en high-tech’

bedrijven en kennisintensieve diensten; opbrengsten uit nieuwe producten).

Er wordt dus niet alleen naar technologische innovaties en R&D uitgaven gekeken, maar

ook naar organisatorische (sociale) innovaties. Daarnaast krijgt publiek-private samenwerking een

rol en wordt duidelijk gekeken naar het gehele proces. Er is aandacht voor intellectueel kapitaal en

middelen, er is een brede kijk op innovatie (technologisch en sociaal) en er wordt aandacht besteed

aan de output, naar wat het uiteindelijk oplevert. In figuur 3 zien we de resultaten voor Nederland.
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Figuur 3. Innovatie scorebord van Nederland

Bron: EU (2009) European innovation scoreboard 2008

Links in figuur 3 staan de prestaties van Nederland op de zeven indicatoren en rechts staat per

indicator de percentuele groei van de afgelopen vijf jaar (de balken in grijs geven het EU

gemiddelde aan). Nederland staat, zoals al eerder gezegd, net boven het EU-gemiddelde wat betreft

totale prestatie, links in figuur 3. Daarnaast zien we echter een achterstand in groei ten opzichte van

dit gemiddelde, Nederland groeit gemiddeld minder snel dan het gemiddelde van de overige landen,

rechts in figuur 3 (in dit geval is het een gemiddelde van alle zevenentwintig EU-landen).

In de linkerafbeelding is te zien dat Nederland relatief sterk is in de twee blokken enablers

en firm activities ten opzichte van het derde blok output. Dit betekent dat er relatief veel

bedrijfsactiviteit is (interne innovaties, samenwerking, aanwezige patenten etc.) en ook voldoende

ontwikkeling van intellectueel kapitaal en financiering, maar dat dit nog geen sterke absolute

resultaten (output) oplevert. Wat wel te zien is, rechts in figuur 3, is een relatief sterke groei van

innovators, een belangrijk onderdeel van de output. Nederland kent een sterke groei van bedrijven

die innovaties inzetten, dit zet echter (nog) niet door in een groot economische effect van meer

werkgelegenheid en het op de markt brengen van nieuwe producten (economic effects). Verder is te

zien dat Nederland sterk achterblijft in investeringen in innovaties; er zijn relatief weinig uitgaven in

research & development, informatietechnologie en sociale innovaties.

Per indicator en thematisch onderdeel komt het voor Nederland, beredeneert vanuit het

scorebord en dus in vergelijking met het EU-gemiddelde, op het volgende neer:

a. Enablers. Er is genoeg ontwikkeling van intellectueel kapitaal, zowel wat betreft huidige

prestaties als in groei. Ook is er voldoende (financiële) ondersteuning, maar ander landen

groeien wat dat betreft harder.

b. Firm Activities. Investeringen door bedrijven in innovatie is een zwak punt, Nederland blijft

achter in de huidige cijfers en ook wat betreft groei is er weinig kracht. Er is voldoende
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samenwerking en er zijn genoeg nieuwe bedrijven; er is op dit punt een klein beetje achterstand

in groei ten opzichte van de overige landen. Er zijn op dit moment relatief voldoende aanvragen

en hoeveelheid van patenten, merknamen, royalty’s en licenties maar wat betreft groei in deze

indicator er is een flinke achterstand.

c. Outputs. Op dit moment zijn er in absolute cijfers relatief weinig bedrijven die een

technologische of sociale innovatie doorvoeren maar is een sterke groei te zien van dit aandeel

ten opzichte van de rest. Wat betreft economische effecten is er een behoorlijke achterstand,

zowel wat betreft de huidige cijfers als in groei ten opzichte van andere landen.

3.3. Resultaat

Zowel in de ranglijst van het World Economic Forum als op het scorebord van de Europese Unie

valt Nederland terug in de peilingen. De concurrentiedruk vanuit andere landen neemt toe waardoor

de prestaties van Nederland op het huidige niveau niet langer hoog genoeg zijn om te klimmen in de

peilingen. De daling op de wereldranglijst is voornamelijk toe te schrijven aan vermindering van

concurrentiekracht in de ‘basis’ (zoals instituties, infrastructuur en macro-economische stabiliteit) en

ten aanzien van ‘efficiëntieverhogers’ (zoals een gesmeerd lopende financiële- en goederenmarkt) en

minder door verlies van concurrentiekracht op het gebied van innovatie. Wat innovatiekracht betreft

lijkt de index te onthullen dat er in Nederland veel te winnen valt wanneer de Nederlandse overheid

meer innovatieve projecten zou aannemen en er meer wetenschappers en ingenieurs in Nederland

zouden resideren. Dit relatieve verlies van kracht in de basis en ten aanzien van efficiëntie kan

ontstaan doordat andere landen sterker worden in hun basiskrachten, aan de andere kant is er de

mogelijkheid dat Nederland te weinig aandacht besteedt aan deze belangrijke kwaliteiten van de

‘onderkant’.

Er is een algemene zienswijze waarin wordt gesteld dat sterk ontwikkelde landen niet langer

kunnen concurreren op productiviteitsstijgingen op basis van imitatie en dat zij zelf continu

vernieuwend moeten zijn om concurrentievoordeel te behouden, en zich dus moeten richten op R&D

en innovatie (CBS, 2009). Deze veronderstelling wordt in deze scriptie niet bij voorbaat gedeeld. Zo

is het mogelijk om als economisch hoog ontwikkeld land sterk concurrerend te zijn zonder bijzonder

sterk te zijn in innovatie, een voorbeeld hiervan is Singapore, dit land staat op nummer drie in de

wereldindex maar heeft deze concurrentiekracht voornamelijk te danken aan erg sterke instituties en

infrastructuur. Uiteraard is het belangrijk om te bedenken dat Nederland zijn eigen specifieke

institutionele en culturele kader heeft en dat er goede redenen zijn om dit kader te koesteren, zeker

ten opzichte van Singapore.21 Het is echter toch interessant om te zien dat alle scores die te maken

hebben met de overheid in Singapore sterk zijn, er zijn amper belemmeringen en een hoge

                                                                   
21 Bijvoorbeeld: Behalve aan directe censuur doet de Singaporese overheid ook aan intimidatie van politieke tegenstanders
en mensen die dissidenten helpen om hun mening op Internet openbaar te maken (Marie-José Klaver, nrc). Zie ook:
http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/05/30/Vp/bijvoegsel2.html
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transparantie vanuit de overheid (twee maal een eerste plaats), er is sprake van aanschaf door de

overheid van vooruitstrevende technologieën (eerste), er zijn weinig overbodige uitgaven (eerste) en

er is een hoge efficiëntie van regels voor het schikken van problemen (eerste). Maar ook andere

punten in het eerste en tweede thema zijn sterk, zoals veel bescherming van intellectueel eigendom

(eerste plaats), hoge kwaliteit van wegen, havens, en luchtverkeer (drie maal een eerste plaats). Zo

behaalt Singapore op de eerste twee thema’s van de wereldindex een eerste plaats. Ten aanzien van

het thema innovatie scoort Singapore echter relatief laag (een tiende plaats) en het is dit laatste punt

wat in deze context interessant is.

De Verenigde Staten zijn een tegenovergesteld voorbeeld. Daar is de kwaliteit van de basis,

relatief gezien slecht (een achtentwintigste plaats), maar de innovatiescore van de VS is het

allerbeste (eerste plaats). Zwitserland is een optimaal voorbeeld van een land waar de kwaliteit

overal zit; het land staat bij alledrie de thema’s op een derde plaats, maar ‘wint’ in de gehele index

de eerste plaats. In geen enkel ander land is de kwaliteit zodanig evenwichtig verspreid als in

Zwitserland. Zo wordt duidelijk dat innovatiekracht en concurrentiekracht niet hetzelfde zijn. Ook is

kennis bij voorbaat geen innovatie en levert onderzoek en ontwikkeling niet bij voorbaat kennis op

die het verschil zal maken. Vernieuwing lijkt eerder een kracht die ontstaat door een samenspel van

vele factoren en bovenal een kracht die overal nodig is en blijft, niet alleen in ontwikkellaboratoria

of in bedrijven.

Er zijn in beide indexen ook positieve ontwikkelingen aan te wijzen, zoals de relatief sterke

groei van Nederlandse bedrijven die innoveren in Europese context, andere landen blijven daarin

gemiddeld verder achter. Daarbij geven beide indexen aan dat het relatief goed gaat met de

ontwikkeling van het hoger onderwijs en training (plaats omhoog in pijler vijf van de wereldindex)

en tevens zijn er goede resultaten op het gebied van human resources op de Europese index. Ten

slotte geeft de wereldindex aan dat Nederland een sterk ontwikkeld bedrijfsleven heeft met

vernuftige marketingtechnieken, brede waardeketens en hoogstaande procestechnologieën.

4. Nederland en de kennisparadox

De OECD meldt een ‘Dutch paradox’ in “an excellent record in knowledge creation, but a mediocre

record in innovation activity, which is defined as the successful development and application of new

knowledge in new product and/or processes” (OECD 2005c:104, in WRR 2008:27).

Het feit dat Nederland goed is intellectuele ontwikkeling, een goed ontwikkeld bedrijfsleven heeft en

tevens genoeg innovatieve bedrijvigheid kent, maar er toch niet in slaagt economisch en competitief

voordeel te behalen is al sinds jaren onderwerp van discussie in Nederland. Sinds 2000 is er een

Nederlandse ambitie (in het verlengde van de Lissabon-strategie) om in 2010 tot de meest sterke,
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competitieve, dynamische kenniseconomieën van de wereld te behoren. Een ambitie die op dit

moment wordt verschoven naar 2020.

De oplossingen die geformuleerd werden en worden concentreren zich voornamelijk

rondom de aanwezige kennisparadox in Europa en Nederland. Deze paradox houdt in dat een hoge

graad van wetenschappelijke kennisontwikkeling onvoldoende leidt tot concreet nieuwe producten

en/of diensten. Nederland is kortweg niet sterk genoeg in het toepassen van kennis; het omzetten

(valoriseren) van weten in doen. Dit betekent o.a. dat de kennis tussen verschillende domeinen

(traditioneel gezien zijn dit de overheid, industrie en wetenschap) in Nederland niet goed stroomt. Er

wordt in verschillende publicaties op een aantal oorzaken van de kennisparadox gewezen. Zo is er

sprake van een gebrekkige vertaalslag van de  resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de

professionele praktijk. Dit komt door een verschil in de aard van wetenschappelijke kennis (theorie)

en professionele kennis (praktijk). Daarnaast zou wetenschappelijke kennis gedomineerd worden

door een ‘publish or perish’ cultuur waardoor wetenschappers geen impulsen zouden krijgen om

zich in de beroepspraktijk te verdiepen (Kupper, Lans en Wals, 2007).22

Daarnaast is sprake van  een beperkte mate van kennisuitwisseling tussen spelers binnen het

kennissysteem (universiteiten, publiek/private onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven). Dit

komt door verschil in onderzoeksagenda’s tussen universiteiten en R&D-afdelingen van het

bedrijfsleven doordat zij verschillende oriëntaties hebben (CPB, 2004); door verschillen in agenda’s

omdat onderzoek zich in onafhankelijke onderzoeksinstituten afspeelt op verschillende locaties

(Biotechnews, oktober 2006); of doordat verbindingen tussen de spelers in het veld van de

kenniseconomie nog vaak ontbreken of voor verbetering vatbaar zijn (brief van de Minister-

president aan de tweede kamer, 2005).

Wat verder meespeelt zijn de institutionele kaders binnen het kennissysteem (bij bedrijven

en kennisinstellingen) die de doorstroom van kennis belemmeren en het feit dat het Nederlandse

onderzoeksbestel nog veel sporen draagt van het vroegere lineaire model wat ontoereikend is voor

de toekomst (o.c, 2005). Als laatste reden worden de achterblijvende investeringen in kennis

genoemd door zowel de publiek als private sector. Met name de private uitgaven voor onderwijs en

onderzoek zijn internationaal vergeleken laag. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de publieke

uitgaven aan onderwijs (o.c. 2005).

