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Samenvatting 

0.1. INLEIDING 

Met het in deze nota ontwikkelde beleid word t beoogd de mogel i jkheden 
tot benutt ing van technologische vern ieuwing in de Nederlandse samenle-
ving te vergroten en met name het innovat ievermogen van het Nederlandse 
bedri j fsleven te versterken. Tegen de achtergrond van de huidige sociaal-
economische problemen en de wetenschappel i jke en de technologische ont-
wikkel ingen (we hoeven maar te denken aan de micro-electronica, aan de in-
formatie-technologie) is naast met name het globale economische beleid 
nameli jk een gerichte inspanning op vernieuwingsgebied vereist. Beide vul -
len elkaar aan bij het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de soci-
aal-economische doelstel l ingen van de overheid. 

Overigens richt deze nota zich niet op alle bedri jv igheid in Nederland. Zo 
is de landbouwsector slechts aan de orde als een voorbeeld van intensieve 
op vern ieuwing gerichte samenwerk ing. Het in deze nota on tvouwde beleid 
is rond een viertal kernpunten ontwikkeld, te we ten : 

i. Versterking van het innovatievermogen van de bedrijven zelf (hoofd-
stuk 4). De belangrijkste overweging hierbij is dat ondernemingen, doordat 
zij rechtstreeks op de markt opereren, het beste in staat zijn op de daar geui-
te vraag te reageren. Het beleid dient daarbij in te spelen op de specifieke 
mogel i jkheden en knelpunten die zich bij diverse categorieën van onderne-
mingen (grote, middelgrote en kleine) op het punt van technologische ver-
n ieuwing manifesteren. Voor de grotere ondernemingen vo rmen vooral de 
hoge kosten van een eigen R en D-potentieel1 en de risico's waarmee inno-
vatieprojecten gepaard gaan aangr i jp ingspunten voor het beleid. 

Wat de kleine en middelgrote bedri jven betreft is het beleid er daarnaast 
op gericht dat men aldaar een opt imaal gebruik kan maken van de eigen 
voor vernieuwing sterke punten, zoals onder andere de f lexibi l i tei t , bij voor-
beeld door de inzet van externe deskundigheid te bevorderen. Ook voor de-
ze categorieën word t de mogel i jkheid tot het ondernemen van risicovolle 
projecten verbeterd. Daarnaast word t de tots tandkoming van voor vernieu-
w ing kansrijk geachte samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen 
onderl ing bevorderd. Voorts word t aandacht geschonken aan de mogeli jk-
heden die er zijn om nieuwe (technologisch geavanceerde) ondernemingen 
te stichten. 

Voor succesvol vernieuwen zijn uiteraard ook marktinzicht, en een be-
kwaam en vernieuwingsgezind management essentieel. Op dergeli jke facto-
ren, en op de betrekkelijk geringe mogel i jkheden van de overheid om deze te 
beïnvloeden word t in hoofdstuk 3 nader ingegaan. 

i i . Versterking van de inzet van de R en D-instellingen in ons land ten be-
hoeve van technologische vern ieuwing in de samenleving en het bedrijfsle-
ven (hoofdstuk 5). Hoofdpunt van beleid is hier de versterkte oriëntatie van 
het Nederlandse R en D-potentieel op probleemstel l ingen die voor samenle-
ving resp. bedrijfsleven relevant zi jn. Wi j zijn van mening, dat deze heroriën-
tatie noodzakelijk is voor het handhaven in reële termen van de overheids-
middelen bestemd voor de niet tot het bedri j fsleven behorende onderzoek-
instel l ingen. 

In het beleid betreffende deze heroriëntatie kunnen globaal twee terreinen 
' RenD = Research and Deveiopment. v a n aandacht worden onderscheiden: ten eerste het doen van onderzoek op 
= Onderzoek en Ontwikkeling. technologiegebieden die in de nabije toekomst belangrijk geacht worden en 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15855, nrs. 1-2 5 



het kunnen beschikken over deskundigheid op deze gebieden, ten tweede 
een versterking van de inzet van bestaande deskundigheid ten behoeve van 
technologische vern ieuwing. Kernpunten van beleid vormen hier: herpro-
grammer ing van het R en D-werk dat geheel of gedeelteli jk door de overheid 
word t gef inancierd, st imuleren van technologie-overdracht van R en D-in-
stel l ingen aan met name kleine en middelgrote ondernemingen, alsmede 
bevorderen van samenwerk ing tussen (semi-)overheidsinstel l ingen en be-
dri j fsleven en tussen ondernemingen onder l ing. 

i i i . Versterking van de ondersteuning door middel van advies en informa-
f /eten behoeve van vern ieuwing in met name de kleine en middelgrote on-
dernemingen (hoofdstuk 6). Het beleid is erop gericht de inzet van bestaan-
de kennis (ten aanzien van techniek, markt, f inancieel-economische en soci-
aal-economische ontwikkel ingen, wetgev ing regels, etc.) te versterken. Een 
zekere versnipper ing in het aanbod van adviserende instanties en het tekort 
aan mogel i jkheden tot integrale innovatie-advisering vormen aangri jpings-
punten voor het beleid. Ten aanzien van de informatieverzorging is het be-
leid erop gericht de nationaal en internationaal beschikbare kennis snel en 
doeltreffend ten dienste te stellen van een bedrijf dat die informat ie nodig 
heeft. 

iv. Versterkte inzet van technologische vernieuwing ter bevrediging van 
de collectieve behoeften en, in het verlengde daarvan, betere benutting van 
de mogeli jke rol van de overheid als vertolker van deze behoeften. Ook dit 
ten gunste van industr iële vernieuwingsprocessen (hoofdstuk 7). 

Het innovatiebeleid speelt hier met name in op het facettenbeleid2 en op 
hetgeen uit de sector van de publieke dienstverlening naar voren word t ge-
bracht. Het opdrachtenbeleid en het beleid inzake reguleringen bieden hier 
belangri jke aangr i jp ingspunten voor het innovat iebeleid. 

In het rondom deze vier kernpunten opgebouwde innovatiebeleid zal bo-
vendien in versterkte mate aandacht worden besteed aan de consequenties 
en de mogel i jkheden van technologische ontwikkel ingen. Daarbij zal inten-
siever dan voorheen gebruik worden gemaakt van instrumenten als aspecten-
onderzoek, haalbaarheidsstudies en verkenningen. Technologische ver-
n ieuwing en een op de versterking daarvan gericht beleid zijn noodzakelijke 
voorwaarden voor een gunst ige economische ontwikkel ing van de geïndus-
trial iseerde landen. Nu het beleid in het teken staat van een selectieve eco-
nomische groei neemt de betekenis van technologische vern ieuwing nog 
toe. 

In het licht van het selectieve economische groeibeleid word t vanuit het 
innovat iebeleid in concreto gestreefd naar: 

- verbeter ing van de concurrent ieposit ie op middel lange en lange termi jn 
van de Nederlandse bedri jven en van de Nederlandse economie door een 
verschuiv ing te bevorderen in de r ichting van een goederen- en diensten-
pakket met een hoge toegevoegde waarde, gebaseerd op inzet van hoogge-
kwalif iceerde mensen en inzet van kapitaal gezamenli jk; 

- het leveren van een bi jdrage aan kwantiteit en kwaliteit van het aantal 
hoogwaardige arbeidsplaatsen op middel lange en lange te rmi jn ; 

- het richten van technologische vern ieuwing op de realisatie van het fa-
cetbeleid; 

- het geven van een aanzet tot het versterken van de bijdrage die innova-
t ie aan de kwaliteit van de collectieve dienstverlening kan leveren. 

Technologische vern ieuwing vo rmt in onze samenleving geen nieuw ver-
schi jnsel; een daarop gericht overheidsbeleid evenmin. 

Wel zijn er in het recente verleden ontwikkel ingen geweest die de context 
van het innovat iebeleid ingr i jpend hebben veranderd. In die ontwikkel ingen 
ligt voor de Regering de mot iver ing om in de komende jaren de inspannin-
gen ten behoeve van technologische vern ieuwing te versterken. Enkele van 
die ontwikkel ingen zi jn: 

2 In de nota Selectieve groei (1976) werden 
aan de doelstellingen van het economische 
groeibeleid nevengeschikt gemaakt de doel-
stellingen van het facettenbeleid, dat wil zeg-
gen het beleid ten aanzien van milieu, energie, 
grondstoffen, ruimtelijke ordening en de inter 
nationale economische orde (met het oog op 
de ontwikkelingsproblematiek). 
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- de verander ingen in de internationale arbeidsverdel ing die maken dat 
Nederland meer dan voorheen zijn kansen moet zoeken in kennis-intensieve 
goederen en d iensten; 

- de relatief zwakke concurrent ieposit ie ten opzichte van andere hoog-
geïndustrial iseerde landen; 

- de verminderde mogel i jkheid voor het bedri j fsleven om te investeren in 
(riskante) vern ieuwingen op langere termi jn en de afnemende geneigdheid 
dit te doen ; 

- het inzicht dat technologische verandering een belangri jke structurele 
factor is in de huidige economische prob lemen; 

- de duideli jk geworden noodzaak op technologische ontwikkel ingen te 
kunnen anticiperen en de steeds nadrukkelijker vereiste inzet van technolo-
gie ter bevrediging van collectieve behoeften; 

- de activiteiten die thans door regeringen in vele andere geïndustr ial i-
seerde landen ontwikkeld worden om de industriële vern ieuwing aldaarte 
bevorderen. 

Het in deze nota on tvouwde innovatiebeleid concentreert zich vooral op 
de bevorder ing van technologische vernieuwing in de industrie en op de 
eventuele doorwerking daarvan in de dienstensector. Deze toespitsing vindt 
zijn grond in de hierboven geschetste betekenis van technologie voor wei-
vaart en welzi jn. Daar komt bij dat, in vergeli jking met het bui tenland, slechts 
een zeer gering gedeelte van het stell ig niet geringe totaal der overheidsin-
spanningen op het terrein van R en D direct ten goede komt aan het Neder-
landse bedri j fsleven. Gezien het feit dat bovendien aan de sterke concurren-
t ieposit ie van bij voorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland en Zwitser land een 
adequaat gebruik van technologischse kennis ten grondslag ligt, alsmede 
gezien de grote betekenis van (nieuwe) technologisch geavanceerde bedri j-
ven voor de werkgelegenheid, ligt het in de rede dat prioriteit gegeven word t 
aan een duideli jke (her)oriëntatie van het (mede) door de overheid gef inan-
cieerde R en D-potentieel op de behoeften en mogel i jkheden van het be-
dri j fsleven en daarmee op de markt. 

Hoewel het in deze nota ontwikkelde beleid zich toespitst op de bevorde-
ring van technologische vern ieuwing, dient nadrukkelijk te worden gesteld 
dat technologische vern ieuwing geen autonoom, geïsoleerd proces is. Op 
het niveau van de samenleving in zijn totaliteit is een sociaal-culturele inbed-
ding noodzakelijk en op ondernemingsniveau dient het technologische ver-
nieuwingsproces te worden geïntegreerd in de algehele ontwikkel ing van de 
onderneming. 

Binnen het in ons land vigerende stelsel van de georiënteerde markteco-
nomie ligt de beslissing tot innoveren uiteindeli jk bij het bedri j fsleven zelf. 
De rol van de overheid is in eerste instantie beperkt tot het scheppen van 
voorwaarden en het stellen van normen en regels. Bij de bevordering van 
technologische innovatie dienen met name het beleid met betrekking tot 
R en D en het onderwi jsbeleid te worden genoemd als terreinen van over-
heidszorg waar de overheid door het scheppen van voorwaarden zijn rol ef-
fectief kan spelen. Daarnaast kan de overheid, geïnspireerd vanuit de facet-
doelstel l ingen en de behoeften in de sfeer van de publieke dienstver lening, 
op bepaalde terreinen ook r ichting geven aan technologische vernieuwings-
processen. 

In het innovatiebeleid dient men zich ervan bewust te zijn dat de verschil-
lende part icipanten (bedri j fsleven, R en D-instell ingen, overheid) geplaatst 
zijn in een internationale omgev ing die zich op vele wijzen doet voelen: con-
current ieverhoudingen, het aspect van de internationale arbeidsverdel ing, 
polit ieke factoren, samenwerkingsverbanden, etc. Het beleid is erop gericht 
enerzijds de kansen die de internationale context voor technologische ver-
n ieuwing biedt (bij voorbeeld vergrot ing van afzetmarkten) opt imaal te be-
nutten, anderzijds belemmer ingen - waar mogel i jk - weg te nemen. 
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Het in de onderhavige nota on tvouwde innovat iebeleid is nauw verbon-
den met het beleid dat gericht is op versterking van de sociaal-economische 
structuur, zoals dat in de onlangs door de Minister van Economische Zaken 
uitgebrachte sectornota nader is ontwikkeld. Daarnaast staat het in nauwe 
verbinding met het beleid inzake het universitaire onderzoek waarover de 
Ministers van Onderwi js en Wetenschappen, van Landbouw en Visserij en 
voor Wetenschapsbeleid onlangs een beleidsnota hebben uitgebracht. De in 
deze nota en de twee genoemde nota's ontwikkelde beleidsli jnen versterken 
elkaar duidel i jk. 

0.2. SOCIAAL-ECONOMISCHE ACHTERGROND 

Technologische ontwikkel ing manifesteert zich in economisch opzicht in 
belangrijke mate indirect, bij voorbeeld in hoogwaard ige goederen en dien-
sten, in grotere prestaties in arbeidsprocessen. 

Moge de genoemde relatie niet eenvoudig te expl ici teren, laat staan te 
kwantif iceren zijn, voor een gunstige sociaal-economische ontwikkel ing van 
ons land is het voorwaarde dat wetenschap en technologie zich vo ldoende 
snel ontwikkelen en dat bedrijfsleven en samenleving in staat zijn de resulta-
ten voldoende snel te absorberen en toe te passen. Gezien de achter l iggen-
de sociaal-economische ontwikkel ingen en het toekomstperspect ief bestaat 
er aanleiding tot versterking van het beleid gericht op technologische ver-
n ieuwing. 

Beziet men het industriële patroon dat zich de afgelopen 25 jaar ontwikkel-
de, dan blijkt dat het zwaartepunt kwam te l iggen bij pr imaire verwerking en 
produkt ie van halffabrikaten. Daarnaast bleven transport , overslag en han-
del hun (traditioneel) belangrijke rol spelen. De toenemende internationale 
gerichtheid van de Nederlandse economie beklemtoonde het belang van 
een gezonde exportontwikkel ing. Sedert het einde der jaren zestig manifes-
teren zich structurele problemen die sedert 1973 worden geaccentueerd 
door een aanzienlijk lager groei tempo en een onaanvaardbaar aantal werk-
lozen. Daarbij komt dat aan de industriële ontwikkel ing een aantal str ingente 
beperkingen is opgelegd door het beginsel van selectiviteit nevengeschikt 
te maken aan het streven naar economische groei sec. De hier genoemde 
knelpunten worden stellig ook in het buitenland gevoeld. Dat neemt niet 
weg , dat er ook specifiek Nederlandse knelpunten zijn. 

Het hiervoor geschetste beeld van de economische ontwikkel ing in ons 
land sinds 1945 laat zien, dat versterking van de internationale concurrent ie-
positie van vitaal belang is. Tevens werd aangeduid, dat het Nederlandse 
produktenpakket relatief te wein ig geavanceerde elementen bevat (landen in 
opkomst kunnen zich juist in deze sectoren snel ontwikkelen) om een gun-
stig perspectief voor de toekomst te kunnen bieden. Daarbij komt nog dat 
genoemd pakket ook energie- en grondstoffenintensief is wat evenmin een 
rooskleurig perspectief biedt. In een recent rapport van de Commissie van 
Economische Deskundigen (CED) van de SER worden deze manco's vastge-
steld. 

Beziet men de structurele problemen waarvoor ons land en ons bedri j fsle-
ven zich gesteld zien, dan ligt de conclusie voor de hand, dat ons land zijn 
produktiepakket zal moeten wi jz igen. Wi j zullen ons moeten toeleggen op 
hoogwaardige produkten die door hun kwaliteit en unieke eigenschappen 
een hoog loonkostenniveau kunnen verdragen. Daarbij zullen sommige tra-
dit ionele sectoren moeten worden ver laten, omdat daar in het licht van de 
internationale arbeidsverdel ing geen plaats meer is voor ons land. 

In dit verband dient te worden opgemerkt dat het proces van afkalving van 
bepaalde activiteiten enerzijds en ontstaan en groei van nieuwe activiteiten 
anderzijds op zich niet een nieuw verschijnsel is. Het is inherent aan het pro-
ces van economische (en technologische) ontwikkel ing. In de technologisch 
geavanceerde sectoren l iggen met name ook daar kansen waar de markt re-
latief beperkt is, zodat buitenlandse concurrenten niet van het voordeel van 
grootschal ige produkt iemethoden kunnen prof i teren. 
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De afhankelijkheid van het Nederlandse produktiepakket van energie en 
grondstoffen zal moeten worden verminderd. Hierop aansluitend kan wor-
den gesteld dat de facetdoelstellingen prikkels kunnen aandragen om door 
middel van technologische vernieuwing antwoorden te vinden op de proble-
men van de nieuwe schaarsten. Hier kunnen bevrediging van collectieve be-
hoeften en bevordering van industriële vernieuwing in beginsel hand in 
hand gaan. Ook op het terrein van de kwaliteit van de arbeid kunnen door 
middel van technologische vernieuwing belangrijke verbeteringen worden 
bereikt. Zo kunnen specifieke discrepanties op de arbeidsmarkt worden 
weggenomen; het effect daarvan op de werkgelegenheid in het algemeen 
mag niet worden onderschat. 

De hier geschetste heroriëntatie op een vernieuwd produktiepakket vereist 
de gezamenlijke inspanning van industrie, overheid, R en D-instellingen en 
van de individuele burger, van wie een flexibele, open en tegelijkertijd kriti-
sche opstelling tegenover technologische vernieuwing wordt gevraagd. 
Voor vernieuwing is de bereidheid risico's te nemen een vereiste. In geval 
van mislukken dient de betrokken ondernemer niet op voorhand door de sa-
menleving te worden gediskwalificeerd. 

Dit is één aspect van de uiterst belangrijke relatie tussen technologische 
en sociale ontwikkeling. Wil een op technologische vernieuwing gericht be-
leid kans van slagen hebben dan dienen de sociale alsook de sociaal-culture-
le aspecten, dat wil zeggen voorwaarden en consequenties, in de beleids-
overwegingen een centrale plaats in te nemen. 

Nadere beschouwing van de wisselwerking tussen sociale en technologi-
sche ontwikkelingen levert het volgende beeld. 

Men kan de betekenis van technologie enigszins relativeren door erop te 
wijzen, dat men maatschappelijke problemen niet louter technologisch kan 
oplossen, maar dat ook met sociale en organisatorische inpasbaarheid reke-
ning moet worden gehouden. Het gaat echter bepaald niet te ver om te stel-
len dat de technologie wezenlijk deel uitmaakt van onze cultuur. Dat bete-
kent dat het niet of nauwelijks mogelijk is ten opzichte van de technologi-
sche ontwikkelingen een afzijdige houding in te nemen. 

De grote toename van de welvaart die ons land mede onder invloed van 
de technologische ontwikkeling heeft gekend komt tot uitdrukking in de ma-
teriële en in de immateriële sfeer. Voorbeelden zijn: de grote sociale zeker-
heid, meer vrije tijd, meer ontplooiingsmogelijkheden in de sfeer van onder-
wijs en cultuur, verbeterde maatschappelijke dienstverlening, sterk toegeno-
men mogelijkheden op informatie-, communicatie- en vervoersgebied. 

De technologische vooruitgang heeft echter ook zijn schaduwzijden. Op 
sommige terreinen is de samenleving kwetsbaarder geworden. De met na-
me door de technologische ontwikkelingen opgestuwde snelle maatschap-
pelijke veranderingen hebben ook vervreemdingseffecten teweeggebracht. 
Een en ander heeft tot een min of meer kritische houding ten opzichte van 
technologische vernieuwing geleid. De burgers dienen dan ook, bij voor-
beeld in het onderwijs, steeds beter te worden toegerust om technologische 
ontwikkelingen zelfstandig te kunnen beoordelen. 

Veel sociale aspecten van technologische ontwikkeling concentreren zien 
op de arbeidssituatie. Globaal gesproken is het effect van technologische 
vernieuwing op de werkgelegenheid verschillend al naar gelang het proces-
dan wel produktvernieuwing betreft. Vernieuwing van produktieprocessen 
ten behoeve van bestaande goederen is doorgaans arbeidsbesparend: een 
hogere arbeidsproduktiviteit ontstaat. Indien deze laatste kan resulteren in 
een verhoogde afzet, zal behoud of zelfs vergroting van werkgelegenheid 
kunnen resulteren. In het andere geval kan een beperking van het verlies aan 
werkgelegenheid optreden. Anderzijds maken nieuwe technologieën pro-
duktie van geheel nieuwe goederen en diensten mogelijk. 

Sommige innovaties hebben een waaier van nieuwe produkten en dien-
sten voortgebracht. In het algemeen kan gesteld worden dat het effect van 
vernieuwing op de werkgelegenheid hier (soms in zeer sterke mate) positief 
is. Een duidelijke conclusie met betrekking tot het werkgelegenheidseffect is 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 9 



niet te trekken. Wel kan worden gesteld dat het op de (middel) lange termi jn 
voor de werkgelegenheid in ons land en in het algemeen voor de sociaal-
economische ontwikkel ing van ons land fataal zou zijn, wanneer men zich 
van vern ieuwing zou afwenden. Wat betreft de invloed van technologische 
vern ieuwing op de arbeidsplaats kan vaak worden gesproken van een verbe-
ter ing van de kwaliteit van de arbeid. Soms word t juist met dat doel geïnno-
veerd. 

Een ongewenste ontwikkel ing is, dat door de voortschr i jdende technologi-
sche ontwikkel ing een groeiende kloof ontstaat tussen hoog- en laaggekwa-
lif iceerde arbeid (gesegmenteerde arbeidsmarkt). Technologische vernieu-
w ing kan soms ook leiden tot een vergrot ing van de vraag naar ongeschool-
de arbeid. Hier is bijzondere aandacht, in de eerste plaats van de zijde van 
het bedri j fsleven zelf, vereist. 

Door het voor tdurende proces van technologische vern ieuwing worden 
sommige beroepsgroepen overbodig en ontstaat een vraag naar nieuwe 
vaardigheden en kennis. Deze dynamiek vergt grote inspanningen zowel 
van het bedri j fsleven zelf als van de overheid. Wat betreft de rol van de over-
heid zullen met name het arbeidsmarktbeleid en het beleid ten aanzien van 
om- , her- en bi jschol ing moeten bi jdragen aan de vereiste arbeidsmobi l i te i t . 

Erkenning van de noodzaak van innoveren betekent niet, dat het innova-
t ieproces de vri je teugel moet worden gelaten. In samenspraak met de soci-
ale partners moet worden gezocht naar mogel i jkheden voor een zodanige 
beheersing van dit proces dat de negatieve effecten tot een m i n i m u m be-
perkt bl i jven. Dit overleg kan zich op macro-, meso- en stell ig ook op onder-
nemingsniveau afspelen. Daarbij moet het niet alleen gaan om het vermi j -
den of compenseren van minder wenseli jke effecten, het moet er vooral ook 
om gaan een positieve motivat ie ten opzichte van het innovatieproces te be-
vorderen. De overheid zal zoveel mogel i jk op de resultaten van dit overleg 
moeten aansluiten. Waar mogel i jk zal een anticiperend beleid gevoerd moe-
ten worden, zo nodig aangevuld met een compenserend beleid waar nega-
tieve effecten onvermi jdbaar bl i jken. 

0.3. TECHNOLOGISCHE VERNIEUWINGSPROCESSEN EN DE INVLOED 
VAN DE OVERHEID 

De hoofdlijnen van het voorgestelde beleid 

Met het oog op de effectiviteit van het overheidsbeleid is het nodig een 
duidel i jk beeld te hebben van de verschil lende factoren die van invloed zijn 
op het innovatieproces in de onderneming en van de wijze waarop het over-
heidsbeleid op die factoren kan aangri jpen. Hoewel een kwanti tat ieve analy-
se van de effecten van een innovatiebeleid niet mogel i jk is, is er in kwalitatief 
opzicht allengs een behoorl i jk inzicht ontstaan. Daaraan hebben enkele re-
cente vergel i jkende studies belangri jk bi jgedragen. 

In de analyse van de factoren die innovatieprocessen beïnvloeden, is het 
zinvol een tweetal algemene begrippen te hanteren, te we ten : technologi-
sche trajecten en selectie-omgeving. 

Onder technologische trajecten worden technisch-wetenschappeli jke stro-
mingen verstaan die gedurende een bepaald t i jdvak de trend aangeven. 

Voorbeelden zi jn: schaalvergrot ing, substitutie van natuurl i jke materialen, 
miniatur isat ie, bepaalde succesvolle produktontwerpen. 

Het begrip selectie-omgeving omvat naast het al dan niet geaccepteerd 
worden van een innovatie door de markt, ook andere omgevingsfactoren 
(zoals het sociaal en f inancieel-economisch klimaat, het overheidsbeleid, 
e tc ) . 

Het is van belang in te zien dat er een wisselwerking bestaat tussen tech-
nologische en omgevingsfactoren. Van een scherp onderscheid tussen 
(technologie-)aanbodzijde en marktzi jde, zoals bij voorbeeld gesuggereerd 
word t door het hanteren van begrippen als technology-push en demand-pul l , 
is veelal geen sprake. 
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Een aantal belangrijke factoren is van invloed op het innovatieproces bin-
nen de onderneming. Zij vormen het aangr i jp ingspunt voor het beleid dat in 
deze nota ontwikkeld wordt . Een essentiële factor is de innovatiestrategie 
van de onderneming. Deze dient aan de hand van de sterke en zwakke pun-
ten van die onderneming te worden ontwikkeld in het interactiegebied tus-
sen technologische trajecten en select ieomgeving. Het kiezen van een bij de 
grootte van de onderneming passend marktsegment is hierbij van wezenli jk 
belang. Met name kleine en middelgrote ondernemingen hebben vaak 
moeite met het ontwikkelen van zulk een strategie. Veelal zal men een be-
roep moeten doen op deskundigheid van buiten. 

Vervolgens moeten als belangrijke factoren worden genoemd de interne 
organisatie van de onderneming en het aspect van de f inancier ing. Gezien 
de vele aspecten die met innovatieprocessen verbonden zi jn, dient de interne 
organisatie van de onderneming berekend te zijn op de eisen die innovaties 
stellen aan coördinatie en planning. Zij eisen echter vooral ook de wissel-
werk ing en kennisoverdracht tussen personen en groepen die bij vernieu-
wingsprocessen betrokken zijn. De belangri jkste knelpunten met betrekking 
tot de f inanciering van innovatieprocessen zijn de hoge kosten van R en D-
werk en de beperkte beschikbaarheid van r isicodragend kapitaal. In dit ver-
band zij erop gewezen dat innovatieprocessen een t i jdrovende aangelegen-
heid zijn en dat investeringen in deze sfeer pas na geru ime t i jd rendement 
opleveren. Op een laatste essentiële factor voor innovat ie, de rol van perso-
nen werd reeds geduid. Goede schol ing, mogel i jkheden tot om- , her- en bi j -
schol ing, mobi l i tei t vormen hier belangri jke aandachtspunten voor het be-
leid. 

Naar de mate waarin ze vooral de technologische trajecten dan wel de se-
lect ieomgeving beïnvloeden kunnen vier velden van overheidsbeleid wor-
den onderscheiden, te weten: 

i. het globaal f inancieel-economische beleid, het fiscale beleid, het sociale 
beleid en het arbeidsmarktbeleid. Deze terreinen van overheidsbeleid als-
ook het regionaal beleid hebben een minder specifieke invloed op de selec-
t ie-omgeving. Deze is in de voorgaande paragraaf reeds aan de orde geko-
men. 

i i . het beleid met betrekking tot de R en D-infrastructuur en het onderwi js-
beleid. Hier ligt het accent in sterke mate aan de zijde van de technologische 
trajecten. 

i i i . het beleid met betrekking tot advisering en het informat ieverzorgings-
beleid. Hier treedt het aspect van de select ie-omgeving sterk op de voor-
grond. 

iv. het facettenbeleid en het beleid met betrekking tot de sector van de pu-
blieke dienstverlening. De overheid domineer t op deze terreinen de vraag, 
welke een prominente plaats in de select ie-omgeving inneemt. 

De indeling die hier op natuurli jke wijze naar voren komt, biedt een goed 
uitgangspunt voor de structurering van het op technologische vern ieuwing 
gerichte beleid. In dit beleid zal de aandacht zich concentreren op de in § 1 
geïntroduceerde kernpunten, te we ten : 

- De vernieuwingsmogel i jkheden van het bedri j fsleven zelf. Gezien de 
zwakke concurrentieposit ie van belangri jke delen van het bedri j fsleven is 
een structurele verbetering van het innoverend vermogen van het bedrijfsle-
ven dr ingend vereist. 

- De versterking van de inzet van de R en D-infrastructuur. Hier zal worden 
aangesloten bij de tendens tot samenwerking die zich, daar waar dit in het 
verleden onvoldoende het geval was, begint af te tekenen tussen het (semi-) 
overheids-R en D-potentieel en het bedri j fsleven. 

- De versterking op het punt van innovatiegerichte advisering en informa-
t ieverzorging. Hier is een slagvaardig beleid gewenst om ten behoeve van 
met name kleinere ondernemingen lijn en doorzicht igheid in de veelheid 
van aangeboden diensten te brengen. 
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- Een versterkte inzet van technologische vernieuwing op de facetgebie-
den en op terreinen van dienstverlening die door de overheid verzorgd of 
sterk beïnvloed worden. De mogelijkheden die hier uit het oogpunt van in-
novatiebevordering liggen zijn tot nog toe onvoldoende benut. Versterkt ge-
bruikvan instrumenten als het opdrachtenbeleid en het beleid inzake regule-
ringen is geboden. 

De keuze van deze kernthema's werd mede geïnspireerd vanuit de voor-
beeldwerking van de sectoren landbouw, vliegtuigontwikkeling en natte wa-
terstaat (bijlage 2). Daarnaast vormen de ervaringen in het buitenland een 
bron van inspiratie (bijlage 3). 

De vier kernthema's van het programma innovatiebevordering worden in 
de nota hoofdstuksgewijze uitgewerkt. 

Met nadruk zij gesteld, dat de pakketten van maatregelen die rondom de 
genoemde thema's zijn gegroepeerd, een onderling samenhangend, elkaar 
versterkend, geheel vormen. Dat uit zich in het feit dat de maatregelen, die 
vanuit de verschillende kernthema's op de essentiële aspecten van techno-
logische vernieuwingsprocessen aangrijpen, op elkaar zijn afgestemd. Het 
blijkt eveneens uit de samenhang die er bestaat tussen de maatregelen die 
gericht zijn op respectievelijk ondernemingen, de verschillende onderzoek-
instellingen die bij uitvoering en ondersteuning betrokken zijn, op advise-
rende en informatieverzorgende instanties, alsmede op de overheid zelf. 

0.4. DE VERNIEUWINGSMOGELIJKHEDEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN 
ZELF 

Uitgangspunten 

Gezien de grote diversiteit van wensen en mogelijkheden met betrekking 
tot goederen en diensten, en gezien de grote differentiatie in produktiemo-
gelijkheden, dient het structuurbeleid van de overheid gericht te zijn op in-
standhouding en verdere ontwikkeling van een evenwichtige structuur van 
elkaar aanvullende grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Bij grote 
ondernemingen speelt uiteraard het element van de voor sommige produk-
tiewijzen noodzakelijke grootschaligheid een belangrijke rol. Daardoor zijn 
belangrijke kostenverlagingen en productiviteitsstijgingen bereikt. De keer-
zijde van de medaille is echter dat de grote onderneming een zekere traag-
heid ten opzichte van veranderingen vertoont. Waar de kleine en middelgro-
te ondernemingen per definitie niet grootschalig zijn, ligt bij deze onderne-
mingen hun bestaansmogelijkheid doorgaans in specialisatie en in het kun-
nen voldoen aan individuele wensen. Aan deze kleine en middelgrote onder-
nemingen wordt vaak een grote flexibiliteit toegedacht, zodat ze snel kunnen 
inspelen op veranderde omstandigheden bij voorbeeld op de markt of bij de 
introductie van nieuwe technologie. Deze flexibiliteit geldt vooral voor de 
besluitvormingsprocedure binnen de onderneming, vaak niet voor de ove-
rige bedrijfsfuncties. 

Gezien de verschillen tussen genoemde categorieën van ondernemingen 
is een gedifferentieerd beleid geboden. Er moet worden ingespeeld op de 
vanuit de innovatie-optiek specifiek sterke punten, op specifieke mogelijkhe-
den en op knelpunten van elk der categorieën. Hierbij dient aangetekend te 
worden dat in alle categorieën een kostenproblematiek speelt, en een afne-
mende geneigdheid om risico's te nemen valt te bespeuren. Een belangrijk 
knelpunt wordt voorts gevormd door de gebrekkige afstemming tussen 
vraag naar en aanbod van risicodragend vermogen. 

De uitbreiding van ondersteuningsmogelijkheden in de risicosfeer, op een 
wijze die op elk der categorieën is toegesneden, is dan ook stellig gewenst. 
Wat de grote ondernemingen betreft is het van belang dat ze een eigen 
R en D-capaciteit, een belangrijke bron van hun innovatievermogen, in stand 
houden. Daarbij zijn ook het aspect van de (zeer hoogwaardige) werkgele-
genheid en uitstralingseffecten in het geding. Ten aanzien van de kleine-en 
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middelgrote ondernemingen kan worden gesteld dat hun flexibiliteit goede 
mogelijkheden voor vernieuwing biedt. De risico's die men hier in het inno-
vatieproces loopt, zijn vaak echter bijzonder groot. Een knelpunt vormt ook 
veelal het tekort aan gespecialiseerde deskundigheid. Daarom moet extern 
aanwezige kennis in sterkere mate dan voorheen ingezet kunnen worden om 
het innovatievermogen van de kleine en middelgrote ondernemingen te ver-
sterken. 

Zo zal de R en D-capaciteit van andere instanties (bij voorbeeld (semi-) 
overheid, wellicht ook grote ondernemingen) beter benut moeten worden. 
Daarnaast dient te worden bevorderd, dat de kleine en middelgrote onder-
nemingen een goed besef van de mogelijkheden van octrooien en licenties 
hebben en een weloverwogen beroep kunnen doen op instanties die zich op 
het terrein van de innovatie-advisering bewegen. 

Voorts kan innovatie een belangrijke versterking inhouden van de regi-
onale sociaal-economische structuur, met name van de als zwak te duiden 
regio's. Enkele van de instrumenten die worden gehanteerd om onderne-
mingen bij vernieuwing te ondersteunen zullen dan ook regionaal aangrij-
pen. 

Een belangrijk element van het innovatief vermogen van zowel grote als 
kleinere ondernemingen is gelegen in het nastreven van een hoog kwali-
teitsniveau. De overheid bevordert dit, onder andere binnen het z.g. kwali-
teitsplan. 

De aandacht dient zich niet alleen te richten op bestaande bedrijven. Ook 
de categorie van nieuw te stichten ondernemingen is in de toekomst nadere 
beschouwing waard. Buitenlandse studies wijzen erop dat met name de 
nieuwe ondernemingen die zich richten op de toepassing van geavanceerde 
technologie, groeikernen van hoogwaardige werkgelegenheid vormen. Na-
dere studie is noodzakelijk om voor ons land inzicht te krijgen in de omvang 
en ontwikkeling van deze categorie van nieuwe ondernemingen, alsmede in 
de factoren die het oprichten van een nieuwe onderneming in ons land be-
lemmeren - waaronder de onvoldoende beschikbaarheid van risicodragend 
kapitaal - dan wel stimuleren. Gezien de perspectieven die deze categorie 
voor de werkgelegenheid biedt dient, zodra dit inzicht er is, slagvaardig te 
worden ingespeeld op de hier liggende kansen. 

Niet alleen door de mogelijkheden van afzonderlijke ondernemingen aan 
te grijpen kunnen vernieuwingsprocessen worden gestimuleerd, ook door 
het aanmoedigen van samenwerkingsverbanden kunnen successen worden 
geboekt. Bij samenwerking tussen grote en kleine ondernemingen kunnen 
beide partners profijt trekken van de technische kennis die in grote onderne-
mingen aanwezig is. Ook zou men kunnen denken aan nieuw op te richten 
ondernemingen (spin-off-ondernemingen) die een band met het (grote) 
moederbedrijf onderhouden (bij voorbeeld in de vorm van management-on-
dersteuning). 

Een betrekkelijk traditioneel fenomeen is de samenwerking van kleinere 
bedrijven die elk afzonderlijk over onvoldoende gespecialiseerde capacitei-
ten beschikken, maar zich die gezamenlijk wel kunnen veroorloven. Een 
voorbeeld is het collectief onderzoek van bedrijven waarbij de resultaten 
voor alle deelnemers van belang zijn. In dergelijke mogelijkheden tot sa-
menwerking liggen vele kansen voor innovaties en daarmee aangrijpings-
punten voor het innovatiebeleid. 

In samenhang met het voorgaande dienen te worden genoemd de samen-
werkingsverbanden van groepen ondernemingen rondom concrete markt-
perspectieven en rond de toepassingsmogelijkheden van technieken of pro-
duktieprocessen. Bij deze bundeling van krachten op z.g. aandachtsgebie-
den3 reikt de samenwerking veel over de grenzen van de klassieke sectorin-
deling heen. Er zal moeten worden ingespeeld op de kansen die zich hier 
aandienen en zorg worden gedragen voor een goede aansluiting op de inno-
vatiegerichte onderzoekprogramma's, die als complement met een lange-

3 Zie bijlage 4. waarin een aantal van deze aan- termijnkarakter van de aandachtsgebiedenaanpak kunnen worden be-
dachtsgebieden nader wordt beschouwd. s c h o u w d . 
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Uit het oogpunt van technologische vern ieuwing zijn naast de industriële 
sector ook de commercië le dienstensector, de sector van de bouwni jverhe id 
en de landbouwsector van belang. De rol van de commercië le dienstensec-
tor is dr ie ledig: 

- de commercië le dienstensector als toepassingsgebied van innovaties 
(bij voorbeeld in de vervoerssector); 

- innovat ie in de commercië le dienstensector zelf (bij voorbeeld sy-
steem-innovat ie, al dan niet gekoppeld aan technische innovat ie); 

- innovat ieve functies van de commercië le dienstensector in relatie tot 
andere sectoren ( ingenieursbureaus, market ingbureaus, en dergeli jke. 

De commercië le dienstensector biedt in elk van de drie genoemde ge-
daanten aanknopingspunten voor het innovat iebeleid. Ook de sector van de 
bouwni jverheid biedt interessante aanknopingspunten. Voor details zij ver-
wezen naar bij lage 10 betreffende «Innovatie in de bouwni jverheid, in het 
bijzonder met betrekking tot de won ingbouw» . 

Op de innovatie in de landbouwsector gaat deze nota niet ui tvoer ig in. AI-
gemeen heerst de indruk dat hier mogel i jkheden voor vern ieuwing aanwe-
zig zijn, en dat de voorwaarden om kansen te benutten in grote mate vervuld 
zijn. De intensieve samenwerk ing tussen producenten, onderzoekwereld en 
overheid om door middel van onderwi js , voor l icht ing en onderzoek onder-
steuning aan de boeren te bieden, is in bij lage 2 nader beschreven. 

Accenten van beleid 

Voor wat betreft dit kernpunt van het innovatiebeleid zal de aandacht zich 
concentreren op ver laging van het kostenniveau van R en D en op onder-
Steuning bij de risico's die aan innovat ie zijn verbonden. De maatregelen op 
deze terreinen zijn samengevat onder de namen kostenlijn, resp. risicolijn. 

De in het voorafgaande geschetste aangr i jp ingspunten voor beleid in de 
meer infrastructurele sfeer zullen in de desbetreffende paragrafen aan de or-
de komen. 

i. Accenten van beleid binnen de kostenlijn (§ 4.8). 
- Ondersteuning van R en D-werk met name ten behoeve van kleine en 

middelgrote ondernemingen. Daarbij komen de volgende kostenelementen 
in aanmerk ing: 

• De directe loonkosten voor R en D-werk. Beoogd wordt door middel van 
een loonkostenpremie op de uitgaven voor R en D-werk de innovatie- in-
spanningen te st imuleren. De regeling word t zo opgezet, dat daarmee met 
name kleine en middelgrote ondernemingen een impuls tot vern ieuwing 
ontvangen. 

• De personeelskosten van uitbesteed R en D-werk. Doel is met name klei-
nere bedri jven aan te moedigen kennis te verwerven door het plaatsen van R 
en D-opdrachten bij derden. In dit verband zijn ook van belang de elders be-
schreven maatregelen ter verbeter ing van de R en D-infrastructuur, alsmede 
de koppel ing daarvan met de bedrijfsprakti jk. 

• Mogel i jk de verwervingskosten van licenties en octrooien. Beoogd 
word t een methodiek te ontwikkelen die octrooiër ing van de door bedri jven 
zelf ontwikkelde produkten en procédés, alsmede de aankoop van door an-
dere ontwikkelde kennis, bevordert. 

- Begeleiding van innovat ieprojecten van middelgrote en kleine onderne-
mingen. Doel hiervan is kleinere bedri jven te st imuleren tot een systemati-
sche aanpak van innovatie-act ivi tei ten, ondersteuning van technisch en 
commercieel haalbaarheidsonderzoek en steun aan adviesverlening met be-
trekking tot kennisverwerving. 

i i . Accenten binnen de risicolijn (§ 4.9). 
- Ui tbreiding van het instrument van de ontwikkel ingskredieten en wel 

langs de volgende wegen : 
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• Verhoging van het budget voor ontwikkel ingskredieten ten behoeve 
van het middelgrote en kleine bedrijf. 

• Ter beschikking stellen van een budget voor ontwikkel ingskredieten 
voor grote ondernemingen. 

i i i . Het aandachtsgebiedenbeleid (§ 4.10). 
- De overheid kan hier op vele manieren st imulerend opt reden: vanui t 

het speerpuntenbeleid, het opdrachtenbeleid, het beleid inzake reguler in-
gen, etc. De samenhang tussen de verschi l lende kernpunten van het beleid 
komt h ie rdu ide l i j k to t ui t ing. 

iv. Accenten van beleid ten aanzien van de commerciële dienstensector. 
- Ui tbre id ing van de werkingssfeer van het technisch ontwikkel ingskre-

diet naar de commercië le dienstensector. Hierbij zal ook ru imte worden ge-
geven voor bepaalde projecten op het gebied van de sof tware-ontwikkel ing, 
voor zover daarbi j sprake is van produkt ie in Nederland. 

Naast genoemde accenten vormt de voor l icht ing aan vooral kleine en 
middelgrote ondernemingen omtrent de mogel i jkheden die de micro-elek-
tronica kan bieden en de ondersteuning bij de introduct ie van toepassingen 
ervan, een belangri jk punt van aandacht. (Zie voorts de beleidsaccenten in 
de volgende paragraaf.) 

0.5. TOT STAND BRENGEN VAN ONDERSTEUNING VAN VERNIEUWING 
VANUIT DE R EN D INFRASTRUCTUUR, DE ROL VAN HET ONDERWIJS 

Uitgangspunten ten aanzien van de inzet van de R en D-infrastructuur 

Nederland bezit in vele wetenschappel i jke en technische discipl ines een 
hoogwaard ig R en D-potentieel. Op een verscheidenheid van terreinen be-
schikt men over een diepgaande kennis. 

Beziet men het Nederlandse R en D-potentieel vanuit de innovat ie-opt iek, 
dan ontstaat een genuanceerd beeld, dat zowel in positieve als in negatieve 
zin, een aantal in het oog springende trekken vertoont. 

Zo beschikt ons land in TNO over een uitzonderl i jk, zeer omvangr i jk in-
s t rument dat, zowel ten behoeve van individuele bedri jven als in de sfeer 
van het collectieve onderzoek belangri jke bi jdragen levert aan technologische 
vernieuwingsprocessen. Voorts is het voor een relatief klein land als het on-
ze uitzonderl i jk, dat hier belangrijke delen van de R en D-capaciteit van vijf 
grote mult inat ionale bedri jven zijn gevest igd (die bijna 70% van de indus-
triële R en D-uitgaven in ons land voor hun rekening nemen). 

Wat de totale omvang van de R en D-uitgaven betreft wi jkt het beeld, zo-
wel aan de kant van de overheid als aan industr iële zijde, niet veel af van het 
internationaal gangbare patroon. Wel kan worden aangetekend dat onge-
veer de helft van de door de mult inat ionals hier te lande verr ichte R en D ge-
schiedt ten behoeve van vest igingen in het bui tenland. Nadere bestudering 
van de cijfers leert bovendien dat van de overheidsui tgaven voor R en D 
slechts zo'n 5% rechtstreeks ten goede komt aan het bedri j fs leven (een uit-
zonderl i jk laag percentage), terwi j l ook in de indirecte sfeer de overheidsin-
spanning ten behoeve van industriële technologie aan de lage kant is. Daar-
entegen zijn de overheidsuitgaven voor fundamenteel onderzoek in ons land 
nogal hoog. Bekijkt men de R en D-cijfers van de industrie wat nader, dan 
blijkt dat de kleine en middelgrote ondernemingen in ons land (bij voorbeeld 
in vergel i jk ing met Denemarken en Israël) onderinvesteren in technologi -
sche ontwikkel ing. 

Het hierboven geschetste beeld rechtvaardigt de stel l ing dat de R en D-in-
frastructuur (dat w i l zeggen het geheel van plaatsen waar R en D word t uit-
gevoerd, samenwerkingsverbanden, mechanismen ten behoeve van signa-
lering van probleemstel l ingen en kennisoverdracht) in veel geval len onvol -
doende funct ioneert waar het de inzet ten behoeve van technologische ver-
n ieuwing betreft. Mede tegen de achtergrond van het technologiebeleid zo-
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als dat in met ons land concurrerende geïndustrial iseerde landen wordt ge-
voerd, is een versterkte inzet van het R en D-potentieel geboden. Versterking 
van die inzet zal met name langs de volgende l i jnen moeten geschieden: 

- op langere termijn, door het ontwikkelen van deskundigheid op (in de 
toekomst) voor ons land belangri jke technologiegebieden (momenteel bij 
voorbeeld biotechnologie - z i e bij lage 5 - , toepassing van micro-elektroni-
ca). Belangrijke instrumenten zijn hier verkenningen en samenwerkingspro-
gramma's van verschi l lende delen van het R en D-potentieel (van semi-) 
overheid en industr ie); 

- op korte termijn, door veelvuldiger en effectiever gebruik te maken van 
bestaande deskundigheid; hier zijn mechanismen voor kennisoverdracht 
een noodzakelijke voorwaarde terwi j l de kleine en middelgrote ondernemin-
gen hier de pr imaire doelgroep vormen. 

Om vast te stellen hoe de verschil lende componenten van de R en D-infra-
structuur krachtiger ingezet kunnen worden, moet worden nagegaan in wel -
ke mate bepaalde innovat iebevorderende taken worden vervuld en waar 
zich knelpunten voordoen. Bij innovat iebevorderende taken denke men aan 
bi jvoorbeeld het definiëren van belangrijke thema's in overleg met het be-
dri j fsleven en andere maatschappeli jke groeper ingen, het uitvoeren van ge-
richt achtergrondonderzoek, alsmede vooral binnen het bedri j fsleven aan 
het ontwikkelen van produkt- of procesideeën. 

Gaat men na welke de belangrijkste knelpunten zijn die een effectief func-
t ioneren van de R en D-infrastructuur in de weg staan, dan ontstaat het vo l -
gende beeld. Allereerst hebben niet alle door de overheid (mede)gefinan-
cierde R en D-instell ingen voldoende oog voor de behoeften van de samen-
leving in het algemeen en van het bedri j fsleven in het bijzonder. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat het niet-industriële deel van het R en D-po-
tentieel zich, door onvoldoende bekendheid met de gang van zaken in het 
bedri j fsleven, in een verre van eenvoudige positie bevindt. 

In ons land word t veel aandacht (en geld) besteed aan fundamenteel on-
derzoek. Er bestaat echter een kloof tussen dit onderzoek en toegepast on-
derzoek(en ontwikkel ing). 

Voorts is er vaak een duideli jk gebrek aan communicat ie tussen kennis-
gebruikers en kennisproducenten. Een algemeen probleem is de onbekend-
heid van (potentiële) vragers van kennis met de mogel i jkheden (waaronder 
de financiële) van de aanbodzijde. Dit geldt met name voor kleine en middel-
grote ondernemingen. Een belangri jk knelpunt is daarnaast de traagheid die 
R en D-instellingen vertonen op het punt van heroriëntatie en herprogram-
mer ing. Het blijkt veel R en D-instellingen moeil i jk te vallen verouderde 
werkgebieden te verlaten en snel en doeltreffend nieuwe te betreden. 

Ten slotte moet nog als knelpunt genoemd worden het in onvoldoende 
mate gebruiken van de mogel i jkheden tot interdiscipl inaire samenwerking. 
Daardoor worden ongetwi j fe ld belangri jke kansen gemist. 

De hier genoemde knelpunten vormen even zovele aangri jp ingspunten 
voor het beleid dat gericht is op een versterkte inzet van de R en D-infrastruc-
t uu r ten behoeve van technologische vern ieuwing. 

Accenten van beleid 

In algemene zin zal het beleid met betrekking tot de mede door de over-
heid gefinancierde R en D-instell ingen zich kenmerken door de volgende ac-
centen: 

- aanpassing aan veranderende omstandigheden; 
- versterkte oriëntatie op de samenleving, in het bijzonder op het bedrijfs-

leven; 
- bevorderen van de kwal i tei t ; 
- bevorderen van samenwerking enerzijds, taakafbakening en specialisa-

tie anderzijds (zowel tussen de R en D-instellingen onderl ing als tussen deze 
en het bedri j fsleven); 

- verbeteren van kennisoverdrachtmechanismen en in sterkere mate be-
nutten van al aanwezige kennis en deskundigheid. 
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In het navolgende zal worden aangegeven wat deze algemene accenten 
van beleid in concreto betekenen voor de verschil lende R en D-instell ingen. 
Het is verheugend te kunnen constateren dat veel van de maatregelen kun-
nen aansluiten op het beleid van de instel l ingen zelf. Overigens staat uiter-
aard niet alle heroriëntatie ten dienste van industriële innovat ie; de R en D-
instel l ingen hebben ook andere taken. Aan TNO, dat gezien zijn omvang en 
taak een bijzondere plaats inneemt in het proces van technologische ver-
n ieuwing, zal eerst afzonderli jk aandacht worden gegeven. 

i. Accenten van beleid van en ten aanzien van TNO(§ 5.2.2.5). 
- Krachtige voortzett ing van het herstructureringsproces van TNO, met 

als doel TNO als één geheelte doen funct ioneren opdat TNO slagvaardig 
kan inspelen op de mult idiscipl inaire problemen waarvoor overheid, be-
dri j fsleven en andere maatschappeli jke groeperingen zich gesteld zien. 

- Selectief handhaven en verder ontwikkelen van deskundigheid ten be-
hoeve van industrieel gerichte R en D-activiteiten. 

- Versterken van de gebruikersgerichtheid en verbeteren van de kwaliteit 
van de dienstverlening van TNO. 

- Verscherpen van inzicht \r\onderzoekbehoeften, thans en in de toe-
komst; samenwerking met respectieveli jk taakafbakening ten opzichte van 
andere R en D-instellingen (TH's, universiteiten etc.) op dit aspect. 

- Verstevigen van complementaire relaties met andere bij innovatie-advi-
sering en kennisoverdracht betrokken parti jen (TH's, RND, Regionale Ont-
wikkel ingsmaatschappi jen, adviesbureaus, CIMK). 

- Formuleren van meer jarenprogramma's voor beleidsvoorbereidend 
onderzoek ten behoeve van bedri j fsleven, overheid en publ ieksgroepen, 

- Voeren van een op innovatie gericht octrooibeleid zowel voor TNO als 
ten behoeve van derden. 

- In voorkomende gevallen beter gebruiken van het TNO-kennispoten-
tieel voor onderw//sdoeleinden. 

- Versterking van de in- en externe mobi l i te i t van de onderzoekers. 

i i . Accenten van het beleid ter verbeter ing van het funct ioneren van de ff 
en D-infrastructuur\r\ het algemeen ten behoeve van technologische ver-
n ieuwing. 

1. Vergrot ing van de oriëntatie van het Nederlandse onderzoek op de 
maatschappi j , in het bijzonder het bedri j fs leven; 

- Tot stand brengen van innovatiegerichte onderzoekprogramma's voor 
achtergrondonderzoek. Met deze programma's , waaraan naar verwacht ing 
TH's en universiteiten, TNO, andere onderzoekinst i tuten en het bedri j fsleven 
zelf zich zullen inzetten, word t beoogd een deskundigheid op te bouwen op 
gebieden die voor de ontwikkel ing van het Nederlandse bedri j fsleven 
belangrijk geacht worden. (§ 5.4.1.1). 

- St imuleren van herprogrammering. De bedoel ing is een sterkere oriën-
tatie te bewerkstel l igen van in aanmerking komende onderzoekinstel l ingen 
op nieuwe, voor het Nederlandse bedri j fsleven in de toekomst belangrijke 
gebieden (§ 5.4.1.2). 

- Vergroten van het inzicht met betrekking tot consequenties en moge-
lijkheden van technologische ontwikkel ingsprocessen door middel van stu-
dies en verkenningen (§ 5.4.1.3). 

- Ondersteuning van vooral kleine en middelgrote ondernemingen bij het 
toepassen van micro-elektronica. In dit verband zal de samenwerking wor-
den bevorderd tussen onderzoekinstel l ingen en zo mogeli jk ook tussen 
bedri jven, teneinde toepassingsgerichte en voor kleine bedri jven toeganke-
lijke facil i teiten te creëren. Voorts zal aandacht geschonken worden aan de 
advisering van bedri jven en aan voorl icht ingsact iv i tei ten gericht op onder-
nemers, managers, werknemers en vakbonden (§ 5.4.1.4). 

- Ui tbreiding van de ZWO-projectfinanciering (tweede geldstroom) tot 
het terrein van de technische wetenschappen teneinde kwalitatief hoog-
staand onderzoek dat tevens init iërend en vern ieuwend is, te st imuleren 
(§5.4.1.5). 
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- Directer koppelen van een deel van de overheidsmiddelen voor TNO 
aan de gebruikers (§ 5.4.1.6). 

2. Verbetering van het gebruik van bestaande kennis en deskundigheid. 
- Versterking van de gerichtheidVan TNO en de andere grote technische 

onderzoekinstel l ingen (ECN, NSP, etc.) op hun «markten» (§ 5.4.2.1). 
- Tot stand brengen van een regionaal opgezet stelsel van zogeheten 

transferpunten bij de TH's, de Rijksnijverheidsdienst (RND) en het lndustr i -
eel Dienstencentrum (IDC)-TNO (§ 5.4.2.2). De bedoel ing is door het creëren 
van hechte contacten het kennispotentieel van ons land via duidel i jke her-
kenbare ingangen beter toegankeli jk te maken voor met name de kleine en 
middelgrote ondernemingen. 

- Opzetten van een experimenteel p rogramma van ui twissel ing en deta-
chering van onderzoekers (mobiliteitsbevordering) (§ 5.4.2.3). 

- Bevorderen van contractresearch bij universiteiten en hogescholen ten 
behoeve van technologische vern ieuwing (§ 5.4.2.4). 

3. Steun aan investeringen in de R en D-instell ingen, ten behoeve van fa-
cil i teiten en apparatuur in de industr ieel-technologische onderzoeksector 
(§ 5.4.3). 

Het directe effect van de beschikbare extra middelen voor deze maatrege-
len die het grootste deel van de zogenoemde infralijn omvat ten, moet aan-
zienlijk versterkt worden doordat de R en D-instellingen een deel van hun be-
staande middelen gaan inzetten bij de ui tvoering van de specifieke maatre-
gelen. Uitzicht hierop zal voorwaarde zijn voor het beschikbaar stellen van 
deze extra middelen. Exacte gegevens over de omvang van deze na te stre-
ven herprogrammer ingsoperat ie zijn niet te geven. De bedragen die zijn ver-
meld duiden slechts de orde van grootte aan. Ook de verdel ing van de voor 
de infral i jn beschikbare extra middelen over de zoeven genoemde maatre-
gelen (zie de tabel aan het eind van de samenvatt ing) is tentatief, onder an-
dere door onzekerheden over de snelheid waarmee de ui tvoer ing van de 
maatregelen in gang kan worden gezet. 

Onderwijs en technologische innovatie; uitgangspunten 

Technologie en technologische innovatie zijn wezenli jke onderdelen van 
onze cultuur. Dat stelt aan het onderwi js en het onderwi jsbeleid de eis voort-
durend alert te zijn op veranderingen die in technologische vern ieuwings-
processen hun oorsprong v inden, en daarop in te spelen. 

In de rol die het onderwi js met betrekking tot technologische vern ieuwing 
speelt zijn drie hoofdl i jnen te onderkennen. 

In de eerste plaats de schol ing die vereist is voor de latere beroepsuitoefe-
ning. 

Een tweede belangrijk aspect is de vo rm ing van de burger in het alge-
meen. Onderwi js en onderwi jsbeleid moeten de burger inzicht in en ver-
t rouwdhe id met technologie verschaffen, zodat hij zich een beter oordeel 
over technologische ontwikkel ingen kan vormen en er zich beter tegen op-
gewassen weet. Om docenten beter op deze taak voor te bereiden, is het ge-
wenst dat in de opleidingen van onderwi jsgevenden voldoende aandacht 
word t besteed aan technologie en de maatschappeli jke implicaties ervan. 

Een derde belangrijk puntis dat de ontwikkel ingen in wetenschap en tech-
nologie zich zeer snel voltrekken en het «formele» onderwi js niet alt i jd in 
staat is daar t i jd ig op in te spelen. De problemen die daaruit voor tv loe ien zul-
len tot op zekere hoogte het hoofd moeten worden geboden door te zorgen 
voor voldoende mogel i jkheden tot om- , bij- en herscholing. De overheid 
heeft hier een verantwoordel i jkheid in het kader van het arbeidsmarktbeleid. 
Gezien de belangri jke rol die TH- en HTS-ingenieurs kunnen spelen bij het op 
gang brengen en het in de praktijk toepassen van technologische vernieu-
w ing , alsmede bij het leidinggeven aan innovatieprocessen in het algemeen 
waarbi j ook andere dan technische aspecten een rol spelen, verdienen de 
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opleidingen aan TH's en HTS'en speciale aandacht. De inzet van inge-
nieurs ten behoeve van technologische vernieuwingsprocessen kan onder 
meer worden versterkt door in de ople id ing hieraan meer aandacht te beste-
den. 

Onderwijs en technologische innovatie; punten van aandacht voor onder-
wijs en overheid 

- Uitbreiding van de mogel i jkheden voor om- , her- en bi jschol ing in het 
kader van het arbeidsmarktbeleid. 

- Versterking van de contacten tussen studenten en docenten aan techni-
sche hogescholen en hogere technische opleidingen enerzijds en de bedrijfs-
praktijk anderzijds. 

- Meer mogel i jkheden voor studenten mee te doen aan op innovatie ge-
richte activiteiten. 

0.6 ONDERSTEUNING DOOR MIDDEL VAN ADVIES EN INFORMATIE 

Uitgangspunten 

Door intensiever en veelvuldiger gebru ik te maken van kennis die buiten 
de onderneming aanwezig is, kan een onderneming haar innovat ievermo-
gen aanzienlijk vergroten. Grote ondernemingen zijn meestal zeer goed in 
staat om de benodigde extern aanwezige kennis zelf te verwerven. Voor klei-
ne en middelgrote bedri jven ligt dat bepaald veel moeil i jker. Als deze onder-
nemingen de beschikking wi l len kri jgen over kennis die extern voorhanden 
is en die bruikbaar is (het liefst op hun behoeften toegesneden), dan kan de 
hulp van adviserende of bemiddelende instanties noodzakelijk zijn. 

De innoverende onderneming heeft op uiteenlopende terreinen behoefte 
aan kennis. Genoemd kunnen worden : 

- organisatorische kennis; 
- technische kennis; 
- kennis van de markt ; 
- kennis op f inancieel-economisch terre in; 
- kennis van maatschappeli jke ontwikkel ingen, wetgev ing, regel ingen, 

etc. 

De ondersteuning die plaatsvindt door het toevoeren van kennis aan een 
onderneming (kortweg: innovatiegerichte bedri j fsvoorl icht ing) kan naar ver-
schil lende vormen worden onderscheiden: 

- ondersteuning bij het verkrijgen wan kennis (door middel van documen-
taire informat ieverzorging); 

- ondersteuning bij het omgaan met kennis (via algemene of innovatiege-
richte advisering); 

- ondersteuning bij het signaleren van wetenschappeli jke en technologi-
sche ontwikkel ingen in het buitenland (onder meer via de technisch-weten-
schappelijke attachés en rapporteurs); 

- ondersteuning bij de bescherming van kennis (bij het verwerven van oc-
t rooien, bij de informat ievoorziening daarover); 

- ondersteuning bij de handel in kennis (dat wi l zeggen bij aankoop of ver-
koop van octrooien, nemen of verlenen van licenties); 

- ondersteuning van uitvinders bij het tot exploitatie brengen van ideeën. 

Uit het voorgaande komt duideli jk naar voren dat kennis een complex be-
grip is, en dat kennis op velerlei manieren ten behoeve van het bedri j fsleven 
kan worden gehanteerd. Het is belangri jk dat de afzonderli jke bedrijfsaspec-
ten (bij voorbeeld technische of f inanciële aspecten) niet geïsoleerd worden 
gebracht. Versterkte aandacht voor integrale innovatie-advisering en voor 
de samenhang tussen de verschil lende vormen van bedri j fsvoorl icht ing die 
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voor vern ieuwing van belang zijn, is geboden. Toepassen van meerdere on-
dersteuningsvormen tegeli jk kan effectief tot technologische vern ieuwing 
bi jdragen. 

Een knelpunt op het terrein van de algemene en de innovatiegerichte be-
dr i j fsvoor l icht ing is de hier en daar optredende versnippering van het aan-
bod van adviserende en informat ieverzorgende instanties die in de part icu-
liere en de (semi-)overheidssfeer werkzaam zijn. Een ander knelpunt is dat 
slechts enkele instanties langzamerhand een integrale innovatie-advisering 
van de grond doen komen. 

Daarnaast is er ook aan de vraagkant, vooral bij de kleine en middelgrote 
ondernemingen sprake van belemmerende factoren. Vaak ontbreekt de des-
kundigheid om de vraagstel l ingen goed te formuleren of de antwoorden te 
kunnen interpreteren. De in te stellen transferpunten (§ 5.4.2.2) zullen in dit 
opzicht goede diensten kunnen bewijzen. Voorts is er de kostenfactor (ken-
nis is duur! ) , terwi j l ook de psychologische factor (weerstand tegen bemoei-
enis van derden) niet onderschat mag worden. 

In het beleid zal aan deze knelpunten de nodige aandacht besteed moeten 
worden . Daarbij dient te worden aangetekend dat, waar de verantwoorde-
1 i jkheid op dit terrein pr imair bij het bedri j fsleven ligt, de rol van de overheid 
een aanvul lende, ondersteunende en st imulerende is. Het is de taak van de 
overheid zodanige voorwaarden te scheppen dat een onderneming zich de 
gewenste advisering of informat ie t i jd ig , in een bruikbare vorm en in een 
aanvaardbare kwal i te i t - /pr i jsverhouding kan verschaffen. 

Door de activiteiten van de Rijksoverheidsdienst (RND) en het Centraal ln-
st i tuut voor het Midden- en Kleinbedri j f (CIMK) mogel i jk te maken, levert de 
overheid al een concrete bi jdrage aan een goed funct ioneren van kleine en 
middelgrote ondernemingen. Tot die overheidstaak behoort daarnaast stel-
lig ook het bevorderen van samenwerking tussen de talri jke advies-, voor-
l icht ings- en intermediaire instanties in de particuliere en de (semi-)over-
heidssfeer. Overigens moet bij het voorgaande worden overwogen dat de 
p lur i formi te i t van het aanbod als een groot goed beschouwd moet worden . 

In het innovat iebeleid zal ook aandacht worden geschonken aan de moge-
l i jkheden die zich op het terrein van de handel in kennis aandienen. Er zijn 
aanwijz ingen dat vooral de kleine en middelgrote ondernemingen de moge-
li jkheden van de kennishandel onvoldoende weten te gebruiken. 

Naast het inzicht in bestaande kennis is voor de innovat ie-bewuste onder-
neming inzicht in de actuele technologische ontwikkel ingen van groot be-
lang. Hier is op nationaal niveau onlangs een inventarisatie van het techno-
logisch-wetenschappel i jk onderzoek in gang gezet. Wat de signalering van 
technologische ontwikkel ingen elders betreft, is u i tbreid ing van de inspan-
ningen gewenst ten einde te bewerkstel l igen dat (althans op een aantal ge-
bieden) het Nederlandse bedri j fsleven zich beter bij de voorhoede van de 
technologische voorui tgang kan aansluiten. 

Aspecten rondom het begrip kennis die tot dusver onvoldoende aandacht 
gekregen hebben zijn het opsporen van ongebruikte kennis, en de opvang 
van ideeën van individuele uitvinders. Gezien de ervaringen in het buiten-
land is het stell ig de moeite waard binnen de onderzoekinstel l ingen in de 
(semi-)overheidssfeer systematisch te speuren naar mogel i jk commercia l i -
seerbare onderzoekresultaten. Daarbij is eveneens van belang dat bij de on-
derzoekers in deze instel l ingen een grotere octrooi-bewustheid word t bevor-
derd. 

Accenten van beleid 

- Bevorderen van integrale innovat ie-advisering, gericht op het verster-
ken van een strategisch, toekomstger icht denken van de ondernemer 
(§6.2.2). 

- Het ontwikkelen van een plan met als doel de nationaal en internatio-
naal voorhanden zijnde informatie doelgerichter* tijdig beschikbaar te la-
ten komen aan het informat iebehoevende bedrijf in een vorm die op het in-
dividuele bedrijf is toegesneden (§ 6.3.2). 
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- U i tbouw van het signaleringssysteem met betrekking tot technisch-we-
tenschappeli jke en technisch-economische ontwikkel ingen in het buiten-
land, zowel in de breedte (ui tbreiding TWA-stelsel wat betreft taakstel l ing en 
aantal posten, versterkte inschakeling van de posten van de Buitenlandse 
Dienst) als in de diepte (ten aanzien van voor het Nederlandse bedri j fsleven 
potentieel belangri jke technologiegebieden) (§ 6.4.2). 

- Ui tbreiding van de ondersteuningsmogel i jkheden voor de individuele 
uitvinder als het er om gaat op zijn u i tv inding octrooi te verkr i jgen, en in de 
fase waar in gekeken wordt naar eventuele commercial iseerbaarheid (markt-
onderzoek, technische realiseerbaarheid) (§ 6.5.2). 

- Trachten een subsidieregeling op te zetten om vooral kleine en middel-
grote ondernemingen tegemoet te komen in de kosten van octrooiaanvra-
gen(§ 6.7.2). 

- Bevorderen dat systematisch word t gespeurd naar commercial iseer-
bare onderzoekresultaten in (semi-)overheids-onderzoekinstel l ingen; bevor-
deren van octrooibewustheidvan de onderzoekers in deze instel l ingen 
(§ 6.5.2 en 6.7.2). Voorts kan gewezen worden op de mogel i jk in de kostenli jn 
op te nemen maatregelen (zie § 4.8) welke gericht zijn op het bevorderen van 
licentieaankopen door kleine en middelgrote ondernemingen. 

0.7 TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING EN DE VANUIT DE OVERHEID 
BEÏNVLOEDE VRAAG 

Het facettenbeleid, de door de overheid verzorgde of sterk beïnvloede 
dienstverlening, het opdrachtenbeleid en het beleid inzake regulering 

Uitgangspunten 

Het hier behandelde vierde kernpunt van het innovat iebeleid heeft, anders 
dan de drie hiervoor geschetste, vooral betrekking op de inhoudel i jke aspec-
ten van technologische vern ieuwing. De overheid heeft niet alleen tot taak 
de voorwaarden te scheppen voor een effectief ver loop van innovat iepro-
cessen, door haar andere taken is de overheid in de positie ook de aard van 
sommige vernieuwingen te beïnvloeden. Terreinen van overheidsbeleid 
waarop die invloed zich kan doen gelden zijn de facetgebieden en de terrei-
nen van publieke dienstver lening, die de overheid zelf verzorgt of sterk beïn-
vloedt (bij voorbeeld gezondheidszorg, verkeer en vervoer). Ook waar het 
gaat om kwaliteit van de arbeid kan de overheid invloed ui toefenen. 

Om de doelstel l ingen op de facetgebieden en de terreinen van publieke 
dienstverlening te realiseren is technologische vern ieuwing noodzakeli jk. 
Deze vanuit de collectieve behoeften voor tkomende vraag naar vern ieuwing 
kan een belangrijke inspirat iebron zijn voor industriële innovaties, in de 
vo rm van nieuwe produkten of produktieprocessen. Zo word t tegeli jk het in-
dustrieel vernieuwingsproces gest imuleerd en de inzet van technologische 
vern ieuwing ter bevrediging van de collectieve vraag vergroot . 

De overheid heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om de 
doelstel l ingen op de facetgebieden en de terreinen van publieke dienstverle-
ning te verwezenli jken. Uit het oogpunt van innovat iebevorder ing zijn vooral 
van belang het opdrachtenbeleid, het beleid inzake regulering en het con-
sumpt iebeleid (met name voorl icht ing). Door deze instrumenten wel over-
wogen te gebruiken, kan het proces van technologische vern ieuwing krach-
t ig worden gest imuleerd. Met name het plaatsen van opdrachten voor ont-
wikkel ingswerk in de industr ie word t in dit verband ook als doeltreffend be-
schouwd om bedri jven die commerciële kansen achter het ontwikkel ings-
werk bespeuren, overeen eerste drempel te helpen of op een hoger tech-
nisch niveau te brengen. Hoewel ook op bij voorbeeld mil ieu-en energiege-
bied al verscheidene voorbeelden te geven zijn van dergeli jke opdrachten, 
verdient deze mogel i jkheid in de toekomst stell ig ook aandacht als de over-
heid speur- en ontwikkel ingswerk entameert. 

In de nota Selectieve Groei (1976) werden de facetdoelstellingen nevenge-
schikt gemaakt aan de doelstel l ing van economische groei . Hierin kwam tot 
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uitdrukking dat ons land zich ernstig rekenschap gaf van het probleem van 
de nieuwe schaarsten en van het feit dat daar een antwoord op gevonden 
moet worden. Door de grote bevolkingsdichtheid en het nagenoeg ontbre-
ken van grondstoffen is ons land extra kwetsbaar en zal het, eerder dan vele 
andere landen, oplossingen voor deze problemen moeten vinden. De erva-
ring leert dat vanuit de technologie belangrijke bijdragen kunnen worden 
geleverd aan de gewenste oplossingen. 

Met nadruk wordt gesteld dat de boven gesignaleerde kwetsbaarheid een 
nadeel is en dat het zoeken naar oplossingen in eerste instantie geld en man-
kracht vergt. Grondgedachte van het beleid is echter dat van de nood een 
deugd moet worden gemaakt. De noodzakelijke vroegtijdige inzet van tech-
nologische deskundigheid kan leiden tot een technologische voorsprong op 
het buitenland welke kan worden gebruikt om het exportpakket van ons land 
te versterken. In het opdrachten- en reguleringsbeleid bezit de overheid zo-
als gezegd de instrumenten waarmee aan de hier geschetste processen ex-
tra impulsen kunnen worden gegeven. Voorts is hier een goed samenspel 
tussen overheid, industrie en onderzoekinstelling gewenst ten einde over-
heid en bedrijfsleven het noodzakelijke inzicht in de technologische moge-
lijkheden te geven. 

Beziet men de relatie tussen facetten en technologische vernieuwing dan 
ontstaat het volgende beeld. 

Wat het energie-facet betreft is er sinds 1973 sprake van een toegenomen 
belangstelling voor (produktie)processen die zuiniger met energie omgaan 
en voor alternatieve energiebronnen en -dragers. Daarnaast is meer belang-
stelling ontstaan voor meer kleinschalige energietoepassingen. Deze nieu-
we interessen vormen een belangrijke inspiratiebron voor technologische 
vernieuwing (zie ook bijlage 8). Deze vernieuwing is voor ons land des te 
dringender in verband met het nog steeds energie-intensieve produktenpak-
ket. m 

Aan de technologische vernieuwingen die in de afgelopen 10 jaar op mi-
//eugebied werden gerealiseerd, lag veelal regulering ten grondslag. De in-
novaties die in eerste instantie voor het eigen bedrijf op grond van regule-
ring tot stand werden gebracht zijn soms de kern van zelfstandige nieuwe 
economische activiteiten geworden. Daarnaast heeft het milieubeleid een 
markt voor bij voorbeeld detectie-apparatuur geschapen. In principe liggen 
er op het terrein van de milieutechnologie voor ons land belangrijke export-
mogelijkheden. 

Ten einde onze afhankelijkheid van primaire grondstoffen te verminderen 
is er een groeiende aandacht voor zaken als recycling, substitutie, levens-
duurverlenging etc. Vanuit de technologie kunnen hier belangrijke bijdra-
gen worden geleverd. Op het terrein van de ruimtelijke ordening heeft ons 
land vroegtijdig oplossingen voor bepaalde knelpunten moeten vinden. Met 
name op het terrein van infrastructuur, regelsystemen voor vervoersyste-
men heeft ons land een grote deskundigheid opgebouwd. Wat de relatie met 
de ontwikkelingslanden betreft staat ons land een vrijwillige gedragscode 
voor op het punt van de technologie-overdracht, gekoppeld aan een effectief 
institutioneel mechanisme voor verdere begeleiding. 

Sommige van de facetten zijn nauw met elkaar verweven. Soms leidt dit 
tot een tegenstrijdigheid van belangen (bij voorbeeld bij zeer intensief ge-
bruik van kolen), in andere gevallen kan gelijktijdig aan de oplossing van 
meerdere problemen worden bijgedragen. De noodzaak van een geïnte-
greerd facettenbeleid is overduidelijk. Vanuit de innovatie-optiek is een der-
gelijke geïntegreerde aanpak vooral ook interessant omdat hier bij uitstek 
wordt gevraagd om wezenlijk nieuwe concepties. 

Wat de collectieve vraag betreft is uiteraard ook de sector van de publieke 
dienstverlening van belang. Hierbij kan gedacht worden aan de gezond-
heidszorg, verkeer en vervoer, het onderwijs, de openbare nutsbedrijven, 
etc. Door een duidelijk beleid te formuleren inzake toekomstige behoeften 
aan materiële uitrusting kunnen belangrijke impulsen aan innovatie worden 
gegeven. De strategische positie die de overheid in de sector van de publie-
ke dienstverlening inneemt zou sterker gebruikt kunnen worden ten dienste 
van zowel een betere dienstverlening als een vernieuwend bedrijfsleven. 
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Een duidel i jk geart iculeerd beleid is eveneens gewenst voor overheidsop-
drachten en regulering. Vroegti jdige voor l icht ing over toekomst ige wensen 
en behoeften zijn essentieel om het bedri j fsleven de gelegenheid te geven 
daarop innovatief in te spelen. 

Bij het formuleren van die wensen en behoeften dient een zekere ruimte 
voor creatieve oplossingen te worden gelaten. Wat het beleid inzake regule-
r ingen betreft zijn een goede fasering en consistentie van het beleid in de t i jd 
belangri jke voorwaarden voor een posit ieve werk ing op het proces van tech-
nologische vern ieuwing. Daartoe is een meer geïntegreerd overleg (dat wi l 
zeggen met inachtneming van alle relevante factoren, waaronder het facet-
belang, het technologische aspect, de consequenties voor de onderneming) 
tussen industr ie en overheid gewenst. Op het internationale vlak is mede uit 
het oogpunt van marktvergrot ing verdere harmonisat ie van eisen en regels 
gewenst. 

Bij het articuleren van de collectieve vraag vo rmt de versnipper ing van die 
vraag een belangri jk knelpunt. Dit geldt zowel voor de lagere (semi-)overhe-
den als voor de vele instanties in de sector van de publieke dienstver lening. 
Van bundel ing van de vraag zal een st imulerende invloed uitgaan op het 
proces van technologische vern ieuwing. 

Accenten van beleid 

- Versterking van het instrument van het overheidsopdrachtenbeleidten 
behoeve van technologische vern ieuwing, en wel langs twee wegen : 

• de diepte-aanpak. Op enkele gebieden van de publieke sector zul len, ge-
bruik makend van trendanalyses en haalbaarheidsstudies, concrete projec-
ten worden uitgewerkt. 

• De breedte-aanpak. Een sterker op innovatie-aspecten gerichte att i tude 
van funct ionarissen die bij opdrachten betrokken zijn is hier het doel. Dit zou 
kunnen bi jdragen een bundel ing van de vraag van lagere (semi-)overheden 
en in de sector van de publieke dienstverlening (§ 7.4) tot stand te brengen. 

- Vergrot ing van het inzicht in de relatie tussen regulering en innovat ie, 
alsmede het betrekken in het regeringsbeleid van de aspecten die met inno-
vat iebevordering verband houden (§ 7.5). 

- Sterker betrekken van het R en D-potentieel bij de vormgev ing van het 
reguleringsbeleid om zowel bij de regelgever als bij het bedri j fsleven het in-
zicht in de technologische mogel i jkheden te vergroten (§ 7.5). 

- Vergrot ing van de aandacht van het R en D-potentieel voor het raakvlak 
tussen facetten en industriële innovatie ( I 7.2). 

- Krachtige steun aan init iatieven die gericht zijn op innovat iebevorder ing 
vanuit een geïntegreerde mil ieu-, energie- en grondstoffenopt iek (§ 7.2). 

- Bevordering van internationale harmonisat ie van eisen, regels en nor-
men (§ 7.5). 

- Het geven van een meer geïntegreerd karakter aan het overleg op mi -
l ieugebied tussen overheid en industr ie (§ 7.2). 

- Vergrot ing van inzicht in de mogel i jkheden voor technologische innova-
tie in de sector van de publieke dienstver lening (§ 7.3). 

