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De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over de 

hoofdlijnen van het te voeren sociale en economische beleid en over belangrijke wet-

geving op sociaal-economisch terrein. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en 

toezichthoudende taken met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 

(productschappen en bedrijfschappen). De raad is voorts betrokken bij de uitvoering

van enkele wetten.

De SER is in 1950 ingesteld bij de Wet op de bedrijfsorganisatie. Zitting in de SER hebben 

vertegenwoordigers van ondernemers en van werknemers alsmede onafhankelijke 

deskundigen. De raad is een onafhankelijk orgaan dat door het gezamenlijke 

Nederlandse bedrijfsleven wordt gefinancierd.

De SER wordt bij de uitvoering van zijn functies bijgestaan door een aantal vaste en 

tijdelijke commissies. Enkele vaste commissies zijn onder bepaalde voorwaarden ook 

zelfstandig werkzaam.

De belangrijkste adviezen die de SER uitbrengt, worden in boekvorm uitgegeven.

Zij zijn tegen kostprijs verkrijgbaar. Een overzicht van recente publicaties vindt u 

achterin. Een uitgebreider overzicht wordt op aanvraag gratis toegezonden.

Het maandblad SER-bulletin geeft uitgebreid nieuws en informatie over de SER.

De SER beschikt ook over een eigen site op Internet, met onder meer de samenstelling 

van de raad en zijn commissies, persberichten en het laatste nieuws.
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Advies op hoofdlijnen 

Met de aanbieding van de Innovatiebrief In actie voor innovatie aan de Tweede Kamer, op

2 oktober 2003, geeft de Minister van Economische Zaken een eerste invulling van het 

innovatiebeleid van het tweede kabinet-Balkenende. Het verheugt de SER dat kennis en 

innovatie een prominente plaats in het hoofdlijnenakkoord hebben gekregen. Het doel 

van dit kabinet – evenals van eerdere kabinetten – is ambitieus: in het verlengde van de 

afspraken in de Europese Unie (de Lissabon-strategie van maart 2000) moet de Neder-

landse economie in 2010 tot de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën 

ter wereld behoren die oog hebben voor economie, sociale samenhang en milieu. Duur-

zame ontwikkeling is het langetermijndoel. Deze ambitie is alleen realistisch als de 

bereidheid bestaat gericht te investeren – door overheid én bedrijfsleven – in structuur-

versterkende maatregelen en activiteiten. Dat vereist naast meer geld ook het maken van 

keuzes en aanpassingen in beleid, instituties en mentaliteit. De eerste aanzetten zijn 

goed. Met het onlangs opgerichte Innovatieplatform is een centraal punt gecreëerd, waar 

bewindspersonen, wetenschappers en ondernemers plannen voor de innovatiestrategie 

kunnen ontwikkelen en uitwerken. Verder schetst de Innovatiebrief een goede richting: 

er komt niet alleen meer geld beschikbaar, ook onderkent het kabinet dat het beleid tot 

nu toe te versnipperd is geweest, dat institutionele knelpunten moeten worden aange-

pakt en dat een cultuuromslag nodig is waarin excelleren wordt aangemoedigd en 

beloond. 

De SER onderschrijft graag de oproep om gezamenlijk in actie te komen. In dit advies gaat 

de raad onder meer in op de verantwoordelijkheden die verschillende actoren hierbij 

hebben en op de wijze waarop deze verantwoordelijkheden globaal kunnen worden inge-

vuld. De uitwerking kan niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet op de geëigende 

niveaus door betrokkenen zelf worden opgepakt. Het Innovatieplatform kan hierbij een 

stimulerende en aanjagende rol vervullen.

Cultuuromslag in een beter innovatieklimaat nodig

Terecht benadrukt de Innovatiebrief op diverse plaatsen de noodzaak van een cultuurom-

slag. Het begint volgens de SER met het besef dat ondernemerschap een voorwaarde is 

voor maatschappelijke welvaartsontwikkeling. Daarbij past ook de notie dat onderne-

merschap risicovol is, dat ondernemerschap moet lonen en dat falen (faillissement) niet 

rampzalig hoeft te zijn. Alleen met een ondernemende instelling komen innovaties van 

de grond. Een cultuuromslag komt niet vanzelf tot stand. Zo’n omslag wordt bevorderd 

door beleidsinspanningen te richten op een beter innovatie- en ondernemingsklimaat, 

een effectievere inzet van het beleidsinstrumentarium en een adequatere kennisinfra-

structuur. Daarnaast is het innovatieklimaat ook gediend met een algehele kwaliteitsver-

betering van het onderwijs. Dergelijke beleidsinspanningen moeten het voor bedrijven 

aantrekkelijker maken in ons land in research and development (r&d) en innovatie te inves-
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teren. Hierdoor kan tevens worden voorkomen dat grote bedrijven hun r&d-inspannin-

gen elders (gaan) verrichten. 

Cultuuromslag bij de overheid …

De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven door innovatie een centrale plaats in 

haar eigen beleid en handelen te geven. Naast technologische innovaties moeten ook 

organisatorische en bestuurlijke innovaties worden ingezet om een meer duurzame 

samenleving in het vizier te krijgen. Helaas komt zo’n innoverende overheid als zodanig 

in de Innovatiebrief niet voor. De SER betreurt dit in het licht van de grote maatschappe-

lijke uitdagingen (gezondheidszorg, milieu, veiligheid, verkeerscongestie en dergelijke). 

Zo kan de overheid langs de weg van innovatief aanbesteden veel sterker inkopen en 

investeringen bundelen, functionele eisen stellen aan leveranciers en ook samenwerking 

tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren afdwingen; de overheid als laun-

ching customer. 

De raad roept het kabinet op de mogelijkheid te benutten om door overheidsopdrachten 

innovatie in het bedrijfsleven gericht te versterken. De Small Business Investment Research 

(SBIR) regeling uit de Verenigde Staten kan hierbij als voorbeeld dienen. 

Verder zou ‘leren van beleidsexperimenten’ als een VBTB-doelstelling (Van Beleidsbegro-

ting Tot Beleidsverantwoording) moeten worden gezien. Tot slot dient de overheid inno-

vatiebeleid goed te evalueren en hieraan consequenties te verbinden: ook hier moet suc-

ces lonen. 

... bij ondernemingen ...

Bij veel mkb-bedrijven is te weinig aandacht voor innovatie. Voor een deel wordt dit ver-

oorzaakt door niet-technologische knelpunten voor innovatie zoals het ontbreken van 

een expliciete strategie. Brancheorganisaties, bedrijfslichamen (product- en bedrijfschap-

pen) en kennisintermediairs hebben hier een belangrijke innovatiebevorderende rol te 

spelen. Daarnaast moet het mkb veel beter gebruikmaken van de mogelijkheden om door 

bundeling van krachten innovaties te stimuleren. Dat vraagt een actieve samenwerking 

van de bedrijven met leveranciers, afnemers en zelfs met concurrenten. Het is de taak van 

de overheid om de obstakels voor netwerkvorming zo veel mogelijk op te ruimen en – bin-

nen grenzen – innovatieve samenwerking te ondersteunen. 

De SER vindt dat ondernemingen innovatie nadrukkelijk op de ondernemingsagenda 

moeten plaatsen. Innovatie vraagt om interactie binnen de onderneming. Door interac-

tief management maakt de leiding beter gebruik van het beschikbare menselijke poten-

tieel (kennis en kunde, ‘ogen en oren’). Een actieve betrokkenheid van de ondernemings-

raad past in zo’n benadering. Verder kunnen ondernemingen innovatief gedrag van de 

werknemers bevorderen door meer ruimte te scheppen voor experimenten. In grote 

ondernemingen zou een belangrijke plaats voor een actief corporate venturing-beleid en 

intern ondernemerschap (‘intrapreneurship’) kunnen worden ingeruimd. Een aantal doet 

dat al.



A D V I E S  O P  H O O F D L I J N E N

7

… bij hogescholen en universiteiten …

Een cultuuromslag bij kennisinstellingen moet leiden tot een veel grotere dynamiek in 

de kennis- en innovatieketen. De SER is er voorstander van dat hogescholen meer als 

regionaal centrum voor kenniscirculatie fungeren en intensief samenwerken met 

bedrijfsleven, onderwijsinstellingen (vmbo/mbo, universiteiten), andere kennisinstellin-

gen (TNO, GTI’s, ingenieursbureaus en dergelijke) en overheden. Vooral voor het innova-

tievermogen van mkb-bedrijven is het belangrijk dat hbo-instellingen een regionale 

spilfunctie in kennisnetwerken vervullen. 

In het licht van de kenniseconomie is daarnaast een missieverbreding bij de universitei-

ten cruciaal: kennisvalorisatie via nieuwe en bestaande bedrijven moet voor zowel uni-

versitaire onderzoekers als instellingen aantrekkelijker worden gemaakt en expliciet tot 

de wettelijke taken van universiteiten worden gerekend. Ook moeten universiteiten een 

profiel kunnen ontwikkelen met eigen accenten op een combinatie van de taken onder-

wijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Het bekostigingsmodel moet hiermee rekening 

houden door zowel kwalitatief goed onderwijs en goede onderzoekskwaliteit als kennis-

valorisatie te belonen. 

Missieverbreding van universiteiten moet ook een impuls geven aan het aantal succes-

volle universitaire spin-offs en samenwerkingsverbanden met bestaande en nieuwe bedrij-

ven. In termen van wet- en regelgeving, financiële middelen en dergelijke dient de over-

heid belemmeringen weg te nemen. Verder kunnen de kennisinstellingen zelf nog veel 

verbeteren, zoals best practices in binnen- en buitenland illustreren. 

… en bij belangenorganisaties   

Gelukkig onderkennen ook belangenorganisaties dat innovatie meer accent moet krij-

gen. Mede door ondernemers- en brancheorganisaties leidt dit tot een groeiende stroom 

van initiatieven in de vorm van uiteenlopende samenwerkingsverbanden. De SER moe-

digt belangenorganisaties aan zich ervoor in te zetten dat dit type netwerkstructuren een 

vanzelfsprekendheid wordt. Dat is hard nodig. Vanuit internationaal perspectief bezien, 

vindt in Nederland maar in beperkte mate op innovatiegerichte samenwerking plaats. 

De SER is er verder voorstander van om het thema innovatie te agenderen voor overleg 

tussen kabinet en sociale partners en tussen sociale partners onderling. 

Minder verkokering en versnippering …

… in het overheidsbeleid …

De SER betreurt het dat er geen interdepartementale innovatiebrief is gekomen. Innovaties 

zijn immers op ieder beleidsterrein aan de orde en nemen vele vormen aan. Om verkoke-

ring en gebrekkige beleidsafstemming terug te dringen, zou volgens de raad moeten wor-

den toegewerkt naar een integraal, departementsoverstijgend kennis- en innovatiebeleid. 

Vanuit zo’n perspectief kan tevens veel beter invulling worden gegeven aan het streven 

naar duurzame ontwikkeling. 
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Ook de uitvoering van het beleid gericht op de kennis- en innovatieketen (onderwijs, 

onderzoek en innovatie) moet nog verder worden gestroomlijnd. Maatregelen die de 

Innovatiebrief op dit terrein noemt (Technopartner, nieuw r&d- samenwerkingsinstru-

ment) zijn goede aanzetten. Dat laat echter onverlet dat de wijze waarop het onderwijs- 

en onderzoeksbeleid alsook het innovatiebeleid worden uitgevoerd, flexibeler en trans-

paranter moet worden.

Tot slot dient meer onderlinge samenhang te worden aangebracht in de onderzoekspro-

grammering van de departementen; daarbij moet nadrukkelijker een link worden gelegd 

met de overheid als innovatieve aanbesteder en als launching customer. 

… bij de universiteiten …

Samenwerking en concentratie van universitaire (deel)disciplines moeten financieel wor-

den beloond om tot de nodige kritische massa (‘schaal’) te kunnen komen, dynamische 

onderzoeksnetwerken te ontwikkelen en ‘centers of excellence’ (wereldtop) mogelijk te 

maken. Dit past in een gericht Europees onderwijs- en onderzoeksbeleid om de onder-

zoekskwaliteit van een beperkt aantal Europese universiteiten te stimuleren. 

… bij de kennisinfrastructuur …

In de loop der tijd is een ondoorzichtige structuur van intermediaire organisaties 

gegroeid, die zijn betrokken bij de uitvoering van het kennis- en innovatiebeleid. Vooral 

kleinere bedrijven geven aan moeilijk de juiste partners in de kennisinfrastructuur te 

kunnen vinden. De SER vindt dat deze situatie moet veranderen. Als eerste stap op weg 

naar een hervorming van het innovatiesysteem kan het beste een pas op de plaats worden 

gemaakt: geen nieuwe intermediairs voordat duidelijk is hoe het systeem als geheel beter 

kan gaan functioneren. Het Innovatieplatform moet worden gevraagd binnen een 

bepaalde periode, bijvoorbeeld een half jaar, te adviseren over hoe de hele innovatieketen 

– van kennisontwikkeling tot kennisvalorisatie – productiever kan worden gemaakt, 

zonodig door systeemhervormingen. Daarbij zal lering moeten worden getrokken uit best 

practices. Daarnaast kan ‘slim’ gebruik worden gemaakt van experimenten.

… en bij het aantal innovatieve clusters

Terecht kiest de Innovatiebrief er nadrukkelijk voor dat bedrijven, publieke kennisinstel-

lingen en overheid samen ‘focus en massa’ creëren op een beperkt aantal strategische 

innovatiegebieden. Dit zijn gebieden waar bestaande en potentiële sterktes het best kun-

nen worden benut. Naar het oordeel van de raad moet vraagsturing hierbij het leidende 

beginsel zijn. In Nederland zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan met de regieor-

ganen Genomics en Acts en de Technologische Topinstituten. 

Volgens de SER moet het hierbij gaan om innovatieve clusters waarin ons land een com-

paratief voordeel heeft en die van strategisch belang zijn voor het innovatievermogen van 

het Nederlandse bedrijfsleven. De verwachting is dat deze clusters zullen aansluiten bij 

veelbelovende sleuteltechnologieën, die (mede) vorm geven aan systeeminnovaties voor 

de transitie naar een meer duurzame economie.
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Tot slot is bestendiging van de keuzes over een langere periode noodzakelijk. Deze nood-

zaak van continuïteit op strategische gebieden laat onverlet dat de overheid ook vol-

doende ondersteuning dient te bieden aan clusters die zich richten op gebieden van toe-

gepast onderzoek. 

Meer geld …

… uit de private sector…

Meer private investeringen zijn een noodzakelijke randvoorwaarde voor een versterking 

van de Nederlandse kenniseconomie. De r&d-uitgaven van het bedrijfsleven moeten in 

2010 fors hoger zijn om aan de Europese doelstellingen (Europese Raad van Barcelona in 

2002) te kunnen voldoen. De SER zou financiële instellingen willen aanmoedigen om een 

minder risicomijdende houding te kiezen bij de financiële ondersteuning van innova-

tieve projecten. Dit geldt niet alleen voor projecten van samenwerkingsverbanden tussen 

bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren, maar vooral ook voor innovatieve star-

tende ondernemers. De raad steunt bovendien initiatieven van de sectorale Ontwikke-

lings- en Opleidingsfondsen (O&O-fondsen), die door werkgevers en werknemers worden 

gefinancierd, om middelen in te zetten voor (sectoroverstijgende) innovatie- en producti-

viteitsbevorderende netwerken.

… en gerichte inzet van de extra overheidsmiddelen

De SER steunt de voorgestelde uitbreiding van Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelings-

werk (WBSO), waarbij deze regeling nog meer wordt toegespitst op het mkb. Deze fiscale 

regeling verlaagt de loonkosten voor personeel dat zich bezighoudt met r&d. Dat kleine 

bedrijven gemiddeld meer steun krijgen dan grote bedrijven vindt de raad te billijken. 

De aankondiging van een nieuwe regeling die technostarters van zogenoemd zaaikapi-

taal moet voorzien, leidt eveneens tot instemming van de SER. Bij de vormgeving van 

deze regeling moet volgens de raad veel aandacht worden geschonken aan kennisvalori-

satie. Dat kan door gefaseerde financiering, waarbij de publieke bijdrage afhankelijk is 

van private financiering van de laatste stap naar de markt. Daarvoor bieden diverse ele-

menten uit de eerder genoemde SBIR-regeling goede aanknopingspunten. Op Europees 

niveau zou de meerwaarde van een SBIR-achtige regeling moeten worden onderzocht. 

Verder moeten technostarters die zich in de kritische doorstartfase bevinden en innova-

tieve toepassingen in het mkb die relatief dicht bij de markt staan worden ondersteund, 

door knelpunten op de kapitaalmarkt zoveel mogelijk weg te nemen. De SER steunt de 

plannen van de staatssecretaris van EZ om de hiervoor ingerichte kredietfaciliteit (Besluit 

Borgstelling MKB) speciaal voor kleine bedrijven te verruimen. De raad beveelt aan te 

onderzoeken of ondersteuning van private participatiemaatschappijen de markt voor 

durfkapitaal een impuls kan geven.
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Voortrollende agenda …

...in één integraal document

De SER waardeert het dat de Innovatiebrief geen ‘dichtgetimmerd beleidsstuk’ is, maar 

een ‘voortrollende agenda’. Hoewel deze agenda al vele punten bevat, ontbreekt volgens 

de raad ten onrechte de innoverende overheid. Deze mag in een kennissamenleving niet 

ontbreken. 

Tot slot beveelt de SER het kabinet aan om de transparantie van het kennis- en innovatie-

beleid te vergroten, door jaarlijks een document te laten verschijnen waarin de beleids-

ontwikkeling, -uitvoering en -agenda zijn samengebracht. 

Belangrijkste SER-aanbevelingen in een notendop

Schematisch laat het voorgaande zich als volgt in trefwoorden samenvatten.

Aangrijpingspunten SER- aanbevelingen

Cultuuromslag

overheid • overheid als launching customer (elementen SBIR) 
• ‘leren van beleidsexperimenten’ onderdeel van VBTB-beleid

• beleidsevaluaties met beloning van effectief beleid

ondernemingen • bundeling van krachten door mkb-bedrijven 

• innovatie op ondernemingsagenda: experimenten, corporate venturing, 
intrapreneurship, interactief management

kennisinstellingen • hogescholen profileren zich als regionale kenniscentra

• universiteiten: kennisvalorisatie expliciete wettelijke taak; scherpere pro-
fielontwikkeling; goed onderwijs en onderzoek en kennisvalorisatie 

beter belonen (bekostigingsmodel); stimulering spin-offs

belangenorganisaties • ondernemers- en brancheorganisaties bevorderen innovatieve 

netwerkstructuren

Minder versnippering

overheid • toewerken naar integraal kennis- en innovatiebeleid

• meer samenhang in onderzoeksprogrammering departementen

ondernemingen • vraagbundeling door mkb-bedrijven

universiteiten • excellentie door samenwerking en concentratie  

kennisinfrastructuur • structuur voor intermediairs doorzichtiger, vooralsnog geen nieuwe 
intermediairs, Innovatieplatform adviseert over structuur kennisketen

thema’s • ondersteuning innovatieve clusters 

Meer geld

overheid • steun voor uitbreiding WBSO 

• nieuwe technostartersregeling met elementen uit SBIR-regeling



A D V I E S  O P  H O O F D L I J N E N

11

private sector • meer investeren in r&d en innovatie

• minder risicomijdende houding financiële instellingen
• middelen O&O-fondsen voor innovatie- en productiviteitsverhogende 

netwerken

Voortrollende agenda

overheid • innoverende overheid
• jaarlijkse rijksbrede voortgangsrapportage 

bedrijfsleven • innovatie vast punt op ondernemingsagenda 
• innovatie agenderen voor overleg tussen kabinet en sociale partners en 

tussen sociale partners onderling
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1 Inleiding

1.1 Innovatiebrief en adviesaanvraag 

De Sociaal-Economische Raad (SER) reageert met dit advies op de adviesaanvraag van 10 

oktober 20031 van de Minister van Economische Zaken over de Innovatiebrief In actie voor 

Innovatie2. De adviesaanvraag is nadrukkelijk open geformuleerd en bevat geen specifieke 

vragen.

Het Nederlandse innovatiebeleid vindt plaats tegen de achtergrond van de zogenoemde 

Lissabon-strategie. Deze strategie is een uitvloeisel van de Europese Top van Lissabon 

(maart 2000), waar de Europese Raad als doel heeft gesteld dat de Europese Unie zich 

tegen 2010 tot de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld heeft 

ontwikkeld, die in staat is tot een duurzame economische groei met meer en betere 

banen en een hechtere sociale samenhang. Tijdens de Top van Göteborg (maart 2001) is 

daar expliciet een ecologische dimensie aan toegevoegd, waardoor de Lissabon-strategie 

zich uitstrekt tot de drie domeinen van duurzame ontwikkeling3. Van belang is verder 

dat de Europese Raad op de Top van Barcelona (maart 2002) een ambitieuze r&d- en inno-

vatiedoelstelling heeft afgesproken, namelijk dat de totale uitgaven aan r&d en innovatie 

in de EU-lidstaten in 2010 gemiddeld op drie procent van het bruto binnenlands product 

(bbp) moeten liggen, waarvan tweederde van de kant van het bedrijfsleven. 

In het licht van de Lissabon-strategie heeft het tweede kabinet-Balkenende – evenals eer-

dere kabinetten – de ambitie uitgesproken, dat de Nederlandse economie in 2010 tot de 

top van Europa zal behoren. De Innovatiebrief geeft de hoofdlijnen van het Nederlandse 

innovatiebeleid weer. Deze laten zich bondig samenvatten onder het motto: ‘Beter inno-

vatieklimaat’, ‘Meer innovatieve bedrijven’ en ‘Benutten van innovatiekansen’. De uit-

werking vindt plaats aan de hand van tien oplossingsrichtingen (tabel 1.1). De Innovatie-

brief is geen ‘dichtgetimmerd beleidsstuk’ maar een voortrollende agenda voor innova-

tie.

1 De adviesaanvraag is als bijlage 1 in dit advies opgenomen.

2 Ministerie van Economische Zaken, In actie voor Innovatie, Nederlandse kenniseconomie naar de Europese top,

Den Haag, 2 oktober 2003. De Innovatiebrief bestaat uit drie delen: Hoofdlijnen van het innovatiebeleid (I), Aanalyse 

van de Nederlandse innovatiepositie (deel II) en Uitwerking van de oplossingsrichtingen (deel III).

3 De drie dimensies van duurzaamheid die de Lissabon-strategie onderscheidt – duurzame economische groei, hech-

tere sociale samenhang en aandacht voor milieu en natuur – komen grotendeels overeen met de invulling die de SER 

aan duurzame ontwikkeling geeft. De SER ziet het streven naar een duurzame ontwikkeling als een invulling van het 

streven naar maatschappelijke welvaartsvergroting. Maatschappelijke welvaart omvat volgens de raad niet alleen 

materiële vooruitgang (welstand en productiviteitsgroei), maar ook sociale vooruitgang (welzijn en sociale cohesie) 

en een goede kwaliteit van de leefomgeving (ruimtelijke en milieukwaliteit). Zie SER-advies Nationale strategie voor 

duurzame ontwikkeling, publicatienr. 02/07, Den Haag 2002. 
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tabel 1.1 De hoofdlijnen en oplossingsrichtingen van de Innovatiebrief

1.2 Probleem- en vraagstelling

Probleemstelling

Nederland heeft een productiviteitsprobleem, zo blijkt uit alle macro-economische ana-

lyses van de afgelopen jaren4. Om te voorkomen dat de economische terugval die zich in 

het begin van deze eeuw heeft ingezet structureel wordt, is naast een hogere arbeidspar-

ticipatie een verhoging van de productiviteitsgroei noodzakelijk5. Die noodzaak komt 

nog eens extra pijnlijk naar voren uit de groeiprestaties van de economie: Nederland is 

sinds enige tijd hekkensluiter in de EU en volgens de najaarsprognoses van de Economi-

sche Commissie behoudt Nederland deze positie ook in 20046. 

Een bevredigende productiviteitsgroei is onlosmakelijk verbonden met een goed ontwik-

keld innovatievermogen7. Ook hier stemt de ontwikkeling van de afgelopen jaren som-

ber. Zo komt uit recent onderzoek naar voren dat de innovativiteit van de Nederlandse 

industrie in de periode 1998-2000 (de meest recente gegevens) lijkt te zijn afgenomen ten 

opzichte van de periode 1996-19988. De teruggang doet zich het sterkst voor in het mid-

denbedrijf; in het grootbedrijf is de teruggang geringer. 

Hoofdlijn Oplossingsrichting

• Verbeter innovatieklimaat 1 Intensivering WBSO met bijna 30 procent

2 Nieuw r&d-samenwerkingsinstrument

3 Aanpak dreigend tekort kenniswerkers

• Meer innovatieve bedrijven 4 Technopartner
5 Benutting mkb-potentie door betere kennisoverdracht

6 Gerichte werving kennisintensieve bedrijvigheid

• Benutten innovatiekansen 7 Systeemverandering kennisinstellingen

8 Actieplannen ICT en life sciences
9 Nieuw instrument voor focus en massa

10 Nederland internationaal op de kaart 

4 De SER heeft de productiviteitsproblematiek geanalyseerd in zijn adviezen Sociaal-economisch beleid 2000-2004 

(publicatienr. 00/08, Den Haag 2000) en Sociaal-economisch beleid 2002-2006 (publicatienr. 02/08, Den Haag 2002). 

Zie ook bijlage 4, par. 4.1.

5 Zie bijvoorbeeld: CPB, Macro-Economische Verkenning 2004, Den Haag 2003.

6 Economische Commissie, Najaarsprognose 2003-2005, Brussel 2003.

7 Zie bijvoorbeeld: P. Donselaar, H. Erken en L. Klomp, Innovatie en productiviteit. Een analyse op macro-, meso- en 

microniveau. Ministerie van Economische, EZ-onderzoeksreeks 3, Den Haag 2003. 

8 C.C. van der Graaff et al., De innovativiteit van de Nederlandse industrie, editie 2003, EIM, Zoetermeer 2003. Van der 

Graaff et al. gebruikten voor dit onderzoek de meest recente CBS-gegevens. De conclusie is in de eerste plaats geba-

seerd op de afname van de r&d-uitgaven bij het midden- en grootbedrijf. Bovendien werd in het middenbedrijf in 

2000 bijna een kwart minder r&d-personeel ingezet dan in 1998. De aandacht voor procesaspecten bij innovatie 

daalde eveneens. Het percentage bedrijven dat niet-technologische vernieuwingen doorvoerde lag in de onder-

zochte periode een stuk lager. Ten slotte daalde de output van innovatie. Dit blijkt uit de daling van het percentage 

bedrijven met gerealiseerde innovaties in de periode 1998-2000.
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Tegen deze achtergrond heeft het kabinet innovatie en kennis terecht hoog op de poli-

tieke agenda geplaatst. De Innovatiebrief geeft aan dat het Nederlandse innovatiesysteem 

sterke en zwakke punten heeft (tabel 1.2). 

tabel 1.2 Sterke en zwakke punten in het Nederlandse innovatiesysteem

Bron: In actie voor innovatie, op.cit., deel II, pp. 3-5. 