Kort samengevat komen deze oorzaken op het volgende neer: een gebrekkige aansluiting

tussen het wetenschappelijke domein en ondernemerspraktijk door verschillen in cultuur en de aard

van kennis. Een beperkte interactie tussen spelers in het veld door verschil in oriëntatie en/of locatie.

Inadequate (institutionele) kaders binnen kennissystemen in de publieke en private sector en tevens

een tekort in investeringen in kennis in beide sectoren.

                                                                   
22 Een uitspraak die van toepassing is op wetenschappelijke onderzoekers, die moeten blijven publiceren om voor vol
aangezien te worden.
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4.1. Wat is kennis?

Knowledge, as embodied in human beings (as “human capital”) and in technology, has always been

central to economic development. But only over the last few years has its relative importance been

recognized, just as that importance is growing. (OECD, 1997).

Kennis wordt gezien als cruciaal ingrediënt in innovatieprocessen. Om beter na te kunnen denken

over de rol en positie van kennis in hedendaagse processen is het belangrijk stil te staan bij wat

onder kennis verstaan wordt. Een eerste belangrijk onderscheidt is die tussen impliciete (tacit) en

expliciete (codified) kennis (Kessels, 1999; Boersma, 2004). Impliciete kennis kan gezien worden

als bekwaamheid, het is moeilijk overdraagbare, stilzwijgende kennis die door ervaring is opgedaan.

Een manier om impliciete kennis over te dragen is door gedragingen of vaardigheden te imiteren,

door te kijken en na te doen (learning by doing). Zo geeft Boersma het volgende voorbeeld van de

overdracht van impliciete kennis: “Als je een kind wilt leren fietsen kun je proberen de techniek van

het fietsen uit te leggen. Maar, dat blijkt moeilijk te verwoorden. Beter is het om het kind zelf te laten

ervaren. Eerst doe je het voor en vervolgens kan het kind zelf oefenen. Tot het zich alle handelingen

heeft eigen gemaakt die nodig zijn.” Daarnaast bestaat expliciete kennis. Dit is kennis die, het woord

zegt het al, expliciet is gemaakt. Het gaat om kennis die aan elkaar kan worden overgedragen zonder

daarbij werkelijk met elkaar in contact te treden, de kennis is namelijk al uitgedrukt, verwoord of

gecodificeerd. Het zijn feitelijke gegevens en informatie die tevens door anderen kan worden

gemanipuleerd zoals kennis in publicaties, patenten, handleidingen en computersystemen.

Expliciete en impliciete kennis kunnen gezien worden als twee dimensies van kennis

“explicit knowledge is always grounded on a tacit component” (Tsoukas, 1996:14, in:Van Baalen

et.al, 2003). Impliciete kennis is in deze visie een noodzakelijke component van expliciete kennis.

Op vergelijkbare wijze stellen Marshall en Brady dat expliciete en impliciete kennis moeten worden

gezien als “coexistence and inter-penetrating dimensions in the process of knowing” (Marshall en

Brady, 2000:289, in:Van Baalen et.al, 2003).

Gibbons e.a. (2004) maken een onderscheid tussen mode 1 en mode 2 kennisproductie. De

eerste vindt plaats in de klassieke wetenschappelijke vakgroep en hierbij draait het om kennis die

waar en reproduceerbaar moet zijn; dit wordt old production genoemd. Het belangrijkste criterium is

dat het om algemeen geldige inzichten of ontwerpen gaat. De mode 2 betreft new production,

nieuwe kennis; hierbij staat het gebruik van kennis op de voorgrond en daarbij werken wetenschap

en technologie samen met bedrijfsleven, politiek, media of andere maatschappelijke partijen. Naast

‘waarheid’ is bruikbaarheid belangrijk (Geerlings en le Rütte, 2001, Stoas). Deze tweedeling heeft

voornamelijk te maken met de eerste oorzaak van de kennisparadox zoals in de vorige paragraaf is

beschreven. Gibbons e.a. stellen voor dat in de kennissamenleving de mode 1 kennisproductie een

plekje krijgt in de mode 2 context.
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Daarnaast is ‘absorptiecapaciteit’ een term die in het huidige discours over innovatie wordt

genoemd in relatie tot ‘cognitieve afstand’ (Nooteboom 1992, 1999, 2000). Cognitieve afstand

betekent dat mensen die zijn opgegroeid of opgeleid in verschillende omgevingen (met andere

normen, waarden en betekenissen) op een andere wijze hun denken ontwikkeld hebben. Hierdoor

interpreteren en evalueren zij hun omgeving op een andere wijze; informatie wordt door

verschillende mensen op verschillende manieren omgezet. Dit heeft te maken met de mate van

absorptiecapaciteit die een mens of organisatie bezit. Absorptiecapaciteit betekent dat opgedane

ervaringen en het ontwikkelde begrippenkader wat daarmee samenhangt bepalen hoe er over zaken

gedacht wordt en op welke manier fenomenen worden begrepen. Met andere woorden bepaald de

mate van absorptiecapaciteit het vermogen om te communiceren met andersdenkenden. Derhalve

neemt de absorptiecapaciteit af bij een grotere cognitieve afstand (Nooteboom, 2004).

In relatie tot innovatie kan cognitieve afstand heel vruchtbaar zijn, Nooteboom (2004)

spreekt in dat geval over ‘optimale cognitieve afstand’. Het komt er bij innovatie (iets nieuws leren

of creëren) op neer dat de cognitieve afstand tussen twee (of meerdere) mensen of organisaties groot

genoeg moet zijn om elkaar iets nieuws te kunnen vertellen, maar niet zo groot dat men elkaar niet

meer verstaan en het niet eens kan worden. Althans, in het laatste geval moet men een veel grotere

inspanning leveren om een verbinding tot stand te brengen.

Naast de definitie van kennis als stilstaand goed is het tegenwoordig belangrijker stil te staan

bij eigenschappen van kennis in termen van beweging en transformatie. Er wordt gedacht in

kennisprocessen waarbij kennis wordt geproduceerd, overgedragen (diffusie) en toegepast

(marktpenetratie). Kennisuitwisseling staat ook centraal in het Innovatie Systeem (IS) perspectief

vanuit het OECD: The smooth operation of innovation systems depends on the fluidity of knowledge

flows – among enterprises, universities and research institutions. Both tacit knowledge, or know-

how exchanged through informal channels, and codified knowledge, or information codified in

publications, patents and other sources, are important. The mechanisms for knowledge flows include

joint industry research, public/private sector partnerships, technology diffusion and movement of

personnel (OECD, 1997).

4.2. Exploitatie-Exploratie

Een benadering waarbij wordt gekeken naar twee fundamentele krachten die een rol spelen bij

vernieuwingsprocessen is de benadering van exploitatie en exploratie, twee ‘activiteiten’ die

verbonden zijn met kennis. Exploitatie staat voor de knowhow die organisaties opbouwen in de loop

van hun bestaan. Het is het reservoir aan routines, die uniek zijn en vaak moeilijk overdraagbaar, net

zoals tacit knowledge. Deze routines vormen de basis van zowel inertie als specifieke competenties

(Volberda, rede 1998). Mogelijke voordelen zijn een grote betrouwbaarheid in het afleveren van een

degelijk en duidelijk product en vele besparingen door efficiëntie en routine (Miller en Chen 1994,
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in: Volberda o.c.). Daartegenover staat exploratie, dit staat voor de opbouw van dynamische

vaardigheden met het accent op het exploreren van nieuwe kansen. Het wordt gekenmerkt door het

inbouwen van veel speelruimte in ondernemingen (door overlap van functies en

experimenteerruimte). In deze speelruimte kan men leren centraal stellen en oude routines afleren

(o.c.). De mogelijke voordelen van deze benadering zijn het snel kunnen inspelen op veranderingen,

een vooruitziende blik en ‘feeling’ met de markt.

Beide krachten kennen uiteraard ook hun keerzijde en het is dan ook de kunst hen in

evenwicht te brengen. Wanneer men te ver doorschiet richting exploitatie belandt de organisatie in

een competentievalkuil (o.c.); de organisatie wordt rigide en inert, opgebouwde routines sturen

zoekprocessen in een richting die in overeenstemming zijn met wat al eerder is geleerd. Zodoende

herhaalt de organisatie zichzelf in plaats van dat zij zichzelf vernieuwd. Wanneer een organisatie te

ver doorschiet richting exploratie wordt zij instabiel, gaat overreageren op marktveranderingen en

raakt veel geld en tijd kwijt aan te uitgebreide zoekprocessen. Uiteindelijk vernietigd dit de identiteit

van de onderneming. Dit is een herhaling de andere kant op, een vicieuze cirkel die eindigt in de

vernieuwingsvalkuil, gekenmerkt door conflicten, onduidelijke verantwoordelijkheden, inadequate

beheerssystemen, gebrek aan richting en tenslotte inefficiëntie (o.c.).

5. De pijplijn vervangen: Cyclisch, parallel of zigzag.

5.1. Generaties innovatiemodellen

De pijplijn uit de titel van dit hoofdstuk staat voor wat ook wel het ‘lineaire model’ wordt genoemd.

Het is dit lineaire model wat in veel vergelijkingen tussen modellen als eerste genoemd wordt

waarna aangepaste modellen door de tijd heen volgen. Het lineaire model dient in zekere zin als

meetlat en als afzetpunt voor de ontwikkeling van innovatiemodellen die steeds opnieuw aangepast

worden aan de tijd en de context waarin zij werkzaam moeten zijn.

Door sommige auteurs worden vier, door andere vijf generaties (Rothwell, 1994)

innovatiemodellen onderscheiden. In deze paragraaf wordt aandacht besteedt aan deze verschillende

generaties en er wordt daarbij uitgegaan van vier generaties. Er is hierbij gebruik gemaakt van Van

der Duin, Hartmann en Ort en hun beschrijving in de essaybundel Open stellingen (AWT, 2006:11-

16), van Van Ex en zijn beschrijving vanuit CESIT (Universiteit Antwerpen, 1999:17-25) en van

Volberda (2004:55-67).

De eerste generatie modellen (1950-1965) worden gekenmerkt door een technology push.

De volgorde van het innovatieproces is daarbij sterk lineair georganiseerd en verloopt in

verschillende goed gescheiden en herkenbare fasen, van technologische uitvinding naar verdere

ontwikkeling en dan van productie naar verkoop waarna uiteindelijk de diffusie van de innovatie

volgt (zie figuur 4).  De eerste fase van dit proces, de wetenschappelijke ontdekking, krijgt hierbij

veel aandacht. Het wetenschappelijke domein herbergt het startpunt van alle innovaties, de rest van
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de stadia volgen vanzelf.

Figuur 4. Het technology-push lineaire model (1e generatie)

Bron: CESIT, 1999

De tweede generatie modellen (1965-1980) waren tegengesteld aan de eerste. De reden hiervoor was

dat men oog begon te krijgen voor de wensen van de consument en de input die deze consumenten

konden geven aan het innovatieproces. In plaats van dat ontdekkingen vanuit het wetenschappelijke

domein bepaalden welke producten op de markt kwamen lag er nu een startpunt bij marktbehoeften

voor de ontwikkeling van innovaties. Dit wordt ook wel het market pull principe genoemd. Opnieuw

was sprake van een lineair innovatieproces (zie figuur 5). Deze wijze van innoveren werd niet als

ideaal ervaren omdat technologisch onderzoek in een te korte-termijn rol werd gedwongen.

Daarnaast werd getwijfeld aan de rol die consumenten konden vervullen ten aanzien van het

bedenken van totaal nieuwe concepten (radicale innovatie), consumenten zijn namelijk eerder

geneigd aan te geven welke kleine verbeteringen ze wensen ten aanzien van een product

(incrementele innovatie).