0.8. BUDGETTAIR OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA INNOVATIEBE-
VORDERING 

Ten behoeve van de ui tvoering van het programma innovat iebevorder ing, 
zoals dit in deze nota word t gepresenteerd, zijn extra middelen ter beschik-
king gesteld. De maatregelen gericht op directe ondersteuning van de inno-
vat ie- inspanningen van het bedri j fsleven werden in de onlangs ui tgekomen 
Sectornota reeds gepresenteerd, doch zijn voor de vol ledigheid ook in het 
onderstaande budgettaire overzicht opgenomen. Het betreft hier de maatre-
gelen betrekking hebbend op de zogenaamde Kostenli jn en Risicolijn. In on-
derstaande tabel zijn voor het programma innovat iebevorder ing onder el-
kaar gezet de programmabedragen en de geschatte kasuitgaven voor de pe-
riode 1980 t /m 1984. 
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Middelen ten behoeve van het programma innovatiebevordering en de geschatte kas-
uitgaven in de jaren 1980—1984 (in min. guldens) 

1980 1981 1982 1983 1984 

Programmamiddelen waarvoor ver-
plichtingen kunnen worden aange-
geven 368 386 407 414 420 
Geschatte daaruit voortvloeiende 
kasuitgaven 142 253 326 387 413 

Het totaalbedrag waarvoor jaarlijks verplichtingen kunnen worden aange-
gaan loopt op van 368 min. in 1980 tot 420 min. in 1984. Naar verwachting 
zullen deze aan te gane verplichtingen in de jaren 1980 t/m 1984 leiden tot 
extra kasuitgaven stijgend van 142 min. in 1980 tot 413 min. in 1984. De ge-
noemde bedragen betreffen nieuwe uitgaven. Daarnaast worden voor ont-
wikkelingskredieten en ontwikkelingsprojecten al enige jaren fondsen ter 
beschikking gesteld voor een totaal van ca. 100 min., zodat sprake is van een 
zeer aanzienlijke uitbreiding van de ter beschikking staande middelen. Voor 
de volledigheid kan tevens worden vermeld, dat voor basisfinanciering van 
industrieel-technologische onderzoekinstellingen sedert lang financierings-
middelen ter beschikking worden gesteld. Vooreen vollediger inzicht wordt 
verwezen naar het Wetenschapsbudget 1980, § 3.3 industrieel-technolo-
gisch onderzoek. 

In de hierna volgende uitgebreide tabel wordt een detailinzicht in definan-
cieringsmiddelen ten behoeve van de kostenlijn, risicolijn en infralijn gege-
ven. Tevens zijn de geschatte kasuitgaven voor de jaren 1980 t/m 1984 
vermeld. 

Ten behoeve van de innovatiestimuleringsregeling worden middelen ter 
beschikking gesteld oplopend van 152,8 min. in 1980 t/m 165,7 min. in 1984. 
De maatregelen binnen dit onderdeel van het innovatieprogramma zijn met 
name gericht op de versterking van het innovatievermogen van kleine en 
middelgrote ondernemingen. Ten einde dit te bereiken, zal in de uitwerking 
een degressief schijvensysteem met een plafond worden gehanteerd. Voor 
de begeleiding van innovatieprojecten van middelgrote en kleine onderne-
mingen is een programmabedrag van 10,5 min. in 1980, oplopend tot 16,5 
min. in 1984 beschikbaar. De gelden voor ontwikkelingskredieten zullen van-
af 1980 worden verhoogd met 10,5 min. Binnen de reeds bestaande afspra-
ken was een bedrag van 70 min. in 1980 beschikbaar, zodat het niveau hier-
mee gekomen is op ca. 80 min. in 1980. 

Voorts vindt een aanzienlijke verhoging plaats van het budget voor ont-
wikkelingskredieten ten behoeve van grote ondernemingen. Deze verhoging 
bedraagt 157,3 min. in 1980 oplopend tot 165,0 min. in 1984. 

Voor de uitvoering van het innovatieprogramma in de infralijn zijn extra 
middelen ter beschikking gesteld, terwijl ook een belangrijke inspanning 
wenselijk wordt geacht via de eigen bestaande middelen van de onderzoek-
instellingen. In het opgestelde financiële overzicht zijn schattingen opgeno-
men van de omvang van deze wenselijk geachte herprogrammeringsactivi-
teiten. Aan nieuwe middelen zal een bedrag van 36,9 min. oplopend tot 62,1 
min. in 1984 ter beschikking komen. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 855, nrs. 1-2 24 



Begroting 1980 en de meerjarenramingen (1981-1984) (Programma bedragen in miljoenen guldens) voor het programma innovatiebevor-
dering 

1980 1981 1982 1983 1984 

/. De kostenlijn 

1.1. Innovatiestimuleringsregeling (§4 .8 ) 
1.1 .a. Directe loonkosten voor onderzoek" en ontwik-

kelingswerk 
1.1 .b. Personeelskosten van uitbesteed onderzoek" en 

ontwikkelingswerk 
1.1 .c. Verwervingskosten van licenties en octrooien 

1.2. Regeling voor begeleiding van innovatieprojec-
ten van middelgrote en kleine ondernemingen 
(§4 .8 ) 10,5 13,3 16,1 16,3 16,5 

152,8 155,9 158,9 162,0 165,7 

10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 

157,3 159,1 161,1 163,1 165,0 

Kostenlijn totaal 163,3 169,2 175,0 178,3 182,2 

//. De risicolijn 

11.1. Verhoging van het budget voor ontwikkelings-
kredieten t.b.v. kleine en middelgrote onder-
nemingen (§ 4.9) 

11.2. Ontwikkelingskredieten t.b.v. grote onderne-
mingen (§ 4.9) 

Risicolijn totaal 167,8 169,7 171,8 174,0 176,0 

/// . De infralijn" 7 

II 1.1. Vergroting van de oriëntatie van het Nederlandse 
onderzoek op de maatschappij, i.h.b. het bedrijfs-
leven, t.b.v. technologische vernieuwing (§ 5.4.1) 

1.a. Innovatiegerichte onderzoeksprogramma's van 
TH's, universiteiten, andere onderzoekinstellin-
gen en bedrijfsleven (§ 5.4.1.1.) 11,5 5 14,3 9 16,3 15 19,5 23 19,8 40 

1.b. Stimulering van herprogrammering in onderzoek-
instellingen (§ 5.4.1.2.) 2,1 p.m. 2,1 p.m. 2,1 p.m. 2,2 p.m. 2,2 p.m. 

1 .c. Studies en verkenningen m.b.t. consequenties 
en mogelijkheden van technologische ontwikke-
lingsprocessen (§5.4.1.3.) 1,1 1 1,6 2 2,1 3 2,2 4 2,2 4 

1 .d. Ondersteuning van vooral kleine en middelgrote 
ondernemingen m.b.t. het toepassen van micro-
elektronica (§5.4.1.4.) 6,3 4 6,4 5 9,6 9 9,8 10 9,9 10 

1 .e. Uitbreiding van de ZWO-projectfinancienng 
(tweede geldstroom) tot het terrein van de 
technische wetenschappen (§ 5.4.1.5.) 1,1 3,1 1,5 5,2 1,6 7,3 1,6 9,4 

1 .f. Directer koppeling aan gebruikers van een 
deel van de overheidsmiddelen voor TNO 
(§5.4.1.6.) 8 12 16 20 - 25 

1 ,g. Instellen van een voorbereidingscommissie 
m.h.o. op een sectorraad voor industrieel-
technologisch onderzoek 

2. Verbetering van de benutting van de bestaan-
de kennis en expertise (§5.4 .2 . ) 

2.a. Versterking van de gerichtheid van TNO 
en andere grote onderzoekinstellingen 
(ECN, NSP, etc.) op hun gebruikers 
(§5.4.2.1) 1,1 2 0,5 2 0,5 2 0,6 2 0,6 2 
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1980 1981 1982 1983 1984 

2.b. Opzetten van een stelsel van transferpunten 
bij TH's, het Industrieel Dienstencentrum 
(IDC-TNO) en de Rijksnijverheidsdienst 
(RND) ter bevordering van de kennisover-
dracht naar m.n. de kleine en middelgrote 
ondernemingen (§ 5.4.2.2.) 2,1 - 2,1 2,1 - 2,2 

2.c. Opzetten van een experimenteel program-
ma van uitwisseling en detachering van 
onderzoekers (bevordering van mobil i teit) 
(§5.4.2.3.) 1,1 1,6 2,7 2,7 

3. Steun aan investeringen i.i de R en D-instel-
lingen t.b.v. faciliteiten en apparatuur in de 
industrieel-technologische onderzoeksector 
(§5.4 .3 . ) 7,3 - 10,6 - 16,1 - 13,0 

4. Ondersteuning door middel van advies en 
informatie 

4.a. Activiteiten met als doel de nationaal en 
internationaal voorhanden informatie doel-
gericht en snel beschikbaar te doen zijn 
voor het informatie behoevende bedrijf in 
een op het individuele bedrijf toegesneden 
vorm (§ 6.3.2.) 2,1 1 3,2 1 

4.b. Versterking van het stelsel van technisch-weten-
schappelijke attachés (TWA's); opzetten van een 
systeem van (specialistische) rapporteurs • 
(§6.4.2. ) 

4.c. Uitbreiding van de ondersteuningsmogelijkheden 
van individuele uitvinders door uitbreiding van 
de gratis admissieregeling via de RND en door 
het opzetten van een ideeënpunt uitgerust met 
een ideeënfonds ( §6 .5 .2 . en §6.7.2.) 1,1 1,6 2,1 - 2,2 

2,2 

2,7 

13,2 

3,2 2 3,3 2 3,3 2 

2,2 

5. Technologische vernieuwing en de vanuit 
de overheid beïnvloede vraag: het facetten 
beleid, de door de overheid verzorgde of 
sterk beihvloede dienstverlening, het op 
drachtenbeleid en het beleid inzake 
reguleringen 

5.a. Vergroting van de inzet van het R en D-poten-
tieel in het raakvlak facetten/industriële innova-
tie (§ 7.2.) 

5.b. Steun aan initiatieven die zijn gericht op de 
bevordering van innovatie vanuit een geihte-
greerde milieu-, energie- en grondstoffen-
optiek (§ 7.2.) 

5.c. Analyse van de mogelijkheden voor technolo-
gische innovatie in enkele sectoren van de publieke 
dienstverlening (§ 7.3.) 

5.d. Versterking van het instrument van het overheids-
opdrachtenbeleid t.b.v. technologische vernieu-
wing via de diepte-aanpak (concrete projecten) 
en de breedte-aanpak (attitudeverandering, bunde-
ling van de collectieve vraag) (§ 7.4.) 

5.e. Nadere analyse van de relatie tussen reguleringen 
en innovatie (§ 7.5.) 

1,1 p.m. 2,1 p.m. 2,1 p.m. 2,2 p.m. 2,2 p.m. 

Infrali jn totaal 36,9 21 47,2 34" 

Afkort ingen: e extra middelen 
bestaande middelen 

60,4 52" 61,5 62,1 92" 

Totaal-generaal' 368,0 386,1 407,2 413,8 420,3 

1 Prijzen Miljoenennota 1980 
! Tentatieve aanduiding van de verdeling 
van de extra middelen voor de infrali jn 
over de verschillende maatregelen; tevens 
een indicatie van de wenselijke inzet van 
de R en D-instellingen zelf. 

3 Alle lijnen exclusief bestaande midde-
len (zoals reeds beschikbare gelden voor 
ontwikkelingskredieten) en herprogram-
mering. 
4 Totaal aan wenselijke inzet van bestaan-
de middelen: bedragen afgerond. 
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Samenvattend beeld van de uitgaven voor het innovatieprogramma voor de jaren 
1980—1984 op basis van de geschatte kasuitgaven (in min. guldens) 

1980 1981 1982 1983 1984 

I De kostenlijn 

I 1 lnnovatiestimulerings-
regeling 109,9 155,1 158,1 161,4 164,5 

I 2 Regeling voor begelei-
ding van innovatiepro-
jecten van middelgrote 
en kleine ondernemin-
gen 7,9 12,6 15,4 16,2 16,5 

subtotaal 117,8 167,7 173,5 177,6 181,0 

11 De risicolijn 

II 1 Verhoging van het bud-
get voor ontwikkelings-
kredieten t.b.v. middel-
grote en kleine ondeme-
mingen 2,0 3,8 5,7 7,6 9,5 

II 2 Verhoging van het bud-
get voor ontwikkelings-
kredieten t.b.v. grote 
ondernemingen 7,9 47,3 95,9 143,1 160,8 

subtotaal 9,9 51,1 101,6 150,7 170,3 

III De infralijn (alleen extra uit-
gaven) 

14,2 33,9 50,5 58,7 61,6 

Totaal-generaal 141,9 252,7 325,6 387,0 412,9 
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1. Inleiding 

1.1. DOEL EN HOOFDLIJNEN VAN DEZE NOTA OVER TECHNOLOGISCHE 
VERNIEUWING 

Vier kernpunten 

In deze nota wordt het overheidsbeleid ten aanzien van de versterking van 
het vernieuwingspotentieel in Nederland beschreven. Tegen de achtergrond 
van de huidige sociaal-economische problemen en wetenschappelijk-tech-
nologische ontwikkelingen is naast het globale economische beleid namelijk 
een gerichte inspanning om het gehalte van technologische vernieuwing te 
verbeteren vereist. Beide vullen elkaar aan bij het leveren van een bijdrage 
aan de realisatie van de sociaal-economische doelstellingen van de over-
heid. Later in deze inleiding wordt beargumenteerd waarom de nota zich 
vooral tot technologische innovatie beperkt. Allerlei aspecten van het ge-
bruikersgericht ontwikkelen van kennis, van het benutten van kennis, van de 
ondersteuning daarbij en van de voorwaarden waaraan moet worden vol-
daan, staan centraal. Overigens moet niet de indruk worden gewekt dat alle 
sectoren van economische bedrijvigheid, waar vernieuwing grote kansen 
heeft, onderwerp van uitvoerige bespreking in deze nota zijn. Zo gaat de no-
ta bij voorbeeld nauwelijks in op de landbouwsector. 

Om het vernieuwingspotentieel te versterken wordt een beleid uiteen-
gezet dat vier kernpunten kent (Deze kernpunten worden in de hoofdstukken 
4t/m 7 een voor een behandeld). 

Inde eerste plaats willen wij de mogelijkheden van de bedrijven zelfver-
sterken om tot vernieuwing te komen (hoofdstuk 4). De realisatie van moge-
lijkheden in de vorm van nieuwe produkten en produktieprocessen vergt na-
genoeg altijd de tussenkomst van bedrijven. Doordat zij rechtstreeks op de 
markt opereren zijn zij het beste in staat om op de zich daar manifesterende 
vraag te reageren. Grote, middelgrote en kleine ondernemingen vervullen 
een onmisbare, elkaar aanvullende rol in de economische structuur van Ne-
derland. Kleine en middelgrote ondernemingen hebben tot nu toe in het 
overheidsbeleid onvoldoende aandacht gekregen. Omdat in diverse studies 
is geconstateerd dat de grote slagvaardigheid van kleinere bedrijven ook op 
het gebied van innovatie gunstig kan werken, wordt in deze nota extra aan-
dacht besteed aan het bieden van mogelijkheden aan kleinere ondernemin-
gen. Daar komt nog bij dat de indruk bestaat dat de creatie van werkgelegen-
heid met name bij kleinere ondernemingen nog veel kansen biedt. 

In de tweede plaats willen wij een betere inzet tot stand brengen van het 
(mede) door de overheid gefinancierd onderzoeks- en ontwikkelingspoten-
tieel (hoofdstuk 5). Dit potentieel kan, mits het in goede samenwerking met 
gebruikers optreedt, belangrijke mogelijkheden tot vernieuwing aangeven 
of ontsluiten. Daarnaast heeft het een omvangrijke dienstverlenende taak: 
bedrijven en andere maatschappelijke organisaties bij hun vernieuwingsac-
tiviteiten met deskundigheid en faciliteiten ondersteunen. 

De derde beleidslijn is de ondersteunende mogelijkheden die allerlei vor-
men van advisering en informatieverzorging bieden, zo goed mogelijk uit te 
buiten (hoofdstuk 6). In het bijzonder voor kleine en middelgrote bedrijven 
kunnen innovatiegerichte advisering, goede toegang tot aanwezige kennis 
in binnen- en buitenland en begeleiding bij het gebruiken ervan, onmisbare 
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hulpmiddelen zijn. Commerciële organisaties, organisaties van het bedrijfs-
leven zelf en door de overheid gesteunde instellingen kunnen hierbij een-
drachtig samenwerken. Ondersteuning van individuele uitvinders, de moge-
lijkheden van de zogenaamde «kennishandel» en de bescherming van ken-
nis door middel van octrooien komen eveneens aan de orde. 

In de vierde plaats willen wij bevorderen dat de overheid daar waar ze een 
grote en soms overheersende invloed heeft op de richting waarin maat-
schappelijke activiteiten zich ontwikkelen, de mogelijkheden van de techno-
logische ontwikkeling ten volle benut (hoofdstuk 7). Eén aspect hiervan is 
dat technologische ontwikkelingen ten goede komen aan de realisatie van 
het facettenbeleid'. Dit gebeurt door ongunstige effecten te minimaliseren 
en door technologische vernieuwing mede op deze realisatie te richten. Een 
tweede aspect is dat er een aanzet gegeven wordt tot het versterken van de 
bijdrage die technologische vernieuwing levert aan de kwaliteit van collec-
tieve dienstverlening. 

Hierbij zal vooral aandacht geschonken worden aan die mogelijkheden in 
het technologische vlak die tevens gunstige effecten op de positie van indus-
trie en dienstensector hebben. Belangrijke instrumenten die de overheid 
hierbij hanteert zijn overheidsaanschaffingen en opdrachten tot het ontwik-
kelen van technologisch hoogwaardige en kansrijke produkten en produktie-
processen en reguleringen betreffende bij voorbeeld veiligheid of effecten 
op het milieu. Deze instrumenten komen dan ook in dit verband ter sprake. 

Deze vier kernpunten worden hier duidelijk als één geheel gepresenteerd: 
de realisatie van vernieuwingsmogelijkheden in bedrijven staat centraal. 
Overheid, onderzoekinstellingen en advies- en informatieverzorgende in-
stanties ondersteunen dit en geven er een zekere richting aan. In de nota 
word een zwaar accent gelegd op de noodzaak van een betere koppeling tus-
sen de onderzoekinstellingen en het bedrijfsleven. De reden hiervan is, dat 
in Nederland een relatief scheve verhouding bestaat in de aanwending van 
overheids-R en D-middelen in het bedrijfsleven danwei in (mede) door de 
overheid gefinancierde onderzoekdoelstellingen. Alleen wanneer het beleid 
gericht op een betere koppeling zoals in deze nota aangekondigd succesvol 
verloopt, zal een absolute vermindering van de overheidssteun aan onder-
zoekinstelling ten gunste van de steun die aan het bedrijfsleven ten goede 
komt, kunnen voorkomen. 

In hoofdstuk 3 gaan we uitvoeriger op de samenhang en de achtergron-
den van deze kernpunten in. Dit geschiedt op grond van een korte beschou-
wing over de wijze waarop het proces van technologische vernieuwing zich 
voltrekt. Hierdoor is het beter mogelijk in te gaan op de effectiviteit van het 
overheidsbeleid ten opzichte van elk van de hier genoemde aspecten. In dit 
hoofdstuk worden ook enkele lessen voor het Nederlandse innovatiebeleid 
getrokken uit het innovatiebeleid van andere landen. Lering valt eveneens te 
trekken uit de hechte samenwerking die er in Nederland is tussen bedrijfsle-
ven, onderzoek en overheid in de sectoren landbouw, natte waterstaat en 
vliegtuigontwikkeling. 

Samenhang met andere nota's 

Ten aanzien van het eerste kernpunt wordt gewezen op de samenhang die 
er bestaat met het industrieel vernieuwingsbeleid zoals dit in de onlangs 
verschenen «Sectornota» wordt beschreven. De op industriële vernieuwing 
betrekking hebbende voorstellen daaruit komen hier deels in een meer uit-
gewerkte vorm terug. 

Wat betreft het tweede kernpunt wijzen wij op de samenhang met de re-
cente Beleidsnota universitair onderzoek. Daarin worden de hoofdlijnen van 
beleid voor het universitair onderzoek in de toekomst geschetst. In de nota 
worden concrete wijzigingen in de financierings- en organisatiestructuur 
voorgesteld. Deze hebben tot doel de universitaire onderzoekinspanning be-
ter zichtbaar te maken, automatismen in de onderzoekfinanciering te door-
breken, de verantwoording van het universitaire onderzoek te verbeteren en 
de toegankelijkheid van dit onderzoek te vergroten. 

' In de nota Selectieve Groei (1976) werden 
aan de doelstellingen van het economische 
groeibeleid nevengeschikt gemaakt de doel-
stellingen van het facettenbeleid, dat wil zeg-
gen het beleid ten aanzien van milieu, energie, 
grondstoffen, ruimtelijke ordening en de inter-
nationale economische orde. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 29 



Noodzaak van technologische vernieuwing 

De noodzaak van technologische vern ieuwing en daarmee van een beleid 
dat gericht is op de versterking van de mogel i jkheden daartoe volgt uit de 
grote betekenis van technologische vern ieuwing in economisch, sociaal en 
cultureel opzicht. De economische ontwikkel ing van de geïndustrial iseerde 
landen en de gestegen welvaart zijn in belangri jke mate te danken aan het 
ontwikkelen en ui tbuiten van de mogel i jkheden van de technologie. De ver-
wacht ing is gerechtvaardigd dat dit zo kan bl i jven en dat technologische ver-
n ieuwing, met name op middel lange en lange termi jn een gunstige uitwer-
king heeft. In dit verband mogen de grote ui tdagingen die wetenschappel i j -
ke en technologische ontwikkel ingen in gebieden als de micro-elektronica, 
de informat ietechnologie en de biotechnologie stellen, zeker niet onver-
meld bl i jven. 

Ook, nu aanvaard word t dat het beleid in het teken moet staan van een se-
lectieve groei , neemt de betekenis van technologische vern ieuwing zeker 
niet af. 

De Regering is ervan overtu igd dat technologische vern ieuwing niet ge-
mist kan worden als het erom gaat onze produkt ie- en consumpt iepatronen 
aan te passen aan een meer verantwoord omgaan met mi l ieu en ruimte en 
aan een rationeler gebruik van energie en grondstof fen. Ook bij een aanpas-
sen aan een zich wi jz igende internationale arbeidsverdel ing is technologische 
vern ieuwing onmisbaar. 

In Bestek '81 heeft het kabinet zijn beleid neergelegd om op macro-niveau 
de problemen in de economie tegemoet te t reden. Versterking van de parti-
culiere sector, terugdr ingen van de st i jging van de overheidsuitgaven en 
kostenmat ig ing zijn daarin drie samenhangende elementen die beogen het 
probleem van onze slechter geworden betal ingsbalans en toegenomen 
werkloosheid aan te pakken. Meer werkgelegenheid zal onder andere tot 
stand komen als bestaande en nieuwe bedri jven de kansen die technolo-
gische vern ieuwing biedt u i tbui ten. 

Het voorgaande brengt ondergetekenden ertoe met het in deze nota in 
eerste aanzet gepresenteerde meer integrale en versterkte innovat iebeleid, 
de volgende doelstel l ingen na te streven. 

- Het verbeteren van de concurrent ieposit ie op middel lange en lange ter-
mi jn van Nederlandse bedri jven en van de Nederlandse economie, wat kost-
pri js, en vooral wat kwaliteit betreft, door een verschuiv ing te bevorderen 
naar goederen en diensten met een hoge toegevoegde waarde. 

- Het leveren van een bijdrage aan de toename van hoogwaardige ar-
beidsplaatsen op middel lange en lange termi jn . Tevens aan de handhaving 
van bestaande (hoogwaardige) werkgelegenheid. 

- Het richten van technologische vern ieuwing op de realisatie van de fa-
cetdoelstel l ingen. 

- Tevens het geven van een aanzet tot het versterken van de bijdrage van 
technologische vern ieuwing aan de kwaliteit van de collectieve dienstverle-
ning. 

Marges voor een vernieuwingsbeleid 

De marges waarbinnen de overheid een vernieuwingsbele id vo rm kan ge-
ven zijn bescheiden. Het is niet realistisch technologische ontwikkel ingen in 
algemene zin af te wi jzen. Ook voor specifieke ontwikkel ingen is dit nage-
noeg steeds onmogel i jk . Dit komt door het internationale karakter en de ster-
ke eigen dynamiek in de vernieuwingsprocessen. De overheid zal veeleer 
moeten bevorderen dat de Nederlandse samenleving vanuit een positie aan 
het f ront van de wetenschappel i jke en technologische ontwikkel ing deze 
marges benut om de technologische ontwikkel ing dienstbaar te maken aan 
de realisering van de sociaal-economische doelstel l ingen. Dit betekent dat 
we een open oog moeten hebben voor de soms nadelige, in elk geval door-
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gaans ingri jpende gevolgen van technologische vern ieuwing. Wetenschap 
en technologie zijn diep in het sociale, economische en culturele leven van 
onze maatschappi j gewor te ld . Ook kunnen nieuwe technologieën aanleiding 
geven tot onbedoelde gevolgen. Deze worden vaak pas op langere termi jn 
zichtbaar. 

De overheid kan daarom niet onverschi l l ig staan tegenover de r ichting van 
technologische vern ieuwingen. Op zijn minst is vroegt i jd ig inzicht in deze 
r ichting en de mogel i jke gevolgen wenseli jk om daarop te kunnen anticipe-
ren, danwei t i jd ig te reageren. Belangrijke technologische ontwikkel ingen 
moeten systematischer beoordeeld worden op de gevolgen voor energie-
verbruik, aantasting van het mi l ieu, beslag op schaarse ru imte en grondstof-
fen en op de onderl inge verhouding tussen de geïndustrial iseerde wereld en 
de ontwikkel ingslanden. Daarnaast dienen deze ontwikkel ingen vooral in het 
licht van een reeks sociale aspecten bekeken te worden. 

Vroegti jdige en grondige informat ie over deze aspecten is wenseli jk. Deze 
informatie maakt het mogel i jk om we loverwogen besluiten te nemen over 
het door de overheid ondersteunen van de verdergaande ontwikkel ing en 
toepassing van technologieën. Bij de afweging die daarbij moet plaatsvin-
den zullen de mogeli jke nadelige gevolgen van technologische ontwikkel in-
gen staan tegenover de te verwachten voordelen ervan. 

Wi j menen dat het noodzakelijk is in het innovatiebeleid aan deze aspecten 
aandacht te besteden. In hoofdstuk 5 (§ 5.4.1.3) gaan wi j hier nader op in. Dit 
overigens in het besef dat het zeer moeil i jk is vooraf (en zelfs achteraf) een 
goed beeld van de consequenties en de beheersbaarheid van technologi-
sche ontwikkel ingen te kr i jgen. 

Een ander punt dat nauw samenhangt met het onderzoeken van de ge-
noemde consequenties is het opsporen van de mogel i jkheden die technolo-
gische ontwikkel ingen in economisch, sociaal en cultureel opzicht bieden. 
Wi j stippen dit punt aan in het kader van een korte bespreking van het vraag-
stuk van de selectiviteit. Zi jn bedri j fsleven en/of overheid in staat die gebie-
den van vern ieuwing aan te wijzen waar een opt imaal effect op de realisatie 
van de sociaal-economische doelstel l ingen te verwachten valt? 

Het bl i jven denken binnen de grenzen van bedrijfstakken biedt hiertoe on-
voldoende perspectief. Natuurl i jk zijn er bedrijfstakken die een veel krachti-
ger vernieuwingsstreven laten zien dan andere. Een nadere beschouwing 
leert echter onder andere dat er zich binnen een bedrijfstak grote verschil len 
voordoen en dat vern ieuwingen vaak activiteiten bij elkaar brengen die oor-
spronkelijk tot geheel verschi l lende sectoren behoorden. Wel zijn er indica-
ties en aanknopingspunten voor het vaststellen van de r ichting waar in het 
Nederlandse produkt iepatroon zich verder zal kunnen ontwikkelen. 

Een aanknopingspunt is bij voorbeeld het verder u i tbouwen van bestaan-
de sterke punten in de industr ie of in het onderzoek en de mogel i jkheid om 
de aan deze sterke punten ten grondslag l iggende technologische ontwikke-
l ingen ook voor andere gebieden aan te wenden. Een ander aanknopings-
punt is het opbouwen van activiteiten rond de facetten van de selectieve 
groei . 

Een strategie met betrekking tot de ontwikkel ingen in industr ie en dien-
stensector is echter naar onze overtu ig ing nauweli jks te geven. T»eh is, van-
uit de ondersteuningsmogel i jkheden van de overheid geredeneerd, een ze-
kere keuze noodzakeli jk: te grote versnipper ing van beperkte middelen moet 
worden voorkomen. Bedri j fsleven en overheid zullen zich te zamen hierover 
moeten beraden. Dit vereist dat aandacht besteed zal worden aan het syste-
matisch opsporen van de mogel i jkheden die technologische vern ieuwing in 
zich draagt (5.4.1.3). Bedri j fsleven, onderzoekwereld en overheid zullen 
daarbij een rol moeten spelen. Op innovatie gerichte samenwerkingspro-
gramma's (5.4.1.1) kunnen daarop aansluiten om aldus veelbelovende we-
tenschappeli jke en technologische mogel i jkheden te ontwikkelen. Het aan-
dachtsgebiedenbeleid (gepresenteerd in 4.10) is de weerspiegel ing van deze 
gedachten in het industr iebeleid van de Regering. Tevens word t hier verwe-
zen naar de onlangs verschenen Sectornota. 
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Als we het over de marges van het overheidsbeleid hebben dient een laat-
ste aspect nog te worden vermeld , te weten de grote verscheidenheid die er 
binnen het verschijnsel technologische vern ieuwing bestaat. Technologi-
sche mogel i jkheden gaan soms sprongsgewi js voorui t . 

Plotseling ontslui t zich een geheel n ieuw toepassingsgebied. Het is echter 
onmogel i jk het overheidsbeleid op dergeli jke doorbraken te richten, anders 
dan het ondersteunen van de mogel i jkheid om een terrein waar zo'n door-
braak te verwachten valt grondig te verkennen en het eventueel snel inzetten 
van een deel van het kennispotentieel op zo'n terrein. Dit geldt voor ons land 
in sterkere mate dan voor enkele van de grotere geïndustrial iseerde landen 
vanwege het in absolute zin geringe aantal onderzoekers; nieuwe kennis 
word t grotendeels in het buitenland ontwikkeld en het verwerken en toepas-
baar maken ervan is voor de meeste betrokkenen in ons land een dagtaak. De 
relatief kleine stapjes voorwaarts die op grond van de vaak ingenieuze be-
nutt ing van technologische doorbraken worden gedaan vormen overigens 
een zeer waardevol le bi jdrage in het proces om de technologie zo goed mo-
gelijk te benutten. Dit betekent dat het bedri j fsleven, daartoe gest imuleerd 
door een gunst ig algemeen economisch klimaat, de defensieve houding die 
nu nog vaak te bespeuren is, moet laten val len. Het heeft uiteraard ook con-
sequenties voor het overheidsbeleid, dat waar mogel i jk zal moeten zorgdra-
gen voor een posit ieve bi jdrage aan technologische vern ieuwing. 

1.2. DE ROL VAN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN 

Overheid en bedrijfsleven 

Producenten, consumenten en overheid zijn de part i jen die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de behoeftebevrediging in de samenleving. Eenzelfde par-
t i j kan daarbi j meerdere rollen vervul len. In het proces van behoeftebevredi-
ging speelt de technologie een belangri jke rol. Consument en producent 
(«vraag en aanbod») bepalen in een proces van onder l inge wisselwerking 
welke technologische mogel i jkheden uiteindeli jk succesvol gerealiseerd 
worden . 

Daarbij is het van betekenis zich te realiseren dat voor de lange duur van 
vernieuwingsprocessen het in gang zetten van vern ieuwingen nu in feite 
verbonden is met behoeftebevrediging straks. Het beleid dat gericht is op 
technologische vern ieuwing word t door een soortgeli jke langere-ter-
mi jnor iëntat ie gekenmerkt. 

De overheid heeft alt i jd al een rol gespeeld in bovengenoemd proces van 
vraag en aanbod, een proces dat zekere onevenwicht igheden vertoont. In 
onze economische orde bli jft de overheidsrol met betrekking tot het benut-
ten van technologie echter bescheiden. Al is zij geleideli jk aan wel duidel i j -
ker naar voren getreden. 

Een aspect waarvoor dit geldt betreft de rol van de consument in het zo-
juist genoemde proces van vraag en aanbod. Is het immers zo dat de voor 
een effectiever ver loop van vernieuwingsprocessen zo essentiële informa-
t iestromen zich voornamel i jk afspelen tussen producenten en onderzoekwe-
reld, de laatste jaren word t door de overheid ondersteuning gegeven aan 
pogingen o m de rol van de consument in dit opzicht te versterken. Zowel het 
verschaffen van meer en betere produkt informat ie en voor l icht ing aan de 
consument als het vergroten van het inzicht in de verlangens - ook die welke 
in eerste instantie commercieel onaantrekkelijk zijn - van de consument kun-
nen ertoe leiden dat consumenten intensiever bij innovatieprocessen wor-
den betrokken. De beleidsontwikkel ing op dit punt die bij voorbeeld doordat 
een intensievere wisselwerking tussen consumenten en onderzoek tot stand 
word t gebracht, van toenemende betekenis is voor vern ieuwing en vernieu-
wingsbele id, is gaande. Verwezen word t naar de recent uitgebrachte Con-
sumpt ienota2 . 

Dit alles neemt niet weg dat er in de huidige georiënteerde marktecono-
mieën vanuit word t gegaan dat het bedrijfsleven zelf meestal zeer goed in 

2 Nota Consument en Consumptie, zitting 
1979-1980, gedrukte stukken 15716, nrs. 1 en 
nrs. 1 en 2. 
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staat is een organisatie op te bouwen waarbinnen de technologische kennis, 
de benodigde financiële middelen en marktkennis verwerkt kunnen worden 
om toekomstige goederen en diensten te ontwikkelen. De rol van de over-
heid beperkt zich in de eerste plaats over het algemeen tot het vaststellen 
van de diverse wetten, normen en regels. 

Zij schept zo de voor het proces noodzakelijke voorwaarden en stelt de 
randvoorwaarden vast. 

In de tweede plaats heeft de overheid een grote indirecte invloed op het 
verloop van de technologische innovatieprocessen doordat zij enerzijds de 
zorg draagt voor een zeer groot gedeelte van de opleidingen die in ons land 
gegeven worden en anderzijds verantwoordelijk is voor veel wetenschappe-
lijk onderzoek. Met name valt hier bij te denken aan het universitair onder-
zoek dat mede de voedingsbodem vormt waarop het doelgebonden onder-
zoek kan gedijen. 

Een derde, wat directere betrokkenheid van de overheid is de zorg voor 
grote delen van de kennis-infrastructuur die toepassingsgerichte, of, speci-
fieker, dienstverlenende taken hebben. 

Ten slotte kan de overheid op bepaalde terreinen richting geven aan de 
technologie. 

Dit gebeurt daar waar de overheid een grote consument is van onder an-
dere industriële goederen of waar zij zelf als producent van diensten op-
treedt. Dit is veelal op terreinen waar bedrijfsleven en marktmechanisme on-
voldoende kunnen functioneren. De overheid kan hierbij een eigen behoefte 
aan nieuwe produkten en diensten uitspreken. Dit kan uitmonden in een 
technologisch aanschaffingenbeleid. Hierop sluit aan dat de overheid wil be-
vorderen dat het bedrijfsleven, daarin ondersteund door de onderzoekwe-
reld, zich richt op die gebieden die in de toekomst kansrijk kunnen zijn. 

Innovatiebeleid binnen het geheel van het overheidsbeleid 

Het voorgaande brengt met zich mee dat het beleid gericht op technologi-
sche vernieuwing (kortweg aan te duiden als innovatiebeleid) veelzijdige 
vertakkingen kent binnen het totale overheidsbeleid. Voorbeelden zijn het 
onderwijsbeleid, het beleid met betrekking tot speurwerk en ontwikkeling, 
het regionaal beleid, het economische, fiscale en arbeidsmarktbeleid. Maar 
ook het facettenbeleid op bij voorbeeld een terrein als de gezondheidszorg 
en, als (instrumenteel) verlengstuk van onder andere deze laatste terrei-
nen, het overheidsopdrachtenbeleid en aankoopbeleid. In deze nota zullen 
verschillende van deze terreinen nader aan de orde komen. Zij komen ook 
aan de orde omdat een verdere integratie van de impulsen die het beleid op 
afzonderlijke terreinen aan technologische vernieuwing gaf, wenselijk is. 

De aanduiding innovatiebeleid houdt overigens niet in dat er een centrale 
beleidsinstantie is of moet komen die verantwoordelijk is voor het beleid 
met betrekking tot technologische vernieuwing zoals dat op alle terreinen 
van overheidsbeleid wordt gevoerd. Wel is het zo dat er duidelijk zwaarte-
punten liggen bij het industriebeleid en het wetenschapsbeleid. Hun beleids-
interesse betreft op het gebied van technologische vernieuwing namelijk 
het tot toepassing brengen van technologie in de industriële sfeer, resp. het 
ontwikkelen en overdragen van deze technologie. 

Vanuit deze beleidsterreinen kunnen min of meer op de wijze van een ge-
zamenlijk actiemodel stimulansen worden gegeven om de vernieuwingsac-
tiviteiten op andere terreinen te versterken. Het tot stand brengen van deze 
nota is hiervan een voorbeeld. 

Versterking van het innovatiebeleid juist nu 

De vraag is gerechtvaardigd waarom ook de Nederlandse overheid juist 
op dit moment haar inspanningen, technologische vernieuwing te bevorde-
ren, zo sterk uitbreidt. Technologische vernieuwing is immers bepaald geen 
verschijnsel van de laatste jaren. Evenmin lijkt er een geheel nieuwe fase te 
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zijn ingetreden in de technologische en economische ontwikkel ing die te 
vergeli jken is met bij voorbeeld de industriële revolut ie of met het steeds 
meer op wetenschappel i jke leest schoeien van de produkt ie van goederen 
en diensten zoals dit rond de laatste eeuwwissel ing gebeurde. 

Toch zijn enkele argumenten voor die grotere aandacht te geven: De kan-
sen van Nederland l iggen, zowel op de internationale als op de thuismarkt , 
steeds meer in het aanbieden van kennisintensieve goederen en diensten. 
De sterk toegenomen internationale concurrentie doet zich in beide geval len 
voelen en wi js t onmiskenbaar in de richting van hoogwaard ige produkten. 
Tevens eist zij een toenemende internationale opstel l ing. 

Een andere verklaring is de relatief zwakke concurrent ieposit ie ten opzich-
te van andere hooggeïndustr ial iseerde landen. Bedri jven zijn mede daar-
door minder in staat en geneigd te investeren in langere- termi jnvemieu-
w ing . Daarbij komt, dat de gevolgen van een aantal technologische ontwik-
kelingen pas sinds kort goed zichtbaar zijn geworden. Zij vragen van de 
overheid een reactie en voor de toekomst een beleid dat inspeelt op n ieuwe 
technologische ontwikkel ingen. Daarnaast vraagt ook het benutten van de 
mogel i jkheden van technologie op het punt van bij voorbeeld energiebespa-
ring of mi l ieuzorg in het kader van een voorui tz iend energie- en mi l ieubeleid 
om een actieve rol van de overheid. Het marktmechanisme is hier vaak niet 
toereikend. In de meeste geïndustrial iseerde landen hebben bovenstaande 
argumenten geleid tot het ontwikkelen van een innovat iebeleid. Dit feit al-
leen al zou de Nederlandse Regering tot intensievere inspanningen op dit 
gebied genoopt hebben. 

Mede door de in de geïndustrialiseerde wereld toegenomen belangstel-
l ing voor technologische innovatie is het inzicht in de betekenis van techno-
logie onder andere als factor in de structurele component van de economi-
sche ontwikkel ingen, toegenomen. , 

Daarnaast is het inzicht vergroot in de veelzijdige betekenis die de techno-
logische ontwikkel ing, zowel positief als negatief, voor het overheidsbeleid 
op tal van terreinen heeft. 

Een heel belangri jke reden voor de intensivering van het innovat iebeleid 
van de overheid is nog dat de contacten tussen onderzoekwereld en bedri j fs-
leven niet opt imaal zijn. De oorzaken hiervan l iggen aan beide kanten. 

Er bestaat wat dit laatste betreft behoefte aan het bouwen, of minstens het 
versterken van de brug tussen de twee pijlers waarop vern ieuwing rust: on-
derzoekwereld en bedri j fsleven. Aan beide kanten lijkt hiertoe een bereid-
heid te bestaan waarop de overheid kan inspelen. Dat te doen is een van de 
belangrijkste oogmerken van het pakket van maatregelen dat in deze nota 
word t beschreven. 

1.3. TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING EN ANDERE VERNIEUWINGS-
PROCESSEN IN DE SAMENLEVING 

Het is zinvol onderscheid te maken tussen technologische verandering en 
technologische vern ieuwing of innovatie. 

Technologische verandering is het voor tdurend proces van ontwikkel ing 
van technologieën. Deze verandering komt tot stand door een voor tdurend 
groeiende reeks van nieuwe inzichten en v ind ingen. 

Technologische innovaties zijn concrete, identif iceerbare technisch-eco-
nomische verschijnselen, waarbi j de succesvolle introductie op de markt of 
in de samenleving een essentieel onderdeel van de definit ie is. Het onder-
scheid is onder andere van belang omdat veel overheidsinstrumenten niet 
rechtstreeks op het niveau van de (concrete) innovaties kunnen aangri jpen. 
Technologische verandering en technologische innovatie zijn het onder-
werp van deze nota. 

Een veel gebruikte definit ie van innovatie is: «Innovatie is de ontwikkeling 
en succesvolle introductie van nieuwe of verbeterde goederen, diensten, 
produktie- of distributieprocessen». 
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Technologische innovatie concentreert zich vooral op vernieuwingen en 
aanpassingen van de technische aspecten van produkten, diensten, het ge-
bruik van grondstoffen en fabricage- en distributieprocessen. 

Innovatie in het algemeen strekt zich ook uit tot organisatorische verande-
ringen, tot marktvernieuwing en tot verbeterde managementvormen. 

Bij dit alles ligt een duidelijk accent op ondernemingen. Er bestaat echter 
weinig bezwaar tegen om ook van innovaties te spreken als in een onderdeel 
van de collectieve sector vernieuwende gedachten geaccepteerd en uitge-
voerd worden. Hier speelt het markt- en prijsmechanisme geen of slechts 
een gedeeltelijke rol. Een politiek besluitvormingsproces is dan het regelme-
chanisme. 

Uit bovenstaande omschrijving moge duidelijk zijn dat (technologische) 
innovaties nooit enkel vanuit de optiek van wetenschap en technologie kun-
nen worden bekeken. Culturele, sociale en organisatorische omstandighe-
den kunnen bepalend zijn voor de aard van innovaties. Dit zowel op micro-, 
meso- als op macro-niveau. Factoren die op micro-niveau spelen zijn onder 
meer de inzet en vernieuwingsgezindheid van werknemers en leiding bin-
nen een bedrijf en een adequate organisatorische aanpak. Op meso-niveau 
speelt bij voorbeeld informatie-uitwisseling en overleg binnen een bedrijfs-
tak tussen werkgevers, werknemers, consumenten en overheid. 

Op macro-niveau kunnen de opleidingskarakteristieken in ons land en de 
veranderde opvattingen over materiële versus immateriële waarden worden 
genoemd. Op het niveau van de technologische ontwikkeling zelf bestaat er 
een wederzijdse beïnvloeding van technologische veranderingen enerzijds 
en van economische, sociale en culturele opvattingen en vernieuwingen an-
derzijds. 

Enkele voorbeelden van sociale verschijnselen en vernieuwingen die de 
wisselwerking met technologische ontwikkeling illustreren zijn het hoge op-
leidingsniveau in ons land, veranderde opvattingen over arbeid, verant-
woordelijkheid en risico-bereidheid, andere denkwijzen ten aanzien van 
energieverbruik en nieuwe vormen van werkorganisatie. 

De overheid voert een beleid met betrekking tot deze verschijnselen. Deze 
nota concentreert zich op technologische vernieuwing tegen de achtergrond 
van alle hier aangeduide andere vernieuwingsprocessen welke op zich zelf 
invloed hebben op realisatie van sociaal-economische doeleinden. 

Soms resulteert dat in het stellen van voorwaarden aan het proces van 
technologische vernieuwing. Soms zien we dat voor technologische ontwik-
kelingen knelpunten in de sociale sfeer moeten worden opgelost. 

Bovendien constateren we dat technologische vernieuwing niet zelden 
een krachtig hulpmiddel kan zijn om sociale doelstellingen te bereiken. 

Wij menen dat de specifieke aandacht voor technologische vernieuwing 
zinvol is. Wij wijzen erop dat in de Westerse samenleving veel verlangens 
van mensen zich nog steeds blijven uiten in het streven naar materiële wei-
vaart. Waar dienstverlening centraal staat is de kwaliteit vaak sterk gebaat 
bij het gebruik maken van geavanceerde apparatuur. Ook bij het streven 
naar meer hoogwaardige arbeid is juist technologische vernieuwing onmis-
baar. 

Deze nota gaat tevens in op de aspecten die bij het proces van technologi-
sche verandering een rol spelen. Er wordt aandacht geschonken aan de ge-
volgen van technologische ontwikkelingen. Ook hierbij wordt duidelijk ge-
wezen op de context van de algehele bedrijfsvoering met zijn markt-, finan-
cierings-, management", personele- en organisatie-aspecten. Hierbij geldt 
echter, dat verbeteringen van genoemde aspecten slechts in zeer indirecte 
zin door de overheid bevorderd kunnen worden. Het bedrijfsleven zal er gro-
tendeels zelf voor moeten zorgen. 

De in deze nota gekozen aanpak van het innovatiebeleid sluit nauw aan bij 
de door de Minister-President in de Tweede Kamer gekozen formulering 
omtrent de opzet van de nota: «nagaan op welke wijze het totale door de 
overheid beïnvloedbare onderzoekpotentieel kan worden ingezet om de in-
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novatie, met name bij de kleine en middelgrote ondernemingen te bevorde-
ren, om nieuwe wetenschappelijke uitvindingen ook te laten uitmonden in 
nieuwe produkten en produktieprocessen, en meer in het algemeen om de 
samenleving in ruimere mate de vruchten te laten plukken van het vernuft 
dat in ons land rijkelijk aanwezig is3. 

Hiermee komt eveneens de overweging tot haar recht dat «innovatie, pro-
duktvernieuwing, markt- en toekomstverkenningen van wezenlijk belang 
zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en dat daadwerkelijke steun van de 
overheid, bij voorbeeld via TNO, voor met name het middelgrote en kleine 
bedrijf onontbeerlijk is»4. 

Omdat de realisatie van technologische mogelijkheden zich bijna altijd 
manifesteert via materiële goederen, introduceert de gekozen beperking 
vrijwel automatisch een zwaar accent op industriële ondernemingen. Toch 
komen ook verschillende terreinen van individuele of collectieve dienstver-
lening aan de orde. In de eerste plaats als terreinen waar een belangrijke 
vraag naar industriële produkten bestaat. Daarnaast laten evenwel de toege-
nomen mogelijkheden van informatieverwerking zien dat technologische 
veranderingen ook meer rechtstreeks een grote invloed hebben op dienst-
verlenende activiteiten. Dit is een aspect van innovatie die in de dienstensec-
tor zelf plaatsvindt. Ook de rol van de commerciële dienstverlening bij het 
bevorderen van industriële innovatie wordt kort aangestipt (zie vooral bijla-
ge4). 

De beperking tot technologische innovatie houdt op zich zelf niet in dat de 
landbouwsector buiten beschouwing zou moeten blijven. Bovendien is het 
zo dat zich daar vele mogelijkheden tot vernieuwing voordoen. Aangezien 
het niet in het voornemen lag een allesomvattend beeld van de vernieu-
wingselementen in de Nederlandse economische bedrijvigheid te geven, 
leek het gerechtvaardigd de landbouwsector niet aan de orde te stellen. Dit 
te meer daar de indruk bestaat (zie ook bijlage 2) dat in deze sector een inten-
sieve samenwerking tussen producenten, onderzoek en overheid op het ge-
bied van onderwijs, onderzoek en voorlichting borg stond en staat voor het 
grijpen van de kansen die er zijn. 

1.4. HET INNOVATIEBELEID IN EEN INTERNATIONALE OMGEVING 

Bij de vormgeving en uitbouw van het innovatiebeleid dient men zich re-
kenschap te geven van het feit dat ondernemingen, R en D-instellingen en 
uiteraard ook de overheid zich geplaatst zien in een internationale omge-
ving. 

Deze wordt beheerst door concurrentieverhoudingen, aspecten en ar-
beidsverdeling, politieke factoren, afspraken, verdragen, samenwerkings-
verbanden, etc. In deze paragraaf gaat het erom na te gaan in hoeverre die 
internationale context beperkingen oplegt, dan wel mogelijkheden schept 
voor technologische vernieuwing en een daarop gericht beleid. 

Beperkingen en kansen voor het bedrijfsleven 

Een land kan de kwaliteiten waarin haar bedrijfsleven zich van andere lan-
den onderscheidt (uniekheid, prijs, kwaliteit) niet zonder meer benutten. Via 
multilaterale verbanden (met name de EG, de GATT) maar ook op bilateraal 
niveau (bij voorbeeld via formele afspraken) heeft ons land zich bepaalde 
beperkingen opgelegd (daarbij kan worden gedacht aan normen, quota-re-
gelingen, en dergelijke). 

Enerzijds kan worden gesteld dat het internationale politieke en economi-
sche beleid het kader aangeeft waarbinnen het Nederlandse bedrijfsleven 
zijn vermogen tot vernieuwing kan omzetten in een versterking van onze ex-
portpositie. Anderzijds dient het buitenlands beleid er mede op gericht te 

—;—— r ——, — zijn op het internationale vlak onnodige belemmeringen voor het bedrijfsle-
J Handelingen Tweede Kamer, zitting 1977-1978, .... . ,.., . 

b i 2 415 ven weg te nemen en, waar mogelijk, zo gunstig mogelijke voorwaarden te 
* idem, biz. 436. scheppen. 
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Zo kunnen samenwerkingsverbanden mogel i jkheden bieden tot marktver-
grot ing. Vaak zijn ze zelfs opgezet om handelsbelemmeringen op te heffen. 
Daarbij is van belang dat de internationale economische verhoudingen voor 
vele produkten en technologieën leiden tot integratie van nationale tot inter-
nationale markten. 

Voor het Nederlandse bedri j fsleven is met name de EG van belang. Markt-
aggregatie is voor ons bedri j fsleven te meer belangri jk omdat Nederland nu 
eenmaal (in tegenstel l ing tot bij voorbeeld de BRD) een kleine thuismarkt 
heeft. 

Het Nederlandse bedri j fsleven is zeer gebaat bij het wegval len of verklei-
nen van obstakels die marktaggregatie be lemmeren. Daartoe is het tot stand 
komen resp. de u i tbouw van internationale standaarden, kwaliteitseisen en 
keur ingsmethoden van grote betekenis. Dit geldt eveneens voor het op el-
kaar afs temmen en harmoniseren van nieuwe systemen en produkten, met 
inbegr ip van de daarbij behorende wet ten, bepalingen en f inanciële regelin-
gen. 

In dit verband zijn bij voorbeeld van belang: mil ieu-eisen, gehalte en toe-
laatbaarheid van stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd, 
keuringseisen voor apparaten en mater ialen, heff ingen, exportsubsidies. 

Marktaggregatie vergroot uiteraard ook de mogel i jkheden voor de buiten-
landse concurrentie op de Nederlandse markt. Dat is voor de toekomst van 
het Nederlandse bedri j fsleven overigens geen slechte zaak. Immers: inter-
nationale concurrentie dwingt voor tdurend attent te zijn op mogel i jkheden 
tot vern ieuwing. In dit verband moeten worden genoemd: het mededin-
gingsbeleid van de EG, dat bepaalde vo rmen van steunverlening aan (verou-
derde) activiteiten verbiedt en het positief aanpassingsbeleid ten gunste van 
de lid-staten van de OESO zich hebben uitgesproken (positief aanpassings-
beleid wi jst protect ionisme af en is erop gericht op nieuwe mogel i jkheden in 
te spelen). Eveneens van betekenis is dat de EG een belangrijke rol speelt in 
de herstructurering van industriële sectoren zoals staal, text ie lprodukten, 
scheepswerven,schoenen. 

Ten slotte moet worden gewezen op de relatie met de ontwikkel ingslan-
den. Verdergaande ontwikkel ing van deze landen kan niet buiten een tech-
nologie die overigens aan de lokale omstandigheden dient te zijn aangepast. 
Daardoor ontstaan in meerdere opzichten kansen voor het Nederlandse be-
dri j fs leven. Er moet echter rekening mee worden gehouden, dat zeker op 
korte termi jn , concrete innovatieprojecten nadelige gevolgen kunnen heb-
ben voor de concurrentieposit ie van de ontwikkel ingslanden. Innovaties die 
alleen op kostenverlaging zijn gericht en zich afspelen in sectoren waar ont-
wikkel ingslanden zich een zeker aandeel hebben verworven, kunnen een 
van de sterkste punten van deze landen verniet igen. 

Het is onze overtuiging dat, op langere te rmi jn , zowel ontwikkel ingslan-
den als geïndustrial iseerde landen het beste af zijn met bevordering van 
technologische vern ieuwing hier èn daar. De recente ontwikkel ing in de 
technologie-overdracht naar ontwikkel ingslanden om daar een eigen weten-
schappeli jke en technische capaciteit op te bouwen, is dan ook een goede 
zaak. 

Internationale samenwerkingsverbanden op onderzoekgebied 

Samenwerking in EG-verband is onder andere van belang omdat het mo-
geli jkheden biedt gezamenli jk R en D-projecten op te zetten die de capaciteit 
van afzonderli jke lid-staten te boven gaan. Ook projecten die zich nog niet in 
de commerciële fase bevinden (bij voorbeeld meer fundamenteel onder-
zoek) of gericht zijn op de oplossing van vraagstukken met een gemeen-
schappeli jk belang (energie, mi l ieu, grondstof fen, humaniser ing van de ar-
beid, concurrentiekracht van Europa) komen in aanmerking. 

Verder kent ons land in de sfeer van speur- en ontwikkel ingswerk bilatera-
le samenwerkingsprojecten (bij voorbeeld de Duits-Nederlandse windtun-
nel) en mult i laterale samenwerkingsverbanden (bij voorbeeld de ESA) die 
van belang zijn voor industriële vern ieuwing. 
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Andere landen voeren ook een innovatiebeleid 

Vanzelfsprekend kan men bij het bepalen van de urgentie, de omvang en 
de aard van het te voeren beleid niet voorbi jgaan aan het feit dat vele andere 
landen een dergeli jk beleid reeds verder ontwikkeld hebben. Dit vraagt actie 
van de Nederlandse overheid. Tevens biedt het de mogel i jkheid te leren van 
buitenlandse ervar ingen. In hoofdstuk 3 en uitvoeriger in bij lage 3 worden 
enkele van de buitenlandse beleidsontwikkel ingen die voor ons land het 
meest interessant zi jn, aangestipt. 

1.5. HET RAWB-ADVIES OVER DE «RELATIE OVERHEID-INDUSTRIËLE 
R EN D» 

In jul i 1978 bracht de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid uit ei-
gener beweging een advies uit over de relatie overheid- industr ië le R en D. 
Bij de voorbereid ing van de innovatienota is daarvan een goed gebruik ge-
maakt. Een centraal thema van de analyse van de Raad was, dat de overheid 
in verschi l lende rollen de industrie beïnvloedt en dat de ui twerking van de 
verschi l lende inst rumenten fl ink varieert. Dat laatste mede door de grote 
verscheidenheid die vanui t het oogpunt van vern ieuwing aan ondernemin-
gen bestaat. 

Wi j zijn het ermee eens dat de diversiteit die de Raad hier benadrukt, aan-
wezig is, en dat daarom ook een veelzijdige overheidsinspanning is vereist. 
De rollen en de inst rumenten van de overheid die de Raad onderscheidt, 
komen terug in de vier kernpunten waarui t het samenhangende programma 
van innovat iebevorder ing bestaat. 

De Raad spitst zijn beschouwingen en aanbevel ingen toe op de rol van de 
R en D-instell ingen. Twee belangri jke punten die de Raad noemt wi l len wi j 
hier kort vermelden. 

In de eerste plaats concludeert de Raad - terecht - dat de directe Neder-
landse overheidssteun aan R en D in bedri jven maar een klein deel uitmaakt 
van de overheids R en D-middelen. Inmiddels is zoals de Raad ook aanbeval, 
een uitvoeriger analyse aangevangen. De eerste resultaten, die in het Weten-
schapsbudget 1980 zijn vermeld , (zie ook § 5.1.2 van deze innovatienota), 
bevestigen het door de Raad geschetste beeld. Meer aandacht voor de R en 
D-ondernemingen en een vergrote oriëntatie op gebruikers, in het bijzonder 
uit het bedri j fs leven, van de R en D-instell ingen zijn twee beleidsaccenten 
die mede hierom noodzakeli jk zijn. 

In de tweede plaats merkt de Raad op dat de overdracht van onderzoeksre-
sultaten naar de industr ie op veel overdrachtsproblemen stuit. De Raad 
werp t in dit verband onder andere de vraag op in hoeverre TNO in staat is 
o m dienst te doen als commercieel venster voor het bedri j fs leven. De Raad 
acht het waarschi jnl i jk dat deze vensterfunctie door de grote meerderheid 
van de bedri jven zelf vervuld zal bl i jven. Dat wi l len we graag onderstrepen. 
Wi j menen dat het vervul len van zo'n vensterfunctie niet de oplossing van 
de «interface»-problematiek is die R en D-instell ingen moeten nastreven. 
Aan de problemen van kennisoverdracht en van contact tussen R en D-in-
stel l ingen en bedri j fsleven moet echter veel aandacht worden besteed en w i j 
verwi jzen daarvoor naar hoofdstuk 5. 

Wat de aanbevel ingen van de Raad betreft, wi l len w i j hier volstaan met te 
verwi jzen naar de verschi l lende hoofdstukken en paragrafen waar in daarop 
betrekking hebbende voorstel len worden gedaan. Zo worden in 7.4 voorstel-
len gedaan om het instrument van het overheidsaankoopbeleid geleideli jk 
aan intensiever te hanteren. Op de, in verband met de kosten en de risico's 
van R en D door de Raad bepleite f inanciële steun aan de industr ie gaat 
hoofdstuk 4 in. 

De punten die de Raad onder het hoofdje «overdracht van informatie» be-
spreekt, zoals detacheringen en een ui tbreiding van het stelsel van tech-
nisch-wetenschappeli jke attachés, komen deels in hoofdstuk 5, deels in 
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hoofdstuk 6 aan de orde. Daarin komen ook ter sprake, naast andere, ver-
schillende van de door de Raad genoemde mogelijkheden om de uitwerking 
tussen bedrijfsleven en wetenschappelijk onderwijs te versterken. 

En wij zijn het eens met de opvatting van de Raad dat voor kleine en mid-
delgrote bedrijven subsidiëring van uitbestede R en D belangrijk is (zie 4.6) 
en dat een versterkte binding van met name een deel van het budget van 
TNO aan gebruikers uit de industrie wenselijk is (zie 5.3.1.6). 

Ten slotte onderschrijven wij dat op een aantal punten nadere studie ver-
eist is. Ook daarop wordt in diverse hoofdstukken ingegaan. 
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2. Sociaal-economische achtergrond 

2.1. INLEIDING 

1 Enkele literatuurverwijzingen: 
a. N. Rosenberg (ed.) «The economics of 

technological change», Harmondsworth '71. 
b. R. M. Stern, «Testing tradetheories» in 

P.B-Kenen (ed), «International Trade and Fi-
nance, frontiers for research», Cambridge (UK) 
'75. 

c. A. Heertje, «Economie en technische ont-
wikkeling», Leiden '73. 

Het innovatiebeleid moet worden gezien mede tegen de achtergrond van 
het sociaal-economisch beleid dat door de overheid wordt gevoerd. Alleen 
door middel van het innovatiebeleid kunnen weliswaar geen oplossingen 
worden bereikt voor vele van de huidige sociaal-economische problemen, 
maar toch is de noodzaak duidelijk aanwezig voor een op bevordering van 
technologische innovatie gericht beleid. 

De relatie tussen technologische en economische ontwikkeling - meer 
specifiek: tussen technologische vernieuwing en economische groei - is 
met name op macro-niveau moeilijk te expliciteren. Er is stellig sprake van 
een wisselwerking tussen wetenschappelijke en technologische vooruit-
gang enerzijds en de (sociaal-) economische ontwikkeling in een land of re-
gio anderzijds. Wil men een zekere mate van economische groei op langere 
termijn veilig stellen, dan zullen wetenschap en techniek zich voldoende snel 
moeten ontwikkelen en de resultaten in bedrijfsleven en maatschappij als 
geheel voldoende snel tot toepassing moeten worden gebracht. Dat de mate 
van wetenschappelijke en technologische ontwikkeling nauwelijks eendui-
dig resp. afzonderlijk kan worden geëxpliciteerd hangt onder andere daar-
mee samen dat hij zich op macro-niveau in belangrijke mate indirect mani-
festeert. Hij is belichaamd in meer geavanceerde kapitaalgoederen en in 
kwantitatief en kwalitatief toegenomen prestaties van mensen in hetarbeids-
proces. Dit wil overigens bij lange na niet zeggen dat kennis en inzicht vol-
ledig ontbreken. Op verschillende gebieden van economisch onderzoek heb-
ben empirische studies duidelijke aanwijzingen gegeven voor de economi-
sche betekenis van technologische ontwikkeling. Een voorbeeld zijn de 
studies die zich doorgaans op micro-niveau bewegen naar het rendement 
van R en D-uitgaven in bedrijfstakken of voor produkten of produktgroepen. 
Twee voorbeelden op macro-niveau betreffen enerzijds studies naar de ma-
te waarin technologie een bepalende factor is voor de groei van het nationa-
le produkt en van produktiviteit en anderzijds studies op het gebied van de 
internationale handel die innovativiteit en technisch niveau koppelen aan 
exportprestaties die bijgevolg tot een herformulering komen van traditione-
le theorieën van de internationale handel1. 

Gezien dit geheel van inzichten is daarom de verwachting gerechtvaar-
digd dat verscheidene ontwikkelingen in sociaal-economisch opzicht die 
thans ook in ons land optreden, gunstig zullen worden beïnvloed door een 
beleid dat gericht is op versterking en verbreding van technologische inno-
vatie. 

Van de navolgende paragrafen in dit hoofdstuk concentreren de eerste 
twee (2.2 en 2.3) zich op de noodzaak van een innovatiebeleid. In 2.2 wordt 
een beknopte schets gegeven van de sociaal-economische problemen en de 
achterliggende ontwikkelingen. In 2.3 wordt ingegaan op de problematiek 
die zich voor de komende jaren aandient. § 2.4 handelt over de maatschap-
pelijke context waarbinnen het beleid zal moeten worden gevoerd. Meer 
specifiek gaat het in deze paragraaf om de wisselwerking tussen sociale en 
technologische ontwikkelingen. In 2.5 zullen ten slotte enige conclusies wor-
den geformuleerd. 
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2.2. ACHTERLIGGENDE ONTWIKKELINGEN 

Na de tweede wereldoorlog is in ons land veel aandacht besteed aan ver-
sterking van de structuur van de nationale economie. Daarbij stond centraal 
het streven naar voldoende arbeidsplaatsen en economische groei. Daar-
mee samenhangend concentreerde zich het overheidsbeleid aanvankelijk 
sterk op industrialisatie. Deze kwam mede onder invloed van dit beleid in de 
50-er en 60-jaren goed op gang. Relatief lage loonkosten en een snelle toe-
name van de produktiviteit leidden tot een voor de industrie zeer gunstige 
rendementspositie en daarmee tot een groot investeringsvolume. Liberali-
satie van het internationale handelsverkeer - waarbij het tot stand komen van 
de Europese Gemeenschap als zeer belangrijk moet worden beschouwd -
en van het internationale geldverkeer maakten het voor de Nederlandse in-
dustrie mogelijk zich sterk internationaal te richten en steeds grotere afzet-
markten te bedienen. De geografische ligging van ons land is in dit opzicht 
ook zeer belangrijk, met name de ligging van de havens ten opzichte van een 
steeds koopkrachtiger achterland. 

De snelle economische groei had een toenemende vraag naar arbeids-
krachten tot gevolg, zowel in de industrie als in de bouw- en dienstensector. 
Door schaalvergroting en mechanisatie in de landbouwsector kwamen daar 
grote aantallen arbeidskrachten vrij, die in de overige sectoren gemakkelijk 
konden worden opgevangen. Het zwaartepunt van het Nederlandse indus-
triële patroon kwam te liggen op primaire verwerking, en produktie van half-
fabrikaten (zoals bij voorbeeld de textielindustrie, metaalindustrie en (bulk) 
chemie.). Daarnaast zijn transport, overslag en handel hun traditioneel be-
langrijke rol blijven spelen. 

Zoals gezegd ging vooral de industriële expansie gepaard met een toene-
mende internationale oriëntatie zoals moge blijken uit onderstaande tabel. 

Gemiddelde jaarlijkse groei (volumestijging in procenten) 

Uitvoer goederen Produktie bedr ijven Invoer goederen 

1960/64 8,7 6,4 11,1 
1965/69 10,8 5,7 9,3 
1970/74 11,0 5,1 7,9 
1975/79 3,7 2,3 4,0 

Bron: CPB. 

Daarnaast trad een sterke stijging op van importen van voor de industrie 
benodigde grondstoffen en machines en van energie. Verder deed de groei-
ende welvaart de vraag naar in het buitenland geproduceerde consumptie-
goederen toenemen. Achter deze, in toenemende mate internationaal ge-
oriënteerde, produktie- en bijbehorende inkomstenstijging ging een stroom 
van produkt- en procesinnovaties schuil, ook in de infrastructurele sfeer 
(weg- en waterbouw). Deze internationale gerichtheid van de Nederlandse 
economie brengt, in verband met een evenwichtige betalingsbalanspositie, 
mee dat de exportontwikkeling en de daarmee samenhangende internatio-
nale concurrentiepositie van vitaal belang zijn voor onze huidige en toekonv 
stige welvaart. 

De industriële expansie in de 50-er en 60-er jaren leidde enerzijds tot een 
hoge economische groei, anderzijds tot wijziging in het industriële patroon. 
Verschillen in technologische ontwikkeling leidden tot verschillen in produk-
tiviteitsstijging per bedrijfstak. Aangezien de loonvoetstijging zich richt op 
de gemiddelde produktiviteitsgroei zijn met name arbeidsintensieve bedrijfs-
takken, met veelal een minder dan gemiddelde produktiviteitsgroei, voor 
aanzienlijke kostenstijgingen komen te staan. Kostenstijgingen die niet altijd 
tot hogere prijzen konden leiden door met name de toegenomen internatio-
nale concurrentie op de binnen- en buitenlandse markt. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 855, nrs. 1-2 41 



Een aantal belangrijke takken van de industriële boom moesten fl ink wor-
den ingesnoeid. De hiermee gepaard gaande problemen waren aanvankelijk 
echter relatief beperkt, gezien de opvangmogel i jkheden elders in de industrie 
en in toenemende mate in de commercië le en niet-commerciële diensten-
sector. Zowel de overwegende schaarste aan arbeid alsmede zekere min of 
meer autonome maatregelen, inhaaleffecten en de sterke ui tbreiding van de 
sociale zekerheid leidden vooral in de loop der zestiger jaren tot in het begin 
der zeventiger jaren tot een snelle groei van de arbeidskosten welke vaak 
niet via produkt iv i te i tsverhogingen of pr i jsst i jgingen konden worden opge-
vangen. 

De schaarste aan arbeid, de toegenomen loonkosten alsmede de nood-
zaak internationaal niet achterop te geraken brachten een tendens tot kapi-
taal intensivering en tevens tot arbeidsbesparing op gang. Een tendens wel -
ke bij stagnerende afzet tot relatief meer diepte-investeringen en dus minder 
groei , of daling van het aantal arbeidsplaatsen in de industr ie heeft ge-
leid. Een eenmaal ingezette tendens tot arbeidsbesparing is moeil i jk om te 
buigen. Immers, arbeidsbesparing treedt niet alleen op om het aandeel van 
de arbeidskosten in het totaal van de produktiekosten op een concurrerend 
niveau te houden. Arbeidsbesparende technologieën worden ook min of 
meer autonoom doorgevoerd vanwege gewijzigde technieken, andere pro-
dukten, hogere kwaliteitseisen en dergeli jke. Dat het innovatieproces direct 
en indirect een belangrijke rol speelt om de ondernemingsact iv i te i ten con-
currerend te doen bli jven is onmiskenbaar. 

Aan het einde van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren werd 
het duideli jk, dat de snelle toename van de produktie ook een aantal onge-
wenste verschijnselen met zich meebracht. In vri j korte t i jd ontstond ook in 
Nederland grote aandacht voor het rationeler omspr ingen met mi l ieu, ener-
gie en grondstof fen, voor een goede ruimtel i jke ordet i ing (in een klein en 
dichtbevolkt land als het onze van uitzonderl i jk groot belang) en voor de in-
ternationale arbeidsverdel ing; kor tom, voor verscheidene fundamentele 
schaarslevraagstukken. De club van Rome speelde bij deze bewustword ing 
een grote rol. 

Steeds meer viel kritiek te beluisteren op de ui tkomsten van de economi-
sche ontwikkel ing, die een uitvloeisel waren van een te sterke nadruk op het 
streven naar produkt ieverhoging. De ruimere bestedingsmogel i jkheden gin-
gen gepaard met aantasting van welvaart en welzi jn op de genoemde pun-
ten , de z.g. facetten. Economische groei , als centrale doelstel l ing van de eco-
nomische polit iek, werd gaandeweg vervangen door het streven naar selec-
tieve groei , dat w i l zeggen economische groei waaraan qua omvang en aard 
grenzen worden gesteld door andere doelstel l ingen van het overheidsbe-
leid. In de Nota Selectieve Groei (juni 1976) is het toenmal ige kabinet uitge-
breid op het ter zake te voeren beleid ingegaan. 

Het innovatieproces heeft belangri jke raakpunten met het facettenbeleid. 
Het is duideli jk, dat een aantal van deze facetvraagstukken wel iswaar mede 
zijn veroorzaakt door de technologische ontwikkel ing in het ver leden, doch 
dat verdergaande technologische ontwikkel ing belangri jk kan bi jdragen aan 
de realisatie van de nieuwe doelstel l ingen ter zake van bij voorbeeld ener-
gie, mil ieu en ruimtel i jke ordening. Het voorbeeld van de natte waterstaat 
heeft geleerd, dat een nadeel (voortvloeiende uit de posit ie van een land) 
kan leiden tot een belangrijke voorsprong in kennis die ook in het buitenland 
kan worden aangewend. 

In de tweede helft van de zestiger jaren kwam een einde aan de snelle 
groei van de werkgelegenheid in de industr ie 'mede ten gevolge van de hier-
voor aangestipte herstructureringsprocessen. Groei van de werkgelegen-
heid in de dienstensector, waar als gevolg van de toegenomen welvaart 
n ieuwe markten ontstonden en waar nog niet of slechts in geringe mate 
sprake was van arbeidsbesparende invester ingen, bood echter compensat ie. 
Na de verminder ing van de werkgelegenheid in de landbouw zien we nu een 
stagnatie van de werkgelegenheid in de industr ie en een accentverlegging 
van de werkgelegenheid in de r icht ing van de commercië le en publieke dien-
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stensector. Deze ontwikkel ing heeft zich in de zeventiger jaren voortgezet, 
niet alleen in Nederland maar ook elders. 

Verschil lende verschi jnselen, waaronder vooral de gestaag oplopende 
werk loosheid wezen erop dat de mogel i jkheden van een voor tgaande snelle 
economische groei onder druk kwamen te staan doordat er in de onder l ig-
gende structuur spanningen ontstonden. Toch handhaafde de groei zich aan-
vankeli jk nog onder invloed van de gunst ige internationale conjunctuur. 
Sinds 1973 is de economische groei ook in Nederland vertraagd. Tegeli jker-
t i jd is een grote toename opgetreden van het aantal werklozen of vol lediger: 
het aantal niet-actieven. Het is niet te verwachten, dat de economische groei 
zich in de komende jaren zal herstellen op het niveau waaraan ook de Neder-
landse samenleving voor 1973 gewend was. Hierop komen w i j in § 2.3 terug. 

In de jaren na 1973 overheerste aanvankeli jk de opvatt ing dat de economi-
sche prob lemen, voor zover van conjuncturele aard, zowel internationaal als 
nationaal t i jdeli jk zouden zijn. Inmiddels kan ook met betrekking tot de inter-
nationale vraagontwikkel ing van een structureel probleem worden gespro-
ken. 

Immers niet alleen in Nederland doen zich de hier aangeduide ontwikke-
l ingen en problemen voor. In vr i jwel alle geïndustr ial iseerde landen is spra-
ke van geli jksoort ige verschijnselen. Er zijn echter, zoals uit het voorgaande 
blijkt, ook specifiek Nederlandse problemen en omstand igheden, welke on-
der meer samenhangen met ons exportpakket. Hierop word t aan het einde 
van deze paragraaf teruggekomen. 

Het structurele karakter van de huidige sociaal-economische problematiek 
komt ook tot uitdrukking in discrepanties op de arbeidsmarkt. Deze vo rmen 
mede een oorzaak van het moeil i jk oplosbaar zijn van de werkgelegenheids-
problematiek. Mede onder invloed van technologische verander ingen zi jn, 
zoals boven gezegd sinds de Tweede Wereldoor lg grote verschuiv ingen op-
getreden op de arbeidsmarkt. Na de uitstoot van arbeidskrachten uit de 
landbouwsector werd aan het einde van de zestiger jaren de uitstoot van ar-
beidskrachten uit de industrie zichtbaar. De sterk expanderende diensten-
sector kon een belangrijk deel van met name de schoolverlaters opvangen. 
Een niet onbelangri jk aspect van de frictie tussen vraag en aanbod, die zich 
g ing manifesteren, bleek het schol ingsniveau te zijn. Dat had en heeft onder 
andere te maken met ontwikkel ingen in het onderwi js in de r icht ing van min-
der beroepsgerichte en meer algemeen vormende ople id ingen. Er is derhalve 
een aanzienlijk aanbod van onvoldoende beroepsgeschoolden ontstaan, ter-
wi j l de vraag naar vakgeschoolde krachten slechts ten dele kan worden ver-
vuld. Bovendien wreekt zich hier dat er tot dusver onvoldoende mogel i jkhe-
den bestonden voor om-, her- en bi jschol ing. 

Bij het oplossen van de werkgelegenheidsproblemat iek speelt dus niet al-
leen een gebrek aan arbeidsplaatsen een rol. Ook verschi l len tussen ge-
vraagde en aar.oeboden arbeid qua ople id ingsniveau, -r ichting en ervar ing, 
qua arbeidsvoorwaarden, aard van het werk en dergeli jke alsook qua locatie 
zijn van belang. Het grote aantal moei l i jk te vervul len vacatures, dat ondanks 
de werkloosheid blijft bestaan, i l lustreert dit. Oplossingen zijn mede afhan-
kelijk van de bereidheid van zowel aanbieders als vragers van arbeid zich 
aan te passen aan daveranderende arbeidsmarktsi tuat ie. Ten dele kunnen 
ze worden gevonden ïn de sfeer van kwali tei tsverbetering (humaniser ing 
van de arbeid), waarbi j technologische innovatie een nutt ige rol kan spelen. 

De Nederlandse economie is - zoals gezegd - in hoge mate internationaal 
georiënteerd. Voor het op langere termi jn vei l ig stellen van een evenwicht i -
ge economische ontwikkel ing is de concurrent ieposit ie van ons bedrijfsle-
ven op de buitenlandse markten van vitale betekenis. 

Behalve aan het kostenniveau, een ver laging waarvan de Regering mid-
deis een aantal beleidsinstrumenten probeert te bereiken, maar waarop de-
ze nota slechts indirect ingaat, moet aandacht worden geschonken aan de 
aard van de industriële en dienstverlenende activiteiten. Het accent van de 
Nederlandse industr ie, die na de Tweede Wereldoor log is opgebouwd, ligt 
sterk op pr imaire verwerking en produktie van halffabrikaten. 
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Er is sprake van een relatief hoge mate van «resource-basedness», dat wi l 
zeggen de industr ie is relatief sterk afhankelijk van (ingevoerde) grondstof-
fen en is relatief energie-intensief. 

In de internationale handelsrelaties van Nederland neemt de handel met 
de ontwikkelde geïndustrial iseerde landen nog verreweg de belangrijkste 
plaats in. Wel doen zich in de internationale arbeidsverdel ing belangri jke 
verschuiv ingen voor onder andere door industrial isatie in een aantal ontwik-
kel ingslanden. Ten einde onze internationale positie te handhaven resp. te 
versterken, moet de aandacht worden gericht op de vern ieuwing van ons ex-
portpakket. 

In het rapport van de Commissie van Economische Deskundigen van de 
SER (juni 1978) word t gesteld, dat de vertraging van de Nederlandse export-
ontwikkel ing voor ongeveer 2h «in de pas loopt» met de ontwikkel ing in de 
belangri jkste concurrerende landen, maar dat er specifiek Nederlandse om-
standigheden zijn die mede een verklar ing kunnen geven voor de huidige 
economische situatie. De CED constateert dat er bepaalde industrietakken 
zijn te onderscheiden, die vroeger zeer expansief waren en nu een belangri j-
ke plaats innemen in het Nederlandse exportpakket. Ook deze bedrijfstakken 
onderv inden de gevolgen van de internationale recessie. Het betreft hier de 
ol ieraff inaderi jen, de chemie, de metal lurgie, de t ransportmiddelenindus-
tr ie, de elektro-technische industrie en de zware- machinebouw. Daarnaast 
zijn er industr ietakken, die in Nederland sterker achterbl i jven in hun export-
ontwikkel ing dan op grond van de ontwikkel ing van de internationale vraag 
zou mogen worden verwacht. Genoemd kunnen worden de textiel industr ie 
en de kleding-, leder- en schoeiselindustrie. 

Bezien we het geheel van bedrijfstakken in vogelv lucht dan blijken de zoë-
ven genoemde sterk internationaal georiënteerde bedrijfstakken veelal te 
worden gekarakteriseerd door een kapitaal* en energie intensieve produktie-
wi jze, een sterke groei van de produktie en verbeter ing van de produktivi teit , 
vooral in de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig. In de huidige 
economische situatie worden zij geconfronteerd met stagnatie van de afzet. 
De bezettingsgraad in deze bedrijfstakken is de laatste jaren dan ook fl ink ge-
daald. 

Bij de bedrijfstakken die zowel internationaal als nationaal georiënteerd 
zijn is een tweedel ing noodzakelijk. De eerste groep word t gevormd door 
tradi t ionele bedrijfstakken met een vooral arbeidsintensieve produktiewijze, 
relatief eenvoudige technologie en veelal lager gekwalif iceerde arbeid. Het 
betreft hier vooral de text iel-, kleding-, leder- en schoeiselindustrie en de 
hout- en meubel industr ie. De CED stelt dat de vooruitzichten voor deze be-
dri j fstakken over het algemeen wein ig rooskleurig zi jn. De tweede groep be-
staat uit de voedings- en genotmiddelenindustr ie, de grafische industr ie, 
de landbouw, de overige transportsectoren en de del fs tofwinning. Over het 
a lgemeen is de produktiewijze hier technologisch tameli jk hoogwaard ig , per 
bedrijfstak verschil len de produktieresultaten echter nogal. 