Ook de SER heeft in diverse adviezen zijn zorg geuit over de ontwikkeling van de Neder-

landse kenniseconomie, met name over de achterblijvende productiviteitsgroei en het 

tekortschietende innovatievermogen. Zo schetst de raad in zijn advies over het sociaal-

economisch beleid 2002-2006 diverse beleidslijnen om het Nederlandse innovatievermo-

gen te vergroten9. Veel van deze elementen zijn ook in de innovatiebrief terug te vinden: 

wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven, beschikbaarheid en kwaliteit van 

kenniswerkers, innovatief ondernemerschap, benutting van onderzoeksresultaten. 

Recenter presenteerde de SER een innovatieagenda voor het hoger onderwijs en onderzoek10.
De noodzaak voor zo’n innovatieagenda is groot, zo stelt de raad, want in weerwil van de 
grote ambities verslechtert de Nederlandse positie op onderwijsterrein eerder dan dat 
deze verbetert. Voor het hoger onderwijs zijn volgens de raad drie strategieën nodig: een 
basis-, breedte- en dieptestrategie. De basisstrategie richt zich vooral op de overheid en haar 
verantwoordelijkheid voor een adequate basisbekostiging voor het hoger onderwijs. De 
breedtestrategie heeft primair betrekking op de instellingen. Deze strategie omvat een 
groot aantal inspanningen die de extra investeringen van de overheid dienen te verster-
ken. Bij de dieptestrategie gaat het erom additionele investeringen van zowel publieke als 
private bronnen gericht te besteden aan veelbelovende en vernieuwende ontwikkelingen, 
waarvan het initiatief bij voorkeur bij de instellingen ligt in partnership met het bedrijfs-
leven. 
Bij de uitwerking van de bovengenoemde innovatieagenda moet er evenwicht bestaan 
met andere opleidingsniveaus om een positieve ontwikkeling van de kenniseconomie 
mogelijk te maken. Zo is een stevige basis van goed opgeleide vaklieden op het niveau van 
het middelbaar beroepsonderwijs onontbeerlijk voor het nationale innovatievermogen. 
Vmbo- en mbo-instellingen en roc’s hebben hierin een belangrijke rol te spelen. Het gaat 

Sterke punten Zwakke punten

• hoog niveau wetenschappelijk onderzoek
• goede prestaties m.b.t. patenten

• relatief hoge medefinanciering van publiek 

toegepast onderzoek door bedrijfsleven
• grote toegang tot en hoog gebruik van ICT 

• groot aantal kenniswerkers in algemene zin 

• achterstand r&d-intensiteit bedrijven
• groeiend tekort aan kenniswerkers (bèta’s, 

technici en r&d’ers)

• te weinig innovatief ondernemerschap
• onvoldoende benutting van 

onderzoeksresultaten

• wisselwerking kennisinfrastructuur-
bedrijfsleven

• financiering van innovatie

9 SER-advies Sociaal-economisch beleid 2002-2006, op.cit., hfst. 6.

10 SER-advies Kennis maken, kennis delen, publicatienr. 03/04, Den Haag 2003.
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erom een adequate aansluiting tussen de verschillende opleidingsniveaus binnen de 
beroepskolommen tot stand te brengen. In zijn advies over Het nieuwe leren heeft de raad 
diverse aangrijpingspunten geschetst om zowel via het initiële onderwijs als via postini-
tiële trajecten te bewerkstelligen dat het niveau van de beroepsbevolking wordt opge-
waardeerd en dat knelpunten tussen vraag en aanbod op beroepsniveau kunnen worden 
opgelost11.

De zorg om het achterblijvende innovatievermogen van de Nederlandse economie heeft 

het Dagelijks Bestuur van de SER (DB-SER) tijdens de informatiefase van het tweede kabi-

net-Balkenende aangezet een ‘brandbrief’ naar de kabinetsinformateurs Hoekstra en 

Korthals Altes te sturen12. Om het innovatievermogen van de Nederlandse economie te 

stimuleren, moet onder meer de interactie tussen bedrijven en kennisinstellingen wor-

den verbeterd, zodat kennisgeneratie resulteert in kennisexploitatie ten behoeve van 

maatschappelijk nuttige innovaties. Onder het motto ‘Kennis moet stromen’ merkt het 

DB-SER over deze problematiek op:

De ontwikkelde kennis in onderwijs- en kennisinstellingen moet toegankelijk worden gemaakt om 

voor maatschappelijke doeleinden en door bedrijven te worden benut. Daarbij is in het bedrijfs-

leven een brede maatschappelijke oriëntatie nodig, waarbij de sociale en milieueffecten zwaar 

meewegen. De samenwerking tussen bedrijven – zowel de grote bedrijven als het mkb – en kennis-

instellingen is hierbij van groot belang. Daarnaast moet ook binnen de kennisinstellingen een 

sterke groei van hightech starters worden bevorderd. Hoewel er diverse initiatieven zijn om het 

kennisaanbod en de kennisvraag transparanter te maken, is hier nog veel werk te verzetten. 

Naast de kennisinstellingen zelf hebben de bedrijven en hun (branche)organisaties hierin een 

taak. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat een klimaat ontstaat waarin zowel univer-

siteiten en hogescholen als ondernemingen worden geprikkeld om nieuwe kennis te exploiteren 

en in economische waarde te vertalen. Zo moeten onderzoekers niet alleen op de kwaliteit van 

wetenschappelijke publicaties worden afgerekend, maar ook op de toepassingsmogelijkheden 

ervan. 

Vraagstelling

De adviesaanvrager stelt de SER geen expliciete vragen. Mede in reactie op de Innovatie-

brief geeft de raad in dit advies zijn opvatting over de wijze waarop:

1 innovatief gedrag kan worden gestimuleerd, zodat in alle geledingen van de Neder-

landse economie een daadwerkelijke cultuuromslag wordt bereikt;

2 innovatief ondernemerschap kan worden gestimuleerd;

3 de wisselwerking tussen de kennisinfrastructuur en het innoverende bedrijfsleven 

kan worden verbeterd;

4 de ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse onderwijs-, onderzoeks- en inno-

vatiebeleid kan worden verbeterd.

11 SER-advies Een leven lang leren, publicatienr. 02/10, Den Haag 2002.

12 Deze brief van 25 april 2003 is als bijlage 3 opgenomen.
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Bij de beantwoording van deze vragen gaat de raad in dit advies onder meer in op de ver-

antwoordelijkheden die verschillende actoren hierbij hebben en op de wijze waarop deze 

verantwoordelijkheden globaal kunnen worden ingevuld. De uitwerking kan niet van 

bovenaf worden opgelegd, maar moet op de geëigende niveaus door betrokkenen zelf 

worden opgepakt. Het Innovatieplatform kan hierbij een stimulerende en aanjagende rol 

vervullen.

Verder komt in dit advies maar in beperkte mate de Europese component van het kennis- 

en innovatiebeleid aan bod. De raad onderkent ten volle de noodzaak van een goede 

afstemming tussen het Nederlandse kennis- en innovatiebeleid en het desbetreffende 

beleid van de Europese Unie. De raad neemt zich voor dit thema te betrekken bij de 

behandeling van de adviesaanvraag over de Lissabon-strategie, die het kabinet voor 2004 

heeft aangekondigd. Achtereenvolgende Europese Raden hebben deze strategie nader 

vormgegeven, waardoor deze naast een economische en sociale ook een ecologische 

dimensie kent.

1.3 Opbouw van het advies

Het vervolg van dit advies bestaat uit twee hoofdstukken. 

Hoofdstuk 2 staat grotendeels los van de Innovatiebrief en gaat in op de eerste vraagstel-

ling: hoe kan innovatief gedrag worden gestimuleerd, zodat in alle geledingen van de 

Nederlandse economie een daadwerkelijke cultuuromslag wordt bereikt? 

In hoofdstuk 3 geeft de SER commentaar op de Innovatiebrief. De vraagstellingen 2, 3 en 4 

vormen hierbij de leidraad. Commentaar en aanbevelingen vloeien voor een belangrijk 

deel voort uit de analyse van de innovatieproblematiek, die als bijlage 4 van dit advies is 

opgenomen.

De voorbereiding van het advies is door het Dagelijks Bestuur van de SER in handen 

gelegd van de ad hoc Werkgroep Innovatie van de Commissie Sociaal-Economisch 

Beleid13. Het advies is door de raad vastgesteld in zijn vergadering van 19 december 2003. 

Het verslag van de vergadering is op te vragen bij het secretariaat van de raad. Na vaststel-

ling is het verslag ook via de website van de SER te raadplegen (www.ser.nl). 

13 De samenstelling van de werkgroep en de commissie is opgenomen in bijlage 2.
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2 Stimulering van innovatief gedrag in alle geledingen

2.1 Inleiding

Vooral door de voortgaande internationalisering van het bedrijfsleven en snelle techno-

logische ontwikkelingen (in het bijzonder op het terrein van de ICT) is innovatie voor 

bedrijven steeds belangrijker geworden om economisch gezond te blijven. Het karakter 

en de verschijningsvormen van innovatie zijn daarbij de afgelopen jaren ingrijpend ver-

anderd. In de innovatiepraktijk van bedrijven kunnen twee trends worden waargeno-

men, die dwars door alle typen bedrijvigheid heen lopen1. Ten eerste vindt innoveren 

steeds meer in netwerken plaats. Dit gebeurt onder meer doordat bedrijven zich sterker 

op hun kerncompetenties concentreren en doordat het onmogelijk is geworden om alle 

benodigde kennis in eigen huis te ontwikkelen en te onderhouden. Ten tweede groeit het 

besef dat innoveren méér is dan investeren in r&d alleen (zie kader). Innoveren is steeds 

meer een teaminspanning van verschillende geledingen in een bedrijf, die technische en 

niet-technische aspecten samenbrengen. 

1 Zie ook: AWT-advies Backing Winners. Van generiek technologiebeleid naar actief innovatiebeleid. Adviesnr. 53,

Den Haag 2003, hfst. 2.

Innovatie en kennis

In dit advies wordt innovatie gezien als vernieuwing van goederen, dien-

sten, processen of organisatievormen. Innovatie vraagt kennis. Dat kan 

nieuwe kennis zijn waarvoor onderzoek is gedaan, maar nieuwe kennis kan 

ook tot stand komen door het combineren van bestaande kennis. Door de 

creatie van toegevoegde waarde in materiële en immateriële zin verhoogt 

innovatie de maatschappelijke welvaart. Voor bedrijven vertaalt dit zich in 

kengetallen als omzetstijging, groter concurrentievermogen en hogere win-

sten. Daarnaast kan kennis worden omgezet in innovaties die zich richten 

op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voor de totstandbren-

ging van innovaties is het combineren van verschillende soorten kennis 

noodzakelijk. In de dagelijkse bedrijfspraktijk kan een onderscheid worden 

gemaakt tussen technologische kennis (nieuwe materialen, producten en 

productieprocessen), marktkennis (marktontwikkelingen, behoeften van 

afnemers en consumenten), organisatorische kennis (samenwerkingsvor-

men, mobiliseren van kennis en ideeën) en sociale kennis en vaardigheden 

(ondernemerschap, leiderschap, teambuilding).
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Tegen deze achtergrond schetst dit hoofdstuk de context waarbinnen het innovatiever-

mogen van de Nederlandse economie moet worden versterkt. Centraal staat daarbij de 

gedachte dat in een kenniseconomie van alle actoren innovatiegericht gedrag mag wor-

den verwacht. Naast de overheid gaat het dan om ondernemers, werknemers, onderne-

mers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties, kennisinstellingen en kennisin-

termediairs.

Dit hoofdstuk begint met een paragraaf waarin de noodzaak van een cultuuromslag en 

van een beter innovatieklimaat wordt aangegeven (par. 2.2). Vervolgens laat paragraaf 2.3 

zien dat samenwerking op alle fronten vereist is. Tot slot komen in paragraaf 2.4 diverse 

aangrijpingspunten naar voren die het innovatievermogen op bedrijfsniveau kunnen ver-

sterken.

2.2 Cultuuromslag in een beter innovatieklimaat

Cultuuromslag noodzakelijk …

Hoewel het innovatiebeleid door de overheid wordt gevoerd, is deze uiteraard slechts een 

van de actoren die het innovatievermogen van ons land kan bevorderen. Een kenniseco-

nomie met een groot innovatievermogen vereist innovatief gedrag in alle geledingen van 

de economie. Terecht spreekt de Innovatiebrief daarom over de noodzaak van een cul-

tuuromslag. In vergelijking met veel andere landen wordt de Nederlandse cultuur vaak 

als risicomijdend getypeerd2. De noodzakelijke cultuuromslag begint met het maat-

schappelijke besef dat ondernemerschap een voorwaarde is voor welvaartsontwikkeling 

in brede zin3. Daarbij past ook de notie dat ondernemerschap risicovol is, dat succes 

loont en dat falen (faillissement) niet rampzalig hoeft te zijn en beslist niet negatief dient 

te worden beoordeeld. 

Innovatie wordt vaak voorgesteld als een lineair proces dat loopt via een 

aantal min of meer vaste, opeenvolgende stadia van kennisproductie: van 

kennisontwikkeling naar commerciële toepassing. Aan deze benadering kle-

ven nadelen omdat meestal sprake is van in elkaar grijpende cycli van veran-

deringsprocessen. Innovatie kan daardoor beter worden voorgesteld als een 

circulair proces, waarin voortdurend (ogenschijnlijk vaak vrij willekeurige) 

interacties tussen de spelers plaatsvinden.

 

2 Zie: N. Bosma, Entrepreneurial activity and innovative start-ups in the Netherlands, in: EIM, Entrepreneurship in the 

Netherlands, Zoetermeer 2003, hfst. 1. 

3 Het CPB hanteert in zijn studie De pijlers onder de kenniseconomie (Den Haag 2002, p. 241) ook nadrukkelijk het brede 

welvaartsbegrip als doel van het kennisbeleid. 
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… en een beter innovatieklimaat cruciaal

Innovatief gedrag gedijt het best in een goed innovatieklimaat. Op dit vlak is in Neder-

land sprake van een verslechterende situatie. Zo beoordeelt de Europese Commissie het 

Nederlandse innovatieklimaat als ‘losing momentum’ op grond van een aantal structurele 

zwaktes4. Illustratief is ook de sterke daling van ons land op een aantal internationale 

ranglijsten, die de aantrekkelijkheid van het nationale vestigingsklimaat uitdrukken. De 

structurele zwaktes komen uiteindelijk tot uitdrukking in de macro-economische presta-

ties. In de laatste jaren van de vorige eeuw behoorde ons land tot de snelste groeiers van 

de Europese Unie. Deze situatie is inmiddels sterk veranderd. Nederland scoorde de laag-

ste bbp-groei van alle EU-landen in 2002. Bij deze omslag speelt de ontwikkeling van de 

productiviteitsgroei een belangrijke rol. De relatief hoge bbp-groei in ons land in de jaren 

negentig werd veroorzaakt door de groei van de arbeidsparticipatie. De trendmatige pro-

ductiviteitsgroei vertoont echter sinds het begin van de jaren tachtig een neerwaartse 

ontwikkeling5. Deze ontwikkeling zal gekeerd moeten worden om de economische groei 

in de toekomst op peil te houden.

Zeker tegen de achtergrond van de huidige sombere vooruitzichten van de Nederlandse 

economie is het dan ook zeer terecht dat versterking van het innovatieklimaat een van 

de drie hoofdlijnen van de Innovatiebrief is. 

In zijn advies over het sociaal-economisch beleid 2002-2006 komt de SER met een groot 

aantal aanbevelingen om het Nederlandse innovatieklimaat te verbeteren6. Naast een 

goede werking van productmarkten (in samenhang met de interne Europese markt) zijn 

er andere voorwaarden: een concurrerend fiscaal klimaat, lage administratieve lasten en 

een mededingingsbeleid waarin een balans wordt gevonden tussen bestrijding van scha-

delijke kartels enerzijds en het toestaan van productieve vormen van samenwerking 

anderzijds7. 

Er wordt in dit advies niet ingegaan op de vraag wat op deze terreinen moet gebeuren ter 

verbetering van het innovatieklimaat. Dit advies spitst zich vooral toe op het kennis- en 

innovatiebeleid. Als onderdeel van dit beleid moet de overheid innovatief ondernemer-

schap faciliteren (zie par. 3.3), voorwaarden scheppen voor een betere wisselwerking tus-

sen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven (par. 3.4) en zorgen voor een verbetering 

van de wijze waarop het Nederlandse kennis- en innovatiebeleid wordt ontwikkeld en uit-

gevoerd (zie par. 3.5). Ook moet de overheid zich ervoor inzetten dat er voldoende kennis-

werkers met adequate kwalificaties beschikbaar zijn8. Goed werkende onderwijs- en 

arbeidsmarkten zijn daarbij belangrijke voorwaarden. 

4 Europese Commissie, European Innovation Scoreboard 2001, Brussel 2001.

5 Zie: bijlage 4, figuur 4.2. 

6 SER-advies Sociaal-economisch beleid 2002-2006, op.cit., inz. hfst. 6.

7 Zie meer in het bijzonder: SER-advies Evaluatie en aanpassing Mededingingswet, publicatienr. 03/06, Den Haag 2003.

8 Zie hiervoor het SER-advies Kennis maken, kennis delen, op.cit.
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2.3 Samenwerking op alle fronten

Voor een innovatieve kenniseconomie is versterking van het innovatieklimaat een 

belangrijke randvoorwaarde. Maar er is meer nodig. Voor een echte cultuuromslag moe-

ten alle actoren de handen ineenslaan9. Zo moeten samenwerkingsverbanden tussen par-

tijen uit bedrijfsleven (ondernemingen, ondernemers- en werknemersorganisaties, 

brancheorganisaties), kennisinstellingen en overheden geen uitzondering maar vanzelf-

sprekend zijn (zie kader). Die samenwerking vindt vaak plaats in regionale samenwer-

kingsverbanden en binnen ketens en clusters.

Zelforganiserend vermogen van bedrijfsleven van groot belang

Innovatie is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bedrijven. Vooral bij veel 

mkb-bedrijven is echter te weinig aandacht voor innovatie. Voor een deel wordt dit ver-

oorzaakt door niet-technologische knelpunten voor innovatie zoals het ontbreken van 

een expliciete strategie10. Ondernemers- en brancheorganisaties, bedrijfslichamen (pro-

9 Dit is ook de kern van het AWT-advies Netwerken met kennis. Kennisabsorptie en kennisbenutting door bedrijven. 

Adviesnr. 56, Den Haag 2003.

Samenwerkingsverbanden in het innoverende agrocluster

Van oudsher zijn de bedrijfsactiviteiten in het agrocluster sterk verweven 

met de kennisontwikkeling aan de Universiteit van Wageningen en gerela-

teerde onderzoeksinstellingen. Onder druk van internationale ontwikkelin-

gen en maatschappelijke problemen (milieu, gezondheid, dierenwelzijn en 

dergelijke) vinden in het agrocluster veel innovaties plaats; vaak gebeurt dat 

in regionale samenwerkingsverbanden. 

Voor het stimuleren van bedrijfsoverstijgende vernieuwingsprocessen in het 

glastuinbouwcomplex is bijvoorbeeld de Stichting Innovatie Glastuinbouw 

Nederland (SIGN) in het leven geroepen. Deze netwerkorganisatie – die deel 

uitmaakt van de Vakgroep Glastuinbouw van LTO Nederland – stelt zich ten 

doel een vitale en duurzame glastuinbouw mogelijk te maken en bij te dra-

gen aan het verder ontwikkelen van een sterk economisch cluster dat ook 

maatschappelijk wordt gewaardeerd. De SIGN wil dat doen door het schep-

pen van ruimte voor een stimulerend debat en interactie met onverwachte 

partners, door het ontwerpen van nieuwe concepten en door het tot stand 

laten komen van innovatieprogramma’s.

• Bron: LTO-Nederland.

10 Zie verder bijlage 4, par. 4.
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duct- en bedrijfschappen) en kennisintermediairs hebben hier een belangrijke innovatie-

bevorderende rol te spelen. 

Ondernemers- en brancheorganisaties werken door voorlichting en een breed scala van 

andere activiteiten aan een groter innovatiebewustzijn van bedrijven (zie kader)11. Op 

deze wijze wordt onder meer gewerkt aan een betere wisselwerking met kennisinstellin-

gen, niet alleen in de universitaire wereld maar, vooral van belang voor het mkb, ook in 

het hoger beroepsonderwijs. Een voorbeeld hiervan is de aanstelling van regioregisseurs 

als uitvloeisel van de samenwerking die MKB-Nederland is aangegaan met hogescholen. 

Deze regisseurs zijn het aanspreekpunt voor ondernemers bij de hogescholen. Door zijn 

kennis van zowel de bedrijven als de hogescholen kan de regioregisseur daartussen ban-

den smeden (zie ook par. 3.4). 

Daarnaast moet het mkb beter gebruikmaken van de mogelijkheden om door bundeling 

van krachten innovaties te stimuleren. Dat vraagt een actieve samenwerking van de be-

drijven met leveranciers, afnemers en zelfs concurrenten. Ook hier is een rol voor onder-

nemers- en brancheorganisaties en voor bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen) 

weggelegd. Het is de taak van de overheid om de obstakels voor netwerkvorming zoveel 

mogelijk op te ruimen en samenwerking – binnen grenzen – te ondersteunen.

11 Zie bijvoorbeeld: VNO-NCW, Innovatiebevordering door brancheorganisaties, Den Haag 2001. 

De rol van ondernemers- en brancheorganisaties bij innovatie-
bevordering

De rol van ondernemers- of brancheorganisaties kan diverse vormen aanne-

men. Zo zijn in de agrarische sector door brancheorganisaties diverse initia-

tieven ontplooid om tot ingrijpende vernieuwingen (systeeminnovaties) te 

komen; het SER-advies Innovatie voor duurzaam voedsel en groen (02/09) bevat 

hiervan tal van voorbeelden.

Ondernemers- of brancheorganisaties kunnen ook bewerkstelligen dat 

bedrijven gemeenschappelijke artikelcodes (‘open’ standaarden) afspreken, 

waardoor de voordelen van ICT kunnen worden benut en enorme besparin-

gen mogelijk zijn. Een ander voorbeeld is het initiatief van MKB-Nederland 

en brancheorganisaties om problem solving units op te zetten, waarin onder-

zoekers en ondernemers zitting hebben, die op specifieke technologiegebie-

den knelpunten voor mkb-bedrijven proberen op te lossen. Verder heeft het 

ontbreken van uniforme afspraken over intellectueel eigendom VNO-NCW 

en de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) 

aangezet om gezamenlijke uitgangspunten te formuleren, gebaseerd op best 

practices. 
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Verder kunnen grote bedrijven en kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen) 

mkb-bedrijven over een belangrijke drempel helpen door faciliteiten (zoals laboratoria, 

dure apparatuur en ‘clean rooms’) beschikbaar te stellen. Het is bemoedigend dat enkele 

(zeer) grote bedrijven met aanzienlijke r&d-inspanningen deze weg bewandelen12. Ook 

andere grote bedrijven en diverse instellingen in het hoger onderwijs zoeken deze vorm 

van samenwerking met kleine, vaak startende ondernemingen. Hiervoor is uiteraard ook 

een coöperatieve houding van (mkb-)bedrijven een vereiste. Zo moeten zij zich toeganke-

lijk opstellen voor stages van docenten en studenten, zodat deze beter inzicht krijgen in 

de bedrijfsbehoeften. De effecten van nauwere samenwerking zouden nog kunnen wor-

den versterkt door een grotere bereidheid van financiële instellingen om in samenwer-

kingsverbanden te participeren. Een andere (minder risicomijdende) opstelling van 

financiële instellingen is ook wenselijk ten aanzien de financiële ondersteuning van 

opeenvolgende fasen van innovatieve starters. 

De SER constateert dat de laatste tijd diverse hoopvolle initiatieven voor samenwerking 

zijn ontstaan. Illustratief hiervoor is het besluit van het Nederlands Forum voor Techniek 

en Wetenschap (NFTW) om jaarlijks een innovatieconferentie te organiseren, waar uni-

versiteiten, bedrijfsleven en overheid op het hoogste niveau afspraken presenteren om 

het innovatieve ondernemerschap te stimuleren. Dit type initiatieven verdient navolging 

en verspreiding. De raad moedigt alle betrokkenen aan hun ervaringen uit te dragen, 

zodat hieruit lessen voor de toekomst zijn te trekken.

2.4 Naar een innovatiever bedrijfsleven

Innovatie op de ondernemingsagenda…

Belangrijke aangrijpingspunten liggen in het bedrijf zelf: bij de ondernemer en zijn per-

soneel. Het is van belang dat ondernemingsbesturen een open oog hebben voor de lange-

termijnbelangen van hun onderneming en de samenleving13. Om een onderneming 

goed op de toekomst voor te bereiden, zouden daarom vaker expliciete innovatiedoelen 

als onderdeel van de bedrijfsstrategie moeten worden geformuleerd14. 

Een grotere nadruk op innovatief gedrag in ondernemingen vereist organisatorische aan-

passingen: meer ruimte voor experimenten en multifunctionele teams15. Ook kan vaker 

dan nu de stimulering van intern ondernemerschap (‘intrapreneurship’) in (grotere) onder-

nemingen een belangrijke plaats krijgen16. Dit geldt ook voor de strategische en/of com-

merciële mogelijkheden die corporate venturing biedt, zowel via spinning in als spinning out 

12 In Nederland hebben enkele multinationale ondernemingen bijvoorbeeld zogenaamde ‘corporate venturing pro-

gramma’s’ gestart met als doel te investeren in (interne en externe) start ups.

13 Zie: SER-advies De winst van waarden, publicatienr. 00/11, Den Haag 2000.

14 ‘Duidelijke innovatiedoelen’ blijkt de belangrijkste determinant voor innovatief ondernemersgedrag op bedrijfs-

niveau. Zie: J.P.J. de Jong, R. Kemp en J. Meijaard, Incentives to innovate, EIM, Zoetermeer 2002. 

15 ‘Experimenteerruimte’ en ‘multifunctionele teams’ blijken de belangrijkste innovatiebevorderende factoren op het 

niveau van de individuele medewerker. Zie: J.P.J. de Jong, R. Kemp en J. Meijaard, op.cit.

16 Zie bijvoorbeeld: T. Elfring, Corporate ondernemerschap en venturing.
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van activiteiten. In de praktijk gebeurt een en ander veelal in de vorm van relatief auto-

nome organisatorische eenheden (ventures), die intensieve interacties met de moederorga-

nisatie alsook met actoren daarbuiten onderhouden. 

De SER roept ondernemers en werknemers op om innovatie op de ondernemingsagenda 

te zetten. De vertegenwoordigende organisaties – ondernemers- en werknemersorganisa-

ties, brancheorganisaties, bedrijfslichamen – kunnen hierbij een ondersteunende rol ver-

vullen. Door ‘slimmer’ te gaan werken kan de arbeidsproductiviteit worden verhoogd. 