Figuur 5. Het market-pull lineaire model (2e generatie)

Bron: CESIT, 1999

Om de stroom aan incrementele innovaties in te dammen werd een derde generatie innovatie-

management (1980-1990) geïntroduceerd. Hierbij werden market pull en technology push

gecombineerd (innovatie kan aan beide kanten beginnen). Wetenschap en technologie (centrale

elementen vanuit het technology-push model) werden steeds vaker gezien als interacterend met de

markt en afnemers (centraal element uit het market-pull model).23 De lineariteit van het proces werd

in deze visie echter zo veel mogelijk gehandhaafd en de interacties met andere domeinen waren nog

beperkt. De principes van de derde generatie zijn voornamelijk geschikt voor product- en

procesinnovaties maar niet voor organisatorische- en andere niet-technische innovaties.

                                                                   
23 Van EX verwijst naar Rothwell (1976), Mowery en Rosenberg (1978) en Cooper (1980) voor details.
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Innovatieprocessen hebben zich de laatste twee decennia nog verder aan moeten passen. De

dynamiek in de huidige wereld en de verwevenheid van processen is dermate complex geworden dat

lineaire modellen steeds verder worden achtergelaten.

De vierde generatie modellen (1990-heden) plaatsten daarom innovatieprocessen in een

systeemverband en innovatie wordt daarbij beschouwd als de uitkomst van een transactie-,

communicatie- en onderhandelingsproces tussen verschillende stakeholders. Het zijn geïntegreerde

en interactieve modellen. In het volgende hoofdstuk zullen vijf van deze vierde generatiemodellen

uiteengezet worden. In de eerste plaats wordt nu echter aandacht besteed aan de begrippen ‘lineair’

en ‘niet-lineair’. Deze twee begrippen hangen samen met de verschuiving die binnen

innovatiemodellen heeft plaatsgevonden. Organisaties opereren niet langer in een relatief stabiele

(organisatie)omgeving maar moeten zien te overleven in een meer turbulente wereld waarbij

processen niet langer eenvoudig maar complex zijn omdat er voortdurende interacties en

wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt tussen veel verschillende partijen.

5.2. Tekortkomingen van een lineair perspectief

Verschillende Nederlandse rapporten spreken expliciet over het loslaten van een lineair

innovatiemodel en een overstap naar niet-lineairiteit, zie tabel 1.

Tabel 1. Lineair Tijdperk voorbij

Artikel Pag. Citaat ‘lineair tijdperk voorbij’
SER (2003) In
actie voor
innovatie

59 Innovatie wordt vaak voorgesteld als een lineair proces dat loopt van kennisproductie naar
het toepassen van kennis in een commerciële toepassing. In dit lineaire model is sprake van
een soort estafetteloop waarbij het stokje (kennis) tussen de achtereenvolgende lopers in het
innovatiespel wordt doorgegeven. Aan dit model kleven nadelen omdat meestal sprake is
van in elkaar grijpende cycli van veranderingsprocessen. Innovatie kan daarom beter worden
voorgesteld als een circulair proces waarin interacties plaatsvinden.

WRR (2008)
Innovatie
vernieuwd.
Opening in
viervoud

23 Aanvankelijk werd het innovatieproces gezien als lineair, met onderzoek en ontwikkeling
(r&d) als input en nieuwe producten en processen als output. Meer recent is er aandacht
gekomen voor het feit dat er velerlei terugkoppelingen zijn. Zo worden tijdens het toetsen,
ontwikkelen en toepassen van innovaties bijvoorbeeld lessen getrokken voor aanpassing en
differentiatie. Of krijgt men in het proces van diffusie inspiratie en doet men ideeën op voor
nieuwe vondsten.

AWT advies nr.
68, (2006).
Opening van
zaken. Beleid voor
open innovatie.

9 Open innovatie maakt meer nog dan voorheen duidelijk, dat het lineaire model van innovatie
niet aansluit bij de praktijk. Innovatie is een cyclisch proces, met input van steeds
verschillende partijen en met constante terugkoppelingen. Innovatie verloopt niet volgens
een vaste lijn van fundamenteel, naar toegepast- en vervolgens marktonderzoek, maar
verloopt grillig en combineert allerlei typen kennis van diverse partijen.

IP (2004)
Vitalisering van
de
Kenniseconomie

12 Het Nederlandse onderzoeksbestel draagt nog veel sporen van het vroegere lineaire model,
waarin de verschillende stappen van fundamenteel onderzoek, via toegepast onderzoek naar
de toepassing, via intermediairs aan elkaar geschakeld waren. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat dit
model niet toereikend is voor de toekomst.

Lineairiteit is een conceptie uit de tijd van Newton, het is een wereldbeeld uit de 19e eeuw. Het heeft

echter zeer grote impact gehad op de manier waarop naar processen wordt gekeken. Er wordt nog

vaak op een mechanische manier over processen gedacht en geschreven. Dit betekent dat relaties
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tussen oorzaak en gevolg in een bepaalde, zichtbare en duidelijke volgorde worden afgespeeld. Ook

al heeft iedereen gehoord van de paradigmaverschuiving die plaatsvond door de ontdekkingen van

o.a. Einstein in 1905, Bohr in 1913 en Heisenberg in 1927 (Alan Lightman, 2005), er is nog altijd

geen vertrouwdheid met het niet-lineaire denken.24

Lineairiteit gaat uit van een mechanisch wereldbeeld, waarbij proportionaliteit van belang is.

Dit betekent dat kleine oorzaken noodzakelijk tot kleine gevolgen leiden, en grote tot grote

(Heylighen 2002). Er zijn drie basisprincipes die aan dit wereldbeeld van lineair denken ten

grondslag liggen. In de eerste plaats is dit een reductionisme t.a.v. verschijnselen of systemen. Dit

betekent dat een systeem, organisatie of netwerk bekeken wordt vanuit het idee dat het geheel

bestaat uit nader te definiëren delen - en uiteindelijk uit een verzameling van een bepaalde

hoeveelheid elementaire deeltjes (o.C. 2002).

Daarnaast kijkt men naar beweging en verandering als voorspelbaarheden. Er wordt niet

uitgegaan van snijpunten oftewel van ontmoetingen tussen twee of meerdere systemen/domeinen die

een traject afleggen (wat bij open innovatie en netwerken juist wel het geval is). Er is dus geen

sprake van meerdere beslissingsmomenten tegelijkertijd op verschillende niveaus waardoor het

traject een grotere mate van onzekerheid en complexiteit zou kennen.

Het derde kenmerk is reversibiliteit, dit houdt in dat berekeningen zowel naar de toekomst

als naar het verleden kunnen worden doorgetrokken. Er is dan ook geen sprake van vooruitgang,

want de verandering heeft geen voorkeursrichting. Er is derhalve ook geen ruimte voor

doelgerichtheid, waarde of zin. Er is geen ruimte voor creativiteit, nieuwe fenomenen of

verrassingen. Geen ruimte kortom voor innovaties. De 20e eeuw heeft iets heel nieuws gebracht in

de vorm van co-evolutie, netwerkvorming en zelforganisatie. Sinds het onzekerheidsprincipe van

Heisenberg zijn intrede heeft gedaan moet zekerheid gezocht worden in de omarming van het

onzekere, en dat schept mogelijkheden.

5.3. Niet-lineair

Binnen innovatieprocessen is steeds vaker sprake van input vanuit steeds verschillende partijen en

met constante terugkoppelingen. Een integrale benadering van innovatie is daarom van het groot

belang. Het lineaire uitgangspunt moet worden losgelaten omdat het niet langer van praktisch nut is

bij de totstandkoming van effectieve, snelle en toepasbare innovaties.

                                                                   
24 In 1913 publiceerde Bohr On the constitutions of atoms and molecules, waarin hij een revolutionaire model van een
atoom onthulde. In 1928 schreef hij: we lopen nu over het pad wat Einstein koos en waarbij we onze percepties van de
werkelijkheid vormen naar de steeds diepergaande openbaringen van de kennis over de wetten van de natuur. Heisenberg
is beroemd vanwege zijn publicatie over het onzekerheidsprincipe (the Uncertainty Principle). Het principe legt uit dat de
natuur onkenbaar is voorbij bepaalde grenzen. Dit komt doordat materie en energie niet accuraat gemeten kunnen worden.
De fysieke wereld (maar zelfs ook een enkele elektron) is gehuld in wolken van onzekerheid. Zijn publicatie had de titel
On the physical content of quantum kinematics and mechanics (1927). In 1905 kwam Einstein, op zesentwintigjarige
leeftijd, met een voorstel voor een andere tijdswet, een waarin een seconde geen seconde meer was. Tijd bleek relatief en
gerelateerd aan degene die de tijd observeert (en de snelheid waarmee de observator beweegt). Dit is de basis van de
zogeheten (speciale) relativiteitstheorie van Einstein.
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De term niet-lineair of nonlinear komt uit de wiskunde en natuurwetenschappen en het

verwijst bijna altijd naar complexe adaptieve systemen, een simpele zoekopdracht van nonlinear via

Google kan dit bewijzen.25 In meer algemene zin verwijst het naar systeemtheorieën en dat is ook

wat in vierde generatie innovatiemodellen gedaan wordt, er wordt steeds vaker uitgegaan van het

perspectieven van systemen. Het is daarom niet vreemd dat te term niet-lineair in het innovatiedebat

voorkomt. Maar wat betekent de term?

Niet-lineair wil zeggen dat een proces zich kan herhalen, maar dat het traject nooit precies

hetzelfde is. Het proces is daarom niet periodiek. Doordat er geen sprake is van herhaling zijn

ontwikkelingen die niet-lineair verlopen niet of slecht voorspelbaar (Gleick, 1987:28). Systemen

waarin actoren op niet-lineaire wijze met elkaar zijn verbonden bouwen gezamenlijk door

wederzijdse interactie een dynamisch systeem op. De onderdelen van een dergelijk systeem kunnen

niet uit elkaar worden gehaald en weer terug in elkaar worden gezet zonder daarbij fundamentele

kwaliteiten van het systeem te veranderen. Door de interactie en wederzijdse beïnvloeding

veranderen de ‘paden’ die de modules met elkaar verbinden voortdurend en is sprake van

ineengrijpende veranderlijkheid (o.c.: 29).

Daarnaast is niet-lineairiteit een gevolg van ongelijkheid ten aanzien van input en output van

een systeem. Wanneer bijvoorbeeld licht (input) een videocamera ingaat en naar een videomonitor

wordt geleid, ontstaat er beeld op de monitor. Wanneer de videocamera recht voor de monitor wordt

geplaatst, zodat het beeld wat door de monitor wordt afgebeeld (uitgestraald) opnieuw door de

camera wordt opgenomen en doorgezonden naar de monitor, dan ontstaat een herhalend (iteratief)

proces, waarbij kopieën van het beeld worden afgebeeld binnen het oorspronkelijke beeld (een

Droste-effect, een spiegelbeeld in een spiegelbeeld enz). Wanneer vervolgens de video en de

monitor in een bepaalde hoek ten opzichte van elkaar worden geplaatst en met de instellingen van de

lichttoevoer wordt gespeeld ontstaat er met een beetje geluk een zelforganiserend en pulserend beeld

op de monitor. Dit is in essentie een eenvoudig voorbeeld van een complex adaptief systeem (Peak

en Frame, 1994:6-13).

Er is nog een andere manier om naar complexiteit te kijken. Daarbij ontstaat complexiteit doordat

niet naar verschijnselen wordt gekeken als losse, op zichzelf staande delen maar dat juist wordt

uitgegaan van de relaties tussen alle delen (net zoals de OECD verwoord in het geval van het

nationale innovatie systemen). Alle elementen (organisaties, mensen etc.) in het systeem zijn

relationeel. Daarbij zijn er twee elementaire regels waardoor complexiteit ontstaat: het maken van

onderscheid (distincties) en het aanbrengen van relaties (connecties) tussen de actoren/domeinen

(Heylighen, 2002, p.47). Distincties zorgen voor losse eenheden en relaties geven de onderlinge

afhankelijkheid tussen de distincties weer. Op deze manier wordt het ontstaan van complexiteit

verklaard door de activiteit van het verbreken en het aanleggen van relaties.