Het beeld word t ten slotte gecompleteerd door de activiteiten die vooral 
op de binnenlandse markt zijn gericht, zoals de dienstensector en de bouw-
ni jverheid. Overigens mag niet uit het oog worden verloren dat Nederland 
ondanks de sterke binnenlandse gerichtheid van de dienstensector een jaar-
lijks overschot op de dienstenbalans heeft. 

Uit bovenstaande - aan het rapport van de CED ontleende - beschouwing 
kan worden geconcludeerd, dat een belangrijke doelstel l ing van het innova-
t iebeleid moet zijn het vergroten van de technologie-component in de Ne-
derlandse export. 

2.3. ENIGE OPMERKINGEN OVER DE SOCIAAL-ECONOMISCHE 
PROBLEMATIEK OP LANGERE TERMIJN 

Ook de komende jaren zal de sociaal-economische problematiek veel van 
onze aandacht vergen. Het streven naar volwaardige en vol ledige werkgele-
genheid zal een moeil i jke opgave bli jken zeker gezien de verwacht ingen met 
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betrekking tot de produkt iegroei in de jaren tacht ig, welke niet al te hoog zijn 
gespannen. Van deze in verhouding tot wat we gewend waren, relatief lage 
produkt iegroei zal voor individuele inkomensverbeter ing zelfs nog minder 
overbl i jven, gezien de wens de werkgelegenheid te vergroten, dit tegen de 
achtergrond van de verwachte groei van het arbeidsaanbod in met name de 
tachtiger jaren enerzijds en de vraag naar collectieve voorzieningen ander-
zijds. 

Bij deze op zich al moeil i jke sociaal-economische problemen komen de 
steeds zwaarder knellende randvoorwaarden ter zake van het f inancierings-
tekort en het vereiste posit ieve saldo op de betal ingsbalans in verband met 
de f inancier ing van de ontwikkel ingshulp. 

Een centrale vraag welke voor tdurend bij deze problematiek speelt is: op 
welke wijze zal de beschikbare groei van het nationale inkomen worden ver-
deeld? En: welke verdel ing draagt het meeste bij aan realisatie van de werk-
gelegenheidsdoelstel l ing? Het gaat om een verdeelvraagstuk dat zich niet al-
leen afspeelt tussen de particuliere en collectieve sector, de daarmee sa-
menhangende collectieve druk en de ruimte voor de particuliere sector, 
maar ook om de verdeelproblematiek binnen deze sectoren. 

Binnen de particuliere sector zal de keuze zich bl i jven toespitsen op reële 
loonsverbetering versus herstel van rendementen terwi j l binnen de collec-
t ieve sector, gegeven de zware f inancier ingsproblematiek, nog meer dan an-
ders moeil i jke keuzen met betrekking tot pr ior i tei ten moeten worden ge-
daan. Ook de komende jaren lijkt het noodzakelijk voldoende ruimte af te 
zonderen binnen de ter beschikking komende nationale middelen ten behoe-
ve van het bedri j fsleven. Gestreefd moet worden naar herstel van gezonde 
economische verhoudingen, welke mede tot ui tdrukking zullen komen in 
een voldoende concurrent ievermogen van het Nederlandse bedri j fsleven op 
zowel binnenlandse als buitenlandse markten. 

Niet alleen wordt hierdoor een belangrijke bi jdrage geleverd aan behoud 
en herstel van de werkgelegenheid en een redelijk tempo van economische 
groei. Ook in het licht van de naar verwacht ing toenemende betalingsba-
lansproblematiek is dit herstel noodzakelijk. 

Droeg in het begin en midden van de jaren zeventig onze aardgasexport 
bij aan aanzienlijke overschotten, op de middel lange termi jn zal deze bijdra-
ge afnemen. 

Voeg daarbij de toenemende belasting van de betalingsbalans uit hoofde 
van duurdere grondstoffen en energie- importen, van de toenemende con-
currentie van industrial iserende landen in de Derde Wereld en van onze toe-
ristische bestedingen in het bui tenland, dan word t duideli jk hoe urgent - ge-
geven het huidige produktiepakket en de huidige kos tenn iveaus- herstel 
van de concurrentiekracht van het bedri j fsleven is voor behoud van onze 
(toekomstige) welvaart. 

In het beleid gericht op herstel van gezonde economische verhoudingen 
zoals dat zijn basis vindt in Bestek '81 staat het streven naar mat ig ing, waar-
binnen loonkostenmatiging en beperking van de collectieve druk een belang-
rijke rol spelen, centraal. 

Naast het matigingsbeleid speelt het st imuler ingsbeleid een rol , zoals het 
investeringsbeleid. 

Herstel van rendementen en versterking van de internationale concurren-
tieposit ie kunnen echter niet alleen plaatsvinden via het algemene economi-
sche beleid. 

Naast dat beleid dient gericht beleid te worden gevoerd, ten einde binnen 
de context van een in algemene zin verbeterde economische situatie speci-
fieke knelpunten op te lossen en nieuwe mogel i jkheden voor de groei in de 
marktsector te creëren, met name in de industr ie, maar ook in de commer-
ciële dienstensector. Een belangrijk onderdeel van dit gerichte beleid is het 
beleid gericht op vern ieuwing van en in het bedri j fsleven. Wi j kunnen hier 
aansluiten bij het in de Sectornota gestelde: «Een groter deel van de beperk-
te middelen zal moeten worden besteed voor vern ieuwing en modernise-
r ing. Deze bijstell ing van de «industriepolit ieke» koers is te meer wenseli jk, 
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gelet op de hardnekkigheid en het ingrijpende karakter van de economische 
problematiek die zich internationaal maar zeker ook nationaal voor het ko-
mende decennium aftekent». 

Dit brengt ons opnieuw op de relatie van het vernieuwingsbeleid met de 
sociaal-economische achtergrond. Een gunstig macro-economisch klimaat 
is van groot belang voor het tot stand komen van vernieuwingen in de sfeer 
van goederen en diensten en produktie- en distributieprocessen. De ontwik-
keling in de achterliggende jaren pleit voor deze stelling: grote winstdalin-
gen, zoals deze plaatsvonden in het laatste decennium, zijn niet bevorderlijk 
voor het tot stand komen van innovatieve activiteiten. Dit vanwege de afge-
nomen investeringsneiging en de beperkter geworden mogelijkheden om 
riskante projecten te financieren. De zeer sterk gestegen loonkosten hebben 
ook hun invloed gehad in de sfeer van kennis en innovatie vanwege de 
hooggekwalificeerde arbeid die nodig is. De bestaande onderzoek" en ont-
wikkelingsactiviteiten zijn hierdoor onder druk komen te staan, maar nog 
meerde speurwerkactiviteiten voor het al dan niet tot stand komen van nieu-
we activiteiten in de produktensfeer. Niet alleen is een succesvol macro-eco-
nomisch beleid van groot belang als voedingsbodem voor innovatieve acti-
viteiten. Omgekeerd levert een succesvol innovatiebeleid een belangrijk in-
grediënt voor het bereiken van macro-economische doelstellingen. 

Eerder hebben we geconstateerd dat belangrijke delen van onze industrië-
le structuur «resource-based» en energie-intensief zijn. Gegeven de ver-
wachtingen rond de grondstoffen- en energieproblematiek zou onze indus-
triële structuur meer gericht moeten worden op meer kennisintensieve en 
minder energie- en grondstofintensieve produkties. Het is evident dat een 
dergelijke wijziging van het produktiepakket een zaak van lange termijn is en 
dat met het oog op dit doel de totstandkoming van andere produkten en pro-
duktiewijzen van groot belang is. " 

De facetproblematiek die onze aandacht zal blijven opeisen levert daarbij 
niet alleen problemen op, zeker in een omgeving van relatief trage economi-
sche groei, maar ook aansporingen en kansen voor innovatieve oplossingen 
op punten als energie- en grondstofbesparing en vermindering van milieu-
belasting. Die oplossingen zullen hun weg ook kunnen vinden in de Neder-
landse uitvoer. Eveneens moet in het oog worden gehouden dat de moge-
lijkheid om tot vernieuwing van het produktiepakket over te gaan sterk kan 
samenhangen met de regionale sociaal-economische problematiek. Omge-
keerd kan vernieuwing van wezenlijke betekenis zijn voor het realiseren van 
de doelstellingen van regionaal sociaal-economisch beleid. In de in 1980 uit 
te brengen Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1981-1984 zal een en 
ander uitvoerig aan de orde komen. 

De lijnen waarlangs een succesvol vernieuwingsbeleid wordt nagestreefd, 
sluiten onder andere aan bij knelpunten ter zake van kosten en risico's. Ech-
ter alleen financiële prikkels zijn niet voldoende voor een succesvol innova-
tiebeleid. Ook een goede infrastructuur van onderzoek en advisering is hier 
van groot belang. 

De noodzakelijke heroriëntatie op een vernieuwd produktiepakket vereist 
de gezamenlijke inspanning van industrie, overheid, R en D-instellingen en 
van de samenleving in zijn geheel, van wie een flexibele, open en tegelijker-
tijd kritische attitude jegens technologische vernieuwing wordt gevraagd. 
Mentaliteit van het individu en maatschappelijke omgeving zijn bij voor-
beeld beide bepalende factoren voor de bereidheid risico's te nemen. En risi-
co's nemen is een vereiste bij vernieuwing. In geval van mislukken dient de 
betrokken ondernemer niet op voorhand door de samenleving te worden ge-
diskwalificeerd. Hier wordt de uiterst belangrijke relatie tussen technologi-
sche en sociale ontwikkeling aangeroerd. Wil een op technologische ver-
nieuwing gericht beleid kans van slagen hebben dan dienen de sociale als-
ook de sociaal-culturele aspecten (dat wil zeggen voorwaarden en consequ-
enties) in de beleidsoverwegingen een centrale plaats in te nemen. In de vol-
gende paragraaf zal hierop nader worden ingegaan. 
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2 4 DE WISSELWERKING TUSSEN SOCIALE EN TECHNOLOGISCHE 
ONTWIKKELINGEN 

2.4.1. Inleiding 

Vaak richt zich de maatschappeli jke discussie over technologische ontwik-
keling echter hoofdzakelijk op de economische aspecten. Het is echter ook 
noodzakelijk in te gaan op de wisselwerking tussen technologische vernieu-
w ing en sociale ontwikkel ingen. 

Voor zover maatschappeli jke doeleinden kunnen worden verwezenli jkt 
door middel van technologische oplossingen en door het st imuleren van 
economische groei moet er ook rekening worden gehouden met sociale 
aanvaardbaarheid. 

Technologie en technologische ontwikkel ing zijn een wezenli jk onderdeel 
van onze cultuur. Technologische ontwikkel ingen zijn dan ook vaak een bron 
van grote verander ingen in de samenleving. Deze veranderingen zijn niet al-
leen van invloed op het directe leefmil ieu van het ind iv idu, maar uiten zich 
ook in gewijz igde sociale en culturele structuren. Het aannemen van een af-
zijdige houding ten opzichte van technologische ontwikkel ingen kan door-
gaans hoogui t t i jdeli jk zijn. De samenleving zal voor tdurend moeten zoeken 
naar n ieuwe evenwichten waarbi j n ieuwe technologische verworvenheden 
op een aanvaardbare wijze zijn geabsorbeerd. 

Er is nog vri j wein ig bekend over de sociale gevolgen van technologische 
ontwikkel ingen en over de sociale randvoorwaarden, die bij een beleid inza-
ke technologische vern ieuwing in acht genomen moeten worden . In deze 
paragraaf zullen enige sociale aspecten worden genoemd, die voor een 
technologisch innovatiebeleid van belang zi jn, uiteraard kan daarbi j niet ge-
streefd worden naar vol ledigheid. 

2.4.2. Technologie; sociale en culturele ontwikkelingen 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is geschetst dat in de jaren 
sinds de Tweede Wereldoor log mede onder invloed van de technologische 
ontwikkel ing ook in ons land een zeer grote toename van de welvaart is be-
reikt, die ook is bel ichaamd in veel voorheen relatief onbelangri jke beste-
dingsmogel i jkheden in de materiële sfeer. Deze welvaart komt ook tot uit-
drukking in bij voorbeeld : 

- Het in de loop der jaren steeds verder u i tgebouwde stelsel van sociale 
zekerheid. 

- Toegenomen beschikking over vri je t i jd . 
- Toegenomen ontp looi ingsmogel i jkheden, ten gevolge van het op rui-

mere schaal beschikbaar komen van onderwi jsvoorzieningen en ruimere 
mogel i jkheden van de burger tot participatie in de polit ieke en culturele 
sfeer. 

- Toegenomen omvang en kwaliteit van maatschappeli jke dienstverle-
ning. 

- Ui tbreid ing van informatie- en communicat iemogel i jkheden (radio en 
t.v.), en vervoersmogel i jkheden (waaronder ook het toerisme). 

Stell ig heeft de technologische ontwikkel ing de mens minder afhankelijk 
gemaakt van de natuur. Terzelfder t i jd zijn w i j in menig opzicht uiterst kwets-
baar geworden. De gevolgen van technologische ontwikkel ingen zijn dus 
niet alleen maar positief geweest. De toegenomen complexitei t van onze sa-
menlev ing en de elkaar snel opvolgende technologische en maatschappeli j-
ke verander ingen hebben soms tot vervreemdingseffecten geleid. Hier kan 
bij voorbeeld worden gedacht aan effecten van de toegenomen grootscha-
l igheid van vele maatschappeli jke voorzieningen. 

Velen hebben het gevoel dat de technologische ontwikkel ing zich auto-
noom voltrekt, dat zij er persoonli jk wel iswaar bij betrokken zijn, maar er 
geen invloed op kunnen ui toefenen; daardoor ontstaat een afwerende hou-
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ding tegenover technologische vern ieuwing. Een van de doeleinden van het 
door de overheid te voeren innovatiebeleid moet dan ook zijn te bevorderen 
dat de burgers (bij voorbeeld via het onderwi js en voor l icht ing) toegerust 
zijn om de technologische ontwikkel ingen zelfstandig te kunnen beoordelen. 

2.4.3. De invloed van de technologische ontwikkelingen op de omvang van 
de werkgelegenheid 

Deelname aan het arbeidsproces is voor velen zo essentieel voor de door 
hen ervaren kwaliteit van het bestaan, dat het streven naar een zo goed mo-
gelijk bij eigen capaciteiten en wensen passende arbeidsplaats voor ieder 
die kan en w i l werken de hoogste prioriteit bli jft houden in het sociaal-eco-
nomische beleid van de Regering. 

Technologische innovatie manifesteert zich in n ieuwe goederen en nieu-
we vormen van dienstver lening, dan wel in int roduct ie van nieuwe produk-
t ieprocessen waarmee pri jsdaling of kwal i te i tsverhoging van het bestaande 
goederen- en dienstenpakket te bereiken zijn. Naast technische verande-
r ingen kunnen overigens ook vernieuwingen op organisator isch of manage-
ment-gebied, aan innovaties ten grondslag l iggen. Dit alles kan consumpt ie-
goederen en op de consument gerichte dienstver lening betreffen, maar ook 
kapitaalgoederen en produktieve diensten. Vern ieuwing in het algemeen en 
technologische ontwikkel ing in het bijzonder werken op velerlei wijzen in op 
de werkgelegenheid. Vernieuwing van produkt ieprocessen ten behoeve van 
bestaande goederen is doorgaans arbeidsbesparend: er ontstaat een hoge-
re arbeidsprodukt iv i tei t . Dit kan tot behoud of zelfs ui tbreiding van werkgele-
genheid leiden indien de loonkostenontwikkel ing zodanig is dat een st i jging 
van de arbeidsprodukt iv i tei t deels kan resulteren in een lagere prijs. Bijge-
volg kan dan vergrot ing van de afzet ontstaan. De verminderde economi-
sche groei moet hier overigens wel in aanmerking worden genomen. Als 
een relatieve pri jsverlaging niet mogeli jk is, zal invoer ing van nieuwe pro-
duktieprocessen in ieder geval het verl ies aan werkgelegenheid kunnen be-
perken. Invoering van nieuwe produktieprocessen behoeft overigens niet al-
leen of uitslui tend de arbeidsproduktivi teit te bevorderen en dus in dat licht 
te worden bezien. Er kunnen bij voorbeeld belangri jke winsten worden ge-
boekt op het gebied van de energieproduktivi tei t en mi l ieubelast ing, die 
meer f inanciële ruimte aan bedri jven verschaffen. En indirect kunnen weer 
effecten ontstaan op de omvang van de werkgelegenheid (door de zeker ten 
gevolge van energiebesparing optredende kostenbesparingen) en op de 
kwaliteit van de arbeidsplaats (bij voorbeeld als gevolg van een schonere 
werkomgeving) . 

Daarnaast kan een nieuwe technologie de produkt ie van geheel nieuwe 
goederen en diensten mogel i jk maken. Voor zover dit niet leidt tot het ver-
dr ingen van bestaande goederen is hiervan een positief werkgelegenheids-
effect te verwachten. Nieuwe, technisch geavanceerde produkten leiden 
immers op de middel lange en lange termi jn tot het openleggen van nieuwe 
marktgebieden die nieuwe afzetmogeli jkheden en daarmee gunst ige werk-
gelegenheidsperspectieven bieden. Het ver leden heeft aangetoond, dat een 
zich zelf versterkend innovatieproces een zeer omvangr i jke ui tbreiding van 
de werkgelegenheid kan bewerkstel l igen. Dat komt tot stand doordat nieu-
we v ind ingen worden toegepast in consumpt iegoederen of doordat nieuwe 
technische mogel i jkheden worden aangewend voor nieuwe vormen van 
dienstver lening. De ontwikkel ingen op het terrein van de micro-elektronica 
lijken bij voorbeeld mogel i jkheden te creëren voor produkten en diensten 
die beter aansluiten bij de individuele wensen van de consument, tegen een 
zodanige prijs dat de vraag ongetwi j fe ld sterk zal toenemen. Ook voor klei-
nere bedri jven l iggen hier kansen, die, wanneer zij worden benut, kunnen 
leiden tot nieuwe werkgelegenheid. 

Uit het voorgaande blijkt, dat een duideli jke conclusie ten aanzien van de 
wijze waarop de omvang van de werkgelegenheid zich als gevolg van inno-
vatie wi jz igt , niet mogel i jk is. Een innovatiegolf die gel i jkt i jdig alle sectoren 
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beïnvloedt, ligt evenwel niet in de lijn der verwachtingen. Veeleer moet gere-
kend worden op een geleidelijk en gespreid proces, waarbij negatieve werk-
gelegenheidseffecten in het ene bedrijf kunnen optreden naast positieve ef-
fecten in het andere. 

De onmogelijkheid concreet aan te geven wanneer en in welke vorm het 
innovatieproces zal leiden tot nieuwe doorbraken die de aanzet tot groei van 
de werkgelegenheid zullen geven is voor sommigen reden voor een somber 
toekomstbeeld. Met daarbij de niet geheel uit te sluiten vrees voor werkgele-
genheidsverlies op middellange termijn vormt dit voor hen aanleiding om te 
pleiten voor afremming van het innovatieproces. 

Nog geheel afgezien van het feit dat de ervaringen uit het verleden weinig 
grond bieden voor een pessimistische visie, moet echter worden geconsta-
teerd dat het niet deelnemen aan het zich wereldwijd voltrekkende innova-
tieproces geen zicht biedt op een rooskleuriger toekomst en daarbij ook 
geen realistische optie is ten behoeve van de verdere ontwikkeling van wei-
vaart en welzijn. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat innovatie ook 
daarom nodig is omdat er, inherent aan het economische en technologische 
ontwikkelingsproces, voortdurend economische activiteiten verdwijnen en 
andere ontstaan, met negatieve resp. positieve gevolgen voor de werkgele-
genheid. Stilstand is in deze overduidelijk achteruitgang. Ook ten behoeve 
van de werkgelegenheid of van de verkorting van de arbeidsduur zal daarom 
gekozen moeten worden voor het stimuleren van technologische innovatie 
en het wegnemen van belemmeringen voor het innovatieproces. 

2.4.4. De invloed van de technologische ontwikkelingen op de 
arbeidsplaats en de arbeidsverhoudingen 

Innovatie in het produktieproces kan voor de kwaliteit van de arbeid ver-
schillende gevolgen hebben. Met de introductie van nieuwe produktiesyste-
men nemen doorgaans de onveiligheid, de ongezondheid en de fysieke be-
lasting van het werk af, terwijl ook de hoeveelheid «vuil» werk vermindert. 
Verbetering van kwaliteit van de arbeid in de hier gebruikte betekenis zal 
soms het voornaamste doel van innoveren zijn, met name indien de onaan-
trekkelijkheid van het werk tot personeelsproblemen leidt. Oplossing van de-
ze problemen betekent dan het veiligstellen van de continuïteit van het be-
drijf en het wegnemen van belemmeringen voor nieuwe werkgelegenheid 
creërende activiteiten. 

Innovatie gaat echter niet in alle gevallen gepaard met verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. Het is bekend dat automatisering in het produktie-
proces in sommige gevallen weliswaar de fysieke belasting en het werk ver-
mindert, maar tegelijkertijd de psychische belasting doet toenemen. Onder-
zoekingen wijzen erop, dat deze «stress» het ziekteverzuim doet toenemen 
en een groter verloop in het personeelsbestand tot gevolg heeft. Alvorens 
veranderingen in het produktieproces door te voeren zal de ondernemings-
leiding ook deze aspecten in overweging moeten nemen. 

Innovatie kan ook veranderingen bewerkstelligen in de inhoud van het 
werk en de arbeidsverhoudingen, mede als gevolg van de noodzaak de or-
ganisatiestructuur aan de procesvernieuwingen aan te passen. Ook op dit 
vlak kunnen zich zowel positieve als negatieve veranderingen voordoen. In 
dit verband wordt wel de mening verkondigd dat de positieve en negatieve 
effecten elkaar niet zullen compenseren, maar dat innovatie qua werkinhoud 
hoog en laag gekwalificeerde functies verder uiteen zal doen groeien. Een 
dergelijke ontwikkeling zou belangrijke repercussies kunnen hebben in de 
persoonlijke sfeer, maar ook op de arbeids- en inkomensverhoudingen en 
op het functioneren van de arbeidsmarkt (segmentatie van de arbeids-
markt). Zij verdient dan ook alle aandacht, van het arbeidsmarktbeleid, maar 
zeker niet in de laatste plaats van het bedrijfsleven zelf. Dit kan door het creë-
ren van een op de medewerkers afgestemde organisatiestructuur met goede 
communicatielijnen en overlegorganen eventuele problemen voorkomen. 
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Als gevolg van het innovatieproces treedt een verschuiv ing op in de vraag 
naar bepaalde beroepskwalif icaties. Installaties en onderhoud van techni-
sche geavanceerde apparatuur doen behoefte ontstaan naar arbeidskrachten 
met andere vaardigheden dan voor meer tradit ionele produkt iesystemen 
noodzakeli jk is. Dat hoeft echter zeker niet te leiden tot verminder ing van de 
inhoud, in de zin van vereiste creativiteit, verantwoordel i jkheid en oplei-
dingsniveau van het werk. 

Mechanisering kan aan vele beroepen een extra inhoud en verantwoorde-
li jkheid geven. Bovendien behoeven niet alle vo rmen van deze mechanise-
ring te worden vervangen door automat iser ing, waarbi j de mens op de con-
trolerende achtergrond verdwi jnt ten gunste van zelfregulerende appara-
tuur. 

Vakmanschap, ondersteund door geavanceerde gereedschappen en ma-
chines, bli jft belangri jk in onze maatschappij . 

Naast een verschuiving in de vraag naar vaardigheden door procesinno-
vatie kunnen als gevolg van verschuivingen in de vraag naar goederen en 
diensten bepaalde beroepsgroepen ten dele of geheel overbodig worden . 
De hier geschetste dynamiek in de beroepsuitoefening is inherent aan de 
snelle ontwikkel ing van de technologie. Het overheidsbeleid met name op 
het gebied van om- , her- en bi jscholing zal moeten bi jdragen aan het verwe-
zenlijken van een voldoende arbeidsmobil i tei t . 

2.4.5. Overlegkaders, de rol van de overheid, het arbeidsmarktbeleid 

Erkenning van de noodzaak van innovatie houdt niet in dat het innovatie-
proces de vri je teugel moet worden gelaten. In samenspraak met de sociale 
partners moet worden gezocht naar mogel i jkheden voor een zodanige be-
heersing van dit proces, dat het saldo van de posit ieve en negatieve effecten 
zo gunst ig mogel i jk is. In de sectornota is ingegaan op de wensel i jkheid op 
zowel meso- als nationaal niveau van informatie en overleg over sociaal-
economische aangelegenheden. Informatie en overleg kunnen beide ook 
betrekking hebben op de lijnen waarlangs innovat iemogel i jkheden en -voor-
nemens zich kunnen ontwikkelen. In dit verband dient ook het overleg op on-
dernemingsniveau te worden genoemd. De ondernemingsraad vo rmt hier 
een kader waar in voornemens tot innovatie en de consequenties voor de sa-
menlev ing, de werkgelegenheid en de kwaliteit van de arbeid aan de orde 
kunnen worden gesteld. 

In deze over legvormen moet het niet alleen gaan om het vermi jden of com-
penseren van minder wenseli jke effecten, het gaat er vooral ook o m een po-
sitieve motivat ie ten aanzien van het innovatieproces te bevorderen. Het 
overheidsbeleid zal hierop moeten aansluiten. Waar nodig zal een anticipe-
rend, r icht inggevend beleid gevoerd moeten worden , zo nodig aangevuld 
met een compenserend beleid waar negatieve effecten onvermi jdbaar en 
onaanvaardbaar bli jken. 

Een terrein waar technologische vernieuwingsprocessen een bijzondere 
inspanning van de overheid vergen, is dat van het arbeidsmarktbeleid. Met 
name wanneer de processen zich snel voltrekken kan van prompt aanpas-
sen, laat staan anticiperen, nauweli jks sprake zijn. In samenhang met het 
onderwi jsbeleid en het beleid ten aanzien van om- , bi j - en herschol ing (zie 
ook hoofdstuk 5) dient er vanuit het arbeidsmarktbeleid voor te worden ge-
zorgd, dat knelpunten (zowel wat betreft de arbeidsuitstoot ten gevolge van 
innovatieprocessen, als het niet kunnen innoveren door gebrek aan gekwali-
f iceerd personeel) worden verzacht of, zo mogel i jk, weggenomen. 

Naast het schol ingselement zijn hier belangri jk: het meer inzichtelijk ma-
ken van de arbeidsmarkt, verbetering van de arbeidsbemiddel ing, beroeps-
keuzevoorl icht ing-en advisering, mobi l i te i tsbevorder ing en arbeidsplaats-
verbeter ing. Hier ligt overigens niet slechts een taak voor de overheid. Pri-
mair zal het bedri j fsleven zelf op de verwachte arbeidsmarktproblemen 
moeten en kunnen inspelen, vooral daar waar de kwaliteit van de arbeids-
omstandigheden knelpunten veroorzaakt, en daar waar her-, om- en bij-
schol ing noodzakelijk zi jn. 
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Zoals eerder reeds is gesteld, word t wel het vermoeden geuit dat het inno-
vatieproces tot een zodanige verschuiv ing in de vraag naar arbeid zal leiden 
dat een gesegmenteerde arbeidsmarkt ontstaat: enerzijds een markt voor 
hoog gekwali f iceerde banen (R en D, sof tware, management) , en, vr i jwel 
daarvan gescheiden, een markt voor eenvoudige banen (procesbediening, 
bewaking van geautomatiseerde produkt ie- en administrat iesystemen). 

Door een reductie van het middenkader zou daarbij doors t roming van 
laag naar hoog gekwalif iceerde functies uiterst moeil i jk worden . Mocht een 
dergeli jke ontwikkel ing zich inderdaad voordoen dan zal van het arbeids-
marktbeleid een zeer grote kracht inspanning worden gevergd om toch de 
noodzakelijke mobi l i te i t te handhaven. 

Intussen mag niet de il lusie worden gewekt dat intensivering van het be-
leid gericht op aansluit ing van vraag en aanbod alle werkloosheid zal kun-
nen voorkomen. Zelfs indien de totale arbeidsvraag toeneemt zullen bepaal-
de categorieën arbeidskrachten onder invloed van de vraagverschuiv ingen 
worden afgestoten. Voor een deel van hen, met name ouderen, zal het we-
gens reële of vermeende geringere geschiktheid voor nieuwe plaatsen in het 
arbeidsproces moeil i jk zijn weer aan de slag te komen. Het ligt voor de hand 
dat hun aantal zal toenemen naarmate het innovatieproces in het bedri j fsle-
ven zich sneller voltrekt. De overheid zal zich met dit probleem nadrukkeli jk 
moeten bezighouden. De ernst van de gevolgen welke gedwongen werk-
loosheid kan hebben voor het indiv idu maakt het dan ook noodzakeli jk op 
plaatsingsbevorderende en werkverru imende maatregelen toe te passen of 
andere mogel i jkheden voor zinvol bezig zijn te creëren. 

2.5. EVALUATIE 

In het voorgaande is geconstateerd dat de toekomst zware eisen zal stel-
len aan de kwaliteit en f lexibi l i tei t van de Nederlandse economie, en met na-
me van de industr ie. Het in bepaalde opzichten eenzijdige karakter van het 
Nederlandse industr ie-exportpakket zal op langere termi jn tot diversif icatie 
moeten leiden. Een diversif icatie die recht doet aan de voortschr i jdende in-
ternationale arbeidsverdel ing en die tot ui tdrukking zal moeten komen in 
nieuwe en kennisintensieve activiteiten zulks mede met het oog op de in Ne-
derland voorhanden wetenschappeli jke kennis en het toenemende oplei-
dingsniveau van de beroepsbevolking. Dit laatste wi jst overigens ook op de 
vele mogel i jkheden die er in aansluit ing op industriële activiteiten l iggen in 
de sector van de internationale dienstver lening, in het opzetten van grote 
vaak internationale projecten, etc. Hiertoe is een innovat iebevorderend in-
s t rumentar ium van belang maar niet voldoende. Bovendien legt de soci-
aal-culturele omgev ing zekere randvoorwaarden op aan inhoud en tempo 
van technologische innovatie. In het voorgaande is slechts zi jdelings ge-
sproken over een meer gerichte aanpak van speciale aandachtsgebieden. 
Deze komen meer uitvoerig aan de orde in de hoofdstukken 4.10 en 7. 
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3. Technologische vernieuwingspro-
cessen en de invloed van de overheid 

DE HOOFDLIJNEN VAN HET VOORGESTELDE BELEID 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de verwevenheid tussen het technologisch 
vernieuwingsproces en de sociaal-economische ontwikkeling. Gewezen is 
op de bijdragen die vanuit het innovatiebeleid geleverd kunnen worden aan 
de realisering van de sociaal-economische doelstellingen. De noodzaak tot 
het voeren van een innovatiebeleid is daar aangegeven. Er is bovendien in-
gegaan op enkele sociale voorwaarden. 

In dit hoofdstuk zal worden omschreven welke factoren op het innovatie-
proces van invloed zijn, hoe deze te groeperen zijn en hoe ze als kernpunten 
in het innovatiebeleid zijn terug te vinden. In het bijzonder komen de manie-
ren aan de orde waarop het overheidsbeleid de technologische vernieuwing 
beïnvloedt. Beleidsmatig is een goed inzicht in deze factoren van wezenlijk 
belang om tot een goede inschatting van de effectiviteit van de diverse 
maatregelen te kunnen komen. 

Op deze wijze krijgt men in vogelvlucht een overzicht van de achtergron-
den van de genoemde kernpunten. De diverse kernpunten zullen in de vol-
gende hoofdstukken nader worden uitgewerkt. 

Ten slotte volgen nog enige opmerkingen over het programma «innova-
tiebevordering», dat de Regering in deze nota beschrijft, als geheel. 

3.1. HET TECHNOLOGISCH VERNIEUWINGSPROCES 

' Zie: 
1. MacCracken, Towards full employment and 

price stability, OESO, Parijs, 1977. 
2. Interfutures: the development of advanced 

industrial societies in harmony with that of 
developing countries, OESO, Parijs, 1979. 

3.1.1. De moeilijk te preciseren economische betekenis van techno 
logische vernieuwing 

Het lijdt geen twijfel dat technologische ontwikkelingsprocessen een zeer 
belangrijke rol gespeeld hebben bij het inzetten en in stand houden van de 
sterke economische groei in het derde kwart van deze eeuw. Op veel deelge-
bieden zijn in de geïndustrialiseerde landen de afgelopen tientallen jaren 
dan ook beleidsinstrumenten ontwikkeld en onderzoekinstituten opgezet om 
deze processen te versterken of te begeleiden. Het feit doet zich daarbij ech-
ter voor, dat op grond van de bestaande economische theorieën niet goed is 
na te gaan hoe belangrijk die technologische invloed dan wel geweest is en 
hoe belangrijk hij in de toekomst nog kan zijn. Dit onvermogen komt onder 
andere voort uit het feit dat de technologische component vervlochten is 
met andere intensieve structurele veranderingsprocessen die zich in die pe-
riode voordeden1. 

Hier ligt een grote handicap wanneer men enigermate kwantitatief wil in-
schatten hoe effectief het gevoerde innovatiebeleid heeft doorgewerkt, ma-
cro-economisch en op het niveau van de onderscheiden sectoren. Een van 
de oorzaken van het gebrek aan overeenstemming rond de te hanteren 
meetmethoden is de vrij geringe aandacht die de economische wetenschap 
tijdens de periode van krachtige groei aan het technologische aspect van die 
groei schonk. Dergelijke meetmethoden zouden een hulpmiddel kunnen zijn 
om in het afwegingsproces tot bepaalde vormen van overheidsbeleid te ko-
men. 

Deelaspecten zijn uiteraard wel onderzocht. Zo hebben velen de evidente 
verbinding gelegd tussen technologisch ontwikkeling en produktiviteitsstij-
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ging2. Een belangrijk deel van de waargenomen verschillen in produktivi-
teitsstijging tussen bedrijfstakken zou daarbij toe te schrijven zijn aan ver-
schillen in de hoogte van R en D-uitgaven. 

Toch zou het onjuist zijn om uit onderstaande tabel te concluderen dat bij 
voorbeeld de chemie alleen door een grote R en D-inspanning tot één van de 
trekpaarden van onze bedrijvigheid is geworden. Dergelijke overzichten zijn 
namelijk onvolledig doordat de aanzienlijke uitgaven die binnen sommige 
bedrijfstakken aan collectieve researchprogramma's worden gedaan er niet 
in meegerekend zijn. Ook werken de researchwerkzaamheden die door de 
overheid bekostigd worden en bij voorbeeld in de diverse (semi-)overheids-
instellingen uitgevoerd worden, ook als men alleen naar de financiële input 
kijkt, niet in alle sectoren even krachtig door. 

Ten slotte worden ook via investeringen in nieuwe apparatuur voortdu-
rend vernieuwingen in de produktiestructuur en distributiestructuur geïntro-
duceerd. De daarvoor geleverde R en D-inspanning is terug te vinden in de 
sector waar de apparatuur vandaan komt, niet in de sector waar het nieuw 
ontwikkelde materiaal wordt ingezet. Gezien de aard van produkten, produk-
tieprocessen en distributiemethodieken heeft ook niet iedere sector dezelfde 
behoefte aan technologie. 

Het is aldus goed verklaarbaar dat de R en D-inspanning van de diverse 
sectoren sterk uiteenloopt. Het meten van één van de weinige kwantificeer-
bare inputsvan het innovatieproces, te weten de R en D-inspanning, is dus 
een onbetrouwbaar hulpmiddel bij het vormen van het overheidsbeleid. 

Tabel 3.1. Uitgaven voor research en ontwikkeling per bedrijfstak (1976) 

Bedrijfstakken Absoluut 
(min.) 

% van omzet 

Metaalindustrie (inclusief elektronische industrie) 
Chemische industrie 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Leer, rubber- en kunststofverwerkende industrie 
Hout-, papier- en grafische industrie 
Text iel-en kledingindustrie 
Bouwmaterialen, aardewerk" en glasindustrie 
Transport, opslag, communicatie) 
Zakelijke dienstverlening ) 
Landbouw en visserij 
Bouwnijverheid en installatiebedrijven 
Openbare nutsbedrijven 
Overigen 

299 2,8 
893 4,4 
145 0,4 
13 0,4 
9 0,1 
12 0,2 
7 0,2 

105 -
31 0,1 
28 0,1 
10 0,1 
18 -

Totaal 2570 

Bron: CBS. 

2 Zie voor een overzicht: G. G. F. M. Husmann, 
Produktiviteit: feit of fictie? Interuniversitaire 
interfaculteit bedrijfskunde. Delft 1978. 

Ook het meten van de innovatie-oufpi/t levert hooguit enige algemene 
aanwijzingen op. Het meten gebeurt idealiter door optelling van alle con-
creet toegepaste vindingen in een bedrijfstak, gewogen naar het relatief be-
lang. Zo zijn er onder andere metingen verricht naar het aantal octrooien per 
bedrijfstak, de hoogte van de bruto-investeringen, het aantal nieuw inge-
voerde produkten en processen en het gedeelte van de omzet dat behaald 
werd met produkten die in de laatste vijf jaar geïntroduceerd werden. Nog 
moeilijker dan bovenstaande indicatoren zijn zaken als marktinzicht, goed 
management en voldoende risicokapitaal te meten. Toch zijn deze factoren, 
zoals in 3.1.3 uiteengezet zal worden, mede bepalend voor het al dan niet 
slagen van innovatiewerkzaamheden in het individuele bedrijf. 

Ten slotte is innoveren een creatief proces. Dit proces wordt gedragen 
door personen die hun deskundigheid pogen om te zetten in tastbare zaken. 
Hier ligt een andere hoofdoorzaak voor de constatering dat de invloed van 
technologische innovatieprocessen op de economische ontwikkeling hoog-
uit op deelpunten te kwantificeren is. Deze koppeling aan de factor arbeid 
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zorgt ervoor dat nieuwe inzichten, die door scholing, praktijkervaring en mo-
biliteit verworven zijn, allengs in iedere sector van bedrijvigheid doordrin-
gen. 

De uitwerking van een door de overheid te voeren innovatiebeleid zal niet 
exact te analyseren zijn in strikt economische termen. Deze constatering 
geldt uiteraard in versterkte mate voor de invloed van het innovatiebeleid op 
de realisering van de verdere sociaal-economische doelstellingen. Er is lang-
zamerhand wèl een behoorlijk inzicht ontstaan in de kwaliteitwan de invloe-
den die de overheid bewust op technologische innovatie kan uitoefenen. Op 
grond daarvan is, ook in het verleden, door de overheden van de geïndustria-
liseerde landen duidelijk een technologiebeleid gevoerd. Het denken op dit 
terrein is ook voortdurend bijgesteld3. 

De afgelopen jaren vindt dit mede plaats na internationale vergelijking van 
het instrumentarium. Onder andere de studies binnen het Zes Landen Pro-
ject, dat in 1975 hiervoor is opgezet, hebben hier baanbrekend werk verricht. 
Hier kwam door de gekozen aanpak van de deelnemende landen een grote 
hoeveelheid internationaal vergelijkingsmateriaal voorhanden (uit Canada, 
Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Neder-
land - t e weten het Ministerie van Economische Zaken en de Centrale Orga-
nisatieTNO). 

De resultaten van dit Zes Landen Project hebben mede ten grondslag gele-
gen aan het in deze nota gepresenteerde beleid: er wordt gebruikgemaakt 
van de sterke kanten (of comparatieve voordelen) van ons land. Maatreaelen 
die in andere landen effect sorteren, zijn of worden op hun merites onder-
zocht en eventueel overgenomen. Daarnaast is een evenwichtig instrumen-
tarium opgezet dat aandacht geeft aan de hoge kosten van innovatiewerk-
zaamheden, aan de risico's die er voor het bedrijfsleven aan verbonden zijn 
en aan de bijdragen die R en D-instellingen en andere instanties rfi de inno-
vatie-infrastructuur zullen kunnen leveren. Dit moge blijken uit 3.2. Een korte 
karakterisering van het innovatiebeleid in andere landen staat in 3.3.3 ver-
meld, een uitgebreider overzicht daarvan in bijlage 3. 

3.1.2. Selectie-omgeving en technologische trajecten bepalen de richting 
van innovatieprocessen 

3 Zie: «Het huidige internationale klimaat en 
beleidsbeslissingen inzake technische inno-
vatie», SPRU/universiteit Sussex, VK en 
SVV/TNO, 1978, Staatsuitgeverij, 's-Gravenha-

ge 
4 Zie R. R. Nelson, S. G. Winter, Research Poli-
cy, 6(1977). De betekenisvan deze beschou-
wingen is onder andere daarin gelegen dat ze 
ook binnen andere organisaties dan bedrijven, 
bij voorbeeld binnen de overheid en in de 
quartaire sector zijn toe te passen. De drijfve-
ren aldaar liggen uiteraard dan wel anders dan 
binnen de onderneming. 

De beslissing om al dan niet te starten met vernieuwingsprocessen voor 
goederen en diensten, produktie- en distributieprocessen vindt in het 
systeem van de georiënteerde markteconomie, zoals dat in ons land bestaat, 
doorgaans in het bedrijfsleven zelf plaats. Het hanteren van een beeld waar-
in de onderneming een aantal deels interne, deels externe inputs voor ver-
nieuwing bij elkaar brengt en omvormt tot succesvolle produkten of proces-
sen zou echter te simplistisch zijn. Dit beeld doet geen recht aan de intensie-
ve wisselwerking die er is tussen natuurwetenschappelijke en technische 
kennis enerzijds en de technisch-economische en marktsituatie anderzijds. 
Juist deze wisselwerking vormt de voedingsbodem voor technologische in-
novaties. Een verscheidenheid aan instanties buiten het bedrijf speelt in dit 
proces een belangrijke rol. 

Aangezien de invloed die de overheid op het innovatieprodukt in het indi-
viduele bedrijf uitoefent vaak weinig rechtstreeks is, wordt in het navolgen-
de een enigszins breder model gehanteerd. Daarin wordt aangesloten bij het 
denkbeeld dat de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling in belangrijke 
mate bepaald wordt door twee elementen: technologische trajecten en de 
selectie-omgeving*. 

Essentieel is de wisselwerking tussen deze twee begrippen. De begrippen 
selectie-omgeving en technologisch traject hebben enige overeenkomst met 
twee begrippen die in dit verband ook wel gehanteerd worden, «demand 
pull» (trekkracht van de vraag) en «technology push» (druk vanuit de techno-
logie). De begrippen trekkracht en druk suggereren echter een eenzijdigheid 
die in het merendeel der innovatieprocessen in de onderneming niet aanwe-
zig is. Integendeel, veelal gaat het om invloeden die elkaar versterken. 
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Technologische trajecten zijn de st romingen die in een bepaalde periode 
de r ichting bepalen waar in ondernemingen en onderzoekinstel l ingen naar 
nieuwe of aangepaste produkten of processen zoeken. Aan de basis van de-
ze trajecten ligt veelal een hechte kern van wetenschappel i jke kennis. Voor-
beelden van dergelijke trajecten zijn het streven naar schaalvergrot ing, het 
vervangen van natuurl i jke materialen door kunststoffen, het toepassen van 
elektronische componenten en miniaturisatie. Een bepaald succesvol ont-
werp bepaalt vaak ook voor vele jaren de r ichting waar in voor het betreffen-
de gebied naar vern ieuwing word t gezocht. Voorbeelden hiervan zijn onder 
meer de v l iegtu igontwerpen en de ontwikkel ing van diverse krachtbronnen. 
Een eenmaal ingeslagen pad word t zo lang mogel i jk gevolgd. 

Oorzaken voor het ontstaan van dergeli jke trajecten zijn doorgaans"te v in-
den in het feit dat bepaalde, nieuwe wetenschappel i jke feiten benut worden. 
Deze leiden, binnen een min of meer gegeven context van technisch-econo-
mische haalbaarheid, tot geheel nieuwe toepassingen. Het in stand bli jven 
van het traject hangt sterk samen met de ople id ing van bepaalde generaties 
technici en ontwerpers, met de reeds gedane invester ingen, en met het ge-.„ 
drag van concurrenten bij andere ondernemingen en onderzoekinstel l ingen. 

Het begrip select ie-omgeving omvat alle factoren die van buiten op de 
vern ieuwende onderneming inwerken en die, naast het technisch mogeli jke, 
bepalen welke vo rm de innovat ie ten slotte zal aannemen. Diverse belangen 
organisaties spelen hier een belangrijke rol , alsmede de polit ieke besluitvor-
m ing , vaak juist op regionaal of plaatselijk niveau. Uiteraard valt onder dit 
begr ip ook het al dan niet door de markt geaccepteerd worden van nieuwe 
produkten, processen, diensten en systemen. Bij de invloed die de overheid 
vanui t deze gezichtshoek heeft, valt met name te denken aan het f inancieel-
economische klimaat, het fiscale en sociale kl imaat, het export-, regionale, 
consumenten- en sectorbeleid en aan de bestaande wet ten, regels en nor-
men. 

Ook het gegeven dat het innovatiebeleid gevoerd moet worden in een in-
ternat ionale omgev ing levert mogel i jkheden en beperkingen die tot de se-
lect ie-omgeving gerekend worden . Belangrijk is dat het ontstaan en vooral 
het in stand bli jven of verlaten worden van technologische trajecten krachtig 
beïnvloed word t door de druk vanuit deze select ie-omgeving. 

Door uit te gaan van de wisselwerking tussen technologische ontwikke-
l ing, in het bijzonder in de vo rm van technologische trajecten, en selectie-
omgev ing bij innovatieprocessen, komen automat isch ook de verschil lende 
instanties aan de orde die het opt imaal funct ioneren van beide soorten ex-
terne beïnvloeding bepalen. De vier belangrijkste zijn daarbi j de andere on-
dernemingen, de onderzoekinstellingen, de adviserende en informatiever-
zorgende instanties en de overheid. De manier waarop deze instanties met 
de innoverende onderneming samenwerken bepaalt in belangri jke mate of 
van een vruchtbare inst i tut ionele omgev ing voor innovat ie kan worden ge-
sproken. Een belangrijke taak van de overheid ligt in het tot stand brengen 
van een voor innovatie bevorderl i jke samenwerking tussen deze instanties, 
opdat het innoverend vermogen van het individuele bedrijf versterkt wordt . 
Juist omdat de overheid niet alleen maar als «actor» naast de over igen op-
treedt, maar omdat zij de voorwaarden waaronder die overigen fuct ioneren 
sterk bepaalt. 

Door een onderneming zal in deze wisselwerking tussen technologische 
trajecten en select ie-omgeving een keuze moeten worden gemaakt voor het 
ui tvoeren van een bepaald project. Daarbij dient uiteraard ook met een groot 
aantal factoren die binnen de onderneming de verdere strategievorming be-
palen, rekening te worden gehouden. Hierop word t in de volgende para-
graaf ingegaan. 
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Schematisch weergegeven kan men zich dit geheel aldus voorstellen: 
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TECHNOLOGISCHE TRAJECTEN 

3.1.3. Factoren die het innovatieproces binnen de onderneming 
beïnvloeden en karakteristieken van het proces 

In deze paragraaf valt de nadruk op de individuele onderneming. De alge-
mene begrippen technologische trajecten en selectie-omgeving worden toe-
gespitst op een aantal factoren die bij het verloop van het innovatieproces 
een rol spelen. 

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen de noodzaak van voldoende 
marktkennis, technische kennis en de veranderingen daarin, financiële mid-
delen, goede interne organisatie, de noodzaak van een systematische strate-
giebepaling en het belang van een creatieve inbreng van verschillende per-
sonen. 

De aanwezigheid van deze «ingrediënten» is een noodzakelijke, echter 
geenszins afdoende, voorwaarde om een innovatieproces met enige kans 
van slagen te starten. Grondgedachte is dat een «ideaal» innovatieproces 
een creatief en bewust zoekproces is. Een proces dat zich afspeelt in het 
raakvlak van natuurwetenschappelijke, technische en marktmogelijkheden 
en van de technisch-economische situatie van het bedrijf. 

In de situatie van het bedrijf spelen niet alleen de specifieke markterva-
ring, technische ervaring en concurrentiepositie mee, maar ook de nationale 
en vaak mondiale economische situatie. Onzekerheid is in het innovatiepro-
ces dan ook een essentieel kenmerk. Kans op succes is aanwezig, zekerheid 
daarover nooit. Omdat slechts een klein deel van de gestarte innovatiepro-
cessen in een technisch en commercieel succes zal resulteren, is het zaak de 
kansen daarop zo vroeg mogelijk in te schatten. 

3.1.3.1. Strategie 

De hoofdzaak van een op vernieuwing gericht management is het syste-
matisch uitstippelen van het bedrijfsbeleid. Het starten van vernieuwings-
processen is één van de uitkomsten van dit proces. Voor de uitvoering van 
die vernieuwingsprocessen is het zaak op systematische wijze een innova-
tiestrategie te bepalen. Rekening houdend met de diverse sterke en zwakke 
punten van de onderneming dient uit een aantal alternatieven een bepaalde 
strategie gekozen te worden. Dit kiezen kan men beschouwen als een geor-
ganiseerd selectieproces: als antwoord op een reële of potentiële behoefte 
selecteert de onderneming uit een aantal ideeën. 

Slechts een enkele onderneming heeft de mogelijkheid om zelf speurwerk 
uit te voeren op terreinen die voor de onderneming bruikbare, commerciali-
seerbare ideeën kunnen opleveren. Veelal zal men zich in belangrijke mate 
laten leiden door reeds aanwezige marktkennis, ontwikkelings- en produk-
tiedeskundigheid. De stap naar volledig nieuwe produkten of volledig onbe-
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kende markten wordt slechts zelden gezet. Vele ondernemingen in ons land 
beschikken bovendien slechts over beperkte faciliteiten om het gekozen idee 
in eigen bedrijf verder te ontwikkelen. Vooral middelgrote en kleine bedrij-
ven zullen ontbrekende deskundigheid veelal extern moeten verwerven. 

Het kiezen van een innovatiestrategie is niet alleen voor de onderneming 
een zeer essentiële stap in het vernieuwingsproces. Ook voor de afnemer is 
dit de meest essentiële fase, omdat in deze fase bepaald wordt hóe de voor-
keuren van de consument ingeschat zullen worden in de ondernemingsstra-
tegie en welk aanbod daaruit zal voortvloeien. 

Bij het kiezen van een innovatiestrategie is recentelijk als criterium gaan 
meespelen in welke mate de onderneming rekening houdt met de maat-
schappelijke effecten die het eigen functioneren heeft. Dit criterium schenkt 
aandacht aan zaken als invloed op de werkgelegenheid en andere sociale 
implicaties van het vernieuwingsstreven, consumentisme, energie- en mi-
lieu-aspecten, invloed op de regio, etc. Behalve op basis van wettelijke re-
gels zijn de ondernemingen niet verplicht aan dit ruimere beeld aandacht te 
schenken. Het vergaren van informatie op deze terreinen kan voor de onder-
neming uiterst moeilijk zijn. Ondergetekenden achten het een positieve ten-
dens dat steeds meer met dit ruimere ondernemingsbeeld rekening gehou-
den wordt. 

3.1.3.2. Markt 

Zowel het brengen van een vervangend produkt op een bestaande markt 
als het aanbieden van nieuwe produkten aan een (soms nog niet geheel dui-
delijke) bestaande markt vereist een uitermate grote kennis van die markt. 
Deze marktverkenning, bij grote ondernemingen een proces dat in het ge-
heel van innovatie-activiteiten is geïntegreerd, is bij vele kleinere onderne-
mingen een belangrijke knelpunt. Dat geldt eveneens voor het introduceren 
van een vervangend of nieuw produkt op de markt. Voor een effectief ge-
bruik van marktverkenningen en een succesvolle marketing is een goede on-
dernemingsleiding noodzakelijk. De marketing wordt uitgevoerd door -
schaarse - marketing-managers. Deze dienen volledig bekend te zijn met de 
ondernemingsstrategie. Te vaak nog wordt marketing in de kleinere onder-
nemingen gehanteerd als een mooi woord voor «verkoop». 

Een deel van de vereiste marktkennis kan opgedaan worden in diverse ge-
gevensbestanden in binnen- en buitenland die vaak vrij toegankelijk zijn. De 
daar aanwezige informatie is echter meestal te weinig gedetailleerd. Aanvul-
ling door goede contacten, een fijne neus en technisch gericht denken, zal in 
alle gevallen noodzakelijk zijn, wil men het doel van innovatie-activiteiten 
realiseren. 

3.1.3.3. Technische kennis 

De factor technische kennis kan op twee manieren een knelpunt vormen. 
Ten eerste bij de beoordeling van technische kennis die men reeds in huis 
heeft en daarnaast bij het pogen de nodige nieuwe deskundigheid te verwer-
ven, hetzij door eigen speur- of ontwikkelingswerk, hetzij door aankoop van 
externe kennis. Uiteraard zijn ook allerlei tussenstadia mogelijk. 

Versnelling en verbetering van de wijze waarop externe kennis beschik-
baar komt voor de onderneming, komen uitgebreid in deze nota aan de or-
de. 

3.1.3.4. Interne organisatie 

Een goed management zal er, naast de vele dagelijkse besognes, voor 
moeten zorgen dat het gehele interne functioneren zich in voldoende mate 
op het aangrijpen van nieuwe kansen richt. In vele kleine en middelgrote be-
drijven ligt hier een groot knelpunt. 
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Men zal zich in het innovatieproces moeten richten op het soepel laten 
ver lopen van de contacten tussen de diverse «interfaces» van het proces. De 
deelwerkzaamheden van bij voorbeeld ontwikkel ingsafdel ing, market ing-
groep, externe toeleveranciers, e t c , dienen voor een goed lopend proces 
nauwkeur ig op elkaar afgestemd te worden. Dit werk is, naar praktijkerva-
r ing en studies hebben ui tgewezen, bi jzonder essentieel. 

Dit proces kan in zekere mate aangeleerd worden. Diverse gespecialiseer-
de instanties richten zich hierop, alsmede op het begeleiden bij de uitvoe-
r ing van het proces en op het ui tvoeren van deelontwerpen. Het kiezen van 
de juiste instantie kan daarbij weer een probleem zijn. 

Het overheidsbeleid met betrekking tot deze advisering zal zich beperken 
tot het aanvul len en, indien daarom verzocht wordt , het bundelen van door 
anderen genomen init iat ieven. 

De interne organisatie dient verder niet alleen in vo ldoende mate op het 
aangri jpen van nieuwe kansen gericht te zi jn, maar ook over een voldoende 
hoog kwali teitsniveau te beschikken en voldoende f lexibel te zijn, opdat ge-
selecteerde vern ieuwingen op een zo effectief en efficiënt mogel i jke wijze op 
de markt en binnen de onderneming kunnen worden geïntroduceerd. Het 
overheidsbeleid ten aanzien van het wegnemen van knelpunten in het inter-
ne bedri j fsgebeuren van middelgrote en kleine ondernemingen zal geïnten-
siveerd worden . Dit houdt onder meer in dat er naast lopende activiteiten in 
het kader van kwaliteitsbeleid (het z.g. «kwaliteitsplan»), van het normalisa-
t iebeleid, en van de samenwerking met de Commissie voor de Ontwikke-
l ingsproblematiek van Bedri jven (COB/SER), in overleg met het bedrijfsle-
ven bezien zal worden waar aangr i jp ingspunten voor verbeter ing van de in-
terne bedri j fsvoering onderkend kunnen worden. Te denken valt hierbij aan 
goederenstroombeheers ing, kostpri jscalculatie en dergeli jke. 

3.1.3.5. Financiering 

Ook de f inancier ing kan een belangri jke rem zijn op het tot stand komen 
van innovaties, niet alleen voor kleine en middelgrote bedri jven. Als gevolg 
van de afnemende rendementen kunnen steeds minder ondernemingen risi-
codragende, kansrijke projecten f inancieren. De relatief hoge kosten van 
speur- en ontwikkel ingswerk spelen daarbij een duideli jke rol. Dit probleem 
doet zich uiteraard het sterkst voor wanneer getracht word t om op basis van 
een technologisch geavanceerd concept een geheel n ieuwe onderneming 
op te zetten. 

Er bestaan in ons land verschi l lende instanties die voor r isicodragende f i -
nanciering zorgen, maar er zijn nog belangrijke knelpunten, te we ten : de ma-
te waar in de bankwereld risico meedraagt, een zekere afkeer aan onderne-
merszijde om de verschaffers van risicokapitaal inzicht te geven in de be-
dr i j fsvoering en een onbekendheid met de risicokapitaal-verschaffende be-
dr i jven. 

3.1.3.6. De rol van personen 

Een essentieel, maar tamel i jk ongri jpbaar punt in het innovatieproces is de 
rol die personen spelen. Zij immers zijn verantwoordel i jk voor zaken als het 
genereren van ideeën, het overdragen van kennis of prob lemen, het wegen 
en combineren van beschikbare informat ie. 

Men kan zeggen dat het innovatieproces in belangri jke mate word t gedra-
gen door de creatieve inzet en deskundigheid van ind iv iduen, zowel van bin-
nen als buiten de onderneming. Niet alleen onderzoek en ontwikkel ingsper-
soneel dient hiertoe te worden gemobi l iseerd; veel innovaties komen ook 
voort uit inventiviteit en vakmanschap van product iepersoneel, meer nog: 
vloeien voort uit marktinzicht van commercië le afdel ingen. Mogeli jke aan-
gr i jp ingspunten voor beleid vormen hier onder andere goede bij- en nascho-
l ing, mobi l i te i t en de geneigdheid om buiten de muren van de eigen onder-
neming, sector of land te kijken. 
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Zo zou het onderwijs kunnen voorzien in de behoefte aan mensen die in 
staat zijn om tijdig marktbehoeften te herkennen en die daar met technisch 
vernuft op weten in te spelen. Meer aandacht voor probleemgericht werken 
en voor de vele aspecten die met produktontwikkeling in kleinere bedrijven 
samenhangen, lijkt in diverse opleidingen dan ook gewenst. 

Een belangrijk punt is dat sommige van de kwaliteiten die nodig zijn om 
het vernieuwingsproces in een onderneming draaiende te houden, niet aan 
te leren zijn. Bij het zoeken naar mensen met dergelijke kwaliteiten die vaak 
buiten de formele wetenschappelijke kanalen verworven worden, kan de 
overheid uiteraard geen hulp bieden. 

De houding die in de samenleving bestaat ten aanzien van zaken als mobi-
liteit en de bereidheid om ongewisse en ongebaande paden, die eventueel 
tot mislukking leiden, in te slaan, is eveneens van groot belang. In hoofdstuk 
2 werd daar reeds op gewezen. 

3.2. DE ROL VAN DE OVERHEID BIJ INNOVATIEPROCESSEN 

De in 3.1 genoemde elementen van het innovatieproces worden in deze 
paragraaf gebruikt om de invloed van het overheidsbeleid op innovatiepro-
cessen geordend weer te geven. Het gaat daarbij om: 

- de beïnvloeding van buiten de onderneming door de aard van bepaalde 
technologische trajecten en de impulsen vanuit de selectie-omgeving en 

- de invloed vanuit eerdergenoemde factoren binnen de onderneming. 
Uitvoeriger beschouwingen over de aard van de relatie tussen technologi-

sche vernieuwing en de hierna te onderscheiden overheidsterreinen komen 
in de overige vier hoofdstukken van deze nota achtereenvolgens aan de or-
de. 

De overheid oefent een zekere invloed uit op alle in 3.1.3 genoemde facto-
ren die binnen het individuele bedrijf het innovatief vermogen bepalen. Ge-
kozen is voor een integrale behandeling van deze materie onder het thema 
«vernieuwingsmogelijkheden van het bedrijfsleven zelf». Dit wordt als eer-
ste onderscheiden terrein behandeld in hoofdstuk 4. 

Naar de mate waarin ze de technologische trajecten dan wel de selectie-
omgeving beïnvloeden kunnen nog 4 groepen worden onderscheiden van 
terreinen van overheidsbeleid die een grote betekenis voor innovatie heb-
ben: 

a. - Het globaal financiële en sociaal-economische beleid. 
- Het fiscaal beleid en het beleid met betrekking tot de arbeidsmarkt. 
- Het regionaal sociaal-economisch beleid. 

Van deze beleidsterreinen zal een globale werking op de selectie-omge-
ving uitgaan. De beschikbare financiële ruimte, het «psychologische kli-
maat» en de aanwezigheid van werknemers met adequaat kennisniveau 
spelen hierin een rol. Dit onderwerp is in hoofdstuk 2 reeds goeddeels be-
handeld. Het financieel-economisch beleid ten aanzien van industriële on-
dernemingen valt onder het in hoofdstuk 4 behandelde thema. 

b. - Het beleid met betrekking tot de R en D-infrastructuur. 
- Het onderwijsbeleid. 

Deze oefenen hun invloed vooral uit op het vergroten van de technologi-
sche mogelijkheden (dat wil zeggen ze richten zich vooral op de technologi-
sche trajecten). Beide onderwerpen komen in hoofdstuk 5 aan de orde onder 
het thema «verbeterde werking van de R en D-infrastructuur en versterkte 
aandacht binnen het onderwijs voor technologische vernieuwing». 

c. - Het beleid met betrekking tot advisering. 
- Het informatieverzorgingsbeleid. 

Maatregelen op deze punten maken vooral deel uit van de selectie-omge-
ving. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan onder het thema «verster-
king op het punt van advisering en informatieverzorging aan het bedrijfsle-
ven». 
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d. - Hetfacettenbeleid. 
- Het beleid met betrekking tot diverse gebieden als volksgezondheid, 

vervoer, etc. 
De overheid beïnvloedt door haar beleid op deze terreinen direct de vraag 

(hetzij van haarzelf, hetzij van anderen) die een prominente plaats in de se-
lectie-omgeving inneemt. 

- Het aanschaffingenbeleid. 
- Het reguleringsbeleid. 
Ook deze vormen van beleid beïnvloeden in eerste instantie de selectie-

omgeving. Ze geven een bepaalde structuur aan de overheidsinvloed met 
betrekking tot deze selectie-omgeving. Deze onderwerpen komen in hoofd-
stuk 7 uitgebreid aan de orde. 

3.3. ACHTERGRONDEN 

3.3.1. Algemeen 

Een aanpak volgens de hiervoor geschetste kernthema's doet naar de me-
ning van ondergetekenden recht aan het gecompliceerde karakter van het 
innovatieproces. Het zal duidelijk zijn dat het beleid, zoals in deze nota gefor-
muleerd, niet alleen nieuwe zaken omvat. Veel van het inzicht dat in deze 
materie gedurende de laatste jaren gegroeid is, was reeds eerder op experi-
mentele wijze in praktische initiatieven vertaald. Reeds eerder werd verwe-
zen naar het werk van het Zes Landen Project. Het rapport rond beleidsbe-
slissingen inzake technologische innovatie, opgesteld door de Science Poli-
cy Research Unit van de Universiteit van Sussex, in samenwerking met de 
Stafgroep Strategische Verkenningen van TNO, geeft nog steeds eer̂  goede 
indruk van de gecompliceerdheid van de materie. 

Het is duidelijk dat de overheid van oudsher voornamelijk haar directe in-
vloed op het innovatief vermogen van het bedrijfsleven uitoefent via de 
technologische invalshoek. Het zou onverstandig zijn deze invalshoek niet 
krachtig te blijven gebruiken. Vaak kan ook, door in het eerste stadium van 
veranderingsprocessen een helpende hand te bieden, een zekere hefboom-
werking worden veroorzaakt die grote gevolgen heeft voor het toekomstige 
pakket van bedrijvigheid in een land. Daarnaast zal ruimere aandacht ge-
schonken moeten worden aan het bewust benutten van de selectie-omge-
ving als belangrijke beïnvloedingsfactor van het innovatieproces. Hierbij be-
hoort aandacht voor de markt en deze is dan ook tot een van de thema's 
(hoofdstuk 7) van deze nota gekozen. 

3.3.2. Waarom de gekozen kernthema's 

Uit de schematische aanduiding in 3.2 volgt dat de gekozen hoofdlijnen 
waarlangs het beleid in de volgende hoofdstukken gepresenteerd wordt, ge-
relateerd zijn aan enkele kernpunten van het technologische vernieuwings-
proces. De motivering om juist nu op deze punten beleid te voeren is deels 
in hoofdstuk 2 van deze nota al gegeven. Hierna wordt per kernpunt nog kort 
ingegaan op de motivatie. 

Ten aanzien van de versterking van de vernieuwingsmogelijkheden van het 
bedrijfsleven 

Binnen de in hoofdstuk 2 geschetste context wordt de noodzaak tot tech-
nologische innovatie toegespitst op de bijdragen aan vernieuwing in indus-
trie en dienstensector. In die sectoren dienen de diverse mogelijkheden tot 
technologische vernieuwing te worden omgezet in (commerciële) innova-
ties. Door voornamelijk structurele problemen is de concurrentiepositie in 
verscheidene sectoren van bedrijvigheid zorgwekkend. Naast een verster-
king van het macro-beleid, waarop eerder werd ingegaan, is het daarbij no-
dig te streven naar een pakket van goederen en diensten dat naar produktie-
methode, functie en kwaliteit hoogwaardig is. 
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Op langere termi jn passen delen van de huidige industriële voortbren-
gingsstructuur, zoals met name uit het facettenbeleid al blijkt, vri j slecht bij 
de ui tgangspunten waar momenteel in ons land van uitgegaan wordt . On-
dergetekenden menen dat een op selectieve groei gerichte f i losofie goed ge-
schikt is om de bovengesignaleerde noodzakelijke geleidelijke aanpassing te 
realiseren. Indien dan tenminste word t afgezien van een sterke bescherming 
van economische posities met geringe duurzaamheid. Voortdurende ver-
n ieuwing moet daartoe voor het bedri j fsleven mogel i jk worden gemaakt. 
Daarbij dient niet pr imair gedacht te worden aan het bevorderen van door-
braken op technologisch terrein, doch veeleer aan het mogel i jk maken van 
voor tdurende, geleideli jk groeiende vern ieuwingen op basis van bestaande 
technologische mogel i jkheden en verbeter ingen. 

Als ons land profi j t wi l trekken van de mogel i jkheden die kleine en midde • 
grote bedri jven door hun toegenomen betekenis voor werkgelegenheid en 
investeringen bieden, dan stelt dat speciale eisen aan het inst rumentar ium. 
Dit inst rumentar ium dient dan wel te worden afgestemd op het gegeven dat 
de aanwezigheid van een klein aantal zeer grote ondernemingen voor ons 
land reeds een onbetwistbaar sterk punt is. Een inpassing van deze strategie 
in het bredere, in hoofdstuk 2 geschetste kader, staat daarbij voorop. 

Tevens zal rekening gehouden worden met de bijzondere posit ie die de 
zwakke regio's in onze economie innemen. Met name zal in dit verband een 
afs temming op het reeds bestaande regionale inst rumentar ium plaatsvin-
den. 

Ten aanzien van de versterking van de R en D-infrastructuur 

In Nederland is het overgrote deel (ca. 95%) van de gelden die de overheid 
aan onderzoek uitgeeft, besteed aan het opbouwen van een onderzoekpo-
tentieel dat buiten de ondernemingen staat. Dit percentage is duideli jk hoger 
dan in andere landen. Bovendien wijzen vergeli jkende gegevens van de EG 
uit dat de categorie «industriële produktivi tei t en technologie» een gering 
aandeel vormt van de Nederlandse overheids-R en D-middelen. 

Eveneens zijn er indicaties dat bij voorbeeld de samenwerking tussen uni-
versiteiten en hogescholen enerzijds en het bedri j fsleven anderzijds in ande-
re landen vaak hechter vormen heeft aangenomen. Dit alles legt de verpl ich-
t ing op om extra veel aandacht te besteden aan een oriëntatie van dit poten-
tieel op de maatschappi j , in het bijzonder op het bedri j fsleven. Voor zekere 
delen is die oriëntatie er in meer of mindere mate wel , maar mede in het licht 
van de veranderde omstandigheden is versterking wenseli jk en mogeli jk. 
Ondergetekenden zijn van mening dat de hier aangeduide heroriëntatie 
noodzakelijk is om de overheidsmiddelen voor de niet tot het bedri j fsleven 
behorende onderzoekinstel l ingen in reële te rmen te handhaven. Zij zijn er 
tevens van overtuigd dat bij een succesvolle heroriëntatie een aanzienlijke bi j-
drage aan de vernieuwing in het bedri j fsleven word t gegeven. Zeker als, zo-
als in het voornemen ligt, het bedri j fsleven door middel van overheidssteun 
een ruimere armslag krijgt om vernieuwingsprojecten aan te pakken. 

Een tweede overweging is dat er momenteel in dit (semi-)overheidsonder-
zoek potentieel een duideli jk groeiende bereidheid bestaat om zich bij de 
oriëntatie van het langere-termijn-speurwerk rekenschap te geven van de 
behoeften van de maatschappi j , daarbij rekening houdend met de specifieke 
sterke en zwakke punten van het Nederlandse bedri j fsleven. Ook de bereid-
heid om bij het overige speur-, ontwikkel ings- en adviseringswerk een grote-
re prakti jkgerichtheid aan de dag te leggen, neemt duideli jk toe. 

Een derde overweging is dat niet alleen een versterkte samenwerking 
wenseli jk is tussen (semi-)overheidsinstel l ingen en bedri j fsleven; onderge-
teKenden menen, dat een deel van deze extra inspanning zeker ook gebruikt 
kan worden om de samenwerking binnen het bedri j fsleven, bij voorbeeld 
tussen grote en kleine ondernemingen, te versterken. 
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Ten aanzien van de versterking op het punt van advisering en informatiever-
zorging 

De argumenten om advisering en informat ieverzorging tot een derde 
kernpunt te maken, zijn voornamel i jk gelegen in de ietwat verbrokkelde en 
soms onoverzichtel i jke structuur die in deze in ons land aanwezig is. Een be-
ter op elkaar afgestemd funct ioneren van de diverse organisaties die zich op 
dit terrein bewegen, kan met name aan kleinere bedri jven een ruggesteun 
voor hun innovat ie- inspanningen betekenen. 

Ten aanzien van een versterkte inzet van technologie in het kader van het fa-
cettenbeleid, reguleringen- en opdrachtenbeleid 

Via deze methodieken oefent de overheid een zeer grote directe invloed 
uit op de r icht ing van technologische vern ieuwing. Hoewel het in beide eerst-
genoemde punten van het innovat iebevorderend karakter nooit pr imair zal 
staan, l iggen hier toch kansen om een zeker tegenwicht te bieden aan de 
kostenverhogingen die de beleidsmaatregelen voor het overgrote deel van 
het bedri j fsleven met zich mee zullen brengen. Het beleid dat gericht is op 
het geven van opdrachten to t het ontwikkelen van bepaalde technologische 
goederen of diensten, ook in de vo rm van demonstrat ieprojecten, is in ons 
land slechts op enkele terreinen goed van de grond gekomen. Te denken valt 
aan de terreinen defensie, waterstaat en PTT. Versterking en verbreding er-
van l iggen in de rede vanwege de aantoonbare resultaten die, ook in andere 
landen, met dit inst rument zijn behaald. 

3.3.3. Samenhang, u i tvoer ing en evaluatie van de maatregelen van het pro. 
gramma «innovatiebevordering» 

Samenhang 

Rond bovengenoemde kernpunten is een samenhangend pakket van in-
novat iebevorderende maatregelen ontworpen. Een overzicht van de maatre-
gelen en van de f inanciële consequenties daarvan bevindt zich aan het 
eind van de samenvat t ing. 

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk is aangegeven hoe de hoofdl i j -
nen van het voorgestelde beleid vanuit diverse invalshoeken inspelen op de 
essentiële aspecten van het technologische vernieuwingsproces. De samen-
hang bli jkt eveneens uit de wijze waarop deze hoofd l i jnen zich concentreren 
op de diverse betrokkenen bij ui tvoering en ondersteuning van innovatie-
processen: de ondernemingen, de onderzoekwereld, de instanties op het 
terrein van de advisering en informat ieverzorging en de overheid. 

Daarom mag verwacht worden dat het effect van de afzonderli jke maatre-
gelen versterkt zal worden door de combinat ie ervan. Bij de afzonderli jke 
maatregelen zullen diverse relaties in concreto worden aangegeven. 

Uitvoering 

De wijze van ui tvoer ing komt bij elk van de verschi l lende maatregelen af-
zonderli jk aan de orde. De Regering wi l echter benadrukken dat zij het hand-
haven van de samenhang tussen de diverse maatregelen zinvol v indt . Dat 
geldt op beleidsniveau, het geldt eveneens op werkn iveau: goede contacten 
zijn nodig opdat een snelle en juiste aansluit ing tussen diverse maatregelen 
bereikt kan worden . Daarmee zullen innovat ieprocessen een zo breed moge-
lijke st imulans kri jgen. 

De eerste twee ondergetekenden, die met de ui tvoer ing van het meren-
deel der maatregelen zijn belast, zullen in overleg met de derde ondergete-
kende afspraken maken over de voor tgang en ui tvoer ing van het program-
ma innovat iebevorder ing. 
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I 

Evaluatie 

Ondergetekenden zijn van mening dat zij met het in deze nota gepresen-
teerde innovat ieprogramma een reeks zinvolle en elkaar aanvul lende maat-
regelen presenteren. Niettemin is het moei l i jk van te voren de effecten van 
maatregelen met enige zekerheid aan te geven. Onder andere om die reden 
zullen zij ernaar streven een aantal criteria te ontwikkelen aan de hand waar-
van de maatregelen zinvol zullen worden geëvalueerd. Met belangstel l ing 
word t onder andere kennis genomen van enkele recente init iatieven in de 
Bondsrepubl iek Duitsland op het gebied van de evaluatie van innovatie-
maatregelen en van init iatieven in het kader van het Zes Landen Project. De 
resultaten van deze evaluatie, te zijner t i jd in een voortgangsrapportage 
neergelegd, zullen ertoe kunnen leiden dat sommige maatregelen na enkele 
jaren verdwi jnen, dat andere worden bi jgesteld en dat weer andere worden 
geïntroduceerd. Ondergetekenden zullen het initiatief nemen om voor deze 
evaluatie voorzieningen te treffen. 

3.3.4. Informatie uit de sectoren landbouw, vliegtuigontwikkeling en natte 
waterbouw 

In bi j lage 3 van deze nota word t ingegaan op verdere inzichten in het inno-
vatieproces, vooral in organisatorische zin, zoals deze kunnen worden ver-
kregen uit bestudering van enige sectoren van bedr i jv igheid in ons land. De-
ze sectoren zijn hier de landbouw, de v l iegtu igontwikkel ing en de natte wa-
terbouw. Drie sectoren waar in, naar internationale maatstaven gemeten, het 
innovatieproces vaak bijzonder goed ver loopt. Een intensieve samenwer-
king tussen overheid, onderzoek en bedri j fs leven, in een voor elke sector ei-
gen v o r m , lijkt hiervoor mede de grondslag te vormen. Hierbij kan nog wor-
den opgemerkt dat ook een studie van innovatieprocessen in grote onderne-
mingen een goed inzicht kan verschaffen in deze problematiek en in de mo-
gelijke oplossingen. 

Wel moet worden bedacht dat deze drie sectoren een enigszins a-typisch 
karakter hebben (gesloten circuit, grote rol van de overheid, veel persoonl i j -
ke contacten, sterke onderzoektradit ie), hetgeen tot voorzicht igheid noopt 
bij het projecteren van de ervaringen alhier op andere sectoren. 

Het geordend ver loop van voor tbreng ing en toepassing van kennis is daar 
ongetwi j fe ld de voornaamste st imulans voor innovaties geweest. In alle pro-
jecten bli jkt de kwaliteit van het onderwi js /onderzoekcomplex belangri jk te 
zijn. 

Verder bli jkt dat de prikkel tot innoveren word t bepaald door externe be-
dreigingen of door verworven mogel i jkheden. Men onderkent in deze drie 
sectoren de grote betekenis van een sterk onderzoekpotentieel. Alle projec-
ten laten zien dat een effectief innovat iebeleid slechts mogel i jk is als er in het 
bedri j fsleven een dwingende behoefte bestaat aan vern ieuwing. De over-
heid kan hierbi j een rol spelen door de noodzaak tot innovatie te verhogen, 
bij voorbeeld door aan de industrie eisen te stellen die passen in de (toekorrv 
stige) eisen die de wereldmarkt stelt en die stroken met het facettenbeleid. 

Ondergetekenden wijzen ook op de voor deze sectoren getrokken conclu-
sie dat de praktijk- en gebruikersgerichtheid van het kennispotentieel in de 
sfeer van onderwi js en (semi-)overheidsinst i tuten dient te worden ver-
hoogd. 

Deze problematiek komt nader aan de orde in hoofdstuk 5.3. Tevens on-
derkennen zij de algemene geldigheid van de tevens voor deze drie sectoren 
getrokken conclusie dat het van belang is innovat iegelden selectief te be-
steden aan vooral de veelbelovende sectoren en projecten, mede om ver-
spi l l ing door een te grote versnipper ing te voorkomen. Nederland zal im-
mers op vele terreinen bewust moeten kiezen voor een «volgpolit iek» met 
betrekking tot het toepassen, al dan niet in licentie, van elders ontwikkelde 
technologieën. 
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Ten slotte zij nog gewezen op de betekenis die aan een onafhankelijk en 
krachtig liaison-apparaat kan worden toegekend. Hier ligt een zekere parallel 
met het stelsel van transferpunten dat de technologie-overdracht tussen on-
derzoekinstellingen en kleine en middelgrote bedrijven moet gaan bevorde-
ren. Dit systeem wordt toegelicht in 5.4.2.2. 

3.3.5. Hoofdlijnen van het innovatiebeleid in andere landen 

In bijlage 3 wordt ingegaan op het innovatiebeleid zoals dat in andere lan-
den gevoerd wordt. Daarbij gaat het er met name om juist die buitenlandse 
ervaringen te schetsen die aanknopingspunten bieden voor maatregelen en 
instrumenten die in ons land ontwikkeld en in de toekomst nog ontwikkeld 
kunnen worden ter bevordering van (industriële) vernieuwing. Hierbij moet 
overigens wel aangetekend worden dat buitenlandse successen niet zonder 
meer met dezelfde kans op resultaat verplaatsbaar of vertaalbaar zijn naar de 
Nederlandse situatie. Nogmaals zij opgemerkt dat de internationale context 
ook beperkingen oplegt aan, dan wel mogelijkheden creëert voor technolo-
gische vernieuwing en een daarop gericht beleid. 

In genoemde bijlage wordt allereerst opnieuw gewezen op de opmerkelijk 
geringe steun die de Nederlandse overheid het vernieuwend bedrijfsleven 
geeft, zowel direct door fondsen ter beschikking te stellen, als indirect door 
de eigen infrastructuur op industriële onderwerpen te richten. In landen als 
Frankrijk, Engeland, de VS en West-Duitsland wordt hier juist wèl veel aan-
dacht aan besteed. 

Vervolgens is interessant dat in diverse landen vanuit de universitaire we-
reld succesvolle initiatieven ontplooid zijn ter verbetering van de samenwer-
king met het bedrijfsleven. In bovengenoemde landen bestaat tevens de nei- « 
ging om veel onderzoek dat voor de overheid van belang is uit te besteden 
aan het bedrijfsleven. 