Praktijkvoorbeelden illustreren dat andere werkmethodes met meer zeggenschap op de 

werkvloer in grotere betrokkenheid en motivatie van werknemers resulteren (innovatie 

van onderop). Een netwerkeconomie vraagt niet alleen om een grotere oriëntatie van 

bedrijven op hun externe relaties, ook binnen de onderneming is betere kennisuitwisse-

ling essentieel voor het innovatievermogen. Door interactief management maakt de lei-

ding beter gebruik van het beschikbare menselijke potentieel (kennis en kunde, ‘ogen en 

oren’). Door mensen meer ruimte te geven en ook binnen ondernemingen verkokering te 

doorbreken (multidisciplinaire teams) ontwikkelen zich nieuwe ideeën en stijgt de pro-

ductiviteit17. Naast deze interne aangrijpingspunten kan innovatief ondernemerschap 

worden gestimuleerd door kennisuitwisseling op de verschillende bedrijfsniveaus met 

afnemers, leveranciers en zelfs concurrenten te bevorderen. De brancheorganisaties zou-

den deze ontwikkelingen moeten ondersteunen. Daarnaast kunnen ondernemingsraden 

meehelpen een innovatieve ondernemingscultuur te bevorderen door innovatie binnen 

de onderneming aan de orde te stellen en hier samen met de leiding en het personeel op 

een actieve en constructieve manier mee aan de slag te gaan. 

 

… en op de CAO-agenda

Positief is in dit verband dat zowel ondernemers- als werknemersorganisaties innovatie 

een plek op de CAO-agenda willen geven. Juist in de huidige moeilijke economische situa-

tie vindt de SER het belangrijk, dat in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over een 

‘agenda voor de toekomst’ worden gemaakt, bij voorkeur met duidelijke innovatiedoel-

stellingen voor komende jaren. De SER is er daarom voorstander van om het thema inno-

vatie te agenderen voor overleg tussen kabinet en sociale partners en tussen sociale part-

ners onderling. 

De genoemde ‘agenda voor de toekomst’ bevat overigens diverse elementen die in het 

kader van de Stichting van de Arbeid al geruime tijd veel aandacht krijgen. Te denken valt 

aan het stimuleren van de employability van werknemers – bijvoorbeeld via het levens-

loopbewust persoonlijk ontwikkelingsplan of niet-functiegerichte scholing, training en 

stages – waardoor hun functionele flexibiliteit toeneemt18. Ook gaat het dan om krach-

17 Zie voor voorbeelden: VNO-NCW, Naar een innovatieve bedrijfscultuur, Den Haag 2001; J. Meijer, Iedereen directeur, 

FEM-business, 9 augustus 2003, pp. 18-20.

18 Zie onder meer de volgende documenten van de Stichting van de Arbeid: Werk maken van employabilitybeleid!

(publicatienr. 2/01) en Actieprogramma voor het leven lang ontwikkelen van competenties en kwalificaties (2002). 
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tige voortzetting van het erkennen van Eerder Verworven Competenties (EVC). Het is van 

belang dat bij zowel employabilitybeleid als de toekenning van EVC’s alle werknemers 

worden betrokken. Daarnaast kan worden afgesproken, dat Ontwikkelings- en Oplei-

dingsfondsen (O&O-fondsen) de mogelijkheid krijgen om middelen in te zetten voor sec-

toroverstijgende activiteiten: scholingstrajecten, loopbaanbeleid en dergelijke19. Dit sluit 

aan bij een trend waarbij deze fondsen zich bewegen in de richting van Ontwikkelings- 

en Arbeidsmarktfondsen met een faciliterende en ondersteunende functie in het kader 

van het employabilitybeleid20. De SER vindt het wenselijk te onderzoeken of de beschik-

bare middelen ook kunnen worden ingezet voor (sectoroverstijgende) netwerken, die 

innovatie- en productiviteitsbevordering beogen. 

19 Ontwikkelings- en Opleidingsfondsen zijn sectorale fondsen, die vanuit de bedrijven door werkgevers en werk-

nemers worden gefinancierd en die zijn opgezet om scholing en opleiding binnen de sector te bevorderen.

20 Zie: Stichting van de Arbeid, Werk maken van employabilitybeleid!, op.cit., inz. p. 17.
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3 De Innovatiebrief: commentaar en aanbevelingen

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geeft de SER commentaar op de Innovatiebrief. De aanbevelingen 

vloeien voor een belangrijk deel voort uit de analyse van de innovatieproblematiek, die 

als bijlage 4 van dit advies is opgenomen. Begonnen wordt met een algemeen commen-

taar (par. 3.2). Vervolgens komen meer specifieke thema’s aan bod:

• overheidsstimulering van innovatief ondernemerschap (par. 3.3);

• betere wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven (par. 3.4);

• verbetering van de coördinatie van het Nederlandse kennis- en innovatiebeleid

(par. 3.5).

3.2 Algemeen commentaar

Innovatiebrief geeft goede richting

Het verheugt de SER dat kennis en innovatie een prominente plaats hebben gekregen in 

het hoofdlijnenakkoord van het tweede kabinet-Balkenende. Zoals eerder door de SER en 

anderen is betoogd, kan de ambitie om tot de meest dynamische kenniseconomieën ter 

wereld te behoren slechts realiteit worden als de bereidheid bestaat te investeren – door 

overheid én bedrijfsleven (ondernemers en werknemers) – in structuurversterkende 

maatregelen en activiteiten1. Dat vereist naast meer geld ook aanpassingen in beleid, 

instituties en mentaliteit. In die zin biedt de Innovatiebrief goede aanknopingspunten: 

er komen meer overheidsmiddelen beschikbaar en er is een Innovatieplatform opgericht, 

dat onder meer als taak heeft plannen uit te werken voor de te volgen innovatiestrategie, 

met inbegrip van kennisontwikkeling en -exploitatie. Verder onderkent het kabinet blij-

kens de Innovatiebrief dat het beleid tot nu toe te versnipperd is geweest, dat institutio-

nele knelpunten moeten worden aangepakt en dat een cultuuromslag nodig is waarin 

excelleren wordt aangemoedigd en beloond. 

Kanttekeningen: duurzaamheid prominenter …

Naast deze positieve waardering plaatst de SER ook enkele algemene kanttekeningen. 

Terecht stelt de Innovatiebrief dat duurzaamheid een rode draad in het innovatiebeleid 

moet zijn. Het is daarom te betreuren dat naast het doel van economische waardever-

meerdering de samenhang met de sociale en ecologische dimensies van duurzaamheid 

niet prominenter in beeld komt. Sinds de Europese Top van Göteborg (maart 2001) is de 

milieucomponent naast economische groei en sociale cohesie immers de derde pijler van 

de Lissabon-strategie. Dit past in het streven naar welvaartsverhoging in brede zin, zoals 

de SER in zijn adviezen uitdraagt. In het Nederlandse beleid krijgt het streven naar duur-

1  Zie bijvoorbeeld de in hoofdstuk 1 genoemde ‘brandbrief’ van DB-SER. 
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zame ontwikkeling uitwerking in het Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling van juli 

2003; een cruciaal onderdeel van dit actieprogramma is het al eerder gestarte transitie-

beleid, dat via systeeminnovaties een duurzame samenleving tot stand moet brengen2. 

De Innovatiebrief volstaat met een verwijzing naar de energietransitie, waar het ministe-

rie van Economische Zaken verantwoordelijk voor is. Hier wreekt zich de departementale 

insteek van de brief. De SER meent dat innovatiebeleid veel nadrukkelijker en explicieter 

moet worden verknoopt met andere beleidsterreinen waar duurzaamheidsvraagstukken 

prominent spelen. 

… doorbreking van verkokering zichtbaarder …  

De departementale insteek brengt de SER tot zijn tweede kanttekening. De Innovatiebrief 

bepleit betere samenwerking en doorbreking van verkokering. Daartoe zijn ook goede 

aanzetten gedaan. Toch is de Innovatiebrief een EZ-brief. De raad betreurt dit. Hij geeft 

de voorkeur aan een interdepartementale innovatiebrief. Innovaties zijn op vele beleidster-

reinen aan de orde en nemen naast technologische ook sociale, organisatorische en 

bestuurlijke vormen aan. Daarom verdient een benadering waarin het kennis- en innova-

tiebeleid rijksbreed wordt gepresenteerd de voorkeur. De raad pleit er dan ook voor om 

de beleidsafstemming in de presentatie van volgende kabinetsnota’s beter te laten door-

klinken. 

De transparantie van het innovatiebeleid zal verder toenemen als jaarlijks over de voort-

schrijdende ontwikkeling en uitvoering van het rijksbrede kennis- en innovatiebeleid in 

een apart document wordt gerapporteerd. In dit document zou ook de voortrollende 

agenda voor innovatie moeten worden opgenomen. 

De SER beveelt het Innovatieplatform aan het innovatiebeleid in de volle breedte te 

beschouwen. 

… meer aandacht voor gehele innovatietraject… 

In de derde plaats merkt de SER op dat de Innovatiebrief relatief veel aandacht besteedt 

aan kennisontwikkeling, de ‘voorkant’ van het innovatietraject. Dit is terecht tegen de 

achtergrond dat kennisontwikkeling zonder overheidsbemoeienis onvoldoende van de 

grond komt (marktfalen), waardoor maatschappelijk wenselijke investeringen in kennis 

achterwege blijven. De SER acht echter meer aandacht voor maatregelen gericht op ken-

nisoverdracht en het toepasbaar maken van kennis in het bedrijfsleven noodzakelijk. In 

het bijzonder zijn er problemen bij het aantrekken van geld voor het traject tussen ‘proof 

of principle’ en ‘proven concept’, omdat venture capitalists en andere financiers zich vooral

2 Het Nederlandse transitiebeleid is in 2001 gestart en beoogt in een termijn van dertig jaar systeeminnovaties te 

bewerkstelligen om te komen tot duurzaamheid op vier terreinen: energiehuishouding, landbouw, mobiliteit en 

grondstoffengebruik. Zie voor de SER-opvattingen over de transitie naar een duurzame energiehuishouding het 

advies Nationaal Milieubeleidsplan 4 (publicatienr. 01/08); de transitie naar een duurzame landbouw staat centraal 

in het advies Innovatie voor duurzaam voedsel en groen (02/09); in het advies Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 

(01/03) geeft de raad aanzetten voor de ontwikkeling naar een duurzame mobiliteit.
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richten op de zogenoemde ‘tweede financieringsronde’; het moment dat een product 

vrijwel rijp is voor de markt3.

Een zwakke stee in de Nederlandse kennis- en innovatieketen is verder de wisselwerking 

tussen kennisontwikkeling en kennisvalorisatie. Deze wisselwerking is belangrijk, 

omdat er steeds minder sprake is van een lineair proces – een aantal min of meer vaste, 

opeenvolgende stadia – en steeds meer van een circulair proces, waarin voortdurend 

(ogenschijnlijk vaak vrij willekeurige) interacties tussen de kennisschakels plaatsvinden. 

Door een gebrekkige wisselwerking tussen de verschillende schakels in de kennisketen 

komen innovaties vaak niet van de grond4. Hoewel de Innovatiebrief aanzetten geeft om 

de wisselwerking tussen de kennisschakels te verbeteren, meent de raad dat hier nog veel 

extra inspanningen nodig zijn. Een van de centrale vragen hierbij is hoe het beleid pro-

cessen in netwerkstructuren in de gewenste richting kan beïnvloeden. 

… en een innoverende overheid … 

De laatste kanttekening betreft het ontbreken van de overheid als inspirerende innovatieve 

actor. Dit is teleurstellend in het licht van de grote maatschappelijke uitdagingen 

(gezondheidszorg, milieu, veiligheid, verkeerscongestie), waar innovaties nodig zijn om 

de effectiviteit en doelmatigheid van overheidsbeleid te verbeteren. De overheid zou via 

prikkels die zij aan actoren geeft en via haar eigen bestedingen veel meer aan innovatie 

kunnen doen. Innovatieve mechanismen zijn nodig om maatschappelijke behoeften in 

adequate publieke goederen en diensten om te zetten5. In een kennissamenleving mag 

een innoverende overheid niet ontbreken. Door middel van beleidsinitiatieven, door bun-

deling van inkopen en door investeringen kunnen publieke instellingen impasses door-

breken en innovaties stimuleren; de overheid als innovatieve aanbesteder (launching custo-

mer)6. De SER roept het kabinet op de mogelijkheid te benutten om door overheidsop-

drachten innovatie in het bedrijfsleven gericht te versterken. De Small Business Investment 

Research (SBIR) regeling uit de Verenigde Staten kan hierbij als voorbeeld dienen7.

De raad meent dat de innoverende overheid prominent op de innovatieagenda moet wor-

den geplaatst. Daarnaast zouden ministeries in hun onderzoeksprogrammering veel 

meer samenhang moeten aanbrengen en tot geïntegreerde vraagstellingen voor maat-

3 Zie bijlage 4, par. 4.2.

4 Ibid., par. 5.

5 Een goed voorbeeld van zo’n innovatief mechanisme is de introductie van het instrument van emissiehandel in het 

Europese klimaatbeleid. Door grote industriële bedrijven een gelimiteerd aantal verhandelbare CO2-emissierechten 

toe te wijzen, resulteert dit systeem in kostenefficiënte emissiereducties. Zie: SER-advies Nationale CO2-emissiehan-

del in Europees perspectief, publicatienr. 02/04, Den Haag 2002.  

6 Zo kunnen in overheidsopdrachten functionele eisen worden vastgelegd die de ontwikkeling van innovatieve dien-

sten en goederen stimuleren. Ook kan de overheid door gericht in te kopen de marktkansen van ‘duurzame’ produc-

ten sterk verbeteren. Zie: SER-advies Duurzaamheid vraagt om openheid – op weg naar een duurzame consumptie, 

publicatienr. 03/02, Den Haag 2003. 

7 Zie bijlage 4, par. 4.3.
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schappelijke vraagstukken moeten komen. Met de Adviesraad voor het Wetenschaps- en 

Technologiebeleid (AWT) en de ondertekenaars van de Kennisstrategie 2010 is de SER voor-

stander van “concerted action voor wetenschap en innovatie binnen de publieke sector”8. 

… die barrières slecht

De innoverende overheid zal veel barrières moeten slechten. Naast het doorbreken van 

verkokering en een veel grotere gerichtheid op integraal beleid vraagt de SER aandacht 

voor drie punten.

Een eerste aandachtpunt is de spanning tussen innovaties in het overheidsbeleid en het 

VBTB-beleid (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording). Hoewel de raad het doel 

van het VBTB-beleid (verantwoording afleggen over het gevoerde beleid) onderschrijft, 

moet er wel ruimte blijven voor beleidsexperimenten9. Van experimenten is de uitkomst 

per definitie onzeker. Wanneer bewindslieden aan experimenten niet meer willen begin-

nen omdat zij, als de uitkomst tegenvalt, daarop afgerekend kunnen worden, schiet het 

VBTB-beleid zijn doel voorbij en bevordert dit beleid verstarring en risicomijdend gedrag. 

De raad is er voor om dit probleem te ondervangen door ‘leren van beleidsexperimenten’ 

ook als VBTB-doelstelling te benoemen. 

Ten tweede beveelt de SER de overheid aan innovatiebeleid goed te evalueren en daaraan 

ook consequenties te verbinden; ook hier moet succes lonen.

Een derde aandachtspunt is de verhouding tussen de nationale innovatieambities en het 

Europese innovatiebeleid. De Lissabon-strategie kan alleen succesvol zijn als de Europese 

Unie de kaders schept waarbinnen nationale overheden een effectief innovatiebeleid 

kunnen voeren. Beleidsafstemming tussen Brussel en de nationale beleidsmakers alsook 

het wegnemen van wettelijke Europese belemmeringen moeten hierbij een belangrijke 

plaats innemen10. Voorzover andere lidstaten het niet zo nauw met de EU-regels nemen, 

is het zaak deze landen daarop aan te spreken. Daarnaast moet nationaal beleid de moge-

lijkheden van de Europese wet- en regelgeving ten volle benutten. 

De SER realiseert zich dat aanpassingen in de Europese regelgeving niet eenvoudig zijn 

aan te brengen, zoals de trage totstandkoming van het gemeenschapsoctrooi illustreert. 

8 Zie: AWT-advies Naar een nieuw maatschappelijk contract, publicatienr. 50, Den Haag 2003; de Kennisstrategie 2010: 

Kennis, kennis, kennis van februari 2003 is ondertekend door VNO-NCW, KNAW, NWO, TNO en VSNU.

9 SER-advies Sociaal-economisch beleid 2002-2006, op.cit., inz. p. 187.

10 Hier doen zich wel dilemma’s voor. De Europese steunwetgeving is hiervan een voorbeeld. Deze wetgeving legt grote 

beperkingen op aan nationale overheidsondersteuning van innovatietrajecten die zich in de latere ontwikkelingsfa-

sen bevinden. Ondersteuning van die fasen staat namelijk op gespannen voet met het Europese mededingingsbe-

leid. Bovendien belemmert het steunkader de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven.
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3.3 Overheidsstimulering van innovatief ondernemerschap 

Oplossen van competentieproblemen …

Belangrijke overheidstaken bij de bevordering van innovatief ondernemerschap zijn het 

aanpakken van competentieproblemen en het geven van prikkels die innovatief onderne-

mersgedrag uitlokken. 

Bij de competentieproblemen gaat het om tekortkomingen op het gebied van ondernemer-

schap en employability en om het verkrijgen van en het effectief omgaan met kennis. De 

basis wordt hiervoor gelegd in het onderwijsstelsel. Onlangs heeft de SER nog zijn grote 

zorg over de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs uitgesproken en het kabinet 

aangespoord op een breed front verbeteringen in gang te zetten11. 

Het verheugt de raad dat het kabinet in de Innovatiebrief aankondigt ondernemerschap 

in het onderwijs te gaan stimuleren en dat plannen worden ontwikkeld om de beschik-

baarheid en kwaliteit van kenniswerkers te vergroten. De raad heeft in diverse adviezen 

plannen ontvouwd om het onderwijsniveau en de employability van de (toekomstige) 

beroepsbevolking te verbeteren12. Het bedrijfsleven heeft hier natuurlijk ook zelf een 

grote eigen verantwoordelijkheid. Om het innovatieve ondernemerschap verder te ver-

sterken, moet de overheid zich toeleggen op specifieke knelpunten. Te denken valt aan 

stimulansen om hoger opgeleiden in dienst te nemen, aan ondersteuning van initiatie-

ven om innovatiegerichte opleidingstrajecten van de grond te tillen en aan het streven 

om de personele mobiliteit (stages, detacheringen) te vergroten13. 

… en versterking van ondernemerschap 

Innovatief ondernemerschap is de resultante van factoren die ondernemers op bedrijfs-

niveau beïnvloeden, en omgevingsfactoren. Meer specifiek gaat het om marktfactoren 

(bijvoorbeeld prijs- of kwaliteitsconcurrentie, vraagontwikkeling), bedrijfsgerelateerde 

factoren (bedrijfsmissie, innovatiedoelen) en persoonsgebonden factoren (persoonlijke 

betrokkenheid, uitdaging in het werk)14. Veel van deze factoren zijn slechts indirect door 

overheidsbeleid te sturen. Innovatie is in deze gevallen een kwestie van goed onderne-

merschap: processen die binnen de muren van de onderneming gestuurd en gecontro-

leerd worden. De overheid beschikt echter wel over instrumenten om de prikkels tot 

innovatie te versterken.

Het belangrijkste financiële instrument is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelings-

werk (WBSO). De Innovatiebrief kiest voor uitbreiding van dit generieke instrument door 

het jaarlijkse WBSO-budget gefaseerd te verhogen van 350 miljoen euro tot 450 miljoen 

11 SER-advies Kennis maken, kennis delen, op.cit., p. 7.

12 Zie de adviezen over respectievelijk een leven lang leren in de kenniseconomie (Het nieuwe leren, publicatie-

nr. 02/10) en de innovatiestrategie voor het hoger onderwijs (Kennis maken, kennis delen, op.cit.).   

13 Zie ook het AWT-advies Netwerken met kennis, op.cit.

14 Zie: J.P.J. de Jong, R. Kemp en J. Meijaard, Incentives to innovate, EIM, Zoetermeer 2002.
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euro in 2007. Deze fiscale regeling verlaagt de loonkosten voor personeel dat zich bezig-

houdt met r&d en daaraan gerelateerde werkzaamheden. Bedrijven in alle sectoren – 

groot én klein – hebben gelijke toegang tot de WBSO. Wel is het zo dat kleine r&d-bedrij-

ven door het toepassen van twee schijven met afnemende percentages15 gemiddeld meer 

steun krijgen dan grote r&d-bedrijven16. De SER vindt dat hiervoor goede argumenten 

aan te voeren zijn: kleinere bedrijven ondervinden schaalnadelen, hebben moeilijker toe-

gang tot kredieten (kredietmarktimperfecties) en zijn relatief risicomijdend. 

De SER was eerder al voorstander van een substantiële intensivering van de WBSO en 

steunt de budgettaire uitbreiding dan ook van harte17. De WBSO is naar zijn mening een 

van de weinige instrumenten die de overheid ten dienste staan om de private r&d op een 

directe wijze te stimuleren. Wel vraagt de raad aandacht voor de administratieve lasten 

bij de uitvoering ervan. Deze moeten tot een minimum worden beperkt. 

Om de Nederlandse economie op het spoor van de Barcelona-doelstelling te zetten (zie 

par. 1.1), is meer nodig dan uitbreiding van de WBSO. In het algemeen moet een aantrek-

kelijk ondernemingsklimaat worden geschapen om meer private r&d-investeringen in 

Nederland uit te lokken en te voorkomen dat ondernemingen hun inspanningen op het 

terrein van r&d en innovatie meer en meer buiten Nederland uitvoeren. Verder zullen de 

investeringen in kennis en innovatie in ons land geïntensiveerd moeten worden18. Er 

moet ook een aantal meer specifieke knelpunten worden aangepakt. De raad denkt daar-

bij aan het geringe aantal startende ondernemers in kennisintensieve sectoren (de zoge-

noemde technostarters), onvoldoende kennisbenutting in het bedrijfsleven en het weinig 

tot innovatie uitdagende karakter van overheidsbestedingen. 

Stroomlijning startersregelingen

Het relatief geringe aantal startende ondernemers in Nederland doet zich versterkt voor 

in de kennisintensieve sectoren en is daardoor vooral een knelpunt voor de Nederlandse 

kenniseconomie19. Het startersbeleid is momenteel veel te versnipperd. De verschillende 

regelingen (Twinning, Biopartner, Dreamstart) worden daarom geïntegreerd in één rege-

ling, Technopartner. Deze nieuwe regeling zal in samenwerking met het Innovatieplat-

form verder worden uitgewerkt.  

15 De eerste schijf bedraagt nu nog 40 procent van de loonkosten (tot een bedrag van € 90.756), de tweede schijf

13 procent. De regeling wordt beter op het mkb toegesneden door verlenging van de eerste schijf (naar € 120.000) 

en verhoging van het percentage van deze schijf (van 40 naar 42 procent). Het percentage van de tweede schijf gaat 

van 13 naar 14 procent.

Technostarters krijgen extra ondersteuning in de WBSO. Voor hen is de eerste schijf 60 procent van de loonkosten.

16 De WBSO bereikt vooral MKB-bedrijven. In 2001 had 95 procent van de WBSO-aanvragen en tweederde van de 

beschikbare middelen betrekking op dit typen bedrijven. Zie: E. Brouwer et al., WBSO nader beschouwd. Onderzoek 

naar de effectiviteit van de WBSO, EZ onderzoeksreeks nr. 4, Den Haag 2002. 

17 SER-advies Sociaal-economisch beleid 2000-2004, op.cit., p. 93.

18 Zie bijlage 4, par. 4.1.

19 Zie: N. Bosma, Entrepreneurial activity and innovative startups in the Netherlands, in Entrepreneurship in the Nether-

lands. Knowledge transfer: developing high-tech ventures, Den Haag 2003, pp. 9-20. 
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De SER vindt de stroomlijning van verschillende startersregelingen een goede zaak om 

daarmee de transparantie en toegankelijkheid voor de deelnemers te verbeteren. Aan de 

andere kant moet worden voorkomen dat de stroomlijning tot gevolg heeft dat Techno-

partner onvoldoende wordt toegesneden op de behoeften van de verschillende typen star-

tende ondernemers en specifieke karakteristieken van de kennisketen in de verschillende 

branches. Er moet een goede balans worden gevonden tussen de noodzaak van een trans-

parante en toegankelijke ondersteuning van startende ondernemers enerzijds en de 

behoefte aan maatwerk anderzijds. 

Meer financiële mogelijkheden voor technostarters en innovatieve mkb’ers 

De Innovatiebrief kondigt nieuwe regelingen aan die technostarters moeten voorzien van 

zogenoemd zaaikapitaal. Deze regelingen zijn hard nodig om de knelpunten die starters 

op het terrein van de financiering ondervinden doeltreffend aan te pakken. Op dit 

moment zijn de details van de beoogde regelingen nog onbekend zodat commentaar 

alleen op hoofdlijnen mogelijk is. 

De SER staat een regeling voor ogen die technostarters en innovatieve mkb-bedrijven in 

financieel opzicht een stevige duw in de rug geeft. De raad wil het kabinet daarbij 

nadrukkelijk wijzen op enkele positieve elementen uit de al eerder genoemde SBIR-rege-

ling die in de Verenigde Staten een krachtige motor is gebleken voor het aanjagen van 

innovatie in het mkb (zie bijlage 4). Een positief element uit de regeling is de toekenning 

van financiering in verschillende, opeenvolgende fasen. De eerste fase bestaat uit een 

haalbaarheidsstudie. In een vervolgfase kan twee jaar worden gewerkt aan de ontwikke-

ling van het desbetreffende plan. Ten slotte moet het idee marktrijp worden gemaakt. 

Voordeel van deze gefaseerde aanpak is dat evaluatiemomenten worden ingebouwd om 

te bekijken of een idee-in-ontwikkeling effectief realiseerbaar is. Daarbij is de voorwaar-

delijke overheidsfinanciering van de tweede fase een stevige stok achter de deur. Deze 

fase wordt alleen ingezet als een derde partij bereid wordt gevonden de derde fase – de 

marktintroductie – te financieren. Deze stevige nadruk op valorisatie is een van de ele-

menten die van de SBIR een succes hebben gemaakt20. Naar het oordeel van de raad ver-

dient een SBIR-achtige opzet met een gefaseerde aanpak en een relatief beperkte looptijd 

(twee tot vier jaar voor het doorlopen van alle fasen) om die reden navolging in de rege-

ling voor technostarters. 

De raad pleit dus niet voor een kopie van de SBIR. De Nederlandse situatie verschilt te veel 

van de Amerikaanse om de regeling klakkeloos over te nemen (zie verder bijlage 4). Wel 

is het de moeite waard te onderzoeken of een SBIR-achtige regeling op Europese schaal 

meerwaarde biedt ten opzichte van bestaande instrumenten.