                                                                   
25 Zie bijvoorbeeld: The Center for Nonlinear Studies at Los Alamos National Laboratory, http://cnls.lanl.gov/External/. Of
New England Complex Systems Institute: http://necsi.org/guide/concepts/linearnonlinear.html
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Complexiteit heeft in dit geval te maken met een ‘zinvol onderscheid’; een distinctie is

namelijk pas zinvol als deze leidt tot andere distincties. De ene categorie moet iets kunnen

toevoegen aan de andere. Wanneer twee onderdelen eigenlijk identiek zijn er in feite sprake is van

maar één onderdeel. Dit klinkt in eerste instantie wellicht te eenvoudig om te vermelden, het is

echter een belangrijk begrip waarmee complexiteit begrepen kan worden. Het komt erop neer dat het

actief aanbrengen van grenzen zorgvuldig moet gebeuren omdat anders zaken nodeloos ingewikkeld

kunnen worden. Bij het aanbrengen van relaties geldt hetzelfde principe; een verbinding tot stand

brengen tussen twee elementen, fases of categorieën die elkaar niet versterken (in betekenis of in

functionaliteit) brengen complexiteit voort die niet constructief is.

 Deze benadering van een ‘zinvol onderscheid’ geeft betekenis aan de begrippen orde en

chaos en tevens wordt duidelijk ook hoe deze twee states of being samenwerken om gezamenlijk

vernieuwing tot stand te brengen. Maximale orde komt in essentie op alleen connecties en geen

enkele distinctie. Alles is perfect homogeen, zonder differentiatie. Maximale wanorde (chaos) komt

neer op het tegenovergestelde, alleen distincties en geen enkele connectie. Alles staat los van elkaar

en is verschillend. Deze abstracte voorstelling brengt ons bij een bijzondere conclusie, namelijk dat

maximale orde en maximale wanorde niet van elkaar te onderscheiden zijn. Want wanneer er geen

delen te onderscheiden zijn (orde) is er in wezen niets te zien. Wanneer er echter alleen maar delen

zijn zonder connecties is er in wezen ook niets te zien (omdat wanneer je naar een enkel deel kijkt,

die geen enkele connectie heeft met een ander, je alleen dat deel ziet en verder niets) (c.o. 2002,

p.49,50).

Wat levert deze abstractie excursie nu eigenlijk op? Het maakt op eenvoudige wijze

duidelijk dat er pas werkelijk iets zichtbaars nieuws kan ontstaan wanneer er sprake is van een

samenspel van orde en wanorde; wanneer zij beiden dus niet duidelijk van elkaar te onderscheiden

zijn. Dit brengt echter met zich mee dat het complex is. Complexiteit staat tussen orde (veel

connecties) en wanorde (veel distincties) in. Dit wordt ook wel de ‘rand van chaos’ genoemd.26 Deze

locatie is bij uitstek de plek waar gezocht moet worden om innovaties te vinden. Om in dit

middengebied te blijven zijn twee activiteiten van groot belang: differentiëren en integreren. Dit zijn

de principes ‘distinctie’ en ‘connectie’ in beweging, het brengt ons van statische naar dynamische

complexiteit en naar het hart van innovatie en creatie.

In de praktijk zijn de meeste systemen en (netwerken van) organisaties niet-lineair. Dit

betekent dat het gevolg sneller of trager toeneemt dan de oorzaak. Wanneer in een dergelijk systeem

sprake is van toevoer van nieuwe informatie (lees: investeringen of samenwerking) kan men rekenen

op het volgende: Of het resultaat wordt tegen de verwachtingen in zeer snel bereikt of het resultaat

laat langer op zich wachten dan gepland. Daarnaast zal de uitkomst in beide gevallen in meer of
                                                                   
26 Kaufmann (1991, Antichaos and adaption) heeft geobserveerd dat de rand van chaos de locatie is waar ecologische
gemeenschappen zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen. Wanneer ze te ver in het geordende regime zitten
krijgen ze te weinig ‘voeding’, wanneer ze echter te ver in het chaotische regime zitten heeft iedere verandering effect op (
de aanpassingen van) alle andere gemeenschappen en heeft niemand genoeg tijd om zich goed aan te passen.
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mindere mate afwijkend zijn van wat men verwachtte aan de hand van de geleverde input. Het is

kortom onvoorspelbaar, het systeem is een black-box met een variatie aan mogelijke uitkomsten.

Uitkomsten zijn namelijk afhankelijk van de beslissingsmomenten en aanpassingen van richting en

snelheid, die genomen worden op verschillende locaties en niveaus binnen het grotere systeem.

Anders gezegd, voor niet-lineaire systemen bestaan in het algemeen meer dan één mogelijke

oplossing van het stelsel vergelijkingen dat het systeem beschrijft. Er is meer dan één eindtoestand

die bereikt kan worden vanuit een gegeven begintoestand.

Zodra een manager of organisatie zich in een (werk)omgeving bevindt die het karakter heeft

van een netwerk of waarbij in ieder geval gesproken kan worden van meerdere aan elkaar

gekoppelde contacten en domeinen (open innovatie), dan verlaat men het gebied van zekere

uitkomsten en betreedt men het gebied van onzekerheid en vernieuwing.

5.4. Cyclisch, parallel of zigzag

In Nederland en daarbuiten wordt het niet-lineaire model vanuit verschillende bronnen

onderschreven. Deze bronnen verwijzen daarbij lang niet altijd naar de soort niet-lineairiteit zoals

hierboven beschreven. Deze paragraaf zal kort ingaan op een diversiteit aan voorstellingen van niet-

lineaire processen. Hieruit zal blijken dat de aanname van niet-lineairiteit wijdverbreid is en tevens

aanleiding geeft tot niet-lineaire modellen en visies die gelijkenissen vertonen maar toch allemaal

anders zijn.

Naast NWO-Magw (Thema Innovatie, 2005) en AWT (2006) noteert ook de SER (2006) dat

innovatieprocessen steeds vaker beschouwd moeten worden als cyclische processen binnen

verschillende domeinen die met elkaar in interactie staan en gezamenlijk tot nieuwe producten,

processen of diensten leiden. Berkhout (2000) spreekt in dat verband van een “Cyclic Innovation

Model” (CIM). Daarbij worden deelprocessen beschreven die niet-lineair en multidisciplinair zijn en

die plaatsvinden binnen verschillende organisaties of bedrijven. De lineaire visie wordt vervangen

door een cyclische, daarbij is het belangrijk in het hoofd te houden dat deze herhaling niet betekent

dat er op vertrouwd kan worden dat steeds hetzelfde gebeurd en dat dit steeds hetzelfde oplevert. A

cycle represents a sequence of related processes that continuously repeats itself, generally with new

boundary condition (Berkhout, 2001: noot, p.11).

Ook het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster maakt in 2001 melding van de

verandering van innovatieprocessen: “Uit de innovatieliteratuur (o.a. Coehoorn 1995) blijkt dat

hedendaagse innovaties in toenemende mate niet meer verlopen als een lineair proces van

kennisverspreiding, maar complexe interactieve processen zijn. Een innovatie is een actief zoek- en

leerproces binnen een bedrijf, in een keten of netwerk van bedrijven, dat in meer of mindere mate

interactief ondersteund wordt door kennismakelaars, informanten en onderzoekers. Dit interactieve

model toont een probleemgestuurde vorm van kennisontwikkeling die een transdisciplinaire,
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interactieve benadering vraagt en tevens een combinatie van cognitieve en sociale leerprocessen is”

(Vaardig innoveren: de uitgewerkte probleemstelling, 2001).

De Erasmus Universiteit Rotterdam besteed ook aandacht aan het onderwerp. Vanuit Drift

(Dutch Research Institute for Transitions) wordt het niet-lineaire perspectief onderzocht en

geoperationaliseerd. Er wordt gewerkt aan inzicht en sturing van complexe veranderprocessen

middels transitiemanagement, een vorm van sturing die sinds 2001 officieel beleid is van de

Nederlandse overheid. Transitiebeleid is expliciet gericht op de lange termijn (1 a 2 generaties vanaf

nu) en op het innoveren van onze maatschappelijke systemen (of bedrijfstakken, red.) via een

cyclisch proces waarbij het vormen van een visie essentieel is, waarna via agendering,

instrumentering, experimenten en leren de verandering vorm krijgt. Transitiemanagement is

daarnaast top-down én bottum-up. Drift maakt sinds 2005 wel expliciet gebruik van het

complexiteitskader en complexe dynamische systemen.

De Young  Foundation, een centrum voor maatschappelijke innovatie gevestigd in Londen,

beschrijft in “Social Innovation: what is it, why it matters, how it can be accelerated” (2006) een

anders geformuleerde visie.27 Ze beschrijven het conventionele innovatiemodel als een trechter of

waterval waarbij veel verschillende ideeën langzaam worden teruggebracht tot een klein aantal

haalbare concepten die overeind blijven staan nadat allerlei partijen (comités, fondsverstrekkers e.d.)

er hun oordeel over hebben geveld. Vervolgens wordt het volgende gezegd: “Some of the most

important innovations evolve in a zigzag line with their end uses being very different from those that

were originally envisaged. Sometimes action precedes understanding. Sometimes doing things

catalyses the ideas. The linear approach fails to take account of the social factors that shape

innovation including market factors and social demands.” The Young Foundation concludeert dat

meer recente perspectieven nadruk leggen op het interactieve karakter van innovatieprocessen, het

belang van communicatie en het synergetische voordeel wat ontstaat in netwerken en clusters.

Een laatste voorbeeld is TYKES (Het Finnish Workplace Development Programme). Vanuit

dit initiatief wordt opgemerkt dat recentelijk steeds meer programma’s worden opgestart waarbij

men zoekt naar een interactief model van innovatie in plaats van een lineair model. In het lineaire

model wordt innovatie verwacht in en vanuit één bepaalde richting. Men verwacht een bepaald

resultaat en staat daarbij niet open voor andere mogelijke resultaten. TYKES formuleert in plaats

daarvan een moderne interactieve waarbij innovatie plaatsvindt doordat de verschillende delen in

een innovatienetwerk met elkaar interacteren en samenwerken. Vruchtbare resultaten worden

gezocht in het streven naar interactieve fora waarin verschillende spelers al vanaf de projectplanning

en ook gedurende de implementatie samen zijn en werken (Alasoini et al. 2006).

                                                                   
27 De Young Foundation combineert praktische projecten met het creëren van nieuwe ondernemingen, onderzoek en het
uitgeven van publicaties. De stichting is opgericht in 2005 vanuit het voormalige werk van Micheal Young, in Engeland
gezien als een van de meest invloedrijke sociale denkers. De huidige directeur is Geoff Mulgan.
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6. Innovatiemodellen vergelijken

 “Mijn ambitie is dat Nederland in 2020 hoort bij de meest dynamische en concurrerende landen ter

wereld. Een land waar mensen durven denken en doen. Waar bedrijfsleven, werknemers en overheid

plezier hebben in het vinden van nieuwe wegen. Nederland pioniersland. Het succes van een pionier

staat of valt met een eigenschap: het vermogen tot veranderen. En hij kent in wezen maar een

valkuil: verstarring” (minister-president Balkende, NRC Handelsblad, 7 feb. 2008).

Nederland is zich net als alle ander landen bewust van het feit dat de huidige tijd om een slimme en

sterke innovatiestrategie vraagt. Strategie wordt voor een deel bepaald door modellen die goed

geïnformeerd zijn opgesteld en effectief toepasbaar zijn. Er zijn in Nederland verschillende

innovatiemodellen opgesteld en/of overgenomen door wetenschappers, adviesraden en bedrijven.