In de bijlage worden de activiteiten van adviesinstanties en centra voor 
collectief onderzoek vermeld alsmede van organisaties die uitvindingen wel-
ke gedaan zijn in overheidsinstellingen, universiteiten en in de industrie, 
commercialiseren. Het werk van verbindingsfunctionarissen aan universitei-
ten ten behoeve van het «interface» tussen bedrijfsleven en wetenschappe-
lijke wereld wordt toegelicht, alsmede de activiteiten op het gebied van tech-
nologische verkenningen. Bij al deze activiteiten liggen aanknopingspunten 
voor het in ons land verder te ontwikkelen beleid. 

Diverse programma's waarin overheid, industrie en universiteiten samen-
werken, hebben in het buitenland door de opbouw van de nodige deskundig-
heid, stellig tot concrete innovaties geleid of de voorwaarden daartoe ge-
schapen. Voorwaarde was daarbij wel dat de programma's in brede kring 
voorbereid en zorgvuldig geselecteerd werden. Facetdoelstellingen (ener-
gie, milieu en grondstoffen bij voorbeeld) blijken daarbij tot op zich zelf 
staande programma's te kunnen inspireren. 

Uit het verzamelde feitenmateriaal blijkt dat ook in het buitenland een ge-
richt opdrachten- en reguleringsbeleid van de overheid innovatiebevorde-
rend gewerkt heeft. Daarbij verdient een benadering vanuit functiespecifica-
ties de voorkeur boven het geven van produktspecificaties. Een regulerings-
beleid, dat niet onnodig streng is, kan impulsen geven voor vernieuwingen. 
Vroegtijdig inzicht in aard van de te stellen eisen en tijdstip waarop ze van 
kracht worden, is daartoe wel een voorwaarde. 
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4. Vernieuwing in het bedrijfsleven 

4.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk word t ingegaan op de aspecten die een rol spelen bij ver-
n ieuwing in het bedri j fsleven zelf. De verschil lende kenmerken van - en 
knelpunten bij - grote, respectievelijk kleine en middelgrote ondernemingen 
komen aan de orde, en de mogel i jkheden om te komen tot een voldoende ni-
veau van technische vern ieuwing in het bedri j fsleven. Voorts word t een uit-
eenzetting gegeven van het innovat iebeleid van de overheid dat direct aan-
gr i jpt op het bedri j fsleven. Onder het bedri j fsleven word t verstaan industr ie 
en commercië le dienstensector. Het accent ligt echter in dit hoofdstuk op de 
industriële sector gezien de specifieke kenmerken en knelpunten van indus-
triële bedri jven. In bijlage 4.3 word t nader ingegaan op een aantal aspecten 
van de commercië le dienstensector. 

In § 4.2 word t de rol van de grote, middelgrote en kleine ondernemingen 
in de economische structuur geschetst, waarna in § 4.3 en 4.4 word t ingegaan 
op specifieke eigenschappen en knelpunten met betrekking tot vern ieuwing 
in deze bedri jven. Ten aanzien van middelgrote en kleine ondernemingen 
word t hierbi j het belang van een externe ondersteuning van bestaande en 
van het creëren van nieuwe innovatieve ondernemingen benadrukt. In § 4.5 
word t beschreven hoe samenwerking tussen ondernemingen goede kansen 
kan bieden voor vooral kleinere bedri jven. In § 4.6 en 4.7 komen aan bod de 
f inancier ing van het bedrijfsleven en de kosten en risico's van speur- en ont-
wikkel ingswerk en innovatie. 

In § 4.8 tot en met 4.10 worden het overheidsbeleid geschetst en de 
maatregelen daarbinnen, gericht op kosten van van speur- en ontwikkel ings-
werk, risico's van innovatieprojecten en samenwerking op aandachtsgebie-
den. 

§ 4.11 beschrijft vanuit de invalshoek van technologische vern ieuwing een 
aantal van de maatregelen in het kader van het regionale sociaal-economi-
sche beleid. 

4.2. DE ROL VAN GROTE, MIDDELGROTE EN KLEINE ONDERNEMINGEN IN 
DE ECONOMISCHE STRUCTUUR, EN DE RELATIE MET HET 
VERNIEUWINGSBELEID 

In de jaren zestig waren het vooral de zeer grote en grote ondernemingen 
die gezien werden als de dragers van de economische groei en daarmee van 
de welvaart. Dit was ook juist. Deze ondernemingen - vaak ontstaan door 
sterke concentraties en schaalvergrot ingen - vervulden een dominerende 
rol in de economische structuur, leverden een sterke bi jdrage aan de groei 
van de werkgelegenheid en zorgden voor een hoog niveau van produkt- en 
procesinnovaties. In de jaren zeventig werd dit beeld echter - mede als ge-
vo lg van de economische recessie - genuanceerd, en de kleinere onderne-
ming kon zich in een groeiende belangstel l ing verheugen als onmisbaar ele-
ment in het geheel van economische bedri jv igheid. Kleinere ondernemin-
gen die door hun grote f lexibi l i teit bestand waren tegen de zich snel wi jzi-
gende omstandigheden, zagen mogel i jkheden zich tegen de recessie in te 
ontwikkelen. De toegenomen betekenis van de kleine en middelgrote on-
derneming in Nederland kan onder meer worden geïl lustreerd aan de hand 
van het aandeel van deze ondernemingen in de totale industr iële werkgele-
genheid en de investeringen. In de periode 1970-1976 steeg dit aandeel in 
de industr iële werkgelegenheid van circa 50% naar circa 60%, en in de totale 
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industriële investeringen van circa 45% tot circa 55%. Het overgrote deel 
van de Nederlandse export bleef daarentegen op naam staan van de grote 
en zeer grote ondernemingen. 

Naast het belang van middelgrote en kleine bedrijven in termen van werk-
gelegenheid en investeringen moet gewezen worden op het belang van de-
ze categorie als element in de economische structuur, naast de (zeer) grote 
ondernemingen. Het bestaan van vele en zeer gedifferentieerde afzetmark-
ten vraagt om een grote diversiteit in produktie en dienstverlening en daar-
mee om een structuur van elkaar aanvullende ondernemingen in alle groot-
te-klassen. In deze structuur kunnen grote en zeer grote ondernemingen 
voor de grote marktsegmenten opereren, en kunnen kleinere bedrijven in-
spelen op veranderingen in specifieke deelmarkten; ook kunnen onderne-
mingsactiviteiten die door hun specialistisch karakter of kleine schaal niet 
passen in de bedrijfsvoering van (zeer) grote ondernemingen worden uitbe-
steed aan middelgrote en kleine producerende en dienstverlenende bedrij-
ven. 

Zowel grote als middelgrote en kleine ondernemingen spelen een eigen 
rol in de economische structuur. Het overheidsbeleid gericht op vernieu-
wing in het Nederlandse bedrijfsleven zal dan ook moeten bijdragen aan een 
voldoende niveau van vernieuwingsactiviteiten in ondernemingen van uit-
eenlopende omvang en aard. De complexiteit en de vele schakeringen van 
de industriële en dienstverlenende structuur vereisen een gedifferentieerde 
aanpak welke inspeelt op de specifieke voor- en nadelen met betrekking tot 
het innovatieproces in de (zeer) grote, middelgrote en kleine bedrijven in 
ons land. Het onderscheid tussen deze grootte-categorieën kan voor een 
flexibel vernieuwingsbeleid niet alleen gebaseerd worden op eenduidige cri-
teria. Zo zal een in verhouding kleine innovatieve onderneming met een gro" 
te inspanning op gebied van onderzoek en ontwikkeling geheel andere inno-
vatieknelpunten kennen dan een kleine traditioneel gerichte onderneming. 
Ook zal het onderscheid groot respectievelijk klein verschillen per sector en 
daarbinnen per bedrijfstak. 

Het onderscheid dat in de volgende paragrafen wordt gemaakt tussen 
(zeer) grote, middelgrote en kleine bedrijven is dan ook een relatief begrip. 

4.3. VERNIEUWING BINNEN (ZEER) GROTE ONDERNEMINGEN 

In ons land opereren circa 300 ondernemingen met meer dan 500 werkza-
me personen, tegenover circa 29700 industriële bedrijven met minder dan 
500 werknemers. Binnen de eerste groep zou nog onderscheid gemaakt kun-
nen worden tussen een klein aantal zeer grote multinationale ondernemin-
gen en een aantal grote bedrijven, die een belangrijk deel van hun afzet door 
export realiseren. Deze ondernemingen zetten het merendeel van hun pro-
dukten af op buitenlandse markten, waarbij zich nog meer dan op de binnen-
landse markt een toenemende concurrentie doet gevoelen van traditionele 
en in opkomst zijnde industrielanden, welke het prijsniveau en daarmee de 
rendementspositie van de exporterende bedrijven negatief beïnvloedt. Ver-
dere verschuivingen aan de afzetzijde zijn voor de komende jaren te ver-
wachten, hetgeen voor de grote bedrijven de noodzaak met zich brengt 
naast procesinnovaties gericht op produktiviteitsverhoging en kostenverla-
ging ook de volle aandacht te schenken aan vernieuwing van het produkten-
pakket. Wat de overheid betreft zal er daarom naar gestreefd moeten wor-
den in te spelen op voor ons land geboden kansen met kennisintensieve en 
hoogwaardige goederen en diensten. 

Grote ondernemingen onderscheiden zich - naast hun omvang - van klei-
nere bedrijven door hun aard en organisatie en door de mate waarin zij ac-
tief zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkelingswerk. Enige kenmer-
ken zijn: 

- grootschaligheid van de produktie, met een gedifferentieerd produkten-
pakket; 

- hooggekwalificeerd en veelzijdig management; 
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- aanwezigheid van special isten; 
- goed inzicht in internationale markten onder andere door buitenlandse 

vest ig ingen; 
- eigen R en D-capaciteit met vele externe contacten gericht op het uitwis-

selen van technische kennis; 
- mogel i jkheid te voorzien in een grote verscheidenheid van f inancie-

r ingsbronnen. 

Vri jwel de totale geregistreerde R en D-inspanning van het bedri j fsleven 
word t door deze (zeer) grote ondernemingen verricht, en wel 80% door de 
bedri jven met meer dan 1000 werknemers, en circa 70% door de vijf groot-
ste mult inat ionale ondernemingen. 

Deze grote bedri jven hebben door hun mult id iscipl inaire organisatie, hun 
internationale oriëntatie en de gemiddeld hoge R en D-inspanning het 
voordeel in een vroeg stadium nieuwe technologische en commercië le ont-
wikkel ingen te kunnen signaleren. Bij snelle en ingr i jpende veranderingen -
zoals deze zich de afgelopen en naar verwacht ing ook de komende jaren 
voordoen - doet zich echter tevens een handicap voor deze bedri jven gevoe-
len. Als gevolg van hoge investeringen in bestaande produktiecapaciteit , de 
complexi tei t van de organisatie en de bestaande allocatie van grote bedra-
gen in onderzoek" en ontwikkel ingswerk, is de f lexibi l i tei t beperkt en vergt 
heroriëntatie vaak veel t i jd . Als gevolg hiervan, door de hoge kosten van on-
derzoek- en ontwikkel ingswerkzaamheden in ons land en door de beperkte 
f inanciële speelruimte vanwege onvoldoende rendementen is bij deze be-
dri jven sprake van een afnemende geneigdheid om zich in ons land geheel 
op eigen risico op nieuwe terreinen te begeven. Ook de vaak zeer lange aan-
loopt i jden waarmee veel innovaties gepaard gaan dragen bij tot de risico's. 
Bij potentieel goede projecten leidt afweging van kosten, baten en risico's 
vaak tot uitstel, respectievelijk tot de beslissing activiteiten in het buitenland 
te starten. 

Het innovatiebeleid zal op genoemde voordelen èn nadelen moeten inspe-
len ten einde bij te dragen aan de handhaving van deze voor ons land zeer 
belangrijke categorie bedri jven. Hierbij zal moeten worden aangegrepen op 
het hoge niveau van de kosten van onderzoek en ontwikkel ing en op de risi-
co's die met innovatieprojecten gepaard gaan. In § 4.8 en 4.9 word t inge-
gaan op dit deel van het innovatiebeleid en op concrete maatregelen zoals 
de innovat iepremie binnen de WIR en de ontwikkel ingskredieten voor (zeer) 
grote ondernemingen, welke aan deze ondernemingen kunnen worden ver-
leend op basis van voor Nederland interessante en perspectiefri jke projec-
ten. Deze addit ionele beleidsmaatregelen zullen, in combinat ie met het be-
staande instrumentar ium voor speerpunten en ter bevorder ing van hoog-
waardige industr ie, aan grote ondernemingen een st imulans moeten geven, 
zich op nieuwe technologische terreinen te begeven dan wel projecten in de 
t i jd naar voren te halen, zodat op langere termi jn op deze nieuwe terreinen 
hoogwaardige werkgelegenheid word t geschapen welke eventueel kan lei-
den tot nieuwe sectoren in de economische structuur. 

De maatregelen beogen tevens een antwoord te zijn op de vaak aanzienlij-
ke ondersteuningsprogramma's die in ons omr ingende landen van over-
heidswege op bepaalde technologische gebieden bestaan, en die in belang-
rijke mate ten goede komen aan (zeer) grote internationaal opererende on-
dernemingen. Deze programma's houden voor ons land het gevaar in dat 
grote, internationaal opererende ondernemingen, die hier te lande geves-
t igd zijn, hun nieuwe R en D-activiteiten, die moeten worden gezien als voor-
lopers van potentiële produktie-activi teiten, buiten onze grenzen doen 
plaatsvinden. 

De hoogwaardige werkgelegenheid en de uitstralingseffecten van labora-
toria en ontwikkelafdel ingen van grote ondernemingen vormen voor ons 
land een onbetwistbaar sterk punt. Het overheidsbeleid zal dan ook moeten 
zorg dragen voor handhaving van de positie die ons land hiermee bezit. On-
dergetekenden menen, dat in een dialoog tussen de overheid en de mult ina-
t ionale ondernemingen nader moeten worden bezien op welke wijze dit het 
beste kan worden bereikt. 
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4.4 VERNIEUWING IN MIDDELGROTE EN KLEINE ONDERNEMINGEN 

Als gevolg van toenemende veranderingen in de omgeving (bij voorbeeld 
concurrentie op binnenlandse en buitenlandse markten) en de invloed van 
nieuwe technologische mogelijkheden en wenselijkheden, zien vele middel-
grote en kleine ondernemingen zich voor de noodzaak tot commerciële en 
technische innovatie geplaatst. 

Veelal komt echter deze vernieuwing niet of niet voldoende tot stand. Een 
aantal factoren die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, werd reeds in 
hoofdstuk 3 genoemd. Zo kan worden gewezen op een onvoldoende innova-
tieve gerichtheid veelal samenhangend met aard en omvang van bedrijven, 
op onvoldoende samenwerking tussen ondernemingen, op knelpunten in de 
financiering en op onvoldoende inspanning op het gebied van onderzoek en 
vooral ontwikkelingswerk. In deze paragraaf wordt ingegaan op het belang 
van een voldoende innovatieve gerichtheid binnen bestaande ondernemin-
gen, en op het tot stand brengen van nieuwe innovatieve ondernemingen. 

4.4.1. De innovatieve gerichtheid van bestaande ondernemingen 

Zoals in hoofdstuk 3 werd gesteld, is het tot stand komen van innovaties 
binnen een onderneming veelal een ingewikkeld proces waarin naast het 
systematisch zoeken naar een nieuwe strategie tevens creativiteit en toeval 
een rol spelen. Kleine ondernemingen hebben in het verleden bewezen vaak 
tot succesvolle innovaties te komen op basis van één creatief idee, of door 
creatieve wijzigingen in een bestaand produkt. 

Gezien de beperkte personele en financiële mogelijkheden van het kleine 
bedrijf zonder een speciale onderzoek" of ontwikkelafdeling is het enigs* 
zins verklaarbaar dat hier zelden sprake zal zijn van systematische en voort-
durende zoekactiviteiten gericht op een nieuwe strategie. Bij middelgrote 
ondernemingen ligt dit anders: in deze bedrijven zou een blijvende innova-
tieve gerichtheid in stand gehouden moeten kunnen worden. In de praktijk 
blijkt echter, dat zowel bij kleine als bij middelgrote ondernemingen de 
noodzakelijke vernieuwingen niet of niet voldoende tot stand komen. Enige 
oorzaken daarvoor zijn: 

- teveel produktgericht; te weinig kennis van en inzicht in de markt; 
- onvoldoende toekomstgericht, teveel gericht op dagelijkse routine; 
- onvoldoende of verouderde technische kennis; 
- geen of onvoldoende capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling; 
- drempelvrees en onbekendheid ten aanzien van bestaande research- en 

onderwijsinstellingen; 
- beperkte toegang tot financieringsbronnen; 
- knelpunten in het management. 

Ten aanzien van bepaalde knelpunten kan externe ondersteuning bedrij-
ven hier uitkomst bieden. Om deze externe hulp en adviesverlening zo effec-
tief en gericht mogelijk te doen zijn, is een goed inzicht vereist in de verschil-
lende aard en uitgangssituaties van bedrijven ten aanzien van innovatie, en 
dient een voldoende adviserende capaciteit in ons land aanwezig te zijn. 

In § 4.8 wordt inzicht gegeven in de voorgenomen maatregelen die be-
ogen een voldoende niveau van vernieuwing in middelgrote en kleine on-
dernemingen te stimuleren, onder andere voortbouwend op de ervaring van 
het Project Industriële Innovatie. In de eerste plaats gaat het hier om de on-
dersteuning van een honderdtal ondernemingen bij concrete innovatie-acti-
viteiten met als doel binnen deze bedrijven een blijvend vernieuwingspoten-
tieel tot stand te brengen. Bij deze aanpak zal externe hulp worden verleend 
door particuliere adviesbureaus. Hiermee wordt een tweede doelstelling ge-
diend, namelijk het geleidelijk vergroten van de externe adviescapaciteit 
voor strategische begeleiding van ondernemingen. In de tweede plaats be-
treft het financiële ondersteuning van haalbaarheidsonderzoek naar de tech-
nische en commerciële levensvatbaarheid van concrete vernieuwingspro-
jecten van bedrijven. 
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Daarnaast zal ookfinanciële steun kunnen worden verleend aan onder-
zoek naar technische/commerciële oplosbaarheid van concrete problemen 
in de dienstensector. Ten slotte zal als onderdeel van de op de middelgrote 
en kleinere ondernemingen gerichte maatregelen een aanzet worden gege-
ven in het in samenwerking met onder andere branche-organisaties en re-
searchverenigingen, geven van voorlichting en adviesverlening op bepaalde 
technologische terreinen en bepaalde kernpunten van het overheidsinnova-
tiebeleid. Een goed inzicht in de mogelijkheden welke via het georganiseer-
de bedrijfsleven (in vele tientallen verenigingen, stichtingen, etc.) kunnen 
worden geboden voor het middelgrote en kleine bedrijf is daarvoor vereist. 

4.4.2. Het belang van nieuwe innovatieve ondernemingen 

Een gezonde dynamiek van de economische structuur vereist een vol-
doende vernieuwing als gevolg van het ontstaan van nieuwe bedrijven. Ge-
zien de grote technologische veranderingen die plaatsvinden is het voor ons 
land daarbij van groot belang, dat een voldoende niveau van activiteiten be-
staat dat kan resulteren in het oprichten van nieuwe innovatieve bedrijven 
met groeipotentie. Onder meer in verband met ontbreken van statistisch 
materiaal bestaat weinig inzicht in de mate waarin nieuwe ondernemingen 
tot stand komen; wel kan worden geconstateerd, dat zich in de afgelopen ja-
ren een daling van het totaal aantal middelgrote en kleine ondernemingen 
voordoet. 

Uit een recente Engelse studie van A. D. Little' blijkt, dat in het Verenigd 
Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland de betekenis van jonge op nieu-
we vindingen gebaseerde ondernemingen gering was in vergelijking met de 
situatie in de Verenigde Staten. 

Aangenomen moet worden dat ons land geen uitzondering vormt op dit 
negatieve patroon. Dit ondanks de bestaande regionale activiteiten van ont-
wikkelingsmaatschappijen op dit terrein. Met name in de Verenigde Staten 
is meer onderzoek gedaan naar de rol van kleinere bedrijven bij innovatie en 
de creatie van nieuwe banen. Hieruit blijkt onder meer, dat kleine onderne-
mingen - veelal recent gesticht - zeer veel innovaties tot stand brachten. Uit 
een onderzoek van 1978 van Birch (MIT)2 blijkt, dat de groei van de werkgele-
genheid over de jaren 1969-1976 in de Verenigde Staten voor ca. 80% gere-
aliseerd werd door nieuwe ondernemingen met minder dan 100 personeels-
leden. Hierbij dient te worden aangetekend, dat het hier niet alleen om inno-
vatieve ondernemingen gaat. 

Ten einde over het verschijnsel nieuwe innovatieve bedrijven meer infor-
matie te verkrijgen is door het Ministerie van Economische Zaken een op-
dracht tot een studie over dit onderwerp gegeven aan de Stafgroep Strategi-
sche Verkenningen van TNO. Het onderzoekzal onder andere aandacht 
schenken aan de omstandigheden die de oprichting van deze soort bedrij-
ven bevorderen dan wel belemmeren en aan mogelijke maatregelen die kun-
nen leiden tot een gunstiger klimaat voor het creëren van nieuwe hoogwaar-
dige werkgelegenheid. 

Enige onderling samenhangende factoren die dit klimaat bepalen zijn, 
naast de algemene factor van een gezond economisch klimaat: 

1. Een voldoende geneigdheid van (potentiële) ondernemers risico's te 
nemen. Ook dient de kans op mislukken die met het stichten van nieuwe on-
dernemingen gepaard gaat maatschappelijk geaccepteerd te worden. De ri-
sico's kunnen worden beperkt indien deze nieuwe ondernemingen voortko-
men uit bestaande instellingen en/of bedrijven (het z.g. spin-off verschijnsel). 
In de VS beginnen veel kleine innovatieve bedrijfjes als afsplitsingen van R 
en D-laboratoria van grote ondernemingen of onderzoekinstellingen en uni-
versiteiten. De voortgezette relatie tussen grote en kleine (afgesplitste) be-
drijven speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol en leidt tot het ont-

1 Studie voo r de Anq lo -Amer ican Chamber of • • . . . ^ ,, • • • ,„,„ a staan van een zogenaamde «cluster-economie», waarbij grote aantallen klei-
Commerce, 1978. ° ' " 
* D. L. Birch, The Job Generation Process, MIT, ne - afgesplitste en/of toeleverende - bedri jven geconcentreerd zijn rond 
1979. (zeer) grote bedri jven. 
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2. Het in voldoende mate aanwezig zijn van risicokapitaal en het bestaan 
van een actieve markt voor de handel in aandelen van nieuwe ondernemin-
gen. Nieuwe innovatieve ondernemingen vergen dikwijls niet onaanzienlijke 
investeringen, terwijl gemiddeld een periode van 6 a 8 jaar nodig is, om een 
rendabele exploitatie te bereiken. Veelal zal de oprichter van een bedrijf zelf 
niet in staat zijn deze investeringen op te brengen, en zal een beroep moeten 
worden gedaan op externe financieringsinstanties die bereid zijn de risico's 
mede te dragen. In § 4.6 zal op dit onderwerp nader worden ingegaan. 

3. Een fiscaal stelsel dat het oprichten van innovatieve ondernemingen 
stimuleert, althans dit niet belemmert. Juist de hierboven genoemde lange 
aanloopperiode die veelal gepaard gaat met aanloopverliezen houdt een be-
perking in voor het stichten van innovatieve ondernemingen. Nederland 
kent overigens de bijzonderheid van de ongelimiteerde compensabele verlie-
zen over de eerste 6 jaar na oprichting van een onderneming. Van deze op 
zichzelf gunstige fiscale faciliteit kan door de kapitaalverschaffer gebruik 
worden gemaakt vanaf het moment dat winst wordt behaald. De wenselijk-
heid en mogelijkheid om de kapitaalverschaffer in een eerdere fase tege-
moet te komen, zijn aspecten waarover de in 4.9 genoemde ambtelijke werk-
groep zich kan buigen. 

4. Aanwezigheid van instanties die individuele uitvinders en potentiële 
ondernemers (particulieren en werknemers van grote ondernemingen, labo-
ratoria en dergelijke) opvangen en begeleiden gedurende het proces van 
idee c.q. uitvinding tot succesvolle innovatie. Hierbij speelt ook manage-
mentondersteuning een rol. Tevens het aanwezig zijn van een infrastructuur 
waarvan door de nieuwe onderneming gebruik kan worden gemaakt tijdens 
de eerste fase, en die de nieuwe ondernemingen terzijde kan staan met ex-
terne technische en commerciële kennis, kennis over octrooien en licenties, 
kennis over regels en voorschriften, etc. 

5. Een overheidsopdrachtenbeleid dat voorziet in het geven van opdrach-
ten aan kleine innovatieve ondernemingen. Uitbesteding door grote onder-
nemingen van specialistische werkzaamheden die een onderdeel vormen 
van overheidsopdrachten kan hierbij een belangrijk middel zijn. § 7.4 gaat 
op het te voeren beleid in. 

In ons land zijn de laatste jaren nieuwe industriële ondernemingen ont-
staan op gebieden als off-shore, fijnmechanica, energie(-besparing) en mi-
lieutechnologie. Voor wat betreft de dienstverlening kan worden gewezen 
op de toename van een aantal gespecialiseerde bedrijven op het gebied van 
de technische ontwerp- en advieswerkzaamheden (milieutechnologie, mi-
cro-electronica) en op de gebieden automatisering (software-bureaus) en or-
ganisatieadviesverlening. 

Op basis van resultaten van nader onderzoek van het verschijnsel nieuwe 
innovatieve bedrijven in Nederland, en op basis van ervaringen met de se-
lectie en begeleiding van een tiental van deze bedrijven als onderdeel van 
het Project Industriële Innovatie, zal kunnen worden beoordeeld welke spe-
cifieke factoren in ons land belemmerend werken bij de creatie van nieuwe 
kennisintensieve produkties. De tweede ondergetekende is voornemens een 
commissie in het leven te roepen met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven 
en financiële wereld, overheid, onderzoekswereld, welke kan adviseren inza-
ke maatregelen die de totstandkoming van nieuwe bedrijven kunnen bevor-
deren. 

4.5. SAMENWERKING TUSSEN ONDERNEMINGEN 

Voor die middelgrote en kleine ondernemingen die niet of in onvoldoende 
mate beschikken over specialistische capaciteiten kan samenwerking met 
andere bedrijven een goede basis bieden voor individuele activiteiten. Sa-
menwerking op verschillende gebieden zoals kwaliteitsverbetering, export 
en onderzoek en ontwikkeling, is mogelijk. 
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In deze nota word t nader ingegaan op samenwerk ing bij onderzoek en 
ontwikkel ing (collectief onderzoek) en samenwerk ing tussen bedri jven met 
als doel kennisui twissel ing en kennisverhoging. 

Bij collectief onderzoek laten (groepen) bedri jven samen onderzoek uit-
voeren waarvan de resultaten voor de groep als geheel van belang zijn. Ter 
zake van innovat iebevorder ing heeft collectief onderzoek van bedri jven 
vooral te maken met verbeter ing van procestechnieken en verbreid ing van 
procesinnovaties. In verband met het individuele karakter van produkt inno-
vaties komt collectief onderzoek hier meestal minder in aanmerking. Een 
aanzienlijk deel van het collectief onderzoek in ons land word t verr icht bij 
TNO, hetgeen onder andere kan worden toegeschreven aan de zogenaamde 
st imuler ingsregel ing die in 1953 in het leven is geroepen. Op basis van deze 
regeling kan maximaal 50% van de kosten van bij TNO ui tgevoerd collectief 
onderzoek" en ontwikkel ingswerk van bedri jven worden gesubsidieerd. 

Een zeer groot aantal instel l ingen, verenig ingen en organisaties van het 
bedri j fsleven houdt zich met ini t iër ing en coördineren van collectief onder-
zoek op veelal specialistische technisch-wetenschappel i jke gebieden bezig. 

Het betreft hier in wezen een zeer belangri jk deel van de in ons land aan-
wezige infrastructuur op het gebied van onderzoek en ontwikkel ing, gericht 
op collectieve belangen binnen het bedri j fsleven en vooral gekenmerkt door 
het bevorderen van samenwerk ing en communicat ie tussen deskundigen en 
bedri jven. 

In het collectief onderzoek tekenen zich de laatste jaren enige tendensen 
af. Ten eerste kan worden gewezen op de verander ingen in de aard van de 
samenwerking tussen bedri jven en instel l ingen. Meer dan in het verleden 
treden vruchtbare vo rmen van samenwerking op bij bedri jven die eerder 
complementa i r zijn en vaak niet tot dezelfde branche behoren. Bovendien 
strekt de samenwerking zich meer dan in het verleden uit tot organisaties 
buiten de industrie (bij voorbeeld dienstverlenende bureaus) en tot over-
heidsdiensten en instel l ingen met specifieke deskundigheid. Ten tweede is 
het onderzoek vaak niet meer ui tslui tend gericht op technische gegevens, 
maar strekt zich ook uit naar vragen over markt, toekomst ige technologieën 
en management. Beide ontwikkel ingen vormen een weerslag van de toene-
mende complexi tei t waarvoor middelgrote en kleine ondernemingen zich bij 
hun innovatiestreven gesteld zien. Door het Minister ie van Economische Za-
ken is aan TNO een onderzoekopdracht verstrekt o m de gesignaleerde 
trends in collectief onderzoek nader te analyseren. Hierbij zal tevens een in-
ventarisatie van de hierboven genoemde instel l ingen van het bedri j fsleven 
worden gemaakt alsmede een overzicht van hun werkzaamheden. Mede op 
basis van de resultaten van dit onderzoek zal worden beoordeeld of de eer-
dergenoemde st imuler ingsregel ing aanpassing behoeft. 

Naast de doelstel l ing van het gezamenli jk doen uitvoeren van onderzoek 
en ontwikkel ingswerk zal de samenwerk ing tussen middelgrote en kleine 
ondernemingen veelal doelen dienen als kennisui twissel ing in studiegroe-
pen, gezamenli jk bestuderen van technisch-wetenschappel i jke prob lemen, 
het geven en entameren van schol ingscursussen en het organiseren van se-
minars en congressen. Het gaat hierbi j om continue activiteiten die leiden 
tot kennisverhoging en "Uitbreiding op het gebied van het ontwerpen van 
nieuwe produkten, produkt iemethoden of bij het toepassen van moderne 
technologieën binnen bedr i jven. 

Een ontwikkel ing van het bedri j fsleven naar een hoogwaard ig niveau ver-
eist immers een voor tdurende u i tbouw van de technisch-wetenschappeli jke 
kennis op vele niveaus (ook in het onderwi js) . Bundel ing van mankracht, 
kennis en financiële middelen alsmede bevordering van communicat ie en 
kennisoverdracht zijn voor een klein land als het onze noodzakelijk om bij te 
kunnen bl i jven. De bedoelde coördinerende en init iërende organisaties van 
het bedri j fsleven spelen bij deze bundel ing een centrale rol. 

Van belang bij deze samenwerk ingsvormen is tevens dat contacten tussen 
personen uit verschi l lende bedri jven en met deskundigen buiten de bedri j-
ven tot stand komen. Zoals elders in deze nota is uiteengezet is juist de rol 
van personen in het innovat ieproces vaak van doorslaggevende betekenis. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980, 15855, nrs. 1-2 71 



Persoonli jke contacten leiden vaak tot b l ikverru iming en bevorderen de ver-
ander ingsgezindheid binnen ondernemingen. 

Samenwerk ingsvormen tussen bedri jven van technologisch geavanceer-
de aard, zoals in de f i jnmetaal (Micro-centrum), ruimtevaart en luchtvaart en 
luchtvaarttechniek (Aerospace-group) en off-shore (Stichting IRO) bewijzen 
dat hiervan een kennisverhogende en innovat iebevorderende werk ing uit-
gaat. Ook voor minder geavanceerde bedri jven biedt een intensivering van 
onderl inge contacten goede mogel i jkheden voor het opvoeren van het inno-
vatief vermogen. Zo word t met het Kwali tei tsplan van het Ministerie van 
Economische Zaken in een vijftal sectoren van de industr ie gestreefd naar 
een verhoging van de kwaliteit van produkten. Een voldoende kwali tei tsni-
veau gedurende het gehele produktieproces moet worden gezien als een 
belangri jk e lement van het innovatief vermogen van een onderneming. Ove-
rigens zal voor intensivering van de samenwerking tussen de bedri jven veel-
al door ondernemers een drempel moeten worden overschreden: andere 
bedri jven worden nog te vaak uitslui tend als (potentiële) concurrenten gezien. 

In § 4.10 word t uiteengezet hoe met het zogenaamde aandachtsgebieden-
beleid gepoogd word t in te spelen op nieuwe samenwerk ingsvormen ge-
richt op bundel ing van kennis en krachten. 

In het voorgaande is vooral gesproken over onderl inge samenwerking van 
middelgrote en kleine ondernemingen. Intensivering van samenwerking en 
kennisuitwissel ing tussen enerzijds deze ondernemingen en anderzijds de in 
ons land opererende (zeer) grote bedri jven kan echter evenzeer belangri jk 
zijn voor het vergroten van het innovatief vermogen van het kleinere bedrijf. 
In § 4.4.2 is al gewezen op het zogenaamde spin-off verschijnsel dat kan lei-
den tot het ontstaan van nieuwe innovatieve ondernemingen. 

Gesteld kan worden , dat in ons land slechts in beperkte mate kennisover-
dracht plaatsvindt van grote naar middelgrote en kleine ondernemingen. De 
ervar ing leert dat aan beide zijden barrières aanwezig zijn die een belemme-
ring vormen voor intensivering van de contacten. Zo bestaat bij grote onder-
nemingen nogal eens de gedachte, dat ze over wein ig kennis beschikken 
waar kleine bedri jven iets mee kunnen doen. Kleine bedri jven menen vaak 
geen goede gesprekspartner te zijn voor wat betreft de overdracht van ken-
nis omdat ze zelf niet aan onderzoek" en ontwikkel ingswerk doen. Onderge-
tekenden menen, dat vooral van de zijde van de grote bedri jven een meer ac-
tief beleid gericht op samenwerking met en kennistransfer naar kleinere on-
dernemingen zou kunnen worden gevoerd. Met name in ons omr ingende 
landen zijn gedurende afgelopen jaren op dit gebied door grote onderne-
mingen interessante init iat ieven ontp loo id. 

De in § 4.8 gepresenteerde maatregel ter bevordering van uitbesteding 
van onderzoek" en ontwikkel ingswerkzaamheden door het kleinere bedrijf 
beoogt onder meer het niveau van kennisoverdracht van grote naar kleine 
ondernemingen te verhogen. 

4.6. DE FINANCIERING VAN HET BEDRIJFSLEVEN 

Een belangri jk knelpunt voor het tot stand komen van innovaties in het be-
dri j fsleven is in een aantal gevallen de factor f inancier ing. Het proces van 
technologische vern ieuwing l e g t - mede gezien de grote risico's - bij vele 
ondernemingen een in verhouding te groot beslag op de aanwezige f inan-
ciële middelen. Hierbij speelt een belangri jke rol of voldoende eigen vermo-
gen in de onderneming aanwezig is. Kon in het verleden veelal middels winst-
inhouding en reservering gezorgd worden voor zelff inanciering, in de ze-
ventiger jaren is als gevolg van lagere rendementen de behoefte aan externe 
f inancier ingsbronnen sterk toegenomen. Hierdoor is bij zeer vele onderne-
mingen het aandeel van het eigen vermogen in het totaal geïnvesteerd vermo-
gen sterk gedaald. 

Niet alleen de onvoldoende rendementen kunnen hiervoor als oorzaak 
worden gezien, maar ook de hoge inflatiepercentages waardoor het balans-
totaal onevenredig sterk word t opgevoerd. Tegelijk en in samenhang met 
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de teruglopende rendementsposi t ie van de bedri jven nam de bereidheid 
van de vermogensverschaffers o m risicodragende middelen te verstrekken 
af. Daarnaast nam de reeds geringe betekenis voor de bedri j fsf inanciering 
van de emiss iemark t - overigens toch al moeil i jk toegankeli jk voor kleine en 
middelgrote bedri jven - verder af. 

Consequentie van een en ander is, dat vele bedri jven gedwongen werden 
een toenemend deel van hun activiteiten met v reemd vermogen, doorgaans 
verschaft door bankinstel l ingen, te f inancieren. Uit CBS-gegevens over de 
balansstructuur van de op de beurs genoteerde industr iële NV's kan worden 
afgeleid, dat tussen 1965 en 1977 bij deze ondernemingen de verhouding ei-
gen vermogen - vreemd vermogen is a fgenomen van 46 : 54 tot 25 : 75. 

Er zijn indicaties, dat bij vele niet op de beurs genoteerde ondernemingen 
het aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal zelfs is gedaald tot 
beneden de 20%. Hiertegenover staat, dat in het Verenigd Koninkri jk en de 
Verenigde Staten de middelgrote en kleine ondernemingen gemiddeld 35 a 
50% eigen vermogen bezitten. 

De gevolgen voor het bedri j fsleven van deze ongunst ige vermogensstruc-
tuurz i jn evident: 

- afnemend weerstandsvermogen en verminderde bereidheid tot het ne-
men van risico's door ontbreken van een buffer in de vo rm van eigen vermo-
gen; 

- verminderd leenvermogen voor het aanvatten van nieuwe init iat ieven, 
doordat tot een max imum aan vreemd vermogen is opgenomen; 

- dreiging van overnemingen van Nederlandse bedri jven door grote kapi-
taalkrachtige buitenlandse ondernemingen; 

- beperking tot investeringen met een korte terugbetaal t i jd ; 
- verminderde exportkansen als gevolg van onvoldoende kredietmoge-

l i jkheden. 

Het behoeft geen betoog, dat deze gevolgen van bijzonder ernstige aard 
zijn voor de groei van ondernemingen, en de mate waar in r isicodragende in-
novaties kunnen worden geïnit ieerd. Van belang is dan ook opvoer ing van 
het niveau van het eigen vermogen van ondernemingen. Het algemeen eco-
nomische beleid is er dan ook allereerst op gericht verbeter ing aan te bren-
gen in de rendementsposit ie van ondernemingen. Daarnaast speelt het be-
roep op de kapitaalmarkt. De ontwikkel ingen op de kapitaalmarkt geven ech-
ter wat dit aangaat wein ig mogel i jkheden: naast het grote beslag doo r f i nan -
ciering van de overheidsui tgaven, en de emissies van banken die benodigd 
zijn voor onder andere eerder genoemde bancaire f inancier ing, lijkt in de ko-
mende jaren de ruimte op de kapitaalmarkt voor de vergrot ing van het eigen 
vermogen van ondernemingen eerder af dan toe te nemen. De zeer beperkte 
belangstel l ing voor nieuwe emissies hangt uiteraard in hoge mate samen 
met de in het bedri j fsleven behaalde rendement. 

In het kader van deze nota zal niet verder worden ingegaan op deze alge-
mene problematiek van de f inancier ing van het bedri j fsleven. In het navol-
gende wordt wel ingegaan op een aspect van deze problematiek, nameli jk 
de beschikbaarheid van r is icodragend vermogen voor met name middelgro-
te en kleine ondernemingen. 

Bij het aanbod van r isicodragend vermogen in Nederland kunnen enkele 
groepen worden onderscheiden, nameli jk: 

a. de direct en indirect door de overheid ter beschikking gestelde facil i tei-
ten : 

- het Industrieel Garant iefonds; 
- de regionaal toegespitste middelen van de NV Noordeli jke Ontwikke-

l ingsmaatschappi j (NOM), de NV Overijsselse Ontwikkel ingsmaatschappi j 
(OOM) en de NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkel ing en Fi-
nanciering (LIOF); 

- het ontwikkel ingskrediet en het vermogensversterkingskrediet; 
b. de particuliere middelen: Risiko Kapitaal Nederland, Nederlandse Parti-

cipatie Maatschappij , enkele particuliere «venture capitalists». 
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Het Industrieel Garant iefonds (IGF) stelt addit ionele r isicodragende gel-
den ter beschikking van voornamel i jk middelgrote en kleine bedri jven, welke 
moei l i jk toegang tot de kapitaalmarkt hebben. Financiering word t verstrekt in 
in de v o r m van aandelenpart ic ipat ie en converteerbare leningen. De max imum-
f inancier ing per onderneming bedraagt f 4 min. dan wel - na macht ig ing 
door de Min is te rvan Economische Zaken - f 10 min . Het IGF - dat opereert 
via de Nederlandsche Middenstandsbank en de Nationale Investeringsbank 
- heeft 47 dee lnemingen, waarmede f 59 min. is gemoeid . De participaties 
nemen de laatste jaren in aantal en omvang toe. 

De drie zogenaamde regionale ontwikkel ingsmaatschappi jen kunnen in 
ondernemingen part iciperen c.q. (in combinat ie met deelneming) kredieten 
verstrekken. De Staat garandeert de ten behoeve van deze activiteiten op te 
nemen gelden tot f300 min . v o o r d e NOM en tot f 75 min . voor het LIOF. Deel-
nemingen kunnen zowel betrekking hebben op bestaande bedri jven als op 
n ieuw op te richten bedri jven. De OOM heeft sedert 1979 de mogel i jkheid 
om deel te nemen, zij het specifiek in projecten met een innoverend karakter. 
De Staat garandeert haar ui tgaven in dezen samen met de provincie (ieder 
v o o r d e he l f t ) t o t f 10 m in . 

In § 5.9 word t ingegaan op de ontwikkel ingskredieten als belangrijke bron 
van r is icodragende innovat ief inancier ing met betrekking tot projecten van 
ondernemingen. 

Hoewel het geen risicokapitaal in de strikte zin van het woo rd is, heeft door 
de banken aan het midden- en kleinbedri j f verstrekte vermogensverster-
kingskrediet de functie van r is icodragend vermogen, omdat daarvoor geen 
zekerheden worden bedongen. De overheid garandeert deze kredieten. De 
loopt i jd ervan is maximaal 20 jaar. Medio 1978 stond voor ca. f 30 min. aan 
leningen uit. 

Risiko Kapitaal Nederland (RKN) is enkele jaren geleden gesticht door een 
aantal commerc ië le banken en de Nationale Investeringsbank met als doel 
innovat ief inancier ing met minderheidsdeelnemingen. RKN heeft in ca. 10 
ondernemingen deelnemingen tot een totaal bedrag van f 6 min. Deelne-
ming is mogel i jk vanaf het moment dat een prototype van een nieuw pro-
dukt aanwezig is. (Daarvóór kan onder andere gebruik worden gemaakt van 
het ontwikkel ingskrediet.) De Nederlandse Participatie Maatschappi j (NPM) 
werd al in 1948 opgericht met als doel eigen vermogen te verschaffen aan 
ondernemingen die niet op de beurs terecht kunnen. De portefeuil le bevat 
ca. 100 deelnemingen in 1978 tot een totaal bedrag van ca. f 160 min . De 
NPM heeft meer en meer het karakter gekregen van een beleggingsmaat-
schappi j . 

Naast RKN en NPM bestaan in Nederland nog enkele verschaffers van risi-
cokapitaal, een deel s tammend uit Nederlandse ondernemingen, een deel 
s tammend uit pr ivévermogens van part icul ieren. Voor de vol ledigheid zij 
ve rme ld , dat de handelsbanken op het gebied van verstrekking van risico-
dragend vermogen, anders dan via Risiko Kapitaal Nederland, geen rol spe-
len. De houd ing van de banken op dit punt is tot op heden zeer terughou-
dend geweest. Ook de regels van De Nederlandsche Bank kunnen daarbij een 
rol spelen. De behoefte aan, respectieveli jk de vraag naar, r isicodragend ver-
mogen valt uiteen in drie categor ieën: 

a. behoefte aan versterking van het eigen vermogen als gevolg van toe-
neming van het balanstotaal bij (snelle) groei ; 

b. behoefte aan versterking van het eigen vermogen voor het f inancieren 
van innovat ieprojecten; 

c. behoefte aan eigen vermogen bij het oprichten van nieuwe innovatieve 
ondernemingen. 

De indruk bestaat, en bepaalde onderzoekingen3 steunen dit, dat de markt-
part i jen voor r is icodragend kapitaal elkaar moeil i jk v inden. Daarbij spelen de 
vo lgende factoren een ro l : 

- onvoldoende doorverwi jzen van «huisbanken» naar aanbieders van ri-
3 R.T. Hamilton, Risk Capital in the Nether- s i c o k a p i t a a l ; 
lands. - onvoldoende actief beleid door aanbieders; 
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- voorkeur van ondernemers - zeker bij kleine ondernemingen - voor 
v reemd vermogen als gevolg van weerstand tegen «bemoeienis» van kapi-
taalverschaffers bij deelnemingen. 

Men kan dus wel spreken van een gebrek aan communicat ie tussen ener-
zijds het grote aantal met name kleinere ondernemingen met een latente be-
hoefte aan vergrot ing van het r isicodragend vermogen en anderzijds de wei -
nige bronnen van risicokapitaal. Nagegaan zal dan ook moeten worden hoe 
in ons land een betere beschikbaarheid, in het bi jzonder een meer actief ope-
rerend aanbod van risicodragend vermogen, kan worden bereikt. In § 4.9 zal 
hierop nader worden ingegaan. 

4.7. DE KOSTEN VAN SPEUR EN ONTWIKKELINGSWERK EN DE RISICO'S 
SAMENHANGEND MET INNOVATIEPROJECTEN 

Reeds eerder werd gesteld, dat een voldoende niveau van onderzoek" en 
ontwikkel ingswerkzaamheden een voorwaarde is voor het innovatieve ver-
mogen van het Nederlandse bedri j fsleven. Vooral voor (zeer) grote en mid-
delgrote ondernemingen die beschikken over laboratoria, ontwikkelafdel in-
gen dan wel speciale innovat ieteams is onderzoek en ontwikkel ing dan ook 
een zeer belangri jk element in het innovatieproces. Onderzoek en ontwikke-
l ing zijn zeer arbeidsintensief; gemiddeld ca. 70% van de kosten bestaat uit 
personeelskosten (naast gemiddeld ca. 20% materiaal, en ca. 10% investe-
ringen). In ons land zijn de 0 en O-personeelskosten (samen met Zweden) 
de hoogste van de geïndustrial iseerde landen4 , en wel 20% tot 30% hoger 
dan in West-Duitsland en Frankrijk en meer dan het dubbele van de kosten in 
Engeland en Japan. Een van de oorzaken van deze in ons land extreem hoge 
personeelskosten - naast het algemeen hoge niveau van arbeidskosten in 
ons land - kan worden gevonden in de snelle groei van de salarissen van 
wetenschappel i jke medewerkers op universiteiten en hogescholen in de ja-
ren '60 en '70 . 

Dat als gevolg van deze hoge kosten in grote en middelgrote ondernemin-
gen een zware druk op de onderzoek" en ontwikkel ingswerkzaamheden 
word t gelegd, behoeft geen betoog. Deze druk word t echter nog groter, als 
gevolg van het feit dat in ons land een in internationale verhouding zeer klein 
percentage (namelijk ca. 5%) van de door de overheid beschikbaar ge-
stelde middelen ten behoeve van onderzoek en ontwikkel ing rechtstreeks 
naar het bedri j fsleven vloeit. In andere hoog ontwikkelde landen gaat het 
hier o m percentages tussen 25 en 505. 

Indien de indirecte (via onderzoekinstel l ingen als TNO, ECN, en dergelijke) 
ge ldst room naar het bedri j fsleven in aanmerking word t genomen verbetert 
het beeld enigszins, maar er blijft een grote achterstand op andere landen 
aanwezig. Deze achterstand word t deels veroorzaakt door de omvangr i jke 
ondersteuningsprogramma's die in andere geïndustrial iseerde landen op 
bepaalde technologische gebieden bestaan. Daarnaast is in verschil lende 
landen sprake van een aanzienlijk hoger niveau van onderzoek" en ontwikke-
l ingsopdrachten van de overheid aan het bedri j fsleven. 

4 Personeelskosten voor onderzoek" en ontwikkelingswerk, per manjaar (in dollars): 
Bron: OECD 1975. 

Zweden Nederland Duitsland Frankrijk Engeland Japan 

20 800 20 125 17 311 16 116 9 413 9 355 

' Percentage van overheidsmiddelen ten behoeve van onderzoek en ontwik-
keling dat rechtstreeks naar bedrijven vloeit. 
Bron: Relatie overheid - industriële R en D (RAWB, 1978). 

VS ('77) Engeland Frankrijk Duitsland Nederland 
('73) ('74) ('70) ('78) 

53% 36% 30% 25% 5% 
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Naast de ook internationaal gezien hoge kosten van onderzoek en ontwik-
keling vormen de risico's die gepaard gaan met innovatie een belemmer ing 
bij het entameren van vernieuwingsprojecten. Vanwege de veelal lange 
loopt i jd van innovat ieprojecten - deze loopt i jd neemt toe met de mate van 
geavanceerdheid van de innovatie - valt voor de ondernemer vaak moeil i jk 
een inschatt ing te maken van de goede of kwade kansen. De beslu i tvorming 
ten aanzien van vern ieuwing v indt dan ook plaats tegen een achtergrond 
van grote onzekerheid. Het zwaartepunt van deze onzekerheid ligt - zeker bij 
produkt innovat ies - voor een belangri jk deel in de eindfase vanwege de risi-
co's verbonden aan de introductie op de markt. Behalve de afzetmarkt vor-
men vele andere externe factoren zoals de arbeidsmarkt, de concurrent iepo-
sitie, de stand van de technische ontwikkel ing, de maatschappeli jke ontwik-
kel ingen, de invloed van overheidsvoorschri f ten en -regelingen en dergel i j -
ke even zovele bronnen van onzekerheid bij het innovatieproces. 

Als i l lustratie van het risico bij vern ieuwingsprojecten kan worden gewe-
zen op het mislukken (geheel of gedeelteli jk) van ca. 55% van de door de 
overheid in de sfeer van de ontwikkel ingskredieten gesteunde projecten. 
Hierbij dient te worden aangetekend, dat het hier gaat om projecten die - na 
zorgvuldige afweging - als veelbelovend worden aangemerkt. Aangenomen 
mag dan ook worden dat de kans op mislukken bij vernieuwingsprojecten 
gemiddeld aanzienlijk hoger is dan genoemd percentage. 

Zijn grote risico's dus inherent aan de innovatieact ivi tei ten van onderne-
mingen, in combinat ie met de hoge produkt iekosten in ons land, de extreem 
hoge kosten voor onderzoek en ontwikkel ing, de moeil i jke economische si-
tuat ie, de slechte rendementsposit ie van vele ondernemingen en de onvol -
doende buffer in de vo rm van eigen vermogen, vo rmen deze risico's bij inno-
vatie voor vele ondernemingen een cruciaal probleem. 

In de volgende paragrafen word t uiteengezet hoe het vernieuwingsbeleid 
van de overheid, dat aangri jpt op het hoge kostenniveau en op de grote risi-
co's van innovatie, erop is gericht om het Nederlandse bedri j fsleven een vo l -
doende niveau van innovatie-activi teiten te laten ontwikkelen. 

4.8. DE KOSTENLIJN 

Om aan de geschetste kostenproblematiek tegemoet te komen zal naast 
de op dit terrein reeds bestaande regionaal toegespitste instrumenten, op 
nationale schaal een aantal nieuwe instrumenten worden ingezet die direct 
aan de innovatie-activi tei ten van het bedri j fsleven ten goede komen. Deze 
instrumenten zullen - uitgaande van een zekere nadruk op kleine en middel-
grote bedri jven (die met name ook voor zwakkere regio's van belang zijn) -
erop gericht moeten zijn om zoveel mogel i jk bedri jven van verschil lende 
omvang en van verschil lende aard bij het vernieuwingsbele id te betrekken. 
In deze paragraaf word t een uiteenzetting gegeven van de voorgestelde 
maatregelen binnen de zogenaamde kostenl i jn. In de voortgangsnota Eco-
nomisch Structuurbeleid zijn deze maatregelen al gepresenteerd. 

In de eerste plaats kan gedacht worden aan premiër ing van investeringen 
voor speur- en ontwikkel ingswerk in het kader van de Wet lnvesteringsreke-
ning (WIR). Hierover is advies gevraagd aan de SER. Daarbij word t aangete-
kend dat, van het totaal van deze ui tgaven voor innovatie van het bedrijfsle-
ven van ca. f 3 m ld . in 1979, de voor een WIR-toeslag in aanmerking komen-
de investeringen slechts 8% vormen. Bij een toeslag van bij voorbeeld 15% 
zou dit tot ui tgaven uit het WIR-fonds van ca. f 40 min . leiden. De beperkt-
heid van de mogel i jkheden middels de investeringen in bedri j fsmiddelen 
maakt het gewenst de beperking van de kosten van het speur- en ontwikke-
l ingswerk via addit ionele instrumenten te bevorderen. Dit geldt zeker voor 
de kleine en middelgrote bedri jven die in het algemeen in absolute zin wei -
nig investeringen verr ichten ten behoeve van speur- en ontwikkel ingswerk. 
Het addit ionele inst rumentar ium richt zich in het bijzonder op deze onderne-
mingen middels de zogenaamde Innovat iest imuler ingsregel ing en middels 
maatregelen gericht op verhoging van het innovat ieve vermogen. 
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De Innovatiestimuleringsregeling 

Binnen het aanvul lende inst rumentar ium word t allereerst voorzien in een 
nieuwe regeling voor de ondersteuning van speur- en ontwikkel ingswerk 
door of in opdracht van kleine en middelgrote bedri jven. Voor deze lnnova-
t iest imuler ingsregel ing word t in 1980 een bedrag van f 152,8 min. uitgetrok-
ken. De volgende elementen van de kosten van speur- en ontwikkel ingswerk 
komen voor steunverlening in aanmerk ing: 

1. De directe loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk 

De directe loonkosten voor speur- en ontwikkel ingswerk vormen gemid-
deld 2h van de uitgaven voor speur- en ontwikkel ingswerk. Rekening hou-
dend met de grenzen van het communauta i r beleid zal gestreefd worden 
naar een zoveel mogel i jk generieke subsidiër ing, die echter geplaffoneerd 
zal worden zodat een duidel i jke impuls aan kleine en middelgrote bedri jven 
kan worden gegeven. 

2. De personeelskosten van (in Nederland) uitbesteed speur- en ontwikke-
lingswerk 

Uitbesteding van speur- en ontwikkel ingswerk is vooral van betekenis 
voor het kleinere bedrijf dat in zijn algemeenheid niet beschikt over een ei-
gen capaciteit voor dit soort werk. Uitbesteding bij derden is dan vaak de 
enige mogel i jkheid om de voor vern ieuwing noodzakelijke kennis te verwer-
ven. De verwacht ing is dat de te verstrekken steun aanleiding zal geven tot een 
veelvuldiger gebruik door met name kleinere bedri jven van de mogel i jkheid 
to t het verwerven van externe kennis en kunde middels het plaatsen van on-
derzoekopdrachten. De premie welke is gebaseerd op de looncomponent 
van de in de vo rm van een contract geplaatste onderzoekopdracht, komt ten 
goede aan het opdrachtgevende bedrijf en word t berekend conform het in 
de loonkostensubsidie te hanteren systeem, met dezelfde plafonner ing. Bij 
de ui tvoerende inste l l ing/onderneming dient dit werk apart geadministreerd 
te worden en word t het uiteraard niet gepremieerd. 

3. De verwervingskosten van licenties en octrooien 

Met betrekking tot de verwerv ing van octrooien is er van vele zijden op ge-
wezen dat een op ruimer schaal benutten van de mogel i jkheden tot bescher-
ming van door bedri jven ontwikkelde produkten of procédés in ons land 
middels octrooien gewenst kan zijn. Bij het trachten o m een methodiek te 
v inden ten aanzien van de premiër ing van de verwervingskosten van licen-
ties is het oogmerk bedri jven die kennis verwerven middels het aankopen 
van licenties niet te zeer te benadelen ten opzichte van bedri jven die speur-
en ontwikkel ingswerk in eigen beheer dan wel via opdrachten aan derden 
ui tvoeren. Tevens zal worden onderzocht of andere vormen van kennisver-
werv ing zoals know-how-aankoop en dergeli jke kunnen worden gefacil ieerd. 
Hierbij zal ervan uitgegaan moeten worden , dat de diverse vormen van 
kennisverwerving zoveel mogel i jk gelijk dienen te worden behandeld. 

Maatregelen gericht op de verhoging van het innovatieve vermogen van 
kleinere ondernemingen 

Bij de st imuler ing van de thans nog relatief bescheiden inspanningen op 
het gebied van onderzoek en ontwikkel ing door het kleinere bedrijf blijkt dat 
bij vele kleine bedri jven nog het inzicht ontbreekt op welke wijze innovatie-
projecten ter hand moeten worden genomen en welke wegen moeten wor-
den bewandeld om ter zake kundig advies te verwerven. Bovendien kan wor-
den geconstateerd, dat in vele kleinere ondernemingen onvoldoende kennis 
en kunde op bepaalde technologische gebieden die van belang zijn voor 
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hoogwaardige produkt ie, aanwezig is. De volgende maatregelen beogen te-
gemoet te komen aan deze knelpunten binnen kleinere ondernemingen. 

In de eerste plaats door het kleinere bedrijf te st imuleren o m te komen tot 
een systematische aanpak van innovatieve activiteiten. De resultaten van 
het Project Industriële Innovatie bieden hiervoor belangri jke aanknopings-
punten. In de tweede plaats betreft het een exper iment voor ondersteuning 
van vooronderzoek naar de technische en commercië le levensvatbaarheid 
van concrete vernieuwingsprojecten in industrie en dienstensector. Ten slot-
te zal steun kunnen worden verleend bij voor l icht ing en advisering op het 
gebied van nieuwe technieken, produkt iesystemen en dergeli jke. 

1. Verhoging innovatievermogen gericht op strategiebepaling 

Zoals in § 4.4.1 is uiteengezet is het voor vele bestaande kleinere onderne-
mingen niet haalbaar om op eigen kracht en met succes te vern ieuwen. 

De kans op een uiteindeli jk succes van een innovatieactivi teit ( langdurige 
acceptatie door de markt) voor bestaande middelgrote en kleine onderne-
mingen neemt af met de mate waar in voor het bedrijf n ieuwe en onbekende 
elementen moeten worden verwerkt. Daarbij komt, dat vele innovat iepro-
cessen mislukken als het plan en de ui tvoering van zowel het zoek- en con-
cretiseringsproces alsook het veranderingsproces dat met de ui tvoer ing van 
het nieuwe project gepaard gaat, niet worden gedragen door de mensen in 
het bedrijf. 

In het Project Industriële Innovatie is op basis van ervaringen met de bege-
leiding van een tiental innoverende ondernemingen en op basis van praktijk-
onderzoekingen op dit gebied een eigen benadering van innovat iebegelei-
ding ontwikkeld die tevens voor de onderneming een leereffect heeft. In gro-
te l i jnen komt deze hierop neer dat er binnen de onderneming een innovatie-
groep onder leiding van de directie word t geformeerd. Met deze groep 
word t in de zogenaamde zoekfase een globale analyse gemaakt van de 
zwakke en vooral van de sterke punten van het bedrijf op produkt- en pro-
duktietechnisch gebied, op het terrein van marktkennis en "benadering, f i-
nanciële mogel i jkheden en know-how. Vervolgens word t samen met de 
groep nagegaan hoe het aldus vastgestelde potentieel op een nieuwe crea-
tieve manier kan worden benut, hetgeen leidt tot een aantal concept-pro-
dukt/marktstrategieën. Door middel van interne en externe informatiever-
werv ing worden deze potentiële mogel i jkheden verder op hun haalbaarheid 
getoetst, zodat uiteindeli jk een verantwoorde definit ieve keuze voor de be-
paalde produkt/marktstrategie kan worden gemaakt. Aangezien het bedri j f 
zélf deze gehele strategische exercitie uitvoert, zal men later beter in staat, 
maar vooral ook meer gemot iveerd zi jn, het innovatieproces te vo lbrengen. 

Het Project Industriële Innovatie zal in de komende drie jaar worden voort-
gezet en uitgebreid met als opzet ruim honderd ondernemingen (met min-
der dan 500 werknemers) bij hun innovatie-activiteiten te begeleiden. Hierbij 
zullen particuliere adviesbureaus worden ingeschakeld. Ook zullen de be-
staande (semi-)overheidsinstel l ingen zoals de Rijksnijverheidsdienst en de 
Regionale Ontwikkel ingsmaatschappi jen hun medewerking ver lenen. Be-
oogd word t door middel van een demonstratie-effect vernieuwingsact iv i te i -
ten in bedri jven en de inschakeling van derden daarbij te st imuleren en de 
adviescapaciteit in ons land voor strategische innovat iebegeleiding van 
middelgrote en kleine ondernemingen te vergroten. 

De deelnemende bedri jven zullen door middel van een door l icht ingspro-
cedure worden geselecteerd, waarbi j als voorwaarde word t gehanteerd dat 
er een gezonde basis voor vern ieuwing aanwezig moet zijn. In het kader van 
het project worden per onderneming maximaal 40 adviesdagen van een 
door de onderneming te kiezen extern bureau door het Ministerie van Eco-
nomische Zaken gedeelteli jk gesubsidieerd. Regel hierbi j is dat het deelne-
mende bedrijf naar gelang van de duur van het vernieuwingsproject steeds 
meer in de kosten ervan gaat bi jdragen. Een nader ui tgewerkte regel ing zal 
binnenkort in de Staatscourant verschi jnen. 
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2. Ondersteuning haalbaarheidsonderzoek van ondernemingen 

Zoals eerder uiteengezet moet er in de zoekfase die voorafgaat aan de uit-
eindelijke keuze van een nieuwe produkt/marktstrategie veel informatie uit 
het eigen bedrijf en uit de buitenwereld worden verworven. In dit gestructu-
reerde zoekproces zal telkens iedere potentiële mogelijkheid moeten wor-
den onderzocht op haalbaarheid, waarbij produkt en/of produktietechni-
sche, markttechnische, organisatorische, juridische en financiële enz. aspec-
ten een rol kunnen spelen. Zeker voor kleinere ondernemingen geldt dat de-
ze vaak specialistische kennis niet in het bedrijf aanwezig is, zodat een be-
roep moet worden gedaan op externe instanties om de kans op een verkeer-
de keuze in dit zoekproces te minimaliseren. 

De regeling voor de begeleiding van innovatieprojecten omvat dan ook als 
tweede element een financiële ondersteuning voor kleinere bedrijven die 
in de zoekfase onderzoek en analyse ten aanzien van bovengenoemde as-
pecten door externe instanties laten verrichten. Hierbij kan worden gedacht 
aan onderzoeklaboratoria, raadgevende ingenieursbureaus, marketingadvi-
seurs, organisatie-adviesbureaus, software-bureaus of andere specialisten. 
Ook ondernemingen in de dienstensector die dit soort door derden verrichte 
haalbaarheidsstudies en -analyses nodig hebben ter oplossing van concreet 
gevoelde problemen op dit terrein, kunnen van deze regeling gebruik ma-
ken. 

3. Voorlichting en advisering 

Verkrijging van kennis en inzicht over bestaande en nieuwe technieken, 
materialen en systemen is voor vele met name kleinere ondernemingen van 
even groot belang voor het innovatieve vermogen als het (doen) uitvoergen 
van onderzoek en ontwikkeling. Het niveau van kennis en kunde in vele van 
deze ondernemingen is veelal onvoldoende om elementaire verbeteringen 
en vernieuwingen in het produktieproces en het produkt van de onderne-
ming aan te brengen. Zo is veel specialistische kennis van technieken en ma-
terialen en dergelijke aanwezig bij onderzoekinstellingen, bij TNO, bij re-
searchverenigingen en dergelijke, welke echter niet bekend is en toegepast 
wordt in daarvoor in aanmerking komende bedrijven. Te denken valt hierbij 
bij voorbeeld aan nieuwe verbindingstechnieken (lassen, solderen, lijmen) 
en nieuwe materialen als nieuwe staalsoorten, kunststoffen en dergelijke. 
Voorlichting en advisering over technische kennis is dan ook - naast oplei-
ding en scholing - voor vernieuwing in het kleinere bedrijf een belangrijk 
middel. 

Zoals in § 4.5 is betoogd vervullen belangenverenigingen en "Organisaties 
van het bedrijfsleven in veel gevallen een belangrijke taak ten aanzien van 
(naast onderzoek) voorlichting van aangesloten bedrijven op technisch ge-
bied. De ervaring leert, dat deze activiteiten tot een aanzienlijke versterking 
van concurrentiekracht en vernieuwingspotentie kunnen leiden. Het ligt in 
het voornemen van ondergetekenden activiteiten van deze organisaties met 
betrekking tot voorlichting en advisering financieel te ondersteunen. 

Daarnaast zullen vanuit het Ministerie van Economische Zaken in overleg 
met de RND, met TNO en het bedrijfsleven ook initiatieven worden geno-
men voor concrete voorlichtingsacties over bepaalde kernpunten en the-
ma's op het gebied van innovatie alsook met betrekking tot toepassing van 
micro-elektronica (hier is een nauwe samenhang met de in 5.4.1.4 beschreven 
maatregelen), bevordering kennisverhoging op bepaalde technologische 
maatregelen), bevordering licentieneming en octrooiering en dergelijke. Acti-
viteiten zullen behalve landelijk vooral regionaal dan wel sectorgewijs ge-
schieden. Bij de uitvoering zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van 
specialisten uit bestaande instituties. Als onderdeel van het programma ge-
richt op verspreiding van specifieke technische kennis zal ook worden ge-
streefd naar verbreiding van kennis van grote naar kleine ondernemingen. 
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4.9. DE RISICOLIJN 

4.9.1. Uitbreiding van het instrument ontwikkelingskredieten 

Het risico dat met individuele vernieuwingsprojecten samenhangt, is de 
laatste jaren voor een groot deel van het Nederlandse bedri j fsleven een 
steeds grotere barrière geworden om dergeli jke projecten te entameren. 
Naast het scheppen van voorwaarden zoals omschreven in de vor ige para-
graaf is het daarom voor een voldoende niveau van vern ieuwing gewenst, 
dat bedri jven die n ieuwe wegen inslaan worden gesteund in de daarmee sa-
menhangende risico's. De hierop gerichte maatregelen z i jn : 

a. verhoging van het budget voor ontwikkel ingskredieten voor het mid-
delgrote en kleine bedri j f ; 

b. verhoging van het budget voor ontwikkel ingskredieten voor grote on-
dernemingen. 

Vanouds bestaat voor de ondersteuning van r isicodragende projecten van 
het kleine en middelgrote (voornamel i jk industriële) bedrijf de regeling voor 
het verstrekken van ontwikkel ingskredieten. Risico-afdekking kan hierbi j 
plaatsvinden tot max imaal 70% van de projectkosten. Voor het ontwikke-
l ingskrediet bestaat een snel groeiende belangstel l ing. Zo was het aantal 
verleende kredieten in de periode 1974-1978 het dr ievoudige (nameli jk 197) 
van het aantal in de periode 1969-1973 (nameli jk 63). Deze toenemende be-
langstel l ing veroorzaakt een verhoogde druk op de beschikbare middelen. 
Dit'te meer, daar de afgelopen jaren ook een aantal grote ondernemingen 
een beroep hebben gedaan op het ontwikkel ingskrediet. Ter ver l icht ing van 
deze situatie word t het voor ontwikkel ingskredieten beschikbare bedrag met 
f 10,5 min . verhoogd tot f 79,3 min. Daarnaast is de tweede ondergetekende 
voornemens deze midde len voortaan met voor rang te bestemmen voor m id -
delgrote en kleine bedr i jven. Tevens zal ui tbreiding plaatsvinden van de wer-
kingssfeer van het ontwikkel ingskrediet naar de commercië le dienstensector. 
Hierbij zal ook ru imte worden gegeven voor bepaalde projecten op het gebied 
van de software ontwikkel ing, voor zover daarbij sprake is van produkt ie in 
Nederland. 

Ook voor (zeer) grote ondernemingen geldt in toenemende mate, dat in de 
heersende economische omstandigheden de mogel i jkheden voor het ter 
hand nemen van risicovolle nieuwe ontwikkel ingen beperkter worden . In 
1978 is op deze ontwikkel ing voor lop ig gereageerd door naast het bestaan-
de ontwikkel ingskrediet instrument een aangepaste facil i teit te hanteren 
voor de grote bedri jven. Risico-afdekking is hierbi j mogel i jk tot maximaal 
40%. 

Voor 1978 en 1979 tezamen is hiervoor f 75 min . uitgetrokken. Momenteel 
zijn een groot aantal aanvragen van grotere bedri jven voor het verkri jgen 
van een dusdanig krediet ingediend. 

Financiële ondersteuning door de overheid van r isicodragende projecten 
van grote ondernemingen kan een belangrijk middel zijn ter bevorder ing 
van activiteiten tot vern ieuwing van bestaande sectorpatronen dan wel tot 
geheel nieuwe sectoren. 

In de Sectornota is reeds op het belang van deze steun aan grote onderne-
mingen ingegaan. Grote bedri jven kennen de internationale marktmogel i jk-
heden en zijn in staat zich in een vroeg stadium op nieuwe grensverleggen-
de technieken te r ichten. 

Dergelijke init iat ieven dragen echter een groot risico in zich. Met de ont-
wikkel ingskredieten voor grote ondernemingen word t beoogd van over-
heidswege op basis van geselecteerde projecten een gerichte simulans te 
geven aan kansrijke in i t iat ieven. Hiermee word t het bedri j fseconomisch risi-
co van projecten verminderd en word t de u i tvoer ing ervan in de t i jd naar vo-
ren gehaald. 

De tweede ondergetekende is voornemens de voor grote ontwikkel ings-
kredieten bestemde ru imte te verhogen tot f 157,3 min . per jaar. Hierbij zul-
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len in vergel i jk ing tot de geldende praktijk voor de ontwikkel ingskredieten 
voor kleinere ondernemingen, str ingente voorwaarden gelden in de sfeer 
van royalties en/of renteberekening. 

Financiële ondersteuning door de overheid van r isicodragende projecten 
van grote ondernemingen kan tevens waardevol zijn ter versterking van de 
regionale structuur. Een goed voorbeeld van een ondersteuning met een 
dergeli jk oogmerk is de recente deelneming in het Bi l l i ton-project te Veen-
dam. 

4.9.2. Risicodragend vermogen 

Wil het in deze nota gepresenteerde innovatiebeleid kunnen resulteren in 
een daadwerkeli jke toename van het aantal nieuwe init iat ieven binnen be-
staande ondernemingen en van het aantal nieuwe innovat ieve ondernemin-
gen, dan zal de beschikbaarheid van risicodragend vermogen ten behoeve 
van deze ondernemingen aanzienlijk moeten worden verbeterd. Tevens zal 
gestreefd moeten worden naar een zodanige structurering van de markt 
voor risicokapitaal, dat nu bestaande belemmeringen tussen aanbod en 
vraag worden opgeheven. Voor wat betreft de aanbodzijde is een vo ldoen-
de aantal gespreid en actief opererende risicokapitaalverschaffende instan-
ties noodzakelijk. 

Dit is slechts mogel i jk, indien Nederlandse part icul ieren, ondernemin-
gen en institutionele beleggers weer bereid worden gevonden te investeren 
in (innovatieve) Nederlandse ondernemingen zodat een actieve aandelen-
markt ontstaat. Uit onderzoekingen blijkt, dat het bestaan van een actieve 
markt voor de handel in participaties (de z.g. «over-the-counter-markt») es-
sentieel is voor het aanboren van potentieel aanbod van kapitaal. Het gebrek 
aan verhandelbaarheid blijkt nameli jk een wezenlijke be lemmer ing te zijn 
voor kapitaalverschaffers om aandelenparticipaties te verwerven. Voor wat 
de vraagzijde betreft zou in het algemeen bij ondernemers de bereidheid 
groter moeten worden met betrekking tot het aanvaarden van deelnemin-
gen in hun bedrijf door vermogensverschaffers. 

Verwacht mag worden dat een actief opererend aanbod van r is icodragend 
vermogen in combinat ie met een duideli jk uitgesproken vraag mede zal bi j-
dragen aan het in voldoende mate innoveren door middelgrote en kleine on-
dernemingen en aan een gezonde uitgroei van deze ondernemingen. Te-
vens mag worden verondersteld, dat het actief op de markt opereren van r i-
sicokapitaalverschaffers zal kunnen bi jdragen aan selectie van kansrijke 
ideeën en v indingen en de begeleiding ervan gedurende het innovat iepro-
ces. 

In dit kader kan worden gewezen op de in de Verenigde Staten opererende 
ca. 300 Small Business Investment Corporations. Deze 300 part icipatiemaat-
schappijen, welke zijn gebonden aan regels en voorschri f ten van de Small 
Business Admin is t ra t ion, hebben inmiddels gepart icipeerd in de opr icht ing 
en ui tbreiding van ca. 4000 kleine bedri jven. Mede door het bestaan van de-
ze f inancier ingsstructuur v indt in de Verenigde Staten een grote creatie van 
innovatieve ondernemingen plaats. Bovendien dragen de vermogensver-
schaffers bij aan de koppel ing tussen universiteiten, waarmee vaak goede 
contacten bestaan voor het zoeken naar v indingen, en het bedri j fs leven. 
Overigens mogen de omstandigheden in de Verenigde Staten niet zonder 
meer worden vergeleken met de in Nederland geldende verhoudingen. 

Zoals al in het eerste deel van deze paragraaf gesteld werd , maakt het on-
derwerp risicodragende f inancier ing ten behoeve van middelgrote en kleine 
ondernemingen onderdeel uit van de veel bredere f inancier ingsproblema-
tiek van het gehele Nederlandse bedri j fsleven. 

In interdepartementaal overleg waaraan de Ministeries van Financiën Eco-
nomische Zaken zullen deelnemen, zal onderzocht worden welke knelpun-
ten op dit gebied bestaan. Tevens zal wenseli jkheid en mogel i jkheid bezien 
worden van overheidsmaatregelen van organisatorische, budgettaire en 
fiscale aard om een bi jdrage aan de oplossing van knelpunten te geven. 
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4.10 HETAANDACHTSGEBIEDENBELEID 

Bij het aandachtsgebiedenbeleid gaat het e rom dat groepen van onderne-
mingen gezamenli jk inspelen op toekomst ige mogel i jkheden in de markt, 
die zich lijken af te tekenen en waarvoor n ieuwe technologische ontwikkel in-
gen worden gevraagd. De ondernemingen kunnen daarbi j uit één sector af-
komst ig zi jn; veelal gaat het echter om samenwerk ingsverbanden die over 
de grenzen van de klassieke sectorindel ing heen reiken. Hierin is ook één 
van de oorzaken te v inden dat de bundel ing van krachten, zoals die in het 
aandachtsgebiedenbeleid word t beoogd, vaak niet zonder meer tot stand zal 
komen. Immers, voor de klassieke sectoren bestaan vele organisaties, die tot 
doel hebben het collectieve belang van de aangesloten ondernemingen ook 
op langere termi jn te behart igen, maar nieuwe gebieden die over de sector-
grenzen reiken worden door dergeli jke organisaties veelal niet of slechts in 
beperkte mate bestreken. 

Het ontwikkelen van de mogel i jkheden die bedoelde aandachtsgebieden 
herbergen gaat gepaard met belangrijke risico's. Door goede voorbere id ing 
en a fs temming van de werkzaamheden in verschi l lende bedri jven en instel-
l ingen ontstaat beter inzicht in deze risico's en kan waar mogel i jk door bun-
del ing van de krachten een r isicospreiding worden bereikt. Voorts kunnen 
ondernemingen door deze benadering binnen de beschikbare budgettaire 
ru imte over een breder f ront nieuwe mogel i jkheden verkennen. Hierboven is 
benadrukt dat het bij het aandachtsgebiedenbeleid pr imair gaat om het ver-
kennen van bepaalde mogel i jkheden en prob lemen, mede door bundel ing 
van krachten bij het bedri j fs leven. Daarbij aansluitend kan zorg worden ge-
dragen voor een gerichte inzet van de R en D-infrastructuur. De aandachts-
gebiedenaanpak kan uiteindeli jk resulteren in bij voorbeeld gezamenli jke 
marktbenader ing en export ini t iat ieven als ook op het ontwikkelen en toepas-
sen van technologische kennis voor industr iële vern ieuwing. 

In deze nota staat dit laatste praktische aspect centraal en daarop zal dan 
ook in het vervolg in de eerste plaats worden ingegaan. Met name op het ter-
rein van technologische innovatie zal samenwerk ing van bedri j fs leven, over-
heid en onderzoekinstel l ingen belangri jke mogel i jkheden kunnen bieden. 
Hier ligt in belangri jke mate de aansluit ing tussen het innovatiebeleid ge-
richt op de bedri jven en het beleid gericht op verbeterde inzet van de R en 
D-infrastructuur. 

De programma-aanpak binnen de infral i jn, zoals beschreven in hoofd-
stuk 5, vo rmt een duidel i jk complement van het aandachtsgebiedenbeleid. 
Bij het hier beschreven aandachtsgebiedenbeleid zijn het pr imair op de markt 
opererende ondernemingen die inhoud en r icht ing van het beleid bepalen, 
en dit vaak ook ui tvoeren. Uiteraard worden ze waar mogel i jk ondersteund 
door de in de Nederlandse R en D-infrastructuur aanwezige kennis. Bij de in-
novatiegerichte programma's gaat het veeleer om de sterke punten b innen 
de R en D-infrastructuur, met name binnen de universitaire were ld , waar-
mee men kan inhaken op bepaalde door het bedri j fsleven waargenomen 
marktperspect ieven. De r icht ing van het p rogramma word t mede door het 
bedri j fsleven bepaald. 

Dit verschil in accent tussen aandachtsgebiedenbeleid en programma-
aanpak komt ook tot ui tdrukking in de t i jds horizon waarop ze zich r ichten. 
Bij het aandachtsgebiedenbeleid gaat het o m concrete ontwikkel ingsact iv i -
teiten die op middel lange termi jn , - binnen ca. vijf jaar - markttoepassing 
kri jgen. Bij de programma-aanpak gaat het o m onderzoek of ontwikkel ing 
dat in meer algemene termen voor bedri jven van belang is maar nog veel 
appl icat ie-ontwikkel ing vergt alvorens toepassing mogel i jk is. De verwachte 
resultaten l iggen meestal verder weg in de t i jd nameli jk 5 a 10 jaar. 

Opgemerkt zij dat de benader ing, zoals voorgestaan in het aandachtsge-
biedenbeleid, veelal een langdur ig proces is. De bundel ing van krachten is 
een zaak waar de betrokken parti jen slechts langzaam naar toe groeien en 
waarvan het succes en de te volgen weg niet bij voorbaat vaststaan. Het aan-
dachtsgebiedenbeleid zal daarom flexibel van opzet zi jn, opdat het zo goed 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15855, nrs. 1-2 82 



mogelijk kan worden aangepast aan zich aandienende marktkansen en tech-
nologische mogelijkheden. 

Een individueel aandachtsgebied zal dus om een daarop toegesneden be-
nadering vragen. Wel zijn enkele elementen te onderkennen, die in iedere 
benadering enigermate herkenbaar zullen zijn. Een eerste belangrijk ele-
ment is het onderkennen van gebieden of ontwikkelingen die tot een aan-
dachtsgebied kunnen uitgroeien. In de meeste gevallen zal het bedrijfsleven 
moeten indiceren waar de kansen liggen, al zijn er terreinen, zoals energie, 
milieu en veiligheid, waarop de overheid een zo grote invloed heeft dat een 
initiërende rol kan spelen, althans zeker niet passief zal blijven. 