Verder moeten technostarters die zich in de kritische doorstartfase bevinden en innova-

tieve toepassingen in het mkb die relatief dicht bij de markt staan, worden ondersteund 

20 Zie bijlage 4, par. 4.3.
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door knelpunten op de kapitaalmarkt zoveel mogelijk weg te nemen. De raad steunt de 

plannen van de staatssecretaris van EZ om de hiervoor ingerichte kredietfaciliteit (Besluit 

Borgstelling MKB) speciaal voor kleine bedrijven te verruimen21. Verder beveelt hij aan te 

onderzoeken of ondersteuning van private participatiemaatschappijen de markt voor 

durfkapitaal een impuls kan geven. De Amerikaanse Small Business Investment Companies 

(SBIC) regeling kan hiervoor een leidraad zijn22. De in de naam van de regeling genoemde 

bedrijven zijn private investeringsmaatschappijen. Onder bepaalde voorwaarden is de 

Amerikaanse overheid bereid het vermogen van deze fondsen te versterken. Deze voor-

waarden houden onder meer in dat het overheidsdeel bij een deconfiture pas mag wor-

den aangesproken als het eigen vermogen geheel gebruikt is. Met SBIC’s verveelvoudigde 

de Amerikaanse overheid de hoeveelheid durfkapitaal voor kleine bedrijven, terwijl zij 

tegelijkertijd zeker stelde dat fondseigenaren belastinggeld met dezelfde zorg investeren 

en beheren als hun eigen geld.

 

Onvoldoende kennisbenutting in het bedrijfsleven…

Zoals in paragraaf 2.4 werd aangegeven, doen knelpunten op het terrein van innovatief 

ondernemerschap zich voor bij alle typen bedrijven23. In delen van het bedrijfsleven lijkt 

er een tendens om zich meer op de korte termijn te oriënteren, waardoor innovatief han-

delen minder prioriteit dreigt te krijgen24. Verder zijn eigen r&d-activiteiten steeds vaker 

verknoopt met onderzoek in kennisinstellingen, waardoor een grotere externe afhanke-

lijkheid is ontstaan. Goed netwerkbeheer, deelname aan publiek-private onderzoekspro-

gramma’s en gezamenlijke r&d-inspanningen met anderen zijn hierdoor cruciaal gewor-

den. Tot slot benutten veel ondernemingen het aanwezige innovatiepotentieel bij het 

eigen personeel onvoldoende25. 

Bij mkb-bedrijven is het beeld gedifferentieerd. Kennisintensieve mkb-bedrijven (koplo-

pers) en ontwikkelingsgerichte mkb-bedrijven (zonder eigen onderzoeksafdeling) werken 

in het algemeen nauw samen met een veelheid van actoren in breed geschakeerde 

samenwerkingsverbanden. Vooral voor de kleinere bedrijven met weinig hoger opgeleid 

personeel is het vinden van de juiste kennis echter problematisch en is ondersteuning 

gewenst. Het technologievolgende mkb, ten slotte, is op zoek naar mogelijkheden om 

bestaande technologieën toe te passen in de eigen bedrijfsvoering. Hier is ondersteuning 

door intermediairs noodzakelijk. Verder zou meer aandacht voor strategievorming en 

21 De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 30 oktober 2003 aangekondigd dat zij de kredietmogelijkheden 

voor mkb-bedrijven gaat verruimen door het door EZ gegarandeerde borgstellingskrediet aan te passen. Hierdoor 

kunnen meer ondernemers (naar schatting zo’n 600) met een financieringsvraag van minder dan 100.000 euro van 

deze regeling profiteren.

22 Zie ook: Fins succes niet zo simpel te kopiëren, Het Financieele Dagblad, 6 augustus 2003. 

23 De AWT (Netwerken met kennis, op.cit.) onderscheidt zes typen bedrijven uiteenlopend van grote multinationals met 

eigen r&d-afdelingen tot en met mkb-bedrijven waarin innovatie geen regulier onderdeel van de bedrijfsvoering is. 

24 H. Hollander en R.J.W. Tijssen, Minder fundamenteel onderzoek, ESB, 21 maart 2001, pp. 212 en 213.

25 Zie bijvoorbeeld: J.P.J. de Jong, R. Kemp en J. Meijaard, Incentives to innovate, op.cit. Zie ook: de

VNO-NCW-brochure Naar een innovatieve bedrijfscultuur, op.cit.
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vraagbundeling de positie van het technologievolgende mkb-bedrijven sterk kunnen ver-

beteren. 

… vraagt om gedifferentieerde aanpak

Deze korte typering onderstreept de grote heterogeniteit van het Nederlandse bedrijfsle-

ven. De bevordering van het innovatieve ondernemerschap vraagt volgens de SER daarom 

om een gedifferentieerde aanpak; de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 

(AWT) werkt langs deze lijnen. Volgens de SER moet specifieke  overheidsbemoeienis zich 

vooral richten op de versterking van het innovatievermogen van het mkb. De meer dan 

500.000 mkb-bedrijven die Nederland telt, vormen bij elkaar een enorm potentieel voor 

kennisontwikkeling en -toepassing en de daarbij behorende productiviteits- en werkgele-

genheidsgroei. Het mkb wordt over het algemeen als een van de meest dynamische 

onderdelen van het bedrijfsleven beschouwd vanwege de relatief grote in- en uitstroom 

van bedrijven. Toch is het aantal innovatieve bedrijven juist in dit bedrijfssegment rela-

tief laag26. De SER vindt dat het kabinetsstreven erop gericht moet zijn het aantal inno-

vatieve mkb-bedrijven de komende jaren flink uit te breiden. 

De Innovatiebrief geeft geen vastomlijnde plannen voor bevordering van het innovatie-

vermogen van het mkb. Dit knelpunt moet volgens de brief worden aangepakt door mkb-

bedrijven en kennisinstellingen uit te dagen de vertaalslag van kennisontwikkeling naar 

kennistoepassing beter te laten verlopen. Verder moeten netwerken van mkb-bedrijven 

en kennisaanbieders worden gevormd of versterkt en zal Syntens een grotere rol moeten 

spelen bij de wisselwerking tussen deze partijen. Een en ander moet in samenwerking 

met het Innovatieplatform verder worden uitgewerkt, zo stelt de Innovatiebrief.

Volgens de SER gaat het bij een versterking van het innovatievermogen van mkb-bedrij-

ven er vooral om instrumenten in te zetten (of te ontwikkelen) die het ontwikkelingsge-

richte mkb (‘slim’ combineren van bestaande technologie) en het technologievolgende 

mkb (toepassen van bestaande technologie) bedienen. Hierbij komen diverse specifieke 

maatregelen in beeld27. Voor een belangrijk deel hebben deze betrekking op een betere 

wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, het thema dat in de volgende para-

graaf aan bod komt.

Overheid moet vaker innovatief aanbesteden 

De overheid zou zelf veel sterker als aanjager van innovaties kunnen fungeren als een 

deel van haar middelen via innovatiegerichte aanbestedingsprocedures wordt besteed28. 

Ondernemingen worden zo tot innovatieve voorstellen uitgedaagd. Het aanbestedings-

26 Zie: bijlage 4, par. 4.

27 Zie: AWT-advies Netwerken met kennis, op.cit.

28 De verschillende overheidsniveaus zetten gezamenlijk jaarlijks voor ongeveer 8 procent van het bbp aan overheids-

opdrachten uit bij externe partijen. Zie: Ministerie van Economische Zaken, Europees aanbesteden: haal pegels uit die 

regels, Den Haag 1999.
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mechanisme selecteert op de kwaliteit van de ingediende voorstellen en zorgt er in begin-

sel voor dat het beschikbare budget over de beste voorstellen wordt verdeeld. Aanbeste-

dende overheidsdiensten richten zich momenteel te sterk op het kortetermijnbelang van 

kosteneffectief inkopen. Eerder heeft de SER zich sterk gemaakt voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen29. De cultuuromslag die hierbij aan de orde is, raakt niet 

alleen het bedrijfsleven maar ook overheden die in hun hoedanigheid van inkoper en 

opdrachtgever een belangrijke marktpartij zijn. De SBIR-regeling laat in de Verenigde Sta-

ten zien dat de overheid met het aanbesteden van opdrachten innovatie kan stimuleren. 

Ook kan met innovatieve aanbestedingen invulling worden gegeven aan de duurzaam-

heidscomponent van de innovatieagenda. Via aanbestedingsprocedures kan bijvoorbeeld 

samenwerking worden afgedwongen met het oogmerk systeeminnovaties voor een meer 

duurzame productie te realiseren. Het ministerie van EZ zou bij deze verschuiving van 

het kortetermijn- naar het langetermijnperspectief het voortouw moeten nemen en met 

steun van andere departementen dit onderwerp op de innovatieagenda dienen te plaat-

sen.

3.4 Betere wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven

Verbetering van instrumentarium …

De SER is verheugd over de aankondiging in de Innovatiebrief dat er een gestroomlijnd 

instrumentarium komt om r&d-samenwerking te bevorderen. Belangrijk daarbij is dat 

het instrument voor diverse soorten samenwerkingsverbanden toegankelijk is en dat 

relevante beoordelingscriteria (kwaliteit, innovativiteit, duurzaamheid en economisch 

potentieel) zijn gekozen. De Innovatiebrief formuleert de uitgangspunten voor program-

matische samenwerking in r&d op zwaartepunten, maar verwijst naar het Innovatieplat-

form voor advies over het aanbrengen van de samenhang. Bij de te kiezen thema’s moe-

ten naast groeibevorderende activiteiten ook nadrukkelijk maatschappelijke thema’s 

(gezondheid, milieu, veiligheid, verkeerscongestie) in beeld komen.

… maar ook het hoger onderwijs moet worden versterkt …

Om kennis beter te laten stromen, kan volgens de raad niet met de instrumentele insteek 

vanuit de EZ-invalshoek worden volstaan. Het is cruciaal dat het onderwijsniveau op alle 

fronten wordt verbeterd. Verontrustend is in dit verband dat, mede door de extra inspan-

ningen van andere landen, de Nederlandse positie eerder verslechtert dan verbetert30. De 

kenniseconomie en de versterking van het innovatievermogen van Nederland vragen om 

een hoge kwaliteit van het gehele onderwijs, van primair tot en met het hoger onderwijs 

maar ook van scholing en postinitieel tertiair onderwijs. De SER vraagt hierbij ook 

nadrukkelijk aandacht voor de stagnerende doorstroming in de beroepskolom. Daar-

naast is het vroegtijdig schoolverlaten een van de grootste problemen van de kenniseco-

29 SER-advies De winst van waarden, publicatienr. 00/11, Den Haag 2000.

30 Zie: SER-advies Kennis maken, kennis delen, op.cit., p. 7.
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nomie. Onderwijs moet meer dan ooit een voorwerp van de aanhoudende zorg der rege-

ring zijn. 

Bij universiteiten en hogescholen moeten diverse veranderingen plaatsvinden om de 

‘kennisparadox’ aan te pakken. Deze vertrekt vanuit het gegeven dat de Nederlandse uni-

versiteiten veelal onderzoek van topkwaliteit leveren. Het is van cruciaal belang deze 

situatie voor de toekomst zeker te stellen en verder uit te bouwen. Maar, paradoxaal 

genoeg, leidt deze hoge onderzoekskwaliteit niet of nauwelijks tot innovatief gebruik 

van nieuwe kennis. Een betere afstemming tussen kennisontwikkeling en kennisvalori-

satie is daarom bitter noodzakelijk. Hogescholen kunnen daarbij ook een belangrijke rol 

spelen.

… door kwaliteitsbevordering van universiteiten …

De kwaliteit van Nederlandse universiteiten moet volgens de SER via de volgende lijnen 

worden bevorderd:

• Samenwerking en concentratie van universitaire (deel)disciplines moeten worden doorge-

zet om tot de nodige kritische massa (‘schaal’) te kunnen komen, dynamische 

onderzoeksnetwerken te ontwikkelen en centers of excellence mogelijk te maken31. De 

ambitie moet zijn om in ieder geval op een aantal terreinen tot de wereldtop te beho-

ren; de Europese hoger onderwijs- en onderzoeksruimte vormt hiervoor het referen-

tiekader. De overheid kan hieraan sturing geven door bijvoorbeeld in het bekostigings-

model condities op te nemen met betrekking tot de gewenste kritische massa of 

samenwerking in consortia. De ambitie om toponderzoek te verrichten maakt univer-

siteiten aantrekkelijk voor binnenlandse en buitenlandse promovendi en postdocto-

rale studenten.

• Universiteiten moeten een profiel kunnen ontwikkelen met verschillende accenten op de 

combinatie van de taken onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Het bekostigings-

model zou in de zin van prestatiebeloning tot consequenties voor de diverse profielen 

moeten leiden. Daarbij zou moeten gelden dat zowel kwalitatief goed onderwijs en 

goede onderzoekskwaliteit als kennnisvalorisatie worden beloond. Een scherpere

profilering vraagt wel om waarborgen met betrekking tot de toegankelijkheid en 

regionale spreiding van hoger onderwijs.

• Om de Europese inbedding van de nationale hogeronderwijssystemen te verbeteren, 

beoogt het Bologna-proces (the European higher education area) in de desbetreffende 

Europese landen een uniforme kwalificatie- en gradenstructuur tot stand te brengen. 

Naast versterking van dit proces zijn vervolgstappen nodig om de onderzoekskwaliteit 

van een beperkt aantal Europese universiteiten (research universities) te stimuleren. 

Hiervoor is een gericht Europees onderwijs- en onderzoeksbeleid noodzakelijk dat 

met oog voor maatschappelijke vraagstukken de beste onderzoeksuniversiteiten iden-

tificeert en een onderzoeksstimuleringsbeleid voor toponderzoek nastreeft.

31 SER-advies, Kennis maken, kennis delen, op.cit., hfst. 6.
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… en door een grotere vraaggerichtheid van het hoger onderwijs

De hogescholen moeten meer dan nu het geval is op regionaal niveau een spilfunctie in 

kennisnetwerken vormen, waardoor zij substantieel bijdragen aan de kenniscirculatie 

met het bedrijfsleven; vooral voor mbk-ondernemingen is dit van groot belang. De hoge-

scholen zijn zowel een cruciale schakel in de onderwijsketen (tussen vmbo/mbo en weten-

schappelijke kennis via het universitair onderwijs en onderzoek) als een schakel tussen 

kennisdragers en kennisvragers (bedrijfsleven). Dit kan onder meer leiden tot regionale 

samenwerkingsverbanden, zoals in het TechnologieCentrum Noord-Nederland32. Dit 

voorbeeld en andere best practices illustreren de potentie van hogescholen om als kennis-

makelaar te fungeren. Hiervoor is uiteraard een vereiste dat bedrijven zich toegankelijk 

opstellen voor stages van docenten en studenten, zodat deze beter inzicht krijgen in de 

behoeften van bedrijven. Hogescholen moeten op hun beurt de ervaringen uit stages in 

hun programma’s verwerken.

De SER is er voorstander van dat hogescholen de rol van regionaal centrum van kennis-

circulatie vervullen en intensief samenwerken met het bedrijfsleven en andere kennisin-

stellingen. Dat is ook goed mogelijk, want veel instrumenten blijven nog onderbenut33. 

In het licht van de Nederlandse ambities ten aanzien van de kenniseconomie is een mis-

sieverbreding bij de Nederlandse universiteiten volgens de SER gewenst. Net als in veel 

andere landen moet kennisvalorisatie expliciet tot de wettelijke taken van universiteiten 

worden gerekend. Dat laat onverlet dat het verzorgen van onderwijs, het verrichten van 

onderzoek en kennisverspreiding tot de kerntaken van universiteiten blijven behoren. 

Kennisvalorisatie via nieuwe en bestaande bedrijven moet ook voor de universitaire 

onderzoeker aantrekkelijk worden gemaakt. Op nationaal niveau is een balans nodig tus-

sen een brede onderzoeksbasis, excellentie op een aantal zwaartepunten en ruimte voor 

vernieuwend onderzoek.

Als valorisatie van kennis explicieter tot de universitaire taken behoort, dan moet de ont-

wikkelde kennis beter beschikbaar worden gesteld aan bedrijven, maar zeker ook aan 

onderzoekers die een bedrijf willen beginnen. 

Ook is het van belang dat universiteiten bedrijven in de gelegenheid stellen onbenutte 

kennis zoveel mogelijk te commercialiseren. Scouts kunnen hierbij een nuttige rol ver-

vullen. De praktijken van Biopartner kunnen in dit verband als voorbeeld dienen. 

Missieverbreding van universiteiten moet ook een impuls geven aan het aantal succes-

volle universitaire spin-offs en samenwerkingsverbanden met bestaande en nieuwe bedrij-

ven. In termen van wet- en regelgeving, financiële middelen en dergelijke kan de over-

heid belemmeringen wegnemen. Daarnaast kunnen de kennisinstellingen ook zelf nog 

veel verbeteren. Zo leren de afgelopen jaren dat sommige instellingen binnen de huidige 

32 In dit technologiecentrum werken de drie noordelijke hogescholen, de Rijksuniversiteit Groningen en TNO succesvol 

samen met mkb-bedrijven.

33 Zie het gezamenlijke advies van de AWT en de Onderwijsraad: Hógeschool van Kennis. Kennisuitwisseling tussen 

beroepspraktijk en hogescholen, Den Haag 2001. 
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institutionele kaders goede resultaten boeken. Meest succesvol zijn universiteiten buiten 

de Randstad. De Universiteit Twente is met grote voorsprong koploper34; verder scoren 

de Universiteit van Maastricht en (in mindere mate) de Technische Universiteit van Eind-

hoven bovengemiddeld. De spin-offs van deze universiteiten spelen een belangrijke rol in 

de regionale economische ontwikkeling. De Nederlandse toppers kunnen zich goed 

meten met buitenlandse zusterinstellingen. Op basis van een aantal best practices in bin-

nen- en buitenland35 zouden ook andere instellingen nog veel vooruitgang kunnen rea-

liseren. Een zekere stroomlijning en afstemming, zoals de universiteiten van Delft, Eind-

hoven en Twente onlangs hebben afgesproken, verdient navolging. Niet in de laatste 

plaats moeten bedrijven, financiële instellingen en andere organisaties worden geprik-

keld om samen met universitaire onderzoekers meer spin-offs te genereren.

3.5 Verbetering coördinatie van kennis- en innovatiebeleid

De wijze waarop het kennis- en innovatiebeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd is voor 

verbetering vatbaar36. Deze zogenoemde governance-problematiek is geen expliciet thema 

in de Innovatiebrief. De raad ziet hierin toch een van de kernthema’s voor een versterking 

van de Nederlandse inzet voor de Lissabon-agenda. De reden hiervoor is dat ‘governance’ 

een van de sleutels is voor versterking van de wisselwerking tussen kennisinstellingen en 

het innoverende bedrijfsleven. Daarom hebben intermediairs in de kennisinfrastructuur, 

die de taak hebben een brug te slaan naar het bedrijfsleven, veelal een publieke opdracht 

en worden zij (deels) uit publieke middelen betaald37. 

Betere afstemming tussen OC&W en EZ 

Een duidelijk aandachtspunt voor het kennis- en innovatiebeleid is de afstemming tussen 

de beleidsverantwoordelijke ministeries. Er bestaat in Nederland een sterke scheiding 

tussen de beleidspijlers van de kenniseconomie (onderwijs en onderzoek enerzijds en 

innovatie anderzijds), die de coördinerende verantwoordelijkheid zijn van respectievelijk 

de ministeries van OC&W en EZ. Historisch gezien ligt deze taakverdeling voor de hand 

omdat het onderwijs- en onderzoeksbeleid zich vooral richt op de voorkant van de ken-

nisketen: kennisontwikkeling en -diffusie. Het innovatiebeleid kijkt sterker naar de fac-

toren die relevant zijn voor de exploitatie van kennis en staat daarmee dichter bij de par-

tijen die de innovatie in praktijk brengen, de bedrijven. Deze ontwikkelingsgang van ken-

nisontwikkeling tot kennisbenutting weerspiegelt het proces van de lineaire kennis-

keten. Deze taakverdeling past echter steeds minder op een praktijk waarin kennisont-

wikkeling en innovaties vooral in netwerken plaatsvinden. 

34 Zie voor de indicatoren en scores; M. Kreijnen en J.J. van Tilburg, Researchers op ondernemerspad, Internationale 

benchmarkstudie naar spin-offs uit kennisinstellingen, Ministerie van Economische Zaken, EZ beleidsstudies 2,

Den Haag 2003, p. 103.

35 Zie voor de voorbeelden: M. Kreijnen en J.J. van Tilburg, Researchers op ondernemerspad, op.cit. 

36 Zie bijlage 4, par. 6.

37 Voorbeelden zijn TNO en Syntens.
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De zo belangrijke wisselwerking tussen de schakels in de kennisketen vraagt om een inte-

gratie van onderwijs-, onderzoeks- en innovatiebeleid. En dus om een vergaande afstem-

ming van het beleid van de ministeries van OC&W en EZ.

Nadruk op consistente beleidskeuzes …

Bij de beleidsvoorbereiding is met de instelling van het Innovatieplatform een eerste stap 

op weg naar een samenhangend kennis- en innovatiebeleid gezet. De SER ziet het plat-

form vooral als een instrument om meer richting aan het beleid te geven. Advisering door 

het platform moet ertoe leiden dat alle belangrijke aspecten van het kennis- en innova-

tieproces – rijksbreed – aandacht krijgen. Verder vereist een goede en gestructureerde 

samenwerking tussen overheid en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven dat het Inno-

vatieplatform rekening houdt met wensen en opvattingen van het (georganiseerde) 

bedrijfsleven38. 

Het kennis- en innovatiebeleid moet integraal worden vormgegeven zodat keuzes die in 

het OC&W-traject worden gemaakt, naadloos aansluiten bij de richting van het innova-

tiebeleid en vice versa. Die aansluiting kan beter39. Daarbij is het naar het oordeel van de 

raad van groot belang dat coördinatie niet alleen op het hoogste beleidsniveau geschiedt. 

Voor een effectief beleid is het noodzakelijk dat coördinatie ook daadwerkelijk op de 

ambtelijke werkvloer tot stand komt en doordringt tot alle geledingen van de beleidsbe-

palende ministeries.

… en een beperkt aantal innovatieve clusters

Terecht kiest de Innovatiebrief er nadrukkelijk voor dat bedrijven, publieke kennisinstel-

lingen en overheid samen ‘focus en massa’ creëren op een beperkt aantal strategische 

innovatiegebieden. Dit zijn gebieden waar bestaande en potentiële sterktes het best kun-

nen worden benut. Naar het oordeel van de raad moet vraagsturing hierbij het leidende 

beginsel zijn. Hij meent dat de modellen van de regieorganen Genomics en Acts en van 

de Technologische Topinstituten (TTI’s) hier een voorbeeldfunctie kunnen vervullen (zie 

kader). Kenmerk van deze modellen is de betrokkenheid van onderop van het bedrijfsle-

ven en daarmee de gerichtheid op kennisontwikkeling met een goed marktperspectief.

Het creëren van focus en massa op strategische innovatiegebieden sluit aan bij het eer-

dere pleidooi van de raad voor de ontwikkeling van innovatieve clusters, die40:

• aansluiten bij comparatieve voordelen van Nederland en die van strategisch belang 

zijn voor het innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven;

• zoveel mogelijk aansluiten bij veelbelovende sleuteltechnologieën, zoals life sciences /

biotechnologie, ICT, nanotechnologie en energietechnologieën;

38 In het najaarsoverleg 2003 zijn (beginsel)afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming van het werk van Inno-

vatieplatform en sociale partners.

39 Zie bijvoorbeeld: AWT-advies Naar een nieuw maatschappelijk contract, advies nr. 50, Den Haag 2003.

40 Zie: SER-advies Sociaal-Economisch Beleid 2002-2006, op.cit., p. 165.
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• mede vorm kunnen geven aan systeeminnovaties voor de transitie naar een meer 

duurzame economie. 

Tot slot is bestendiging van de keuzes over een langere periode noodzakelijk. Deze nood-

zaak van continuïteit op strategische gebieden laat onverlet dat de overheid ook vol-

doende ondersteuning dient te bieden aan clusters die zich richten op gebieden van toe-

gepast onderzoek. 

Partnerships tussen bedrijfsleven en overheid: voorbeelden uit de 
praktijk

Publiek private samenwerking is een effectieve manier om ervoor te zorgen 

dat de kennisvraag vanuit de samenleving sturend is bij de totstandkoming 

van keuzes in het kennis- en innovatiebeleid. Er zijn de afgelopen jaren op 

diverse kennisvelden positieve ervaringen opgedaan met dergelijke vormen 

van vraagsturing. 

De eerste twee voorbeelden zijn het nationale regieorgaan Genomics en het 

katalyse-platform Acts. Deze organen zijn onafhankelijke organisaties die 

opereren onder de vlag van de NWO. Ze zijn ingesteld om de innovatie op 

twee specifieke kennisterreinen – genomics en katalyse – een gerichte 

impuls te geven. Deze gebieden zijn gekozen op basis van voorstellen uit het 

veld zelf (bottom-up).

Het regieorgaan Genomics wordt gefinancierd door verschillende ministe-

ries, bedrijven en universiteiten. Het orgaan beoogt een dubbelslag te reali-

seren: zowel stimulering van excellent onderzoek als het bevorderen van de 

toepassing van die kennis in innovaties. Thema’s voor onderzoek (‘centres of 

excellence’, ‘innovatieve clusters’) worden bottom up geselecteerd. Met het oog 

op de praktische toepassingen herbergt het regieorgaan een valorisatie-

eenheid voor de ondersteuning van ondernemerschap in dit kennisveld. 

Ook katalyse is een typisch voorbeeld van een kennisveld dat bottom-up is 

geselecteerd. Hiervoor is een zogenoemde technology roadmap gebruikt waar-

bij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk het kader voor 

strategisch onderzoek bepalen. Katalyse heeft in Nederland een sterke posi-

tie in zowel onderzoek als toepassing en heeft verder als doorbraaktechnolo-

gie een grote ecologische betekenis in relatie tot de transitie naar een meer 

duurzame energievoorziening. De doelstelling van Acts als platform voor 

samenwerking is om een strategische onderzoeksagenda voor katalyse op te 

stellen. Het budget hiervoor wordt door rijksoverheid, NWO, industrie en 

universiteiten bij elkaar gebracht. 
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Ruimte voor samenwerking bij de uitvoering

Bij de uitvoering van het kennis- en innovatiebeleid krijgt de noodzaak van afstemming 

een extra dimensie omdat hierbij ook organen als NWO voor het wetenschapsbeleid en 

het agentschap Senter voor het innovatiebeleid zijn betrokken. Deze organen hebben een 

verschillende mate van beleidsvrijheid. NWO heeft duidelijk een rol bij de selectie van 

onderzoeksthema’s, veelal met een langetermijnoriëntatie, die in aanmerking komen 

voor bekostiging uit de zogenoemde tweede geldstroom. Bij Senter ligt de nadruk meer 

op het zo efficiënt mogelijk organiseren van de uitvoering van subsidieregelingen voor 

het bedrijfsleven en bestaat er minder ruimte voor een eigen programmeringsfunctie41. 