Vanuit het OECD, als overkoepelend Europees orgaan is het Nationaal Innovatie Systeem (NIS) in

Nederland overgenomen door de overheid.28 Daarnaast zijn er in Nederland binnen het bedrijfsleven

en de wetenschap verschillende andere modellen aanwezig.

Wat deze modellen gemeenschappelijk hebben is aan het begin van deze scriptie benoemd

en wordt hier kort herhaald: (1) Aandacht voor relaties en interacties tussen heterogene partijen, (2)

verbreding van het begrip innovatie waardoor meer partijen binnen het innovatieveld zijn komen

liggen, (3) verlaten van een lineaire manier om over innovatieprocessen te denken en (4) een focus

op nieuwe manieren om innovatieprocessen te organiseren. Naast deze algemene overeenkomsten is

er tevens sprake van duidelijke verschillen, zowel in niveau van analyse als in de uitwerking van o.a.

de notie van dynamiek en samenhang.

6.1. Keuze van modellen

De keuze voor de te vergelijken modellen is door een aantal factoren bepaald. Ten eerste is de keuze

bepaald door de inhoud van de rapporten en literatuur die als voorbereiding op deze scriptie zijn

doorgenomen. In eerste instantie is daarbij gekozen voor recente publicaties van adviesraden aan de

overheid ten aanzien van het beleid voor innovatie, zoals o.a. de Sociaal Economische Raad (SER),

de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), het Innovatieplatform (IP) en de

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast zijn rapporten van andere

publieke (onderzoeks)instellingen doorgenomen die zich met innovatie bezighouden, zoals o.a. De

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Centraal Bureau voor

Statistiek (CBS), het Centraal Plan Bureau (CPB) en de Raad voor Technische Wetenschappen

(RTW). Door referenties van deze rapporten te volgen kwamen (wetenschappelijke) publicaties naar

boven vanuit een verscheidenheid aan universiteiten en onderzoeksgroepen. De referenties die

                                                                   
28 OECD, Dynamising National Innovation Systems, Paris 2002, p15-16. Tevens in EZ (2003, 2004).
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gevolgd zijn hadden te maken met innovatiemodellen die in de rapporten voorkwamen of waarnaar

werd verwezen.

In de tweede plaats is een keuze gemaakt naar de mate waarin de modellen zich van elkaar

onderscheiden. Ten aanzien van hun niveau van analyse en van aannames van oorzakelijkheid.

Hiermee wordt bedoelt dat het belangrijk was dat de verschillende modellen andersoortige visies

over oorzaak en gevolg relaties hadden en dat ze divers waren in hun analyseniveau.

Ten derde is rekening gehouden met een zekere mate van overlapping Dit kan duidelijk

gemaakt worden aan de hand van een voorbeeld: Het multi-level model vanuit Drift is verkozen

boven het multi-level voorstel aan NWO-Magw van Volberda et.al. (Rotmans, wetenschappelijk

directeur van Drift is daarbij co-auteur) omdat het model van Volberda et.al. voor een deel lijkt voort

te komen vanuit o.a. het multi-level model vanuit Drift. In zekere zin is het multi-level model van

Volberda et.al. een zeer interessant model, te meer omdat het een synthese lijkt te vormen van

inzichten vanuit de meerdere auteurs van het voorstel. Het model vanuit Drift is echter duidelijker

ten aanzien van uitspraken over theoretische achtergronden en oorzaak-gevolg aannames die daarin

besloten liggen. Daarom wordt verwezen naar Volberda et.al. maar is gekozen voor het model vanuit

Drift.

De bedoeling van deze scriptie is een globaal overzicht te geven ten aanzien van de

diversiteit van modellen waarvan in Nederland gebruik wordt gemaakt in het discours over

innovatie, terwijl er tevens sprake is van gelijksoortige (maar niet dezelfde) onderliggende noties

van mechanismen. Er is in deze vergelijking geen sprake van volledigheid van modellen, dat zou een

al te tijdrovende aangelegenheid zijn geworden. Er zijn modellen onbewust niet meegenomen,

simpelweg omdat ze niet zijn opgemerkt. Andere modellen, zoals bijvoorbeeld de interessante visies

en modellen die ontwikkeld worden door het Copernicus Instituut in Utrecht, zijn niet meegenomen

omdat deze te laat in het schrijfproces werden opgemerkt.

De keuze van volgorde van behandeling van modellen is gebaseerd op het niveau van

analyse. De eerste drie modellen hebben een macro-niveau van analyse, dit zijn: (6.2.1.) het

Nationaal Innovatie Systeem model, (6.2.2.) Het Cyclisch Innovatie Model en (6.2.3.) het multi-

level model. Daarna volgen twee micro-meso benaderingen, (6.2.4.) het Open Innovatie model van

Chesbrough en (6.2.5.)  het cylisch model uit het WRR rapport Opening in Viervoud. Daarna (6.3.)

volgt een vergelijking.

6.1.1. Het Dynamisch Innovatie Systeem (DIS) of Nationaal Innovatie Systeem (NIS).

Het DIS is door het directoraat-generaal voor Innovatie van Economische Zaken geadopteerd als

centraal concept in het huidige denken over het ontwerpen van innovatiebeleid (p5, 2003). Het

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) heeft het concept van

innovatiesystemen in 1997 aangedragen als een zinvolle manier om naar ontwikkeling van innovatie
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te kijken op nationaal niveau.29 Het concept wordt als volgt geïntroduceerd: Systemic approaches

are giving new insight into innovative and economic performance in the OECD countries.

Technology-related analysis has traditionally focused on inputs (such as research expenditures) and

outputs (such as patents). But the interactions among the actors involved in technology development

are as important as investments in research and development. And they are key to translating the

inputs into outputs. The study of national innovation systems directs attention to the linkages or web

of interaction within the overall innovation system.” Het is echter niet door het OECD bedacht, het

concept is gebaseerd op verschillende auteurs zoals Freeman (1987), Lundvall (1992), Nelson

(1993), Patel and Pavitt (1994) en Metcalfe (1995) (in OECD, 1997:10).30

Figuur 6. Dynamisch Innovatie Systeem

Bron: EZ (2003).

a Bronnen

 OECD (1997) National Innovation Systems.

 Economische Zaken (2003) Innovation research and innovation policy, position paper,

onderzoekreeks; DG innovatie.

b Niveau van analyse

 macro

c Aanwezige actoren/domeinen

 Bedrijven (van klein, MKB, tot groot)

                                                                   
29

30 Zie voor een uitgebreide evaluatie (voordelen en tekortkomingen) van de benadering van Innovatie Systemen (IS)
Fagerberg, Mowery en Nelson (1995) The Oxford handbook of Innovation.
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 Vraag (consumenten, producten)

 Onderwijs en Onderzoek

 Intermediairs (kennismakelaars)

 Infrastructuur (o.a. financiële omgeving, mobiliteit van arbeid, ondernemerschap)

 Condities van het gehele systeem (framework conditions)

d Centraal idee, bouwstenen/concepten

 De aandacht wordt verlegd naar de linkages of het web van interacties binnen het gehele

innovatiesysteem, i.p.v. de traditionele focus op input (zoals R&D uitgaven) en output (zoals

patenten). Het draait om de interacties tussen de diverse actoren (OECD:3; EZ:5).

 Het is een conceptueel model om alle (f)actoren die van invloed zijn op het innovatieproces

in kaart te brengen (EZ, 2004:12).

 Deze benadering geeft aanleiding tot nieuwe vormen van bestuur waarbij afstand genomen

wordt van directe interventies maar eerder wordt uitgegaan van indirecte prikkels (p5, 2003)

e Aanwezige notie van causaliteit

 Innovatie wordt beïnvloedt door interacties vanuit verschillende domeinen, actoren en

locaties (p5, 2003).

 Het woord ‘dynamisch’ slaat op de notie dat innovatiesystemen geen statische fenomenen

zijn maar in een voortdurende staat van ‘flux’ verkeren. De onderliggende verbanden tussen

de verscheidene actoren en de condities van het gehele raamwerk veranderen voortdurend

(p5, 2003).

f Plaats die kennis inneemt

 Het hele idee van innovatie systemen is gestoeld op de aanname dat economieën op kennis

gebaseerd zijn (the knowledge-based economies of today) (OECD:3).

 De mate waarin het systeem soepel en actief presteert is afhankelijk van de vloeibaarheid

van kennisstromen tussen bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. (OECD:3).

 Zowel impliciete (tacit) als expliciete kennis is daarbij belangrijk (OECD:3).

 Kennisoverdracht ligt bij de intermediairs (brokers), deze nemen een centrale positie in

binnen het model.

6.1.2. Het Cyclisch Innovatie Model (CIM) van A.J. Berkhout (2001)

Dit model is in 2001 door A.J. Berkhout geïntroduceerd, het is een voorstelling van het

innovatiesysteem in termen van cyclische netwerken. Verandering wordt hierin gezien als motor van

innovatie, maatschappelijke veranderingen brengen versnelling teweeg in de ontwikkeling en creatie

van kennis (society pull) en nieuwe kennis zorgt op zijn beurt voor voortdurende veranderingen in

de maatschappij (knowledge push), dit is de cyclische natuur van innovatie (Berkhout, 2001:76).

Het model wat Berkhout heeft opgesteld is in essentie een dynamisch systeem van een grote

finesse waarbij wordt in en uitgezoomd naar verschillende schaalniveau’s. Daardoor komen op het
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meest geabstraheerde niveau grote cycli in beeld terwijl meer verfijnde mechanismen in beeld

worden gebracht wanneer dieper wordt ingezoomd binnen het totale systeem. Om kort en globaal in

te gaan op het model kan gezegd worden dat het is opgebouwd uit twee centrale creërende

(sub)systemen, het kennis-creërende en bedrijfs-creërende subsysteem. Door intensieve interactie

tussen deze subsystemen (die ieder voor zich ook weer opgebouwd zijn uit twee subsystemen)

ontstaat een dynamisch overkoepelend systeem met grote innovatiekracht. Van groot belang is de

notie van koppeling en interactie tussen alle systemen op verschillende niveau’s. Doordat daarnaast

ook rekening wordt gehouden met een tijdsdimensie veranderen de gekoppelde cycli in het model in

helixen, waarin het verleden, het heden en de toekomst met elkaar verbonden worden.

Naast het idee van helixen bevat het model ook het concept van verweving tussen

horizontale en verticale processen en tevens het concept van multipele interactieprocessen die zowel

feedforward als backward verlopen.

Figuur 7. Cyclisch Innovatie Model

a Bron(nen)

 A.J. Berkhout (2000) The Dynamic Role of Knowledge in Innovation: An integrated

framework of cyclic networks for the assessment of technological change and sustainable

growth, DUP Science.

b Niveau van analyse

 Macro opgebouwd uit micro en meso

c Aanwezige actoren/domeinen

 Niet vanuit actoren gedacht maar vanuit processen/ontwikkelingen binnen domeinen. Te

weten:

 Wetenschappelijk onderzoek

 Technologieontwikkeling
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 Industriële productontwikkeling

 Veranderende marktprocessen (maatschappelijke processen)

d Centraal idee, bouwstenen/concepten

 Gericht op interactieprocessen. Gericht op identificatie van en relatie tussen veranderingen

in het systeem zonder een gedetailleerde beschrijving van het systeem zelf te geven.

 Het gehele dynamische innovatiesysteem bestaat uit vier grote cycli die op hun beurt

bestaan uit kleinere deelcycli. Het is een duurzaam systeem van teruggekoppelde

veranderingsprocessen op verschillende aggregatieniveaus. De innovatiekringloop.

 De vier grote cycli van veranderingsprocessen, the cycles of change zijn:

 Cyclus tussen wetenschappelijk onderzoek en technologie-ontwikkeling.

Technisch-wetenschappelijke kenniscyclus.

 Cyclus tussen technologie-ontwikkeling en productvernieuwing.

Geïntegreerde engineeringcyclus.

 Cyclus tussen productontwikkeling en marktransacties.

Gedifferentieerde dienstencyclus.

 Cyclus tussen marktransacties en wetenschappelijk onderzoek.