Om na te gaan of een geïndiceerd gebied inderdaad mogelijkheden voor 
nieuwe economische activiteiten in zich draagt, zal veelal nadere verkenning 
wenselijk zijn. Het gaat daarbij enerzijds om een inventarisatie van wat er op 
het betreffende terrein aan kennis en kunde aanwezig is, en anderzijds om 
een inschatting van de ontwikkelingen in de markt, ook op langere termijn. 

In feite gaat het erom in te schatten of binnen ons land, met name binnen 
het bedrijfsleven, voldoende aanknopingspunten liggen om de waargeno-
men positie in de toekomst relatief te versterken. De verkenning heeft in we-
zen een tweeledig doel. Enerzijds geeft het de deelnemende bedrijven (en de 
betrokken onderzoekinstellingen) een inzicht in mogelijkheden en knelpun-
ten op het betreffende terrein. Anderzijds krijgt de overheid een achter-
grondbeeld waartegen mogelijke voorstellen voor verdere actie van de be-
trokkenen kunnen worden bezien. 

De kwaliteit van de uit te voeren verkennende studie wordt bepaald door 
de mate van openheid waarmee alle betrokkenen aan de studiefase mee-
werken. Met name aan de kant van het bedrijfsleven zullen weerstanden be-
staan om inzicht te verschaffen in - vaak vertrouwelijke - gegevens met be-
trekking tot technische mogelijkheden en marktpositie. Het zal dan ook 
noodzakelijk zijn dat een afdoende geheimhouding van de verstrekte gege-
vens wordt verzekerd. 

De rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoekinstellingen 
kan diverse vormen hebben met twee uitersten. In het ene extreem beperkt 
de overheid zich tot het leveren van een financiële bijdrage, zodat een ade-
quate verkenning kan worden uitgevoerd. Hiervan zal sprake zijn indien de 
kennis bij de overheid van technologie en markt, alsmede haar invloed daar-
op, gering is. In het andere extreem, wanneer de overheid met haar beleid 
zowel technologie als markt in sterke mate beïnvloedt, kan de verkenning 
geheel van de overheid uitgaan. Hierbij zijn een aantal kanttekeningen te 
maken. 

In de eerste plaats kan een verkenning die leidt tot de conclusie dat verde-
re uitdieping van een aandachtsgebied niet zinvol moet worden geacht, toch 
van groot belang zijn. Aldus kunnen alle betrokkenen immers in een zo 
vroeg mogelijk stadium worden gewaarschuwd voor verkeerde beslissin-
gen. Voorbeelden van verkennende studies op basis waarvan besloten is 
van overheidswege geen verdere acties te ondersteunen zijn de eventuele 
Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van zeer snelle - zogenaamde 
transrapid - treinen, en de perspectieven van een vergassingssysteem voor 
hoogzwavelige olie ten behoeve van de Nederlandse electriciteitsvoorzie-
ning. 

In de tweede plaats moet worden ingecalculeerd, dat ook buitenlandse 
overheden vaak op bepaalde gebieden stimulerend optreden, soms in de 
vorm van zeer uitgebreide nationale programma's (energie, ruimtevaart, te-
lecommunicatie). Hoewel de motivatie daarbij veelal primair nationaal is, 
betekent dit wel dat sommige van de aldaar aangepakte terreinen een sterke 
internationale concurrentie zullen veroorzaken. 

Na de fase van de verkenning gaat bij het aandachtsgebiedenbeleid vaak 
het opzetten van een gezamenlijke actie spelen. Zo'n gezamenlijke actie kan 
pluriform van karakter zijn. Te denken valt daarbij aan gezamenlijke kennis-
opbouw door het (laten) verrichten van achtergrondresearch, het gezamen-
lijk entameren van ontwikkelingsprojecten, gebundelde export-initiatieven 
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of zelfs het oprichten van joint-ventures. Al deze vormen van gezamenlijke 
actie kunnen in een bepaald aandachtsgebied tegelijkertijd en naast elkaar 
voorkomen; niet elke actie zal voor ieder van de betrokkenen even belangrijk 
zijn; sommigen zullen slechts aan één, anderen wellicht aan alle acties deel-
nemen. Kenmerkend is wel het samenspel tussen overheid en bedrijfsleven 
en, afhankelijk van het soort actie, de onderzoekinstellingen. Het uiteindelijk 
doel blijft om, door bundeling van krachten, beter gebruik te maken van de 
beschikbare middelen en daardoor de concurrentiepositie van het bedrijfsle-
ven op het betreffende terrein te versterken. 

Ook in deze op actie gerichte fase kan de overheid op vele manieren sti-
mulerend optreden. Het financieel instrumentarium, zoals dat in deze nota 
en in de sectornota is uiteengezet, biedt in ruime mate aanknopingspunten 
voor ondersteuning, waarbij met name aan de speerpuntmiddelen kan wor-
den gedacht. Ook door duidelijke articulatie van de overheidsvraag (zie 7.3), 
zonodig via aankoop of opdrachtenbeleid (zie 7.4), kan de overheid een be-
langrijke rol spelen. 

Een zorgvuldige fasering van wetten en reguleringen en de tijdige aankon-
diging van beleidsvoornemens (zie 7.5) dienaangaande kan de onzekerheid 
bij het bedrijfsleven met betrekking tot de marktmogelijkheden van nieuwe 
technologie verminderen. 

Een derde element van belang voor de reikwijdte en mogelijkheden van 
het aandachtsgebiedenbeleid is de positie van geïnteresseerde bedrijven 
ten opzichte van elkaar. Naarmate de markt voor een nieuwe technologie 
zich duidelijker gaat aftekenen, wordt dit element belangrijker. Niet ondenk-
baar is dat één of enkele individuele bedrijven op basis van hun specifieke 
deskundigheden eigen ontwikkelingen entameren gericht op bepaalde deel-
markten. Dergelijke initiatieven kunnen vanuit de overheid worden gesteund 
met het instrumentarium dat hiervoor onder de kostenlijn en de risicolijn is 
gepresenteerd. 

Zo vormt het aandachtsgebiedenbeleid naar de mening van ondergete-
kenden een integraal onderdeel van het vernieuwingsbeleid gericht op het 
bedrijfsleven. Enerzijds fungeert het als voedingsbodem voor nieuwe onder-
nemingsinitiatieven, anderzijds kan het gezien worden als een paraplu, 
waaronder door bundeling van krachten de innovatierisico's voor het be-
drijfsleven geringer worden. Ten slotte en evenzeer van belang, vormt het 
een brug naar die onderdelen van het innovatiebeleid die erop zijn gericht 
om te komen tot een betere inzet van de R en D-infrastructuur voor met na-
me de middelgrote en kleine bedrijven in Nederland. 

Het zal overigens duidelijk zijn, dat het aandachtsgebiedenbeleid zoals 
hierboven omschreven in ruime mate voortbouwt op de ervaring die ter za-
ke in de afgelopen jaren geleidelijk werd opgebouwd. Een aantal voorbeel-
den daarvan, die de kern van de hierboven beschreven filosofie alle in zich 
dragen, treft men in bijlage 4 aan. 

4.11. HET REGIONAAL SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID 

Zoals het innovatiebeleid in relatie staat met diverse andere terreinen van 
overheidszorg, is er ook sprake van een samenhang met het regionale soci-
aal-economisch beleid. Dit laatste is gericht op het wegwerken van sociaal-
economische onevenwichtigheden tussen de verschillende landsdelen en 
op het bereiken van een evenwichtiger spreiding van bevolking en bestaans-
bronnen over ons land. Het innovatiebeleid is er onder meer op gericht 
vraag en aanbod op kennisgebied op een meer gestructureerde wijze tot el-
kaar te brengen ten einde in zijn algemeenheid vernieuwingsprocessen in de 
produktieve sfeer te stimuleren. Bij de vertaling van dit beleid in concrete ac-
tiviteiten, projecten en dergelijke, mag echter niet uit het oog worden verlo-
ren welke regionale aspecten hierbij in het geding zijn. Tegen deze achter-
grond dienen het innovatiebeleid en het regionale beleid nauw op elkaar te 
zijn afgestemd. 

In het regionale beleid heeft dit reeds zoveel mogelijk gestalte gekregen. 
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Dit beleid kent als aangrijpingspunten de verbeteringen van het vestigings-
klimaat in de kwetsbare regio's, vermindering van de werkloosheidsver-
schillen en versterking van de regionale economische structuur. In de instru-
mentele sfeer komt de hiervoor bedoelde samenhang tot uitdrukking in een 
gevarieerd pakket maatregelen, die rekening houden met de gedachte om -
waar mogeli jk- vernieuwing te stimuleren. Zo kan bij voorbeeld gewezen 
worden op de aanpassing van de investeringspremieregeling in 1977 waar-
bij laboratoria onder het begrip stuwende diensten zijn gebracht, en derhal-
ve sindsdien premiabel zijn bij vestiging en uitbreiding in de stimuleringsge-
bieden. 

Voorts verdienen hier de activiteiten van de regionale ontwikkelingsmaat-
schappijen (ROM's) bijzondere vermelding: in hun instrumentarium komt 
het belang tot uiting dat gehecht wordt aan vernieuwing in zwakke regio's. 
In de sfeer van de kennisoverdracht kan gewezen worden op hun samenwer-
king met TNO en TH's, op het verwerven van licenties in binnen- en buiten-
land ten einde deze onder te brengen bij bedrijven in hun werkgebied en op 
de algemene activiteiten ter zake van bemiddeling bij kennisoverdracht. Met 
betrekking tot de kostenproblematiek beschikken de ROM's over middelen 
om in de fase van vooronderzoek, feasibility-studies en dergelijke nieuwe 
projecten financieel te steunen. Niet in de laatste plaats verdient het optre-
den van de ROM's in de risicodragende sfeer vermelding, waar zij als kapi-
taalverschaffer via deelneming in bedrijven of nieuwe projecten optreden. 
Hierbij zij opgemerkt dat in het instrumentarium van de ROM's een regio-
nale differentiatie is aangebracht, rekening houdend met de urgentie van 
de regionale problematiek. Zo wordt de ontwikkelingsfunctie van de Gelderse 
Ontwikkelingsmaatschappij gekenmerkt door een bemiddelende rol, terwijl 
de deelnemingsmogelijkheid van de Overijsselse specifiek gericht is op pro-
jecten met een innoverend karakter; NOM en LIOF zijn wat dit betreft niet 
aan beperkingen gebonden. 

Ten slotte verdienen bij de opsomming van instrumenten in het kader van 
het regionale beleid die tot vernieuwing bijdragen, vermelding de acties 
welke in het kader van het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands en de 
Perspectievennota Limburg zijn geëntameerd. Op zijn beurt zal het innova-
tiebeleid waar mogelijk inspelen op regionaalspecifieke potenties, dan wel 
op de bijzondere problematiek die zich in de onderscheiden regio's voor-
doet. Men kan hierbij denken aan de per regio verschillende industriële 
structuur, die ertoe kan uitnodigen, om de sterke kanten van het regionale 
bedrijfsleven te profileren of om een bijdrage te leveren aan de creatie en in-
standhouding van werkgelegenheid. Ook via het facettenbeleid wordt de re-
latie tussen innovatiebevordering en regionale vraagstukken geïllustreerd: 
problemen op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu en energievoor-
ziening manifesteren zich soms immers in de diverse landsdelerrUp ver-
schillende wijze. Waar het innovatiebeleid een mogelijkheid aandraagt voor 
de oplossing van dergelijke facetmatige vraagstukken, brengt dit vanzelf-
sprekend met zich mee dat een regionaal verschillende uitwerking of accen-
tuering mogelijk is. 

In het voorgaande werd reeds gewezen op het belang dat de innovatiebe-
vordering voor de werkgelegenheidsontwikkeling kan hebben. Gegeven de 
relatie met het regionaal beleid ligt het in de rede om in die gevallen waar in-
novatiebevordering leidt tot het entameren van nieuwe moducties, deze bij 
voorkeur te doen realiseren in die regio's waar daaraan vanuit het oogpunt 
van de werkgelegenheidsstructuur het meest behoefte bestaat. 

Ten slotte komt de samenhang tussen het innovatiebeleid en het regiona-
le beleid in de sfeer van de kennisoverdracht tot uitdrukking in het streven 
de toegang tot de aanwezige kennis voor het regionale bedrijfsleven zo goed 
mogelijk te doen zijn. In dit verband verdient het initiatief van de OOM de 
aandacht om ten behoeve van het bedrijfsleven in Noord- en Oost-Neder-
land in Twente een dependance van het Mikrocentrum te Eindhoven te vesti-
gen. Het regionaal opzetten van een stelsel van transferpunten, zoals aange-
kondigd in hoofdstuk 5 van deze nota, is hierbij een ander aspect van bijzon-
dere betekenis. 
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5. Tot stand brengen en 
ondersteunen van vernieuwing 
vanuit de R en D-infrastructuur; de rol 
van het onderwijs 

Het onderzoekpotentieel vervult een strategische en een ondersteunende 
rol bij technologische vernieuwing. Door hoge kwaliteit van het eigen werk 
en door intensief kennis te nemen van wetenschappelijke ontwikkelingen in 
het buitenland kunnen onderzoekinstellingen, met een open oog voor maat-
schappelijke ontwikkelingen, praktische wegen voor vernieuwing aangeven. 
Daarnaast zullen onderzoekers en materiële faciliteiten ten dienste moeten 
staan van het bedrijfsleven en van andere maatschappelijke groeperingen 
die ondersteuning nodig hebben bij vernieuwing. In beide gevallen is een 
nauw contact met de maatschappij, in het bijzonder het bedrijfsleven, nood-
za keiijk. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst beknopt opgesomd welke instellingen en 
organisaties een rol spelen in de R en D-infrastructuur, voor zover het gaat 
om innovatiebevordering. Een reeks innovatiebevorderende activiteiten kan 
vanuit het onderzoek worden onderscheiden en in 5.1.3 staat over elk een 
korte beschouwing, waarbij het accent vooral ligt op de mede door de over-
heid gefinancierde R en D-instellingen. Dat juist op het terrein van het onder-
zoek de overheid vanouds een aantal erkende taken vervult, mede ten be-
hoeve van technologische vernieuwing, is reden om daarop in 5.1.4 in te 
gaan. In de oprichting van TNO is al lang geleden tot uiting gekomen dat de 
overheid hier inderdaad een taak zag. 

Dat met oplettendheid en ook wel met enige zorg naar de prestaties van 
het mede door de overheid gefinancierde R en D-potentieel wordt gekeken, is 
mede een gevolg van enkele opvallende trekken van de besteding van de 
Nederlandse R en D-uitgaven. In 5.1.2 wordt aan de hand van enkele ove-
rigens zorgvuldig te hanteren statistische gegevens toegelicht dat de door 
de Nederlandse overheid bestede R en D-gulden minder dan in andere lan-
den ten goede komt aan technologische vernieuwing in het bedrijfsleven. 

De gegeven beschouwingen brengen ons ertoe te schetsen welke accen-
ten het beleid ten aanzien van de verschillende R en D-instellingen en orga-
nisaties zullen kenmerken. Dat gebeurt in de §§ 5.2 en 5.3. In 5.2. wordt na en-
kele meer algemene opmerkingen uitvoerig ingegaan op de rol van TNO bij 
innovatieprocessen. Deze aparte vermelding van de taken van TNO en van 
het TNO-beleid in de komende tijd is gerechtvaardigd zowel door de om-
vang van TNO als door zijn centrale plaats bij het bevorderen van technolo-
gische vernieuwing. In 5.3 komen in aanzienlijk beknoptere vorm de overige 
instellingen aan de orde. 

De uitwerking van een en ander in een concreet plan van activiteiten en 
maatregelen staat in 5.4 beschreven. De hierbovengenoemde zorg doet ove-
rigens niets af aan de verheugende constatering dat dit plan kan aansluiten 
op een reeks van activiteiten die de R en D-instellingen zelf al ondernemen. 

In duidelijke wisselwerking met het onderzoek staat het onderwijs. Voor-
beelden van een succesvolle vernieuwingsinfrastructuur in sectoren als 
landbouw, de vliegtuigontwikkeling en de natte waterstaat die in de bijlage 2 
behandeld zijn, wijzen daarop. 

§ 5.5 gaat nader in op de relatie van onderwijs en technologische vernieu-
wing. Het accent ligt daarbij op een beschouwing over de voorwaarden die 
technologische vernieuwing aan het onderwijs stelt, en op enkele mogelijk-
heden en voornemens hieraan tegemoet te komen. 
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5.1. DEREND-INFRASTRUCTUUR 

5.1.1. Inleiding 

Algemeen wordt onderschreven dat er in ons land een R en D-infrastruc-
tuur is die gekenmerkt wordt door een serie instellingen van doorgaans kwa-
litatief goed niveau, ook internationaal gezien. Er is sprake van hoog opge-
leid en geschoold personeel, mede dankzij de goede onderwijsvoorzienin-
gen. Op veel terreinen is basiskennis aanwezig, bestaan in principe moge-
lijkheden voor multidisciplinaire benaderingen en kan Nederland op sterke 
punten bogen, deels op historische gronden, deels vanwege een vroege 
confrontatie met nieuwe schaarsten. (zie bij voorbeeld de bijlage 2 en 9). 

De R en D-infrastructuur heeft als functie het genereren, verzamelen, op-
slaan en bewaken van kennis. Daaraan vooraf gaat het signaleren van we-
tenschappelijke en technische ontwikkelingen, het opvangen van maat-
schappelijke vragen en vertalen van opdrachten in onderzoekvragen. En 
nadat kennis verworven is en toepassingsgereed gemaakt, volgt dan uitein-
delijk de verspreiding van kennis. 

Uiteraard vindt dit alles plaats mede ten dienste van het produceren en op 
de markt aanbieden van goederen en diensten, en dit bepaalt in belangrijke 
mate de invalshoek die deze nota kiest voor de beschouwingen over de R en 
D-infrastructuur. 

Gezien het voorgaande worden tot de R en D-infrastructuur niet alleen de 
instellingen gerekend die zich met kennisproduktie en/of ontwikkeling bezig-
houden, maar ook samenwerkingsverbanden daartussen, mechanismen om 
probleemstellingen te signaleren en daarop gerichte programma's te ont-
wikkelen en mechanismen om kennis bij de gebruikers te brengen. 

Hieruit blijkt, dat een belangrijk onderdeel van de R en D-infrastructuur de 
relaties tussen onderzoekinstellingen onderling en met de omgeving, in het 
bijzonder met de gebruikers van kennis zijn. 

Als we ons beperken tot instellingen, die voor technologische innovatie 
van belang zijn, kunnen op het uitvoerende vlak worden onderscheiden: uni-
versiteiten, technische hogescholen, TNO, verschillende grote onderzoekin-
stellingen, het industriële R en D-potentieel en de ingenieursbureaus. Voor 
een uitgebreide beschrijving van de verschillende instellingen binnen de R 
en D-infrastructuur en hun relaties onderling en met de omgeving wordt ver-
wezen naar bijlage 6 van deze nota. 

Het is niet mogelijk een precieze getalsmatige indruk te geven van de ca-
paciteit van deze instellingen die beschikbaar is voor innovatiebevordering. 
In de eerste plaats zijn lang niet alle activiteiten toegesneden op industriële 
produktiviteit en technologie1, terwijl van de wel daarop gerichte activiteiten 
geen precieze aanduiding bestaat. In de tweede plaats zijn innovatiebevor-
derende activiteiten ruimer dan wat gewoonlijk tot onderzoek en ontwikke-
ling wordt gerekend. Onderstaande gegevens geven dan ook vooral een in-
dicatie van de omvang van diverse instellingen. 

Tabel 5.1. Gegevens over de omvang van de R en D-inspanningen van enkele 
instellingen 

Universiteiten en hogescholen 
T N O b 

ECN, LGM, NLR, NSP, WLC 

Landbouwkundig onderzoek 
Ondernemingen 
PTT 
KEMA, VEG-Gasinstituut, KIWAe 

9 200 (manjaren O en O, B-wet)a 

5 000 (totale personeelsbestand! 
2 900 (totale personeelsbestand) 
2 850 (manjaren O en O, B-wet) 

26 050 (manjaren O en O, B-wet) 
600 (manjaren O en O) 

ca.1 400 (totale personeelsbestand) 

1 Dit is de aanduiding die in de R en D-statistie-
ken van de EG wordt gebruikt voor onderzoek 
dat primair ten dienste van de industriële 
voortbrenging staat. 

Toelichting 

a. «Manjaren O en O, B-wet» staat voor «manjaren onderzoek en ontwik-
keling in de B-wetenschappen». 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 87 



b. Van TNO is het totale personeelsbestand opgenomen omdat vele acti-
viteiten die niet tot onderzoek en ontwikkeling worden gerekend, zoals routi-
ne-keuringen en technische dienstverlening, vanuit innovatieoogpunt wel 
degelijk van betekenis zijn. In manjaren voor onderzoek en ontwikkeling zou 
het TNO-cijfer ongeveer 3300 worden (CBS-gegevens). 

c. Deze instituten worden doorgaans geheel als instituten voor onderzoek 
en ontwikkeling beschouwd. 

d. Bronnen: (tussen haakjes het jaar waarop ze betrekking hebben) 
- universiteiten en hogescholen: Wetenschapsbudget 1980 (1976); 
- TNO: eigen opgave 1979(1978); 
- de vijf grote onderzoekinstellingen: eigen opgave 1979 (1978); 
- ondernemingen: CBS 1979(1977); 
- landbouwkundig onderzoek: CBS 1979 (1976); 
- PTT: eigen opgave 1979 (1976); 
- KEMA, VEG-Gasinstituut, KIWA: eigen opgave 1979 (1979); 
e. Zie b. 

Het percentage academici bij deze instellingen varieert: ongeveer 40% bij 
de universiteiten en hogescholen, ruim 20% bij TNO, tussen de 10% en 25% 
bij de vijf grote onderzoekinstellingen en ongeveer 10% bij het bedrijfsleven. 
Tabel 5.2 geeft een indruk van de totale omvang van middelen en de her-
komst ervan. 

Tabel 5.2. Herkomst van middelen voor de verschillende onderzoekinstellingen van de R en D infrastructuur in 1978 

Herkomst in % voor het totaal Universiteiten T .N .0 . 2 

per instelling(en) en hogescholen 

Overheid 
bijdragen/subsidies 98% 58% 

opdrachten p.m.5 15% 

ECN, LGM, NSP 
WLen NLR 2 

R en D in 
bedrijven 

23% 

38% 

5% 

Betalingen tussen 
instellingen onder-
ling 2% 7% 

Eigen middelen 3% 95% 

Diversen 3% 

Nederlandse 
bedrijven p.m.s 13% 14% 

Opdrachten 
Buitenland 5 p.m.s 4% 22% 

Totaal in miljoen guldens 1030 ' 450 312 3 1 0 0 ' 

1 Betreft B-wetenschappen (wiskunde, natuur-, 
technische, medische en landbouwweten-
schappen; Bron: Wetenschapsbudget 1979. 
De inkomsten uit opdrachten van univer-
siteiten en hogescholen zijn niet goed be-
kend. Het totale bedrag omvat slechts de 
geschatte onderzoekmiddelen die de in-
stellingen rechtstreeks van de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen ontvan-
gen. Dit bedrag is dus ook exclusief 
tweede geldstroommiddelen en opdrach-
ten van de overheid. 
2 Eigen opgave. 
•' Wetenschapsbudget 1979. 
4 RAWB-advies; relatie overheid- indu-
striële R en D, 1978. 
5 Uit de wetenschappelijke jaarverslagen 
bl i jkt dat contractresearch voor de TH's 
ca. 10% van de onderzoeksmiddelen uit-
maakt. (THD ruim 5%, THE 1 5 en THT 
10%). 
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De relaties binnen de kort naar omvang aangeduide R en D-infrastructuur 
variëren van vaste samenwerkingsverbanden (bij voorbeeld tussen TNO en 
TH Delft in de Technisch Physische Dienst-TNO) tot contacten ad hoc. Er zijn 
ook veel internationale contacten. 

De relaties met de omgeving bestaan vooral uit contacten met (potentiële) 
opdrachtgevers of lopen via allerhande overlegstructuren als verkennings-
commissies, nationale programma's en sectorraden. In meer diffuse vorm 
verlopen ze via publikaties in enigerlei vorm. Ook uit het oogpunt van tech-
nologische vernieuwing is het zinvol afzonderlijke opdrachtgevers met ge-
richte vragen te onderscheiden van de maatschappij in haar totaliteit. Ten 
behoeve van de collectieve vraag is namelijk evenzeer de op technologische 
vernieuwing gerichte inzet van de R en D-instellingen nodig. De overdracht 
van kennis naar gebruikers geschiedt door middel van adviezen (ook keurin-
gen en arbitrage), begeleiding van ontwikkeling, door middel van onderwijs 
en training, publikaties, documentatie en voorlichting, demonstratieprojec-
ten, en niet te vergeten via informele persoonlijke contacten. 

In het hierna volgende zullen niet alle functies van de R en D-infrastructuur 
worden geanalyseerd en geëvalueerd, maar wordt vooral ingegaan op de 
vraag in welke mate bepaalde innovatiebevorderende taken worden vervuld 
en waar eventuele tekortkomingen zich voordoen. 

De belangrijkste met onderzoek en ontwikkeling verband houdende inno-
vatiebevorderende taken zijn: 

- signaleren en evalueren van nieuwe of te verwachten wetenschappelij-
ke en technologische ontwikkelingen; 

- definiëren van belangrijke thema's voor onderzoek in overleg met het 
bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen; 

- uitvoeren van gericht achtergrond" en exploratief onderzoek binnen af-
gebakende gebieden; 

- ontwikkelen van produkt- en procesideeën tot een goed omlijnd con-
cept, vertaling naar protoype en eventueel naar nulserie, resp. uitwerking 
van het proces op laboratoriumschaal tot en met de inpassing in het be-
staande proces; 

- uitvoeren van tests en onderzoekingen in opdracht door middel van 
daartoe beschikbare test- en onderzoekfaciliteiten. 

- opleiden van R en D-mensen, intern en extern. 

Natuurlijk zal het gewicht van deze taken verschillen van de ene instelling 
tot de andere. Om de taken te kunnen uitvoeren dienen mechanismen en 
structuren van diverse aard te worden ontwikkeld en onderhouden. Dit is 
bij voorbeeld nodig ten aanzien van signalering, informatieverzorging (voor-
handen expertise, resultaten van onderzoek, octrooien, licenties, lopend on-
derzoek), maar ook ten aanzien van overdracht van kennis. En zowel de R en 
D-afdelingen van bedrijven als de mede door de overheid gefinancierde R en 
D-instellingen moeten hieraan aandacht geven. Deze mechanismen en 
structuren zijn erop gericht om vanuit de R en D-infrastructuur een goede af-
stemming met de omgeving te bereiken en de diverse taken evenwichtig en 
verantwoord over de onderzoekinstellingen te verdelen. 

5.1.2. Enkele karakteristieken van de Nederlandse R en D uitgaven 

De Nederlandse R en D-inspanningen vertonen op enkele punten een zeer 
karakteristiek beeld dat afwijkt van wat in andere landen gangbaar is. Aan de 
hand van enkele globale gegevens wordt daarvan in deze paragraaf een in-
druk gegeven. 

Uitgangspunt is dat Nederland nog altijd tot de landen behoort die het 
meeste aan onderzoek en ontwikkeling uitgeven, wat nu ook de precieze 
maatstaf is die gekozen wordt (bij voorbeeld R en D-uitgaven per inwoner, of 
R en D-uitgaven als percentage van het BNP). 

Het aandeel dat de overheid hiervan financiert is sinds het begin der 60-er 
jaren aanzienlijk gestegen, en neemt ook de laatste paar jaar weer toe. De 
overheid financiert nu zo'n 55%, de ondernemingen financieren zo'n 45%. 
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Wat betreft de besteding van de R en D-uitgaven zijn enkele conclusies te 
trekken. Nederland besteedt ten opzichte van de meeste andere landen wel 
iets meer in de sector universiteiten en hogescholen, bij voorbeeld ten op-
zichte van Frankrijk, BRD en VK, en ten opzichte van landen als West-Duits-
land, België, Zweden en Zwitserland relatief meer in de sector (semi-)over-
heidsinstellingen. Zie tabel 5.3. Gevolg is dat het aandeel van ondernemin-
gen in het verrichten van onderzoek en ontwikkeling relatief wat lager ligt. 

Dit ondanks de aanwezigheid van belangrijke researchcentra van een aan-
tal multinationals in ons land. Hiermee correspondeert de geringe financie-
ring door de overheid van R en D in bedrijven. Ondanks de moeilijkheden die 
er zijn om een uniforme statistische basis te vinden (onder andere doordat 
de afgrenzing van wat onderzoek en ontwikkeling is niet altijd getalsmatig is 
aan te geven, hoewel deze van groot belang is voor bij voorbeeld de indeling 
van omvangrijke demonstratieprojecten) is het duidelijk dat het Nederland-
se percentage hier laag ligt. De RAWB noemt in zijn advies over de relatie 
overheid-industriële R en D een percentage van 2,8 in 1974 en van ongeveer 
5 in 1978. In het Wetenschapsbudget 1980 is in § 3.3 een nadere analyse van 
tot de homogene groep wetenschapsbeoefening behorende begrotingspos-
ten opgenomen die voor 1979 uitkomt op ruim 4% aan directe financiering. 
Daarnaast leidde deze eerste, op een zorgvuldiger interpretatie van een 
groot aantal begrotingsposten (echter niet bij voorbeeld die voor universitei-
ten en hogescholen) berustende beschouwing tot de conclusie dat ongeveer 
8% van de overheids-R en D-middelen indirect ten goede komt aan indus-
trieel-technologisch onderzoek. 

Tabel 5.4 geeft OESO-cijfers over de directe versus indirecte overheids-
steun aan industriële R en D (gegevens over 1975). Zoals te zien is lopen de 
cijfers vrij goed parallel met de door de RAWB verschafte cijfers. 

Ten aanzien van de verdeling van de overheids-R en D-middelen over aan-
dachtsgebieden geldt eveneens dat de beschikbare gegevens wijzen op rela-
tief lage uitgaven voor het onderwerp «industriële produktiviteit en techno-
logie». Tabel 5.5. illustreert dat aan de hand van gegevens voor de verschillen-
de EG-landen afzonderlijk en gezamenlijk. Dezelfde cijfers laten zien dat Ne-
derland zeer hoog scoort voor het onderwerp «algemene bevordering van 
kennis», iets dat overigens meer deels verklaard wordt door de tamelijk, 
hoewel niet uitzonderlijk hoge uitgaven voor universitair onderzoek. 

Bij de R en D-inspanningen van de ondernemingen zelf valt uiteraard de 
concentratie op bij enkele zeer grote ondernemingen, en daarnaast de con-
centratie in bepaalde bedrijfstakken. Dit zijn overigens internationaal gezien 
geen erg verrassende gegevens. Hoogstens lijkt Nederland een ietwat extre-
mere verdeling op deze punten te hebben. Voor enkele gegevens wordt ver-
wezen naar hoofdstuk 4 en bijlage 6. 

De conclusies uit deze cijfers, die - het zij nogmaals gezegd - erg voorzich-
tig moeten worden gehanteerd, zijn naar onze mening dat: 

- meer aandacht geboden is voor door de ondernemingen zelf uitgevoer-
de Ren D; 

- zorgvuldig gelet moet worden op de oriëntatie op de maatschappij, in 
het bijzonder op het bedrijfsleven, van het door de overheid in belangrijke 
mate gefinancierde onderzoekpotentieel; 

- versterking wenselijk is van de mogelijkheden voor onderzoek en ont-
wikkeling in of ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen, en in 
of ten behoeve van sommige bedrijfstakken. 
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Tabel 5.3. Uitgaven voor R en D (1975), B-wetenschappen 

Land Totaal % Uitgevoerd in In % 

$ bedrijven over-
heid ' 

hoger 
onderw. 

overige BNP 

Verenigde Staten 35 182 68,7 15,3 12,4 3,5 2,3 
West-Duitsland 8 847 66,4 15,7 17,5 0,5 2,1 
Japan 8 767 64,3 13,3 19,6 2,8 1,9 
Frankrijk 5 986 60,9 23,2 14,8 1,1 1,8 
Ver. Koninkr i jk 4 648 62,7 26,6 8,4 2,4 2,1 
Canada 1 701 40,0 32,2 27,8 1,0 
Nederland 1 602 58,6 19,9 19,7 1,8 1,9 
Zweden 1 216 68,6 8,0 23,4 - 1,8 
Zwitserland 1 198 76,6 6,9 16,1 0,4 2,2 
België 764 68,9 8,0 22,7 0,4 1,2 

1 Excl. hoger onderwijs. 
Bron: OECD, International Survey of the 
Recources devoted to R en D by OECD 
Member Countries 1975, Parijs 1978. 

Tabel 5.4. Directe en indirecte overheidssteun aan R en D ten dienste van 
industriële ontwikkeling uitgedrukt in percentages van de totale overheiris 
R en D middelen (cijfers 1975) 

Directe overheids-
financiering van R en D 

R en D-fondsen van de over-
heid voor indirecte steun 
aan industriële ontwikkel ing 

Verenigde Staten 45 
Verenigd Kon inkri jk 34 
Frankrijk 36 
West-Duitslan d 24 
Zweden 26 
Canada 7 

België 1973 10 
Denemarken 
Nederland 4 
Japan 3 
Zwitserland 5 

1 1976. 
2 1975. 
Bron: OESO, 1979. 

1 
10 
12 ' 
7 
8 ' 

15 

132 

10 
5 
7 
7 
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Tabel 5.5. Overheids-R en D uitgaven naar doelstelling in procenten 1970, 1977 

Doelstellingen 
volgens NABS-
hoofdstuk 

W-Duitsland Frankrijk Nederland België Ver. Ko-
ninkri jk 

EEG 

1970, 1977 1972, 1977 1970, 1977 1970, 1976 1970, 1977 1970, 1977 

2,5 

3,9 

4,2 

3,0 

1 Exploratie en 1,7 2,0 
exploitatie van aards 
milieu 

2. Ordening van het 1,0 2,8 
menselijk milieu 

3. Beschermingen 2,4 5,1 
bevordering van de 
menselijke gezondheid 

4. Produktie, distribu-
tie en rationeel ge-
bruik van energie 

5. Landbouwproduk- 2,1 2,1 
t iviteit en techno-
logie 

6. Industriële produk-
tiviteit en techno-
logie 

7. Problemen van het 
maatschappelijk 
leven 

8. Exploratie en ex-
ploitatie van de 
ruimte 

9. Landsverdediging 17,7 12,5 31,8 
10. Algemene bevorde- 49,2 47,2 22,7 

ring van kennis 

3,2 1,3 1,1 3,4 2,8 0,3 0,9 1,6 2,1 

4,8 3,9 7,0 1,2 1,6 2,6 2,4 2,7 3,4 

5,6 6,7 7,6 6,5 6,8 1,8 2,8 2,9 5,0 

11,3 12,3 8,2 8,6 6,2 5,0 13,0 16,9 7,2 7,1 10,3 10,4 

4,1 8,7 7,3 4,2 5,3 2,6 4,2 3,1 3,8 

6,6 7,2 15,2 11,6 6,4 4,9 9,9 10,5 16,0 4,9 11,3 8,0 

2,7 4,5 1,8 1,5 4,2 6,2 6,0 7,7 0,6 1,1 1,9 3,1 

5,3 4,3 6,3 5,3 3,1 3,1 3,9 5,0 1,9 2,5 4,3 4,4 

29,2 4.9 3,1 0,4 0,6 41,0 49,8 25,9 22,5 
25,7 54.0 54,3 51,4 42,8 25,6 24,3 36,2 37,2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Op de mens gerichte 
en sociale doelstellingen' 
T.b.v. industriële 
en technologische ont-
wikkel ing2 

T.b.v. economische 
ontwikkel ing3 

6,1 12,4 9,9 11,9 14,9 20,8 13,7 16,1 5,0 6,3 7,5 11,5 

24,9 25,8 32,3 28,7 17,0 14,1 30,2 35,2 25,4 15,4 27,5 24,9 

27,0 27,9 35,3 32,3 25,7 21,4 34,4 40,5 28,0 19,6 30,6 28,7 

1 NABS-hoofdstukken 2, 3 en 7. 
2 NABS-hoofdstukken 1,4, 6 en 8. 
3 NABS-hoofdstukken 1, 4, 5, 6 en 8. 
Bron: Eurostat, Overheidsfinanciering van 
Speurwerk en Ontwikkeling 1970-1978, 
Brussel 1978. 

5.1.3. Het functioneren van de R en D-infrastructuur nader bezien 

5.1.3.1. Het industriële deel van de R en D-infrastructuur 

In § 5.1.3 zal de nadruk liggen op de innovatiebevorderende bijdragen van 
(semi-)overheids-R en D-instellingen. Gezien de verantwoordelijkheid van 
de overheid ligt dat voor de hand. Eerder is echter al gesteld dat het be-
drijfsleven zelf een belangrijk aandeel heeft in de R en D-infrastructuur. Op 
de mogelijkheden voor bedrijven om de verschillende innovatiebevorderen-
de taken in huis uit te voeren wordt uitvoeriger in hoofdstuk 4 ingegaan. Een 
enkel punt verdient echter wel hier te worden aangestipt. Zo is erin sommi-
ge bedrijfstakken - gemiddeld genomen - weinig aandacht voor eigen 
speur- en ontwikkelingswerk. De mogelijkheden van samenwerking blijken 
lang niet ten volle benut te worden. 

Er l i jk t - niet alleen in Nederland - een in belangrijke mate door de econo-
mische problemen van het ogenblik ingegeven neiging te bestaan ook in het 
speurwerk en in de ontwikkeling meer op zekerheid te spelen. Op het punt 
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van de ook binnen een bedrijf noodzakelijke overdrachtsmechanismen on-
dervinden bedrijven soortgelijke problemen als (semi-)overheids-R en D-in-
stellingen in hun contacten met klanten, zij het dan dat deze problemen -
omdat ze zich binnen één bedrijf afspelen - zeker eenvoudiger zullen liggen. 
Ook is het stellig zo dat, gemiddeld genomen, bedrijven (en dit geldt uiter-
aard vooral voor de grote met hun omvangrijke eigen researchfaciliteiten) 
de hier aanwezige problemen eerder hebben gesignaleerd en er hun ove-
rigens zeer verschillende oplossingen in de management" en organisatie-
sfeer voor hebben gevonden. 

Ter zake van de kwaliteit van het in de industrie uitgevoerde onderzoek en 
de beschikbare faciliteiten ontbreken gegevens die op een zeer algemene 
geldigheid aanspraak kunnen maken. De eerste twee ondergetekenden stel-
len zich voor in hun contacten met de ondernemingen die speurwerk en ont-
wikkeling verrichten, nader op deze punten in te gaan. 

Tabel 5.6. Personeel, betrokken bij R en D in ondernemingen 

Jaar Totaal Academici % HBO-ers % Overige personeel % 

1970' 
19742 

19773 

29 900 
27 770 
26 050 

14,7 
15,8 
17,7 

23,7 
24,3 
26,4 

61,6 
59,9 
55,9 

Bronnen: 
1 CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk in 
Nederland 1970, Den Haag 1973; aantal-
len afgerond op honderdtallen. 
2 Idem 1974, (Den Haag 1977). 
3 Idem 1977 (Den Haag 1979). 

Met betrekking tot de werkgelegenheid valt op te merken, dat een vrij ster-
ke daling (ruim 10% sinds 1970) in de werkgelegenheid in R en D is opgetre-
den. Zie tabel 5.6. Deze daling blijkt vrijwel geheel plaats te hebben gevon-
den in de groep van personeel met lagere en middelbare opleiding. Het aan-
tal academici steeg zelfs nog enigszins. 

5.1.3.2. Algemeen 

Het functioneren van de R en D-inf rastructuur ten behoeve van innovatie-
bevordering is niet alleen afhankelijk van de prestaties van de onderzoekin-
stellingen zelf. 

Men mag niet verhelen dat het niet-industriële deel van het R en D-poten-
tieel zich in een moeilijke positie ten aanzien van industriële innovatie be-
vindt. Begrip voor en kennis van de wijze waarop de industrie werkt, zijn 
vaak onvoldoende aanwezig, terwijl kennis van de industriële kcTnt van het 
grensvlak tussen onderzoekinstelling en onderneming toch gewenst is. Daar 
komt bij dat onderzoekers binnen R en D-instellingen nauwelijks kunnen 
doorschuiven naar andere functies in dezelfde organisatie. 

De hierna te schetsen rol van de overheid (5.1.4) is eveneens van belang 
wil de inzet van de R en D-instellingen goed tot zijn recht komen. Verder is 
het noodzakelijk, dat de (industriële) gebruikers van de R en D-infrastructuur 
daadwerkelijk gebruik maken van de faciliteiten die geboden worden. Een 
op innovatie gericht management bij de industrie zelf, met name bij kleine 
en middelgrote ondernemingen, is hiervoor een voorwaarde. 

Een volgend punt is dat hoewel het verlagen van de drempels, die er zo-
wel bij kennisoverdracht als bij het koppelen van externe vragen aan kennis-
aanbod zijn, een duidelijke taak voor het management van de R en D-institu-
ten is, men toch in een aantal gevallen aangewezen zal zijn op intermediai-
ren zoals de Rijksnijverheidsdienst en soms ook bij voorbeeld de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen. Andere randvoorwaarden worden onder an-
dere gesteld door de mobiliteit van wetenschappelijk personeel. Daarover 
wordt elders meer gezegd. 
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Verplaatsen we ons blikveld naar de R en D-infrastructuur zelf, dan lijken 
knelpunten daarin niet zozeer gezocht te moeten worden in de hoeveelheid 
beschikbare kennis of de omvang van het kennispotentieel. Naast de niet 
in voldoende mate aanwezige overdrachtsmechanismen, is de spreiding 
van het onderzoek over verschillende aandachtsgebieden niet overal in 
overeenstemming met de industriële of maatschappelijke vraag. Een voor-
beeld was de tot voor kort nogal eenzijdige nadruk binnen het ECN op kerne-
nergie. Een ander voorbeeld is de onvoldoende herkenbare onderzoekcapa-
citeit op het terrein van micro-elektronica binnen TNO. Aan deze voorbeel-
den moet meteen worden toegevoegd dat de instellingen zelf verande-
ringen nastreven en doorvoeren. Zo is ECN met een herprogrammering be-
zig. In TNO worden initiatieven genomen om tot bundeling en versterking te 
komen op het gebied van de micro-elektronica. In het algemeen, zo blijkt uit 
deze en andere voorbeelden, moet een punt van voortdurende zorg zijn niet 
alleen of onderzoek efficiënt en effectief plaatsvindt, maar ook of er wel op 
de goede terreinen onderzoek gebeurt. In dit verband is het de vraag of bij 
voorbeeld de verdeling van aandacht over verschillende universitaire onder-
zoekgebieden niet te vaak afhangt van individuele belangstelling van hoog-
leraren en medewerkers zodat vertrek van hen de ontijdige neergang van 
een in opbouw zijnde traditie met erbij behorende kennis en ervaring inluidt. 

5.1.3.3. Innovatiebevorderende taken 

a. Signaleren en evalueren van wetenschappelijke en technologische ont-
wikkelingen 

De verkenning van nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwik-
kelingen vindt vaak op geijkte manieren plaats: via congressen, vakliteratuur 
en dergelijke. Verder zijn er stages en uitwisseling van medewerkers, terwijl 
ook buitengewoon-kroondocentschappen informatie-uitwisseling bevorde-
ren. Een van de zeer sterke punten van de grote multinationale ondernemin-
gen is juist gelegen in het feit dat men binnen de onderneming, maar ook 
door contacten met de externe onderzoekwereld in diverse andere landen 
een zeer effectieve toegang tot de internationale kennisontwikkeling heeft. 

Voor een klein land als Nederland geldt bij uitstek, dat een groot deel van 
de kennisuitwisseling internationaal plaatsvindt, vaak in het kader van inter-
nationale overeenkomsten. Een gevaar dat daarbij zeker aanwezig is, en in 
de praktijk niet altijd vermeden lijkt te worden, is dat men zich te zeer beperkt 
tot een verkenning in de diepte binnen het eigen specialisme en onvoldoen-
de kennis neemt van ontwikkelingen op andere terreinen. In dit verband lijkt 
men door een soms zeer gespecialiseerde opbouw en door een geringe mo-
biliteit binnen en tussen onderzoekinstellingen onvoldoende in fe spelen op 
het gegeven dat veel belangrijke wetenschappelijke en technologische ont-
wikkelingen zich afspelen in het interdisciplinaire grensvlak tussen diverse 
wetenschapsgebieden. Door dit alles kunnen kansen gemist worden, wan-
neer nieuwe ontwikkelingen uitblijven door het niet samenkomen van twee 
of meer gescheiden fundamentele onderzoeklijnen. Natuurlijk is bij de ver-
kenning en evaluatie van kennis een probleem, dat successen achteraf wel 
bekend zijn, maar potentiële kansen met name in economisch inzicht niet di-
rect aanwijsbaar zijn. Niettemin toont het Japanse voorbeeld aan dat een ef-
fectief systeem van samenwerken door onderzoekwereld en overheid om 
belangwekkende ontwikkelingen op te sporen en te toetsen, mogelijk is en 
van grote betekenis kan zijn. 

b. Definiëren van belangrijke thema's voor onderzoek, in overleg met be-
drijven en andere maatschappelijke groeperingen 

Voor de meeste onderzoekers en onderzoekinstellingen geldt dat de oriën-
tatie op wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen doorgaans 
eenvoudiger tot stand komt dan een oriëntatie op maatschappelijke in het 
bijzonder industriële ontwikkelingen. 
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Zo is er een duidelijk tekort aan mechanismen waarin onderzoekwereld, 
bedrijfsleven en overheid participeren om onderzoekthema's te definiëren 
die te eniger tijd tot industriële toepassingen zouden kunnen leiden. Met na-
me via de innovatiegerichte programma's (5.4.1.1) wordt geprobeerd hierin 
verbetering te brengen. 

In meer algemene zin is al een tijd lang door de overheid erkend dat er be-
hoefte is aan plannings- en coördinatiemechanismen ten behoeve van het 
onderzoek op maatschappelijke aandachtsgebieden. Sectorraden en nati-
onale programma's zijn onder andere hiervoor bedoeld. Voorzover «gebrui-
kers»participatie hierbij van belang is gaat het overigens met name ook om 
andere dan industriële gebruikers, bij voorbeeld om consumenten. 

Bij de voorbereiding van diverse sectorraden blijkt de bereidwilligheid om 
vanuit de verschillende onderdelen van de onderzoekwereld mee te doen 
duidelijk aanwezig. 

Wat betreft de inbreng van industriële kant kan nog op een bijzonder as-
pect worden gewezen. Op diverse gebieden beschikt de industrie over ken-
nis en ervaring met een breder dan alleen voor het eigen bedrijf relevant toe-
passingsgebied. Ook voor nieuwe gebieden, waarvoor bij de industrie ex-
pertise wordt opgebouwd, bestaat in enkele gevallen overcapaciteit omdat 
de voor een dergelijke opbouw benodigde minimale omvang de behoefte 
nog te boven gaat. 

Het lijkt mogelijk om op deze wijze de industriële researchcapaciteit expli-
cieter in te zetten voor de aanpak van problemen op maatschappelijke aan-
dachtsgebieden. De in hoofdstuk 7 geschetste ingangen via hetfacettenbe-
leid, dan wel het opdrachtenbeleid zouden hiervoor kunnen worden ge-
bruikt. 

c. Uitvoeren van gericht achtergrondonderzoek binnen afgebakende ge-
bieden 

Van het R en D-potentieel kan gezegd worden dat er, behalve het directe 
nut ook sprake is van een zeker beschikbaarheidsnut: het moet er zijn om bij 
voorkomende gelegenheden snel te kunnen inspringen op vragen van bij 
voorbeeld de overheid of van een bedrijfstak. Dit nut kan worden vergroot 
door bij instituten achtergrondonderzoek te laten verrichten, al dan niet ge-
subsidieerd door de overheid. In het algemeen geldt voor alle instellingen 
van de R en D-infrastructuur dat er behoefte bestaat aan een zekere hoeveel-
heid «vrij» onderzoek, ten einde zich in het eigen vakgebied te ontwikkelen 
en «concurrerend» te kunnen blijven. In deze zin zijn de onderzoekgebieden 
die bewerkt worden binnen de R en D-infrastructuur voortdurend in bewe-

ging. 
Er bestaat bij instituten die een praktijkgerichte taak hebben een neiging 

om relatief te veel achtergrondonderzoek te doen zeker als men verzekerd is 
van een grote basissubsidie. Deze neiging is begrijpelijk en bijna inherent 
aan het verkrijgen van een hechte, ingeburgerde positie als onderzoekinsti-
tuut in een bepaald onderzoekgebied. In de jaren van sterke expansie (eind 
vijftiger en zestiger jaren) is stellig sprake geweest van opschuiven naar de 
fundamentele kant van het onderzoeksspectrum. Het was kennelijk niet zo 
nodig - en dat gold in een aantal opzichten ook voor researchlaboratoria 
binnen het bedrijfsleven zelf - om zich rekenschap te geven van de behoef-
ten, verlangens en omstandigheden van de gebruikers van kennis, in casu 
bedrijven die kennis moeten exploiteren. In dit verband kan worden gespro-
ken van een betrekkelijk zwakke gebruikersoriëntatie en van een neiging om 
in oude gebieden te blijven hangen. De hechte contacten die in de periode 
van opbouw met bedrijfsleven en overheid (vaak de financier) op het oor-
spronkelijke werkterrein waren gelegd, waren hiervoor paradoxaal genoeg 
mede verantwoordelijk. Zeker uit de hoek van de overheid kwamen namelijk 
weinig impulsen om te veranderen toen het economische en sociale gewicht 
van de diverse werkterreinen en van de desbetreffende gebruikerscategorie-
en begon te veranderen. De bereidheid om tot samenwerking tussen onder-
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zoekinstellingen te komen werd zo ook niet gestimuleerd. Voor de mogelijk-
heden tot vergroting van de maatschappelijke gerichtheid van achtergrond-
onderzoek is van belang dat de financiering van fundamenteel onderzoek, 
ook aan universiteiten en hogescholen wel degelijk in afspraken kan worden 
vastgelegd, hoewel dit onderzoek vrijer van aard is dan toegepast onderzoek 
en ontwikkeling. Zo wordt in de Beleidsnota universitair onderzoek een on-
derscheid gemaakt tussen opslagfinanciering en voorwaardelijke financie-
ring. Daarbij wordt de financiering van universitair onderzoek gekoppeld 
aan overeengekomen taken. 

Met betrekking tot TNO heeft het vorige kabinet al besloten de financiering 
van overheidswege in sterkere mate te koppelen aan programmatische af-
spraken. Omstreeks het eind van dit jaar zal de besluitvorming plaatsvinden 
over de mede hierop gerichte voorstellen van de werkgroep Toekomstige Fi-
nancieringTNO. 

d. Ontwikkelen van een produkt- of procesidee tot een goed omlijnd con-
cept; vervaardiging van een prototype en eventueel van een nulserie 

Het ontwikkelen van een idee tot een goed omlijnd concept is een taak die 
vooral binnen het bedrijfsleven wordt uitgevoerd. Voor met name kleine en 
middelgrote bedrijven is het echter toch van groot gewicht dat de R en D-in-
stellingen hierbij ondersteuning kunnen bieden en dat deze laatste in een 
beperkt aantal gevallen ook zelf aan ontwikkelingswerk kunnen doen. In alle 
gevallen vergt een en ander zeer nauwe contacten met de betrokken onder-
neming(en). Immers marktkennis is erg belangrijk om de kans op welslagen 
met enige zekerheid te kunnen voorzien. Dit alles betekent dat deze taak niet 
voor alle R en D-instellingen een hoofdtaak kan zijn. Voor TNO bij voorbeeld 
duidelijk meer dan voor de TH's. 

De noodzaak om de ontwikkelingstaak waarover we hier praten doelmatig 
en met een open oog voor de eisen die hij stelt aan te pakken blijkt ook uit 
het feit dat in het innovatieproces juist deze taak relatief de meeste kosten 
met zich mee brengt. 

De nodige marktgerichtheid vereist een intensieve samenwerking tussen 
opdrachtgever en ontwikkelingsinstituut, waarbij men eikaars problematiek 
door en door dient te kennen. Het functioneren van deze «interface» is van 
het hoogste belang, maar juist hier zijn mechanismen voor communicatie 
nog vaak zwak ontwikkeld, waardoor onder meer het door onderzoekers of 
adviseurs geleverde advies niet relevant kan zijn voor de opdrachtgever. Een 
voorbeeld van goed uitoefenen van deze taak is TNO-Instrumentum, dat in 
opdracht technisch en elektronisch geavanceerde produkten ontwikkelt. 

e. Het uitvoeren van onderzoek door middel van daartoe beschikbare test-
en onderzoekfaciliteiten 

Onderzoeksmogelijkheden worden mede bepaald door de aanwezige ap-
paratuur; tijdige aanpassing en vernieuwing daarvan is van belang voor de 
kwaliteit van het werk. Van minstens even groot belang is het optimaal be-
nutten van beschikbare capaciteit en apparatuur en de oriëntatie op andere 
toepassingsmogelijkheden dan de vanouds bekende. 

Aandacht voor deze aspecten is kenmerkend voor goed R en D-manage-
ment. Van verschillende kanten wordt gewezen op het gevaar van veroude-
ring van onderzoekoutillage, met name in een tijd van nulgroei of zelfs terug-
gang. De neiging bestaat de personele uitgaven te laten prevaleren boven 
materiële uitgaven en investeringen. Op korte termijn bezien is dit - ook uit 
sociaal oogpunt - wellicht aanvaardbaar, maar op lange termijn veroorzaakt 
dit een structurele achterstand. Het onder auspiciën van de Minister voor 
Wetenschapsbeleid in ontwikkeling zijnde meerjaren-investeringsplan voor 
onderzoek zal hier een beter inzicht in verschaffen. 
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f. Opleiden van R en D-personeel, intern en extern 

Voor een analyse uit het oogpunt van innovatie van de onderwijstaak van 
universiteiten en hogescholen wordt verwezen naar § 5.5. De opleidingstaak 
is voor de samenleving als geheel van belang, maar in het bijzonder voor het 
(toekomstig) functioneren van de R en D-infrastructuur zelf. Bij deze taak is 
er uiteraard een duidelijk onderscheid tussen de universiteiten en hogescho-
len enerzijds en de overige instellingen van de R en D-infrastructuur ander-
zijds. 

Het belangrijkst is of de onderwezen kennis ook doorstroomt en gebruikt 
wordt. Deze doorstroming wordt bij voorbeeld bevorderd door praktijkmen-
sen de gelegenheid te bieden voor wederkerend onderwijs. Ook praktijk-trai-
ning bij onderzoekinstituten is nuttig om de vaak globale kennis van de pas 
afgestudeerden meer toe te spitsen. 

In de huidige situatie blijkt dat veel meer aandacht wordt geschonken aan 
de formele, cursorische opleidingen, in het bijzonder aan universiteiten en 
hogescholen, dan aan verbeteringen van andere, veelal meer informele op-
leidingen. Juist de meer op de praktijk gerichte onderzoekinstellingen kun-
nen een belangrijke functie vervullen voor dit laatste type onderwijs in de 
vorm van stages, uitwisseling en detachering. 

5.1.4. Rol van de overheid ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling 

De overheidsrol ten aanzien van de R en D-infrastructuur is een zeer veel-
zijdige. Zo is de overheid bij voorbeeld via het onderwijsbeleid nauw betrok-
ken bij de opleiding en vorming van allen die deel uitmaken van de R en D-
infrastructuur. 

De rol van de overheid ten aanzien van de R en D-infrastructuur zal worden 
geschetst aan de hand van verschillende categorieën van onderzoek en ont-
wikkeling. Daarnaast zullen beïnvloedingsmechanismen die de overheid ge-
creëerd heeft in een breder perspectief aan de orde worden gesteld. 

Onderzoek in de (semi-)overheidssfeer 

Wat betreft de zorg voor het fundamentele onderzoek kanworden gesteld, 
dat het hier bij uitstek gaat om een taak van de overheid. Toepasbaarheid en 
commercialiseerbaarheid zijn bij het fundamentele onderzoek op afzienbare 
termijn doorgaans niet aan de orde. Het is voor een hooggeïndustrialiseerd 
land als het onze echter van essentieel belang op een breed terrein een po-
tentieel in stand te houden, niet alleen omdat het fundamentele onderzoek 
een broedplaats van basisinnovaties is, maar ook omdat een dergelijk po-
tentieel de mogelijkheid geeft snel bij belangrijke ontwikkelingen aan te slui-
ten. Bovendien wordt door het tegenwoordige (veelal universitaire) funda-
mentele onderzoek de kwaliteit van de toekomstige onderzoekers in belang-
rijke mate bepaald. Van een directe inhoudelijke beïnvloeding van het fun-
damentele onderzoek door de overheid zal slechts marginaal sprake zijn. 

Overigens houden ook de multinationals welbewust een onderzoekcapa-
citeit in stand die zich bezighoudt met fundamentele vraagstukken, vanzelf-
sprekend vooral op het werkterrein van de onderneming. Zo nodig wordt, 
wanneer men bij belangrijke ontwikkelingen een lacune constateert, de ont-
brekende expertise snel aangetrokken. Het instandhouden van een onder-
zoekcapaciteit voor min of meer fundamenteel onderzoek op terreinen die 
voor het bedrijfsleven te riskant, te kostbaar en/of niet interessant zijn, maar 
die op langere termijn een belangrijke belofte voor de samenleving inhou-
den, is eveneens een taak voor de overheid. 

Soms zijn de kosten zelfs voor afzonderlijke landen prohibitief hoog en is 
internationale samenwerking geboden. 

Ook op het terrein van toegepast onderzoek en ontwikkelingswerk heeft 
de overheid evidente taken. Voor een deel hebben de overheidstaken betrek-
king op het functioneren van de overheid en zijn diensten zelf. Zo beschikken 
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bij voorbeeld de Rijkswaterstaat en de PTT over de voor hun taakuitoefening 
noodzakelijke expertise op het terrein van toegepast R en D. 

Daarnaast heeft de overheid mede tot taak om vooral voor die delen van 
het bedrijfsleven die geen eigen researchcapaciteit op het terrein van toege-
past R en D hebben, R en D-instellingen in stand te houden. Het gaat daarbij 
met name om kleine en middelgrote ondernemingen. Op gebieden van (po-
tentieel) belangrijke economische activiteit is het mede een taak van de 
overheid - wanneer het bedrijfsleven daar zelf niet toe in staat blijkt - de tot-
standkoming en instandhouding van een hoogwaardige expertise te verze-
keren. In dit verband moeten naast TNO dat op een zeer breed gebied werk-
zaam is, stellig de vijf grote door de overheid (mede) gesubsidieerde techno-
logische instellingen (ECN, NLR, WL, LGM en NSP) worden genoemd, die op 
hun onderscheiden werkterreinen over een brede en diepgaande kennis en 
kunde beschikken. De essentie van hun taak ligt enerzijds in het uitvoeren 
van onderzoek meestal in de fase tussen het fundamentele onderzoek aan 
de ene kant, en ontwikkeling en produktie aan de andere kant. Anderzijds 
hebben zij doorgaans belangrijke adviestaken, ook ten behoeve van de over-
heid. 

Een belangrijk punt moet in dit verband nog worden genoemd: de over-
heid dient in het algemeen belang in staat te zijn te anticiperen op zich aan-
dienende ontwikkelingen en problemen. Daarbij kan gedacht worden aan de 
micro-elektronica, de biotechnologie, de informatica en aan de schaarste-
problematiek (bij voorbeeld milieu- en veiligheidsproblemen). Het gaat er 
dus om dat de overheid in de eigen en (semi-)overheidsinstellingen experti-
se opbouwt resp. in stand houdt onder meer met het oog op de technologi-
sche onderbouwing van het beleid, zeker als langs de weg van het marktme-
chanisme hier onvoldoende aandacht aan kan worden gegeven. 

Het onderzoek in de industrie 

Vanzelfsprekend is de instandhouding van het industriële R en D-poten-
tieel primair een zaak van de (veelal grotere) ondernemingen zelf. Dat neemt 
niet weg dat de overheid wel degelijk een actief en alert beleid ter zake kan 
en moet voeren. De betekenis van het onderwijsbeleid voor het kunnen be-
reiken van een hoog niveau in de onderzoek" en ontwikkelingslaboratoria is 
reeds genoemd. Via andere meer specifieke beleidsinstrumenten in de meer 
algemene financieel-economische sfeer, bij voorbeeld via gerichte krediet-
of subsidieregelingen zoals bij voorbeeld de IPR-regeling, kan de overheid 
een belangrijke invloed hebben bij het instandhouden en optimaal benutten 
van dit R en D-potentieel. Zowel vanuit het oogpunt van het technologische 
niveau van ons land en daarmee van het innovatievermogen en de werkge-
legenheid op langere termijn als vanuit directe werkgelegenheidsoverwe-
gingen (bij werk in de R en D-sfeer gaat het om zeer hoogwaardige werkge-
legenheid) is het van belang dat de industriële R en D-capaciteit in ons land 
hier behouden blijft. In deze nota worden hiertoe voorwaarden geschapen. 

Kan men stellen dat van eigen onderzoekcapaciteit in de kleinere onderne-
mingen veelal geen sprake is, het meer praktische ontwikkelingswerk is in 
die categorie niet zeldzaam. Het belang van kleine en middelgrote onderne-
mingen in het algemeen en vanuit het oogpunt van vernieuwing in het bij-
zonder geeft de overheid argumenten om op eventuele (financiële) knelpun-
ten die de kleine en middelgrote ondernemingen ondervinden bij het doen 
van ontwikkelingswerk attent te zijn en daarin bij te springen. Veelal zal dit 
uiteraard op een generieke manier moeten gebeuren. In dit verband moeten 
ook mogelijke samenwerkingsverbanden tussen kleinere ondernemingen 
(bij voorbeeld rondom concrete projecten) en bedrijfstakgewijze collectieve 
research worden genoemd. Hier kunnen, ook regionaal, gerichte impulsen 
vanuit de overheid stellig gewenst en noodzakelijk zijn. 
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Door de overheid gecreëerde beïnvloedingsinstrumenten 

Er is een aantal instrumenten waarmee de overheid het R en D-potentieel 
een zekere oriëntatie kan geven of andere gebruikers in staat stelt de oriënta-
tie van dit potentieel mede te beïnvloeden. In de eerste plaats zij hier het in 
opbouw zijnde stelsel van sectorraden vermeld. Met dit stelsel wordt be-
oogd in samenspraak tussen onderzoekers, gebruikers en overheid op brede 
maatschappelijke aandachtsgebieden de globale meerjarenprogramma's te 
ontwikkelen. Vanuit de innovatie-optiek zou met name de voorziene sector-
raad voor industrieel-technologisch onderzoek een rol kunnen spelen. De fa-
cet-gerelateerde sectorraden (energie, milieu) zullen ongetwijfeld belangrij-
ke aanknopingspunten kunnen bieden voor vanuit de schaarsteproblema-
tiek op gang te brengen technologische vernieuwingsprocessen. 

Vervolgens kunnen de verkenningscommissies worden genoemd. Door 
een sterkte-zwakte-analyse van het onderzoek op een bepaald vakgebied in 
samenhang met een visie op de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen 
zouden zij mede aangrijpingspunten kunnen bieden voor een op innovatie-
bevordering gericht beleid. Wij menen te hebben begrepen dat de verken-
ningscommissie chemie op een aantal van de genoemde aspecten in zal 
gaan. 

Meer in het algemeen bieden toekomstgerichte studies een mogelijkheid 
om zwaartepunten van technologische vooruitgang of te verwachten ont-
wikkelingen te identificeren. 

Door haar centrale positie en veelzijdige beïnvloedingsmogelijkheden kan 
de overheid als katalysator fungeren bij het totstandbrengen van samen-
werkingsprogramma's wan door (semi-)overheid gefinancierde onderzoek-
instellingen en industrie op veelbelovende gebieden van technologie. Ook 
de wetenschappelijke en technologische problemen waarmee hele bedrijfs-
takken te maken hebben zouden aanknopingspunten voor dit soort pro-
gramma's kunnen bieden. 

Maar ook op kleinere schaal dan genoemde programma's kan het over-
heidsbeleid bevorderen dat samenwerkingsvormen, in het bijzonder ook in-
terdisciplinaire, tot stand komen bij concrete onderzoekprojecten. Een kli-
maat helpen scheppen waarin velerlei contacten tot nieuwe ideeën kunnen 
leiden, is van betekenis. Het belang van vergroting van de mobiliteit van het 
R en D-potentieel wordt hiermee nog eens onderstreept. 

Het eerder gereleveerde belang van «confrontaties», contacten en derge-
lijke voor vernieuwing geldt ook voor internationale contacten. Naast de 
meer institutionele samenwerkingsvormen (zoals die in EG-kader) zijn be-
paald ook de meer informele internationale contexten belangrijk. 

5.1.5. De beroepsverenigingen 

In een beschouwing over het functioneren van de R en D-infrastructuur 
dient stellig ook aandacht te worden gegeven aan de zogeheten beroepsver-
enigingen. De leden van deze verenigingen - onder meer de Koninklijke Ne-
derlandse Chemische Vereniging (KNCV), de Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging (NNV), het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) en NIRIA (Ne-
derlandse Ingenieursvereniging) - hebben weliswaar een gemeenschappe-
lijke achtergrond qua opleiding maar ze passen hun kennis en kunde toe in 
een grote variëteit aan beroepen. De combinatie van gemeenschappelijke 
wetenschappelijke achtergrond en diversiteit aan invalshoeken die men in 
deze vereniging aantreft, kan een vruchtbare voedingsbodem zijn voor ver-
nieuwing. 

De Regering juicht het dan ook toe dat de NNV, de KNCV en het KIVI initi-
atieven hebben ontwikkeld, die erop zijn gericht om vanuit de beroepsver-
enigingen een bijdrage tot stimulering van innovatie in de Nederlandse in-
dustrie te leveren. In dit verband kunnen worden genoemd het KNCV-initi-
atief om researchdoelen voor de chemie te formuleren en de twee als basis-
plan en clusterplan aangeduide plannen van de genoemde verenigingen 
gezamenlijk2. 

2 Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde B 
45(14) - augustus 1979 - blz. 113). 
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5.2. ACCENTEN VAN BELEID TEN AANZIEN VAN DE R EN D-INSTELLIN-
GEN: ALGEMENE INLEIDING EN DE TAKEN EN MOGELIJKHEDEN VAN 
TNO 

5.2.1. Algemene inleiding 

In het voorgaande zijn enkele knelpunten gesignaleerd die een optimaal 
functioneren van de R en D-instellingen op het punt van innovatiebevorde-
ring in de weg staan. Zowel de instellingen zelf als de overheid hebben tot 
taak duidelijke lijnen ter verbetering uit te stippelen. In algemene zin menen 
ondergetekenden dat met betrekking tot de mede door de overheid gefinan-
cierde R en D-instellingen de volgende punten veel aandacht verdienen: 

- streven naar een adequate aanpassing van veranderende omstandighe-
den (markten, maatschappelijk belangrijk geachte thema's, doelgroepen); 

- vergroting van de oriëntatie op de maatschappij, in het bijzonder op het 
bedrijfsleven, door middel van onderwerpkeuze en door middel van dienst-
verlening; 

- bevordering van de kwaliteit van de inzet van de R en D-instellingen 
voor deze doeleinden; 

- bevordering van samenwerking, maar ook taakafbakening en speciali-
satie, tussen de R en D-instellingen onderling en tussen deze en het bedrijfs-
leven; 

- verbetering van de kennisoverdrachtsmechanismen tussen R en D-in-
stellingen en gebruikers, en versterkte benutting van de aanwezige kennis 
en expertise. 

Allereerst zal in de navolgende § 5.2.2 uitvoerig worden ingegaan op de 
taken en mogelijkheden van TNO in het innovatieproces. Vervolgens komen 
in 5.3 de verschillende andere instellingen aan de orde, te weten de grote 
technologische researchinstituten, de universiteiten en hogescholen, het be-
drijfsleven, en tenslotte de ingenieursbureaus. 

De uitwerking van de in deze paragrafen genoemde accenten is te vinden 
in de reeks van maatregelen in 5.4. 

5.2.2. Taken en mogelijkheden van TNO in het innovatieproces 

5.2.2.1. Inleiding 

In bijlage 6 is de noodzakelijke feitelijke informatie over de organisatie 
TNO vermeld. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de opgaven waar-
voor TNO zich in het innovatieproces ziet gesteld. 

Het is de taak van TNO - zoals verwoord in de TNO-wet - om resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek op de meest doelmatige wijze dienstbaar 
te maken aan het algemeen belang, respectievelijk aan specifieke maat-
schappelijke belangen. In het innovatieproces zijn de belangrijkste partijen 
voor TNO het bedrijfsleven, de overheid en het publiek (publiekgroepen). 

Ten behoeve van het bedrijfsleven lopen de huidige werkzaamheden van 
TNO uiteen van het genereren van technologische know-how, toe te passen 
in innovatieprocessen met betrekking tot de ontwikkeling van zowel produk-
ten als produktieprocessen, tot het zich toegang verschaffen tot en het uit-
voeren van meer fundamenteel onderzoek waarvan de resultaten bepalend 
zijn voor het succes van toekomstig toegepast onderzoek. 

Ondersteuning wordt verleend bij produkt-en procesinnovatie-activiteiten 
van het bedrijfsleven. Deze omvat in principe het gehele gebied tussen ba-
siskennis en toepassing; assistentie bij feitelijke produktontwikkeling en bij 
de toepassing van nieuwe technologieën en ondersteuning bij de introduk-
tie van nieuwe produktietechnieken. Daarnaast worden keurings- en analy-
semethoden uitgewerkt en uitgevoerd onder meer in het kader van de zorg 
voor kwaliteit en veiligheid. 
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Ten behoeve van de overheid verricht TNO een veelheid van activiteiten, 
die? relevant zijn voor het proces van technologische vernieuwing. In overleg 
met en gesubsidieerd door de overheid wordt zowel fundamenteel als toe-
gepast onderzoek uitgevoerd op een groot aantal maatschappelijke aan-
dachtsgebieden zoals defensie, waterstaat, ruimtelijke ordening, arbeid, 
volkshuisvesting, energievoorziening, verkeer en vervoer, milieubeheer en 
volksgezondheid. Daarnaast wordt in opdracht onderzoek uitgevoerd ten be-
hoeve van de voorbereiding en uitvoering van overheidsbeleid op deze en 
andere gebieden van staatszorg. 

TNO heeft ook ten aanzien van publiekgroepen die als consument, als 
werknemer of als burger geconfronteerd worden met de gevolgen van tech-
nologische innovatie, een taak. Zo wordt bij voorbeeld vergelijkend waren-
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van consumentenorganisaties en wor-
den hiervoor nieuwe beproevingsmethoden ontwikkeld. 

Verder worden metingen en keuringen van bouwconstructies verricht en 
wordt onderzoek uitgevoerd naar de aanvaardbaarheid van technologische 
risico's voor bevolkingsgroepen. Ook vinden activiteiten plaats op het ge-
bied van de produktbeoordeling. Voor het verrichten van activiteiten ten be-
hoeve van zowel bedrijfsleven, overheid als publiekgroepen is binnen TNO 
een diversiteit aan kenniservaring en faciliteiten aanwezig. Deze maken het 
mogelijk dat aan de behoefte van elk van de drie genoemde partijen aange 
paste projecten worden uitgevoerd, waarbij door de uitvoerende TNO-insti-
tuten, die veelal specifiek technologie-, bedrijfstak", respectievelijk pro-
bleemgebied-gericht zijn, over en weer gebruik wordt gemaakt van het 

«• daar aanwezige potentieel. Zo worden bij voorbeeld kennis, kunde en facili-
teiten uit het defensie-onderzoek tevens ten nutte gemaakt bij het uitvoeren 
van projecten op het gebied van de milieuhygiëne, de industriële veiligheid 
en de verkeersveiligheid. Ook wordt in het kader van het onderzoek ten be-
hoeve van de volksgezondheid ontworpen apparatuur in relatie met het be-
drijfsleven verder ontwikkeld tot commerciële produkten en worden de in 
het kader van het consumentenonderzoek verkregen inzichten ten aanzien 
van gebruikstoepassing, veiligheid, milieubelasting en energieverbruik be-
nut bij activiteiten op het gebied van de produktontwikkeling. 

Bij het uitvoeren van activiteiten voor alle drie genoemde partijen kunnen 
spanningsvelden ontstaan. Dit betekent dat een zelfstandige positie van 
TNO functioneel en van wezenlijke betekenis is voor het vervullen door TNO 
van zijn taak ten dienste van uiteenlopende belangen. Vanzelfsprekend 
brengt deze zelfstandigheid ook met zich mee een strikte onafhankelijkheid 
in de keuze van onderzoekmethoden, in de rapportering van uitkomsten en 
in de signalering van mogelijk gebruik van onderzoekresultaten. 

5.2.2.2. Activiteiten TNO ten behoeve van het bedrijfsleven 

De organisatie TNO vormt een belangrijk instrument in het proces van 
technologische vernieuwing in het Nederlandse bedrijfsleven. TNO richt 
haar dienstverlening in hoofdzaak, maar niet uitsluitend, op dat deel van het 
bedrijfsleven dat over een weinig omvangrijk of niet over een eigen onder-
zoek" en ontwikkelingspotentieel beschikt, dat wil in zijn algemeenheid zeg-
gen de kleine en middelgrote industriële ondernemingen. Daarbij concen-
treert TNO zich zowel op de ondersteuning van individuele bedrijven als op 
de collectieve ondersteuning van georganiseerde groepen bedrijven. Deze 
benaderingen moeten elkaar aanvullen en versterken. 

Onder verwijzing naar hetgeen eerder in deze nota is gesteld, is het duide-
lijk dat een effectieve vervulling van deze taak bijzondere aandacht vereist 
voor onder meer de volgende aspecten. 

Van groot belang is het onderkennen van de grensvlak-(«interface») pro-
blematiektussen de resultaten van onderzoek en hun mogelijkheden van 
toepassing in het innovatieproces in individuele bedrijven. In beperkte zin 
speelt hier het vraagstuk van de kennisoverdracht dat wil zeggen hettoesnij-
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den van algemene technologische probleemoplossingen op de in de aan-
vang niet altijd uitgewerkte specifieke vraagstellingen van bedrijven. In rui-
mere zin is er de noodzaak om de (primair) technisch-wetenschappelijke 
dienstverlening door TNO zinvol te plaatsen in de context van het algemene 
bedrijfsgebeuren van de individuele onderneming, waarin factoren als orga-
nisatie, management, markt, financiering enz. eveneens van groot belang 
zijn voor het welslagen van produkt- of procesvernieuwing. 

Ten slotte is het onmisbaar dat TNO haar kennis en ervaring, onder meer 
door een actieve marketing, «brengt» bij die bedrijfstakken en bedrijven 
waar daadwerkelijk een voedingsbodem voor vernieuwing aanwezig is. 

Samengevat is het noodzakelijk dat TNO bij alle zorg voor de kwaliteit van 
het toegepast wetenschappelijk onderzoek, vooral let op de toepasbaarheid 
in de onderneming en op de noodzaak van kennisoverdracht. Daarbij is het 
leveren van «maatwerk», mede gebaseerd op bekendheid en praktische er-
varing met innovatie-processen, met produktie-organisatie en met de eco-
nomische en markt-technische mogelijkheden van bedrijven, essentieel 
voor het welslagen van het proces van overdracht van technologische infor-
matie en daarmee voor het uiteindelijke succes van op vernieuwing gericht 
onderzoek" en ontwikkelingswerk. 

De groeiende aandacht van TNO voor de effectiviteit van haar ondersteu-
nende en dienstverlenende functie in het kader van de innovatiebevordering 
heeft geleid tot nieuwe initiatieven. Te noemen zijn onder meer de volgende 
activiteiten, die in de afgelopen jaren binnen TNO zijn begonnen en zich in-
middels in een bepaald stadium van ontwikkeling bevinden: 

- De reorganisatie van de Nijverheidsorganisatie TNO. 
- Het in het leven roepen van het Industrieel Diensten Centrum (IDC), in 

aansluiting op de op centraal niveau opererende Stafgroep Strategische 
Verkenningen (SSV). 

- Op grond van een scherpere prioriteitstelling op basis van onder andere 
een krimp-groei analyse werden de onderzoekprogramma's van met name 
een aantal oorspronkelijk materiaalgerichte instituten gewijzigd. Meer aan-
dacht wordt nu besteed aan onderzoek gericht op materiaaltoepassingen in 
bepaalde produkten, dan op materiaalonderzoek als zodanig. 

- Integrale ondersteuning van het bedrijfsleven bij produktontwikkeling 
inclusief de evaluatie van produktenpakketten, vormgeving, kleurstelling en 
dergelijke. 

- Ten behoeve van verbetering van de kennisoverdracht naar kleine en 
middelgrote bedrijven wordt samengewerkt met de drie TH's, de Regio-
nale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Rijksnijverheidsdienst. In een stre-
ven naar het creëren van z.g. technologie-transferpunten aan de TH's zul-
len deze samenwerkingen verder worden geïntensiveerd. 

- In samenwerking met de TH's wordt inmiddels een aantal onderzoek-
projecten uitgevoerd. Gestreefd wordt naar een uitbreiding van het aantal 
van dergelijke projecten. 

- Binnen TNO is een gecoördineerde actie gestart met het doel te komen 
tot het ondersteunen van het overheidsbeleid ten aanzien van de kwaliteit 
van Nederlandse produkten in het kader van het z.g. Kwaliteitsplan. 

- Een samenwerkingsverband is tot stand gebracht voor coördinatie en 
intensivering van de TNO-activiteiten op het gebied van de arbeidsplaats-
verbetering. 

- In samenwerking met derden wordt een project uitgevoerd op het ge-
bied van de z.g. kennishandel. 

- Advisering van bedrijven op het punt van hun strategiebepaling met na-
me de produkt-marktstrategie. 

- Medegewerkt wordt aan de activiteiten van het Project Industriële lnno-
vatie (Pil). 

Hebben vorenstaande activiteiten vooral betrekking op de Nijverheidsor-
ganisatie, daaruit mag niet de indruk ontstaan dat slechts dit deel van TNO 
een functie heeft in het kader van de innovatiebevordering. Men hoeft maar 
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te denken aan de vele contacten van instituten uit de Voedingsorganisatie en 
de Centrale Organisatie met de industrie op hun werkterrein. Verwacht mag 
worden dat de instelling (begin 1979) van de interne TNO-Commissie «Mid-
delgrote en Kleine Bedrijven» belangrijke impulsen zal geven aan het formu-
leren en coördineren van het beleid voor heel TNO op het gebied van indus-
triële innovatie. 

5.2.2.3. Activiteiten van TNO ten behoeve van de overheid 

De overheid vervult in de relatie tot TNO een aantal verschillende rollen. 
Deze beschouwing beperkt zich tot de rol van opdrachtgever, respectievelijk 
gebruiker van TNO-onderzoek ten behoeve van de onderbouwing van het 
overheidsbeleid. 