Senter en NWO zijn ruim een jaar geleden een samenwerkingsverband aangegaan. De 

bedoeling van deze samenwerking is om de kloof tussen onderzoek en markt te verklei-

nen. De samenwerking houdt onder meer in dat onderzoeksprogramma’s worden afge-

stemd of samengevoegd. Voor specifieke thema’s zoals nanotechnologie worden experti-

seteams samengesteld. Deze teams gaan de activiteiten van kennisinstellingen en bedrij-

ven in kaart brengen om de coördinatie te kunnen verbeteren. 

De SER ondersteunt de samenwerking die NWO en Senter zijn gestart van harte. Hij is van 

mening dat beide organisaties voldoende ruimte moeten krijgen om de samenwerking 

tot een succes te maken. Dit is vooral van belang voor Senter dat als agentschap van EZ 

minder mogelijkheden heeft voor een eigen programmeringsfunctie. 

Stroomlijning van uitvoerende instellingen is gewenst …

De SER beveelt aan dat gericht wordt gekeken hoe de ontwikkeling en uitvoering van het 

kennis- en innovatiebeleid verder kan worden gestroomlijnd. De Innovatiebrief kondigt 

Het derde voorbeeld zijn de Technologische Topinstituten (TTI’s). De TTI’s 

zijn onderzoeksinstituten waarin zowel publieke (universiteiten, TNO) als 

private organisaties deelnemen. Ze zijn bedoeld als researchallianties om 

bedrijfsrelevant onderzoek van hoog internationaal niveau te verrichten. Er 

zijn in 1997 vier TTI’s van start gegaan op de gebieden voeding, metalen, 

polymeren en telematica. Deze gebieden zijn bottom-up geselecteerd door 

een Commissie van Wijzen concurrerende voorstellen te laten beoordelen. 

De OESO heeft zeer recent de Nederlandse TTI’s als een Europese best practice 

voor het verbeteren van de wisselwerking tussen kennisinfrastructuur en 

bedrijfsleven aangewezen.

• Bronnen: OESO, Examination of the leading technology institutes, Parijs 2003;

http:/www.genomics.nl.

41 Veel Senter-regelingen zijn generiek van aard en werken van onderaf  (bottom-up) op basis van transparante selec-

tiecriteria. 
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verschillende maatregelen op dit terrein aan (Technopartner, nieuw r&d samenwer-

kingsinstrument).  

De raad vindt dat het ministerie van Economische Zaken met deze voornemens op de 

goede weg is. Verdere stappen zijn echter nodig. Het gehele systeem waarmee het kennis- 

en innovatiebeleid wordt aangestuurd en uitgevoerd moet flexibeler en transparanter 

worden. 

Jarenlang is het aantal organisaties dat betrokken is bij het kennis- en innovatiebeleid 

gegroeid zonder de expliciete afweging of al bestaande instellingen hun taak nog effec-

tief vervullen; ook is weinig aandacht besteed aan de vraag of er tussen organisaties over-

lappingen bestaan in taakstelling en aandachtsgebieden. Het gevolg is een complexe 

structuur van organisaties die een effectieve uitvoering van het beleid in de weg staat42. 

Mede daardoor geven innoverende bedrijven aan dat het moeilijk is om de juiste partners 

in de kennisinfrastructuur te vinden43. De publieke kennisintermediairs die tot doel heb-

ben een brug te slaan tussen de kennisinfrastructuur en het innoverende bedrijfsleven 

zijn onvoldoende in staat dit knelpunt op te lossen. 

… op basis van zakelijke argumenten

De SER vindt dat deze situatie moet veranderen. Bij de stroomlijning van regelingen en 

uitvoerende instanties moeten slechts zakelijke argumenten tellen. ‘Heilige huisjes’ moe-

ten niet worden ontzien om historisch gegroeide patronen te doorbreken. Realisering 

van deze stroomlijningsoperatie kan in handen worden gelegd van het Innovatieplat-

form. Als eerste stap op weg naar een hervorming van het innovatiesysteem kan het beste 

een pas op de plaats worden gemaakt: geen nieuwe intermediairs voordat duidelijk is hoe 

het systeem als geheel beter kan gaan functioneren. 

Daarnaast moet het Innovatieplatform worden gevraagd binnen een bepaalde periode, 

bijvoorbeeld een half jaar, te adviseren over hoe de hele innovatieketen – van kennisont-

wikkeling tot kennisvalorisatie – productiever kan worden gemaakt, zonodig door sys-

teemhervormingen44. Daarbij zal lering moeten worden getrokken uit best practices van 

Nederlandse en buitenlandse bodem. In Nederland moet hierbij gedacht worden aan de 

ervaringen met de regieorganen Genomics en Acts. Kenmerk van deze organen is de 

betrokkenheid van het bedrijfsleven en de gerichtheid op kennisontwikkeling met een 

goed marktperspectief45. Een tweede best practice zijn de TTI’s. Er zijn momenteel vier

van dergelijke topinstituten op de terreinen telematica, voeding, polymeren en metalen. 

De OESO concludeert in een evaluatie van de Nederlandse TTI’s dat dit model uitstekend 

42 Technopolis, The Governance of Research and Innovation, Amsterdam 2002. Zie ook de analyse in bijlage 4.

43 MKB-Nederland, Tienpuntenplan Innovatie, Delft 2003, p. 8.

44 Zie: VNO-NCW, Naar een deltaplan voor innovatie, Den Haag 2003, p. 7.

45 De missie van het regieorgaan Genomics is bijvoorbeeld als volgt omschreven: “To combine the opportunities offered 

by genomics with the relevant excellent scientific fields in The Netherlands in such a way that a world-class know-

ledge infrastructure is established. This infrastructure should be firmly embedded in society and should stimulate 

pioneering and innovative research that in turn will generate a continuous flow of new economic activity.”
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werkt en een goed middel is om de krachten van universiteiten en bedrijfsleven te bun-

delen46. De OESO beschouwt het dan ook als een voorbeeld voor andere landen en roept 

de Nederlandse regering op het aantal TTI’s uit te breiden en van een groter budget te 

voorzien. 

De SER is er voorstander van in te zetten op een beperkt aantal technologiegebieden via 

regieorganen en TTI-achtige constructies, waarbij samenwerking met het bedrijfsleven 

uitgangspunt is. 

Maak slim gebruik van experimenten

De raad ziet hervorming van de wijze waarop het kennis- en innovatiebeleid wordt vorm-

gegeven en uitgevoerd als een vorm van beleidsleren: het goede moet behouden blijven 

en slecht beleid veranderd of gestopt. Dit proces kan gestimuleerd worden door slim 

gebruik te maken van experimenten47. Een mogelijkheid hiertoe is om de evaluatie van 

prestaties te koppelen aan een beloning. Geef organisaties die volgens een grondige eva-

luatie effectief en efficiënt werken een directe beloning, dat wil zeggen een vergroting 

van het budget om het goede werk versterkt voort te zetten. Daar staat tegenover dat 

ergens extra middelen moeten worden gevonden. Dit kan door organisaties te binden aan 

prestatiecontracten en ze daarop af te rekenen. Wie niet aan de contractvereisten kan vol-

doen zal daarvan financiële gevolgen ondervinden. Op deze manier ontstaat er een dyna-

miek die vanzelf tot een sterkere governance en meer doorzichtige intermediaire struc-

tuur leidt. 

Den Haag, 19 december 2003.

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

46 OESO, Examination of the Leading Technology Institutes, Parijs 2003.

47 Beleidsleren in deze vorm is een van de kernaanbevelingen van het CPB in zijn analyse van de kenniseconomie. Zie: 

CPB, De pijlers onder de kenniseconomie, Den Haag 2002, hfst. 8.
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drs. L.A.W. Tieben
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Geachte heren,

‘Nederland hekkensluiter in EU’ en ‘Europese alarmbel voor Den Haag’ kopten twee lan-

delijke dagbladen onlangs naar aanleiding van het rapport van de Europese Commissie 

over de economische vooruitzichten van de lidstaten. De boodschap was niet mis te ver-

staan. Reden voor het Dagelijks Bestuur van de SER om zijn zorgen hierover via deze brief 

uit te spreken. Met groeiramingen van 0,5 procent in 2003 en 1,7 procent in 2004 staat 

ons land economisch gezien in Europa achteraan in de rij. Deze lage groei is geen inci-

dent, maar heeft een structureel karakter. De Nederlandse groeipotentie ligt namelijk 

met 2 procent onder het EU-gemiddelde (2,25 procent). Dit komt vooral doordat Neder-

land zwak scoort op het terrein van innovatie, waardoor de groei van de arbeidsproduc-

tiviteit achterblijft. Een somber vooruitzicht als we ons realiseren dat door de vergrijzing 

de toekomstige nationale welvaart vooral door productiviteitsgroei tot stand moet 

komen.   

Het negatieve oordeel van de Europese Commissie staat in schril contrast met de ambitie 

van Nederland om in 2010 tot de meest dynamische, concurrerende en duurzame ken-

niseconomieën ter wereld te behoren. Voorlopig is ons land dat nog lang niet!  

De boodschap van de Europese Commissie onderstreept dat, als wij nog mee willen tel-

len, we stevig in de kenniseconomie zullen moeten investeren. Naast de beperkingen die 

de vergrijzing stelt aan houdbare overheidsfinanciën zijn productiviteitsverhogende 

investeringen ter versterking van de fundamenten van de toekomstige economie van 

groot belang. Deze versterking vereist forse inspanningen op het terrein van onderwijs,



B I J L A G E  3

54

onderzoek en innovatie. Alle bij deze terreinen betrokken partijen moeten hier hun 

schouders onder zetten: overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, onderzoeksin-

stellingen en maatschappelijke organisaties. 

Vandaag brengt de SER zijn visie op het hoger onderwijs en onderzoek uit in het una-

nieme advies Kennis maken, kennis delen. Naar een innovatiestrategie voor het hoger onderwijs en 

onderzoek. Daarin spreekt hij zijn zorgen uit over de huidige situatie, waarin bijzonder 

weinig besef bestaat in politiek en samenleving dat we hoognodig maatregelen dienen te 

nemen, omdat we te veel teren op oude investeringen. Nieuwe productiviteitsverhogende 

investeringen in onderwijs en onderzoek zijn een eerste noodzakelijke stap om niet ver-

der achterop te raken. Maar er is méér nodig om de huidige positie daadwerkelijk te ver-

beteren. Daarom is het ronduit zorgwekkend dat de voor dit voorjaar geplande Innovatie-

brief door de huidige politieke situatie verdere vertraging oploopt. De noodzaak voor een 

daadkrachtig innovatiebeleid is groter dan ooit. Vooruitlopend op de Innovatiebrief en 

de adviesaanvraag aan de SER hierover volgt hieronder een aantal elementen die bij de 

opstelling van een nieuw regeerakkoord in ieder geval niet zouden mogen ontbreken. 

In een innovatieve kenniseconomie staat de productiefactor menselijke kennis centraal. 

Het hoeft op deze plaats geen nadere toelichting dat een goed functionerend onderwijs-

stelsel (op alle niveaus) hierbij een absolute noodzaak is. De recente raming dat het lera-

rentekort tot 53.000 dreigt op te lopen is het zoveelste noodsignaal. Een beter onderwijs-

stelsel vereist meer handelingsvrijheid voor onderwijsinstellingen, ingekaderd in een 

goed systeem van benchmarking gericht op bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit. Verder 

zijn voldoende financiële middelen nodig om aan de (terechte) hoge eisen van onderwijs-

volgenden en werkgevers te kunnen beantwoorden. Naast publieke middelen kunnen 

deels ook private gelden worden ingezet. Bijzondere aandachtspunten vormen het grote 

gebrek aan belangstelling voor bètastudies en technische opleidingen en het hoge aantal 

schoolverlaters zonder startkwalificatie, waardoor voor hen langdurige werkloosheid en 

sociale uitsluiting dreigen. Ook de kennis- en vaardigheidsontwikkeling van de werkende 

bevolking mag niet worden vergeten. Een goed ontwikkeld employabilitybeleid in 

arbeidsorganisaties (als onderdeel van een systeem van een ‘leven lang leren’) vormt hier-

van de kern. 

Bij het genereren van kennis moeten heldere strategische keuzes worden gemaakt in 

samenspraak met alle stakeholders. Daarbij zal onder meer een verbinding moeten wor-

den gelegd tussen enerzijds de internationale concurrentiepositie en de transitie naar 

duurzaamheid en anderzijds veelbelovende sleuteltechnologieën zoals ICT, biotechnolo-

gie, nanotechnologie en energietechnologie. Mede door versnippering van onderzoeks-

middelen ontbreekt het op dit moment bij de universiteiten veelal aan focus en kritische 

massa om in de wereldwijde concurrentie een toppositie te kunnen verwerven. Daarom 

is bijvoorbeeld het initiatief van de Technische Universiteiten van belang om in goede 

onderlinge afstemming te streven naar concentratie op die activiteiten waarin men excel-
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leert. Verder moeten strategische keuzes voor langere tijd worden vastgehouden om tot 

goede resultaten te komen.  

Kennis moet stromen. De ontwikkelde kennis in onderwijs- en kennisinstellingen moet 

toegankelijk worden gemaakt om voor maatschappelijke doeleinden en door bedrijven te 

worden benut. Daarbij is in het bedrijfsleven een brede maatschappelijke oriëntatie 

nodig, waarbij de sociale en milieueffecten zwaar meewegen. De samenwerking tussen 

bedrijven – zowel de grote bedrijven als het mkb – en kennisinstellingen is hierbij van 

groot belang. Daarnaast moet ook binnen de kennisinstellingen een sterke groei van 

hightech starters worden bevorderd. Hoewel er diverse initiatieven zijn om het kennis-

aanbod en de kennisvraag transparanter te maken, is hier nog veel werk te verzetten. 

Naast de kennisinstellingen zelf hebben ook de bedrijven en hun (branche)organisaties 

hierin een taak. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat een klimaat ontstaat 

waarin zowel universiteiten en hogescholen als ondernemingen worden geprikkeld om 

nieuwe kennis te exploiteren en in economische waarde te vertalen. Zo moeten onderzoe-

kers niet alleen op de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties worden afgerekend, 

maar ook op de toepassingsmogelijkheden ervan. 

De overheid moet daarnaast ook zelf bereid zijn tot het innoveren van haar eigen struc-

turen en processen door onder meer een betere benutting van ICT. 

Stroomlijning van het overheidsinstrumentarium, zowel binnen als tussen departemen-

ten, en het slechten van obstakels voor innovatief ondernemerschap (waaronder nieuwe 

bedrijvigheid) zijn cruciaal. 

Het voorgaande geeft een indruk van de vele inspanningen die nodig zijn om de hoge 

Nederlandse ambities waar te kunnen maken. Het gaat daarbij niet alleen om meer geld, 

maar ook om een betere samenwerking en afstemming van alle betrokkenen. Dit geldt 

zowel voor de activiteiten van de vele overheidsinstanties onderling (van het lokale tot en 

met het Europese niveau) als voor de overheid in haar relatie met bedrijfsleven, kennisin-

stellingen en maatschappelijke organisaties. Om tot een betere afstemming en aanstu-

ring te komen, wordt de laatste tijd vaak verwezen naar het ‘Finse model’. In Finland 

bepaalt de Raad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid, onder voorzitterschap van de 

minister-president, de strategische ontwikkeling en coördinatie van het nationale inno-

vatiesysteem. Dit gebeurt in hechte samenwerking met relevante maatschappelijke par-

tijen. Deze aanpak leidt in Finland tot goede resultaten. Het nieuwe kabinet doet er goed 

aan een dergelijke aanpak – toegesneden op de Nederlandse situatie – serieus te overwe-

gen. Andere modellen zijn denkbaar, maar moeten in elk geval bewerkstelligen dat op 

ministerieel niveau in nauwe samenwerking met de stakeholders een integraal beleid – 

te denken valt aan een bindend meerjarig stappenplan – tot stand komt op het gebied van 

kennisgeneratie en -exploitatie.

De partijen verenigd in de SER doen een klemmend beroep op degenen die een nieuw 

regeerakkoord voorbereiden om de noodzakelijke inspanningen ten behoeve van de ken-
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niseconomie serieus te nemen. Zij verklaren zich gaarne ten volle bereid aan deze inspan-

ningen hun medewerking te verlenen.

Hoogachtend,

dr. H.H.F. Wijffels

voorzitter
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1 Inleiding

Deze bijlage bevat de analyses die de aanbevelingen van dit advies onderbouwen. De bij-

lage begint met een paragraaf waarin de begrippen innovatie en kennis centraal staan 

(par. 2). Paragraaf 3 beschrijft het conceptueel kader in de vorm van een schema waarin 

zowel het interne innovatievermogen van een bedrijf als de interacties van het bedrijf 

met andere bedrijven en organisaties in het innovatiesysteem zijn weergegeven. Dit 

schema is de leidraad voor de probleemanalyse in de daarop volgende paragrafen. Deze 

paragrafen beginnen steeds met een korte situatieschets, gevolgd door een beschrijving 

van de knelpunten. 

2 De begrippen innovatie en kennis nader geduid 

Innovatie … 

Er zijn vele definities van innovatie in omloop. In dit advies wordt innovatie gezien als 

vernieuwing van goederen, diensten, processen of organisatievormen. Door de creatie 

van toegevoegde waarde in materiële en immateriële zin verhoogt innovatie de maat-

schappelijke welvaart. Voor bedrijven vertaalt dit zich in kengetallen als omzetstijging, 

groter concurrentievermogen en hogere winsten. Daarnaast kunnen innovaties zich rich-

ten op het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Innoveren is mensenwerk en vergt 

niet alleen de ontwikkeling van technologie. Innovatie is ook afhankelijk van factoren als 

management, logistiek en marketing, zeker in de dienstensector.

… en kennisvormen 

Innovatie vraagt kennis. Dat kan nieuwe kennis zijn waarvoor onderzoek is gedaan maar 

nieuwe kennis kan ook tot stand komen door het combineren van bestaande kennis. Ken-

nis – nieuw en bestaand – kent verschillende vormen. Allereerst heeft kennis betrekking 

op feiten (know what) en mechanismen (know why)1. Deze soorten kennis kunnen schrifte-

lijk of elektronisch worden vastgelegd (gecodificeerde kennis). Zeker met de huidige com-

municatiemiddelen is de verspreiding daarvan eenvoudig, relatief goedkoop en niet 

gebonden aan geografische afstand. Veel kennis is echter persoons- of groepsgebonden en 

heeft de vorm van vaardigheden (know how). Deze kennis is moeilijk reproduceerbaar en 

wordt vooral overgedragen van persoon tot persoon. Door het toenemende belang van 

samenwerking wordt tot slot de – eveneens grotendeels persoonsgebonden - ‘wie-kennis’ 

(know who) steeds belangrijker: wie weet wat en wie weet hoe het moet? Deze is van cru-

ciaal belang voor de totstandbrenging van interactie tussen kennisvragers en -aanbieders. 

In de dagelijkse bedrijfspraktijk is verder het onderscheid nuttig tussen technologische 

kennis (nieuwe materialen, producten en productieprocessen), marktkennis (marktont-

wikkelingen, behoeften van afnemers en consumenten), organisatorische kennis (samen-

1 CBS, Kennis en economie 2002, Voorburg / Heerlen 2003.
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werkingsvormen, mobiliseren van kennis en ideeën) en sociale kennis en vaardigheden 

(ondernemerschap, leiderschap, teambuilding)2. Een innovatie zal nooit afhangen van 

een van deze kennisvormen. De sleutel tot het succes is het vinden van de juiste combi-

natie waarbij het accent overigens duidelijk kan verschillen. Zo is voor Nederland met 

zijn relatief grote dienstensector van belang dat technologische vernieuwingen in deze 

sector vaak een minder zwaar gewicht hebben. Bij diensten ligt het zwaartepunt voor 

innovaties meestal bij organisatorische aspecten in combinatie met ICT-toepassingen3.  

Kennisontwikkeling: het lineaire model voorbij 

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 achtereenvol-

gende lopers in het innovatiespel wordt doorgegeven.

Aan dit model kleven nadelen omdat meestal sprake is van in elkaar grijpende cycli van 

veranderingsprocessen4. Innovatie kan daarom beter worden voorgesteld als een circu-

lair proces waarin interacties plaatsvinden. Berkhout spreekt in dit verband van een 

Cyclisch InnovatieModel(CIModel) waarin het innovatieproces wordt beschreven als een 

‘never ending loop’5. De interacties die in deze cycli plaatsvinden kunnen ook worden 

gezien als een vorm van teamspel met verschillende spelers. Hier kan zelfs de vergelijking 

worden gemaakt met een voetbalwedstrijd. Net als bij innovatie is de uitkomst van een 

voetbalwedstrijd onvoorspelbaar omdat die van zoveel factoren afhankelijk is. Het team-

spel dat nodig is bij voetbal geeft aan dat samenwerking van belang is voor het uiteinde-

lijke resultaat. Deze samenwerking wordt bevorderd omdat de teamgenoten van elkaar 

leren. Kennis wordt binnen het team overgedragen en weer teruggegeven. Bij goed pres-

teren zal ook sprake zijn van externe kennisdiffusie. Andere teams gaan de succesvolle 

speelwijze kopiëren of leren juist van fouten. Het team als geheel heeft wel een prikkel 

nodig om goed te presteren. De metafoor van een wedstrijd geeft goed aan dat een even-

wicht tussen samenwerking en competitie nodig is om innovatie vanuit een maatschap-

pelijk perspectief te laten slagen.

2 Zie: D. Jacobs, Het kennisoffensief. Slim concurreren in de kenniseconomie, Deventer 1999. 

3 B. van Ark, L. Broersma en P. den Hertog, Service Innovation, Performance and Policy: A Review, Ministerie van Econo-

mische Zaken, Research Series, Den Haag 2003.

4 Zie hiervoor: J.W. Vasbinder en T. Groen, Tussen kennis en profijt: hoe onze samenleving meer kan halen uit kennis, 

Warnsveld 2002, pp. 11-19.

5 G. Berkhout, Van poldermodel naar innovatiebeleid, in: Ministerie van Economische Zaken, Het Nederlandse innova-

tiebeleid: tijd voor vernieuwing?, Den Haag 2002. pp. 15-24. 
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3 Conceptueel kader

In dit advies vormt innovatie bij het bedrijf het vertrekpunt. In termen van innovatiesys-

temen bewegen we ons dan op het microniveau6. De interacties op dit niveau vinden 

plaats in de vorm van7:

• concurrentie waardoor van concurrerende bedrijven prikkels tot innovatie uitgaan (zie 

kader);

• transacties waardoor via de overdracht van goederen en diensten (waaronder kennis) 

tussen economische actoren (leveranciers, afnemers, consumenten) nieuwe kennis 

wordt gegenereerd en innovaties tot stand kunnen komen;

• netwerken waardoor kennis via vormen van samenwerking worden ontwikkeld en 

overgedragen en in innovaties kan worden omgezet. 

6 Naast het microniveau onderscheidt de OESO nog twee niveaus in nationale innovatiesystemen. Op mesoniveau 

richt het innovatiesysteem zich op interacterende bedrijven met gemeenschappelijke kenmerken. Aldus worden sec-

torale, regionale en functionele clusters onderscheiden. Op macroniveau beschouwt de OESO de economie als een 

netwerk van onderling verbonden sectorale clusters. Daarnaast kan de economie op dit niveau als netwerken van 

instituties worden gezien, die door kennisrelaties met elkaar zijn verbonden. OECD, Managing National Innovation 

Systems, Paris 1999, inz. p. 24. 

7 OECD, Dynamising National Innovation Systems, Paris 2002, inz. pp. 15 en 16.

Prikkels om te innoveren 

De factoren die innovatie op bedrijfsniveau beïnvloeden kunnen in drie 

categorieën worden onderscheiden:

• Marktfactoren. Verschillende factoren zijn daarbij in het geding: fase 

waarin de markt zich bevindt, prijs- of kwaliteitsconcurrentie, lengte 

productcycli, prijselasticiteit van de vraag, heterogeniteit van de vraag; 

mate van onzekerheid over de vraagontwikkeling.

• Bedrijfsgerelateerde factoren. Deze hebben te maken met de kenmerken van 

het bedrijf: opleidingsniveau personeel, bedrijfsomvang, financiële reser-

ves, bedrijfscultuur, transparantie (interne communicatie) en experimen-

teerruimte. Daarnaast zijn er meer indirecte factoren: mate van standaar-

disatie, werkvormen (job rotation, multifunctionele teams).

• Persoonsgebonden factoren. Hierbij gaat het om de motivatie van de onder-

nemer en zijn medewerkers. Naast de persoonlijke betrokkenheid (commit-

ment) van de ondernemer / directeur spelen zaken als de beloningsstruc-

tuur, de autonomie van werknemers, uitdaging in het werk, professiona-

liteit, resultaatgedrevenheid, heldere doelen en bedrijfsmissie een rol.  



B I J L A G E  4

61

Figuur 4.1 toont een willekeurig innoverend bedrijf (bedrijf A) als element van een inno-

vatiesysteem. De ondernemer kan op verschillende manieren aan zijn kennisbehoefte 

voldoen: intern, maar ook in samenwerking met een ander bedrijf (bedrijf B, bijvoorbeeld 

een bedrijf in dezelfde keten of bedrijfskolom) of een startend bedrijf (technostarter,

spin-off). Ook kan het bedrijf de kennis en kunde van kennisinstellingen (universiteiten, 

hogescholen, TNO en GTI’s) aanboren om innovaties tot stand te brengen. Zowel private 

als publieke intermediairs kunnen hierbij behulpzaam zijn. Op de achtergrond speelt 

ook de overheid een rol in het geheel. Zij bepaalt immers in belangrijke mate het onder-

nemings- en innovatieklimaat. 

Deze figuur biedt de aangrijpingspunten voor de analyse van het kennis- en innovatie-

systeem. 

In de eerste plaats is de context van belang. Hoe presteren Nederlandse bedrijven op het 

terrein van de innovatie in verhouding tot bedrijven in een aantal andere landen. Deze 

vraag zal in paragraaf 4 aan de orde worden gesteld.

In de tweede plaats staat de wisselwerking tussen de verschillende partijen in het innova-

tiesysteem centraal (paragraaf 5). Het gaat daarbij eerst om de wisselwerking tussen 

bedrijven onderling: waar halen ze de kennis voor innovatie vandaan, wordt er samenge-

werkt met partners? De volgende stap is om naar de wisselwerking met partijen buiten 

de kring van het bedrijfsleven te kijken. Ten slotte komt de rol van de intermediairs tus-

sen deze partijen in beeld. Welke intermediairs zijn er, wat is hun rol en kan hun func-

tioneren verbeterd worden? 

In de derde plaats wordt gekeken naar de mogelijkheden die de overheid heeft om de rela-

ties die in figuur 4.1 zijn afgebeeld te beïnvloeden (paragraaf 6). De opgave is dan om de 

instrumenten te bekijken die de overheid in het kennis- en innovatiebeleid ten dienste 

staan om de wisselwerking tussen bedrijfsleven en kennispartners te verbeteren. Het per-

spectief wordt daarbij opgeschaald tot het niveau van het nationale beleid: hoe verloopt 

de voorbereiding en uitvoering van het kennis- en innovatiebeleid. Men spreekt in dit ver-

band ook wel van het ‘governance’-vraagstuk.