Sociaal-wetenschappelijke kenniscyclus.

 Er zijn twee autonome aandrijvers: nieuwe technologieën en veranderende markten. Zij

kunnen beiden autonoom veranderen en aanzetten tot wederzijdse aanpassingen.

 Het CIModel bestaat zodoende uit twee gekoppelde innovatieketens. Een keten rondom

technologieontwikkeling en een keten rondom marktontwikkelingen. Waarbij de

marktontwikkelingen zijn gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals

individualisering en verduurzaming.

 In elke cyclus vindt een proces plaats dat gericht is op het ontwikkelen van geheel nieuwe

bouwstenen (in de knooppunten) en op het combineren van bestaande bouwstenen (in de

cycli). Dit is een gelijktijdig samengaan van combinatieprocessen en

decompositieprocessen.

 De genoemde cycli en processen moeten elkaar kunnen versterken waardoor een

opeenstapeling van waardecreatie ontstaat voor de gehele samenleving.

e Aanwezige notie van causaliteit

 Niet-lineair, geen keten of pijplijn, maar cyclisch. Innovatietraject als kringloop (circle of

innovation) die verschillende domeinen met elkaar verbindt. Cycli van

veranderingsprocessen.

 Geen vast begin- en/of eindpunt, alles is onderdeel van een oneindig doorlopend leerproces

langs een dynamisch pad. Nieuwe ideeën kunnen overal ontstaan. Voortdurende relatieve

eindresultaten leveren input op voor nieuwe relatieve beginsituaties

 Gebaseerd op moderne systeemdynamica



39

f Plaats die kennis inneemt

 De wetenschap bevindt zich niet aan het begin van een keten en de markt bevindt zich niet

aan het eind van een keten; beide zijn onderdeel van een oneindig doorlopend leerproces

langs een dynamisch pad dat geen vast beginpunt en geen vast einde kent.

 Veranderingen in de maatschappij versnellen de creatie van nieuwe kennis (societal pull) en

nieuwe kennis drijft veranderingen aan in de maatschappij (knowledge push)(2000, p11).

 Universiteiten moeten zich anders gaan ontwikkelen en dynamische kennis-creatie-centra

worden. Volgens het idee van sterke kolommen en flexibele rijen, waardoor een matrix

ontstaat. In de kolommen (verticale kennisprocessen) zit de gespecialiseerde ‘diepe’ kennis.

In de rijen (horizontale kennisprocessen) wordt specialistische kennis gecombineerd met

andere disciplines in cross-disciplinaire onderzoeksprojecten. Deze projectgeoriënteerde

rijen moeten zich ontwikkelen in nieuwe samenwerkingsverbanden tussen universiteiten.

Daarbij moet invloed uitgeoefend worden op wetenschap en maatschappij.

6.1.3. Het multi-level innovatie perspectief (transitie model).

Dit model is gericht op maatschappelijke verandering (innovatie). Het bestaat uit drie niveaus, micro

(niches), meso (regimes) en macro (landschap/maatschappij).31 De maatschappij wordt ingedeeld in

functies (i.p.v. bedrijfstakken), omdat functies veel minder snel veranderen dan de wijze waarop ze

vervuld worden (p.3). Een transitie is een grote verandering in de manier waarop maatschappelijke

functies vervuld worden. Een maatschappelijke functie (bijv. transport) wordt vervuld door een

socio-technisch regime, dit betekent dat er samenhang (netwerk) bestaat tussen verschillende

onderdelen (van het transportsysteem) waarbij technische- (voertuigen, hun technische onderdelen

en wegen) en sociale elementen (productie van voertuigen en hun onderdelen, aanleg van wegen,

regels) samengaan. Een transities is een verandering van het ene socio-technische regime naar het

andere en is een set van samenhangende veranderingen op meerdere terreinen: technologie,

structuur, gedrag, cultuur en intenties (p.5).

Het socio-technische regime is het middelste niveau van de drie niveau’s waaruit het

model is opgebouwd. Regimes ontstaan vanuit niches (microniveau), dit zijn beschermde ruimtes

waar nieuwe technologieën kunnen worden uitgeprobeerd (experimenteerruimte) en waar

leerprocessen plaatsvinden en langzaam inbedding tot stand komt. Daarnaast functioneren niches als

‘stepping stones’, voor de diffusie van een nieuwe technologie. Wanneer een bepaalde nieuwe

technologie binnen een niche is ontwikkeld, kan deze daarna ook in andere niches toegepast worden,

de cumulatie van niches.

Het derde niveau (macro) is het socio-technische landschap, dit zijn de bredere

ontwikkelingen en factoren die extern zijn aan het regime en de niches, met inbegrip van materiele

                                                                   
31 Transities kunnen voorkomen op allerlei schalen (bedrijf, sector, land, wereld) hier wordt het landniveau aangehouden.
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aspecten van de maatschappij (zoals snelwegen, ruimtelijke ordening), de materiele verankering van

het systeem. Transities kunnen slechts gerealiseerd worden als ontwikkelingen op de drie

verschillende niveaus bij elkaar aanhaken en elkaar versterken in dezelfde richting (modulatie). Het

multi-level model wordt gecombineerd met een visie op dynamiek en verspreiding van innovaties

door het systeem heen.

Drift presenteerde in 2005 (Rotmans et al) een sturingsraamwerk voor transities en

koppelt daarbij het multi-level concept van maatschappelijke transities met concepten uit de

complexiteitstheorie. Dit theoretisch kader borduurt voort op de algemene systeemtheorie waarvan

Von Bertalanffy de grondlegger was in de jaren dertig van de vorige eeuw. Sinds de jaren tachtig is

er een nieuwe stroming onderzoekers die zich met complexe adaptieve systemen (CAS) gingen

bezighouden, vanuit het Santa Fe instituut in Nieuw Mexico. In de opsomming hieronder zijn

aannames van dit theoretisch kader te vinden, in de eindconclusies van deze scriptie zal kort dieper

worden ingegaan op dit theoretisch kader. Drift beargumenteerd dat de Nederlandse

maatschappelijke publieke stelsels een fundamentele omschakeling nodig hebben (een transitie)

omdat er hardnekkige weeffouten zijn ontstaan door het samengaan van snelle veranderingen en het

falen van de traditionele wijze van besturen. In deze vergelijking wordt niet inhoudelijk ingegaan op

dit sturingsraamwerk maar wordt gekeken naar het multi-level perspectief uit figuur.. waaraan het

sturingsraamwerk is gekoppeld.

Figuur 8. Multi-level innovatie perspectief

Bron: Geels en Kemp (2000:17), gebaseerd op Geels (1997:58); Rotmans et.al. DRIFT (2005:5).

a Bronnen

 Geels, F. en Kemp, R. (2000) Transities vanuit socio-technisch perspectief.

Achtergronddocument bij het rapport ‘Transities & transitiemanagement. De casus van

emissiearme energievoorziening (Rotmans et al, 2000).

b Niveau van analyse
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 Macro, opgebouwd uit drie niveau’s: (micro/niches, meso/regimes, macro/landschap)

c Aanwezige actoren/domeinen

 In principe zijn er verschillende actoren in het artikel genoemd, specifiek op het regime-

niveau (het multi-actor netwerk), ze zijn echter niet zichtbaar in het model opgetekend. Ze

zijn in dit geval ‘opgelost’ door een hogere mate van abstractie.

d Centraal idee, bouwstenen/concepten

 (technologische) innovaties worden bezien vanuit een opbouw van meerdere levels die op

elkaar inwerken en zodoende soms tot grote systeemveranderingen kunnen leiden

(transities).

 Er bestaat verschil tussen de tempo’s waarin veranderingen voltrekken binnen de

verschillende niveaus. Het macro-niveau verandert het meest traag en werkt stabiliserend,

het micro-niveau het snelst en geeft aanleiding tot veranderingen. Op alle niveaus komen de

snelheden samen en werken op elkaar in.

 Een belangrijk verschil tussen regimes en niches is het verschil in sociale processen die zich

er af spelen. Regimeniveau: stabiele netwerken die zich reproduceren met heldere

leerprocessen en zoekheuristieken. Nicheniveau: onstabiele netwerken die voortdurend

kunnen veranderen en met leren via trial and error.

e Aanwezige notie van causaliteit

 Er zijn altijd ongoing dynamics, alle netwerken en structuren op alle niveaus zijn

voortdurend in verandering en in meer of minder mate uit fase. Hierdoor ontstaan

aanhaakpunten voor niches op het regimeniveau (windows of opportunity).

 Verschil tussen niveaus kan er voor zorgen dat een uitvinding vanuit het nicheniveau lange

tijd niet doorbreekt naar het regimeniveau en dan plotseling kan er toestand ontstaan waarbij

de structuur van het regime dusdanig verandert dat de niche ineens kan aanhaken. Dit kan

een verklaring geven voor vertraging of versnelling van (technische) ontwikkelingen.

 Er is sprake van meervoudige causaliteit en co-evolutie. Er zijn stromen die elkaar

beïnvloeden en er is kanalisering en stabilisering.

 Technologie wordt niet gezien als driver van transities, net zo min als dat niches op zichzelf

transformers zijn. Het zijn de onderliggende processen binnen een niche die fungeren als

transformer tegen de achtergrond van, of in interactie met processen op regime en

landschapniveau.

f Plaats die kennis inneemt

 Het model is ontwikkeld met een focus op technologie en transities die ermee samenhangen.

Er wordt soms specifiek over kennis gesproken, vaker over leerprocessen en ervaringen.

 Nieuwe kennis op nicheniveau kan gepaard gaan met veranderingen en leerprocessen op

veel domeinen van het regime en landschap.
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 Door een opeenvolging van leerervaringen binnen niches die elkaar beïnvloeden ontwikkeld

een technologie zich verder.

6.1.4. Het open innovatie model van Chesbrough (2003).

Dit model wordt sinds 2003, nadat het boek van Chesbrough uitkwam, veelvuldig aangehaald in een

diversiteit aan rapporten en publicaties. Belangrijk is het om te beseffen dat het model in de eerste

plaats gesitueerd is op het niveau van de onderneming en de relaties die het aangaat en zelf genereert

met andere partners en projecten. Aan de andere kant geeft dit model aanleiding tot nadenken over

netwerkvorming want hoe opener bedrijven opereren hoe meer zij verbonden zijn in verschillende

netwerken. Chesbrough noemt bijvoorbeeld de Hollywood industrie en hoe innovatie daar al sinds

jaar en dag hoogtij viert, mede doordat er sprake is van dichte verwevenheid van netwerken tussen

o.a. productiestudio’s, regisseurs, agentschappen en gespecialiseerde bedrijfjes in special effect.

Tevens is er (daardoor wellicht) een legendarische mobiliteit aan werknemers: iedere serveerster is

een aankomend actrice en iedere parkeerwacht werkt aan een script. Chesbrough refereert dus sterk

naar netwerken en meso-verbindingen, maar het model op zichzelf behandelt deze netwerken niet en

kijkt voornamelijk vanuit enkele bedrijven naar buiten. Zie fig.?

Figuur 9. Open Innovatie Model van Chesbrough

Bron: MIT Sloan Management Review, spring 2003.

g Bronnen

 Chesbrough (2003) The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management Review.

h Niveau van analyse

 Micro (bedrijven), aanzet tot meso (tussen bedrijven en in netwerken)

i Aanwezige actoren/domeinen

 Bedrijf en zijn grenzen

 Onderzoeksprojecten als beweeglijke actoren

 Markt (nieuw en huidig)

 Onderzoek en Ontwikkeling als twee duidelijke onderscheiden fasen
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j Centraal idee, bouwstenen/concepten

 Een sterk veranderende rol en positionering van R&D. Grote ondernemingen worden steeds

vaker sterk beconcurreerd door relatief kleine nieuwkomers. Dit komt voornamelijk doordat

deze nieuwkomers amper zelf onderzoek doen maar hun kennis inkopen of binnenhalen

door te investeren in veelbelovende startups.