De complexe problemen waarvoor de overheid zich zowel bij het actief be-
vorderen van technologische vernieuwingen als bij het tegengaan van nega-
tieve gevolgen van technologische ontwikkelingen geplaatst ziet, vragen in 
toenemende mate inzet van kennis en ervaring op zeer verschillende gebie-
den. 

Meer en meer moet dan ook de binnen de TNO-organisatie aanwezige 
kennis worden gebundeld voor het uitvoeren van projecten met een multi-
disciplinair karakter. Alhoewel dit ook geldt bij het werk ten behoeve van het 
bedrijfsleven en de publiekgroepen geldt dit in nog sterkere mate voor pro-
gramma's en projecten die door TNO in opdracht van de overheid worden 
uitgevoerd. Ten einde de hiertoe noodzakelijke samenwerking binnen TNO 
te bevorderen, zijn in de afgelopen jaren een aantal (formele en informele) in-
terne overleg- en samenwerkingsstructuren opgezet waaronder de z.g. inter-
ne TNO-dwarsverbanden. In het kader van de innovatiebevordering kunnen 
hiervan worden genoemd de reeds vermelde TNO-Commissie Middelgrote 
en Kleine Bedrijven, de Commissie Milieu Projecten, de Stuurgroep Ener-
gie-onderzoek, de Commissie Risico Analyse, de Commissie Humanisering 
van de Arbeid, de Plancommissie Bouwresearch en de Projectgroep Kwali-
teitszorg. 

Intern hebben deze dwarsverbanden, die overigens niet alleen ten behoe-
ve van de overheid zijn opgezet, een rol ten aanzien van de coördinatie van 
het onderzoek binnen het desbetreffende gebied. Extern worden op deze 
wijze voor de desbetreffende probleemgebieden identificeerbare ingangen 
in de TNO-organisatie gecreëerd en worden ook van daaruit nieuwe relaties 
met opdrachtgevers gelegd. In de relatie TNO-overheid kunnen in het onder-
havige vlak onder meer als knelpunten worden gesignaleerd de informatie-
stroom inzake de behoeften van de overheid, de wijze waarop TNO in de hier 
eveneens aanwezige grensvlakproblematiek aansluiting vindt en een orga-
nisatie en coördinatie binnen TNO die ervoor zorgdraagt dat voor steeds 
wisselende problemen optimale deskundigheid kan worden aangeboden. 

In de toekomst wordt een versterking van de opdrachtrelatie TNO-over-
heid nagestreefd. De Werkgroep Toekomstige Financiering TNO heeft op 
verzoek van het kabinet een financieringsmodel uitgewerkt dat kracht bij 
moet zetten aan dit streven. Het Eindrapport van de Werkgroep is begin juli 
aan de eerste ondergetekende aangeboden. TNO is gevraagd voor 1 oktober 
1979 commentaar te leveren, opdat de Ministerraad zich nog dit kalender-
jaar kan uitspreken over de voorstellen van de Werkgroep. 

5.2.2.4. Activiteiten van TNO ten behoeve van publiekgroepen 

Zoals eerder werd vermeld voert TNO een groot aantal activiteiten uit ten 
behoeve van publiekgroepen. Zo werden in 1978 een 60-tal projecten uitge-
voerd ten behoeve van consumentenorganisaties en werden ook op basis 
van overheidsfinanciering talloze activiteiten ten behoeve van publiekgroe-
pen uitgevoerd vanuit een groot aantal plaatsen in de TNO-Organisatie. 
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5.2.2.5. De verandeide problematiek en de taken van TNO 

De veranderde problematiek van de partijen waarvoor TNO onder meer in 
het kader van de technologische vernieuwing in de Nederlandse samenle-
ving werkzaam is, vormt de belangrijkste aanleiding voor de herstructurering 
van TNO, waartoe reeds het vorige kabinet heeft besloten. 

Uitgangspunt van de herstructurering is dat TNO als één geheel moet kun-
nen functioneren vanwege de groeiende samenhang in de veelheid van pro-
blemen waarvoor overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groe-
peringen zich gesteld zien. Deskundigheden en vaardigheden op verschil-
lende onderzoekgebieden zullen daartoe bij elkaar gebracht moeten wor-
den. 

De noodzakelijke bestuurskracht en organisatievormen zullen moeten 
worden ontwikkeld om tot een onderzoekbeleid - en in samenhang daarmee 
tot een sociaal en financieel beleid - te komen, dat zich baseert op een be-
wuste en weloverwogen keuze van functies, werkgebieden en doelgroepen, 
met name ook in relatie tot andere onderzoekinstellingen in het Nederlandse 
wetenschapsbestel. In het onderzoekbeleid zal de programmering meer na-
druk moeten krijgen, waarbij een grotere en duidelijker invloed van de exter-
ne partijen gestalte moet krijgen. Een vertaling van deze algemene desiderata 
naar het TNO-beleid ten aanzien van industriële vernieuwing leidt tot de vol-
gende accenten van beleid: 

a. Het selectief handhaven en verder ontwikkelen van deskundigheid en 
ervaring ten aanzien van industrieel gerichte onderzoek" en ontwikkelingsac-
tiviteiten. Van groot belang is daarbij een gerichte keuze van functies, werk-
gebieden, doelgroepen en de daarvoor in te zetten (combinaties van) disci-
plines, mede op basis van taakverdelings- en samenwerkingsafspraken met 
andere onderzoekinstellingen in den lande. 

b. Het verder uitbouwen van contacten en samenwerkingsvormen met 
het bedrijfsleven, overheid en publiekgroepen met het doel de gebruikersge-
richtheid van de TNO-activiteiten en waar mogelijk de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. Met het oog hierop zullen passende organisa-
tievormen en mechanismen moeten worden ontwikkeld. Taken en verant-
woordelijkheden van instituten, hoofdgroepen, dwarsverbanden en on-
dersteunende centrale stafgroepen zullen in dit kader nader moeten worden 
geformuleerd. Bij de in gang zijnde herstructurering van de TNO-Organisatie 
zal hieraan prioriteit moeten worden gegeven. 

c. Het vergroten van het inzicht in huidige en toekomstige behoeften aan 
onderzoek bij alle betrokken partijen. Dit zal de basis moeten zijn voor de ei-
gen prioriteitstelling van TNO en ook voor de samenwerking derden, waar-
onder TH's, Universiteiten en andere buiten-universitaire onderzoekinstel-
lingen. 

d. Het verstevigen van de complementaire relaties met andere instanties 
die bij de innovatie-advisering bij het bedrijfsleven met name ten aanzien van 
de kennisoverdracht betrokken zijn. Bedoeld zijn hier TH's, de RND, de Regio-
nale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Adviesbureaus. Bij deze activitei-
ten zullen tevens de activiteiten betrokken dienen te worden welke momen-
teel door TNO worden uitgevoerd met betrekking tot computer-informatie-
bestanden. 

e. Het formuleren van meerjarenprogramma's voor beleidsvoorbereidend 
onderzoek ten behoeve van bedrijfsleven, overheid en publiekgroepen. 
Daarbij zullen kwesties als produkt/marktstrategie, kennishandel, tech-
nisch/economische aspecten en dergelijke mede in beschouwing worden 
genomen. 

f. Het voeren van een op innovatiegericht octrooibeleid voor zowel hetei-
gen TNO-onderzoek als ook ten behoeve van die derden die daarbij onder-
steuning behoeven. Een daartoe aangevangen onderzoek zal binnenkort 
worden afgesloten. Gestreefd moet worden naar een vroegtijdige en des-
kundige begeleiding van het TNO-onderzoek ten aanzien van octrooieerbare 
aspecten. 
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g. Het verstevigen van de relaties van TNO met instanties in het beroeps-
onderw i j sen het hoger onderwijsden e im leeen betere doors t roming van in 
TNO aanwezige kennis op specifieke gebieden naar het onderwi js te bewerk-
stel l igen. 

h. Het vergroten van de interne en externe mobiliteit, alsmede het verbe-
teren van methodieken, van loopbaanbegeleid ing, opleiding en vo rm ing en 
selectie, mede in het licht van de beoogde vern ieuwingen in beleid en orga-
nisatie. 

De maatregelen en instrumenten die de overheid in deze innovat ienota 
aankondigt beogen de activiteiten van TNO op basis van deze ui tgangs-
punten te versterken. 

5.3. ACCENTEN VAN BELEID TEN AANZIEN VAN DE R en D-INSTELLIN-
GEN: OVERIGE ONDERDELEN VAN DE R en D-INFRASTRUCTUUR 

5.3.1. ECN, WL, NLR, NSP/NMI. LGM 

Deze instel l ingen kennen vanouds een sterke oriëntatie op opdrachtge-
vers. Het speurwerk beweegt zich doorgaans tussen het fundamentele on-
derzoek enerzijds en ontwikkel ing en produktie anderzijds. Voor de ene meer 
dan voor de andere hebben zich aanzienlijke wi jz ig ingen in hun omgev ing 
voorgedaan. Dit geldt in het bijzonder voor ECN, dat nu bezig is zijn pro-
gramma's te herzien, en er bij zijn werk aan de nieuwe onderwerpen op 
energiegebied naar streeft onder andere de gerichtheid op het bedri j fsleven 
te versterken. De overheid ondersteunt dit streven. Ze wi l tevens de ervar ing 
benutten die deze onderzoekinstel l ingen hebben opgedaan met het werken 
in programma's , nu binnen het pakket maatregelen van deze nota aan inno-
vatiegerichte samenwerk ingsprogramma's prioriteit word t toegekend. 

Naast - waar mogel i jk - een verdere vergrot ing van de oriëntatie op het 
bedri j fsleven binnen het eigen gebied, zal onderzocht moeten worden in 
hoeverre de aanwezige expertise meer door andere categorieën gebruikers 
in het bedri j fsleven benut kan worden. In het bijzonder met betrekking tot 
het NSP en het NMI kan worden gesteld dat nu recent besloten is tot het sa-
mengaan van het NSP en het onderzoekdeel van het NMI , daarmee de mo-
geli jkheid ontstaat tot een verbrede aanpak van complexe vraagstukken op 
mar i t iem gebied. Bij n ieuwe te verwachten ui tdagingen op het gebied van 
scheepvaart, scheepsbouw en offshore op middel lange en lange termi jn 
kunnen van technologische vern ieuwingen dan tevens de economische en 
sociale aspecten worden beoordeeld, die immers in belangri jke mate mede-
bepalend zijn voor een succesvolle innovat ie; in dit verband valt te denken 
aan onderwerpen als haven-schip-infrastructuur en «nieuwe voor ts tuwings-
systemen», inclusief aspecten zoals marktanalyse, vervoerseconomie, be-
manning en organisatie, router ing en dergeli jke. Het is duideli jk dat de nieu-
we onderzoekcombinat ie NSP/NMI daarbij ook zal moeten samenwerken 
met andere onderzoekinstel l ingen die op mar i t iem gebied actief zi jn, zoals 
TNO en het WL ; dit kan worden bevorderd door de nieuw op te richten lan-
delijk coördinat ie-st icht ing voor mar i t iem onderzoek, die zich zal r ichten op 
coördinat ie, p lanning en st imuler ing (onder meer met behulp van extra gel-
den voor onderzoek dat van collectief belang is voor de mari t ieme sector). 
Belangrijk is in dit verband ook dat met ingang van 1980 het zogenaamde 
achtergrondonderzoek bij het NSP door een vaste overheidssubsidie zal 
worden gesteund. 

5.3.2. Universiteiten en hogescholen 

Met betrekking tot de bi jdragen die technische hogescholen en, in minde-
re mate, universiteiten aan innovat iebevorder ing kunnen geven zal het ac-
cent l iggen op : 
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- het ontwikkelen van technisch-wetenschappelijke achtergrondkennis 
en expertise op gebieden die voor de huidige of toekomstige ontwikkeling 
van de Nederlandse samenleving, in het bijzonder van industrie en diensten-
sector, naar verwachting waardevol zijn; 

- het toegankelijk maken van de aanwezige, vooral technisch-weten-
schappelijke expertise en faciliteiten door informatie over en overdracht van 
kennis te bevorderen; 

- het bevorderen van een zodanig klimaat dat innovatiebevordering een 
volwaardige plaats binnen het onderwijs en onderzoek kan innemen. Dit kan 
onder andere bereikt worden door afspraken over innovatiebevordering in 
de meerjarenafspraken op te nemen, door bij aanstellingen rekening te nou-
den met industriële ervaring, door te stimuleren dat in de opleidingen ruimte 
wordt gecreëerd voor het verwerven van die vaardigheden die een innovatie 
gerichtheid van academici bevorderen en door bij voorbeeld een duidelijke 
en stimulerende regeling voor contractresearch te ontwerpen. 

Een en ander gebeurt waar mogelijk in aansluiting op bestaande activitei-
ten. De activiteiten zullen passen binnen de organisatie- en financierings-
structuur die in de zojuist verschenen Beleidsnota universitair onderzoek zijn 
voorzien. Ze sluiten aan op en zijn deels een verbijzondering van de in deze 
laatste nota opgenomen maatregelen ter vergroting van de toegankelijkheid 
van de universiteiten en hogescholen. Van deze maatregelen zijn te noe-
men: 

- het opnemen van buiten-universitaire vertegenwoordigers in de secties 
van de Academische Raad en in faculteitsraden; 

- aanpassing van de financieringsstructuur door een deel van de rijksbij-
drage voorwaardelijk ter beschikking te stellen op grond van een tussen de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de universiteit overeengeko-
men taakstelling (voorwaardelijke financiering). In dit kader kunnen onder 
andere onderzoekprogramma's van bijzondere maatschappelijke of weten-
schappelijke betekenis geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd zoals pro-
gramma's voor innovatiegericht achtergrondonderzoek (5.4.1.1) 

- uitbreiding van de projectfinanciering (de voormalige tweede geld-
stroom) naar het toegepaste universitaire onderzoek, waaronder de techni-
sche wetenschappen (5.4.1.4); 

- het verbeteren van de mogelijkheden om aan de universiteiten contract-
onderzoek te laten verrichten. (5.4.2.4); 

- het vergroten van de beschikbaarheid van de universitaire onderzoek-
resultaten voor maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuen. 

Ter voorkoming van misverstanden: het gaat hier om de onderzoeksbij-
dragen van universiteiten en hogescholen. Een zeer wezenlijke bijdrage be-
staat uit het opleiden van jonge mensen. Dit komt in 5.5 aan de orde. 

5.3.3. Het bedrijfsleven zelf 

Het beleid van de overheid zal vooral op versterking van de speurwerk" en 
ontwikkelingsactiviteiten zijn gericht en wel op: 

- verlaging van de kosten van speurwerk en ontwikkeling van zowel grote 
als kleine en middelgrote ondernemingen; 

- vermindering van de technische en commerciële risico's van kansrijke 
projecten van bedrijven; 

- ondersteuning van samenwerking tussen bedrijven, in het bijzonder 
voor wat betreft R en D; 

- bevordering van innovatiemanagement en begeleiding bij innovatie-acti-
viteiten in bedrijven (onder andere via het Project Industriële Innovatie). 
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5.3.4. Ingenieursbureaus 

Binnen de sector van het bedrijfsleven nemen vanuit het gezichtspunt van 
de innovatiebevordering de ingenieursbureaus een bijzondere plaats in. Een 
ingenieursbureau kan resultaten van technisch en wetenschappelijk onder-
zoek vertalen en geschikt maken voor middelgrote en kleine ondernemingen 
die zelf niet beschikken over mogelijkheden om direct te profiteren van tech-
nologische expertise. Ingenieursbueau's hebben ook de mogelijkheid tot in-
terdisciplinaire aanpak en zij hebben veelal een goed inzicht in de overheids-
voorschriften op hun werkgebied. 

Het overheidsbeleid zal zich richten op voorlichting, overleg en samen-
werking. In het kader van de overheidsvoorlichting op het gebied van inno-
vatie zullen de mogelijkheden van ingenieurs- en adviesbureaus aan de orde 
komen. Inschakeling van en overleg met raadgevende ingenieurs bij activi-
teiten op het gebied van overdracht van kennis naar het midden- en kleinbe-
drijf zal, waar mogelijk, worden nagestreefd. Samenwerking van de over-
heidsdiensten en "Onderzoekinstellingen met ingenieursbureaus zal worden 
bevorderd. Zo kan ten laste van de algemene middelen verkregen know-how 
doorstromen naar particuliere ingenieursbureau's en het bedrijfsleven, ten 
einde daardoor een zo groot mogelijk effect ten algemenen nutte te berei-
ken. In bijlage 3 staan enkele voorbeelden van de wijze waarop Rijkswater-
staat deze kennisoverdracht tracht te bereiken. 

5.4. MAATREGELEN TER VERBETERING VAN HET FUNCTIONEREN VAN 
DE R EN D-INFRASTRUCTUUR 

Reeds eerder is opgemerkt dat de Nederlandse overheid een geringe di-
recte steun geeft aan speurwerk en ontwikkeling in het bedrijfsleven. De in 
hoofdstuk 4 beschreven maatregelen van de kosten en de risicolijn zullen tot 
een vergroting hiervan leiden, niet alleen in absolute bedragen, maar ook als 
aandeel van de overheids R- en D-middelen. Natuurlijk moet deze geringe di-
recte steun gezien worden tegen de achtergrond van aanzienlijke indirecte 
bijdragen. Daaromtrent is reeds opgemerkt dat de Regering meent dat een 
reeks maatregelen nodig is om een vergrote afstemming tot stand te bren-
gen tussen het onderzoekcircuit en de veelzijdige behoeften van bedrijfsle-
ven en maatschappij in het algemeen. 

• Een eersfe groep van maatregelen betreft een vergroting van de oriën-
tatie van het mede door de overheid gefinancierde Nederlandse onderzoek-
potentieel op de maatschappij in het bijzonder op het bedrijfsleven, ten be-
hoeve van technologische vernieuwing (5.4.1). Men kan zeggen dat hier het 
voortbrengen van kennis die mogelijk toegepast kan worden voorop staat. 

• Een tweede groep concentreert zich op het beter benutten van bestaan-
de kennis en expertise ten behoeve van technische vernieuwing (5.4.2). Toe-
pasbaar maken en kennisoverdrachten hier de sleutelwoorden. 

• Ten dienste van beide staat een derde onderdeel van het hier beschre-
ven pakket van maatregelen, te weten steun aan die investeringen in (semi) 
overheidsinstellingen die beogen de kwaliteit en het bij de tijd zijn van op 
technologische vernieuwing gerichte activiteiten van deze instellingen te 
vergroten (5.4.3). 

Het hier vermelde onderscheid is niet strak te handhaven. Zo zijn de maat-
regelen op het terrein van de micro-elektronica die in 5.4.1.4 opgenomen zijn 
een voorbeeld van een doelgerichte aanpak die uit de problemen op dit ter-
rein volgt. Deze aanpak doorsnijdt daardoor de gegeven indeling. 

De hier beschreven maatregelen vormen de hoofdmoot van de zoge-
naamde Infralijn. Daartoe behoren ook nog de in 6.3 beschreven plannen om 
met name de technisch-wetenschappelijke informatieverzorging ten dienste 
van het bedrijfsleven te verbeteren. Tevens behoort ertoe de stimulering van 
activiteiten op het gebied van het opdrachtenbeleid (zie 7.4). 
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De eerstgenoemde twee groepen van maatregelen, die respectievelijk op 
vergroting van de externe oriëntatie en betere benutting van bestaande ken-
nis geiicht zijn, lopen parallel met de twee accenten die de ondersteuning 
vanuit het R en D-potentieel kent. Men kan ze als meer op de lange, respec-
tievelijk meer op de korte termijn gericht beschouwen. Het betreft hier: 

a. Strategische ondersteuning van bedrijven, groepen van bedrijven en 
bedrijfstakken, bij het handhaven van een hoog technisch niveau en bij het 
aangeven en exploiteren van nieuwe kansrijke gebieden. Hiertoe behoren 
onder andere maatregelen in de sfeer van risico-ondersteuning bij die pro-
jecten die takken van bedrijvigheid veilig stellen (met name van groot be-
lang voor de structuur van zwakke regio's). Ook het openleggen van nieuwe 
gebieden met potentieel grote economische uitstralingseffecten valt in deze 
categorie. Eveneens het ontwikkelen van samenwerkingsprogramma's en 
het uitvoeren van praktijkgerichte studies naar de toekomstmogelijkheden 
van bij voorbeeld technologieën of behoeftepatronen. 

b. Allerlei activiteiten waarbij bedrijven ondersteuning kunnen krijgen in 
bij voorbeeld technisch, maar ook markt-technisch opzicht bij vrij goed te 
omschrijven problemen die doorgaans op betrekkelijk korte termijn spelen. 
Verschillende vormen van advisering vallen hieronder, zoals de activiteiten 
in het kader van het Pll-project (zie 4.8) of de activiteiten van RND en CIMK. 
De in deze nota behandelde maatregelen ter zake van kennisoverdracht, be-
schikbaar stellen van informatie over octrooien en licenties, over marktvra-
gen, over resultaten van speurwerk en ontwikkeling zijn eveneens gericht op 
dit type activiteiten. 

Het merendeel van de maatregelen bouwt voort op activiteiten die betrok-
ken onderzoekinstellingen of onderzoekers daarvan zelf al uitvoeren. § 5.2.2 
geeft bij voorbeeld een beeld van wat TNO zelf op het punt van innovatiebe-
vordering doet. Maar ook de andere grote technologische onderzoekinstitu-
ten besteden aandacht aan deze materie; de maatregelen, voorzover ze op 
hen betrekking hebben, sporen met het beleid van deze instellingen. 

Wat betreft de (technische) hogescholen en de universiteiten is eveneens 
te constateren dat er een reeks van intensiever wordende contacten met on-
dernemingen bestaat; hernieuwde aandacht voor stages in bedrijven, bui-
tengewone hoogleraren, meer langdurige onderzoekcontracten, functiona-
rissen om vragen van bedrijven op te vangen, zijn hiervan voorbeelden. 

Ten aanzien van de financiering van de diverse maatregelen kiezen de on-
dergetekenden als uitgangspunt de noodzakelijke heroriëntatie binnen het 
R en D-potentieel. Een aanzienlijk en in de loop der jaren toenemend deel van 
de middelen die voor de maatregelen uit de infralijn nodig zijn zal daarom 
beschikbaar moeten komen doordat de instellingen een deel van hun capa-
citeit inzetten bij de uitvoering van de maatregelen. Daarnaast achten zij het 
gewenst ook hier extra middelen van een weliswaar geringere maar toch be-
hoorlijke omvang beschikbaar te stellen ten einde de hier bedoelde herpro-
grammering met succes te kunnen aanpakken. Deze herprogrammering zal 
in overleg tussen de overheid en de betrokken instellingen tot stand komen. 
Realisatie ervan is wel voorwaarde voor het verkrijgen van extra middelen. 
In tabel 5 zijn de extra middelen voor de infralijn en de verwachte eigen inzet 
van de R en D-instellingen naast elkaar gezet. 

Hierbij zij aangetekend dat dat laatste bedrag een ruwe schatting (mogelijk 
te laag) is. Dat komt omdat moeilijk precies is vast te leggen welke capaciteit 
en daaraan verbonden middelen nu al worden ingezet op een wijze die 
strookt met hier bedoelde maatregelen. De beoogde heroriëntatie sluit im-
mers, zoals al opgemerkt, aan bij een aantal activiteiten die de R en D-instel-
lingen op dit moment zelf al ontplooien. De eigen inzet van de R en D-instel-
lingen kan dus niet altijd volledig apart zichtbaar worden gemaakt. Niette-
min hechten wij eraan de hier vermelde bedragen te noemen. Ze geven aan 
welke orde van grootte de heroriëntatie in onze ogen zal moeten aannemen. 

Opgemerkt kan nog worden dat het merendeel van de herprogramme-
ringsactiviteiten voor de betrokken onderzoekinstellingen geen gevolgen in 
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de omvang van het personeelsbestand behoeft te hebben. Wel uiteraard 
voor de aard van de werkzaamheden. De eerste ondergetekende treedt over 
de uitvoering van de herprogrammering in overleg met zijn collegae en de 
betrokken onderzoekinstellingen. 

Tabel 5.7. Extra middelen en wenselijke eigen inzet bij de infralijn (min. gld.) 

1980 1981 1982 1983 1984 

Extra middelen infralijn 36,9 47,2 60,4 61,5 62,1 

Wenselijke eigen inzet 21 34 52 68 92 
van de R en D-instellingen 
(afgerond) 

De verdeling van de extra middelen in de infralijn die in de diverse para-
grafen van de hoofdstukken 5, 6 en 7 is aangegeven, moet gezien worden als 
een indicatie voor de besteding van deze middelen. Onzekerheden over de 
relatieve opstartsnelheid van de onderscheiden maatregelen, en over het 
succes van de nagestreefde herprogrammering maken enige flexibiliteit hier-
bij gewenst. 

5.4.1. Vergroting van de oriëntatie van het Nederlandse onderzoek op de 
maatschappij, in het bijzonder het bedrijfsleven, ten behoeve van technolo-
gische vernieuwing 

Achtereenvolgens worden besproken: 
- Innovatiegerichte onderzoekprogramma's (5.4.1.1). 
- Stimuleren van herprogrammering (5.4.1.2). 
- Studies naar de consequenties en de mogelijkheden van wetenschap-

pelijke en technologische ontwikkelingen (5.4.1.3). 
- Maatregelen op het gebied van de micro-elektronica (5.4.1.4). 
- ZWO-projectfinanciering (tweede geldstroom) voor de technische we-

tenschappen (5.4.1.5). 
- Directere koppeling aan gebruikers van een deel van de overheidsmid-

delen voor TNO (5.4.1.6). 
- De sectorraad voor industrieel-technologisch onderzoek (5.4.1.7). 

5.4.1.1. Innovatiegerichte onderzoekprogramma's3 

De ondergetekenden achten het wenselijk, dat technische en wetenschap-
pelijke achtergrondkennis wordt ontwikkeld op gebieden, die voor de ont-
wikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven, ook van middelgrote en kleine 
bedrijven waardevol zijn. Met name de TH's en de universiteiten, maar ook 
TNO en andere grote technologische onderzoekinstellingen en eveneens de 
bedrijven zelf, zullen hierbij een rol kunnen spelen. Gezien hun aard zal deze 
bijdrage van TH's en universiteiten binnen het geheel van innovatiebevor-
derende bijdragen een zwaar accent moeten krijgen. 

Innovatiegerichte programma's beogen het ontwikkelen van technische 
en wetenschappelijke achtergrondkennis en expertise op gebieden die voor 
de consolidatie en groei van in het bijzonder de Nederlandse industrie en 
dienstverlening waardevol zijn. Innovatiegerichte programma's kunnen een 
grote variëteit vertonen, van toegepast onderzoek met zeer concrete deelna-
me van het bedrijfsleven tot meer fundamentele gebieden, waarbij de po-
tentiële gebruikers vooral in een overleg-rol betrokken zijn. Als verdere ken-
merken van een innovatiegericht programma kunnen worden genoemd: 

- het vormt een kader voor een aantal (variërend van enkele tot vele) sa-
menhangende projecten en is gericht op gecoördineerde uitvoering van die 
projecten (in een programma van gemiddelde omvang zullen jaarlijks naar 
schatting zo'n 30 manjaren aan onderzoek kunnen zitten). 
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- er zijn duidelijk gedefinieerde doelstellingen en er is een duidelijke tijds-
planning, die zich zeker over meer dan 2 jaar uitstrekt maar het onderzoek 
aan het betreffende onderwerp zal niet echt afgelopen zijn na de program-
ma-periode. 

- gebruikers van onderzoek en diverse onderzoekgroepen, bij voorkeur 
uit verschillende onderzoekinstellingen zijn bij de conceptie, ontwikkeling en 
uitvoering van programma's actief betrokken. 

Verwacht mag worden dat tijdens de looptijd van een goedlopend pro-
gramma de industrie steeds actiever gaat deelnemen. Dan kan een effectie-
ve overdracht van kennis worden verkregen. 

Bij het tot stand komen van innovatiegerichte programma's spelen vooral 
de onderzoekers en de gebruikers een rol. Zij zullen in belangrijke mate de 
ideeën moeten leveren waarover in overleg met de overheid beslissingen 
worden genomen. Er wordt geen uitgebreide nieuwe organisatie opgezet. 
Door ook zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande contacten van 
vragers en aanbieders van onderzoek lijkt het mogelijk om snel, aan de hand 
van enkele experimenten, ervaring met innovatiegerichte programma's op te 
doen. 

Het beleid is erop gericht om op korte termijn te onderzoeken of experi-
mentele innovatiegerichte programma's tot stand gebracht kunnen worden 
op de volgende gebieden: 

a. chemie en chemische technologie; de programmakeuze kan worden 
gebaseerd op de vele richtingzoekende en richtinggevende activiteiten die 
onderzoekers, beroepsvereniging en industrie op dit gebied ontplooien. Een 
beschrijving van deze activiteiten tegen de achtergrond van enkele ontwik-
kelingen in de chemische industrie is te vinden in bijlage 4. 

b. biotechnologie; de programmakeuze ware te baseren op een voorstu-
die, te verrichten met inschakeling van mogelijke latere deelnemers. Een be-
schouwing over de mogelijkheden en over de noodzakelijke (wettelijke) ka-
ders op dit belangrijke gebied staat in bijlage 5. 

c. de bouw; de programmakeuze zou kunnen aansluiten bij het Structuur-
onderzoek Bouwnijverheid. In bijlage 10, die over innovatie in de bouwnij-
verheid handelt, zijn hiervoor al enige aanknopingspunten te vinden. 

d. de metaalindustrie en meer in het bijzonder de daar gebruikte produk-
tietechniek; de programmakeuze (het gaat hier meer om het op langere ter-
mijn beschikbaar hebben van faciliteiten) zal worden gebaseerd op een 
voorstudie. In samenwerking met de FME zal daartoe een ambtelijk onder-
steunde werkgroep worden samengesteld om een inventarisatie te maken 
van wenselijke en mogelijke onderzoek" en ontwikkelingsactiviteiten. 

e. de micro-elektronica en de informatica. 

Om de voorbereiding van innovatiegerichte onderzoekprogramma's te 
begeleiden zal een kleine werkgroep worden ingesteld waarin in ieder geval 
Economische Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en Wetenschapsbeleid 
vertegenwoordigd zullen zijn. Deze werkgroep wordt ondersteund door een 
secretariaat bij Wetenschapsbeleid. 

Per uit te voeren programma zal deze werkgroep, in veel gevallen na een 
voorstudie, een programmacommissie instellen bestaande uit vertegen-
woordigers van de gebruikers en van alle betrokken onderzoekgroepen. Tot 
de taak van een programmacommissie behoort het opstellen van een pro-
gramma in hoofdlijnen, het selecteren van door onderzoekers in het kader 
van een programma aangemelde projecten, het aangeven van bij de uitvoe-
ring te verwachten knelpunten en het voorstellen van oplossingen daarvoor, 
het maken van een voordracht voor een programmacoördinator/secretaris 
van de programmacommissie en het periodiek evalueren van de voortgang 
en resultaten in het licht van de tijdsplanning en doelstellingen eventueel 
met inschakeling van externe beoordelaars. 

In de experimentele fase zorgen de deelnemende onderzoekgroepen ieder 
op hun eigen wijze voorfinanciering van hun aandeel in het programma. Het 
beleid is erop gericht de deelnemende onderzoekers uit TH's en universitei-
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ten in het kader van de financiering van het universitaire onderzoek garan-
ties voor continuïteit van de financiering te bieden binnen de meerjarenaf-
spraken van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen met de instellin-
gen: de bijdragen van universiteiten en hogescholen aan innovatiegerichte 
programma's moeten te zijner tijd worden opgenomen in de zogenaamde 
voorwaardelijke financiering, met inachtneming van de daarvoor geldende 
procedures zoals die in de Beleidsnota universitair onderzoek zijn aangekon-
digd. De ervaringen opgedaan bij de voorbereiding van de Innovatienota 
hebben mede de aanwijzing gegeven dat er op het niveau van de onderzoe-
kers bij met name de technische hogescholen een duidelijke bereidheid be-
staat om een deel van de bestaande onderzoekcapaciteit in te zetten ten be-
hoeve van mede door hen opgestelde innovatiegerichte onderzoekprogram-
ma's. Daarom zal reeds in 1980 ook vanuit de instellingen wetenschappelijk 
onderwijs daadwerkelijk aan die programma's kunnen worden deelgeno-
men. Omdat de voorwaardelijke financiering met irtgang van 1982 zal in-
gaan, zijn in 1980 en 1981 de zoeven genoemde garanties nog niet mogelijk. 
Toch is het wenselijk al snel ervaringen op te doen met de geschetste opzet 
van de innovatiegerichte programma's. 

Als extra financiering is voorzien in financiering van de extra kosten van 
samenwerking zoals de kosten van voorstudies, programma-management 
en secretariële hulp en in een bedrag ter grootte van ca. 10% van de kosten 
van een programma, ter nadere allocatie door de betrokken programma-
commissie. In de aanloopfase is een hoger percentage wenselijk. 

De geconstateerde bereidheid bij de onderzoekers en de genoemde extra 
financiering bieden ons inziens voldoende basis voor een spoedige start van 
deze experimentele innovatiegerichte programma's. Wat betreft de garan-
ties in latere jaren zij nog opgemerkt dat binnen de technische wetenschap-
pen de voorwaardelijke financiering slechts gedeeltelijk bestemd kan zijn 
voor innovatiegerichte programma's. 

Om gebieden aan te geven waarop andere innovatiegerichte program-
ma's dan de bovengenoemde wenselijk en mogelijk zijn, zal de zoeven ver-
melde werkgroep in elk geval het advies van onderzoekers, bedrijfsleven en 
andere maatschappelijke groeperingen nodig hebben. Ook ROM's, ETI's en 
RND zouden hierbij een rol kunnen spelen. Bezien wordt of een uitgebreide-
re samenstelling wenselijk is. 

Gedacht wordt om voor 1980 t/m 1984 11 min. oplopend tot ca. 20 min. ad-
ditionele middelen ter beschikking te stellen, waarvan 6 min., oplopend tot 
13 min. als steun aan ondernemingen die aan programma's deelnemen. Het 
streven is dat de onderzoekinstellingen (universiteiten en hogescholen, en 
andere niet tot bedrijven behorende instellingen) zelf een capaciteit over-
eenkomend met 5 min. oplopend tot zo'n 40 min. zullen inzetten. 

5.4.1.2. Stimuleren van herprogrammering van onderzoekinstellingen 

Bedoeling is de in aanmerking komende onderzoekinstellingen (vooral 
TNO en ECN) te stimuleren bij de in het licht van veranderde omstandighe-
den noodzakelijke en al in gang gezette herprogrammering. Deze zal gericht 
zijn op nieuwe, voor het Nederlandse bedrijfsleven in de toekomst belangrij-
ke gebieden. Tijdelijke (dus na enige jaren aflopende) bijdragen voor het 
aantrekken van nieuw personeel zouden mogelijk gemaakt moeten worden. 
Dit omdat met de omschakeling op een nieuw gebied (het gaat niet om losse 
projecten) aansluitingsproblemen in het personele vlak zullen ontstaan. 

Van de instellingen zelf mag een aanzienlijke inspanning worden ver-
wacht. Deze zal voorwaarde zijn voor de verkrijging van extra middelen die 
ter beschikking zullen worden gesteld. Deze is vooralsnog niet in bedragen 
uitgedrukt. Toetsing zal op globale criteria (te maken hebbend met de bete-
kenis van het nieuwe en het te verlaten gebied) moeten plaatsvinden door 
Wetenschapsbeleid, Economische Zaken en de betrokken vakdepartemen-
ten onder inschakeling van externe deskundigen. Gedacht wordt aan extra 
middelen een bedrag van ongeveer 2 min. jaarlijks van 1980 tot en met 1984 
beschikbaar te stellen. 
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5.4.1.3. Consequenties en mogelijkheden van technologische ontwikkelin-
gen 

In grote lijnen zijn er twee redenen om aandacht te besteden aan de toe-
komstige ontwikkeling van wetenschap en technologie en de doorwerking 
daarvan in bedrijfsleven en maatschappij in het algemeen. De eerste heeft 
vooral te maken met de sociale consequenties en gevolgen vanuit het oog-
punt van een aantal in de maatschappij levende wenselijkheden, zoals de 
aanwezigheid van een goed leefmilieu. De tweede reden heeft meer te ma-
ken met de economische consequenties en verwachtingen. Het gaat dan 
vooral om het vinden van nieuwe mogelijkheden en kansen. Dat leidt tot 
twee benaderingen bij het uitvoeren van toekomstgerichte verkenningen. 
Tussen deze benaderingen is er natuurlijk een nauwe wisselwerking. Zo kun-
nen nieuwe kansen ontstaan door een duidelijk sociaal geïnspireerde vraag 
bij voorbeeld op het terrein van de gezondheidszorg. 

Studies naar sociale consequenties 

In de § 1.1 en 2.4 is op een aantal sociale consequenties nader ingegaan 
en is de noodzaak om hiernaar studies te verrichten aangegeven. De weten-
schappelijke basis voor zogenaamde aspectenstudies, die hiervoor nodig 
zijn, is echter nog lang niet altijd hecht, niet in het minst doordat gezien de 
veelheid van aspecten een systeemaanpak nodig is. Ook is het niet zinvol en 
niet nodig om dergelijke aspectenstudies voor elke innovatie uit te voeren. 
Een beperking tot enkele zeer grote projecten en enige brede trends van 
maatschappelijk-technologische ontwikkelingen ligt voor de hand. Een voor-
beeld wordt gevormd door de activiteiten van de Adviesgroep Micro-Elek-
tronica die tot taak heeft de regering te adviseren over de maatschappelijke 
gevolgen van de micro-elektronicatechnologie. 

Aangezien in Nederland op het ogenblik geen instantie aanwezig is die op 
enige schaal studies naar sociale consequenties van technologieën zou kun-
nen uitvoeren, is een voorzichtige aanpak gewenst. Gewaakt moet boven-
dien worden voor het creëren van een monopolie door enige instelling. 
Naast de noodzakelijkerwijs beperkte activiteiten van de Stichting Toe-
komstbeeld der Techniek, en een mogelijke rol van de WRR, mag van de uni-
versiteiten en hogescholen, en van de technische onderzoekinstituten op 
hun terrein zeker het een en ander verwacht worden. 

Gewezen kan bij voorbeeld worden op een aan het hier behandelde onder-
werp verwante studieopdracht die het Instituut voor Grafische Techniek 
TNO, de Stafgroep Strategische Verkenningen-TNO en de Adviesgroep 
Mens en Organisatie in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken uit-
voert naar de gevolgen van technologische ontwikkelingen in de grafische 
sector. 

De Minister voor Wetenschapsbeleid is voornemens in nauwe samenwer-
king met zijn collega's enkele aspectenstudies te doen uitvoeren, voorlopig 
nog op ad-hoc basis. Gehoopt wordt dat het initiatief tot dergelijke studies 
deels van diverse maatschappelijke organisaties zal komen. Wellicht zal er 
behoefte bestaan dit laatste enigermate te institutionaliseren in de vorm van 
bij voorbeeld een adviesgroep die behulpzaam is bij het selecteren van on-
derwerpen en bij de «maatschappelijke» begeleiding van aspectenstudies. 
De elementen van deskundigheid in opzet en uitvoering, onafhankelijkheid 
en brede maatschappelijke betrokkenheid bij de opzet zullen daarbij voorop 
staan. Een kleine groep van enkele deskundigen zou in methodologisch op-
zicht van advies kunnen dienen. 

Verkenningen van de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen 

Bedrijven, R en D-instellingen en overheden zijn op praktisch niveau geïn-
teresseerd in verkennende activiteiten omdat ze praktische beleidsstrategie-
en willen ontwikkelen. Steeds meer ziet men dat ze daarbij gebruik maken 
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van scenario's, t rendextrapolat ies en andere vo rmen waar in verkenningen 
gegoten worden . Deze laatste vo rmen van verkenningen zijn doorgaans niet 
toegespitst op één organisatie. Ze kunnen zich enerzijds op macro-economi-
sche en macro-sociale bewegingen richten of op deelaspecten van maat-
schappeli jke ontwikkel ingen. Daarmee in verband staat dat dergeli jke ver-
kenningen zich kunnen richten op het verschaffen van meer inzicht in lange-
re termi jnontwikkel ingen in het behoeftepatroon van de samenleving op het 
punt van gezondheidszorg, vervoer, consumpt ie in het a lgemeen, etc. An-
derzijds zijn er verkenningen die technologische ontwikkel ingen als kernthe-
ma hebben. 

Van het eerste type, meer economisch en sociaal georiënteerde verken-
ningen zijn in Nederland voorbeelden te v inden in studies van de WRR, in 
door grote bedri jven gehanteerde scenario's, terwi j l activiteiten van bij voor-
beeld het CPB en het SCPB hier ook genoemd mogen worden . 

Als voorbeelden van het meer technologie-geor iënteerde tweede type 
verkenningen kunnen dienen studies van de Sticht ing Toekomstbeeld der 
Techniek, op de technologische ontwikkel ingen in aandachtsgebieden als 
vervoer gerichte studies en bij voorbeeld studies naar de betekenis en ver-
dere ontwikkel ing van de micro-elektronicatechnologie. In het bui tenland 
vooral zijn ook vele pogingen bekend o m wetenschappel i jke en technologi -
sche doorbraken, en daarop volgende commercië le introduct ie en groot-
schalige verspreiding te voorspel len. 

Van twee belangri jke wetenschappel i jke en technologische ontwikkel in-
gen staat in deze nota iets meer vermeld. In de volgende § 5.4.1.4 zijn de ver-
reikende gevolgen van de micro-elektronica, en enkele daarop aansluitende 
regeringsvoorstel len aan de orde. In bi j lage 5 komt de biotechnologie ter 
sprake. Daaruit blijkt vo ldoende dat het wenseli jk is dit gebied bij de eerste 
keuze van innovatiegerichte onderzoekprogramma's (5.4.1.1) te nemen. Ver-
kenningen waarbi j de invalshoek sociaal-economisch is en die waarbi j tech-
nologische ontwikkel ingen ui tgangspunt zijn, komen uiteraard lang niet al-
t i jd gescheiden voor. In aanslui t ing op het voorgaande is het duidel i jk ge-
wenst dat de diverse gebruikers, zonder de mogel i jkheden van verkennin-
gen te overschatten, hun inspanningen op dit gebied versterken. Voor een 
deel ligt er een taak voor de overheid om dit te bevorderen. 

Individuele bedrijven of maatschappelijke organisaties zul len geïnteres-
seerd zijn in : 

- vertal ing van macro-economische of macro-sociale scenario's tot sce-
nario's voor de «buitenwereld» van de betreffende onderneming of organi-
saties; 

- de effecten van technologieën op produkten in combinat ie met mark-
ten, op produktietechniek, e t c ; 

- kansen die uit technologische en marktontwikkel ingen voor tv loe ien; 
vandaar dat er een duidel i jke samenhang is met bepaalde vo rmen van 
marktverkenningen. 

Groepen van bedrijven, overleggremia op sectorniveau of regionale orga-
nisaties, instituten of samenwerkingsverbanden zullen een inzicht wi l len 
krijgen in: 

- de mogel i jkheden die er zijn om de problemen tegemoet te treden 
waarmee bij voorbeeld een onderdeel van een bedrijfstak word t geconfron-
teerd ten gevolge van in het realisatie-stadium verkerende technologische 
ontwikkel ingen. 

- gebieden waar kansen aanwezig zijn nieuwe economische activiteiten 
te starten. Zie hiervoor bij voorbeeld 4.10 waar het aandachtsgebiedenbe-
leid ter sprake komt. 

R en D-instellingen zullen belangri jke wetenschappeli jke en technologi-
sche ontwikkel ingen '.villen aftasten. Samen met een beeld van de verander-
(en)de omgev ing zal dat ten grondslag l iggen aan hun research-strategie. 
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De overheidza\ bij voorbeeld willen weten welke de consequenties en mo-
gelijkheden zijn van technologische, economische en sociale ontwikkelingen 
onder andere als achtergrondkennis om stimulerend te kunnen optreden in 
gebieden waar de meeste kans op succes bestaat bij het inzetten van de be-
perkte middelen van de overheid. Ook de doorwerking van technologieën in 
aandachtsgebieden waar de overheid het aanbod van diensten zelf verzorgt 
of in belangrijke mate bepaalt heeft de aandacht van de overheid. In 7.3 wor-
den enkele studies op dit gebied aangekondigd. Deels binnen de voorname-
lijk economisch gerichte bedrijfstakverkenningen, zal bij voorbeeld een be-
standsopname van het technische kunnen van bedrijfstakken aan de over-
heid, maar uiteraard niet alleen aan deze, waardevolle inzichten kunnen ver-
schaffen. 

Op micro-niveau kunnen de hier bedoelde activiteiten, en de afwegingen 
en keuzen voor vernieuwingsprocessen, binnen bepaalde randvoorwaarden 
gevoeglijk aan het inzicht van de individuele ondernemers worden overgela-
ten, zeker als ze daarbij ondersteuning kunnen krijgen van zich hierop toe-
leggende onderzoeks- en adviesinstanties. Op meso-niveau is een redelijke 
mate van overleg binnen verscheidene geïnstitutionaliseerde kaders wense-
lijk mede in verband met een afstemming op het economische structuurbe-
leid. In het algemeen is een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, on-
derzoekwereld en overheid wenselijk om met inachtneming van de metho-
dologische problemen die verbonden zijn aan verkennende en evaluerende 
activiteiten te komen tot een effectieve inzet van krachten. Een rol hierbij zul-
len bij voorbeeld kunnen spelen de (groepen van) rapporteurs die de wer-
king van het stelsel van technisch-wetenschappelijke attaché's in het buiten-
land gaan versterken (zie 6.3). 

Een punt van speciale aandacht voor de overheid is nog dat enige stan-
daardisatie op het punt van algemene scenario's wenselijk is. Wellicht kan 
hier in overleg met de WRR een aanzet toe worden gegeven. 

Uit het voorgaande volgt dat activiteiten als hier bedoeld een duidelijke 
doorwerking kunnen hebben op diverse op vernieuwing gerichte werkzaanv 
heden van het bedrijfsleven zelf, van de onderzoekwereld door middel van 
op innovatie gerichte onderzoekprogramma's (zie 5.4.1.1) en van de over-
heid bij voorbeeld in het kader van het aankoop- en opdrachtenbeleid (zie 
7.4). Ondersteuning ervan hoort dan ook duidelijk thuis in een innovatiebe-
leid. 

De eerste twee ondergetekenden zullen, in aansluiting op al bestaande 
mogelijkheden, diverse activiteiten ondersteunen. Hiertoe kunnen ook stu-
dies behoren die in aansluiting op de in 3.3 vermelde studies onder andere 
in het kader van het Zes Landen Project, beogen meer kennis te verschaffen 
over het innovatieproces en over technologische ontwikkeling in het alge-
meen. 

In overleg met andere departementen zal aandacht worden besteed aan 
de mogelijkheden rond technologische ontwikkelingen in enkele aandachts-
gebieden van overheidsbeleid (zie 7.3). In deze nota zijn daarvan op verschil-
lende plaatsen al enige voorbeelden genoemd. 

De relatie met de bedrijfstakverkenningen, en algemener sectorinformatie 
is al eerder aangegeven. Hiervoor wordt ook verwezen naar de recente Sec-
tornota. 

Initiatieven voor verkennende studies kunnen afkomstig zijn van het be-
drijfsleven, van onderzoekinstellingen, en van de overheid. Op langere ter-
mijn zal een versterking worden nagestreefd van de mogelijkheden om toe-
gepaste systeemanalyses uit te voeren. 

Gedacht wordt om voor de verkennende activiteiten (inclusief de aspec-
tenstudies) een extra bedrag van ca. 1 min. in 1980 oplopend tot ongeveer 2 
min. in 1984 beschikbaar te stellen. Het streven is daarnaast een bedrag van 
ongeveer 1 min. oplopend tot ca. 4 min. via herprogrammering in te zetten. 
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5.4.1.4. Micro-elektronica 

Een van de meest spectaculaire technische ontwikkelingen van de laatste 
tijd speelt zich af in de elektronica. Ondergetekenden achten het daarom ge-
wenst in het kader van deze nota aan deze ontwikkelingen, en de betekenis 
daarvan voor de maatschappij, de nodige aandacht te geven. 

Het beginpunt van deze ontwikkeling ligt na de Tweede Wereldoorlog bij 
de uitvinding van de transistor door de Amerikanen Shockley, Bardeen en 
Brattain in 1947. De transistor realiseerde dezelfde functies als de tot op dat 
moment toegepaste elektronenbuis. De voordelen van de transistor waren 
duidelijk: lager energieverbruik, grotere betrouwbaarheid, langere levens-
duur en lagere produktiekosten. De volgende stap werd gezet omstreeks 
1959 door het ontstaan van het geïntegreerde circuit (IC) waarin transistoren 
en andere elektronische componenten op één oppervlak tot een geïnte-
greerd geheel werden samengevoegd. Sindsdien is de integratie van elek-
tronische componenten in snel tempo voortgeschreden. 

In diverse landen met name de Verenigde Staten en Japan wordt hard ge-
werkt aan nog verdergaande miniaturisatie en integratie, de zogenaamde 
very large scale integration (VLSI) waarbij uiteindelijk meer dan een miljoen 
componenten op één «chip» zullen worden samengebracht. 

De ontwikkelingen in de IC-technologie zijn gepaard gegaan met een ster-
ke rationalisatie van de gebruikte produktiemethoden. De prijs/prestatie ver-
houding van elektronische componenten is daardoor de afgelopen jaren 
sterk gedaald. 

Als gevolg van deze ontwikkeling is het aantal toepassingsmogelijkheden 
van met name elektronica met een hoge complexiteit, gewoonlijk aangeduid 
met micro-elektronica, sterk toegenomen. 

Te verwachten valt dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten 
waardoor de micro-elektronica steeds verder door zal dringen in alle facet-
ten van de samenleving. Het is echter op dit moment nog allerminst duide-
lijkwat de effecten van het toepassen van micro-elektronica in de verschil-
lende sectoren van de maatschappij zullen zijn. Evenmin duidelijk zijn de ge-
volgen van niet toepassen van micro-elektronica. 

In het binnenkort verschijnende rapport van de Adviesgroep Micro-Elek-
tronica (AME) onder voorzitterschap van dr. G. Rathenau zal met name wor-
den ingegaan op de maatschappelijke consequenties van de toepassing van 
micro-elektronica. 

In dit rapport zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor concrete 
acties van de overheid die ertoe zullen moeten leiden dat de ontwikkelingen 
zoveel mogelijk in maatschappelijk aanvaardbare banen worden geleid. On-
dergetekenden menen, daarin naar zij hebben begrepen gesteund door de 
AME, dat daarbij als uitgangspunt dient te gelden dat het in een open sa-
menleving zoals hier te lande niet mogelijk is - en ook niet wenselijk moet 
worden geacht - om te trachten de ontwikkelingen tegen te houden of bui-
ten te sluiten. Het beleid zal er veeleer op moeten zijn gericht om de kansen 
die de micro-elektronica biedt in het licht van de Nederlandse situatie zoveel 
mogelijk te benutten en om de eventuele bedreigende ontwikkelingen te on-
derkennen ten einde tijdig passende maatregelen te treffen. 

Daarbij kan, behalve bij de aanbevelingen van de Adviesgroep Micro-Elek-
tronica, worden aangehaakt bij de resultaten van een onderzoek dat dit jaar 
door het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd, Centraal stond 
daarbij de vraag welke de kansen zijn voor de Nederlandse industrie op het 
gebied van micro-elektronica en welke maatregelen nodig zouden zijn om 
deze kansen zo goed mogelijk te benutten. In de loop van het onderzoek wer-
den een veertigtal bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van 
micro-elektronica geïnterviewd. De belangrijkste conclusies van dit onder-
zoek laten zich als volgt samenvatten. 

Algemeen was men van oordeel dat gebrek aan deskundig personeel een 
van de belangrijkste knelpunten vormt, die de toepassing van micro-elektro-
nica in produkten en produktieprocessen belemmeren. 
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Verruiming van de opleidingsmogelijkheden zowel binnen het reguliere 
onderwijs als daarbuiten wordt urgent geacht. 

Daarnaast werd gesignaleerd dat bij veel bedrijven nog een onvoldoende 
inzicht bestaat in de toepassingsmogelijkheden van micro-elektronica. Hier-
op gerichte voorlichting wordt wenselijk geacht. 

Met de voorgaande punten hangt samen dat de risico's verbonden aan het 
uitvoeren respectievelijk laten uitvoeren van micro-elektronicaprojecten, 
door gebrek aan eigen deskundigheid en inzicht, omvangrijk zijn. Een eerste 
project mislukt meestal volledig of blijkt aanzienlijk kostbaarder te zijn dan 
verondersteld was. Met betrekking tot de rol die TH's en TNO bij de invoe-
ring van micro-elektronica kunnen spelen was men van mening dat deze in-
stellingen vooral voor het middelgrote en kleine bedrijf te weinig toeganke-
lijk zijn en dat ze ook niet alle voor verschillende toepassing relevante kennis 
in huis hebben. Een aspect dat bij de discussies over de toepassing van mi-
cro-elektronica een belangrijke rol speelt is de ontwikkeling van de werkge-
legenheid. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen arbeidsplaatsen maar 
ook om de kwaliteit van de arbeid. 

Nadere studie, gedifferentieerd naar sectoren, zal nodig zijn om een beter 
inzicht in de werkgelegenheidseffecten te krijgen. Daarbij moet ook worden 
nagegaan wat op langere termijn de gevolgen zijn indien ons land in deze 
technologie een structurele achterstand zou oplopen. Over de kwantitatieve 
werkgelegenheidsaspecten zijn de laatste tijd enige studies verschenen. Het 
probleem is hierbij dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is de positieve en 
negatieve effecten van de micro-elektronica op de werkgelegenheid te 
kwantificeren. Afhankelijk van de wijze waarop men in eerdergenoemde stu-
dies deze effecten inschat komt men tot de conclusie dat de micro-elektroni-
ca zal leiden tot een verlies van arbeidsplaatsen, dan wel tot een gelijk blij-
ven of zelfs een toename van arbeidsplaatsen. Door toepassen van micro-
elektronica in het produktieproces kan kwaliteitsverhoging en kostendaling 
optreden wat in ons land met zijn structureel hoge kostenniveau noodzake-
lijk is om internationaal concurrerend te blijven. Een zeker verlies van, vooral 
laagwaardige, arbeidsplaatsen zal daarbij op kunnen treden. 

Zo valt bij voorbeeld te verwachten dat in bepaalde onderdelen van de 
dienstensector de toepassing van op micro-elektronica gebaseerde produk-
ten als «word-processors» zal leiden tot aanzienlijke produktiviteitsstijgin-
gen die maarten dele door een verhoogde afzet zullen worden gecompen-
seerd. 

Anderzijds is het zeer wel denkbaar dat juist als gevolg van de toepassing 
van micro-elektronica het mogelijk wordt bepaalde nieuwe vormen van 
dienstverlening te introduceren, waardoor weer nieuwe arbeidsplaatsen 
ontstaan. Te denken valt hier bij voorbeeld aan op informatie gebaseerde 
dienstverlening waar een sterke groei wordt verwacht. 

Gezien zowel de aard van deze werkzaamheden (hoge scholing vereist, 
schoon werk met een geringe energie-, milieu-, en ruimtebelasting) als de 
aanwezige sterke positie van Nederlandse bedrijven in deelactiviteiten, zul-
len de mogelijkheden hier in het bijzonder moeten worden nagegaan en ge-
stimuleerd. 

Ook voor wat betreft de gevolgen van micro-elektronica voor de industrie 
zijn positieve en negatieve effecten te onderkennen, waarbij ook voor kleine-
re bedrijven, gezien het flexibele karakter van de technologie, mogelijkhe-
den aanwezig zijn door middel van gespecialiseerde produkties voor kleine-
re markten. Daarnaast moet worden gewezen op het feit dat micro-elektroni-
ca de introductie van geheel nieuwe produkten mogelijk maakt. Duidelijk is 
wel dat als gevolg van micro-elektronica belangrijke verschuivingen zullen 
plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Beroepen zullen veranderen of zelfs ver-
dwijnen terwijl weer andere beroepen zullen ontstaan. 

Met betrekking tot de kwalitatieve werkgelegenheidseffecten valt te ver-
wachten dat geestdodend repeterend werk steeds meer door op micro-elek-
tronica gebaseerde apparatuur zal worden overgenomen. Ook werk dat in 
een vuile of lawaaierige omgeving moet worden verricht, zal door toepas-
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sing van micro-elektronica in toenemende mate kunnen worden geautoma-
tiseerd. Het valt dan ook te verwachten dat de micro-elektronica een belang-
rijke bijdrage aan de verbetering en humanisering van de arbeidsplaats zal 
kunnen leveren. Eveneens valt te verwachten dat er een verschuiving in de 
vraag naar arbeid zal optreden naar hoogwaardiger arbeidskrachten. Zoals 
eerder vermeld bestaat reeds nu een sterk tekort aan programmeurs en elek-
tronici die de mogelijkheden van micro-elektronica kunnen helpen benutten. 

Alles bij elkaar genomen menen ondergetekenden dat een weloverwogen 
invoering en toepassing van micro-elektronica nagestreefd moet worden. Ze 
verwachten dat het rapport van de Adviesgroep Micro-Elektronica in belang-
rijke mate zal bijdragen aan het daartoe te ontwikkelen beleid. Vooruitlo-
pend op het verschijnen van dit rapport hebben ondergetekenden besloten 
al in 1980 met maatregelen te komen die erop zijn gericht om het bedrijfsle-
ven in staat te stellen op weloverwogen wijze te beslissen over de wenselijk-
heid en de aard van toepassingen van micro-elektronica, en hen te helpen bij 
de realisering van de toepassingen. Meer concreet zullen deze maatregelen 
tot doel hebben om: 

- voorlichtingsactiviteiten gericht op, respectievelijk ondernomen door 
werkgevers, vakbonden en andere maatschappelijke groeperingen te bevor-
deren; 

- te komen tot kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van om-, her- en 
bijscholingsactiviteiten op het gebied van micro-elektronica; 

- de financiële risico's bij de uitvoering van veelbelovende projecten door 
bedrijven te beperken; 

- bedrijven die individueel of gezamenlijk, behoefte hebben aan advise-
ring over toepassing van micro-elektronica te ondersteunen; 

- samenwerking te bevorderen tussen onderzoekinstellingen en bedrij-
ven ten einde toepassingsgerichte en voor kleine bedrijven toegankelijke fa-
ciliteiten te creëren. 

In het kader van de voor het programma «Innovatiebevordering» uitge-
trokken gelden zijn voor deze activiteiten bij Economische Zaken (in aan-
sluiting op enige al bestaande fondsen) en Wetenschapsbeleid extra midde-
len beschikbaar. In overleg met de betrokken onderzoekinstellingen zal een 
plan worden opgesteld om hun eigen capaciteit op dit gebied te vergroten 
en doelgericht en in goede samenwerking te kunnen inzetten. 

Voorts achten ondergetekenden het van groot belang dat een goede sa-
menwerking ontstaat tussen Philips en het overige Nederlandse bedrijfsle-
ven. Philips is op dit moment de tweede IC-producent ter wereld. Daarnaast 
beschikt Philips over zeer veel know-how voor wat betreft toepassing van 
micro-elektronica. Over de vraag hoe deze ten goede zou kunnen komen aan 
het Nederlands bedrijfsleven als geheel zal nader met betrokkenen worden 
overlegd. 

Gedacht wordt aan extra middelen een bedrag van ruim 6 min. in 1980 op-
lopend tot bijna 10 min. in 1984 beschikbaar te stellen. Het streven is dit aan 
te vullen met een uit herprogrammering verkregen inzet van zo'n 4 min. in 
1980 tot rond 10 min. in 1984. 

5.4.1.5. ZWO-projectfinanciehng (tweede geldstroom) 

Gezien op de wat langere termijn is het voor industriële innovatie noodza-
kelijk dat er op technisch-wetenschappelijk terrein onderzoek van hoge kwa-
liteit plaatsvindt, dat tevens een initiërend en vernieuwend karakter heeft. 
Daarom is het wenselijk de ZWO-Projectfinanciering ook te richten op de 
technische wetenschappen, zoals al vermeld in de Beleidsnota universitair 
onderzoek, zodat de voorziene groei van de projectfinanciering ook aan de 
technische wetenschappen ten goede komt. 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen zal op korte termijn een 
voorbereidingscommissie instellen die voorstellen voor een passende orga-
nisatie- en beoordelingsstructuur in de technische wetenschappen moet 
doen. Ze zal aandacht besteden aan o.a.: 
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- de specifieke kenmerken van het technisch-wetenschappelijk onder-
zoek, als het gaat om de ontwikkeling van overlegvormen van onderzoekers 
en van beoordelings- en evaluatiecriteria; 

- de noodzaak in beginsel alle terreinen van technisch-wetenschappelijk 
onderzoek te bestrijken; 

- de wenselijkheid naast zuiver wetenschappelijke criteria ook als criterium 
te hanteren dat er enigerlei uitzicht is op industriële toepasbaarheid"/ 
commercialiseerbaarheid; 

- de wenselijkheid om ruimte te laten voor zowel discipline- als aan-
dachtsgebiedsgewijze organisatie, afhankelijk van de reeds bereikte organi-
satiegraad. 

De ervaringen met het experimentele programma voor de technische fysi-
ca van de ZWO-stichting FOM kunnen hierbij van belang zijn. Aan dit pro-
gramma wordt extra steun verleend door de Minister van Economische Za-
ken en de Minister voor Wetenschapsbeleid. Zij stellen zich voor belangstel-
ling voor het technisch-wetenschappelijk onderzoek te blijven tonen. Er 
wordt naar gestreefd in de tweede helft van 1980 voorstellen in behandeling 
te doen nemen. Ook hier zal financiering plaatsvinden uit bestaande midde-
len aangevuld met enige extra middelen. 

Gedacht wordt in 1981 1,1 min. extra, en in de volgende jaren een bedrag 
van 1,6 min. extra ter beschikking te stellen. Het ligt in het voornemen dat de 
bestaande middelen tegen de achtergrond van de voorziene toename van 
de totale ZWO-projectfinanciering een bedrag van de orde van 3 min. in 
1981 tot9,5 min. in 1984 beschikbaar zal komen. 

5.4.1.6. Directere koppeling aan gebruikers van een deel van de overheids-
middelen voor TNO 

Ondergetekenden menen dat het wenselijk is een grotere betrokkenheid 
van gebruikers bij TNO-werkzaamheden te bewerkstelligen. Zoals bekend 
heeft de werkgroep Toekomstige Financiering TNO onlangs advies uitge-
bracht over de wenselijke financieringsstructuur voor TNO. Dit als uitwer-
king van een beslissing ter zake van het vorige kabinet. Over de voorstellen 
van de werkgroep is aan TNO om een reactie gevraagd, waarna de Regering 
voor het eind van het jaar een besluit zal nemen. De ondergetekenden over-
wegen bij die besluitvorming aan een deel van het huidige basissubsidie dat 
afkomstig is van de overheid, een directere koppeling te geven met de ge-
bruikers. Ook het rapport bepleit dit. Daartoe zouden gebruikers uit het be-
drijfsleven moeten worden aangewezen, die een belangrijke stem in de toe-
komstige programmering van het te verrichten onderzoek zullen krijgen. Dit 
betekent dat de middelen in principe niet projectsgewijs worden toegewe-
zen. Dat geeft de verschillen aan met de in de kostenlijn voorziene subsidië-
ring van R en D-opdrachten. 

Er zal een nauwe aansluiting met de in 5.4.1.1 genoemde samenwerkings-
programma's kunnen ontstaan. Het is denkbaar deze gedachte ook toe te 
passen bij het ECN en andere soortgelijke instellingen. 

Qua omvang gaan de gedachten uit naar een geldstroom van 8 min. in 
1980 oplopend tot zo'n 25 min. in 1984. 

5.4.1.7. Sectorraad voor industrieel-technologisch onderzoek 

De sectorraden-gedachte, vanuit het wetenschapsbeleid ontwikkeld ter-
wille van een betere afstemming van onderzoek op maatschappelijke be-
hoeften, dient ook een plaats te krijgen in het programma innovatiebevorde-
ring. Het terrein waarop een sectorraad voor industrieel-technologisch on-
derzoekzich zou moeten richten, is in de Nota Sectorraden wetenschapsbe-
leid al aangegeven. Daarbij is gesteld dat technologisch onderzoek ten be-
hoeve van de bouwnijverheid, waterstaat, energievoorziening en voedings-
middelentechnologie in andere sectorraden aan de orde dient te komen. 
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Voedingsmiddelentechnologie komt reeds aan de orde in de Nationale Raad 
voor Landbouwkundig Onderzoek; onderzoek op het terrein van de bouw 
valt onder de Voor lopige Raad voor het Onderzoek betreffende de Gebouw-
de Omgev ing (VRA-OGO). Voor het energieonderzoek zal binnenkort de 
Raad voor het Energieonderzoek van start gaan. 

De belangri jkste functie van de onderhavige sectorraad zou moeten zijn de 
a fs temming van het industr ieel-technologisch onderzoek dat word t verricht 
in door de overheid (mede) gefinancierde instel l ingen op behoeften van ge-
bruikers met name uit het bedri j fs leven, met inachtneming van maatschap-
pelijke behoeften en facet-randvoorwaarden. Het bedri j fsleven participeert 
in de sectorraad in de eerste plaats als gebruiker van door de overheid gefi-
nancierd onderzoek en in de tweede plaats om het onderzoek dat met steun 
van de overheid word t verr icht voldoende af te s temmen op ontwikkel ingen 
in het onderzoek in de industriële laboratoria. 

Kernpunt van de aandacht van de sectorraad zou zijn de oriëntatie op mid-
del lange en lange termi jn van grote door de overheid (mede) gefinancierde 
technologische researchinstituten ten aanzien van verschi l lende terreinen 
van bedr i jv igheid. Het gaat derhalve om afweging van de inspanningen tus-
sen de verschi l lende gebieden van technologisch onderzoek. Op de onder-
scheiden gebieden dient de situatie met betrekking tot R en D en de behoefte 
eraan te worden geanalyseerd. Aan de orde komen dan de beoordel ing van 
de technologische positie van een bedrijfstak en verkenning van belangrijke 
gebieden in de toekomst, leidend tot inzicht in wensel i jke verander ingen in 
de R en D-ondersteuning vanuit de overheid. 

Het is voor zo'n sectorraad van belang onderscheid te maken tussen indi-
recte en directe overheidssteun aan onderzoek ten dienste van industriële 
produkt iv i tei t en technologie. Het eerste bestaat vooral uit subsidiër ing van 
inst i tuten voor toegepast onderzoek, zoals het NLR, NSP/NMI en TNO. Het 
tweede bestaat uit directe overheidssteun zoals ontwikkel ingskredieten aan 
bedri jven voor industr ieel-technologisch onderzoek. Bij de advisering zullen 
dan zowel de hoofdl i jnen van de indirecte als directe steunver lening aan de 
orde komen. Op basis van verwachte toekomstige ontwikkel ingen en gege-
ven sterke en zwakke punten kan dan worden geadviseerd over de gewenste 
omvang en verdel ing van overheidssteun over verschi l lende technologische 
gebieden. 

De sectorraad zou moeten adviseren door middel van een op te stellen 
meerjarenvisie, die jaarli jks aangevuld en geactualiseerd moet worden. Be-
halve deze periodiek terugkerende activiteit zal de sectorraad ook gevraagd 
of uit eigen beweging adviezen kunnen geven aan de betrokken bewindslie-
den. Voor specifieke vragen zal de raad gebruik dienen te maken van reeds 
bestaande overlegstructuren op deelterreinen, bij voorbeeld op mari t iem en 
lucht- en ruimtevaartgebied, die goed funct ioneren. Met de instell ing van de 
sectorraad voor industr ieel-technologisch onderzoek word t niet beoogd be-
staande overlegkaders op deelgebieden overbodig te maken. Integendeel, 
het gaat er vooral om in aanvul l ing daarop een sectorraad werkzaam te laten 
zijn die uitspraken doet over de prior i tei ten en oriëntatie van het industrieel-
technologisch onderzoek in zijn total i teit. 

Bij de verdere studie en het overleg over de sectorraad zal aan de samen-
stel l ing ervan de nodige aandacht moeten worden gegeven. Voor de hand 
ligt deelneming van de kant van industr ieel-technologische onderzoeksinstel-
l ingen, de industr ie en andere categorieën van betrokkenen waaronder werk-
nemersorganisat ie, en ten slotte van de departementen die direct of indirect 
industr ieel-technologisch onderzoek steunen. Voor de ui twerking van de ge-
dachten met betrekking tot een sectorraad voor industrieel-technologisch 
onderzoek zal een kleine werkgroep worden ingesteld door de Minister van 
Economische Zaken in overeenstemming met de Minister voor Weten-
schapsbeleid. 

De werkgroep zal, in overleg met andere bij industr ieel-technologisch on-
derzoek betrokken instanties en instel l ingen, een nadere onderbouwing 
moeten geven van mogeli jke functies en taken en van het werkterrein, als-
mede voorstel len moeten formuleren voor de samenstel l ing en bewerktui-
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ging. Ten aanzien van het werkterrein vormt de afbakening met de technolo-
gische component in andere sectorraden een punt van aandacht. Bij haar 
werkzaamheden zal de werkgroep actief gebruik moeten maken van ervarin-
gen die op deelgebieden worden of zijn opgedaan met planning en pro-
grammering van industrieel-technologisch onderzoek, ook in het buiten-
land. Op grond van de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep zal 
het kabinet een besluit nemen over de instelling van de sectorraad. 

5.4.2. Verbetering van de benutting van bestaande kennis en expertise 

Aan de orde komen achtereenvolgens: 
- Versterking van de gebruikersgerichtheid van de R en D-instellingen 

(5.4.2.1). 
- Een stelsel van transferpunten (5.4.2.2). 
- Mobiliteit (5.4.2.3). 
- Contractonderzoek bij de universiteiten en hogescholen (5.4.2.4). 

Het is evident dat deze maatregelen nauw samenhangen met de in hoofd-
stuk 6 beschreven maatregelen op het punt van de technisch-wetenschappe-
lijke informatievoorziening en ter zake van het opsporen, evalueren, com-
mercialiseren en beschermen van ideeën. 

5.4.2.1. Versterking van de gebruikersgerichtheid van de R en D-instellingen 

Om TNO, ECN en de andere grote technische onderzoekinstellingen te sti-
muleren aan de uitbouw van de gerichtheid op gebruikers te werken, is het 
wenselijk hun tijdelijk en in aansluiting op eigen inspanningen steun te ver-
lenen voor gerichte activiteiten. Een in overleg met Wetenschapsbeleid, Eco-
nomische Zaken en de overige vakministers door deze instellingen op te 
stellen plan zal aangeven wat precies in aanmerking komt. Voorlopig wordt 
gedacht aan de kosten van organisatieadvies, van her- en bijscholing van R 
en D-personeel, van aantrekken van marketing-personeel. 

Voor 1980 wordt gedacht aan extra middelen ter grootte van zo'n 1 min., 
voor de volgende jaren ter grootte van ongeveer 0,6 min. Het streven is dat 
de instituten uit eigen capaciteit jaarlijks ongeveer 2 min. zullen inzetten. 

5.4.2.2. Een stelsel van transferpunten 

In de overwegingen, die leiden tot de ontwikkeling van het innovatiebeleid 
zoals neergelegd in de onderhavige nota, is een centraal thema: de wense-
lijkheid het hoogwaardige R en D-potentieel van ons land meer en efficiënter 
in te zetten ten behoeve van technologische vernieuwing met name in de 
KMO's. 

Gezien de drempels, die er nog steeds bestaan tussen KMO's en het kennis-
circuit, en gelet op het feit, dat zowel bij de probleemstelling als bij vertaling 
van de oplossing de steun van (een) actieve intermediair(s) gewenst is, dient 
met spoed een Transfer Systeem te worden opgezet. Ondergetekenden kun-
nen zich verenigen met de lijnen die daarvoor zijn aangegeven in het rapport 
van de werkgroep «Technologie-overdracht»4. Ze zullen in overleg treden 
met de betrokken instellingen om een snelle verwerkelijking te verkrijgen. 

Dit systeem voorziet in een regionaal stelsel van transferpunten bestaan-
de uit de Rijksnijverheidsdienst (RND) met een transferpunt in elk van zijn 
drie districtskantoren, de drie TH's elk met een transferpunt en het Industrieel 
Dienstencentrum (IDC)-TNO met, naast een centraal punt, een deelneming in 
de regionale structuur. 

De RND is door zijn werkzaamheden en opbouw in principe zeer geschikt 
' Rapportvan de werkgroep «Technoiogie- om met de doelgroep van het systeem (ca. 30000 bedrijvenen instellingen, 
overdracht», voorzitter prof. dr. ir.A.j.Burg- waarvan ca. 2000 actief in dit circuit zouden kunnen zijn) de gewenste con-
graaf, 1979. tacten te leggen en te onderhouden. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 120 



Door een goede samenwerking tussen de transferpunten van RND, TH's 
en IDC-TNO te creëren wordt verzekerd dat, wanneer de analyse van een 
aangemeld probleem op een behoefte aan technologische (of bedrijfskundi-
ge) kennis wijst, het bewuste bedrijf via het netwerk van transferpunten met 
de juiste partner in het kenniscircuit in contact kan worden gebracht. Het kan 
hierbij nodig zijn dat de transferpunten actief moeten optreden om de vraag-
stellingen van het bedrijf om te zetten in voor het kennispotentieel hanteer-
bare problemen, en zo nodig in de activering van de vraag zelf. 

De transferpunten dienen een hecht contactpatroon met hun «achterland» 
te onderhouden. Ze zullen een duidelijke rol in het versterken van de regio-
nale economische structuur kunnen vervullen. 

Belangrijke elementen van het op te zetten experimentele Transfer-
systeem zijn: 

- het Transfersysteem is aanvullend op bestaande activiteiten en contact-
patronen; 

- geen der deelnemende partners kan exclusieve rechten doen gelden op 
het bestreken werkterrein; 

- uiteraard dienen ten aanzien van aangemelde problemen deskundige 
organisaties zoals Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, instanties als 
Licentec etc. en andere delen van het kenniscircuit (de universiteiten, de gro-
te technologische researchinstituten etc.) in de activiteiten van het Transfer-
systeem te zijn betrokken. Die betrokkenheid zou zonodig een meer formeel 
karakter kunnen krijgen. Dat geldt zeker voor de grote technologische 
researchinstituten. 

- de implementatie van nieuwe technologie in een bedrijf dient met zorg 
te worden begeleid («nazorg»); met name de RND heeft hier een taak. 

De opzet van een Transfersysteem is uiteraard van direct belang voor de 
betrokken KMO's; daarnaast mag een gunstige invloed worden verwacht 
wat betreft de praktijk" en gebruikersoriëntatie van TNO en de toepassings-
gerichtheid van TH's. Bij deze laatste moet ook de uitstraling op het onder-
wijs als uiterst positief worden gewaardeerd. 

Met de opzet van het Transfersysteem dient zo snel mogelijk te worden 
begonnen. Dit kan gebeuren in aansluiting op bestaande activiteiten. Voor-
alsnog lijkt het wenselijk de te stichten TP's bij de TH's de minimaal nodig 
geachte bezetting (2 transfer-functionarissen + 1 administratieve kracht) te 
geven. Na deze eerste min of meer experimentele fase, kan in een later stadi-
um op grond van dan opgedane ervaringen (in overleg tussen de TH's, On-
derwijs en Wetenschappen, Wetenschapsbeleid en Economische Zaken) zo 
nodig tot uitbreiding worden besloten. 

De eerder in 3.3.3 genoemde evaluatie zal in dit verband ook betrekking 
hebben op het functioneren van de transferpunten. Ook de wenselijke finan-
cieringswijze na 1984 zal daarbij aan de orde moeten komen. In principe zul-
len te zijner tijd de nodige middelen gevonden moeten worden binnen de 
normale rijksbijdrage aan de TH's, op basis van meerjarenafspraken. Men 
mag verwachten dat minstens een deel van de kosten terugverdiend kan 
worden in de vorm van onderzoekcontracten. 

Ook wat betreft de transferpunten van de RND zal gestreefd worden naar 
het bereiken van de aldaar minimaal nodig geachte omvang, dat wil zeggen 
één TP van 6 transfer-functionarissen + 1 administratieve kracht en twee an-
dere van 4 transfer-functionarissen + 1 administratieve kracht. Ook hier zal 
de werkelijk benodigde omvang in de praktijk moeten blijken. 

Het centrale transferpunt van het IDC-TNO zal twee transfer-functionaris-
sen tellen; daarnaast zal het IDC in elk der drie regio's (W, N-O, Z) een trans-
fer-functionaris aanstellen. Voorts dient voor administratieve ondersteuning 
te worden gezorgd. 

Voor de financiering van de transferpunten met name aan de TH's zijn ad-
ditionele middelen beschikbaar in het kader van de voor innovatiebevorde-
ring bestemde fondsen van Wetenschapsbeleid. De bemanning van de 
transferpunten van de RND zal komen uit de personeelsuitbreiding ten be-
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hoeve van versterking van de technologische component van het takenpak-
ket van de RND. De eerste en tweede ondergetekende zijn van mening dat de 
transferpunten van TNO in eerste instantie door interne verschuiving van 
plaatsen bemand moeten worden. Wellicht kan een geringe aanloopbijdra-
ge nodig zijn. 

De gedachten gaan ernaar uit om van 1980 tot en met 1984 jaarlijks extra 
middelen ter grootte van ruim 2 min. aan de opbouw van het transfersy-
steemte besteden. 

5.4.2.3. Mobiliteit 

Vrij algemeen kan gesteld worden dat vergroting van de (fysieke) mobili-
teit van personen bevorderlijk is voor technologische vernieuwing. Immers 
een nieuwe omgeving schept voorwaarden, waaronder nieuwe ideeën en 
nieuwe combinaties gemakkelijk tot stand komen. Dat geldt in het bijzonder, 
hoewel natuurlijk niet uitsluitend, in de sfeer van de R en D. Niet alleen voor 
het tot stand brengen van nieuwe vindingen is mobiliteit van belang, ook 
voor de toepassing van vernieuwingen in de praktijk van de produktie is mo-
biliteit (van de uitvoerders) belangrijk. 

Uiteraard is ook flexibiliteit («geestelijke mobiliteit») van belang: het regel-
matig betreden van nieuwe onderzoeksgebieden. Op dat punt zijn onder 
meer goede voorzieningen met betrekking tot bij-, her- en omscholing van 
belang. Fysieke en geestelijke mobiliteit van onderzoekers zullen sterk be-
vorderend werken op de vernieuwing in de onderzoeksprogramma's van de 
R en D-instellingen. Deze vernieuwing is voortdurend nodig om een afstem-
ming op actuele behoeften van gebruikers te krijgen. 

Het gebrek aan mobiliteit manifesteert zich, zeker waar het de onderzoe-
kers met een vaste aanstelling in de (semi-)overheidsonderzoekinstellin-
gen betreft in het weinig veelvuldig voorkomen van overstappen en deta-
cheringen tussen deze instellingen onderling of met de industrie. Het pro-
gramma van detachering van ONRI-leden bij de Rijkswaterstaat vormt een 
gunstige uitzondering. 