Uit een analyse naar het relatieve belang van deze factoren komt naar voren 

dat ondernemers vooral geneigd zijn te innoveren als op ‘kwaliteit’ wordt 

geconcurreerd en er sprake is van een ‘onzekere vraagontwikkeling’. Verder 

blijken ‘duidelijke innovatiedoelen’ de belangrijkste determinant op bedrijfs-

niveau. Tot slot zijn ‘experimenteerruimte’ en ‘multifunctionele teams’ de 

belangrijkste motiverende factoren op het niveau van de medewerker. 

• Bron: J.P.J. de Jong, R. Kemp en J. Meijaard, Incentives to innovate, EIM, Zoetermeer 2002.
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Figuur 4.1  Innovatiesysteem bezien vanuit bedrijf A
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4 Het innovatievermogen van bedrijven 

4.1 Situatieschets

Innovatie vanuit macro-economisch perspectief

De urgentie van het innovatievraagstuk in Nederland komt voort uit de noodzaak een 

omslag in het groeipatroon te bewerkstelligen. Er zal in ons land een structurele veran-

dering in de wijze van produceren moeten plaatsvinden om de potentiële economische 

groei en daarmee de welvaart in de toekomst op peil te houden. Deze urgentie lijkt 

vreemd voor een land dat in de laatste jaren van de vorige eeuw nog tot een van de kop-

lopers van Europa werd gerekend. De bovengemiddelde bbp-groei die Nederland in die 

jaren liet zien kende echter een unieke achtergrond die het niet aannemelijk maakt dat 

hier sprake was van een verbetering van de structurele economische groei. Decompositie 

van de groeicijfers toont aan dat het vooral de groei van de arbeidsparticipatie was die de 

groei van een impuls voorzag. Nederland kende in de jaren negentig een zogenoemde fac-

tor driven groei. Er kwamen meer handen beschikbaar voor werk en dat maakte het moge-

lijk om als land als geheel meer toegevoegde waarde te produceren. De oplopende werk-

loosheid maakt duidelijk dat dit geen houdbare strategie is. Nederland zal een omslag 

moeten maken naar een innovatie-gedreven groei8. De groei van de arbeidsproductiviteit 

moet de arbeidsparticipatie gaan vervangen als motor van de groei. 

figuur 4.2 Verandering in trendmatige mfp-groei tussen 1980-1990 en 1990-20009

Bron: G. Nicoletti en S. Scarpetta, Regulation, productivity and growth, Economic Policy, 2003, p. 14.

8 Zie: SER-advies Sociaal-Economisch Beleid 2002-2006, publicatienr. 00/08, Den Haag 2002, pp. 118-121.

9 Trendmatig staat hier voor de gemiddelde jaarlijkse mfp-groei tussen respectievelijk 1980-1990 en 1990-2000.

De afkorting mfp staat voor multifactorproductiviteit. 
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Figuur 4.2 laat zien dat deze omslag geen gemakkelijke opgave zal zijn. Nederland heeft 

al jaren te maken met een daling van de trendmatige groei van de zogenoemde totale of 

multifactorproductiviteit (mfp-groei). Dit is de productiviteitsgroei die kan worden toe-

gerekend aan de gezamenlijke inzet van arbeid en kapitaal. Voor de toekomst van Neder-

land als kenniseconomie is het van groot belang dat deze negatieve trend wordt omgebo-

gen. 

Analyse van het Nederlandse innovatieklimaat

De vraag is of de condities aanwezig zijn om de omslag naar een meer innovatieve econo-

mie te maken. De Innovatiebrief is hier redelijk positief over maar signaleert ook diverse 

knelpunten. Positieve elementen van het Nederlandse innovatieklimaat zijn de relatief 

hoge publieke uitgaven voor r&d en de hoge gemiddelde kwaliteit van het wetenschappe-

lijke onderzoek. Zwakke punten zijn het lage aandeel afgestudeerden in bèta en techniek 

en de relatief lage werkgelegenheid in de hightechindustrie. Tabel 4.1 vat de analyse van 

de Innovatiebrief samen.  

tabel 4.1 Sterke en zwakke punten in het Nederlandse innovatiesysteem

Bron: Ministerie van Economische Zaken, In actie voor innovatie, deel II, Den Haag 2003, pp. 3-5. 

De Europese Commissie wist in 2001 de zorgen over het innovatievermogen van de Neder-

landse economie aan te wakkeren door erop te wijzen dat de Nederlandse voorsprong op 

verschillende onderdelen van het innovatieklimaat aan het afnemen is. Nederland had 

naar het oordeel van de Commissie een relatief goede uitgangspositie maar was ‘losing 

momentum’10. Inmiddels heeft de Commissie een nieuwe versie van de Europese ‘Inno-

vation Scoreboard’ gepubliceerd. Daarin wordt niet opnieuw een totaalscore berekend 

maar zijn de zwakke en sterke punten van het Nederlandse innovatieklimaat wel in per-

spectief gezet. Opvallend is de goede score van Nederland op de index voor een ‘leven 

lang leren’. Nederland neemt op deze ranglijst een derde plaats in achter Zweden en 

Denemarken maar nog voor Finland. De zwakke punten zijn onveranderd de afgestudeer-

den bèta en techniek en de werkgelegenheid in de hightechindustrie. Daar staat tegen-

Sterke punten Zwakke punten

• hoog niveau wetenschappelijk onderzoek

• goede prestaties m.b.t. patenten
• relatief hoge medefinanciering van publiek 

toegepast onderzoek door bedrijfsleven

• grote toegang tot en hoog gebruik van ICT 
• groot aantal kenniswerkers in algemene zin 

• achterstand r&d-intensiteit bedrijven

• groeiend tekort aan kenniswerkers (bèta’s, 
technici en r&d’ers)

• te weinig innovatief ondernemerschap

• onvoldoende benutting van 
onderzoeksresultaten

• wisselwerking kennisinfrastructuur-

bedrijfsleven
• financiering van innovatie

10  Europese Commissie, 2001 European Innovation Scoreboard, Brussel 2001.
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over dat de werkgelegenheid in de hightechdienstverlening in Europees verband boven-

gemiddeld scoort.

De recent verschenen Kenniseconomie Monitor 2003 biedt een vergelijkbaar perspec-

tief11. De monitor onderkent net als de Innovation Scoreboard de sterke punten van het 

Nederlandse innovatieklimaat maar wijst iets nadrukkelijker op de scheuren in het fun-

dament. Nederland is een ‘verbleekte kampioen’ aldus de Monitor, vooral omdat de basis 

van de kenniseconomie – het menselijk kapitaal – onvoldoende wordt onderhouden. 

Achterblijvende investeringsquote

Verder zullen de Nederlandse investeringen in kennis en innovatie geïntensiveerd moe-

ten worden. Een eerste aanwijzing hiervoor kan worden gevonden door de investerings-

quotes van verschillende landen te vergelijken. De investeringsquote in kennis bestaat 

volgens de OESO uit drie componenten – onderzoek en ontwikkeling, software en hoger 

onderwijs – waarbij de investeringen zijn uitgedrukt als percentage van het bbp12. Op de 

OESO-ranglijst neemt Nederland een middenpositie in. De investeringsquote in ons land 

lag in 2000 met ongeveer 4,7 procent net iets onder het OESO-gemiddelde. Koplopers zijn 

Zweden, de Verenigde Staten en Finland met investeringsquotes rond de zeven procent. 

De OESO laat met een dynamische analyse verder zien dat vooral de Nederlandse investe-

ringen in het onderwijs relatief achterlopen. In de periode van 1992 tot 2000 zijn de inves-

teringen in het onderwijs in ons land gedaald. Bij de koplopers op de ranglijst was juist 

sprake van een toename van de investeringen in alle drie kenniscategorieën.

Verder kan worden gewezen op het aandeel van de private investeringen in r&d in Neder-

land. Deze bedragen momenteel ongeveer 1 procent bbp. Met het oog op de Barcelona-

doelstellingen betekent dit dat dit type investeringen de komende jaren verhoogd moet 

worden. Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is hierbij van groot belang.

De innovatieprestaties van Nederlandse bedrijven…

Het is niet eenvoudig een eenduidig beeld van de innovatieprestaties van Nederlandse 

bedrijven te geven. Een recent onderzoek geeft het volgende beeld van een aantal 

trends13:

• Het aantal bedrijven dat in Nederland aan r&d doet – Nederlandse en buitenlandse 

ondernemingen – is in de jaren negentig toegenomen; in het jaar 2000 ging het naar 

schatting om circa 12.000 bedrijven. 

• De grootste zeven bedrijven zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale 

nationale r&d-uitgaven.

• De gestegen buitenlandse r&d-uitgaven van de ‘grootste zeven’ hebben niet geleid tot 

verplaatsing van bestaande r&d-activiteiten naar het buitenland. 

11  Stichting Nederland Kennisland, Kenniseconomie Monitor 2003: Tijd om te kiezen, Amsterdam 2003.

12  OESO, Science, technology and industry scoreboard, Parijs 2003.

13  V. Gilsing en H. Erken, Trends in r&d bij bedrijven, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag 2003, inz. pp. 7 en 8.
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• Het aandeel van buitenlandse ondernemingen in de totale r&d in Nederland is 

toegenomen.

De innovatieprestatie kan verder worden opgetekend aan de hand van indicatoren van de 

output van innovatieprocessen. De innovatie-enquête van het CBS registreert bedrijven 

die in een bepaalde periode aan proces- en productinnovatie (technologische en niet-tech-

nologische vernieuwingen) hebben gedaan. In de periode 1998-2000 voldeed 34 procent 

van de Nederlandse bedrijven aan dit criterium14. Dit percentage lag iets lager dan in de 

daaraan voorafgaande jaren. Innovatie speelt sterker in de industrie (54 procent in 1998-

2000) dan in de dienstensector (30 procent). Het complement hiervan is dat een meerder-

heid van de bedrijven aangeeft niet actief met innovatie bezig te zijn. In de industrie is 

de belangrijkste reden hiervoor dat de marktomstandigheden hiertoe niet dwingen (47 

procent) of dat al eerder innovaties zijn doorgevoerd (16 procent); voor 43 procent gelden 

andere, niet nader gespecificeerde redenen. In de dienstensector is het beeld van de 

redengeving vrijwel identiek15. 

…in Europees perspectief

Deze cijfers worden in figuur 4.3 vergeleken met de situatie in een aantal andere Euro-

pese landen. De basis hiervoor is de tweede Europese innovatie-enquête die gegevens 

biedt over 1996 en dus helaas gedateerd is. De vergelijking laat zien dat Nederlandse 

bedrijven in Europa bovengemiddeld scoren. De maatstaf hiervoor is het percentage inno-

verende bedrijven waarbij een onderscheid is gemaakt tussen low-, medium- en hightech-

bedrijven. 

figuur 4.3 Innoverende bedrijven in Europa, 1996

Bron: Eurostat, Communication Information Survey, 2001.

14 CBS, Kennis en economie 2002, op.cit., inz. pp. 99 en 100. 

15 Ibid., inz. pp. 169-171.
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Mkb-bedrijven innoveren relatief minder

Binnen het totaal van bedrijven nemen mkb-ondernemers een bijzondere plaats in. 

Figuur 4.4 laat zien dat innovatie bij kleine bedrijven (minder dan tien werknemers) min-

der prominent is dan bij grotere bedrijven. Een verklaring voor dit verschil is dat deze 

groep mkb’ers minder mogelijkheden heeft voor gebruikmaking van kennis onder het 

eigen personeel en daarom voor r&d. Zij zijn voor innovaties vooral aangewezen op 

externe bronnen. Er is sprake van schaalnadelen en hoge informatie- en transactiekosten. 

Mkb-ondernemers zijn in het algemeen met de dagelijkse beslommeringen bezig en min-

der met strategische vraagstukken voor de langere termijn. De vraag naar kennis om te 

innoveren wordt daardoor niet expliciet gemaakt16. 

Het mkb is echter zeer heterogeen (zie mede paragraaf 5). Zo blijken de grotere mkb-

bedrijven (50-199 werknemers) een relatief groot aantal proceskoplopers op het terrein 

van technologische procesvernieuwing te tellen: 73 procent17. Bij de kleinste mkb-bedrij-

ven (1-10 werknemers) is de meerderheid (57 procent) daarentegen procesvolger.

figuur 4.4 Innoverende bedrijven in het mkb, 1996-2000

Bron: CBS, Innovatie bij de kleinste bedrijven, Voorbrug 2003, p. 3.

16 A.H.H.M. Mensen en W.V.M. van Rijt-Veltman, De kortste route naar een kennisrijk MKB, EIM, Zoetermeer 2003,

pp. 29 en 30. 

17 CBS, Kennis en economie 2002, op.cit.
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Knelpunten: niet-innoverende bedrijven… 

Een flink deel van de (vooral kleinere) bedrijven vertoont geen innovatief gedrag. Dit kan 

voortkomen uit onwetendheid; er bestaat onvoldoende besef dat nieuwe kennis tot inno-

vatie en een betere marktpositie kan leiden. Een groter bewustzijn van het belang van 

nieuwe kennis voor het bedrijf zal vooral ontstaan als de betrokken ondernemer en/of 

zijn personeel inzicht krijgt in de kosten (risico’s, informatie- en transactiekosten) en 

baten (groeipotentieel, kostenbesparing, winstverhoging) van kennisoverdracht. Mocht 

het saldo van kosten en baten voor ondernemers (binnen de gehanteerde tijdhorizon) 

negatief uitvallen, dan ligt een bewuste beslissing om (voorlopig) niet te innoveren voor 

de hand. 

Een aanzienlijk deel van de niet-innoverende bedrijven is wel actief met innovatie bezig 

geweest. Uit de CBS-gegevens blijkt namelijk dat 29 procent van de niet-innoverende 

industriële bedrijven een technologische vernieuwing heeft willen doorvoeren, maar 

daarin werd gehinderd18. Als belangrijkste hinderpalen binnen het bedrijf wordt ‘het 

gebrek aan personeel’ genoemd, gevolgd door ‘economische risico’s’ en ‘te hoge kos-

ten’19. Het ontbreken van financiering is het belangrijkste externe knelpunt, gevolgd 

door ‘onzekere ontwikkelingen van de markt’. 

Het beleid zou zich moeten toespitsen op drie categorieën mkb-bedrijven: 

• Bedrijven die zich niet bewust zijn van de potenties van een innovatieve 

bedrijfsstrategie.

• Bedrijven die welwillend staan tegenover innovatie, maar zelf niet in staat zijn hun 

kennisvraag te articuleren. 

• Bedrijven die welwillend staan tegenover innovatie, maar tegen obstakels oplopen die 

vernieuwingen in het bedrijf verhinderen. 

…en tekortschietende bedrijfscultuur

Een netwerkeconomie vraagt niet alleen om een grotere oriëntatie van bedrijven op hun 

externe relaties, ook binnen de onderneming is een betere kennisuitwisseling essentieel 

voor het innovatievermogen. In de EIM-studie Incentives to innovate komen de onderzoe-

kers tot de conclusie dat “employees are at the heart of the innovation process”20. Het zijn 

de werknemers die zicht hebben op praktische specificaties en vanuit de dagelijkse prak-

tijk op nieuwe ideeën komen en nieuwe concepten ontwikkelen. Een vereiste voor een 

innovatieve bedrijfscultuur is dan ook dat op een juiste manier gebruik wordt gemaakt 

van de inzichten van het eigen personeel21. Door interactief management maakt de lei-

ding beter gebruik van het beschikbare menselijke potentieel (kennis en kunde, ‘ogen en 

oren’). Met andere woorden, de kennisdiffusie en -benutting binnen bedrijven moet

18 G. Meinen, Innovatie bij groot en klein, CBS.

19 CBS, Kennis en Economie 2002, op.cit., pp. 171 en 172.

20 J.P.J. de Jong, R. Kemp en J. Meijaard, Incentives to innovate, op.cit., p. 4. 

21 Het belang van het eigen personeel bij innovaties wordt onderstreept door de gegevens van tabel 3 in deze bijlage. 

Daaruit blijkt dat het eigen personeel voor innoverende Nederlandse bedrijven de belangrijkste informatiebron is.
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worden verbeterd om het innovatieve vermogen te vergroten22. Tegen deze achtergrond 

is het logisch dat samenwerking van medewerkers uit verschillende afdelingen en met 

verschillende achtergronden in multifunctionele teams de creativiteit blijkt te stimule-

ren, waardoor het probleemoplossende en innovatieve vermogen toenemen. Daarbij is 

verder van belang dat medewerkers over een zekere experimenteerruimte beschikken om 

hun eigen ideeën en inzichten uit te proberen23. Door ‘slimmer’ te gaan werken, stijgt de 

arbeidsproductiviteit. Praktijkvoorbeelden illustreren dit24. Slimmer werken vraagt om 

andere werkmethodes met meer zeggenschap op de werkvloer, waardoor de betrokken-

heid en motivatie van werknemers toenemen. 

Een innovatieve bedrijfscultuur schept ook ruimte voor intern ondernemerschap 

(intrapreneurship) binnen grote ondernemingen. Interne ondernemers zijn personen die 

alleen of in samenwerking met anderen nieuwe activiteiten ontwikkelen, die slechts 

beperkt gerelateerd zijn aan de bestaande activiteiten van een bedrijf maar wel plaatsvin-

den in de context van dat bedrijf25. Het interne ondernemerschap mag zich in een toene-

mende belangstelling verheugen, omdat dit het vermogen van ondernemingen vergroot 

om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Deze nieuwe ontwikkelingen gaan veel verder 

dan het proces van continue verbeteringen. Voor succesvol intern ondernemerschap 

moet het management potentiële interne ondernemers de kans geven risico’s te nemen, 

bijvoorbeeld door kleine experimentele projecten toe te staan, waarin de haalbaarheid 

van ideeën kan worden nagegaan. Andere vormen van ondersteuning door het manage-

ment zijn het formuleren van concrete innovatieambities, het belonen van innovatieve 

ideeën en van ondernemend gedrag van werknemers, het leren van mislukkingen (mis-

lukken mag) en een ruime taakomschrijving en oriëntatie op multifunctioneel team-

work. 

4.2 Innovatieve starters

Begripsbepaling

Startende ondernemingen zorgen voor vernieuwing en economische dynamiek. Voor het 

innovatievermogen van de economie zijn meer in het bijzonder de zogenoemde techno-

starters van belang: een technologisch georiënteerde startende onderneming (zie kader). 

Een speciale categorie starters zijn de spin-offs en spin-outs: bedrijven die vanuit een moe-

derbedrijf of kennisinstelling worden gestart door een ex-werknemer (of een groep ex-

werknemers). Zo’n nieuw bedrijf bouwt voort op specifieke kennis en competenties die 

22 Zie ook: AWT-advies Netwerken met kennis. Kennisabsorptie en kennisbenutting door bedrijven, Advies nr. 56,

Den Haag 2003.

23 J.P.J. de Jong, R. Kemp en J. Meijaard, Incentives to innovate, op.cit.

24 Zie voor voorbeelden: VNO-NCW, Naar een innovatieve bedrijfscultuur, Den Haag 2001; J. Meijer, Iedereen directeur, 

FEM-business, 9 augustus 2003, pp. 18-20; P. Vos, Maatwerk en diversiteit gevraagd, Zeggenschap, nr. 3, 2003,

pp. 8-11.

25 Zie: T. Elfring, Corporate ondernemerschap en venturing, p. 6. 
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in het moederbedrijf (kennisinstelling) zijn opgebouwd. Deze laatste steunt de starter,

bijvoorbeeld in de vorm van voorzieningen (huisvesting, apparatuur, ondersteunende 

faciliteiten) en terugkeerregelingen. 

Er is geen eenduidigheid in de gehanteerde definities26. Het Ministerie van Economische 

Zaken spreekt bijvoorbeeld over spin-offs als de betrokken startende ondernemers hun 

oorsprong vinden in de publieke kennisinstellingen27. Het ministerie ziet spin-offs als een 

bijzondere groep technostarters, een van de doelgroepen van het innovatiebeleid. 

Spin-offs in de ruime betekenis 

Een recente EIM-studie geeft een overzicht van innovatieve startende bedrijven in Neder-

land28. De studie hanteert het begrip spin-off in zijn brede betekenis: het startende bedrijf 

komt voort uit een moederbedrijf; veelal betreft dit een private onderneming. Er zijn 

naar schatting tussen de 35.000 en 55.000 spin-offs in Nederland, 5 tot 8 procent van alle 

mkb-bedrijven29. Gemiddeld komen er jaarlijks tussen de 6.000 en 7.000 spin-offs bij30. 

26 Zie bijvoorbeeld: Y. Bernardt, R. Kerste en J. Meijaard, Spin-off start-ups in the Netherlands, EIM, Zoetermeer 2002,

par. 2.2.

27 M. Kreijnen en J.J. van Tilburg, Researchers op ondernemerspad. Internationale benchmarkstudie naar spin-offs uit ken-

nisinstellingen, Ministerie van Economische Zaken, EZ beleidsstudies 2, Den Haag 2003.

Wat zijn technostarters?

Technostarters zijn aspirant-ondernemers die een technische innovatie op 

de markt willen brengen. Momenteel valt ongeveer 10 tot 15 procent van 

alle startende ondernemers onder die noemer. 

Technostarters onderscheiden zich door: 

• een hoge kennisintensiteit en intensieve activiteiten op het gebied van 

r&d; 

• producten en diensten, die zijn gebaseerd op nieuwe technologieën;

• een over het algemeen hogere opleiding (hbo of academisch); 

• een benodigd startkapitaal dat aanzienlijk hoger ligt dan bij andere star-

ters; 

• relatief grote risico’s voor eventuele financiers, waardoor kapitaal min-

der makkelijk kan worden verkregen; 

• een gemiddeld drie keer snellere groei dan andere starters.

• Bron: Bureau voor Industriële Eigendom (www.bie.nl).

28 Y. Bernardt, R. Kerste en J. Meijaard, Spin-off start-ups in the Netherlands, op.cit. 

29 In beperkte mate (14 procent) gaat het niet om de start van een nieuw bedrijf, maar om de overname van een deel 

van het moederbedrijf.

30 Uitgaande van het begrip ‘hightech starters’ komen De Jong et al. op veel lagere aantallen: tussen 1.250 en 2.450 

startende hightech starters per jaar. Zie: J.P.J. de Jong, M.J. Overweel en F.H.A. Janszen, Hightech starters: waarheden 

en mythes, EIM, Zoetermeer 2003. 
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Anders dan vaak wordt gedacht komen de nieuwkomers meestal voort uit kleinere bedrij-

ven. De meeste steun wordt echter ontvangen als de spin-off een groter bedrijf als oor-

sprong heeft. Spin-offs komen het meest voor in de industrie, de bouw en de zakelijke 

dienstverlening. De belangrijkste steun die in de beginfase wordt ontvangen, bestaat uit 

kennisondersteuning en opdrachtverlening; van financiële steun is zelden sprake. Tot 

slot komt uit het EIM-onderzoek naar voren dat spin-offs gemiddeld beter scoren – in ter-

men van groei van werkgelegenheid, omzet en winst – dan het gemiddelde mkb-bedrijf. 

Een groot deel van de starters noemt de steun van het moederbedrijf een belangrijke fac-

tor voor succes. 

Innovatieve startende bedrijven (technostarters, spin-offs, hightech starters) initiëren vaak 

nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe producten met een hoge toegevoegde waarde zijn 

belangrijk voor de commercialisering van publieke kennis en voor de diffusie van nieuwe 

technologische inzichten in en tussen sectoren. Daarnaast zijn zij kennisintensieve leve-

ranciers voor grotere gevestigde marktpartijen. In absolute zin is de directe bijdrage aan 

de economie echter vrij beperkt door de relatief kleine aantallen31. 

Spin-off uit publieke kennisinstellingen 

Van dit type spin-off is sprake als een onderneming start met kennis die ontwikkeld is bin-

nen de muren van een kennisinstelling (universiteit of onderzoeksinstelling)32. De spin-

off ondernemer genereert daardoor waarde uit publiek gefinancierd onderzoek. Een bij-

komend voordeel is dat de kennisinstelling veel kan leren van de wijze waarop de onder-

neming de kennis gebruikt. Daarnaast levert het de kennisinstelling een versterking van 

de netwerken met het bedrijfsleven op. Naast voordelen zijn er overigens ook nadelen aan 

spin-offs verbonden (tabel 4.2). Voor de meeste kennisinstellingen wegen de voordelen 

zwaarder dan de nadelen. 

tabel 4.2 Voor- en nadelen van spin-offs voor kennisinstellingen

Bron: M. Kreijnen en J.J. van Tilburg, Researchers op ondernemerspad, op.cit., p. 8.

31 J.P.J. de Jong, M.J. Overweel en F.H.A. Janszen, Hightech starters: waarheden en mythes, op.cit., p. 42.

32 Deze subparagraaf is ontleend aan: M. Kreijnen en J.J. van Tilburg, Researchers op ondernemerspad, op.cit.

Voordelen Nadelen

• versterkt relatie met bedrijfsleven • risico’s op financieel en juridisch gebied

• verbetert carrièreperspectief van medewerkers • gaat ten koste van onderwijs en onderzoek

• versterkt het imago • geen expertise en tijd voor spin-off stimulering

• versterkt maatschappelijke betrokkenheid • verlies van goede medewerkers

• vergroot derde geldstroom

• versterkt eigen onderzoek
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De meeste Nederlandse universiteiten (71 procent) en onderzoeksinstellingen (60 pro-

cent) stimuleren spin-offs. Veelal gaat het dan om zaken als managementadvies, in contact 

brengen met ondernemersnetwerken, beschikbaar stellen van incubator-huisvesting, 

benutting van octrooien en licenties en gebruik van technische faciliteiten. Belangrijke 

nieuwe ontwikkelingen zijn de ontwikkeling van een science park en het traceren van vin-

dingen met spin-off potentie. 

Er zijn grote verschillen in de mate waarin spin-offs plaatsvinden. Het meest succesvol zijn 

universiteiten buiten de Randstad. De Universiteit Twente is met grote voorsprong koplo-

per33; verder scoren de Universiteit van Maastricht en (in mindere mate) de Universiteit 

van Eindhoven bovengemiddeld. De spin-offs van deze universiteiten spelen een belang-

rijke rol in de regionale economische ontwikkeling. De Nederlandse toppers kunnen zich 

goed meten met buitenlandse zusterinstellingen. 

Algemene knelpunten

In het algemeen kan worden gesteld dat het in Nederland ontbreekt aan een echte 

ondernemerscultuur34. In vergelijking met veel andere landen kan de Nederlandse cul-

tuur als risicomijdend worden getypeerd. Dit werkt ook door in het onderwijs en in het 

aantal startende bedrijven. Er zijn knelpunten die voor alle typen innovatieve start-ups 

gelden: 

• Gebrek aan ondernemersvaardigheden is een eerste knelpunt. Juist doordat veel innova-

tieve start-ups worden opgezet door mensen met een technische achtergrond – die in 

hun studie niet of nauwelijks in aanraking zijn geweest met ondernemersvaardighe-

den – is de eerste fase extra moeilijk.   