 Kennis is overal en zit in mensen

 Intern en extern opgebouwde kennis moet gecombineerd worden

 In en verkoop van intellectueel eigendomsrecht.

k Aanwezige notie van causaliteit

 De oude cyclus van innovatie wordt doorbroken. Dit is de cyclus waarbij bedrijven vanuit

eigen onderzoek winsten genereren en deze winsten investeren in nieuw eigen onderzoek,

een volgbare terugkoppeling. Echter, door sterkere mobiliteit van kenniswerkers en groei

van aanwezig durfkapitaal kan een kenniswerker tegenwoordig makkelijk zelf een nieuwe

ontdekking uitbaten in een eigen nieuw bedrijfje. Vervolgens wordt deze winst niet

teruggekoppeld naar eigen nieuw onderzoek, maar ingezet om elders kennis vandaan te

halen. Dit levert een doorbroken cyclus op met een andere dynamiek en regels.

 Het is opvallend dat het model nog wel altijd een lineair perspectief optekent wat betreft de

volgorde van onderzoek naar ontwikkeling naar de markt.

l Plaats die kennis inneemt

 Een hoofdrol voor kennis. Kennis is overal, alles draait erom deze kennis zo vrij mogelijk te

laten stromen, zo slim mogelijk in te zetten en zo veel mogelijk te laten opleveren. Er wordt

gedacht vanuit kennis en hoe deze zich beweegt.

6.1.5. Het cyclische model uit het WRR rapport Opening in Viervoud (2008)

Het WRR model is ontwikkeld om tegenwicht te geven aan overwegend macro-analytische

benadering van innovatieprocessen. Als aanvulling hierop wordt een micro en meso benadering

voorgesteld. De WRR behandelt innovatieprocessen vanuit evolutionair en systeemperspectief,

aangevuld met inzichten uit de cognitieve wetenschap. Een systeem wordt in dezelfde termen

beschreven als het OECD en anderen dat doen, als een systeem van velerlei actoren die met elkaar

interacteren in het genereren en toepassen van ideeën, waarbij verbindingen tussen de verschillende

onderdelen van dat systeem een centrale rol spelen. In de cyclus van innovatie ontstaat exploitatie uit

exploratie en omgekeerd. Voor empirische evidentie voor deze cyclus verwijst de WRR naar Gilsing

(2005). De WRR geeft aan dat de innovatieliteratuur tot nu toe aandacht heeft besteedt aan het

traject waarbij exploratie (een nieuwe vinding) overgaat in exploitatie (gangbaar worden) maar dat

het omgekeerde traject waarbij exploitatie overgaat in exploratie tot nu toe minder behandeld is

(p.43). In termen van de evolutionaire theorie, is het eerste traject analoog aan het proces van niche-

creatie, het tweede traject aan niche-selectie. Beleid wat erop gericht is dit cyclische proces te
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faciliteren moet gericht zijn op ‘opening in viervoud’: opening naar buiten (bestaande competenties

naar nieuwe terreinen), opening voor samenwerking (experimenten, bescherming tegen te vroege

selectie), opening voor verrassing (voor nieuwe dingen die niet passen in bestaande structuren) en

opening voor buitenstaanders (aandacht voor toetredingbarrières).

Figuur 10. De cyclus van innovatie

Bron: WRR (2008:40).

a Bronnen

 WRR (2008)

b Niveau van analyse

 Vanuit micro (bedrijven) naar meso (samenwerking)

c Aanwezige actoren/domeinen

 Dit model is niet zo zeer opgebouwd uit actoren maar richt zich op procesfasen.

 Er zijn twee essentiële fasen/processen van het innovatieproces. Dit zijn exploratie

(ontwikkeling van het nieuwe) en exploitatie (efficiënte toepassing/verbetering van het

bestaande) (p.18).

 Hierbij bestaan de gevaren van chaos (te ver doorgevoerde exploratie) en stagnatie (te ver

doorgevoerde exploitatie).

 De cyclus van exploratie en exploitatie wordt verder onderverdeeld in de volgende fasen:

(a) Generalisatie, (b) differentiatie, (c) reciprocatie, (d) nieuwe combinatie, (e) consolidatie

(en weer verder met generalisatie).

d Centraal idee, bouwstenen/concepten

 Er wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de evolutionaire theorie aangevuld met een

perspectief van leren en ontdekken (vanuit cognitieve wetenschap) (p35)

 Het innovatieproces is een cyclisch proces (p35). Hierin volgen exploitatie en exploratie

elkaar op en komen uit elkaar voort. Er is een ‘bovenlus’ waar exploitatie uit exploratie

ontstaat en een ‘onderlus’ waar exploratie uit exploratie ontstaat. Een evolutionair
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perspectief (ontleend aan economie) kan begrijpelijk maken hoe onzekere

vormgevingsprocessen zonder ontwerp, tot stand komen (p35)

 Bestaande kennis wordt toegepast in nieuwe contexten (d.i. (a) generalisatie) (p.40,41).

Dit leidt tot confrontaties met nieuwe eisen. Om te overleven gaat men (b) differentiëren

(nieuwe selectie uit bestaand repertoire) en/of experimenteren (nieuwe combinaties

tussen bestaande en onbekende praktijken ook wel (c) reciprocatie genoemd). Dit leidt

tot hybride praktijken, de voorlopers van de transitie naar radicale architecturale

vernieuwing (d). En dit leidt weer tot meer algemene toepassing (e).

e Aanwezige notie van causaliteit

 Innovatie is een onvermijdelijk onzeker en onmogelijk te voorspellen proces (p.35). Als er

sprake is van ervaring ten aanzien van eerder bewandelde paden (bijv. bij de verspreiding

van een redelijk uitgekristalliseerde innovatie), dan kan met het verloop van trajecten

inschatten op risico’s. Is er echter sprake van iets echt nieuws, zoals toekomstige

uitvindingen, dan beïnvloeden die vindingen de mogelijkheden dusdanig dat de trajecten

niet meer te voorspellen zijn. (p35)

 Nieuwe vormen (innovaties) ontstaan zonder ontwerp door een cumulatief en padafhankelijk

traject, het ontwerp wat ontstaat (de innovatie) bouwt voort op wat zich eerder ontwikkelde.

 In het stadium van hybridisering die leidt tot radicale veranderingen (transities) kunnen

kleine veranderingen in ontwerpprincipes leiden tot sprongsgewijze verandering in de

functies van het geheel.

f Plaats die kennis inneemt

 Diversiteit van kennis is de belangrijkste bron van innovatie (p.35)

6.2. Een vergelijking

De modellen zijn ieder op zichzelf helder en geven inzicht in facetten of dimensies van

innovatieprocessen. In vergelijking met elkaar wordt het ingewikkeld en dat is niet gek aangezien ze

allemaal vanuit andere achtergronden, tradities, scholen en cognitieve schema’s zijn ontstaan. Het is

echter zo dat al deze modellen input geven aan wetenschappers onderling, aan managers en aan

beleidsmakers die steeds vaker gezamenlijk op moeten trekken in de heterogene netwerken van

vandaag de dag. Daarnaast schrijven verschillende adviesraden aan de overheid een verscheidenheid

van adviezen voor waardoor het des te moeilijker wordt een beleidskeuze te maken. Deze

vergelijking is ingezet om een begin te maken met een verbinding tussen deze verschilleden visies

die weliswaar voortkomen vanuit verschillende ‘cumulatieve paden’ maar tevens tegen dezelfde

dynamische achtergrond zijn ontstaan. Er is een daarom een kans dat er sprake is van dezelfde soort

noties die op andere wijzen worden vormgegeven en uitgelegd. De processen van tegenwoordig

grijpen overal om ons heen in elkaar waardoor vernieuwing tot stand komt vanwege nieuwe
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combinaties. Wellicht kan dit tevens voor visies op innovatieprocessen tot stand komen zodat er

meer coherentie bestaat en vanuit deze coherentie meer daadkracht.

Nu volgt de vergelijking, die wat betreft de verschillen dermate decoherent is dat een zekere

mate van flexibiliteit nodig is om het door te nemen.

6.2.1. Overeenkomsten

Opnieuw worden de overeenkomsten zoals ze aan het begin van de scriptie en dit hoofdstuk werden

opgenoemd, herhaald: (1) Aandacht voor relaties en interacties tussen heterogene partijen, (2)

verbreding van het begrip innovatie waardoor meer partijen binnen het innovatieveld zijn komen

liggen, (3) verlaten van een lineaire manier om over innovatieprocessen te denken en (4) een focus

op nieuwe manieren om innovatieprocessen te organiseren. Zijn er naar aanleiding van voorgaande

vergelijking nog meer (gedeeltelijke) overeenkomsten te vinden? Ja, een paar.

(a) Met uitzondering van Chesbrough zijn alle modellen in meer of mindere mate gebaseerd op

een systeemperspectief waarin meerdere domeinen/organisaties/instituties in een

samengesteld netwerk interacteren, elkaar beïnvloeden en zodoende het innovatieproces

vormgeven. De OECD heeft wellicht bijgedragen aan een brede verspreiding van het

systeemperspectief door er sinds 1997 over te publiceren. De WRR gaat in op een micro-

meso niveau in het rapport maar geeft aan dat het onderdeel uitmaakt van het grotere

innovatiesysteem.

(b) Het cyclisch model van Berkhout, het multi-level model van Drift en het cyclisch model van

de WRR gaan er vanuit dat kennis en technologie geen startpunten of aandrijvers zijn van

innovatie, maar dat interactieprocessen an sich innovatie veroorzaken, de dynamiek

veroorzaakt de innovatie.

6.2.2. Verschillen

Naast de overeenkomsten zijn er ook verschillen:

(a) Er is geen overeenkomst in de identificatie van actoren, procesfases of domeinen, dit is

afhankelijk van het analyseniveau en wat dat oplevert voor het ‘plaatje’ van het model.

Hierdoor zijn bijvoorbeeld bij het systeemperspectief van EZ en het OECD de meeste

duidelijk omlijnde actoren en onderdelen benoemd. Het model van Berkhout (hier

behandeld op macro-niveau) bestaat op verschillende niveaus en er bestaan dan ook

meerdere ‘plaatjes’ binnen dit model waarbij dieper wordt ingezoomd en waarbij dan steeds

andere specifieke actoren ‘tevoorschijn’ komen. Er is in dit bestek enkel het meest abstracte

’plaatje’ uitgekozen en daardoor wordt veel verfijning uit het model gehaald. Dit verschil

legt dus nadruk bij het belang van duidelijkheid en explicitering van het niveau van analyse

voor het mogelijk maken van een vergelijking.
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(b) Hoewel bij alle modellen behalve het open innovatiemodel sprake is van een

(onderliggende) systeemvisie, is er geen overeenkomst ten aanzien de aard van de relaties

tussen actoren, fasen of domeinen. De Systeemvisie van EZ en het OECD spreekt van

aandacht voor de verbindingen tussen verschillende actoren met ieder een eigen functie

waarbij de kennisstromen tussen deze actoren de systeemprestaties beïnvloeden, zonder

daarbij specifieke uitspraken te doen over richting en wederzijds effect. Berkhout Spreekt

van cyclische processen die elkaar via terugkoppeling, verweving, combinatie- en

decompositieprocessen beïnvloeden en van waaruit innovaties ontstaan. De WRR spreekt

over exploratie en exploitatie die in elkaar overgaan en uit elkaar ontstaan. Chesbrough

spreekt van een traditionele cyclus van terugkoppeling die doorbroken wordt waardoor

processen anders verlopen. Het Multi-level model spreekt van drie niveaus die elkaar

versterken of tegenwerken d.m.v. verschil in snelheid en daardoor aanwezige of afwezige

mogelijkheden om aan te haken. Kortom, verschillend met een hint van gelijkenis die niet

makkelijk te expliciteren valt.