Een belangrijke structurele belemmering voor mobiliteit (in veel mindere 
mate voor detachering) ligt in het feit, dat verandering van werkgever vaak 
betekent, dat de werknemer een deel van zijn sociale zekerheden (onder 
meer in het vlak van de pensioenvoorzieningen) verliest. Daarnaast kunnen 
salarisdrempels, onderbreking in de carrièrelijn (vooral in het geval van de-
tacheringen) en - niette vergeten - factoren inde persoonlijke sfeer (huis-
vesting, onderwijs, kinderen en werk van partner) de bereidheid tot mobili-
teit in grote mate reduceren. 

Andere belemmeringen die mobiliteit in de weg staan zijn, naast de ge-
noemde, de status van het (academische) onderzoekwerk en de in de praktijk 
bij universiteiten en hogescholen ingeslopen automatismen met betrekking 
tot de vaste aanstelling en bevordering van wetenschappelijk personeel. Zijn 
in het carrièreverloop van de industriële onderzoeker overstappen naar ont-
wikkelings-, produktie- en marktafdelingen bepaald niet ongebruikelijk, in de 
sfeer van (semi-)overheids-R en D-instellingen zijn daarvoor minder moge-
lijkheden aanwezig. Binnen de beperkte mogelijkheden zijn er weinig instru-
menten om een overstap, bij voorbeeld naar de beleidssfeer, te bevorderen. 
Een en ander heeft tot gevolg dat in de (semi-)overheidsonderzoekinstellin-
gen sprake is van een snelle vergrijzing. Dat brengt problemen mee voor 
jonge talentvolle onderzoekers, gevaren van een onevenwichtige leeftijds-
opbouw en op den duur continuïteitsproblemen. 

Om hier veranderingen ten goede op gang te brengen werd in het kader 
van de standpuntbepaling overeen RAWB-advies ter zake eind 1978 door het 
IOW een werkgroep mobiliteit ingesteld met als taak concrete aanbevelin-
gen te doen. 

Ter voorbereiding van aanbevelingen voor het lange-termijnbeleid is een 
systeemdynamisch onderzoek in gang gezet dat in de loop van 1980 zal zijn 
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afgerond. In de Beleidsnota universitair onderzoek worden reeds een aantal 
concrete maatregelen voorgesteld, die beogen de mobiliteit te bevorderen: 

- vergroten van het aantal doorstroomplaatsen binnen het totale bestand 
aan wetenschappelijk personeel en deze plaatsen geleidelijk omzetten in 
plaatsen voor assistent-onderzoekers; 

- verlaging van de functionele leeftijdsgrens voor kroondocenten tot vijf-
enzestig jaar; 

- het streven om in de meerjarenafspraken met de universiteiten en ho-
gescholen een beding op te nemen, dat ten doel heeft de eenzijdigheid die 
bestaat uit het aanstellen van wetenschappelijk personeel vooral uit eigen 
kring, zoveel mogelijk ongedaan te maken. 

Verder zal, vooruitlopend op de uitte brengen rapporten, de eerste onder-
getekende in het kader van het op innovatiebevordering gerichte beleid in 
overleg treden met TNO, de Grote Technologische Instituten, de universitei-
ten en hogescholen, (grote) ondernemingen en bij voorbeeld beroepsver-
enigingen om te komen tot een experimenteel programma van uitwisseling 
en detachering van onderzoekers. De overtuiging bestaat dat bij deze instan-
ties de bereidheid bestaat hieraan mee te werken. Onderzocht zal worden of, 
en in hoeverre daarbij voor de duur van het experiment garanties in de sfeer 
van inkomen en sociale voorzieningen kunnen worden gegeven. Aan de 
deelnemende instellingen kunnen tegemoetkomingen gegeven worden om 
geen onnodige fiscontinuïteit in de werkzaamheden te introduceren. 

Gedacht wordt om in 1980 1,1 min. extra, oplopend tot zo'n 2,7 min. extra 
in 1984 uit te trekken. 

5.4.2.4. Contractonderzoek bij de universiteiten en hogescholen 

In de onlangs verschenen Beleidsnota universitair onderzoek is aangege-
ven op welke wijze derden invloed kunnen uitoefenen op de universitaire 
onderzoekprogramma's. Tevens is het belang onderstreept van beïnvloe-
ding door derden, die niet via de in de Beleidsnota genoemde kanalen 
plaatsvindt. In dit verband is aandacht besteed aan het contract-onderzoek. 

Uitgangspunt was dat dit binnen het geheel van het universitaire onderzoek 
een belangrijke plaats dient in te nemen. Dit kan onder meer geschieden 
door te bevorderen dat de universiteiten en hogescholen meer worden be-
trokken bij de uitbesteding van overheidsopdrachten voor onderzoek. Ove-
rigens blijven er uiteraard grenzen bestaan als gevolg van de taken van de 
instellingen op het gebied van het onderwijs en het vrije achtergrondonder-
zoek. 

Contractonderzoek is voor de universiteiten en hogescholen een van de 
mogelijkheden om een gedeelte van de onderzoekcapaciteit in te zetten ten 
behoeve van de innovatiebevordering, waarbij aangetekend zij dat het be-
lang van het contractonderzoek zich uiteraard niet tot de innovatiebevorde-
ring beperkt. De bijdrage van de opdrachtgever zal kunnen variëren van 
gedeeltelijke tot volledige bekostiging van het onderzoek. Voor zover de uni-
versiteit of hogeschool zelf bijdraagt in de kosten, zal deze bijdrage in princi-
pe moeten vallen onder de in de Beleidsnota universitair onderzoek om-
schreven voorwaardelijke financiering, behalve voor wat betreft contracten 
met een korte looptijd (bij voorbeeld korter dan 1 jaar). 

Bevordering van contractonderzoek is slechts dan te realiseren indien er 
enerzijds stimulansen zijn voor onderzoekers en vakgroepen en indien an-
derzijds de problemen van organisatorische, financiële en juridische aard 
worden opgelost. 

De organisatorische problemen hebben te maken met het vereiste doel-
matig management van dit soort onderzoek, waaraan immers wederzijdse 
verplichtingen, vastgelegd in een contract, zijn verbonden. De financiële 
problemen betreffen de tariefstelling bij doorberekening van kosten aan der-
den, de verwerking en verantwoording van de inkomsten uit contractonder-
zoek in de financiële administratie van de instelling, en de verrekening van 
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die inkomsten tussen Rijk en instelling. De Commissie Begrotingsrichtlijnen 
heeft uitgesproken dat de begroting en de jaarrekening van een universiteit 
een volledig beeld dienen te geven van de financiële huishouding, inclusief 
het contractonderzoek. Blijkens haar derde rapport zal genoemde Commis-
sie hiervan volgend jaar een uitwerking geven. 

De juridische problemen hebben voornamelijk betrekking op het eigen-
dom van de uit contractonderzoek verkregen resultaten; die problemen 
doen zich het sterkst voelen indien octrooien in het geding zijn. 

Veelal zal het voor de opdrachtgever van belang zijn, dat de universiteit af-
stand doet van het octrooirecht, dan wel octrooi aanvraagt en licentie ver-
leent aan de opdrachtgever. In beide gevallen is wel de voorwaarde, dat aan 
de universiteit het recht van octrooi toekomt op uitvindingen die in het kader 
van de wetenschappelijke activiteiten binnen de universiteit zijn gedaan. 

In de praktijk wordt binnen de instellingen waaronder in slechts weinig ge-
vallen octrooi aangevraagd. Een van de oorzaken hiervan is, dat het verwer-
ven van octrooi een langdurig en kostbare zaak is. De Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen zal in dit kader overleg openen om de mogelijkheid 
te onderzoeken van een landelijke coördinatie. De resultaten van het in 5.2.2. 
genoemde TNO-onderzoek ter zake kunnen hier van betekenis zijn. Verder-
gaande coördinatie kan namelijk wenselijk zijn. 

Ook de geheimhouding van de onderzoekresultaten kan problemen ople-
veren. Geheimhouding is in de wetenschappelijke wereld terecht een om-
streden zaak, en in het algemeen is geheimhouding over een langere perio-
de beslist ongewenst. Wel lijkt het mogelijk publikatie van onderzoekresul-
taten uit te stellen totdat octrooi is aangevraagd. De Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen streeft ernaar in het komend jaar voorstellen te doen 
voor het oplossen van bovengeschetste organisatorische, financiële en juri-
dische problemen en over deze voorstellen overleg te openen met de uni-
versiteiten en hogescholen. 

5.4.3. Steun aan investeringen in de R en D-instellingen 

Het investeringsniveau in de R en D-instellingen heeft de laatste jaren niet 
hoog kunnen zijn. Voor een betere oriëntatie op industrieeltechnologisch 
werken voor een effectieve inzet met moderne apparatuur verdienen inves-
teringen in faciliteiten en apparatuur, slechts in uitzonderingsgevallen in ge-
bouwen, ondersteuning. 

Reeds eerder is gezegd dat onder de voorwaarde van een duidelijke her-
oriëntatie een handhaving van de capaciteit in het R en D-systeem bepleit 
mag worden. Dit mede in het licht van de in vele landen bespeurbare ten-
dens R en D-uitgaven extra te stimuleren. Maar dan zullen de R en D-instel-
lingen wel een geavanceerde en effectieve dienstverlening moeten kunnen 
bieden. 

Bovendien is het zo dat R en D-instellingen in elk geval niet voor een mo-
gelijke premiëring uit de WIR-fondsen in aanmerking komen. 

Het eerste jaar zullen de benodigde middelen in verband met de voorbe-
reidingstijd van nieuwe projecten, relatief gering kunnen zijn, terwijl ze aan 
het eind van de beoogde periode als het inlopen van de achterstand be-
speurbaar wordt, ook weer kunnen dalen. Het ligt in het voornemen in de ja-
ren 1980 t/m 1984 achtereenvolgens 1,3 min., 10,6 min., 16,1 min., 13,0 min. 
en 13,2 min. uitte trekken voor deze steun aan investeringen. 

5.5. ONDERWIJS EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE 

5.5.1. Algemeen 

Er bestaat een wisselwerking tussen het proces van technologische inno-
vatie en de grote veranderingen die zich sinds het op gang komen van dit 
proces op economisch, sociaal en cultureel gebied hebben voltrokken. De 
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met technologische vernieuwing gepaard gaande veranderingen hebben 
ook het onderwijs niet onberoerd gelaten. Omvang, aard en inhoud van de 
opleidingen zijn er mede door bepaald. Omgekeerd is er sprake van invloed 
van het onderwijs op technologische ontwikkelingen en wel om de volgende 
redenen: 

1. In het onderwijs wordt de opleiding ter hand genomen van degenen 
die hun specifieke scholing rechtstreeks kunnen aanwenden bij technologi-
sche innovatie-activiteiten. 

2. In het onderwijs en dan met name het wetenschappelijk onderwijs 
wordt nieuwe wetenschappelijke en technische kennis opgebouwd die, het-
zij via abituriënten van het onderwijs hetzij direct, technologische innovatie-
processen ten goede kunnen komen. 

3. Het onderwijs leidt burgers op die worden geconfronteerd met techni-
sche ontwikkelingen en innovaties in het algemeen. 

De wisselwerking tussen het onderwijs en maatschappelijke verande-
ringen verloopt niet probleemloos. De wijze waarop het onderwijs bijdraagt 
tot innovatiebevordering vindt'plaats tegen de achtergrond van de algeme-
ne onderwijsdoelstellingen. Hierin is onder meer vervat: 

«Bevordering van de persoonlijke ontplooiing, de mondigheid alsmede de 
maatschappelijke en economische weerbaarheid, en stimulering tot een ac-
tieve en democratische deelname aan het maatschappelijk leven5. Deze 

„ doelstellingen vereisen enerzijds dat het onderwijs inspeelt op de maat-
schappelijke veranderingen, maar anderzijds ook dat het deze verande-
ringen kritisch beziet en een open oog heeft voor daarmee samenhangende 
effecten. 

Technologie en technologische innovatie zijn uit onze samenleving niet 
meer weg te denken. Dit vraagt van het onderwijs en het onderwijsbeleid 
aandacht voor de functie van de technologie en technologische ontwikkelin-
gen. 

In het technisch onderwijs en het daarop gerichte beleid gaat het dan altijd 
om twee zaken: het aanleren van specifieke beroepskennis en technische 
vaardigheden om in de beroepsuitoefening daadwerkelijk en effectief deel te 
kunnen hebben aan ontwikkeling en toepassing van technologie, én het ver-
werven van inzicht in de maatschappelijke betekenis en gevolgen van tech-
nologie. Hiervoor zijn opleidingen en een onderwijssysteem nodig zodat aan 
beide aspecten recht worden gedaan. 

Dit is geen eenvoudige opgave. Binnen en buiten het onderwijs geeft dit 
uitgangspunt aanleiding tot verschillende meningen en standpunten. Een 
voorbeeld hiervan is de discussie rond het vraagstuk beroepsopleiding ver-
sus algemeen vormende opleiding. Hoewel er overeenstemming bestaat 
over de opvatting dat het niveau en de omvang van met name de technische 
vakopleiding van grote betekenis zijn geweest voor de economische op-
bloei, is in het onderwijsbeleid, uit het verwerven van meer inzicht in de ge-
volgen van de technologie de conclusie getrokken dat gestreefd moet wor-
den naar brede opleidingen die niet eng functiegericht zijn. 

De snelle veranderingen in wetenschappen en technologie wijzigen de be-
roepenstructuur en de functie-eisen. Dit maakt het noodzakelijk dat mensen 
via hun opleiding in staat worden gesteld om op een breed terrein te kunnen 
werken. De specifieke vakkennis moet dan in de praktijk worden aangevuld 
of verworven door middel van her-, bij- en omscholing, (zie ook § 5.5.3). 

Omdat technologie een wezenlijk onderdeel is van onze cultuur zal er ook 
in het niet-technische onderwijs aandacht moeten zijn voor de functie van de 
technologie. Het onderwijs zal de mensen vertrouwd moeten maken met 
technologie en technologische ontwikkelingen. 

Het zal hen moeten leren creatief om te gaan met technologie. Wellicht zal 
dan ook het inzicht meer terrein winnen dat technologische oplossingen en 
maatschappelijke vragen een goed koppel kunnen vormen, hoewel ze stellig 

* Memorie van toelichting, rijksbegroting n i e t a l t iJd samengaan. Deze ver t rouwdheid met technologie is nodig omdat 
1979. er in en rond de technologie grote verander ingen gaande zijn. Inspelen van 
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het onderwijs op deze ontwikkelingen kan ertoe bijdragen dat onze maat-
schappij ontkomt aan een somber vooruitzicht: een communicatiekloof tus-
sen een kleine groep die technische problemen op het hoogste niveau kan 
onderkennen en aanpakken en een grote groep van op technisch gebied on-
geletterden, welke op maatschappelijke gronden geen waardering heeft 
voor de ontwikkeling. 

Het gevaar is niet denkbeeldig dat de invulling van de «algemene» vor-
ming in het voortgezet onderwijs gaat achterlopen bij de feitelijke maat-
schappelijke en culturele werkelijkheid. In het binnenkort te publiceren ont-
wikkelingsplan voor het voortgezet onderwijs wordt ingegaan op deze pro-
blematiek. In het denken over de voor de toekomst gewenste elementaire ba-
sisvorming verdient de vraag naar de implicaties die de technologische ont-
wikkelingen hebben op de toekomstige leef- en werksituatie dan ook alle 
aandacht. Eventuele veranderingen in het elementaire vormingsaanbod in 
het voortgezet onderwijs zullen niet alleen betrekking hebben op kennis en 
vaardigheden, maar zeker ook op het ontwikkelen van een houding bij de he-
dendaagse jeugd, die past bij de huidige (en toekomstige) cultuur, die mede 
door de toenemende technologische ontwikkeling wordt bepaald. 

Deze overwegingen vinden momenteel geen betere illustratie dan op het 
terrein van de micro-elektronica en de mede daardoor sterk in beweging 
zijnde terreinen van de informatica en communicatie. De reeds genoemde 
Adviesgroep Micro Elektronica (AME) kijkt ook uitvoerig naar de onderwijs-
aspecten. Het ligt in het voornemen van de derde ondergetekende om op 
dit terrein concrete activiteiten te gaan ontplooien op grond van de door de 
AME uitte brengen aanbevelingen. 

De uitwerking van bovenstaande gedachten zal veelzijdig moeten zijn. Op-
gemerkt moet worden dat de overheid hierbij slechts een beperkte rol kan 
spelen. Zij zorgt ervoor dat er opleidingen zijn en ze beïnvloedt de aard van 
de opleidingen via het scheppen van wettelijke kaders en de opleiding voor 
onderwijsgevenden. Ten slotte verschaft de overheid aanvullende facilitei-
ten om her-, om-en bijscholing in het bedrijfsleven mogelijk te maken (zie 
§ 5.5.3). 

In het kader van de innovatiebevordering en de daaraan verbonden aspec-
ten zal in de volgende paragrafen het technisch gerichte onderwijs worden 
beschouwd. Met name de technisch wetenschappelijke en hogere techni-
sche opleidingen (resp. met TWO en HTO aan te duiden) worden belicht, 
vanwege hun directe betrokkenheid bij een in de toekomst te entameren in-
novatiebeleid. Een aparte paragraaf is gewijd aan de om-, her- en bijscho-
lingsregelingen. 

5.5.2. De relatie technisch onderwijs en technologische innovatie 

5.5.2.1. Analyse 

Er is in § 5.5.1 reeds gewezen op de relatie die er bestaat tussen het tech-
nisch onderwijs en technologische innovatie. Benadrukt is daarbij dat het al-
tijd gaat om twee zaken: het aanleren van specifieke beroepskennis en vaar-
digheden en het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke gevolgen van 
technologische ontwikkelingen. Gewezen is ook op de noodzaak om in het 
onderwijs beide aspecten tot hun recht te doen komen en de groeiende be-
hoefte aan her-, om- en bijscholing. Dit laatste wil echter geenszins zeggen 
dat binnen het formele onderwijs geen aandacht nodig is voor het ontwikke-
len van de specifieke kennis en vaardigheden waarover degenen die bij tech-
nologische innovaties zijn betrokken, moeten beschikken. Het is met name 
belangrijk dat deze zaken aan de orde komen in die technische opleidingen 
die tot het hoger onderwijs worden gerekend, het hoger technisch en het 
technisch wetenschappelijk onderwijs. Aan beide opleidingen studeren in-
genieurs af die na enkele jaren praktijkervaring met technologische innova-
ties te maken kunnen krijgen, hetzij in een managementsfunctie hetzij in een 
functie binnen een research" of ontwikkelingsafdeling van het bedrijfsleven. 
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De vraag wordt dan aan welke aspecten in deze opleidingen aandacht zou 
moeten worden besteed, gezien de eisen die het toekomstige beroep in dit 
opzicht stelt. 

Allereerst kan worden opgemerkt dat hier te lande weinig onderzoek is 
verricht naar de beroepspraktijk van ingenieurs. Wel staat vast dat nog 
slechts weinig TH-ingenieurs werkzaam zijn in kleine en middelgrote onder-
nemingen. HTS-ingenieurs treft men vaker aan in deze groep van bedrijven. 
Deze ingenieurs zijn dan, na enige jaren actief te zijn geweest in het ontwik-
kelingswerk, binnen deze ondernemingen een managementsfunctie gaan 
bekleden. 

Vergelijking met het buitenland laat zien dat het totaalbeeld van Neder-
land, voor wat betreft het werkzaam zijn van academici in de kleine en mid-
delgrote ondernemingen, ongunstig afsteekt bij het buitenland. Wat de oor-
zaken hiervan zijn, is niet duidelijk. Wellicht spelen financiële belemmerin-
gen een rol. Een mogelijke andere factor kan zijn dat van de zijde van het be-
drijfsleven wel gesteld wordt dat de academische (technische opleidingen te 
langdurig zijn en te weinig praktisch gericht6. 

Deze nota legt een accent op innovatiebevordering in kleine en middelgro-
te ondernemingen. In dit verband kan onderzocht worden of het gewenst is 
dat binnen deze ondernemingen meer ingenieurs worden aangesteld. Zij 
zouden in deze ondernemingen een antennefunctie kunnen vervullen voor 
de signalering van technologische ontwikkelingen en innovatiegericht on-
derzoek kunnen doen. Het is wenselijk dat studenten èn de kleine en middel-
grote ondernemingen hierop opmerkzaam worden gemaakt. 

Analyse van innovatieprocessen toont aan dat voor het doorvoeren van 
innovaties meer nodig is dan een goede beheersing van technische kennis. 
De managementbenadering noemt bij voorbeeld ten aanzien van innovatie-
processen de reeks: marketing, onderzoeken/ontwikkelen, fabriceren, verko-
pen en service/onderhoud. Als extra randvoorwaarden voor technische in-
novatie kunnen levensduur, betrouwbaarheid, veiligheid en de mogelijkhe-
den voor massaproduktie worden genoemd. 

In deze nota is er reeds meerdere malen op gewezen dat er grote stagnaties 
kunnen optreden in het innovatieproces. Deze stagnaties liggen vooral op 
het gebied tussen het fundamenteel onderzoek en de verwerkelijking van 
technisch-wetenschappelijke resultaten, dat wil zeggen via het begrijpen en 
bewerken van beschikbare basiskennis komen tot nieuwe en toepasbare 
technologieën die op basis van bestaande maatschappelijke en economi-
sche mogelijkheden kunnen leiden tot nieuwe produkten en produktiepro-
cessen. Juist dit gebied behoort tot het terrein waarop ingenieurs werkzaam 
kunnen zijn. Succesvol opereren in dit tussengebied zal slechts mogelijk zijn 
indien de ingenieurs in hun manier van denken deze factoren die van door-
slaggevend belang kunnen zijn voor het al dan niet doorvoeren van innova-
ties, naar waarde weten te schatten en in onderling verband kunnen plaat-
sen. 

Het zal uiteraard onmogelijk zijn om alle genoemde factoren even diep-
gaand in de opleidingen van iedere ingenieur aan de orde te stellen. Voor 
een tweetal is dit echter wel mogelijk: 

Het bewerken en geschikt maken van technische basiskennis voor toepas-
bare technologieën vereist een goede beheersing van die basiskennis. In de 
opleidingen kan daartoe een hecht fundament worden gelegd. Daarnaast 
kan worden bevorderd dat toekomstige ingenieurs een op het werkterrein 
toegesneden attitude ontwikkelen. 

In het onderstaande wordt nader ingegaan op de mogelijkheden die er zijn 
om aan technische innovatie in de opleidingen meer aandacht te schenken. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen aard van beide typen oplei-
dingen en de toekomstige wettelijke kaders die zullen gelden. 

6 Boswijk, de Groot en anderen, De Industrie in 
Nederland: Verkenning van knelpunten en mo-
gelijkheden, Den Haag 1978. 
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5.5.2.2. Punten van aandacht voor onderwijs en overheid 

1. Zowel voor het HTO als TWO geldt dat in de opleiding, naast de vakspe-
cifieke onderdelen, die onderdelen ruime aandacht krijgen waarvan de stu-
dent met het oog op het brede scala van maatschappelijke beroepsmogelijk-
heden profijt kan hebben. Het opnemen van «innovatie» als apart studieon-
derdeel verdient vanuit dit gezichtspunt geen aanbeveling. Van veel meer 
belang lijkt het te streven naar een verweven raken van innovatie in de oplei-
ding als geheel, mede omdat het met name gaat om het aankweken van een 
bepaalde attitude bij studenten en het bekend is dat attitudes alleen worden 
ontwikkeld door het ondergaan van een langdurige invloed. De docent is 
daarbij van grote betekenis. Het is stellig mogelijk voor innovatie belangrijke 
elementen te verwerken in de opleiding. Een bekende reeds toegepaste mo-
gelijkheid bieden «case-studies»: de gang van uitvinding tot produkten de 
processen die daarin een rol spelen. 

Naast het verweven van innovatieve aspecten in het onderwijs kan wor-
den overwogen om praktijkmensen in het kader van colloquia of gastcolle-
ges informatie te laten geven over het functioneren van afgestudeerden en 
hun rol in de innovatieproblematiek. In dit verband lijkt samenwerking tus-
sen het TWO en HTO gewenst. Dit kan stimulerend werken ten aanzien van 
de wisselwerking tussen TH- en HTS-ingenieurs. 

Ook kan binnen het TWO worden gedacht aan het inschakelen van studen-
ten bij aan de instellingen verbonden transferpunten en organisatiestructu-
ren waarbinnen problemen van beperkte omvang die van buiten worden 
aangedragen, kunnen worden opgelost. Voor het HTO wordt overwogen orn 
in het kader van het onderwijsprogramma enig praktijkgericht onderzoek 
mogelijk te maken. 

2. In het wetsontwerp twee-fasenstructuur wordt voor het w.o. een twee-
de fase voorgesteld. Deze tweede fase voorziet in een voortgezette voorbe-
reiding op het uitoefenen van beroepen waarvoor een postdoctorale oplei-
ding vereist is of dienstig kan zijn. 

Vanuit het gezichtspunt van de technische innovatie zal onder meerde on-
derzoekopleiding van belang zijn. In dit verband kan gewezen worden op 
de in 5.4.1.1 uitgewerkte programma's voor achtergrondonderzoek, waarop 
een deel van het universitaire onderzoek zal worden afgestemd. Het is wei-
licht mogelijk om de deelname van studenten in de tweede fase van de op-
leiding aan dit en ander innovatie-gericht onderzoek te stimuleren. Er wordt 
overwogen om tot de tweede-fase-opleidingen in het w.o. in bepaalde ge-
vallen ook h.b.o."afgestudeerden toe te laten. Hierbij dient wel de mogelijk-
heid te worden opengelaten dat aan betrokkenen aanvullende eisen kunnen 
worden gesteld. 

Reeds lang hebben afgestudeerden behoefte aan gerichte vervolgoplei-
dingen als ze in de praktijk functioneren. Verwacht wordt dat in het w.o. de 
vraag naar postacademisch onderwijs, zowel op technisch gebied als op ge-
bieden die meer samenhangen met het bedrijfsgebeuren in breder kader, de 
wisselwerking management/marketing/research/produktie zal toenemen. 

Binnen dit onderwijs zal een goede terugkoppeling van de praktijk naar de 
theorie tot stand moeten komen. De wenselijkheid wordt onderkend om in 
de toekomst het postacademisch technisch onderwijs verder uit te breiden. 

Op dit moment bieden de HTO-opleidingen door middel van applicatiecur-
sussen aan afgestudeerden de mogelijkheid om zich bij te scholen op een 
aantal gebieden waarmee zij in de beroepspraktijk te maken hebben. Naast 
bedrijfsorganisatorisch gerichte cursussen, gedoceerd door specialisten uit 
het bedrijfsleven, bestaan tevens cursussen, gericht op recente technische 
ontwikkelingen. De belangstelling voor deze vorm van bijscholing is groot. 

4. In verband met innovatiebevordering kan men zowel voor het TWO als 
HTO denken aan een voorkeur voor stages die zicht geven op vernieuwings-
aspecten. Bij het TWO bestaat reeds de praktijk van afstuderen in het be-
drijfsleven. Door terugkoppeling kan er een vruchtbare wisselwerking tot 
stand komen. Het stagejaar in het HTO heeft ten doel studenten kennis te Ia-
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ten maken met elementen uit de latere beroepspraktijk. De stage is echter 
vooral technisch gericht. Getracht zou moeten worden om in de stage zowel 
technische, bedrijfskundige als maatschappelijke aspecten aan de orde te la-
ten komen. 

Een stage kan een goed onderwijsmiddel zijn als er goede omschrijvingen 
van doel, rapportage en controle van eindtermen bestaan. Voorts is goed 
georganiseerde begeleiding die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt, 
nodig. In verband hiermee is een goed stageplan een vereiste en moeten er 
duidelijke overeenkomsten gesloten worden tussen het opleidingsinstituut 
en de stage-biedende organisatie. Een en ander geldt in grote lijnen ook 
voor stages binnen de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. Moge-
lijk maakt een veranderde stage-opzet in het TWO het noodzakelijk een an-
der (instituuts)praktikum in te korten. 

Binnen het HTO zal in een experimentele fase, naast intensievere begelei-
ding tevens een grotere inspanning van docenten worden gevraagd om de 
organisatie van stageprojecten te verbeteren. Eenmaal op gang gebracht, zal 
dit laatste echter op de lange duur een verlichting van de docententaak ten 
gevolge hebben, daar dan verwacht mag worden dat door een nuttiger inzet 
van studenten in het bedrijf ook een betere begeleiding in het bedrijf kan 
plaatsvinden. In dit kader zal de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
tevens de voortzetting bezien van de experimentele stageprojecten binnen 
enkele HTS-en, waarbij per 20 studenten 1 docent voor begeleiding is vrijge-
maakt. 

5. In het vierde jaar van het HTO wordt, naast een verdere verdieping in 
een aantal theoretische en technische vakken, gespecialiseerd naar studie-
richting, een aanzienlijk gedeelte van de tijd besteed aan de afstudeerop-
dracht. 

De bedoeling is, dat de student min of meer zelfstandig werkzaam is aan 
een technisch probleem al dan niet binnen de HTS. Meer dan tijdens het sta-
gejaar bestaat de opdracht uit een afgebakend geheel waarin technische as-
pecten de voornaamste rol spelen. Over het afstudeerwerk wordt een ver-
slag geschreven. De laatste jaren worden afstudeeropdrachten in toenemen-
de mate in het bedrijfsleven uitgevoerd. Hoewel dit een gunstige ontwikke-
ling is, geldt ook hier dat de opdrachten voornamelijk technisch van aard 
zijn. Hier ligt voornamelijk voor het bedrijfsleven de taak om in de afstudeer-
opdracht niet alleen technische maar ook bedrijfskundige en maatschappe-
lijke elementen aan de orde te stellen. 

6. Zoals reeds eerder gesteld, is voor het welslagen van een beleid dat er-
op gericht is om studenten een innovatie-gerichte attitude bij te brengen de 
docent van doorslaggevende betekenis. Daartoe blijft het nodig het weten-
schappelijk personeel te benoemen dat uit het bedrijfsleven komt en daarin 
een functie heeft gehad waarin een brede kijk op de problemen van bedrijfs-
voering naast beroepsgerichte arbeid is ontstaan. Bij de benoeming van 
kroondocenten aan de TH's spelen deze criteria van oudsher een belangrijke 
rol. Het verdient aanbeveling deze criteria ook van toepassing te laten zijn bij 
de benoeming in vaste dienst van het overige wetenschappelijke personeel. 

Binnen de groep van kroondocenten spelen de buitengewoon hoogleraren 
in dezen een speciale rol. Enerzijds bevorderen zij het contact van de in-
stellingen met het bedrijfsleven, en kunnen zij de studenten een meer direct 
zicht geven op wat zich in het bedrijfsleven afspeelt. Anderzijds betekent het 
voor het bedrijfsleven, dat men beter op de hoogte blijft van de ontwikkelin-
gen in de wetenschap en binnen de technische hogescholen. 

De instellingen voor wetenschappelijk onderwijs, en met name de TH's 
wordt aanbevolen bij de benoeming van buitengewoon hoogleraren deze 
aspecten bij de besluitvorming te betrekken om op deze wijze het accent nog 
wat verder te leggen in de richting van in de industrie werkzame buitenge-
woon hoogleraren. 

Daarnaast lijkt het dienstig ook het aantal andere personeelsleden met een 
deeltijdbetrekking uit te breiden. Wel ligt hier een grens, gegeven door het 
aspect van doelmatige bedrijfsvoering; coördinatieproblemen, versniDDe-
ring van onderzoek- en bestuurskracht moeten worden voorkomen. 
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7. Het verdient aanbeveling om in het wetenschappelijk onderwijs te stre-
ven naar meer directe banden met het bedrijfsleven. Het over en weer deta-
cheren van personeel tussen instellingen en het bedrijfsleven kan onderwijs 
en onderzoek stimuleren. Vooral de wederzijdse doorwerking van ervaring 
is van groot belang. Nagegaan zal worden of er rechtspositionele regelingen 
aangepast dienen te worden om deze gewenste ontwikkeling te bevorderen. 
Ook adviseurschappen van docenten kunnen een vruchtbaar contact tussen 
instelling en bedrijfsleven bevorderen. Mogelijk kunnen (gevorderde) stu-
denten in het advieswerk betrokken worden. Het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen werkt op dit moment regelingen uit ten aanzien van on-
der meer de geheimhouding en de besteding van inkomsten uit dergelijke 
activiteiten. 

In het HTO krijgt de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs reeds 
op verschillende manieren gestalte. Allereerst is het bedrijfsleven vertegen-
woordigd in het bestuur van de HTO-scholen. 

De indruk bestaat echter dat het hier voornamelijk representanten van 
grote bedrijven betreft. Er zou naar gestreefd moeten worden om hierbij ook 
de kleine en middelgrote ondernemingen in te schakelen. Verder wordt een 
goede terugkoppeling tussen industrie en opleiding bewerkstelligd door de 
aanstellingseis van de HTO-docenten: minstens 3 tot 5 jaar industriële erva-
ring. 

De aanbevelingen zoals hierboven weergegeven, zullen slechts op basis 
van een gezamenlijke inspanning van overheid, de opleidingsinstituten, be-
drijfsleven en onderzoekorganisaties met succes tot stand kunnen komen. 

5.5.3. Om , her- en bijscholing 

1. Het proces van snelle technische veranderingen is mede een oorzaak 
van steeds toenemende discrepanties van vraag en aanbod op de arbeids-
markt. Zo men zich vroeger in het arbeidsproces kon handhaven na het vol-
tooien van een formele beroepsopleiding en de daarna opgedane ervarings-
kennis, wordt men in toenemende mate geconfronteerd met snel verouder-
de kennis en zelfs met verdwijnen van bepaalde specialismen, waardoor 
mensen met werkloosheid worden bedreigd dan wel werkloos worden. 

Mede gegeven de huidige situatie in en de visie op het wettelijk geregeld 
onderwijs is een flexibel opleidingssysteem van om-, her- en bijscholings-
mogelijkheden noodzakelijk in het kader van het arbeidsmarktbeleid. Voor 
de steeds ingewikkelder wordende taken van industriële medewerkers op al-
le niveaus is een voortdurende training en vorming noodzakelijk. 

2. Het arbeidsmarktbeleid van de overheid richt zich op het bevorderen 
van een zo goed mogelijke aansluiting van vraag en aanbod op de arbeids-
markt. Een component van dit arbeidsmarktbeleid is het arbeidsvoorzie-
ningenbeleid dat zich richt op de beïnvloeding van de samenstelling van de 
beroepsbevolking, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Onderdeel 
van het arbeidsvoorzieningenbeleid is scholing. Hierin wordt de kwaliteit, 
voor zover verband houdend met het niveau van bekwaamheid om een be-
paald beroep te kunnen uitoefenen verbeterd. Dit beleid is van tweeërlei 
aard. 

Enerzijds beoogt het beroepsbeoefenaren de voor de passende functie 
noodzakelijke bekwaamheid te doen verkrijgen, anderzijds het bedrijfsleven 
van adequaat opgeleide mensen te voorzien. Tussen beide elementen - de 
capaciteiten ofwel het niveau van de werknemer en de behoeften van het be-
drijfsleven - moet naarmate van het mogelijke een optimum worden be-
reikt, alles gezien in het licht van de situatie en de vooruitzichten van de ar-
beidsmarkt. Een actief arbeidsmarktbeleid kan zich niet tevreden stellen met 
het bestrijden van werkloosheid en tekorten aan arbeidskrachten; het zal 
moeten streven naar het voorkomen daarvan. 

Om het voorbedoelde scholingsbeleid tot uitvoering te brengen is een 
scholingsinstrumentarium beschikbaar. De maatregelen die het Ministerie 
van Sociale Zaken momenteel ten dienste staan, zijn: 

1. de Centra voor Vakopleiding van Volwassenen (CVV) 
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2. de regeling scholing in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven 
(SOB) 

3. de studiekostenregeling 
4. de tijdelijke regeling opleidingskosten jeugdig personeel in de confec-

tie-industrie 
5. de tijdelijke regeling stimulering vakopleiding schoolverlaters 
6. de tijdelijke regeling pseudo-arbeidsplaatsen. 

3. Scholing, in feite een belangrijke vorm van investering in «human capi-
tal», moet echter niet alleen van overheidswege worden aangedragen en 
gefinancierd. Het eigen initiatief van het bedrijfsleven dient voorop te staan. 
Het bedrijfsleven is immers als eerst verantwoordelijke aan te merken, de 
rol van de overheid is daarbij meer van stimulerende, aanvullende en orde-
nende aard. Het ervaringsfeit dat de noodzaak tot verhoging van kennis en 
kunde zich doet gevoelen op elk niveau, van management tot werkvloer, 
noopt tot een nadere bezinning door alle bij deze problematiek betrokken 
partners. Van de kant van de overheid zal in dit begrotingsjaar de nota vol-
wassenen-educatie uitgebracht worden. Hierin zal onder meer het beginsel 
van permanente educatie worden uitgewerkt. 

Voorts overweegt de Minister van Economische Zaken een bijdrage te le-
veren aan de realisatie van concrete en consistente voornemens van het be-
drijfsleven met betrekking tot de ontwikkeling van het management, zowel 
op beleids- als op uitvoerend niveau. Met name wordt hierbij gedacht aan 
mogelijkheden om de kwaliteitvan het leidinggeven in de bedrijven te ver-
beteren. Aan het leidinggeven worden steeds zwaardere eisen gesteld. Dit 
geldt zowel voor het topmanagement als voor het midden- en lager mana-
gement zoals bazen en voorlieden. In vele gevallen zal de noodzaak aanwe-
zig zijn de opzet van cursussen op dit terrein te stimuleren, gericht op bedrijfs-
tak- of functieniveau. 
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6. Ondersteuning door middel van 
advies en informatie 

6.1. INLEIDING 

Eén van de belangrijkste kenmerken van de huidige geïndustrialiseerde 
wereld is de toenemende betekenis van informatie. Om complexe en geva-
rieerde taken te kunnen uitvoeren moet men snel kunnen beschikken over 
soms veelomvattende informatie van hoge kwaliteit. In landen waar zich be-
langrijke technische/economische ontwikkelingen voltrekken en waar cul-
tuur en onderwijs van hoog niveau zijn, hebben de maatschappelijke be-
hoeften aan informatie een zeer grote omvang gekregen. Mede door de 
enorme invloeden van nieuwe technologische ontwikkelingen — zoals op het 
gebied van de computertechniek en de telecommunicatie met nog niet te 
overziene mogelijkheden door koppeling van deze beide voor de structuur 
van de informatievoorziening - groeit de huidige maatschappij onontkoonv 
baar en in een steeds sneller tempo naar een informatiemaatschappij. De 
hierboven aangeduide ontwikkeling is van grote betekenis voor het bedrijfs-
leven. Vernieuwing van het bedrijfsleven zal in belangrijke mate worden be-
taald door het gebruik van potentieel beschikbare informatie. 

Een veelvuldiger en intensiever gebruik van kennis die buiten een onder-
neming aanwezig is, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vermogen 
tot technologische vernieuwing van die onderneming. Een vanzelfspreken-
de voorwaarde om nieuwe technologie met succes in een bedrijf te kunnen 
toepassen is een goede bedrijfsvoering die gericht is op continuïteit. In dit 
streven naar continuïteit is de ondersteuning door derden, in casu door 
middel van voorlichting, een steeds grotere rol gaan spelen. De betekenis 
van interne kennis (ervaring, know-how) is relatief kleiner geworden. Er staat 
de ondernemers een groot aantal informatiekanalen ter beschikking. Men kan 
spreken van een informatiestructuur die zeer complex is. De belangrijkste 
elementen in dit geheel zijn advisering en documentaire informatie-
verzorging. 

Kenmerkend voor de ondersteuning door middel van algemene op inno-
vatie gerichte advisering is het persoonlijke, doorgaans mondelinge contact 
en het overdragen van informatie en/of oordelen die door de adviseur zelf 
zijn opgebracht. De ondersteuning door middel van documentaire informa-
tieverzorging wordt gekenmerkt door overdracht van informatie die op eni-
gerlei wijze bij voorbeeld in documenten is vastgelegd. 

Verder kunnen nog worden genoemd 
- De ondersteuning bij het signaleren van relevante wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen in het buitenland. 
- De ondersteuning van uitvinders bij het opsporen, ontwikkelen en eva-

lueren van ideeën. 
- De ondersteuning bij aankoop, verkoop of ruil van octrooien en bij het 

verlenen of nemen van licenties («kennishandel»). 
- De ondersteuning bij het verwerven van octrooibescherming en bij de 

informatievoorziening over octrooien. 

Het is duidelijk dat deze zeer verschillende vormen van externe voorlich-
ting elkaar niet uitsluiten. Integendeel, de genoemde vormen, die ieder af-
zonderlijk in dit hoofdstuk worden besproken, vullen elkaar aan en vallen 
soms samen. Met name de advisering en de informatieverzorging kunnen 
zich uitstrekken over alle genoemde categorieën. Bovendien raken advise-
ring en informatieverzorging alle aspecten van de bedrijfsvoering: manage-
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ment, organisatie, markt, financiën, personeel, technologie, overheidsmaat-
regelen, etc. De overige categorieën hebben bij uitstek betrekking op techno-
logische aspecten. Een groot aantal personen en instanties in de particuliere 
en (semi-) overheidssfeer bewegen zich op het terrein van de bedrijfsvoor-
lichting. Daarenboven wordt een belangrijk deel van de voorlichting en advi-
sering van het bedrijfsleven verzorgd door het bedrijfsleven zelf, in de vorm 
van de voorlichting en advisering die samengaat met de te leveren goederen 
en diensten. 

De technologische ontwikkelingen en de zich wijzigende sociaal-culturele 
en sociaal-economische verhoudingen maken het wenselijk dat infrastruc-
tuur en inhoud van de bedrijfsvoorlichting de nodige dynamiek bezitten. Van 
deze nota zijn daarbij vooral de innovatiegerichte aspecten van bedrijfsvoor-
lichting van belang, maar gezegd is al dat deze niet altijd volledig te onder-
scheiden zijn binnen de algemene bedrijfsvoorlichting. 

Het beleid moet worden gericht op het scheppen van zodanige voorwaar-
den dat een informatiestructuur kan ontstaan en gedijen met een mondiale 
oriëntatie en actualtiteit, zodat iedere onderneming meteen duidelijke infor-
matiebehoefte snel en op elk gewenst tijdstip over het voor hem van belang 
zijnde kan beschikken. De eerste verantwoordelijkheid ligt hier bij het be-
drijfsleven zelf. De overheid speelt vaak een belangrijke aanvullende, onder-
steunende en stimulerende rol welke in de volgende paragrafen nader wordt 
omschreven. Dat de overheid het belang van deze rol ten behoeve van de 
kleinere bedrijven inziet, moge blijken uit het bestaan van bij voorbeeld de 
Rijksnijverheidsdienst (RND) en het Centraal Instituut Midden- en Kleinbe-
drijf(CIMK). 

Een ander aspect dat zeker niet onvermeld mag blijven heeft betrekking op 
de noodzakelijke samenwerking binnen de informatiewereld. De enorme, 
snel voortschrijdende technologische ontwikkelingen, de enorme groei van 
de technisch-wetenschappelijke wereldliteratuur, de groeiende multidiscipli-
naire aanpak van problemen en de internationalisatie van de informatiepro-
blematiek dwingen tot deze samenwerking, wil men de onderscheiden taken 
ten behoeve van het bedrijfsleven effectief kunnen verrichten. Doch de 
noodzaak van samenwerking moet vooral worden benadrukt, omdat het up-
to-date zijn en het effectief werken enorme inspanningen vragen van iedere 
onderneming/instelling enz. die binnen deze structuur werkzaam is, zowel 
in mankracht als financiën. Voor een klein land als Nederland met beperkte 
mogelijkheden qua mankracht en financiën is een zo groot mogelijke sa-
menwerking door nationale bundeling van krachten een essentiële zaak. 

6.2. ALGEMENE EN INNOVATIE-GERICHTE ADVISERING AAN BEDRIJVEN 

6.2.1. Analyse 

Om elders verworven technische inzichten daadwerkelijk in individuele 
bedrijven tot toepassing te laten leiden, moeten die bedrijven ook aan de ei-
sen van een doelmatig, marktgericht functioneren voldoen. Een doeltreffend 
adviseringssysteem zal daarom oog moeten hebben voor alle bedrijfsaspec-
ten, ook als de advisering voornamelijk technologisch gericht is. Voor een 
effectieve rol van technisch-wetenschappelijke instellingen is het bij de tech-
nische advisering van bedrijven zeer belangrijk dat deze adviesfunctie be-
schouwd wordt tegen de achtergrond van de algehele bedrijfsvoering en 
hierin liefst geïntegreerd wordt. 

Het beleid is er dan ook op gericht een verder gaande samenwerking tot 
stand te brengen tussen de instanties die zich hoofdzakelijk met algemene 
adviesactiviteiten bezighouden en de technische onderzoekinstellingen, in 
het bijzonder de daaraan verbonden instanties die speciaal op kennisover-
dracht gericht zijn, zoals de nog op te zetten transferpunten. Om misverstan-
den te vermijden: integratie van organisaties wordt niet beoogd. Op dit vlak 
zijn al verschillende initiatieven ontplooid. 
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Kijkt men naar advisering in het algemeen dan moet het persoonlijk, indi-
viduele advies als een van de meest effectieve vormen van kennisoverdracht 
genoemd worden, al is deze persoonlijke vorm wel de duurste. Selectieve 
mondelinge overdracht van kennis - zo blijkt telkens - overtreft de schrifte-
lijke informatie als informatiebron verre. Uiteraard zal ook de adviesgever 
zich door raadpleging van de (inter)nationale vakpers en literatuur op de 
hoogte dienen te houden. 

Er zijn aanwijzingen dat de ondernemers in middelgrote en kleine onder-
nemingen terughoudend staan tegenover het inroepen van externe advies-
hulp. Dit is mogelijkte verklaren uit enkele aspectenvan de vraag-en aan-
bodzijde op de adviesmarkt. 

Aan de aanbodzijde opereren zeer veel en zeer verschillende instanties 
met bijna evenzovele verschillende oogmerken en werkterreinen. Dit kan 
aanleiding geven tot een ondoorzichtige situatie waarin de ondernemer niet 
weet waar hij met een bepaald probleem moet aankloppen. Actief in de par-
ticuliere sector zijn de organisatie-adviesbureaus, raadgevende ingenieurs-
bureaus, accountants, banken, ondernemingsverenigingen, brancheorga-
nisaties, etc. Ook kan in dit verband worden genoemd de recent opgerichte 
Stichting Kleinnood. 

Ook de overheid zelf is actief met eigen diensten, zoals de Rijksnijver-
heidsdienst. Daarnaast met bij voorbeeld het Centraal Instituut Midden- en 
Kleinbedrijf. De doelgroep van de RND (in 1910 opgericht op verzoek van het 
bedrijfsleven) is met name het midden- en kleinbedrijf en ambacht. Door 
middel van technische en management-advisering en voorlichting krijgen 
bedrijven op ontwikkeling en continuïteit gerichte ondersteuning, een on-
dersteuning die door de gedecentraliseerde opzet van de dienst op provinci-
aal niveau gestalte krijgt. In de sfeer van de semi-overheid en door de over-
heid gesubsidieerde instellingen treft men onder andere aan het CIMK en de 
bondsconsulenten van de bedrijfsschappen die het midden- en kleinbedrijf 
met name in de dienstverlenende en ambachtelijke sector ten dienste staan 
met adviezen die vooral markt-, financiële en bedrijfseconomische aspecten 
betreffen. Verder in zekere zin ook de Economisch-Technologische lnstitu-
ten, terwijl een verwijsfunctie ligt bij de Kamers van Koophandel en de Regio-
nale Dienstverleningscentra Kleinbedrijf. 

Het is mogelijk dat deze instanties en instellingen elkaar hier in zekere ma-
te overlappen; de indruk bestaat echter dat de behoefte aan advisering zo 
groot en gedifferentieerd is dat een ogenschijnlijke overlapping niet zo erva-
ren wordt. Veelal ervaart men lacunes in het aanbod. 

Ook aan de vraagzijde zijn voor de gebrekkige aansluiting tussen vraag en 
aanbod factoren aan te wijzen. Deze vloeien voort uit het karakter en de 
structuur van middelgrote en kleine ondernemingen: 

- door de beperkte omvang ontbreekt in het bedrijf vaak een gespeciali-
seerde staf; 

- adviseurskosten kunnen afschrikken; een vergelijking tussen kosten en 
baten is vrijwel nooit mogelijk; 

- er zijn psychologische barrières: men is «bevreesd» voor externe advi-
sering en voor het mogelijk aantonen van eigen falen; 

- de ervaringen met externe deskundigen zijn soms niet bevredigend ge-
weest. 

6.2.2. Verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod 

• Een belangrijke bijdrage aan het tot ontwikkeling brengen van de inno-
vatiecapaciteit die in het industriële midden- en kleinbedrijf (soms alleen la-
tent) aanwezig is, kan worden verwacht van de recent gereorganiseerde 
Rijksnijverheidsdienst. Bij deze reorganisatie, waarbij de gedecentraliseerde 
opzet van de dienst werd gehandhaafd, is tevens voorzien in een Afdeling 
Technische Ontwikkeling en Voorlichting. Opdat de Rijksnijverheidsdienst 
zijn taken adequaat kan vervullen zal de werving van nieuw personeel, als-
mede de opleiding en training, met kracht worden opgezet. 
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• In de overleggroep Bedrijfsvoorlichting wordt momenteel door werkge-
vers, werknemers, voorlichtingsinstanties en overheid van gedachten ge-
wisseld over een doelmatige coördinatie en regionalisatie van de bedrijfs-
voorlichting. Verder heeft de Beleidscommissie van het Landelijk Project Be-
drijfsvoorlichting onlangs een advies uitgebracht aan de Ministers van Eco-
nomische Zaken en van Sociale Zaken waarin een mogelijke opzet van de 
bedrijfsvoorlichting in de toekomst wordt gegeven. In dit advies zijn de vi-
sies neergelegd van vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers-
organisaties alsmede van een aantal deskundigen. De tweede ondergete-
kende beraadt zich over de inhoud van dit advies en zal naar aanleiding van 
dit beraad nog overleg voeren met de provinciale stichtingen COP. 

• Het is belangrijk dat de ondernemer gestimuleerd wordt tot strategisch, 
toekomstgericht denken. Daartoe kan het bevorderen van een zekere attitu-
deverandering nodig zijn. Dit kan door de individuele aanpak per bedrijf öf 
door een collectieve cursorische aanpak. De individuele aanpak vindt onder 
meer toepassing in het voortgezette Project Industriële Innovatie. Hierop is 
in § 4.8 reeds ingegaan. 

De collectieve cursorische aanpak is een zaak die ook de aandacht ver-
dient. Met name TNO, ROM's, RND, CIMK en diverse instanties van het be-
drijfsleven zelf kunnen een rol spelen bij het attent maken op of stimuleren 
tot deelname aan opleidings- en scholingsmogelijkheden en aan collectieve 
researchprogramma's. Zij kunnen tevens een rol spelen bij het begeleiden 
van de deelnemers wanneer zij hun verworven kennis gaan toepassen. De 
regionale spreiding van met name de ROM's en de RND vormt in dit opzicht 
een belangrijk gegeven. 

• Ten slotte kan nog worden verwezen naar de in § 5.4.2 uiteengezette 
maatregelen met betrekking tot het realiseren van transferpunten. Deze be-
ogen de contactlijnen tussen kennisbron (TH's, TNO, enz.) en de uiteindelijke 
gebruiker te bekorten. De uitbreiding van de RND is in dat verband reeds 
vermeld. 

6.3. INFORMATIEVERZORGING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIKERS IN HET 
BEDRIJFSLEVEN 

6.3.1. Analyse 

Ondersteuning met informatie is een belangrijke hulp die ten behoeve van 
vernieuwingsprocessen kan worden geboden. Hier gaat het om documen-
taire informatie, dat wil zeggen een weergave van kennis die kan worden 
vastgelegd, bewaard en ontsloten en aldus beschouwd kan worden als een 
van de belangrijkste grondstoffen voor vrijwel al het menselijk handelen. 

De informatieverzorging (activiteiten ter bevordering van het tot stand ko-
men van nieuwe of afgeleide informatie respectievelijk achterwege blijven 
van niet-functionele informatie) houdt zich bezig met het «produkt» informa-
tie. Dit begrip informatie moet niet worden verward met het begrip informa-
tica. Bij dit laatste gaat het om informatiesystemen waarbij computers maar 
ook andere aspecten van de informatietechnologie worden betrokken. 

Ten aanzien van dit laatste aspect wordt hier volstaan met de opmerking 
dat de nieuwe technische ontwikkelingen en de groeiende erkenning van het 
belang van informatie als grondstof van uitermate grote betekenis zullen zijn 
voor het bedrijfsleven. Zo zullen er bij voorbeeld nieuwe mogelijkheden ont-
staan voor de vervaardiging en afzet van apparatuur die bij de overdracht 
van informatie benodigd zal zijn. Maar er zal zich ook een groeiende markt 
ontwikkelen voor dienstverlening en handel in informatie. Voorts mag niet 
uit het oog worden verloren dat nieuwe methoden van kennisoverdracht, 
vooral waar het om schriftelijk vastgelegde kennis gaat, een grote invloed 
zullen uitoefenen op bij voorbeeld de gehele grafische industrie en de uitge-
verswereld. 
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Grote bedrijven kennen vaak eigen informatieverzorgende afdelingen. De-
ze beschikken onder meer over terminals waarmee men toegang heeft tot 
binnen- en buitenlandse gegevensbestanden. De kleinere bedrijven zijn voor 
hun externe informatie in belangrijke mate aangewezen op intermediaire in-
formatieverzorgende instanties. Soms zijn dergelijke instanties opgezet van-
uit samenwerkingsverbanden van kleinere en middelgrote bedrijven. 

Voor het innovatievermogen van het bedrijfsleven is documentaire infor-
matie van velerlei aard en herkomst van veel belang. In het kader van het in-
novatiebeleid moet dan ook een groot gewicht worden toegekend aan een 
doelmatige infrastructuur op het terrein van de informatieverzorging. Het 
functioneren van intermediaire, bemiddelende instanties verdient hierbij 
speciale aandacht gezien hun betekenis voor met name kleine en middelgro-
te bedrijven. De centrale doelstelling moet hierbij zijn zodanige voorwaar-
den te scheppen dat de (inter-)nationaal beschikbare informatie doelgericht 
en snel beschikbaar is voor elk informatie behoevend bedrijf in Nederland. 

Met het oog op de informatieverzorging en in het bijzonder in verband 
met de dienstverlening door intermediaire informatieverzorgende organisa-
ties moet men zich realiseren dat de gebruiker van informatie verschillende 
fasen doorloopt. De Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid maakt in 
zijn advies over de beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische 
kennis (oktober 1978) het volgende onderscheid: 

- signalering; de activiteit van personen en instanties die gericht is op het 
onderkennen van ontwikkelingen en op het onder de aandacht brengen van 
belanghebbenden. 

- taxatie; het begrijpen van verkregen informatie en het onderkennen van 
het belang ervan. 

- implementatie; het vertalen van verkregen en op waarde geschatte in-
formatie in concrete actie. 

Een eindverbruiker die de beschikking wil krijgen over bepaalde informa-
tie ontmoet op zijn weg een aantal moeilijkheden. De hoeveelheid en ver-
scheidenheid (qua inhoud, vorm en ook «betrouwbaarheid») nemen voort-
durend toe. Daarnaast zijn er belemmeringen wanneer informatie vertrou-
welijk van aard is of wanneer de gewone verspreidingskanalen niettoerei-
kend zijn. Bovendien is niet alle informatie vrij toegankelijk. 

Signalering en taxatie van informatie kunnen belangrijk worden versneld 
als er secundaire informatie aanwezig is, dat wil zeggen als men kan be-
schikken over aanwijzingen omtrent de inhoud van de primaire informatie. 
Voor de taxatie en implementatie is het van groot belang dat de gebruiker in-
formatie ontvangt die aan hem is aangepast. De eindgebruiker heeft onder-
steuning nodig bij het verkrijgen van informatie. Hiertoe houden een groot 
aantal diensten en instellingen zich bezig met het verzamelen, ontsluiten en 
beschikbaarstellen van informatie(-bronnen). Te denken valt aan: archieven, 
bibliotheken, centrale catalogi, documentatiecentra, referaatdiensten, atten-
deringsdiensten, clearinghouses, kennisbanken/licentiemakelaars (Mikro-
centrum, Industrieel Diensten Centrum/TNO, Licentec, etc). Ook de TH's (in 
hun technische bibliotheken) en de grote technologische instituten beschik-
ken over een grote schat aan informatie. Deze informatie is thans nog in on-
voldoende mate toegankelijk voor het bedrijfsleven. Op korte termijn zullen 
mogelijkheden worden onderzocht om deze toegankelijkheid te vergroten. 

Hiertoe dienen onder meer mogelijkheden geschapen te worden voor toe-
gang tot centrale geautomatiseerde catalogusbestanden. Aan de automati-
sering van catalogi van universiteiten en hogescholen wordt gewerkt. Het 
Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek-Universiteitsbibliotheken 
heeft, met steun van het NOBIN en Onderwijs en Wetenschappen, een Ge-
meenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) ontwikkeld, 
waaruit een dergelijke catalogus zal voortkomen. Er wordt gezocht naar de 
mogelijkheid om de gezamenlijke catalogi van de TH's en de ca. 175 be-
drijfsbibliotheken hierbij aan te sluiten. 
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Ten aanzien van de economische, commerciële en handelspolitieke infor-
matievoorziening ten behoeve van het bedrijfsleven dienen ook de activitei-
ten van de Economische Voorlichtings Dienst (EVD) te worden genoemd. 
Ook op dit gebied zal voortdurend aandacht worden gegeven aan het schep-
pen van zodanige voorwaarden dat voorhanden informatie snel en effectief 
ter beschikking komt. 

Naast het verwijzen naar relevante bronnen zal het analyseren van nieuwe 
informatie, die voor bepaalde gebruikers mogelijk relevant kan zijn, een 
steeds belangrijkere plaats gaan innemen. De informatieverzorgers moeten 
dus niet alleen signaleren, maar ook in toenemende mate taxeren en helpen 
bij het implementeren. Uit grote algemene bestanden zullen zij «maatwerk» 
moeten vervaardigen ten behoeve van bepaalde (groepen van) gebruikers. 
Een voorbeeld van deze selectieve verspreiding is het attent maken op litera-
tuur over relevante onderwerpen. 

De hierboven geschetste problematiek is voor de tweede ondergetekende 
aanleiding geweest aan het NOBIN (Nederlands Orgaan Bevordering lnfor-
matieverzorging) een subsidie te verstrekken ten behoeve van een vooron-
derzoek in het kader van het Project Bevordering Informatievoorziening Be-
drijfsleven (PBIB). 

Dit project beoogt een analyse te geven van het bestaande systeem van 
informatievoorziening. Het wil tevens een samenhangend beeld geven van 
de verschillende behoeften van het bedrijfsleven. Hieruit voortvloeiend zal 
bekeken worden hoe beide op elkaar afgestemd kunnen worden. Het terrein 
van het onderzoek (aanbod, behoeften en afstemming) is zo omvangrijk en 
gecompliceerd dat voorshands besloten is tot een vooronderzoek. Als resul-
taat van dit vooronderzoek mogen worden verwacht: 

- een beproefd systeem van onderzoek; 
- aanwijzingen omtrent de te hanteren systematiek van onderzoek voor 

het gehele terrein van de informatieverzorging; 
- aanwijzingen omtrent de problemen die een goede informatievoorzie-

ning in de weg staan. 

Bij een bevredigend resultaat zal de tweede ondergetekende overwegen 
de uitvoering van het totale project te bevorderen omdat aldus naar ver-
wachting een bijdrage kan worden geleverd aan een verbetering van de in-
formatiestructuur en daarmee aan een verbeterde aansluiting tussen vraag 
en aanbod. 

Informatieverzorging met betrekking tot wetenschap en technologie 

Een goede toegang tot het internationale reservoir van wetenschappelijke 
kennis is een onmisbare factor in het streven naar vernieuwing van indus-
triële activiteiten. Deze kennis is vastgelegd in publikaties, tijdschriften, boe-
ken, etc. Het openleggen van deze documentatie is derhalve van vitaal be-
lang. Alleen al door het overstelpende aanbod is het vooral voor kleine on-
dernemingen onmogelijk zelfstandig in de behoefte aan relevante gegevens 
te voorzien. Het aanbod van geautomatiseerde buitenlandse gegevensbe-
standen is explosief te noemen. Binnenkort wordt het netwerk voor weten-
schappelijke en technische informatie EURONET-DIANE van de EG operatio-
neel. Aan dit netwerk, dat door de samenwerkende PTT's is opgezet, zal 
spoedig een aantal centra met veel (literatuur) gegevens gekoppeld zijn. 

Toch is een optimaal gebruik van het buitenlandse aanbod nog niet voor 
iedereen mogelijk. De volgende factoren kunnen vooral kleinere organisa-
ties belemmerend werken: 

- Er is een bepaald inzicht noodzakelijk in de inhoudelijke kanten van een 
bestand, terwijl ook de «fysieke» toegang (via datanetten) een zekere kennis 
vereist. 

- De benodigde apparatuur, het gebruik van datanetten en het raadple-
gen van bestanden brengen belangrijke kosten met zich mee. 

- Het maken van afspraken met leveranciers van faciliteiten en bestanden 
vergt inzichten tijd. 
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Een gedeelte van deze belemmeringen kan worden weggenomen door de 
tussenkomst van intermediaire instellingen voor ondersteuning van gebrui-
kers. Van de hieraan verbonden kosten zullen die rnet betrekking tot de ei-
genlijke, individuele raadpleging in het algemeen direct worden doorbere-
kend, terwijl de overheadkosten over alle gebruikers worden omgeslagen. 
Ten behoeve van de nationale opvang van het buitenlandse aanbod van bo-
vengenoemde geautomatiseerde gegevensbestanden zal een nationaal 
agentschap, dat kan zorgen voor de begeleiding van de operationele activi-
teiten van de verschillende instellingen die op dit gebied actief zijn, goede 
diensten bewijzen. Maar ook binnenlands is een bijzonder grote hoeveelheid 
informatie aanwezig in de vele wetenschappelijke en technische bibliothe-
ken. Daarop en op de wenselijke verdere ontwikkeling daarvan, werd reeds 
gewezen. 

In Nederland bestaan vele instanties en voorzieningen die beogen de po-
tentiële gebruiker te helpen bij het verzamelen, ontsluiten en ter beschikking 
krijgen van informatie. Met de overdracht van technische en wetenschappe-
lijke informatie in Nederland is een bedrag van ca. f 1,6 mld. gemoeid (vol-
gens schattingen van het NOBIN in het in 1978 uitgebrachte rapport lnfor-
matieverzorging in Nederland; deel II, Uitgangssituatie voor het programma 
1980-1983). Een belangrijk deel van dit bedrag komt voor rekening van de 
rijksoverheid. Zij financiert immers het leeuwedeel van de in Nederland aan-
wezige infrastructuur van «informatie-instellingen» (wetenschappelijke bi-
bliotheken, documentatiecentra, referaatdiensten, enz.). 

Zoals reeds in het Wetenschapsbudget 1980 is geconstateerd, ontbreekt 
tot op heden een samenhangend beleid met betrekking tot deze infrastruc-
tuur. De inspanningen op het gebied van technologische vernieuwing zullen 
mede belangrijke impulsen geven voor de totstandkoming van een informa-
tieverzorgingsbeleid en de daarin te stellen prioriteiten. 

Het informatieverzorgingsbeleidzal, zich baserend op de bestaande situa-
tie en rekening houdend met de snelle ontwikkelingen die zich internatio-
naal voordoen, richten op: 

- het bevorderen van een doelmatig en effectief gebruik van bestaande 
mogelijkheden van informatie-overdracht ten behoeve van gebruikers in het 
wetenschappelijk onderzoek, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperin-
gen en overheid; 

- de verbetering van bestaande en de invoering van nieuwe mogelijkhe-
den (methoden, technieken, voorzieningen); 

- het verbeteren van de infrastructuur op het punt van de informatiever-
zorging; 

- het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het buitenland en het 
deelnemen aan van belang zijnde internationale activiteiten. 

Sinds 1971 heeft de Stichting Nederlands Orgaan voorde Bevordering 
van de Informatieverzorging (NOBIN) een adviserende en coördinerende 
taak op het terrein van de informatieverzorging. Tot 1976 droeg zij daarbij te-
vens de financiële en uitvoerende verantwoordelijkheid voor ontwikkelings-
projecten die door de overheid werden gesubsidieerd. Thans vindt er met 
het bestuur van NOBIN een bezinning plaats over de meest wenselijke orga-
nisatie van de beleidsvorming. Het streven is erop gericht dit vraagstuk bin-
nen enkele maanden in het kabinet aan de orde te stellen. 

In het Ontwikkelingsplan 1978-1982 van NOBIN (aangevuld en verduide-
lijkt in het Ontwikkelingsplan 1980-1983, delen I t/m III) wordteen pleidooi 
gehouden voor het scheppen van organisatorische en technische facilitei-
ten. Deze moeten de gebruiker in staat stellen de primaire informatie snel te 
vinden en toegang te hebben tot een veelheid van geautomatiseerde litera-
tuurgegevensbestanden. In het overleg met NOBIN zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan die aspecten van de problematiek die verbonden zijn 
aan de bevordering van de innovatie van het bedrijfsleven. 
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Informatie overlopend onderzoek, octrooien en licenties 

Met het oog op innovatie in het bedrijfsleven is het van groot belang dat er 
indicaties voorhanden zijn over ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden in 
het wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor is een goed overzicht nodig van 
het lopende onderzoek, van aangevraagde en verleende octrooien en van 
beschikbare licenties. Door deze informatie in geautomatiseerde bestanden 
op te nemen en, eventueel via intermediaire instellingen, aan de eindgebrui-
kers aan te bieden kan het gebruik ervan worden gestimuleerd. De Coördina-
tiegroep Informatiesystemen Lopend Onderzoek (CILO) werkt thans voor-
stellen uit voor het opzetten van een bestand waarin de beschrijvingen zijn 
opgenomen van onderzoek dat in Nederland in gang is en dat (mede) door 
de overheid wordt gefinancierd. 

Gezien het belang van deze informatie is, mede op advies van de CILO, 
aan ZWO (de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onder-
zoek) verzocht het door de overheid (mede-)gefinancierde technisch-weten-
schappelijk onderzoek te inventariseren. Door het uitgeven van de publika-
ties «Current Research in the Netherlands» heeft ZWO reeds vele jaren erva-
ring met het inventariseren van lopend onderzoek op een aantal gebieden 
van wetenschap. Medio 1979 zijn de inventariseringswerkzaamheden ge-
start; in de tweede helft van 1980 zullen de resultaten voor publikatie gereed 
zijn. Het is de bedoeling om, op basis van de coördinatie-adviezen van CILO, 
op den duur tot een periodieke inventarisatie te komen. Vooruitlopend op 
deze ontwikkelingen heeft ZWO-Current Research de aanbevelingen reeds 
overgenomen die door de CILO gedaan zijn met betrekking tot de wijze van 
beschrijving van onderzoekprojecten en de ontsluiting van de informatie. 

De snel toenemende automatisering in de sector van de informatieverzor-
ging doet zich vanzelfsprekend ook voelen op het terrein van de informatie-
verzorging ten aanzien van octrooien en licenties. Dit is niet alleen van be-
lang voor de beschermingsaspecten (bekendheid met geldige octrooien op 
een bepaald terrein) maar ook met de mogelijkheden voor handel in kennis 
en voor gebruikmaking van in octrooischriften vervatte informatie, in het bij-
zonder van recent gepubliceerde informatie. 

In het rapport «De functie van het octrooiwezen met betrekking tot de be-
schikbaarheid en de overdracht van kennis», uitgebracht door een Advies-
commissie onder voorzitterschap van de voorzitter van de Octooiraad, 
worden enkele knelpunten genoemd die een optimaal gebruik van de in oc-
trooien vervatte kennis in de weg staan. Enkele knelpunten voor de informa-
tievoorziening zijn de moeilijke leesbaarheid van octrooiliteratuur en het oc-
trooiclassificatiesysteem. Dit systeem is voor technische informatiedoelein-
den minder geschikt. In § 6.7 wordt nader ingegaan op genoemd rapport. 

Technische ontwikkelingen in de naaste toekomst 

Door de invloed van nieuwe mogelijkheden zal er in de nabije toekomst 
veel veranderen in de bestaande situatie van informatieopslag, -verwerking 
en -raadpleging. Enkele belangrijke ontwikkelingen betreffen datacommuni-
catie onder andere via satellieten, videotekstsystemen («Teletekst» en meer 
speciaal «Viewdata») en de opzet van het openbare netwerk «Datanetwerk». 

Door deze nieuwe mogelijkheden zal overdracht van informatie snel en 
soms zeer eenvoudig kunnen plaatsvinden, zowel voor algemeen gebruik 
als voor zogenaamde «closed user groups». Het koppelen van netwerken zal 
een groter aantal buitenlandse informatiebronnen sneller toegankelijk ma-
ken en door facsimiletechnieken zal het beschikbaar krijgen van hanteerbare 
informatie sterk worden versneld; er kan bij voorbeeld worden gedacht aan 
«document-ordering» en «document-delivery». De haken en ogen die er ju-
ridisch, maatschappelijk en anderszins kunnen zijn, worden in het kader van 
het media-beleid thans op verzoek van de Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk onderzocht door de WRR. 
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Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen is een meer gestructureer-
de opzet van overal verspreid plaatsvindend onderzoek op het gebied van de 
documentaire informatieverzorging van wezenlijk belang. Enerzijds gaat het 
om het ontwerpen van hulpmiddelen voor het beleid. Hierbij dient onder an-
dere aandacht te worden besteed aan de informatielandkaart, informatiesta-
tistieken, gebruikerspatroon en gebruikersbehoeften. Anderzijds isfunda-
menteel en praktisch onderzoek gewenst op de volgende gebieden: 

- methoden en technieken voor opslag, verwerking en raadpleging (bij 
voorbeeld zoekstrategieën); 

- informatie-analyse; 
- bestandvergelijking (waarde, kosten, kwaliteit, etc); 
- apparatuur met programmatuur, die kan worden gebruikt in de informa-

tie-instellingen of voor nieuwe informatievoorzieningen; 
- invloed op en belang van al of niet geraadpleegde informatie(-bron-

nen), bij studie en onderzoek, zowel als bij bestuur en beheer. 

6.3.2. Maatregelen 

• Wat betreft de lopende activiteitenzon met name van belang: 
- het vooronderzoek voor het Project Bevordering Informatievoorziening 

Bedrijfsleven (PBIB); 
- de werkzaamheden van de Coördinatiegroep Informatiesystemen Lo-

pend Onderzoek (CILO); 
- ZWO-Current Research heeft de opdracht tot het inventariseren van lo-

pend technisch-wetenschappelijk onderzoek. Tevens dienen de verkregen 
gegevens gebruikersgericht te worden aangeboden. 

• Prioriteit heeft de verbetering van de toegankelijkheid van technisch-
wetenschappelijk documentaire informatie uit binnen- en buitenland. In het 
bijzonder zal worden bekeken of en hoe voorrang kan worden verleend aan 
de uitwerking van ontwikkelingsplannen van NOBIN voor wat betreft de in-
formatieverzorging op technisch-wetenschappelijk terrein. De wenselijkheid 
van en de mogelijkheden voor het scheppen van centrale voorzieningen zijn 
nog een onderwerp van studie en overleg. Daarnaast zal in het bijzonder 
moeten worden bezien welke intermediaire voorzieningen noodzakelijk zijn 
om vooral kleine en middelgrote bedrijven informatie-op-maat te kunnen le-
veren. De bibliotheken en/of documentatiediensten van de TH's en andere 
technisch-wetenschappelijke instellingen zullen ten nauwste worden betrok-
ken bij de uitvoering van deze voornemens. Te denken valt met name aan 
het Centrum voor Technische en Wetenschappelijke Informatie en Docu-
mentatie(CID-TNO). 

• De eerste en de tweede ondergetekende zullen voorts in gezamenlijk 
overleg streven naar verbetering van de overdracht van aanwezige kennis 
en informatie naar bedrijven die zelf niet of onvoldoende beschikken over 
mogelijkheden tot signalering en taxatie van informatie. Daarbij zal aan-
dacht worden geschonken aan de mogelijkheden van een gedecentraliseer-
de regionaal gerichte aanpak. De gedachten gaan onder meer uit naar de 
volgende maatregelen: 

- steun aan onderzoek en ontwikkeling van methodieken voor het bewer-
ken, verwerken en evalueren van technisch-wetenschappelijke informatie; 

- tijdelijke steun aan het opbouwen van een systematische doorlichting 
van onderzoekresultaten in de grote onderzoekinstellingen (dit in samen-
hang met de in § 6.5 te ontwikkelen initiatieven); 

- experimenten rond de patentrecherche ten behoeve van kleine en mid-
delgrote ondernemingen (zie ook § 6.7); 

- het stimuleren van kennishandel door het bevorderen van de deelname 
daaraan van onderzoekinstellingen en door verlichting en eventueel hulp-
verlening aan kleine en middelgrote ondernemingen (zie ook § 6.6); 

- het opzetten van een informatie-systeem voor het bedrijfsleven ten aan-
zien van capaciteit, deskundigheid, faciliteiten, etc. die grote technologische 
onderzoekinstellingen (TNO, grote technologische instituten, TH's, etc.) kun-
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nen bieden; te denken zou zijn aan een informatieboekje dat regelmatig 
wordt geactualiseerd; 

- het stimuleren van initiatieven voor seminars, cursussen e.d. ten behoe-
ve van het bedrijfsleven. Daarbij kunnen de bedrijfstak, de regio (via regio-
nale ontwikkelingsmaatschappijen - ROM's -) of een specifieke technolo-
gie/methodiek als invalshoek dienen; 

- het stimuleren van verbeteringen w.b. de informatievoorziening aan 
met name de kleine en middelgrote ondernemingen op het terrein van ge-
avanceerde apparaten en componenten. 

Voor maatregelen op het gebied van de informatieverzorging zal aan extra 
middelen van de z.g. infralijn ca. f 2 min. in 1980 oplopend tot ca. f 3 min. in 
1984 beschikbaar zijn. De ondergetekenden menen dat het mogelijk moet 
zijn ca. f 1 min. in 1980 oplopend tot ca. f 2 min. in 1984 van de bestaande 
middelen intensiever in te zetten ten dienste van technologische vernieu-
wing. 

6.4. DE INFORMATIEVOORZIENING OVER WETENSCHAPPELIJKE EN 
TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET BUITENLAND 

6.4.1. Analyse 

In 1976 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) een rapport uit over «Beschikbaarheid van wetenschappelijke en 
technische kennis». De bespreking van dit rapport door het kabinet leidde in 
juni 1977 tot een adviesaanvrage aan de RAWB. Hierin werd de Raad ge-
vraagd een indicatie te geven omtrent «zijn inzichten ten aanzien van de op-
zet van een plan voor het signaleren van nieuwe ontwikkelingen in het bui-
tenland». 

In het Wetenschapsbudget 1980 is reeds ingegaan op het RAWB-advies 
«Wetenschappelijke en technische kennis», dat in oktober 1978 is uitge-
bracht. Dit advies beperkt zich hoofdzakelijk tot natuurwetenschap en tech-
niek. Hierin stelt de Raad dat het thans niet mogelijk is «een indicatie te ge-
ven ten aanzien van een opzet voor een plan voor het systematisch signale-
ren van wetenschappelijke en technische ontwikkelingen». Hij geeft hiervoor 
twee redenen. 

Ten eerste is de informatiebehoefte van de onderling sterk uiteenlopende 
gebruiksgroepen, op een enkele uitzondering na, onbekend en is niet duide-
lijk waarin die signalering zou moeten voorzien. 

Ten tweede is de structuur van de informatie- en documentatievoorzie-
ning in Nederland onvoldoende duidelijk. Er kan daarom van een plan voor 
systematische signalering dat van deze structuur gebruik zou moeten ma-
ken, nog moeilijk sprake zijn. 

De Raad ziet zich dan ook genoodzaakt zich te beperken tot het aanbevelen 
van deelmaatregelen. 

De aanbevelingen van de Raad betreffen onderzoek naar informatiebe-
hoeften, het instellen van informatiediensten voor sectoren die deze behoe-
ven, databases, kennisbanken, kennisbeurzen, oriëntatie door groepen van 
experts in het buitenland, technisch-wetenschappelijke attachés, de Stich-
ting Toekomstbeeld der Techniek. Ook zou de detachering van Nederlandse 
onderzoekers in belangrijke buitenlandse technische en wetenschappelijke 
onderzoekcentra moeten worden onderzocht. Verder zouden buitenlandse 
onderzoekers uitgenodigd kunnen worden om voor langere perioden naar 
Nederland te komen. 

Voor zover dit in het kader van het innovatiebeleid relevant is, wordt in de 
verschillende paragrafen van dit hoofdstuk ingegaan op een groot aantal ac-
tiviteiten die door de RAWB genoemd zijn. 

In deze paragraaf komt een tweetal maatregelen aan de orde die een direc-
te bijdrage kunnen leveren aan het streven om het bedrijfsleven gelijke tred 
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met het buitenland te laten houden op het gebied van wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen. De eerste maatregel is het opzetten van een 
systeem van technisch-wetenschappelijke attaché's (TWA's), de tweede is 
het uitzenden van groepen van experts naar het buitenland. 

Overeenkomstig het desbetreffende Ministerraadsbesluit van februari 
1977 is een plan gemaakt voor een aangepast systeem van TWA's en rap-
porteurs. Dit gebeurde door de Minister van Economische Zaken in samen-
werking met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Weten-
schapsbeleid. 

Daarbij stond de vraag centraal welke de functie van een TWA is in een tijd 
van enerzijds snelle communicatie- en informatietechnieken en anderzijds 
zeer gecompliceerd geworden verbanden tussen technologie, economie en 
beleid. De inhoud van dit plan wordt hieronder uiteengezet. 

Het is duidelijk dat het TWA-stelsel niet toegerust is om over het brede ter-
rein van wetenschap en technologie diepgaande analyses van buitenlandse 
ontwikkelingen te verrichten. Indien zich in het buitenland belangrijke ont-
wikkelingen voordoen, is het uitzenden van ad hoc samengestelde groepen 
deskundigen het meest aangewezen middel om belangstellenden snel te in-
formeren. Dat zou mede op initiatief van de TWA's kunnen gebeuren. De 
kansen, mogelijkheden en gevolgen die deze ontwikkelingen voor ons land 
kunnen hebben, kunnen dan aan belangstellenden (waaronder het bedrijfs-
leven) worden doorgegeven. De Regering is in beginsel bereid dergelijke 
initiatieven te steunen. 

6.4.2. Maatregelen 

• De belangrijkste maatregelen die ter versterking van het stelsel van 
technisch-wetenschappelijke signalering worden getroffen zijn: 

- Ten behoeve van het industrie- en technologiebeleid zullen naast de 
technisch-wetenschappelijke signalering ook industrieel-strategische aspec-
ten daarvan alsook technische ontwikkelingsaspecten deel uitmaken van het 
aandachtsgebied van de TWA's. 