• Financiering is een tweede cruciaal probleem. Veel start-ups worden gefinancierd uit 

eigen spaarpotjes, persoonlijke leningen en financiële steun van familie of vrienden. 

Vooral bij innovatieve starters zijn de meeste banken terughoudend in verband met 

de grote risico’s en de daarmee samenhangende hoge onzekerheid over de terugver-

dientijd. De grootste aandacht verdient de doorstartfase. De markt voor venture capital 

is in Nederland goed ontwikkeld. De omvang van deze markt is in de periode 1996-

2001 verdubbeld en bedraagt in 2001 als percentage van het bbp maar liefst het dub-

bele van het EU-gemiddelde35. Het gaat hierbij wel om de latere fasen van ontwik-

keling. Kijken we naar de vroege ontwikkelfase (de zogenoemde pre-seed fase) dan ligt 

de omvang van het venture capital in Nederland zelfs een fractie onder het Europese 

gemiddelde. Figuur 4.5 plaatst deze kenmerken van de Nederlandse venture capital 

markt nog eens in perspectief. 

33 Zie voor de indicatoren en scores: M. Kreijnen en J.J. van Tilburg, Researchers op ondernemerspad, op.cit., p. 103.

34 Gebaseerd op: N. Bosma, Entrepreneurial activity and innovative start-ups in the Netherlands, in: EIM, Entrepreneur-

ship in the Netherlands, Zoetermeer 2003, hoofdstuk 1;  M. Kreijnen en A. van der Laan, Spin-offs as a bridge between 

two worlds; a policy perspective, in: EIM, Entrepreneurship in the Netherlands, op.cit. 

35 Zie: Ministerie van Economische Zaken, Structural Indicators, Den Haag 2003, p. 48.
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• Gekwalificeerd personeel is een derde knelpunt. Tekorten in specifieke technische en 

informaticaberoepen vormen vaak een belangrijke barrière voor de ontwikkeling van 

start-ups.

figuur 4.5 Verdeling van venture capital fondsen naar ontwikkelingsfase van de onderneming, 2001 

Bron: Europese Commissie, Third Report on Science & Technology Indication, Brussel 2003, p. 154.

Knelpunten bij ‘publieke’ spin-offs

Het zal niet verbazen dat uit onderzoek naar spin-offs in Nederlandse kennisinstellingen 

deels dezelfde knelpunten als hierboven naar voren kwamen: te weinig geld (beschikbaar-

heid risicodragend vermogen, beperkt budget, onvoldoende capaciteiten) en ontbreken 

van de juiste cultuur (weinig uitdagend ondernemersklimaat, ‘onderzoekers zijn geen 

ondernemers’)36. Daar komt bij dat niet alle instellingen vinden dat zij een taak hebben 

op dit terrein; de spanning tussen klassieke wetenschappelijke taken en commerciële 

activiteiten. De obstakels hangen met elkaar samen: de taakomschrijving stimuleert geen 

commerciële activiteiten en versterkt een onderzoekscultuur waarin publiceren in inter-

nationale vaktijdschriften veel meer status geeft dan het op de markt helpen brengen 

van een onderzoeksproduct. 

36 M. Kreijnen en J.J. van Tilburg, Researchers op ondernemerspad, op.cit.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nederland

Zweden

Italië

Verenigde Staten

Ierland

België

EU-15

Engeland

Duitsland

Frankrijk

Denemarken

Finland

Japan

ontwikkeling startfase uitbreiding



B I J L A G E  4

74

4.3 Innovatiestimulering en het mkb

Volgens figuur 4.4 innoveren de kleine bedrijven in het mkb relatief minder dan grotere 

bedrijven. In paragraaf 4.1 zijn hiervoor verschillende verklaringen gegeven. Een aanvul-

lende vraag die van belang is voor de aanbevelingen van dit advies is of de overheid over 

voldoende instrumenten beschikt om de knelpunten bij het mkb weg te nemen.

Instrumenten in het innovatiebeleid

Het Nederlandse innovatiebeleid kent verschillende instrumenten om innovatie bij 

bedrijven te stimuleren. Het meest zichtbaar zijn de financiële faciliteiten die investerin-

gen in innovatie moeten bevorderen. De bekendste regeling in deze categorie is de Wet 

bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Deze fiscale regeling verlaagt de loon-

kosten voor personeel dat zich bezighoudt met r&d-gerelateerde werkzaamheden en is 

met een budget van ongeveer 350 miljoen euro (2003) veruit de belangrijkste financiële 

innovatieregeling. Verder zijn er financiële regelingen voor het stimuleren van samen-

werking bij innovatie en de ondersteuning van technisch risicovolle ontwikkelingspro-

jecten. Ook zijn er twee regelingen die de kennisoverdracht naar het mkb moeten bevor-

deren37.

Verder ontwikkelt het ministerie van Economische Zaken beleid voor startende onderne-

mers. Voorbeelden van niet-financiële instrumenten voor het innovatiebeleid zijn het 

beleid op het terrein van de intellectuele eigendomsrechten en de strategische informa-

tievoorziening (Verkenningen, Syntens).

Mkb ontvangt relatief veel financiële ondersteuning

Een indruk van de plaats van het mkb in dit pakket van maatregelen kan worden verkre-

gen door de financiële ondersteuning van deze bedrijven te bekijken. Uit een inventari-

satie blijkt dat het aandeel van het mkb in het beleidsbudget aanzienlijk groter is dan het 

aandeel in de totale r&d-uitgaven38. Bedrijven met maximaal tien werknemers ontvan-

gen 21 procent van het innovatiebudget. Voor bedrijven in de categorie van tien tot maxi-

maal vijftig werknemers geldt precies hetzelfde. Het aandeel van deze categorie bedrij-

ven in de totale r&d-uitgaven is echter nog geen tien procent. Voor grote bedrijven (200 

werknemers en meer) geldt precies het omgekeerde. Zij ontvangen ongeveer de helft van 

het innovatiebudget maar financieren ruim tachtig procent van de r&d-investeringen. 

De kleinere bedrijven ontvangen dus relatief veel financiële ondersteuning bij innovatie 

en de trend is om dit aandeel nog verder te vergroten. In de periode 1997-2000 groeide 

het aandeel van de categorie kleinste bedrijven in het innovatiebudget van 13 procent 

naar 21 procent. 

37 Het gaat hier om de Subsidieregeling Kennisoverdracht Ondernemers MKB (SKO) en de Subsidieregeling Kennisover-

dracht Brancheorganisaties MKB (SKB).

38 CBS, Kennis en economie 2001, Voorburg 2001, pp. 146 en 147.
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Effecten van innovatiestimulering: veel onzekerheid

De vervolgvraag is of de inzet van instrumenten zoals de WBSO effectief is. De statistische 

gegevens hiervoor geven een voorzichtig positief beeld39. Het positieve element is gelegen 

in het feit dat bedrijven die gebruik maken van de WBSO een hogere toegevoegde waarde 

genereren. Deze uitkomst zegt echter nog weinig over de causaliteit van de relatie tussen 

het gebruik van de WBSO en de productie van een hogere toegevoegde waarde40. 

Leren van buitenlandse ervaringen: de SBIR…

Een andere mogelijkheid om het innovatiebeleid in perspectief te plaatsen is door analyse 

van de ervaringen in andere landen. Specifiek voor het beleid gericht op technostarters en 

het mkb kan aandacht gevraagd worden voor het Amerikaanse Small Business Investment 

Research (SBIR) programma. 

De SBIR is een programma met een budget van ongeveer $ 1,1 miljard (1999) dat over-

heidsinstanties in de VS verplicht een bepaald percentage van hun onderzoeksbudget 

aan te besteden bij mkb-bedrijven. Dit programma is in 1982 in het leven geroepen met 

de expliciete doelstelling de erosie van de Amerikaanse concurrentiekracht te stuiten41. 

Daarbij werd de aandacht speciaal op het mkb gericht vanwege de potentie van deze 

bedrijven om nieuwe banen te genereren. 

Kern van de SBIR is de aanbesteding van onderzoeksopdrachten door de overheid in ver-

schillende, opeenvolgende fasen. De eerste fase bestaat uit een haalbaarheidsstudie. In de 

volgende fase kan twee jaar worden gewerkt aan de ontwikkeling van het desbetreffende 

plan. Ten slotte moet het idee marktrijp worden gemaakt. Voordeel van deze gefaseerde 

aanpak is dat evaluatiemomenten worden ingebouwd om te bekijken of een idee-in-ont-

wikkeling effectief realiseerbaar is. Daarbij is de voorwaardelijke overheidsfinanciering 

van de tweede fase een stevige stok achter de deur. Deze fase wordt alleen ingezet als een 

derde partij bereid wordt gevonden de derde fase – de marktintroductie – te financieren. 

Voordeel van de SBIR als studieobject voor het innovatiebeleid is dat de regeling in

Amerika uitgebreid onderzocht is. De uitkomsten hiervan zijn niet eenduidig maar wel 

overwegend positief42.

39 CBS, Kennis en economie 2001, op.cit., p. 151.

40 Zie: M. Cornet, De maatschappelijke kosten en baten van technologiesubsidies zoals de WBSO, CPB Document 8,

Den Haag 2001, p. 24; en E. Brouwer e.a., WBSO nader beschouwd, EZ Onderzoeksreeks, Den Haag 2002, p. 67. 

41 Voor een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de SBIR, zie: D. Audretsch, Standing on the shoulders of 

midgets: the US Small Business Innovation Research Program, Small Business Economics, 2003, pp. 129-135.

42 De bekendste studie is J. Lerner, The government as venture capitalist: the long run impact of the SBIR program,

Journal of Business, 1999, pp. 285-318. Lerner heeft de prestaties van bedrijven die aan de SBIR hebben meegedaan 

gevolgd over een periode van tien jaar. Voor een kritische bespreking van de SBIR, zie: S. Wallsten, The effects of 

government-industry R&D programs on private R&D: the case of the Small Business Innovation Research Program, 

Rand Journal of Economics, pp. 82-100.
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Audretsch vat de empirische effecten van de SBIR als volgt samen43:

• overlevingskans en omzetgroei van bedrijven in het SBIR programma zijn hoger dan 

van bedrijven die niet in dit programma participeren;

• SBIR veroorzaakt een verandering in het carrièrepad van onderzoekers: meer gericht 

op het toepassen van wetenschappelijke kennis en minder op fundamenteel onder-

zoek;

• SBIR financiert de start up van bedrijven die zonder dit programma niet van de grond 

waren gekomen. Daarnaast is er een positief effect op de kans dat een bedrijf in een 

vervolgstadium private financiers (venture capital) vindt;

• SBIR heeft een sterke voorbeeldfunctie: wetenschappers die kennis valoriseren door 

het opzetten van een bedrijf via SBIR stimuleren collega’s hetzelfde pad te kiezen en 

de commerciële potentie van hun academische werk onder ogen te zien.

Een ander leerpunt betreft het gebruik van het aanbestedingsmechanisme voor de verde-

ling van onderzoeksopdrachten. Voor het doel van de regeling – stimulering van innova-

tie – is het van belang dat een aanbesteding de ondernemingszin sterker prikkelt dan een 

subsidieregeling. Bij een subsidieregeling moet een ondernemer voldoen aan vooraf 

gestelde voorwaarden voor toekenning van de subsidie. In dit mechanisme zit geen 

enkele prikkel om ondernemers ertoe te brengen hun meest creatieve plannen voor te 

dragen. De toekenning verloopt op basis van bureaucratische principes. Als aan de voor-

waarden is voldaan kan een subsidie worden toegekend; is de subsidiepot leeg dan kan 

geen subsidie worden toegekend, hoe briljant het innovatieplan er ook uit mag zien. Het 

aanbestedingsmechanisme selecteert alleen op de kwaliteit van de ingediende voorstel-

len en zorgt er in principe voor dat het beschikbare budget over de beste voorstellen 

wordt verdeeld.

Verder plaatst de SBIR de rol van de overheid als launching customer sterk op de voorgrond. 

…en SBIC

Een tweede instrument dat beoogt knelpunten bij innovatie voor het mkb aan te pakken 

is de Small Business Investment Companies (SBIC) regeling. De SBIC beoogt de ontwikkeling 

van private participatiemaatschappijen op de markt voor durfkapitaal een impuls te 

geven. Een SBIC is een private investeringsmaatschappij die met privé-middelen wordt 

opgezet. Onder bepaalde voorwaarden is de Amerikaanse overheid bereid het vermogen 

van dit soort fondsen te versterken. Deze voorwaarden houden onder meer in dat het 

overheidsdeel bij een deconfiture pas mag worden aangesproken als het eigen vermogen 

geheel gebruikt is. Met SBIC’s verveelvoudigde de Amerikaanse overheid de hoeveelheid 

durfkapitaal voor kleine bedrijven, terwijl zij tegelijkertijd zeker stelde dat fondseigena-

ren belastinggeld met dezelfde zorg investeren en beheren als hun eigen geld44. 

43 Zie: Audretsch, Standing on the shoulders of midgets: the US Small Business Innovation Research Program, Small 

Business Economics, op.cit., pp. 129-135.

44 Deze regeling wordt uitgevoerd door de ‘US Small Business Administration’. Zie: www.sba.gov/inv. 
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5 Wisselwerking in het innovatiesysteem 

Wisselwerking is een kernbegrip voor de analyse van het innovatievermogen van de 

Nederlandse economie. De AWT benadrukt terecht dat wisselwerking in het innovatiesys-

teem een samenspel is. Het gaat daarbij niet alleen om de aansluiting tussen wetenschap-

pelijk onderzoek en innovaties in het bedrijfsleven en de wijze waarop bedrijven kunnen 

profiteren van de vruchten van wetenschappelijk onderzoek, de wetenschap kan even-

zeer leren van praktijkervaring die op de bedrijfsvloer aanwezig is. 

Bij de analyse van deze wisselwerking is het van belang het perspectief van het bedrijf als 

uitgangspunt te nemen. Dit perspectief is in figuur 4.1 schematisch neergezet voor een 

willekeurig bedrijf A. Deze situatie kan worden geconcretiseerd door evenals de AWT een 

onderscheid te maken tussen zes typen bedrijven en hun relaties in het innovatiesys-

teem45:

• Zeer grote bedrijven, multinationals die zelf r&d verrichten.

• Grote bedrijven (500-5000 medewerkers) met een beperkte eigen r&d-afdeling.

• Koplopers in het mkb: doen zelf onderzoek of besteden onderzoek uit.

• Ontwikkelingsgericht mkb: geen eigen r&d maar wel innovatie door het toepassen 

van slimme combinaties.

• Technologievolgend mkb: alleen implementatie van bestaande technologie.

• Overig mkb: innovatie geen regulier onderdeel van de bedrijfsvoering.

Deze bedrijven maken op verschillende manieren gebruik van de kennis die in het inno-

vatiesysteem voorhanden is. Zo geeft de AWT aan dat de zeer grote bedrijven in principe 

de wetenschappelijke kennis in huis hebben om zelf het innovatieproces te kunnen stu-

ren. Bij de grote bedrijven ontbreken vaak de middelen voor de financiering van kostbare 

apparatuur waardoor samenwerking met een partner uit de kennisinfrastructuur eerder 

voor de hand ligt. De andere kant van het spectrum wordt gevormd door het technologie-

volgende mkb. Deze bedrijven hebben nauwelijks contacten met universiteiten, hoge-

scholen en andere kennisinstellingen. De eventuele vergaring van informatie wordt uit-

besteed aan private onderzoeksbureaus (ingenieursbureaus en consultants).

5.1 Kenniskanalen van innoverende bedrijven

Ondanks deze verschillen blijkt het eigen bedrijf veruit de belangrijkste informatiebron 

voor innoverende bedrijven (tabel 4.3). Bedrijven geven aan onderzoeksinstellingen, uni-

versiteiten en innovatiecentra niet als een zeer belangrijke informatiebron voor innova-

tie te zien. Bovendien blijkt voor ieder van de drie genoemde instellingen het gebruik ten 

opzichte van een eerdere innovatie-enquête te zijn gedaald. Verder komt uit tabel 4.3 

naar voren dat de verschillen per sector en naar bedrijfsgrootte meestal niet erg sterk uit-

45 AWT-advies Netwerken met kennis, op.cit.
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eenlopen. Wel geldt voor alle informatiebronnen dat de grote bedrijven deze relatief 

vaker raadplegen dan de kleinere. Helaas bieden de CBS-gegevens geen inzicht in de mate 

waarin bedrijven kennis van hbo-instellingen gebruiken, zodat sprake is van een zekere 

onderschatting van de kennisstromen. Zo blijken industriële bedrijven relatief veel 

(regionale) contacten te onderhouden met hbo-instellingen46.

tabel 4.3 Innovatoren en gebruik van informatiebronnen, 1998-2000 (in percentages)

Bron: CBS, Kennis en economie 2002, op.cit., p. 128.
* 1996-1998.

In Europees perspectief blijkt dat innoverende bedrijven in Nederland minder intensief 

gebruikmaken van informatiebronnen dan gemiddeld in Europa het geval is (tabel 4.4)47. 

Bij de universiteiten en de publieke onderzoeksinstellingen is dit verschil zelfs fors te 

noemen. Geen enkel land scoort in deze categorie zo laag als Nederland. Een procent res-

pectievelijk twee procent van de Nederlandse innoverende bedrijven geeft aan universi-

teiten en onderzoeksinstellingen als zeer belangrijke kennisleveranciers te zien. In lan-

den als België, Frankrijk en Finland liggen de percentages op respectievelijk zeven (uni-

versiteiten) en vijf (publieke onderzoeksinstellingen). Enige vertekening – in Nederlands 

nadeel – is mogelijk doordat in sommige EU-lidstaten universiteiten ook activiteiten ont-

plooien die in ons land tot het hbo-domein behoren. Een ander verschil is de wijze 

46 A. Bruins en R. Kemp, Toegankelijkheid van publieke kennisinstellingen, EIM, Zoetermeer 2000.

Sector Bedrijfsgrootte (in werknemers)

Informatiebron Totaal w.v. zeer 

belang-
rijk

Industrie Diensten 10-49 50-199 >200

Binnen bedrijfskolom 96 98 95 95 97 98

eigen bedrijf 88 46 92 86 86 92 96

gelieerde bedrijven 55 17 49 60 50 61 76

afnemers 70 15 74 70 67 77 79

leveranciers 68 12 72 65 66 71 73

concurrenten 63 7 63 64 61 68 73

Externe adviseurs 35 39 33 32 40 53

consultancybureaus* 37

researchinstellingen 31 3 32 29 28 35 46

universiteiten 22 2 27 20 19 27 40

innovatiecentra* 14

brancheorganisaties* 52

Openbare bronnen 75 79 73 75 76 81

vakliteratuur 65 5 65 65 64 67 76

beurzen 64 5 73 58 63 65 68

47 Bij de interpretatie van de gegevens moet overigens wel worden bedacht dat zij uit 1996 stammen en dat bij inter-

nationale vergelijkingen sociaal-culturele verschillen de interpretatie van de uitkomsten enigszins kunnen bemoei-

lijken. 



B I J L A G E  4

79

waarop afnemers en leveranciers worden gezien als belangrijke bronnen van kennis voor 

innovatie. Ook hier scoren Nederlandse bedrijven duidelijk lager dan bedrijven in andere 

Europese landen. 

tabel 4.4 Zeer belangrijke informatiebronnen voor innoverende bedrijven, 1996

Bron: Eurostat, Statistics on innovation in Europe. Data 1996-1997, Luxemburg 2001, p. 68.

5.2 Innoveren in samenwerkingsverband 

Innoveren gebeurt vaak in samenwerkingsverband. Belangrijk daarbij is dat steeds meer 

eindproducten worden gemaakt in een keten van bewerkingen door verschillende bedrij-

ven. Clustervorming, samenwerking en positionering in kennis- en productienetwerken 

worden steeds belangrijker, aangezien in een moderne netwerkeconomie bedrijven nog 

zelden geheel op eigen kracht kunnen innoveren48. Daarbij is netwerkvorming ook een 

internationale aangelegenheid geworden; verder doet innovatieve samenwerking zich 

voor in de gehele (kennis)keten49. De r&d-functie vormt slechts een van de vele schakels 

in het innovatieproces en is alleen effectief indien sprake is van een goede inbedding in 

de keten. Dat geldt niet alleen voor ‘moderne’ sectoren, maar ook voor ‘traditionele sec-

toren’ als de landbouw50. Bovendien zijn veel innovaties niet zozeer gebaseerd op nieuw 

ontwikkelde kennis, maar op nieuwe combinaties van bestaande kennis en invalshoeken. 

Juist doordat bedrijven samenwerken kunnen deze nieuwe combinaties ontstaan. 

Volgens het CBS innoveerde in de periode 1998-2000 ruim 24 procent van de innoverende 

bedrijven in een (formeel of informeel) samenwerkingverband51. Het gaat daarbij vooral 

Informatiebron EU15 BEL DEN DLD. FRA NL FIN ZWE ENG

Eigen bedrijfskolom

eigen bedrijf 47 44 29 57 48 42 40 56 43

gelieerde bedrijven 25 23 11 38 24 14 18 17 19

afnemers 42 54 44 45 32 14 44 69 54

leveranciers 19 15 11 22 18 7 13 11 23

concurrenten 16 23 17 22 9 5 8 17 17

Externe adviseurs

consultancybureaus 5 3 4 5 1 1 3 2 2

researchinstellingen 3 5 4 3 2 2 5 – 2

universiteiten 4 7 6 7 3 1 7 5 4

Openbare bronnen

elektr. databank 4 3 3 5 4 1 3 2 3

beurzen 22 20 10 29 10 8 11 16 15

48 A.H.H.M. Mensen en W.V.M. van Rijt-Veltman, De kortste route naar een kennisrijk MKB, op.cit., p. 9.

49 A.P. de Man en G.M. Duysters, De positie van Nederlandse bedrijven in innovatienetwerken, Ministerie van

Economische Zaken, EZ Onderzoeksreeks, Den Haag 2003. 

50 Zie: SER-advies Innovatie voor voedsel en groen, publicatienr. 02/09, Den Haag 2002.

51 CBS, Kennis en Economie 2002, op.cit., p. 129. 
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om grotere bedrijven – 46 procent van de innoverende bedrijven met 200 medewerkers of 

meer – en veel minder (21 procent) om kleinere bedrijven: 10-49 werknemers. In de dien-

stensector vindt innovatie door samenwerking vaker plaats dan in de industrie, hoewel 

de verschillen vrij gering zijn. Vooral door grotere bedrijven (minstens 200 werknemers) 

worden vaak meerdere samenwerkingsrelaties tegelijk onderhouden52. Zo beschikt onge-

veer de helft van de grotere industriële bedrijven over zowel private als publieke samen-

werkingsrelaties. Een belangrijke reden hiervoor is de complementariteit tussen beide 

relatievormen. Bij samenwerking tussen een bedrijf en een publieke kennisinstelling 

gaat het met name om het verwerven van kennis ten behoeve van toekomstige innovaties; 

er is vaak sprake van een vrij eenzijdig gerichte kennisoverdracht. De samenwerking tus-

sen bedrijven onderling heeft daarentegen een interactief karakter. 

Een bijzonder aandachtspunt vormen de grote sectorale verschillen, zoals aan de hand 

van een aantal voorbeelden uit hightechsectoren kan worden geïllustreerd53:

• In de biotechnologie is veel samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstituten 

(veelal van zeer hoge kwaliteit) op het gebied van technologieontwikkeling. Verder 

werken biotechbedrijven vaak samen met gediversificeerde bedrijven in de farmaceu-

tische en voedingsindustrie om hun technologieën op te schalen en naar de markt te 

brengen.

• In de micro-elektronica vormen de hoge r&d-kosten een drijfveer voor samenwerking. 

Verder spelen overheidsprogramma’s een belangrijke rol in de opbouw van innova-

tienetwerken.

• De telecomsector had sterk geïnvesteerd in het verkrijgen van deelnemingen en het 

opzetten van joint ventures in het buitenland. Na het uiteenspatten van de ICT-zeepbel 

mikt deze sector nu vooral op flexibele samenwerkingsverbanden met partners die 

diensten aanbieden voor mobiele communicatiemiddelen. 

Gezien het positieve effect van samenwerking op innovatie (zie kader) is het de vraag 

waarom een groot deel van de innovatieve bedrijven toch geen samenwerking zoekt. Op 

basis van gegevens uit de jaren 1993-1997 komen Poot en Brouwer tot de conclusie dat 

daarvoor diverse redenen zijn. Voor innoverende bedrijven vormt ‘geheimhouding’ 

(19 procent, vooral exportgeoriënteerde bedrijven), de belangrijkste reden, gevolgd door 

‘kennis te specialistisch’ (17 procent), ‘kennisaanbod te diffuus’ (15 procent) en ‘kosten-

overwegingen’ (14 procent). Tussen industriële en dienstverlenende bedrijven zijn de ver-

schillen in redengeving vrij beperkt. 

Wel speelt bij kleinere bedrijven het probleem dat voor het management van samenwer-

kingsverbanden capaciteit en structuur ontbreken54. Deze bedrijven zijn voor het instand-

52 A.P. Poot en E. Brouwer, Samen innoveren. Een onderzoek naar publieke-private en private kennisrelaties in Nederland, 

Ministerie van Economische Zaken, Den Haag 2001. 

53 A.P. de Man en G.M. Duysters, De positie van Nederlandse bedrijven in innovatienetwerken, op.cit., pp. 5 en 6.

54 Ibid.
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houden van samenwerkingsverbanden grotendeels afhankelijk van de kennis van bepaal-

de individuen. 

Samenwerkende innovatoren vinden hun partner veel vaker in Nederland dan daarbui-

ten (tabel 4.5). Vooral de bedrijfskolom is van belang voor het aangaan van partnerships 

(90 procent); partnerships met bedrijven binnen hetzelfde concern komen het meest 

voor. Verder meldt het CBS dat de samenwerking met partners buiten de eigen bedrijfs-

kolom was gedaald van 50 procent (1996-1998) naar 42 procent (1998-2000). 

Samenwerking heeft positief effect op innovatiekracht

In een recent literatuuroverzicht komen De Man en Duysters tot de conclu-

sie dat samenwerkingsverbanden in de meeste gevallen de innovatiekracht 

van de betrokken bedrijven versterken. Hiervoor kunnen diverse redenen 

worden aangedragen:

• risico’s en kosten worden gedeeld;

• complementaire competenties worden bij elkaar gebracht om iets nieuws 

te creëren;

• uitwisseling van ideeën stimuleert creativiteit (leren van elkaar);

• het wordt mogelijk gelijktijdig verschillende technologische ontwikkelin-

gen te volgen;

• snelheid van innovatie kan toenemen doordat bedrijven niet meer alle 

technologie zelf hoeven te ontwikkelen. 