(c) Verschil in het voorgaande, aard van relaties hangt samen met verschil ten aanzien van

noties van causaliteit. EZ en OECD spreken slechts van beïnvloeding vanuit verschillende

domeinen en het feit dat het systeem niet statisch is maar dynamisch. Berkhout spreekt

expliciet over niet-lineairiteit en stelt daarvoor in de plaats een cyclische kringloop, waarbij

geen vast begin- of eindpunt bestaat en waar voortdurend relatieve eindresultaten ontstaan.

Het multi-level model spreekt van ongoing dynamics en het uit fase lopen van

veranderingen waardoor niveau’s niet of wel op elkaar aan kunnen sluiten, van meervoudige

causaliteit en co-evolutie, van meerdere stromen die elkaar beïnvloeden. Het open

innovatiemodel van Chesbrough spreekt van het doorbreken van de cyclus van

terugkoppeling van investeringen terug naar bedrijven, maar blijft wel lineair denken over

de volgorde van onderzoek, naar ontwikkeling, naar markt. Het cyclisch model van de WRR

spreekt over onvoorspelbaarheid, padafhankelijke, cumulatieve processen waarbij

versterking van het exploitatieproces wordt doorbroken door het exploratieproces en vice

versa.

(d) Er is hierbij tevens sprake van verschillende achterliggende theoretische kaders. Zo spreekt

de WRR van een evolutionair kader, aangevuld met noties uit cognitieve wetenschap. Het

multi-level model neemt ook concepten over uit dit evolutionaire perspectief, in beide

gevallen wordt o.a. over niche-creatie, en selectiemechanismen gesproken. Berkhout en

opnieuw ook het multi-level model gaan uit van systeemdynamica. In 2005 werd het multi-

level model door Rotmans et.al. aangevuld met sturingsprincipes vanuit

complexiteitstheorie, het model gepresenteerd in deze scriptie stamt uit 2000. Vanuit het

theoretisch perspectief van complexiteit wordt door Rotmans e.a. o.a. licht geworpen op

processen van zelforganisatie en sprongsgewijze veranderingen. Deze twee termen worden
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ook door de WRR gebruikt, maar dan worden dezelfde processen verklaard vanuit het

evolutionair perspectief. Hierdoor komt nadruk te liggen op het belang om deze

perspectieven meer expliciet van elkaar te onderscheiden, alvorens ze eventueel weer te

verbinden.

(e) Er is ook geen overeenkomst over de rol van kennis. Behalve dan misschien dat het in alle

modellen hoe dan ook een grote rol speelt. In het open innovatiemodel van Chesbrough

neemt kennis een hoofdrol in. Vanuit het perspectief van de onderneming zijn

onderzoeksprojecten (met daarin nieuwe kennis) actoren die steeds vrijelijker gaan

bewegen. Het model van Berkhout maakt onderscheid tussen een harde kennis infrastructuur

en een zachte kennisinfrastructuur die tevens via cycli verbonden zijn met de maakdomeinen

van industrie en dienstverlening. Hiermee maakt hij een heldere brug die genomen moet

worden in het licht van de kennisparadox.

In het geheel genomen is het moeilijk geweest om de rol van kennis in de modellen

goed te traceren. Kennis is vaak een impliciet onderliggende factor omdat innovatie

traditioneel sterk gekoppeld wordt aan kennis en technologie, waarbij de begrippen elkaar

soms lijken te vervangen. Zodoende is het soms moeilijk om te achterhalen hoe de rol van

kennis precies voorgesteld wordt. Aan de ene kant lijkt kennis omnipresent, aan de andere

kant is die doordrenking vaak impliciet van aard waardoor er moeilijk een vinger op te

leggen is.

7. Conclusies

7.1. Dezelfde achterliggende dynamiek, een diversiteit van benaderingen

Een snelle toename in dynamiek en complexiteit noopt tot anders organiseren en anders denken over

innovatieprocessen. Het lineaire model wordt overal losgelaten en dit leidt tot een grote diversiteit

aan nieuwe modellen. Het systeemperspectief lijkt daarin wat betreft macro-perspectief de

onderlegger te zijn, mede door de introductie van dit perspectief door de OECD, vanaf 1997. Op

verschillende manieren wordt dit macro systeem perspectief verder uitgewerkt, waarbij soms een

totaalbeeld wordt uitgewerkt (Berkhout, Drift, Volberda et.al) en soms een micro/meso-perspectief

wordt gehanteerd (Chesbrough, WRR). Alle modellen hebben tot doel het innovatieproces zo

waarheidsgetrouw weer te geven en samen te vatten om het concurrentie en innovatievermogen op

nationaal niveau sterker maken. Er is echter nog veel verschil in de benaderingen, dit kan leiden tot

onduidelijkheid ten aanzien van de in te slagen weg voor voornamelijk beleidsvoerders en bedrijven.

7.2 Verdere ontwikkeling van modellen met meer samenhang

Het zou interessant zijn om de verschillende modellen verder te ontwikkelen en daarbij meer
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samenhang tot stand te brengen. Samenhang en tegelijkertijd aandacht voor zo duidelijk mogelijke

definiëring van verschillen t.a.v.:

a. Niveaus. Samenhang en onderscheid tussen micro (o.a. bedrijven en andere

organisaties), meso (clusters, relatief kleine netwerken) en macroniveaus (totale

systemen, netwerken).

b. Causaliteit. Principes van causaliteit (en stroming) die erin besloten liggen.

c. Kennis. Onderscheid en samenhang tussen verschillende soorten van kennis

(impliciet, expliciet, informatie, wijsheid) en het onderscheid of juist de samenhang

met leren en creativiteit.

De WRR geeft aan dat macro-economische modellen niet kunnen verklaren dat de

innovatiecapaciteit achterblijft en presenteert daarom een micro-meso benadering (2008:20). Hierbij

wordt geen duidelijke koppeling gemaakt naar samenhang ten aanzien van het grotere macro

innovatiesysteem waar het deel van uitmaakt. Dit voorbeeld en anderen roept vragen op over

samenhang. Het Global Competitive Report benadert de concurrentiekracht van landen d.m.v. een

meting over meer dan honderd factoren verdeeld over twaalf pijlers, een benadering waarbij

innovatie en een geavanceerd bedrijfsleven slechts onderdeel zijn van een veel breder palet van

mogelijke veroorzakers van concurrentiekracht. Het kan zijn dat problemen ten aanzien van de

verklaring van concurrentiekracht juist veroorzaakt wordt doordat teveel focus ligt op het deelgebied

‘kennis en innovatie’ terwijl het GCR indicaties lijkt te geven dat de concurrentiekracht binnen

Nederland juist versterkt kan worden door betere prestaties op het gebied van instituties en

infrastructuur en daarbinnen voornamelijk door een open overheid met een innovatieve mentaliteit

en minder regels. Concurrentiekracht is niet hetzelfde als innovatiekracht, niet perse. Zo zijn kennis,

technologie, R&D en aangevraagde patenten niet hetzelfde als innovatie. Innovatie is een proces wat

voornamelijk bevordert wordt door aandacht voor kwaliteit en dynamiek van relaties.

Er is een algemene acceptatie dat hoog ontwikkelde industriële landen in een domein terecht

komen waarin kennisontwikkeling de enige weg is naar een verder onderscheidende voorsprong. Er

zijn echter ook aanwijzingen dat het juist de relatie is tussen deze nieuwe technologieën en andere

‘zachte’ domeinen, zoals maatschappelijk welzijn, die de kracht van een land kunnen bevorderen.

Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van groene en duurzame technologie ten bate van een algeheel

betere kwaliteit van leven, maar ook een kwalitatief hoogstaande relatie tussen techniek en mens

binnen de zorg en het onderwijs kan tot vernieuwde krachten leiden.

Dit punt van focus en samenhang leidt tot een ander punt betreft de Nederlandse institutionele

context n.a.v. de vergelijking met de prestaties van Singapore. Het is vrij dubieus om als land op

Singapore te willen lijken, de vergelijking zet echter wel tot nadenken over het institutionele model

van Nederland en de traagheid die schijnbaar ontstaat door de Nederlandse institutionele architectuur

en voornamelijk door een ‘obstructieve’ overheid.
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7.3. Meer inzicht in huidige dynamiek en causaliteit

Om innovatiemodellen te ontwikkelen die meer inzicht genereren in de huidige complexe dynamiek

en niet-lineair gedrag kan het volgende bestudeerd worden:

d. interdisciplinair samenwerken tussen meer en minder heterogene

groepen/domeinen.

e. complexe dynamische systemen met daarin inzicht tav:

 i. De betekenis en regels van zelforganisatie (emergentie).

 ii. De mogelijkheden en beperkingen van kennisoverdracht (cognitieve

schema's). M.b.t. impliciete en gecodificeerde kennis.

 iii. Dynamiek en sturing (van netwerken)

 iv. aandrijving/motoren van innovatie

f. Socio-technische samenhang (relatie mens/techniek) op nationaal, maatschappelijk

niveau.

De sociologie kent tegenwoordig een onderzoeksveld met de naam SACS, Sociology and

Complexity Science. Deze afkorting wordt geïntroduceerd door Brian Castellani, vanuit Kent State

University en Frederic Hafferty, vanuit University of Minnesota Medical in het boek met de

gelijknamige titel. Het boek geeft een overzicht van de stromingen die de afgelopen jaren zijn

samengekomen in het kader van complexiteitstheorie. Dit zijn de vijf onderzoeksgebieden

computational sociology (een onderdeel van de sociologie die computerintensieve methodes

gebruikt om sociale fenomenen te analyseren en te modelleren), de Britisch-based School of

Complexity (BBC), complex social netwerk analyses (CSNA), sociocybernetics en the Luhmann

School of Complexity (LCS). Dit gehele onderzoeksveld kan nuttig zijn in de zoektocht naar betere

modellen.

7.4. Kennis als aandrijver van het innovatieproces

Kennis, onderzoek en ontwikkeling worden niet altijd meer als het startpunt voor innovaties

beschouwd. Toch benoemt het CBS in de publicatie kennis en economie 2008, in de inleiding

investeringen in R&D als belangrijkste indicator voor de ontwikkeling van kennis en kunde die op

hun beurt weer leiden tot innovaties. Er zijn in de literatuur echter verwijzingen naar andere motoren

van innovatie zoals de interactie tussen domeinen, de dynamiek zelf als aandrijver. Of juist het

verschil in kennis als motor, bij de ‘juiste’ cognitieve afstand. Het zijn allemaal licht afwijkende

stellingen die bij elkaar genomen niet bijdragen in een helder debat over innovatie.

Kennis is een fascinerend ‘goed’, het is moeilijk aanraakbaar en moeilijk traceerbaar. Het zit

in de hoofden en lijven van mensen opgeslagen in de vorm van formules en vaardigheden. Iedereen

is het er over eens dat het beter is voor Nederland als kennis gaat stromen vanuit alle domeinen naar

alle domeinen. Daarvoor wordt hard gewerkt aan het overbruggen van de ‘kloof’ tussen wetenschap

en praktijk, tussen hoofd en hand.
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Ik wil deze scriptie persoonlijk afsluiten met een zin over het hart, dat wonderbaarlijke orgaan

wat zich bevind tussen hoofd en hand. Want hoe veel er ook geschreven mag worden en hoe goed

alles ook kan worden begrepen, niks laat ‘de zaken’ zo goed stromen als het hart. Het hart staat voor

betrokkenheid, passie, motivatie, bezieling, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen en volharden.

Bovenop de wonderbaarlijke werking van complexe adaptieve systemen wil ik persoonlijk

meegeven dat Nederland het meest geholpen is met een grote dosis liefde. As simple as that.

7.5. Korte notitie ten aanzien van duurzaamheid

Het hart zorgt voor leven en voor een verlangen te blijven leven. Daarom is het zinvol verdieping te

zoeken op het thema duurzaamheid en innovatie. Dit leidt op dit moment tot vijfde of zesde

generatie innovatiemodellen, zie http://www.naturaledgeproject.net/NAON1Chapter11.7.aspx
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