Er zijn ook faalfactoren die maken dat allianties mislukken. Zo blijkt kennis-

uitwisseling vaak moeilijk te realiseren. Verder speelt het competitieve ele-

ment, waardoor de partners niet altijd bereid zijn om hun beste mensen in 

te zetten. 

• Bron: A.P. de Man en G.M. Duysters, Samenwerking en innovatie, Ministerie van Economische 

Zaken, Den Haag 2002.
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tabel 4.5 Samenwerkende innovatoren naar type en locatie, in 1998-2000 (in procenten)

Bron: CBS, Kennis en economie 2002, op.cit., p. 130.

Samenwerking speelt in de Scandinavische landen een veel belangrijkere rol dan in 

andere EU-lidstaten, met Finland als uitschieter. Hoewel enigszins gedateerd geven de

cijfers uit 1996 hiervan een duidelijke indicatie (tabel 4.6). Waar in Finland tussen de 60 

en 70 procent van de innoverende bedrijven in een samenwerkingsverband opereerde, 

gold dat in Nederland voor ongeveer 30 procent van de innoverende bedrijven. 

tabel 4.6 Innoveren in een samenwerkingsverband, 1996a

Bron: Eurostat, Statistics on innovation in Europe. Data 1996-1997, op.cit., p. 75.

a ls percentage van het totaal aantal innoverende bedrijven.

* Bedrijfsgrootte in aantallen werknemers.

Toegespitst op een aantal hightechsectoren signaleren De Man en Duysters dat in de 

tweede helft van de jaren negentig de positie van Nederlandse bedrijven in samenwer-

kingsverbanden is verzwakt, maar dat er na de eeuwwisseling weer een verbetering is

Totaal Met partners gevestigd in

Nederland Buitenland

Totaal 100 82,8 46,4

Binnen bedrijfskolom 90,1 79,0 45,0

gelieerd bedrijf 60,8 51,9 39,9

leverancier 54,8 48,4 30,9

afnemer 50,8 46,4 30,6

concurrent 43,5 41,8 19,6

Onderzoekspartner 42,2 40,3 23,0

consultant 22,3 21,2 11,6

privaat onderzoeksinstituut 11,0 10,3 5,9

universiteiten 20,1 19,4 12,9

(semi-)overheid 24,7 24,1 15,9

Industrie Diensten

Landen Totaal 20-49* 50-249* >250* Totaal 20-49* 50-249* >250*
EU-15 27 19 28 50 24 22 28 35

BEL 32 24 33 69 45 43 45 58

DEN 57 55 54 76 66 71 51 72

DLD 24 22 22 37 17 14 22 22

FRA 35 26 35 61 35 32 43 33

NL 29 20 30 59 28 23 33 55

FIN 71 57 72 93 60 61 59 57

ZWE 59 43 63 85 48 42 62 70

ENG 32 22 36 53 28 27 25 53
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opgetreden55. Een deel van de verklaring zoeken de onderzoekers in de sectorstructuur 

van de Nederlandse economie. De groei in innovatienetwerken begon in de ICT-sector en 

sloeg pas later over naar sectoren waar Nederland sterk in is. Ook de nadruk op fusie, 

overname en deelnemingen als samenwerkingsvorm en de beperkte kennis over de moge-

lijkheden van flexibeler alliantietypen, kunnen volgens de onderzoekers een rol hebben 

gespeeld in de achterstand die Nederland heeft opgelopen. Toen vervolgens bleek dat de 

buitenlandse concurrentie succesvol was met flexibeler innovatienetwerken, zijn ook 

Nederlandse bedrijven dit pad opgegaan. 

Knelpunten

Samenwerking tussen bedrijven is geen doel, maar een middel. Hoewel samenwerking in 

het algemeen loont, is succes geen uitgemaakte zaak. De vraag naar de omstandigheden 

waaronder en de vorm waarin samenwerking zinvol is, is niet eenvoudig te beantwoor-

den56. Sectorale en technologische verschillen werken door in de vormgeving van de 

samenwerking en zijn bepalend voor de optimale netwerkstrategie. 

Een concreet knelpunt is dat bedrijven in Nederland op het gebied van technologienetwer-

ken een relatieve achterstand hebben ten opzichte van bedrijven in veel andere landen57.

Verder wordt in Nederlandse bedrijven vooral nagedacht over het optimale aantal part-

ners; minstens zo belangrijke vraagstukken als de positionering in of tussen netwerken, 

de rol van netwerken van partners en dergelijke blijven echter onderbelicht. Mogelijk 

hangt dit samen met de achterblijvende kennis over allianties en netwerken in de subtop 

van bedrijven. 

5.3 Innoveren door wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen

Situatieschets

Naast op innovatiegerichte samenwerking tussen bedrijven vindt er ook samenwerking 

plaats tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen (zie tabel 4.5). Samenwerking met 

onderzoeksinstellingen komt relatief vaak voor bij grote innoverende bedrijven. Daarbij 

valt op dat grote bedrijven in de dienstensector relatief vaak samenwerken met private 

consultants, terwijl grote industriële bedrijven relatief veel samenwerkingsrelaties heb-

ben met de publieke onderzoeksinstellingen (technologische instituten) en met universi-

teiten. Meer in het algemeen bestaat het beeld dat ‘harde’ technologische kennis een 

meer gecodificeerd karakter heeft, terwijl ‘zachte’ bedrijfskundige en organisatorische 

kennis meer persoonsgebonden van aard is, waardoor private consultants eerder in beeld 

komen58. Verder kiezen veel bedrijven voor het uitbesteden van onderzoek in plaats van 

het aangaan van een samenwerkingsrelatie met een publieke kennisinstelling. Door con-

55 A.P. de Man en G.M. Duysters, De positie van Nederlandse bedrijven in innovatienetwerken, op.cit. 

56 A.P. de Man en G.M. Duysters, Samenwerking en innovatie, op.cit., p. 29.

57 A.P. de Man en G.M. Duysters, De positie van Nederlandse bedrijven in innovatienetwerken, op.cit., p. 41.

58 G. Gelauff, Makel-schakel in het licht van buitenlandse ervaringen, CPB Memorandum 29, Den Haag 2002. 
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tractonderzoek te laten verrichten beperken innoverende bedrijven het gevaar van het 

weglekken van kennis naar concurrenten59.

Al eerder is aangegeven dat de CBS-gegevens geen informatie over de hogescholen bevat-

ten, waardoor een belangrijk deel van de publieke kennisinfrastructuur buiten beeld 

blijft. Uit een kwalitatief EIM-onderzoek komt naar voren dat vooral industriële bedrijven 

contact met hbo-instellingen onderhouden, in het bijzonder op het vlak van product- en/

of marktontwikkeling60. De contacten tussen hogescholen en bedrijven in de diensten-

sector beperken zich veelal tot stages rond operationele vraagstukken. 

De interactie tussen de Nederlandse kennisinfrastructuur en het bedrijfsleven is in inter-

nationaal opzicht mager61. Het percentage innoverende industriële bedrijven dat volgens 

internationale vergelijkingen samenwerkt met een universiteit of een andere publieke 

kennisinstelling bedraagt in Nederland slechts een fractie van de percentages die in Scan-

dinavische landen als Finland en Zweden worden aangetroffen62. Dit is opmerkelijk 

tegen de achtergrond dat Nederlandse universiteiten op wetenschappelijk niveau in de 

internationale top meedraaien. Uit recente gegevens van de Europese Commissie blijkt 

dat in de top twintig van Europese universiteiten met de grootste invloed op het gebied 

van wetenschappelijke publicaties, maar liefst zeven Nederlandse universiteiten zitten63. 

Na Cambridge en Oxford neemt de Technische Universiteit Eindhoven een derde plaats 

in; de Universiteiten van Twente en Rotterdam staan op een gedeelde zesde plaats. 

Tot slot is interessant te vermelden dat het aandeel private financiering in het Nederlandse 

wetenschappelijk onderzoek internationaal gezien relatief klein is, maar dat bij de hante-

ring van een bredere definitie van de publieke kennisinfrastructuur het beeld sterk veran-

dert. Nederland scoort dan juist relatief hoog. Het CPB verklaart dit uit de positie van TNO: 

met TNO vergelijkbare buitenlandse kennisinstellingen zijn naar verhouding kleiner64. 

Knelpunten

De voorgaande analyse laat zien dat de wisselwerking tussen kennisinstellingen en 

bedrijven in Nederland te wensen overlaat, ondanks de hoge productiviteit en kwaliteit

van de Nederlandse wetenschappelijke onderzoeker. Voor een deel kan dit worden toege-

schreven aan prestatieprikkels65 en benuttingsprikkels66: 

59 A.P. Poot en E. Brouwer, Samen innoveren, op.cit. 

60 A. Bruins en R. Kemp, Toegankelijkheid van publieke kennisinstellingen, EIM, Zoetermeer. 

61 Het CPB tekent hierbij aan dat de beschikbare indicatoren voor de wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstel-

lingen een gemengd en onvolledig beeld geven. Zie: CPB, De pijlers onder de kenniseconomie, Den Haag 2002, p. 137.

62 CPB, De pijlers onder de kenniseconomie, op.cit.

63 Europese Commissie, Third European report in Science & Technology Indicators, Luxemburg 2003.

64 CPB, De pijlers onder de kenniseconomie, op.cit., pp. 135 en 136.

65 Het gaat hier om prestatieprikkels in financiële zin. Daarnaast zijn er ook niet-financiële prikkels zoals intrinsieke 

motivatie en reputatie.  

66 CPB, De pijlers onder de kenniseconomie, op.cit., par. 4.4.
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• De prestatieprikkels lijken in Nederland vrij zwak doordat het grootste deel van de 

onderzoeksmiddelen via de prestatieonafhankelijke eerste geldstroom loopt, geba-

seerd op historische aandelen67. Sommige universiteiten en faculteiten hanteren 

intern overigens wel een allocatiemodel waarin onderzoeksprestaties een rol spelen. 

Ook in internationaal perspectief neemt Nederland een lage positie in met betrek-

king tot de prestatieprikkels.

• De benuttingsprikkels zijn volgens het CPB zwak aangezien slechts bij een kwart van het 

onderzoeksbudget opdrachtgevers en gebruikers betrokken zijn. 

De zwakke wisselwerking tussen kennisinstellingen heeft ook een institutionele achter-

grond: de universitaire missie. De kerntaken van universiteiten bestaan uit het verzorgen 

van onderwijs en het verrichten van onderzoek en verspreiding van onderzoeksresultaten. 

De valorisatie van kennis is geen expliciete universitaire taak. Op de achtergrond speelt hier-

bij de angst dat een te externe oriëntatie van universiteiten ten koste gaat van fundamenteel 

onderzoek en afbreuk doet aan de wetenschappelijke autonomie van de onderzoeker.

Een tweede institutioneel element betreft het octrooibeleid. Een octrooi geeft onderzoe-

kers de mogelijkheid hun kennis of vinding te beschermen en uit te baten. Nederlandse 

universiteiten zijn niet geneigd snel octrooien of patenten aan te vragen; de hoge kosten 

en lange procedures zijn daar voor een belangrijk deel debet aan68.

5.4 Publieke kennisintermediairs

Situatieschets

Gezien de grote positieve externe effecten van kennisontwikkeling en -overdracht op de 

economie heeft de Nederlandse overheid vele intermediaire organisaties in het leven 

geroepen en van financiële steun voorzien. Deze publieke kennisintermediairs vormen 

een schakel tussen kennisvraag en publieke kennisontwikkelaars, daar waar interactie 

niet spontaan vanuit de marktomstandigheden tot stand komt. Publieke intermediaire 

organisaties kunnen verschillende functies vervullen:

• Het geven van advies is een eerste functie. Deze functie vloeit voort uit het bestaan van 

informatieasymmetrieën waardoor bedrijven niet in staat zijn de juiste partner voor 

samenwerking of de adequate informatiebron voor een kennisvraag te vinden. 

• Het organiseren van samenwerking is een tweede functie van de intermediaire schakel. 

Het makel-schakel beleid van het ministerie van Economische Zaken probeert par-

tijen op deze wijze voor samenwerking te interesseren69. 

67 De eerste geldstroom loopt direct van overheid naar universiteiten ten behoeve van onderzoek en onderwijs. De 

tweede geldstroom betreft overheidsgeld dat via NWO en KNAW bij individuele onderzoekers terechtkomt. De derde 

geldstroom betreft contractonderzoek. Zie ook: B. Jongbloed, Prikkels in de bekostiging van het Nederlandse univer-

sitaire onderzoek, Thema, nr. 3, 2002, pp. 15-21.

68 A. Muizer, Knowledge transfer, in EIM, Entrepreneurship in the Netherlands. Knowledge transfer: developing high-tech 

ventures, Zoetermeer 2003, p. 28.   

69 Zie: CPB, De pijlers onder de kenniseconomie, op.cit., pp. 214-217.
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• Financiering kan als instrument worden ingezet om samenwerking en kennisdiffusie 

te bevorderen. ICES-KIS is het meest omvangrijke overheidsprogramma dat kennisnet-

werken langs deze weg beoogt te laten ontstaan. 

• Participatie is de vierde functie die intermediaire organisaties kunnen hebben om ken-

nisinteractie te bevorderen. Het gaat hier bijvoorbeeld om instellingen die door 

deelname aan onderzoek een brug tussen de kennisinfrastructuur en het innove-

rende bedrijfsleven proberen te slaan. TNO, de TTI’s en GTI’s zijn de belangrijkste 

voorbeelden in deze categorie.

Vele intermediaire schakels combineren verschillende functies en dat maakt het vooral 

voor kleinere bedrijven niet eenvoudig om een goed overzicht te krijgen. Het IBO Techno-

logiebeleid benadert dit vraagstuk vanuit het perspectief van de overheid waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen70:

• programma’s en intermediairs die expliciet tot doel hebben samenwerking te 

bevorderen;

• publieke kennisinstellingen die de brug met het bedrijfsleven moeten slaan;

• programma’s en intermediairs die de kennisdiffusie moeten bevorderen. 

Vanuit het perspectief van kenniszoekende bedrijven staan de vier eerdergenoemde func-

ties centraal. 

Knelpunten

In de loop der jaren is op het gebied van innovatiebevordering een breed palet aan rege-

lingen, programma’s, uitvoerders en dergelijke tot stand gekomen. Kortom, er is sprake 

van een lappendeken. Hoewel historisch verklaarbaar en begrijpelijk is daarbij ook een 

grote fragmentatie aan publieke kennisintermediairs ontstaan. Toegespitst op het inno-

vatie-instrumentarium concludeert het IBO Technologiebeleid in zijn eindrapport71: 

Omdat er momenteel geen sprake is van een coördinerende instantie, zijn departementen geneigd 

(kleinschalige) instrumenten te ontwikkelen die min of meer uniek op de eigen doelgroep zijn toe-

gesneden. Als in deze beschouwing naast nationale instrumenten ook de Europese, regionale en 

lokale regelingen betrokken zouden worden, geldt deze conclusie nog veel sterker.

Op grond van de fragmentatie van de kennisintermediairs zou iets soortgelijks voor deze 

instellingen kunnen worden geconcludeerd. Door de gegroeide fragmentatie van  het 

aanbod van publieke kennisintermediairs zijn er twee problemen ontstaan: 

• het geheel is ondoorzichtig voor de gebruikers (‘de lappendeken’);

• de overlap van functies en doelstellingen doet afbreuk aan de effectiviteit en 

doelmatigheid.

70 Eindrapportage IBO Technologiebeleid, Samenwerken en stroomlijnen, Den Haag 2002, p. 49.

71 Eindrapportage IBO Technologiebeleid, Samenwerken en stroomlijnen, op.cit., p. 42.
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Met het voorgaande is niet gezegd dat de betrokken intermediaire instellingen hun werk 

niet naar behoren doen. Evaluatieonderzoeken moeten daar een uitspraak over doen72. 

Het centrale knelpunt dat hier aan de orde is, is van institutionele aard: de logische 

samenhang en terreinafbakeningen van de publieke kennisintermediairs. 

6 Coördinatie kennis- en innovatiebeleid

6.1 Situatieschets

De pijlers van het Nederlandse kennisbeleid zijn het kennis- (onderzoek en onderwijs) en 

innovatiebeleid. De wijze waarop beleid op deze terreinen wordt voorbereid en uitge-

voerd kan aan de hand van de volgende kenmerken worden beschreven.

Taakverdeling kennis en innovatie

Er bestaat een duidelijke taakverdeling tussen de coördinatie van het kennisbeleid en de 

coördinatie van het innovatiebeleid. Het ministerie van OC&W is verantwoordelijk voor 

het onderwijs- en onderzoeksbeleid, de voorkant van de innovatieketen. Zo beheert 

OC&W ongeveer 65 procent van het publieke onderzoeksbudget en is daarmee veruit de 

belangrijkste spil bij de financiering van publieke r&d. Een groot deel van dit budget is 

gemoeid met de eerste- en tweedegeldstroom. Dit zijn de middelen voor onderzoek die bij 

respectievelijk de universiteiten en het NWO terechtkomen. Daarnaast neemt OC&W de 

financiering van het KNAW en TNO (basissubsidie) voor zijn rekening. 

Een centraal element in de beleidsvoering van OC&W is de decentralisatie van besluitvor-

ming. Zo zijn de universiteiten vrij in de besteding van de eerstegeldstroommiddelen zo 

lang zij hun wettelijke taken uitvoeren. TNO en NWO hebben een vrij grote autonomie 

bij de uitvoering van hun taken. Zij leggen hun strategische keuzes in een beleidsplan 

voor aan OC&W maar de minister gebruikt zijn bevoegdheid tot goedkeuring van dit plan 

niet om de keuzes van deze organisaties actief te sturen.

Bij het ministerie van EZ liggen de verhoudingen anders. EZ beheert verschillende rege-

lingen voor bevordering van de innovatie die door het agentschap Senter worden uitge-

voerd. Bij deze uitvoering ligt de regie duidelijk bij EZ, Senter kan niet zelf program-

makeuzes maken maar kent alleen subsidies toe op basis van de in de regelingen opgeno-

men criteria. 

Fragmentatie kennisinfrastructuur

In internationaal perspectief is de Nederlandse kennisinfrastructuur gefragmenteerd 

door het bestaan van 13 universiteiten, 18 KNAW-instituten, 6 NWO-instituten, 5 zoge-

72 Zo is momenteel een evaluatieonderzoek gaande naar de wijze waarop TNO en de GTI’s hun brugfunctie tussen fun-

damenteel onderzoek en toepassing daarvan vervullen.



B I J L A G E  4

88

noemde grote technologische instituten (GTI’s), 4 technologische topinstituten (TTI’s),

14 TNO-instituten en een aantal onderzoeksinstellingen die onderdeel uitmaken van de 

rijksoverheid (zoals RIVM) (figuur 4.6)73. Aansturing van deze verscheidenheid aan instel-

lingen gebeurt op verschillende manieren. Enerzijds is er de academische vrijheid van de 

universiteiten die weer hun eigen systeem hebben voor het aansturen van onderzoek en 

de verdeling van middelen; anderzijds zijn kennisinstellingen afhankelijk van de finan-

ciële relaties met verschillende ministeries (basissubsidie, doelsubsidie) en contracton-

derzoek. 

Sectorale oriëntatie publieke intermediairs

Verder bestaat er een aantal intermediaire organisaties die als ‘frontdesk’ operen voor 

bedrijven die toegang zoeken tot de kennisinfrastructuur. Deze intermediairs zijn secto-

raal georiënteerd omdat ze worden aangestuurd vanuit een specifiek ministerie74. Daar-

door verschilt de onafhankelijkheid en intermediaire functie van de intermediairs. 

Coördinatie via brancheorganisaties

Innovatiebevordering wordt ook bottom-up gecoördineerd. Een goed voorbeeld hiervan 

zijn de activiteiten van de brancheorganisaties op dit terrein. VNO-NCW heeft de inspan-

ningen van een aantal brancheorganisaties voor innovatiebevordering in kaart gebracht 

met het oog op mogelijke best practices75. Veel van deze activiteiten zijn gericht op ken-

nisdiffusie, bijvoorbeeld in de vorm van een branchetechnologiecentrum, kennismake-

laars, voorlichtingsbijeenkomsten, betaald advies en de bevordering van standaardisatie. 

Ook wordt er gewerkt aan de kennisopbouw door het genereren van r&d-projecten. 

Ook MKB-Nederland ziet een belangrijke rol liggen bij brancheorganisaties voor de bevor-

dering van innovatie76. Zo kunnen de brancheorganisaties als een spil fungeren bij het 

opzetten van zogenoemde problem solving units. Dit zijn netwerken tussen kennisinstellin-

gen en bedrijven die de toegankelijkheid tot de kennisinfrastructuur voor mkb’ers 

gemakkelijker moeten maken.

LTO-Nederland is nauw betrokken bij diverse regionale samenwerkingsverbanden. Ook is 

deze koepelorganisatie zeer actief binnen ketens in het agrocluster77.

73 Technopolis, The governance of research and innovation, Amsterdam 2002.

74 Geldt niet voor alle intermediairs. TNO wordt in zijn brugfunctie bijvoorbeeld aangestuurd door verschillende

ministeries. 

75 VNO-NCW, Innovatiebevordering door brancheorganisaties, Den Haag 2001.

76 MKB-Nederland, Tien puntenplan voor innovatie, Delft 2003.

77 Diverse voorbeelden zijn opgenomen in het SER-advies Innovatie voor duurzaam voedsel en groen, publicatie-

nr. 02/09, Den Haag 2002.
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6.2 Knelpunten

Gebrek aan afstemming

De scheiding van verantwoordelijkheden in het kennis- en innovatiebeleid betekent dat 

de noodzaak van afstemming tussen de beleidsbepalende ministeries met nadruk naar 

voren komt. Er zijn verschillende stappen genomen om de rijksbrede coördinatie op dit 

vlak te verbeteren zoals de oprichting van de ambtelijke Commissie voor Wetenschap-, 

Technologie en Informatie en (zeer recent) van het Innovatieplatform. Toch is het belang-

rijk dat de noodzaak van afstemming nogmaals onder de aandacht wordt gebracht. Een 

scherpe scheiding van verantwoordelijkheden tussen ministeries op beleidsterreinen 

met duidelijke raakvlakken wekt snel de suggestie van verkokering en een gebrek aan 

coördinatie. Zo stelt de AWT in zijn advies Naar een nieuw maatschappelijk contract dat de

activiteiten van OC&W en EZ op het terrein van het kennis- en innovatiebeleid “te weinig 

samenhang vertonen, sterker nog, elkaar soms tegenwerken”78.

Meer ruimte voor samenwerking bij de uitvoering

Bij de uitvoering van het kennis- en innovatiebeleid krijgt de noodzaak van afstemming 

een extra dimensie omdat hierbij ook organen zoals NWO voor het wetenschapsbeleid en 

het agentschap Senter voor het innovatiebeleid zijn betrokken. Deze organen hebben een 

verschillende mate van beleidsvrijheid. NWO heeft duidelijk een rol bij de selectie van 

onderzoeksthema’s, veelal met een langetermijnoriëntatie, die in aanmerking komen 

voor bekostiging uit de zogenoemde tweede geldstroom. Bij Senter ligt de nadruk meer 

op het zo efficiënt mogelijk organiseren van de uitvoering van subsidieregelingen voor 

het bedrijfsleven en bestaat er minder ruimte voor een eigen programmeringsfunctie79. 

Senter en NWO zijn ruim een jaar geleden een samenwerkingsverband aangegaan. De 

bedoeling van deze samenwerking is om de kloof tussen onderzoek en markt te verklei-

nen. De samenwerking houdt onder meer in dat onderzoeksprogramma’s worden afge-

stemd of samengevoegd. Voor specifieke thema’s zoals nanotechnologie worden experti-

seteams samengesteld. Deze teams gaan de activiteiten van kennisinstellingen en bedrij-

ven in kaart brengen om de coördinatie te kunnen verbeteren. 

Beide organisaties zullen voldoende ruimte moeten krijgen om deze samenwerking tot 

een succes te maken. Dit is vooral van belang voor Senter dat als agentschap van EZ min-

der mogelijkheden heeft voor een eigen programmeringsfunctie. Bij een grotere beleids-

matige rol van Senter is de organisatie overigens niet langer alleen een uitvoeringsorga-

nisatie. 

78 AWT-advies Naar een nieuw maatschappelijk contract, advies nr. 50, Den Haag 2003.

79 Veel Senter-regelingen zijn generiek van aard en werken van onderaf  (bottom-up) op basis van transparante selec-

tiecriteria. 
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Gebrek aan f lexibiliteit

De complexe relaties in het kennis- en innovatieveld zoals afgebeeld in figuur 4.6 zijn 

mede een gevolg van een gebrek aan flexibiliteit. Uit onderzoek blijkt dat het aantal orga-

nisaties dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van het kennis- en innovatie-

beleid decennia lang gegroeid is zonder de afweging of al bestaande instellingen nog een 

nuttige rol vervullen en of er een mogelijke overlap bestaat tussen de doelstellingen van 

betrokken organisaties80. De oorzaken van dit gebrek aan flexibiliteit zijn de nadruk op 

self-governance en het ontbreken van een duidelijk beslissingscentrum vanwaaruit veran-

deringen geïnitieerd kunnen worden.

Toegankelijkheid laat te wensen over

De complexe samenstelling van de kennisinfrastructuur en de intermediaire organisaties 

die daarin actief zijn, heeft tot gevolg dat innoverende bedrijven moeilijk de weg vinden

naar partners in de kennisinfrastructuur81. Bedrijven weten eenvoudig niet waar de ken-

nis te halen is die ze voor een bepaald innovatievraagstuk nodig hebben en bestaande 

intermediairs zijn onvoldoende in staat informatieasymmetrieën op te heffen. Daarnaast 

speelt er een cultuurprobleem. Bedrijven hebben naar eigen zeggen moeite om mensen 

in de kennisinstellingen te vinden die ‘hun taal spreken’82. Wetenschappers zouden op 

hun beurt te weinig inzicht hebben in de praktische problemen bij innovatie op de 

bedrijfsvloer. 

Inzicht in effectiviteit intermediaire organisaties onvoldoende

De beperkte wisselwerking tussen kennisinstellingen en innoverende bedrijven doet de 

vraag rijzen of de intermediaire organisaties in het kennisveld voldoende op hun taak 

zijn toegesneden. Een eenduidige uitspraak hierover is niet mogelijk, ondanks de toene-

mende beschikbaarheid van evaluatiestudies. In meer brede zin constateert het

IBO Technologiebeleid dat de evaluatie en monitoring van het innovatiebeleid en het 

inzicht in de effectiviteit van verschillende instrumenten nog niet voldoende is83. 

80 Technopolis, The governance of research and innovation, op.cit., p. 173.

81 MKB-Nederland, Tienpuntenplan Innovatie, op.cit., p. 8.

82 Voor dit knelpunt, zie: AWT-advies Backing winners, advies nr. 53, Den Haag 2003, p. 16.

83 Eindrapport IBO Technologiebeleid, Samenwerken en stroomlijnen, op.cit., p. 10. Zie ook: Technopolis,

The governance of research and innovation, op.cit., p. 173.
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