- Overwogen wordt naast de bestaande TWA-bureaus (Washington D.C./ 
Ottawa en Tokio/Seoel) een derde bureau te vestigen in Bonn. Nadien 
zal op een termijn van ca. 2 jaar worden bezien of de vestiging van een vier-
de bureau (Parijs) wenselijk is. 

- De bureaus zullen in beginsel een bezetting van ten minste twee perso-
nen hebben; er wordt regelmatig gerouleerd tussen de bureaus onderling 
en met de thuisbasis (de directie Research en Ontwikkeling van Economi-
sche Zaken). 

- Het contactpunt bij Economische Zaken met de TWA's zal worden 
verzwaard ten einde de relatie met het Nederlandse bedrijfsleven te intensi-
veren; beoogd wordt enerzijds de TWA's te informeren ten aanzien van spe-
cifieke vragen en problemen van het Nederlandse bedrijfsleven, anderzijds 
het bedrijfsleven beter vertrouwd te maken met de door de TWA's te bieden 
mogelijkheden. Het zwaartepunt van de activiteiten van de TWA's ligt uiter-
aard daar, waar moderne communicatiemiddelen en informatietechnieken 
ontoereikend zijn en/of waar persoonlijke contacten en naspeuringen nodig 
zijn. 

- In overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt door Eco-
nomische Zaken en Wetenschapsbeleid een systeem van rapporteurs opge-
zet; bedoeling is (kleine) teams van specialisten voor een beperkte tijd naar 
het buitenland uit te zenden om aldaar analyses te verrichten op technisch-
wetenschappelijke gebieden waar zich belangrijke, nieuwe ontwikkelingen 
voordoen, en over de bevindingen aan de opdrachtgever te rapporteren. AI-
dus wordt het (generalistische) TWA-stelsel op doeltreffende wijze aange-
vuld met het op specialistische dieptestudies gerichte rapporteurssysteem. 

- Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal in overleg met Economische 
Zaken en Wetenschapsbeleid de mogelijkheden onderzoeken ook elders de 
posten van de Buitenlandse Dienst in sterkere mate in te schakelen bij de 
technisch-economische en technisch-wetenschappelijke signalering. 
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• Economische Zaken en Wetenschapsbeleid zullen geregeld overleg 
voeren over het werkprogramma van deTWA's, alsmede over het program-
ma in het kader van het rapporteurssysteem. 

• In samenhang met het hierboven geïntroduceerde rapporteurssysteem 
zullen tijdelijk bijdragen beschikbaar worden gesteld in de kosten van mis-
sies uit het bedrijfsleven, die zich in het buitenland op de hoogte stellen van 
technologische ontwikkelingen aldaar en over hun bevindingen rapporteren 
aan het Nederlandse bedrijfsleven en geïnteresseerde (semi-)overheidsin-
stanties. 

6.5. OPSPOREN, VERDER ONTWIKKELEN EN EVALUEREN VAN IDEEËN 

6.5.1. Analyse 

Het spreekt vanzelf dat er in een beleidsnota over innovatie speciale aan-
dacht wordt geschonken aan de individuele uitvinder. 

Daarbij moet men niet alleen denken aan de privé-uitvinder die thuis idee-
en ontwikkelt. Tot deze categorie behoort ook de onderzoeker die in een (se-
mi-)overheidslaboratorium een uitvinding doet die mogelijk commerciali-
seerbaar is. Ook de onderzoeker die in een industrieel laboratorium iets der-
gelijks presteert, maar bij het bedrijf geen interesse vindt om de uitvinding 
verder te ontwikkelen, kan tot de groep individuele uitvinders gerekend wor-
den. Het ligt voor de hand deze drie groepen in één categorie onder te bren-
gen omdat zij immers, willen zij hun uitvinding toegepast zien, dezelfde hin-
derpalen tegenkomen. 

In deze paragraaf zal geschetst worden welke steun er thans vanuit de (se-
mi-)overheid aan de individuele uitvinder geboden wordt. Tevens zullen en-
kele knelpunten worden aangegeven die de uitvinder ontmoet als hij zijn uit-
vinding (uiteindelijk) in praktijk gebracht wil zien. Er zal ook aandacht wor-
den besteed aan de opsporing van uitvindingen. Immers, mede op grond 
van ervaringen in het buitenland mag worden aangenomen dat er in diverse 
(semi-)overheidslaboratoria een aantal potentieel commercialiseerbare re-
sultaten is (of wordt) verkregen. Dit wordt bevestigd door recente initiatieven 
in de particuliere sfeer. 

Voor een eerste opvang kan de individuele uitvinder terecht bij de ver-
schillende (regionale) kantoren van de Rijksnijverheidsdienst (RND). Ook 
TNO kent sinds enige tijd een opvangpunt («brievenbus») voor uitvinders. 
Daarnaast zijn er uiteraard de ROM's en de octrooigemachtigden. De erva-
ringen hebben uitgewezen dat de uitvinder meestal geen moeite heeft de 
adressen voor een eerste opvang te vinden. 

Nadat bij de opvangpunten een eerste selectie heeft plaatsgevonden kan 
een beroep worden gedaan op de RND-regeling die voorziet in een gratis 
vooronderzoek van uitvindingen. Bij dat vooronderzoek wordt de uitvinding 
bekeken op nieuwheid en op de kans op octrooieerbaarheid. Als de bevin-
dingen positief zijn, kan de uitvinder voor een octrooi-aanvraag een beroep 
doen op de gratis admissieregeling van de RND. De knelpunten zijn de kos-
ten van een octrooi-aanvraag en de zeer beperkte mogelijkheden (een laag 
inkomensplafond) om voor de gratis admissieregeling in aanmerking te ko-
men. In § 6.7 worden stappen ter uitbreiding van deze mogelijkheden aange-
kondigd. 

Heeft de uitvinder door zijn octrooi-aanvraag eenmaal een voorlopige 
claim gelegd, dan kan zich nog een aantal grote knelpunten voordoen. De 
octrooieerbaarheid van een uitvinding houdt immers geenszins in dat deze 
commercieel een succes wordt. Aan dit succes kunnen technische complica-
ties in de weg staan, gebrek aan interesse bij mogelijke commerciële part-
ners en het ontbreken van een markt. Het kan nodig zijn de uitvinding verder 
te ontwikkelen om haar op haar technische merites te testen. De bestaande 
regeling ten aanzien van ontwikkelingskredieten biedt hier geen uitkomst 
omdat alleen bestaande bedrijven voor deze kredieten in aanmerking ko-
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men. In het kader van het regionaal beleid is via de activiteiten van de ROM's 
in deze zo belangrijke beginfase wel ondersteuning door de overheid moge-
lijk. Naast persoonlijke begeleiding is hier ook sprake van financiële onder-
steuning in de vorm van (mede)financiering van eventueel noodzakelijk 
vooronderzoek. 

6.5.2. Maatregelen 

• De eerste en tweede ondergetekende zullen op korte termijn een idee-
enpunt instellen ter ondersteuning van de individuele uitvinder die een oc-
trooi-aanvraag heeft ingediend en die zijn uitvinding wil commercialiseren. 
Het ideeënpunt, dat zal aansluiten bij de activiteiten van RND en TNO in de-
ze, zal een lichte bezetting kennen. Bijstand door een panel van deskundigen 
met een brede deskundigheid (op zowel technisch als commercieel gebied) 
is gewenst. 

• Het ideeënpunt zal de beschikking krijgen over een ideeënfonds waaruit 
marktonderzoeken en ontwikkelingswerk (bij voorbeeld bij TNO) kunnen 
worden gefinancierd. Het ideeënpunt zal desgewenst voor kansrijk geachte 
uitvindingen naar een commerciële partner zoeken en de uitvinder helpen 
bij de onderhandelingen met die partner. Daarbij kan eventueel het advies 
van panelleden worden ingeroepen. Voor 1980 en volgende jaren zijn in het 
kader van de infralijn middelen beschikbaar, van ca. f 1 min. oplopend tot ca. 
f 2 min. jaarlijks. 

• De Ministervan Economische Zaken zal in overleg met de Minister voor 
Wetenschapsbeleid een kleine commissie instellen die tot taak heeft op kor-
te termijn aanbevelingen te doen met betrekking tot de volgende punten: 

- de wenselijkheid om vanuit de overheid een actief opsporingsbeleid ten 
aanzien van uitvindingen te ontwikkelen (dit tegen de achtergrond van parti-
culiere initiatieven op dit terrein). 

In geval van een positieve conclusie: 
- de vorm die voor ons land het meest wenselijk is; bij de uitvoering van 

die opsporingstaak kunnen de transferpunten bij de TH's, RND en TNO als-
mede Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Kamers van Koophandel, 
etc. worden ingeschakeld; 

- de verantwoording voor de uitvoering. 

Bij haar werkzaamheden zal de commissie gebruik kunnen maken van de 
resultaten van een recent door TNO verricht onderzoek. In dit onderzoek 
ging het erom tot voorstellen te komen voor een op innovatie gericht oc-
trooibeleid, zowel voor het eigen TNO-onderzoek als ten behoeve van der-
den die ondersteuning nodig hebben. 

6.6. KENNISHANDEL 

6.6.1. Analyse 

De noodzaak om bij het innovatieproces gebruikte maken van doorande-
re ontwikkelde kennis wordt steeds meer onderkend. Dit heeft ertoe geleid 
dat de laatste jaren een duidelijke intensivering van de kennishandel (aan-
koop/verkoop van octrooien en het verlenen/nemen van licenties) heeft 
plaatsgevonden. Gezien de traditionele handelsfunctie, het hoge opleidings-
niveau en de omvangrijke R en D-capaciteit in Nederland, liggen er voor ons 
land kansen om op het terrein van de kennishandel een rol te spelen. Daar-
naast is het mogelijk langs deze weg belangrijke aanzetten tot industriële ver-
nieuwingen te verkrijgen. In deze paragraaf wordt deze problematiek nader 
uitgewerkt. 

Allereerst zal aandacht geschonken worden aan enkele algemene en inter-
nationale aspecten van de kennishandel. Vervolgens komen de nationale as-
pecten en de implicaties voor onze export aan de orde. Op de im- en export 
van know-how langs de v\reg van technische ontwerp- en advieswerkzaam-
heden wordt hier niet ingegaan. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 144 



Algemene aspecten van de kennishandel 

De handel in technische kennis vindt plaats door aankoop/verkoop/ruil 
van octrooien en door het verlenen/nemen van licenties en/of know-how. Dit 
laatste wil zeggen dat de eigenaar van een kennispakket een derde, tegen 
vergoeding, toestaat gebruik te maken van zijn industriële eigendomsrecht. 
Vaak speelt daarbij de overdracht van niet-beschermde, geheime kennis een 
rol. Ook bij de aankoop/verkoop van grote proces-installaties vindt in aan-
zienlijke mate overdracht van kennis plaats. 

Belangrijke motieven voor het aankopen of in licentie nemen van elders 
reeds aanwezige kennis zijn, dat: 

- het vaak beduidend goedkoper is dan zelf R en D-werk te verrichten en 
- het minder riskant is dan het zelf verrichten van R en D waarvan de re-

sultaten altijd onzeker zullen zijn. 

Hier staat als nadeel tegenover dat een bedrijf dat voortdurend afhankelijk 
is van licentie nemen, tot een «volger» in plaats van een «voorloper» in in-
dustriële vernieuwingen wordt. 

Het verkopen of in licentie geven van eigen kennis kan van belang zijn, on-
der andere doordat: 

- via lokale produktie op licentie-basis nieuwe exportmarkten bereikt kun-
nen worden (hoge transportkosten of een protectionistisch invoerbeleid 
zouden dit anders kunnen beletten), 

- alternatieve toepassingen van deze kennis, waarin het bedrijf zelf niet is 
geïnteresseerd, ook inkomsten kunnen opleveren. 

Maar ook hier heeft de medaille een keerzijde. Licentieverlenende bedrij-
ven moeten de genoemde voordelen steeds afwegen tegen het nadeel van 
concurrentievergroting. Het terrein van de kennishandel is momenteel niet 
zo doorzichtig. Men treft er verschillende deelnemers aan. 

Hieronder zijn te noemen: bedrijven (voornamelijk de grote multinatio-
nals), de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (met name NOM en LIOF), 
individuele uitvinders (als licentiegever), licentiemakelaars (die actief 
proberen partijen bijeen te brengen), bureaus die licentiebulletins samen-
stellen en verspreiden, technisch-wetenschappelijke instellingen (met name 
TNO) en institutionele organisaties (ANVAR, NRDC)' die actief uitvindingen 
opsporen en trachten te exploiteren. Hiernaast dient melding te worden ge-
maakt van de Licensing Executive Society (LES). Hierin zijn deskundigen uit 
de industriële landen georganiseerd die bij de kennishandel zijn betrokken. 

Als ontmoetingsplaatsen voor vraag en aanbod van kennis fungeren: vak-
bladen, licentiebulletins, kennisbeurzen en recentelijk ook licentiedataban-
ken. Overigens dient men zich te realiseren dat het leeuwedeel van de licen-
tiehandel bilateraal plaatsvindt, dat wil zeggen rechtstreeks tussen licentie-
gever en licentienemer, onder andere door «cross-licensing». 

Er zijn weinig cijfers bekend over de lokale en mondiale handel in techni-
sche kennis. Ca. 6 jaar geleden werd de jaarlijkse grensoverschrijdende om-
zet in licentierechten mondiaal op ruim f 8 mld. geraamd. 

Dit bedrag ligt thans hoogstwaarschijnlijk veel hoger. Nauwkeurig statis-
tisch materiaal is moeilijk te verkrijgen omdat de licentiebalans nauw verwe-
ven is met andere elementen van de betalingsbalans. Dit geldt ook voor Ne-
derland, waarbij wel gesteld kan worden dat de licentiebalans duidelijk ne-
gatief is. Voor Nederland is kenmerkend dat het overgrote deel van de licen-
tietransacties met het buitenland plaatsvindt. 

Gegevens van De Nederlandsche Bank met betrekking tot de post «on-
lichamelijke zaken» (uitgaven resp. ontvangsten met betrekking tot patenten, 
licenties, royalties, auteurs-, film- en muziekrechten) van de betalingsbalans 
geven voor de periode 1970-1978 het volgende beeld: 

1970 1972 1974 1976 1978 

(in min. guldens) 

Ontvangsten: 360 333 431 552 599 
Uitgaven: 417 491 623 940 962 

' Zie bijlage 3 («Hoofdlijnen van het innovatie- Saldo - 5 7 - 1 5 8 - 1 9 2 - 3 8 8 - 3 6 3 
beleid in enkele andere landen»). • 
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Gesteld kan worden dat ruwweg tweederde van deze bedragen betrekking 
heeft op betalingen voor patenten, licenties en royalties. Het resterende deel 
bestaat uit muziek-, film- en auteursrechten. 

Een antwoord op de vraag of gestreefd moet worden naar een positieve li-
centiebalans is niet eenduidig te geven. Enerzijds is er het voorbeeld van de 
USA met een zeer grote positieve licentiebalans. Anderzijds zou een negatie-
ve balans (vgl. Japan, BRD) kunnen wijzen op een grote capaciteit om bui-
tenlandse kennis die te commercialiseren is, te absorberen. Een stijgende 
omvang van zowel de uitgaven als de inkomsten, die het resultaat zijn van 
een groeiende activiteit in de kennishandel, lijkt op voorhand belangrijker 
dan het bereiken van een positieve licentiebalans. 

De ondergetekenden stellen zich voor de Nederlandsche Bank te verzoe-
ken een statistische analyse te laten maken van het beschikbare cijfermateri-
aal, ten einde meer inzicht te krijgen in deze problematiek. Met betrekking tot 
de internationale aspecten van de kennishandel dient vermeld te worden dat 
er momenteel gewerkt wordt aan een EG-verordening inzake de toepassing 
van het mededingingsartikel 85 van het Verdrag op groepen octrooilicen-
tie-overeenkomsten (Een eerste versie hiervan is verschenen in het Publika-
tieblad van de EG nr. C 58/11 dd. 3-3-'79). De ontwerp-verordening beoogt 
om onderscheid te maken tussen clausules, die in octrooilicentie-overeen-
komsten zijn toegelaten en die welke dat niet zijn, zodat de betrokken onder-
nemingen juridische waarborgen worden gegeven. 

Ook in OESO-kader (CSTP-werkgroep R en D-statistics) wordt getracht 
meer statistische duidelijkheid te brengen in het beeld van de technologie-
balans van de diverse landen. 

In ECE-kader wordt de laatste hand gelegd aan een omvangrijk «Manual 
on Licencing procedures and related aspects of technology transfer». Hierin 
worden per ECE-lid-staat een overzicht van de belangrijkste regels met be-
trekking tot licentietransacties en een uitgebreide adreslijst van nuttige in-
stanties opgenomen. Ook Nederland heeft hieraan een bijdrage geleverd. 
Ten slotte vormt overdracht van (technische) kennis een belangrijk onder-
werp van besprekingen in UNCTAD-kader tussen de geïndustrialiseerde lan-
den en de ontwikkelingslanden. 

De kennishandel in Nederland 

De grote Nederlandse ondernemingen, met een eigen octrooi- en licentie-
afdeling maken vaak al intensief gebruik van de mogelijkheden die de ken-
nishandel biedt. Toch bestaat de indruk dat deze bedrijven via licentieverle-
ning aan met name het Nederlandse midden- en kleinbedrijf meer aandacht 
zouden kunnen besteden aan het exploiteren van hun R en D-bijprodukten. 
Deze gedachte wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4. Er zijn duidelijke aanwijzin-
gen dat juist kleine en middelgrote ondernemingen de mogelijkheden die de 
kennishandel biedt, onvoldoende weten te benutten. 

Als belangrijke oorzaken hiervoor kunnen worden genoemd: 
- men is zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden; 
- er wordt opgezien tegen gecompliceerde (technische, juridische, finan-

ciële, etc.) problemen die zich bij kennishandel kunnen voordoen en waar-
voor men onvoldoende deskundigheid in huis heeft; 

- de slechte toegankelijkheid van de kennismarkt waar vraag en aanbod 
elkaar ontmoeten. 

Er bestaat een probleem bij de koppeling van vraag en aanbod. Momen-
teel houden zich in Nederland vele instanties bezig met uiteenlopende facet-
ten van dienstverlening ten behoeve van de kennishandel. Dit zijn onder an-
dere TNO, RND, ROM's, Octrooibureaus, Licentec, etc. Ondergetekenden 
zijn van mening dat gestreefd moet worden naar een meer gestructureerde 
opzet, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij bestaande acti-
viteiten. 
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Zoals reeds eerder is vermeld zijn de activiteiten van het bedrijfsleven op 
het gebied van de kennishandel hoewel ook voor de binnenlandse markt 
toch voornamelijk gericht op vergroting van de export van Nederlandse pro-
dukten en diensten. Om de concurrentie op de exportmarkten aan te kunnen 
is met name het midden- en kleinbedrijf, met zijn beperkte R en D-facilitei-
ten, aangewezen op het verwerven van externe kennis. Er zijn momenteel in 
Nederland geen specifieke regelingen om licentietransacties te stimuleren. 

6.6.2. Maatregelen 

In de voorgaande paragraaf werden redenen genoemd waarom het mid-
den- en kleinbedrijf onvoldoende deelneemt aan de kennishandel. Deze re-
denen vormen tevens belangrijke aangrijpingspunten voor een te voeren 
overheidsbeleid. 

• Vooral door betere voorlichting kan de overheid kleine en middelgrote 
ondernemingen meer bewust maken van de mogelijkheden die de kennis-
handel hun kan bieden. Belangrijke initiatieven zijn in dit verband: 

- de door TNO (in 1978) uitgebrachte «wegwijzer in de kennishandel», 
een losbladig boekwerk, waarin vele praktische aspecten van de kennishan-
del worden beschreven en waarin een uitgebreide adressenlijst van nuttige 
instanties is opgenomen; 

- de publikatie van een rapport over de functie van het octrooiwezen. Dit 
rap(5ort is op verzoek van Economische Zaken door de octrooiraad opge-
steld en onlangs door Economische Zaken gepubliceerd; 

- een door Economische Zaken gesteund kennishandel-experiment waar-
bij TNO, in samenwerking met Mikro-centrum te Eindhoven, Nederlandse 
bedrijven begeleidt bij het opsporen van bruikbare licentie-aanbiedingen. 
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de licentiebank Technotec; 

- diverse studiedagen op het terrein van de kennishandel, georganiseerd 
door onder andere TNO, de Licensing Executive Society en de Nederlandse 
Apparatenbouwers voor de Procesindustrie (NAP). 

• De gecompliceerde problemen in verband met licentietransacties en de 
moeilijk toegankelijke kennismarktvormen duidelijke knelpunten voor het 
kleine en middelgrote bedrijf. Ook hier heeft de overheid de taak een goede 
voorlichting te geven. 

Van belang is dat er een verdergaande structurering van de huidige 
dienstverlening tot stand komt. De ondergetekenden zijn dan ook voorne-
mens een beleid te voeren waarbij stimulerend en waar nodig en mogelijk 
ook regulerend wordt opgetreden ten aanzien van de verschillende dienst-
verlenende instanties. Een dergelijk beleid zal in de komende tijd nader wor-
den uitgewerkt. Het lopende project Pil, waarbij ervaren teams van deskun-
digen (ook op licentiegebied) een beperkt aantal bedrijven doorlichten, kan 
resultaten afwerpen die nuttig zijn voor het onderhouden van een dergelijk 
beleid. Ook het hiervoor genoemde experiment «Kennishandel» van TNO en 
Mikro-centrum zal daartoe kunnen bijdragen. 

• Ten einde kleine en middelgrote ondernemingen meer direct te stimule-
ren aan de kennishandel deel te nemen onderzoekt de Minister van Econo-
mische Zaken hoe een bijdrage in de directe verwervingskosten van licenties 
gegeven kan worden. 

• Met het doel de kennismarkt beter toegankelijk te maken is de overheid 
voornemens de volgende activiteiten te ontplooien: 

- betere voorlichting over bestaande faciliteiten als licentiebulletins, ken-
nisbeurzen, licentie-databanken, etc; 

- het stimuleren van particuliere initiatieven; 
- het op experimentele basis ondersteunen van deelname van Neder-

landse bedrijven aan kennisbeurzen (USA, BRD, Japan, Nederland). 
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6.7. OCTROOIEN 

6.7.1. Analyse 

"Octrooien spelen een belangrijke rol bij gebruik, overdracht en versprei-
ding van kennis. In de bijlage «Octrooien en innovatie» wordt op deze rol in-
gegaan en worden mogelijkheden aangegeven om de positieve invloed van 
octrooien op innovatie te versterken. Op deze plaats wordt volstaan met het 
noemen van enkele hoofdpunten. 

Octrooien vervullen twee functies: 
- via octrooiverlening wordt de inspanning die aan een vinding ten 

grondslag ligt beloond; 
- door de openbaarheid van octrooien komt de daarin vastgelegde infor-

matie beschikbaar voor de samenleving. 

Bovengenoemde beloning bestaat in het exclusieve recht de vinding in ei-
gen gebruik of door het verlenen van licenties te exploiteren. De mogelijk-
heid om onderzoekresultaten te beschermen vergroot de bereidheid om risi-
co's aan te gaan in aanzienlijke mate. 

De openbaarheid van octrooien maakt het mogelijk op de nieuwe kennis 
voort te bouwen hetgeen de samenleving overbodige inspanning bespaart. 
Onder meer door recente ontwikkelingen rond het vraagstuk van de oc-
trooieerbaarheid van kunstmatig gefabriceerd genetisch materiaal en ove-
rige biologische objecten en octrooieerbaarheid van software, is er op oc-
trooigebied een levendige discussie gaande. 

Daarbij komt een oud discussiepunt weer naar voren. Is geheimhouding 
van onbeschermde kennis niet veiliger (dat wil zeggen lonender) dan oc-
trooibescherming? Wanneer de ontwikkelingen zeer snel gaan is het de 
vraag of bescherming via octrooien eigenlijk wel zinvol is. Hoewel het aan-
vragen van een basisoctrooi - als het tijdig lukt - ook dan profijtelijk kan zijn. 
Een ander actueel thema is de mogelijkheid die een (vooral grote) onderne-
ming heeft om een technologiegebiedje met octrooien af te dekken en zo-
doende voor zichzelf te reserveren. Met name kleinere ondernemingen wor-
den daardoor in een nadelige positie geplaatst. 

6.7.2. Maatregelen 

• De kosten om tot octrooibescherming te komen zijn voor sommige cate-
gorieën uitvinders een duidelijke hinderpaal. Als onderdeel van de lnnova-
tiestimuleringsregeling zullen binnen de zg. kostenlijn maatregelen worden 
ontwikkeld om het negatieve effect van de octrooikosten te ondervangen. 
Hiertoe zal de gratis admissieregeling voor individuele uitvinders via de 
Rijksnijverheidsdienst worden uitgebreid. Tevens zal een subsidieregeling 
worden ontworpen om met name kleine en middelgrote ondernemingen te-
gemoet te komen in de kosten van octrooi-aanvragen in binnen- en buiten-
land. 

• Een belangrijk punt betreft het beleid met betrekking tot octrooien op 
vindingen die gedaan worden in (semi-)overheidsinstellingen voor zover de 
vinding in het kader van een onderzoekopdracht tot stand kwam. Het beleid 
van de instellingen zelf zal erop gericht moeten zijn de octrooibewustheid 
bij de medewerkers te vergroten. 

In dit verband is ook de regeling met betrekking tot contractresearch, 
waaraan voor universiteiten en hogescholen wordt gewerkt, van belang (zie 
hoofdstuk 5). 

• Om te stimuleren dat met overheidsgeld uitgevoerd onderzoek ten goe-
de komt aan innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven zal er steeds naar 
worden gestreefd dat de kennis op zodanige condities ter beschikking van 
het bedrijfsleven komt, dat aan het bedrijf dat de exploitatie ter hand neemt 
uitzicht geboden wordt op het terugverdienen van verdere ontwikkelings-
kosten en investeringen. 
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- Het in werking treden van het Europese Octrooiverdrag zal voor de Ne-
derlandse octrooipraktijk zijn gevolgen niet missen. Dit dient echter geen 
aanleiding te zijn tot het verdwijnen van de nationale octrooiverlening. Het 
lijkt wenselijk te onderzoeken of naast het bekende octrooi behoefte bestaat 
aan een andere eenvoudiger beschermingsvorm. 

• Een adviescommissie, onder voorzitterschap van de voorzitter van de 
Octrooiraad, heeft een rapport uitgebracht onder de titel «De functie van het 
octrooiwezen met betrekking tot de beschikbaarheid en de overdracht van 
kennis». In dit rapport worden enkele knelpunten genoemd die een optimaal 
gebruik van de kennis die in octrooien vervat ligt, inde weg staan, te weten: 

- de praktische waarde van kennis is moeilijk te beoordelen; 
- octrooiliteratuur is moeilijk leesbaar; 
- het octrooiclassificatiesysteem is voor technische informatiedoeleinden 

minder geschikt. 
Daarnaast wordt in het rapport aandacht besteed aan het volgende: 
- de rol van octrooien als middel om op basis van licenties deel te nemen 

aan het kennisverkeer; 
- de mogelijkheid om op basis van de inhoud van octrooi-aanvragen 

technische trends te signaleren; 
- de hinderpalen bij het indienen van octrooi-aanvragen. 
De in het rapport weergegeven overwegingen en aanbevelingen zullen 

nader moeten worden bestudeerd. Op verschillende ervan kan worden 
\*oortgebouwd bij de uitwerking van concrete beleidsmaatregelen. 

• Er zal een studie worden geëntameerd gericht op analyse van octrooi-
statistieken en de mogelijkheden om daaruit beleidsrelevante conclusies te 
trekken. 
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7. Technologische vernieuwing en de 
vanuit de overheid beïnvloede vraag: 
het facettenbeleid, de door de overheid verzorgde of sterk beïnvloede 
dienstverlening, het technologisch aanschaffingenbeleid en het beleid inza-
ke reguleringen. 

7.1. INLEIDING 

In de voorgaande drie hoofdstukken is aandacht besteed aan de verster-
king van de mogelijkheden om vernieuwingsprocessen op gang te brengen 
en te realiseren. Aan de orde was hoe bedrijven de markten die ze bespeu-
ren effectiever met nieuwe, of betere en goedkopere produkten kunnen be-
strijken. Vervolgens hoe onderzoekinstellingen beter kunnen aangeven waar 
vernieuwingsmogelijkheden liggen, hoe zij daarnaast dienstverlenend werk-
zaam kunnen zijn ten behoeve van bedrijven en andere maatschappelijke or-
ganisaties. Ten slotte kwam ter sprake hoe door middel van een goed wer-
kend advies- en informatiecircuit een belangrijke bijdrage kan worden gele-
verd aan het vermogen tot innovatie. 

Dit hoofdstuk richt zich specifiek op bepaalde soorten vernieuwingsactivi-
teiten. De overheid heeft immers niet alleen tot taak ertoe bij te dragen dat 
innovatieprocessen effectief verlopen. Haar rol brengt met zich mee dat ze 
soms een sterke invloed kan uitoefenen op de aard van de vernieuwingen. 
Ze kan daarmee de bereidheid en de kansen van bedrijven om tot vernieu-
wing te komen flink stimuleren. 

De gebieden waarop de overheid een zekere richtinggevende invloed heeft 
zijn voornamelijk de facetgebieden, met inbegrip van de kwaliteit van de ar-
beid, en terreinen van publieke dienstverlening waar de overheid zelf dien-
sten aanbiedt dan wel sterk beïnvloedt. Technologische vernieuwing vervult 
bij voorbeeld een duidelijke functie bij het verwezenlijken van doelstellingen 
als een adequate energievoorziening, het bereiken van energiebesparing of 
een hoge kwaliteit van de overheidsdienstverlening. Doorgaans vereist dit 
een intermediaire rol van de industrie die bepaalde produkten kan leveren, 
en in een aantal gevallen van dienstverlenende instellingen. 

Invulling van het facettenbeleid en de uitvoering van publieke dienstverle-
ning kunnen hand in hand gaan met industriële vernieuwing. Dat verband 
zal, meer dan nu het geval is, erkend moeten worden. In vele gevallen zijn de 
onderlinge relaties een analyse waard. 

Vanuit deze gedachte is dit hoofdstuk opgezet. Voor elk van de facetten zal 
in het kort worden ingegaan op de wisselwerking met technologische ver-
nieuwing. In het bijzonder voor de gebieden energie en milieu zullen voor-
beelden en voornemens aan de orde komen die betrekking hebben op de 
manier waarop bedrijfsleven en onderzoekwereld kunnen inspelen op de 
wensen die in deze facetgebieden geuit worden. 

Bij de dienstverlening waarop de overheid een dominante invloed heeft, is 
een van de problemen dat er vaak onvoldoende zicht is op de verlangens die 
er leven bij de uitvoerende instanties en in de samenleving. Het zicht daarop 
wordt onder andere belemmerd doordat de relaties tussen de realiseerbaar-
heid van wensen en technologische vernieuwingsmogelijkheden vaak nau-
welijks zijn geanalyseerd. 

In deze nota zullen bij wijze van voorbeeld twee deelgebieden, te weten de 
gezondheidszorg en het verkeer en vervoer, beknopt worden beschouwd. 
Twee belangrijke instrumenten die de overheid kan gebruiken om haar doel-
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stellingen op de terreinen van facetten en publieke dienstverlening te berei-
ken, zijn het overheidsaanschaffingsbeleid en de reguleringen door de over-
heid. In de discussie over overheidsinstrumenten om innovatie te bevorde-
ren spelen deze instrumenten een prominente rol. Met name het aanschaf-
fingenbeleid ter bevordering van technologische vernieuwing zal de komen-
de jaren extra aandacht krijgen. 

7.2. FACETTENBELEID 

Achtergrond 

Bij de formulering in ,976 van het beleid gericht op selectieve groei, werd 
de groeidoelstelling nevengeschikt gesteld aan andere doelstellingen van 
beleid. In het bijzonder aan die ten aanzien van energie, grondstoffen, het 
milieu, de ruimtelijke ordening en de internationale arbeidsverdeling (mede 
gezien de ontwikkelingssamenwerking). Met het accepteren van dit facetten-
beleid werd verwoord dat Nederland met nieuwe schaarsten werd gecon-
fronteerd en daar een antwoord op zou moeten vinden. Ons land zal daarbij 
vaak eerder dan andere landen tot handelen moeten overgaan doordat voor-
al de grote bevolkings- en industriedichtheid ons extra kwetsbaar maken 
voor diverse nevenverschijnselen van de toegenomen materiële produktie 
en consumptie. 

Dat een doelgericht inzetten van technologische deskundigheid goede 
mogelijkheden biedt om deze kwetsbaarheid te verkleinen is momenteel wel 
duidelijk. 

Daarnaast kan naar de mening van ondergetekenden in de komende jaren 
door het vroegtijdig zoeken naar deze technologische oplossingen, in ons 
land een vrij unieke deskundigheid worden opgebouwd. Hiervan kan ge-
bruik gemaakt worden bij de versteviging van ons exportpakket, waardoor 
macro-economisch gezien op langere termijn een bevredigend rendement 
van de nu noodzakelijke investeringen kan worden verwacht. Deze nota is 
echter niet de plaats om in te gaan op het beleid dat het bedrijfsleven in staat 
stelt de financiële problematiek te verwerken die verbonden is met het vol-
doen aan de facetvereisten. Wel worden in het navolgende enige methodie-
ken aangegeven waarmee de overheid het nastreven van optimale technolo-
gische oplossingen kan ondersteunen. 

Daarbij zal een goed samenspel tussen overheid, industrie en onderzoek-
wereld nodig zijn. Dit samenspel is belangrijk in de probleemoplossende 
fase maar per se noodzakelijk in de fase daarvoor, waarin de problematiek 
hetzij in haar totaliteit, hetzij op deelonderwerpen per facet, ten principale 
wordt beschreven. Op grond van deze beschrijvingen stelt de overheid via 
het geven van doelstellingen, regels en wetten een kader waarbinnen de op-
lossingen geformuleerd zullen moeten worden. Er kan slechts een bijdrage 
van een mogelijke versterking van het exportpotentieel middels het facet-
tenbeleid geleverd worden als dit kader tijdig wordt aangekondigd, bij een 
over verscheidene jaren uitgezet beleid en indien ook mogelijkheden wor-
den ingebouwd om na te gaan of de verwachtingen die van onderzoekzijde 
worden geopperd, ook in de praktijk realiseerbaar zijn. Het is overigens ver-
heugend te constateren dat er in de onderzoekwereld met name rond de fa-
cetten energie en milieu, de laatste jaren verscheidene praktisch gerichte 
initiatieven van de grond zijn gekomen. 

Bij de verdere implementatie van het facettenbeleid ontstaat soms een 
probleem doordat de oplossing van knelpunten op het ene terrein tot een 
versterking van de problematiek elders kan leiden. Anderzijds kunnen voor 
het ene terrein gevonden oplossingen mogelijk bijdragen tot het vinden van 
oplossingen op andere terreinen. Deze relaties tussen de facetten dienen bij 
het zoeken naar oplossingen uiteraard bijzonder nauwlettend in het oog te 
worden gehouden. 
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In het onderstaande zal worden ingegaan op de relatie tussen de facet-
doelstellingen en het innovatiebeleid. 

Energie 

De wisselwerking tussen het gebruik van energie en technologische ont-
wikkeling is altijd krachtig geweest. De industriële revolutie was vooral een 
doorbraak op energiegebied. Met de stoommachine werd de mogelijkheid 
geschapen de in fossiele brandstoffen opgeslagen energie op grote schaal 
te benutten voor mechanisatie van de produktie en daarmee voor produkti-
viteitsverhouding. De ontwikkeling van de elektriciteitsproduktie- en distri-
butie en van de verbrandingsmotor gaven aanleiding tot geheel nieuwe 
ontwikkelingen in produktie- en transportsystemen. Tot in de jaren zeventig 
werd de ontwikkeling van de energietechnologie niet in de eerste plaats 
gestuurd door de prijs van de primaire energiedragers. 

Sinds de prijsexplosie van 1974 is de belangstelling voorenergiegebruiks-
en produktiesystemen die zuiniger met energie omgaan, belangrijk toegeno-
men en heeft het onderzoek naar en het toepassen van alternatieve energie-
dragers een nieuwe impuls gekregen. Een andere impuls was dat ertenge-
volge van veranderingen in het maatschappelijk denken meer belangstelling 
ontstond voor gedecentraliseerde kleinschalige energietoepassingen. Ook 
de verwachte toeneming van het gebruik van kolen, dat aan strengere milieu-
eisen zal moeten voldoen dan vroeger, kan aanleiding geven tot nieuwe 
technologische ontwikkelingen. 

Bij de nadere bepaling van het energieonderzoek in Nederland kan een 
aantal factoren voor de overheid een rol spelen. Primair staat natuurlijk het 
belang van een betrouwbare energievoorziening tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten, zoals is verwoord in de nota Energiebeleid, deel I, die 
recentelijk aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Bij de noodzakelijke 
prioriteitenstelling binnen het zo brede energieonderzoekveld dienen echter 
ook aspecten als milieu, veiligheid en mogelijkheden voor het Nederlandse 
bedrijfsleven bij de afweging betrokken te worden. Ook in het Wetenschaps-
budget 1980 is er reeds op gewezen dat het industriële belang mede rich-
tingbepalend zal zijn voor het onderzoekbeleid. Daarbij gaat het niet alleen 
om de herprogrammering van het onderzoek bij de nationale instituten, 
maar ook om het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen bij het bedrijfsle-
ven. In dit laatste kader is het van belang te constateren dat juist op het ge-
bied van energiebesparende technieken de kennis en kunde bij het Neder-
landse bedrijfsleven veelal aanwezig is doch het prijsmechanisme het suc-
cesvol uitbrengen van nieuwe produkten nog tegenhield. Het belang, ook 
voor de betalingsbalans, van de ontwikkeling van nieuwe processen en tech-
nieken wellicht van geheel nieuwe vormen van bedrijvigheid, komt duidelijk 
naar voren wanneer men zich realiseert dat de Nederlandse industriële posi-
tie thans grotendeels wordt bepaald door een relatief energie-intensieve in-
dustrie en door de export van Nederlands aardgas in de vorm van goederen 
en dienstverlening. 

Voor een meer gedetailleerde opsomming van mogelijkheden die het 
energieveld aan het innovatiebeleid biedt, en waarop het Nederlandse be-
drijfsleven naar verwachting kan inspelen, wordt verwezen naar bijlage 8. 
Verdere aanknopingspunten kunnen bovendien wellicht gevonden worden 
in het wetenschapsbudget 1980 waareen volledige opsomming van het 
energieonderzoek wordt gegeven. 

Milieu 

Aan de nota is eveneens een bijlage toegevoegd betreffende «milieu en 
innovatie», waarin de relaties tussen het milieubeleid en het innovatiebeleid 
worden beschreven. 

Tengevolge van de reguleringen en heffingen die ter bescherming van het 
milieu werden ingevoerd, werden de afgelopen tien jaar bestrijdingstechnie-
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ken en -apparaten ontwikkeld. Een en ander werd in gang gezet door invoe-
ring van wetten en regels op belangrijke deelterreinen als verontreiniging 
van het oppervlaktewater, afvalstoffenverwijdering, luchtverontreiniging en 
geluidhinder. 

Het antwoord op de vraag hoe groot de markt voor bovengenoemde ap-
paratuur en voor investeringen in «schone» technologie in de toekomst zal 
worden en in welke mate de Nederlandse industrie een positie op deze 
markt kan verwerven, is afhankelijk van het te voeren milieubeleid, van de 
verwachtingen met betrekking tot de economische groei, de wisselwerking 
tussen economische groei en milieubeleid en de mate waarin voor milieu-
problemen technologische oplossingen kunnen worden gevonden tegen 
kosten die een ruime toepassing aantrekkelijk maken. 

Het gaat daarbij om de wijze waarop bovengenoemde wetten en regels 
worden toegepast en bij voorbeeld ook om de impulsen die vanuit de 
overheid worden gegeven. Vanuit bestaande begrotingsartikelen van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne en van Economische Zaken kan ondersteu-
ning gegeven worden aan de ontwikkeling van «schone» technologie. Door 
middel van een openbare aankondiging zal binnenkort bekendheid worden 
gegeven aan de mogelijkheid om, liefst onder gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van de producent en de gebruiker, projectvoorstellen in te dienen. 
Door beide departementen te zamen is hiervoor in totaal een bedrag van 
f 100 min. voor de komende jaren gereserveerd. Ook speelt de milieutoeslag 
in de WfR een rol. Van een duidelijk anticiperen door het bedrijfsleven op 
ontwikkeling en in het milieubeleid is tot nu toe echter nog weinig sprake. Om 
daar in de toekomst beter in te voorzien zal het instrumentarium langs enige 
lijnen versterkt moeten worden. 

De volgende punten zijn hier van belang: 
- Het overleg industrie-overheid dient een meer geïntegreerd karakter te 

krijgen. Dat wil zeggen dat het ontwikkelingspatroon van de milieuwensen 
in binnen- en buitenland (marktverkenning) en prognoses ten aanzien van 
benodigde technologie waar Nederlandse bedrijven op zouden kunnen in-
spelen, in het bestaande overlegkader - met name in de Commissie Milieu 
en Industrie - moeten worden bekeken. 

- Er zal systematisch onderzocht moeten worden over welke sterke 
punten en ideeën ten aanzien van toepassingen het Nederlandse R en D-po-
tentieel in het raakvlak milieu/industriële innovatie beschikt. De eerste en 
tweede ondergetekende zullen in overleg treden met hun collega van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne om: 

1. een uitgebreid onderzoek te laten instellen naar de positie en de moge-
lijkheden van de milieugoederenindustrie; 

2. op basis van de resultaten van een uitgebreide studie na te gaan in hoe-
verre hier kan worden aangehaakt bij elders in de nota omschreven voorne-
mens ten aanzien van de programma-ontwikkeling en de 2de geldstroom 
technische wetenschappen, en hoe rekening kan worden gehouden met 
overige facet-vereisten. 

Grondstoffen 

Wat het facet grondstoffen betreft is Nederland vrijwel geheel afhankelijk 
van de invoer. De ervaringen laten zien dat het vermogen van ondernemin-
gen en van het onderzoeksysteem om bij optredende schaarste tot substitu-
tie over te gaan zeer groot is geweest. Wel kunnen politieke verstoringen 
van het aanbod en conjuncturele spanningen tussen vraag en aanbod tot 
knelpunten leiden. Er zullen nieuwe inpulsen nodig zijn om de grondstoffen-
voorziening van de Nederlandse economie ook op langere termijn veilig te 
stellen. Allereerst gaat het hierbij om vergroting van aanbod, zowel natio-
naal, Europees als mondiaal. Daarnaast spelen het terugdringen van het ge-
bruik en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen een belangrijke 
rol. 
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Ontwikkeling van technologie en know-how op het gebied van de explora-
tie en exploitatie van primaire grondstoffen alsmede ertsverwerking kan 
voor een grondstoffenarm land als het onze een basis zijn om samenwer-
kingsverbanden met grondstoffenrijke landen aan te gaan. In dit verband 
kan melding worden gemaakt van het Europese beleid op dit gebied waar-
voor een bedrag van ca. 50 min. gulden is uitgetrokken en waaraan diverse 
Nederlandse bedrijven en onderzoekinstellingen deelnemen. Tevens kan in 
dit verband gewezen worden op de groeiende belangstelling voor de diep-
zeemijnbouw, die juist door de ontwikkeling van de technologie haalbaar zal 
worden. Een aanknopingspunt kan liggen in de positie die de Nederlandse 
industrie en onderzoekinstellingen hebben op het gebied van de offshore en 
de baggeractiviteiten. 

Een tweede aandachtsgebied betreft het terugdringen van het gebruik van 
grondstoffen. Hier bestaat een analogie met energiebesparing in de produk-
tie en produktieprocessen. 

Een derde gebied betreft recycling en hergebruik van grondstoffen. Hier 
treedt een meerledige facetbenadering aan het licht: 

- het verbruik van primaire grondstoffen wordt beperkt en daarmee de af-
hankelijkheid van de invoer, 

- een aanzienlijke energiebesparing als gevolg van het opnieuw gebrui-
ken van grondstoffen met name ijzer, aluminium, papier en glas, 

- het milieu wordt in veel gevallen minder belast. 
Het hergebruikpercentage van een aantal belangrijke grondstoffen in ons 

land is aanzienlijk (ijzer, koper, lood, papier); een probleem kan zijn, dat ons 
land een deel van de hergebruikte materialen weer exporteert en daardoor 
meer primaire grondstoffen moet importeren. Ook het complexe karakter 
van hergebruikte materialen is vaak een probleem. Hierin kan verbetering 
worden gebracht door bij het ontwerpen en bij de produktie rekening te hou-
den met de mogelijkheden tot recycling en door het verbeteren van schei-
dingstechnieken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid 
die er binnen de Nederlandse industrie en onderzoekinstellingen bestaat op 
het gebied van de ertsverwerking van primaire grondstoffen. 

Een laatste impuls kan uitgaan van substitutie en levensduurverlenging. De 
voordelen van levensduurverlenging kunnen zijn minder verbruik van grond-
stoffen en energie, minder belasting van het milieu en een gunstig effect op 
de vraag naar hooggeschoolde arbeid. Een en ander is mede afhankelijk van 
de de aard van de betrokken produktiegroep; zo kan een innovatie in een be-
paalde produktgroep de economische levensduur en de gebruiksduur van 
niet-geïnnoveerde produkten bekorten. 

Het vergroten van de duurzaamheid van produkten door betere produktie-
technieken, materiaalkeuze en ontwerpmethodieken zal daarom onderwerp 
van nadere studie moeten zijn. Substitutie van de ene grondstof door een 
andere zal veelal pas geschieden als: of de beschikbaarheid van bepaalde 
grondstoffen in het geding komt of als de economie daar aanleiding toe 
geeft. Daarnaast kan het voor de Nederlandse economie van belang zijn als 
met name voor strategische grondstoffen en produkten bekeken wordt wel-
ke vervangingsmogelijkheden er zijn. In geval van een concrete crisissituatie 
of van langdurig tekort kunnen dan alternatieven beschikbaar zijn. 

In de huidige omstandigheden zullen de uitkomsten van kosten/baten-
analyses bepalend zijn voor de toepassing van alternatieve processen, re-
cycling of substitutie. Voortgaande technologische ontwikkeling kan de 
grenzen hier in aanzienlijke mate verschuiven. Anderzijds heeft de technolo-
gische ontwikkeling een belangrijke defensieve functie voor een grondstof-
fenarm land als het onze. 

Van de onderzoekinstellingen mag worden verwacht dat ze hieraan in 
overeenstemming met de positie en het belang van de Nederlandse econo-
mie en industrie op langere termijn, aandacht schenken. 
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Ruimtelijke ordening 

Het facet ruimtelijke ordening is destijds op de voorgrond getreden toen 
zich knelpunten voordeden op de gebieden spreidings- en inrichtingsbeleid, 
infrastructuur, stadsvernieuwing en distributie-planologisch beleid. In de 
economische structuurnota is er reeds op gewezen hoe de grote bevolkings-
dichtheid van ons land enerzijds een heel speciale problematiek met zich 
meebrengt, doch dat anderzijds de gekozen oplossingen tot comparatieve 
voordelen kunnen leiden. Men denke hierbij bij voorbeeld aan de ontwikkel-
de infrastructuur, waardoor ons land uitermate geschikt is als internationaal 
transportknooppunt en als vestigingsplaats voor veredelingsactiviteiten. 

De indruk bestaat dat ons land zich mede hierdoor in de loop der jaren, 
qua kennis en produktengamma, een heel behoorlijke positie heeft verwor-
ven op het gebied van regelsystemen voor diverse vormen van vervoer. De-
ze voorsprong dient zeker te worden benut; daartoe lijken in combinatie met 
het in 7.3 beschreven raakvlak technologie/verkeer en vervoer mogelijkhe-
den aanwezig. Ook rond de stadsvernieuwing is de afgelopen jaren aanzien-
lijke ervaring opgedaan. Met name rond het gebruik van bouwmaterialen en 
•methoden lijken kansen aanwezig om een mogelijke voorsprong te benut-
ten (zie ook bijlage 10). 

Internationale arbeidsverdeling 
m 

In de relatie met de ontwikkelingslanden ziet men dat de verschuiving van 
handelspatronen, die in de economische structuurnota genoemd wordt, nog 
steeds verder gaat. Vaak komt met behulp van westerse technologie, know-
how en kapitaal in ontwikkelingslanden een industriële ontwikkeling tot 
stand die concurrerend kan zijn voor de oorspronkelijke know-how-leveran-
cier. In de praktijk lijkt dit echter mee te vallen; beide zijden in het kenniscir-
cuit profiteren van de kennisuitwisseling 

De industrialisatie van de ontwikkelingslanden is het krachtigst waar-
neembaar in de zogenoemde «New-Japans» (Brazilië, Zuid-Korea, Taiwan, 
Nigeria, etc). Zelfs in die landen ziet men dat verlegging van produkties van-
uit de OESO-landen pas optreedt wanneer een behoorlijke mate van stan-
daardisatie in de voortbrenging van goederen en diensten tot stand is geko-
men. Produkt- en procesvernieuwingen zijn dan haast niet meer denkbaar 
en voortgezette activiteiten op R en D-gebied werpen nauwelijks vruchten 
meer af. De kapitaalintensiteit van dergelijke produktieprocessen ligt vaak 
hoog. Hiermee kan samenhangen dat de invoer van produkten uit ontwikke-
lingslanden in een land als Nederland uit kapitaalintensievere produkten zou 
kunnen gaan bestaan dan de uitvoer naar die landen. In de uitvoer zijn dan 
namelijk de kennis- en arbeidsintensieve research" en ontwikkelingsfasen be-
sloten. In de VS is dit stadium van de zogeheten Leontieff-paradox reeds eer-
der ingetreden. Daar volgens OESO-berekeningen het aandeel van technolo-
gie-intensieve produkten in de totale industriële produktie voor ons land in 
1985 tot 50% kan toenemen, zal deze situatie mogelijk ook hier naderbij ko-
men. 

Uit het bovenstaande mag niet worden geconcludeerd dat de opbouw van 
een eigen R en D-capaciteit in de ontwikkelingslanden niet zinvol zou zijn. 
Hoewel een goede R en D-structuur ten behoeve van het overnemen van 
produktiestructuren uit geïndustrialiseerde landen weinig zoden aan de dijk 
zou zetten, is zij onmisbaar indien men aldaar in de toekomst op de specifie-
ke behoeften en mogelijkheden van het eigen land wil inspelen. 

Met betrekking tot de handel met de ontwikkelingslanden valt eveneens 
waar te nemen dat juist technologie- en R en D-intensieve produkten vanuit 
de OESO-gebieden daarheen een weg vinden, waarbij een felle concurren-
tiestrijd geleverd wordt tussen de OESO-landen onderling. Gezien de ont-
wikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij in de ontwikkelingslanden over de 
gehele linie een relatief sterke groei in de scholing is waar te nemen en in de 
OESO-landen nog slechts voor de hogere opleidingen, lijken de boven ge-
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signaleerde tendenties voor beide partners gunst ig te kunnen werken. Voor 
Nederland kan daarbij een extra accent op hoog-technologische produkten 
deels een opvangmogel i jkheid bieden voor het dreigende overschot aan 
hooggeschoolden. 

In UNCTAD-kader vo rmt de overdracht van (technische) kennis een 
belangri jk onderwerp van besprekingen tussen de geïndustrial iseerde lan-
den en de ontwikkel ingslanden. Het doel van deze besprekingen is het op-
stellen van een gedragscode voor internationale overdracht van technolo-
gie. De aanleiding hiervoor was vooral de opvat t ing van de ontwikkel ings-
landen dat zij ten opzichte van de bezitters van technologie, met name ten 
opzichte van mult inat ionale ondernemingen, in een te afhankeli jke positie 
verkeren. 

Volgens deze landen bestaat er bij onderhandel ingen over grote techni-
sche transacties (inclusief de overdracht van technologie) een ongeli jke on-
derhandel ingsposi t ie aangezien zij onvoldoende informat ie hebben over de 
geschiktheid, pri jsstructuur van en alternatieven voor de aangeboden tech-
nologie. Daarom streven zij naar een juridisch bindende gedragscode die 
hun een grotere greep zou moeten geven op de technologiemarkt . De Ne-
derlandse Regering is van mening dat dit streven van de ontwikkel ingslanden 
naar een meer gel i jkwaardige onderhandel ingsposi t ie erkenning verdient 
maar dat, aangezien technologie in de geïndustrial iseerde landen in part icu-
liere handen is, een bindende code niet acceptabel is. Nederland staat dan 
ook een vr i jwi l l ige gedragscode voor, gekoppeld aan een effectief inst i tu-
t ioneel mechanisme voor verdere begeleiding. 

In de relatie met de ontwikkel ingslanden doet zich de vraag voor of het Ne-
derlandse bedri j fsleven bij het zoeken naar afzetmogeli jkheden wel vo ldoen-
de gebruik maakt van het instrument van kennisoverdracht. Het blijkt dat er 
bij economische en technische samenwerkingsakkoorden tussen geïndustr i-
aliseerde landen en landen van de derde wereld steeds vaker verband word t 
gelegd tussen overdracht van kennis en het aangaan van economische rela-
ties. Op korte termi jn zal een onderzoek worden geëntameerd omtrent de rol 
van de overdracht van kennis in verband met de economische relaties met 
landen van de derde wereld en de mogel i jkheden ter zake voor het Neder-
landse bedri j fs leven, in het bijzonder ook voor de kleine en middelgrote on-
dernemingen. 

Samenhang facetten 

Gelet op de veelheid van faceteisen en de kans op onderl inge str i jd igheid 
is het noodzakelijk integrale oplossingen na te streven. Door de opeenstape-
l ing van kosten in de aanloopfase zouden afzonderli jke maatregelen belem-
merend voor een gezonde economische ontwikkel ing kunnen worden of zou 
een aantal facetten slechts gedeelteli jk kunnen worden gerealiseerd. In dit 
verband zal ook aandacht geschonken moeten worden aan de kwali teit van 
de arbeid. Ook op dit terrein zal de invloed van de technologische ontwikke-
l ing aanzienlijk zi jn, zowel ten goede door verbeter ingen op terreinen als vei-
l igheid en gezondheid, doch ook in ongewenste r ichting bij voorbeeld door 
de mogel i jkheid dat er door automat iser ing een «gat» tussen hoog ge-
schoolde en laag gekwali f iceerde arbeid geslagen word t . 

7.3. DOOR DE OVERHEID VERZORGDE OF STERK BEÏNVLOEDE 
DIENSTVERLENING 

Het belang van een duidel i jke aanwezige vraag bij het tot stand komen van 
nieuwe produkten, produkt iewi jzen en diensten is in vele innovatie-studies 
duidel i jk naar voren gekomen. Naarmate toekomstige gebruikers directer bij 
de innovat ieve activiteiten betrokken zijn, zal de ontwikkel ing beter op de be-
hoeften kunnen worden afgestemd. Deze betrokkenheid kan zo ver gaan dat 
de toekomst ige gebruiker een ontwikkel ingsopdracht geeft of dat bij voor-
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baat al een aankooporder geplaatst wordt. Op deze methodiek van technolo-
gisch aanschaffingenbeleid wordt in 7.4 afzonderlijk ingegaan. 

De invloed die van de overheid op het innovatiegebeuren kan uitgaan bin-
nen een markt die geheel of gedeeltelijk door die overheid beheerst wordt, 
kan echter veel breder doorwerken dan een impuls vanuit het aankoopbe-
leid. Zo kan hij bij voorbeeld een ernstige belemmering betekenen voor inno-
vatie als de potentiële innovator door een mogelijke gebruiker (in casu de 
overheid) wordt afgewezen of door een weifelend, niet duidelijk geformu-
leerd beleid in onzekerheid wordt gehouden. Tegenstelling van belangen 
binnen de overheid met betrekking tot voorschriften, behoeften en opvattin-
gen kan ertoe leiden dat geheel nieuwe technische inzichten minder effect 
hebben dan in buurlanden het geval is. Door een duidelijk beleid uit te spre-
ken op terreinen als onderwijsmaterialen, medische uitrusting, werktuigen 
voor de bouwnijverheid, openbare nutsbedrijven, vervoermiddelen, etc. en 
door een voorbeeld te geven, kan daarentegen juist een krachtige impuls ge-
geven worden aan de totstandkoming van innovaties. 

De strategische positie die de overheid op dit punt inneemt wordt naar de 
mening van de ondergetekenden tot nu toe op te weinig terreinen ingezien. 
Hieronder zal op enkele terreinen worden nagegaan hoe de overheid door 
het stellen van een voorbeeld een positieve impuls aan innovatie kan geven. 
Zoals gezegd wordt in 7.4 nader ingegaan op het overheidsaanschaffingen-
beleid en de op dit gebied te nemen initiatieven. 

Innovatie op het terrein van de gezondheidszorg 

De gezondheidszorg is een maatschappelijke sector, waarin de overheid 
een belangrijke invloed zou kunnen hebben op het technologisch aankoop-
beleid en de innovatie op het terrein van de medische technologie. Het be-
treft hier een sector, waar vooral nog ruimte is voor gerichte innovatie. Ge-
zien het bestaande grote aanbod van medische apparatuur, medische hulp-
middelen en geneesmiddelen en ook gezien het zeer pluriforme karakter van 
het aanbod, dient er naast een nadere bezinning op de doelmatige aanwen-
ding en de distributie hiervan in de gezondheidszorg, zorgvuldig te worden 
nagegaan op welke terreinen de technologische innovatie gestimuleerd kan 
worden. 

Twee basisprincipes van het gezondheidszorgbeleid zijn van belang bij de 
beantwoording van de vraag wat de betekenis voor en de consequenties van 
de technologische ontwikkeling voor de gezondheidszorg zijn. Ten eerste 
het principe, dat iedere burger in gelijke mate aanspraak moet kunnen doen 
gelden op gezondheidszorg van goede kwaliteit. Dit betekent dat de gezond-
heidszorg zo gestructureerd moet zijn dat nieuwe technieken - op basis van 
een planmatige spreiding - en nieuw verworven kennis in de geneeskunde 
op efficiënte en doelmatige wijze beschikbaar zijn voor ieder die daarvoor 
naar medisch inzicht in aanmerking komt. Het tweede basisprincipe is dat 
van de samenhang tussen openbare, preventieve en curatieve gezondheids-
zorg. Dat heeft consequenties voor de doorwerking van technologische ont-
wikkelingen in de gezondheidszorg. Bij voorbeeld terughoudendheid in de 
toepassing van ontwikkelingen in de intramurale gezondheidszorg, gelet op 
de te grote nadruk die deze sector in het verleden heeft verkregen, en tegelij-
kertijd aandacht voor de mogelijkheden van toepassing van nieuwe technie-
ken in de openbare en preventieve gezondheidszorg. 

In de ontwikkelingen op het terrein van het medisch-technologisch onder-
zoek valt te constateren dat de voornaamste tendens niet meer het tot ont-
sluiting brengen van geheel nieuwe onderzoekgebieden betreft. Veel meer 
lijkt de technologie zich te bewegen in de richting van perfectionering van 
apparatuur. De aandacht moet daarbij vooral worden gericht op ontwikkelin-
gen die een bijdrage leveren tot de kwaliteit van de zorgverlening, de veilig-
heid en doelmatigheid van de apparatuur, alsmede harmonisatie en stan-
daardisatie daarvan. Daarnaast gaat de ontwikkeling in de richting van een 
versnelde automatisering. 
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In het begrip kwaliteit speelt overigens de vraag, of de vernieuwing ook 
een verbetering vormt voor de patiënt uit een oogpunt van een menswaardi-
ge behandeling, een centrale rol. 

Het belang dat de overheid hecht aan het veiligheidsaspect komt onder 
andere tot uitdrukking in de getroffen regelingen in de Wet op de medische 
hulpmiddelen. In dit verband kan erop worden gewezen dat de Gezond-
heidsraad adviseert over te stellen eisen en voorschriften ten aanzien van de 
aanwending van medische hulpmiddelen, en het Medisch-fysisch Instituut 
van de Gezondheidsorganisatie van TNO in samenwerking met het Natio-
naal Ziekenhuis Instituut voor de ziekenhuiswereld adviezen opstelt ten 
aanzien van veiligheid en aankopen op basis van enkelvoudig en vergelij-
kend apparatuuronderzoek. Het tot stand brengen van een zekere mate van 
standaardisatie van apparatuur en harmonisatie van richtlijnen op het ge-
bied van medisch-technische apparatuur wordt noodzakelijk geacht. Het sti-
muleren van een ontwikkeling in deze richting zal worden nagestreefd. 

De recent ingezette stormachtige ontwikkeling op het terrein van de mi-
cro-elektronica kan nieuwe mogelijkheden bieden voor introductievan 
goedkopere apparatuur of het realiseren van een kwaliteitsverbetering zonder 
kostenverhogende invloed. Een vraagstuk waarop in dit verband echter ge-
wezen moet worden betreft de onevenredig sterke stijging van het aantal dia-
gnostische bepalingen en verrichtingen per specialist. De vraag rijst of deze 
diagnostische apparatuur, zowel uit overwegingen van evenwichtige patiën-
tenzorg als van middelenallocatie, wel efficiënt en doelmatig wordt gebruikt. 
Slechts een zeer gerichte en beheerste toepassing van vooral op efficiency 
en doelmatigheid in het behandelingsproces gerichte technologische ver-
nieuwing wordt hier wenselijk geacht. 

Een ander gebied, waar zich door de recente ontwikkelingen op het ter-
rein van de micro-elektronica vele nieuwe technische mogelijkheden voor-
doen, vormt de revalidatie en gehandicaptenzorg. Belangrijke toepassingen 
liggen hier in de (gedeeltelijke) vervanging van verloren functies. 

Het formuleren van een gericht innovatiebeleid op dit terrein kan tege-
moet komen aan de reële behoefte van gehandicapten om zo zelfstandig mo-
gelijk aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen. Op dit moment 
zijn er reeds vele overheidsinstanties, particulieren, instellingen of vereni-
gingen en onderzoekinstellingen die zich op enigerlei wijze met onderzoek 
ten behoeve van gehandicapten bezighouden. Een belangrijke taak van de 
overheid zal zijn deze activiteiten te bundelen, op elkaar af te stemmen en te 
richten op reële behoeften en mogelijkheden, alsmede op een doelmatige 
ontwikkeling en produktie. 

Op het terrein van de automatisering zijn de afgelopen tien a vijftien jaren 
belangrijke ontwikkelingen op gang gekomen. Hierbij kan worden gewezen 
op de automatisering bij meetapparatuur ten behoeve van hetgeneeskun-
dig handelen en de toepassing van administratieve automatisering in de ge-
zondheidszorg. Vanuit het streven naar een enigszins beheerste ontwikke-
ling op het terrein van de automatisering zijn de volgende initiatieven ont-
plooid. 

In de intramurale sfeer zijn op dit terrein in landelijk verband tussen een 
aantal betrokken instanties afspraken ter bevordering van de coördinatie tot 
stand gekomen, binnen welk kader toepassingsmogelijkheden konden wor-
den onderzocht in experimentele en ontwikkelingsprojecten. Voor het tot 
stand brengen van een gezamenlijke aanpak in de verschillende sectoren 
van de gezondheidszorg is een overlegkader, het Beleidsadviescollege Auto-
matisering Gezondheidszorg, ingesteld waarin vertegenwoordigers van de 
overheid, van de intramurale en extramurale sectoren en van de betalende 
instanties in de gezondheidszorg zitting hebben. Het streven van de over-
heid is er ook hier op gericht om op kritische en beheerste wijze gebruik te 
maken van de resultaten van de technische ontwikkeling. Van groot belang 
op dit terrein is de verdere ontwikkeling van de informatieverzameling en 
•verwerking ten behoeve van de beleidsinstanties in de gezondheidszorg. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 158 



Naast een weloverwogen afweging van baten en kosten ten aanzien van uit-
gebreide toepassing, zal uiteraard het tegengaan van verdere privacy-aan-
tasting op dit gebied een belangrijke zorg moeten zijn. 

In de relatie tussen bedrijfsleven en gezondheidszorg is de samenwerking 
niet beperkt tot het punt van koop en verkoop. Bij voorkeur zal deze samen-
werking zich uit dienen te strekken over het gehele terrein van research, ont-
wikkeling van specifieke produkten of apparatuur, applicatie-onderzoek (nul-
series) en service-onderzoek, tot het installeren, in bedrijf stellen en onder-
houden van apparatuur en het instrueren van de gebruikers. 

Ten aanzien van deze samenwerking tussen bedrijfsleven en gezond-
heidszorg zijn er stellig nog mogelijkheden tot intensivering en verbetering 
van deze samenwerking. Een dergelijke procesmatige invoering van nieuwe 
apparatuur lijkt voor beide partijen van veel belang te zijn. In het proces van 
technologische vernieuwing vormt de overgang van fundamentele research 
naar applicatie-onderzoek meer dan eens een moeilijk te nemen hindernis, 
waardoor kansen op het doorvoeren van innovatie verloren gaan. Zo zou in 
de intramurale sector van de gezondheidszorg het Bureau Ziekenhuistech-
nologie van TNO, dat optreedt als informatie- en coördinatiecentrum voor 
de ziekenhuiswereld in samenwerking met het Nationaal Ziekenhuis lnsti-
tuut, in de sfeer van het toegepaste onderzoek een belangrijke rol kunnen 
gaan spelen. Toch is een dergelijke oplossing in de gezondheidszorg nog 
een uitzondering. Mogelijk zou de overheid in dit proces een intermediaire 
rol kunnen spelen. Van de zijde van zowel onderzoekers als het bedrijfsleven 
is de behoefte hieraan een enkele maal kenbaar gemaakt. 

Indien het overheidsbeleid ten aanzien van de technologische vernieu-
wing in de gezondheidszorg of de behoefte van de overheid (centrale en la-
gere overheden, semi-overheidsinstellingen) aan hoogwaardige produkten 
en diensten tot uitdrukking kan komen in indicaties voor een effectieve en in-
novatieve marktvraag, zal er een situatie kunnen ontstaan die zeer wel kan 
bijdragen aan de vernieuwingskracht van het Nederlandse bedrijfsleven in 
het algemeen en het gericht ontwikkelen van nieuwe produkten, wellicht ook 
voor het buitenland, in het bijzonder. Vanuit deze gedachte overweegt de 
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne een overlegorgaan te creë-
ren ter bevordering van de tripartite samenwerking tussen bedrijfsleven, 
gezondheidszorg en overheid. Geconstateerd wordt dat een dergelijke samen-
werking in enkele van de ons omringende landen al tot goede resultaten 
heeft geleid. 

De ondergetekenden zullen, in samenwerking met de bewindslieden van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de merites van innovatiemogelijkheden 
in de sector van de gezondheidszorg in het licht van de geformuleerde rand-
voorwaarden nader aan een critische analyse onderwerpen. 

Verkeer en vervoer 

Ook in de sector verkeer en vervoer zou een analyse naar innovatiemoge-
lijkheden, onder medeverantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, kunnen worden uitgevoerd. Wat de sector vervoer betreft kan 
men daarbij denken aan micro-elektronica in de automobielsector, in de 
scheepvaart, bij het openbaar vervoer (rail en weg) en de luchtvaart. 

Bij personen- en goederenvervoer over de weg zal nader gekeken worden 
naar kruispuntregeling, verkeerssignalering, wintergladheidsdetectie. 
Daarnaast zullen voor scheep- en luchtvaart nieuwe navigatie- en communi-
catiemogelijkheden de aandacht kunnen krijgen, voor het rijverkeer beveili-
gingsapparatuur en netwerkbesturing. In dit verband zij gewezen op de ont-
wikkelingen ten aanzien van luchtverkeersgeleidingssystemen en scheep-
vaartverkeersgeleidingssystemen. Het walraderwaterwegproject mag hier-
bij als voorbeeld niet onvermeld blijven. 

Ook breder bezien biedt de sector verkeer en vervoer als kruispunt van 
economische activiteiten aan het Nederlandse bedrijfsleven vermoedelijk 
goede kansen voor innovatie. Naast verdere verbetering van het vervoers-

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15855, nrs. 1-2 159 



systeem in ons land ligt er een, nader te onderzoeken, markt in het exporte-
ren van kennis met betrekking tot vervoerssystemen. Daarbij hoeft niet al-
leen aan de ontwikkelingslanden gedacht worden. De economische beteke-
nis van kennisexport zal niet zozeer gelegen zijn in de kennisverkoop dan wel 
in de invulling van het systeem door ingenieursbureaus en leveranciers van 
hardware. Wanneer dergelijke projecten goed uitgevoerd worden kan er bo-
vendien een groot vertrouwen in het Nederlandse produkt in algemene zin 
van uitgaan. 

Bouwnijverheid en in het bijzonder de woningbouw 

De bouwnijverheid en de bouwmarkt zijn zo eigengeaard dat mogelijkhe-
den tot vernieuwing, het verloop van innovatieprocessen, en de mogelijkhe-
den tot beïnvloeding ervan afwijken van wat in de industrie, en ook in de 
dienstverlening wordt aangetroffen. In bijlage 10 wordt een schets gegeven 
van de ontwikkelingen en mogelijkheden met betrekking tot technologische 
innovatie, gerelateerd aan het bouwen en toegespitst op de woningbouw. 
Veel van de aangeduide analyses en vernieuwingsmogelijkheden zijn van-
zelfsprekend van bredere betekenis dan alleen op het gebied van de woning-
bouw. 

Vele activiteiten binnen deze zeer oude bedrijfstak zijn aan vernieuwing 
onderhevig. Mechanisatie in de bouwmaterialenindustrie en op de bouw-
plaats, vernieuwingen in de baggertechniek, en tegenwoordig de vernieu-
wingsmogelijkheden als gevolg van bij voorbeeld energie-, en geluidsisola-
tie zijn slechts enkele voorbeelden. Er is bij dit alles een sterke invloed van 
sociale en culturele veranderingen. Voorbeelden zijn stadsvernieuwing, 
(verschuiving van grootschaligheid naar kleinschaligheid) en het toepassen 
van aangepaste materialen in de renovatie. Dat deze veranderingen weer re-
percussies hebben op bij voorbeeld technische veranderingen en organisa-
torische voorwaarden is evident. Wat de woningbouw betreft treedt bij 
voorbeeld meer aandacht op voor de kwalitatieve aspecten van het wonen. 
Enige belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de woningbouw zijn: 

- streven naar kleinere en kleinschalige projecten; 
- streven naar grotere variatie in de woningontwerpen in functionele zin, 

qua vorm en gebruik van materiaalsoort en constructiewijze, maar ook in de 
mogelijkheid van veranderbaarheid. 

De overheid zal dit streven stimuleren als dit dient tot vervulling van de 
maatschappelijk erkende woonbehoefte; uiteraard is een afweging tegen de 
kosten nodig. Ten aanzien van de woningverbetering dient de overheid er-
toe bij te dragen dat de zuiver ambachtelijke technieken kunnen worden on-
dersteund met geavanceerde renovatietechnieken. 

Het onderzoek gericht op technologische innovatie voor de woningbouw 
wordt door de overheid begeleid en gestimuleerd. Er kunnen enige zwaarte-
punten worden aangegeven, waarop in de komende jaren de nadruk zal 
moeten vallen. 

Zwaartepunten speciaal voor de woningbouw zijn: 
- Modulaire Coördinatie, met als hoofddoelstelling integratie van het ont-

werp, bouw en produktieproces. Om dit te bereiken wordt een structuur ont-
wikkeld die de ontkoppeling van beslissingen mogelijk moet maken. 

- Bouwmetrologie met als primair doel de ontwikkeling van een toleran-
tiestelsel en de bevordering van maatbeheersing in de bouw om aan de tole-
ranties te kunnen voldoen. 

- Scheiding van drager en inbouwpakket. Het scheiden van drager (dat is 
het deel van de woning dat bepalend is voor de gebruiksmogelijkheden) en 
inbouwpakket is een nadere structurering van ontwerp-, bouw- en produk-
tieproces. 

Enige zwaartepunten van meer algemene aard zijn: energiebesparing en 
geluidswering. Naast de hiervoor genoemde zwaartepunten kunnen als 
door de overheid te stimuleren gebieden bij voorbeeld worden genoemd in-
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format ie- en documentat iesystematiek, s loopproblemat iek inclusief 
recycling-onderzoek en ontwikkel ing van renovatietechnieken. 

De gewenste verbeter ing en versterking van de technologische innovatie 
zal, ook door middel van beter gestructureerde en gecoördineerde research 
en kennisoverdracht, in het bijzonder ten nutte moeten worden gemaakt ten 
behoeve van de kleine en middelgrote bouwbedr i jven. In het algemeen kan 
worden gesteld dat verder ontwikkel ingswerk in de meeste gevallen nodig 
is. 

De eerste twee ondegetekenden zullen met de Minister van Volkshuis-
vest ing en Ruimteli jke Ordening overleggen hoe op het programma voor in-
novat iebevorder ing kan worden ingehaakt. 

7.4. HET OVERHEIDSAANSCHAFFINGENBELEID 

' Hiertoe behoren zowel de uiteindelijke ge-
bruikers binnen de overheid die zelfstandig 
aanschaffingen doen, als de centrale inkoopor-
ganisaties (Rijksinkoopbureau, Rijkskantoor-
machinecentrale en Rijksautomobielcentrale). 
Deze laatste handelen uiteraard in overleg met 
de diverse diensten waarvoor ze de aanschaf-
fingen doen. Het kar ook zijn dat zij bij de aan-
schaf adviseren. 
2 Zie hiervoor o.a. het rapport Aankoopbeleid 
en Innovatie (juni '78) opgesteld door TNO in 
opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken. 

Op het gebied van de overheidsaanschaff ingen vonden en vinden ver-
scheidene activiteiten met een innoverend karakter plaats. Veelal is de tech-
nologische vern ieuwing hier een bi jprodukt van het aankoopbeleid van de 
overheid, waarbi j in goed overleg tussen overheid en bedri j fsleven wordt 
gestreefd naar vervul l ing van de behoeften van de overheid. Met een derge-
lijk aanschaff ingenbeleid zijn als gevolg van de overheidsvraag onder ande-
re in de sectoren waterstaat, te lecommunicat ie en defensie nieuwe geavan-
ceerde produrkten of diensten tot stand gebracht. 

Meestal word t door aankopende diensten1 vr i jwel alleen gekeken naar het 
op de markt aanwezige assort iment. Men gaat daarbij uit van standaardspe-
cificaties waaraan de aan te schaffen goederen moeten voldoen. Het produkt 
dat qua prijs, prestaties en dergeli jke het meest in aanmerking komt, word t 
aangekocht. Van deze aankopen gaat dan ook geen enkele innovatieve im-
puls uit. Bovendien vindt bij aanschaffingen door lagere overheden en (se-
mi-)overheidsinstel l ingen vaak een sterke versnipper ing van de overheids-
vraag plaats als gevolg van het ontbreken van coördinat ie bij de aankoop en 
bij de standaardisatie van voorschri f ten en eisen. Ook zal door een te kleine 
omvang van de vraag van deze afzonderli jk aankopende instanties in veel 
gevallen een impuls tot vern ieuwing ontbreken. 

In het kader van de innovat iebevorder ing is de overheidsvraag als effectief 
instrument vooral in de belangstel l ing gekomen na de aanzienlijke program-
ma's van overheidsopdrachten die verschil lende landen hebben ontwikkeld 
op gebieden als defensie en ruimtevaart. Ook op andere gebieden zijn, zo-
wel in Nederland als elders, voorbeelden aan te wi jzen. Uit onderzoekingen 
kwam naar voren dat er naar toeleverende industr ieën een grote st imulans 
ui tg ing van de vraag naar geavanceerde goederen en diensten, die vaak het 
uiterste van hun kunnen vergen. 

Een belangri jk innovat iebevorderend effect kan dan ook uitgaan van het 
bewust en systematisch hanteren van (toekomstige) behoeften van de over-
heid aan technische hoogwaardige goederen die in ontwikkel ing zijn of nog 
ontwikkeld moeten worden 2 . Potentiële overheidsopdrachten en -aankopen 
moeten hiervoor t i jd ig op de markt tot ui tdrukking gebracht worden zodat 
het bedri j fsleven gest imuleerd word t aan deze vraag te voldoen. 

Op deze wijze worden doeleinden gediend als de verhoging van het ken-
nisniveau en de opvoer ing van het technisch vermogen van toeleverende 
bedri jven. 

Bij het innovatief aanschaff ingenbeleid is de vraag van de gehele overheid 
(departementen, provincies, waterschappen, gemeenten, semi-overheidsin-
stel l ingen, universiteiten en hogescholen, academische ziekenhuizen en der-
gelijke) in het geding. 

Een t i jd ig uitspreken van de vraag en een goed samenspel tussen over-
heidsdiensten en het toeleverende bedrijf zullen niet alleen een innovatiebe-
vorderend effect hebben maar ook leiden tot produkten en diensten die zijn 
toegesneden op de behoeften. Bovendien kan het gewenste kwaliteitsni-
veau worden beïnvloed terwi j l tussenti jds aanpassingen mogel i jk worden. 
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Bij deze aanpak is het van belang dat de vraag zodanig wordt geformu-
leerd dat zij het bedrijfsleven voldoende uitdaagt om tot nieuwe of ver-
nieuwde produkten of diensten te komen. Hiertoe zullen door de aankopen-
de overheidsdiensten zo ruim mogelijke vraagspecificaties moeten worden 
opgesteld (zo mogelijk specificatie van de functie die moet worden vervuld 
of van prestaties die moeten worden bereikt, in plaats van gedetailleerde 
produktspecificaties. Hierbij moet niet alleen de directe prijs van de gelever-
de goederen meespelen maar veeleer de z.g. levensduurkosten (prijs, kwali-
teit, levensduur, service en dergelijke). 

Tevens is van belang dat het bedrijfsleven een goed inzicht wordt gegeven 
in de bestaande en vooral in de toekomstige behoeften van de overheid en 
bovendien in de omvang van de totale vraag naar bepaalde produkten. In 
een aantal gevallen, wanneer de overheidsaanschaffingen verspreid plaats-
vinden, bij voorbeeld bij gemeenten, zouden coördinatie en «pooling» moe-
ten plaatsvinden. Aan de aanbodzijde is bij deze aanpak vanzelfsprekend 
zeer belangrijk, dat ondernemingen die produkten kunnen ontwikkelen of 
maken die voor de overheid interessant zijn, zelf een actief en op vernieu-
wing gericht beleid voeren, waarbij voldoende aandacht wordt geschonken 
aan het inspelen op de vraag. 

Enige factoren die een rol spelen bij het effectief aanwenden van aan-
schaffingen ten behoeve van het innovatiebeleid zijn de volgende. In de eer-
ste plaats wordt bij aanschaffingen door overheidsdiensten vaak de voor-
keur gegeven aan bestaande en beproefde produkten, aangezien deze geen 
of weinig risico's met zich meebrengen en geen diepgaande technische be-
oordeling behoeven. Hoe groter de technische deskundigheid van de betref-
fende overheidsdienst, hoe eerder men met nieuwe produkten in zee durft te 
gaan. Voorwaarde voor een innovatiebewust aanschaffingenbeleid, vooral 
bij de vraag naar geavanceerde produkten, is dan ook dat binnen de aan-
schaffende dienst adequate technische kennis aanwezig is, dan wel dat er 
een goede samenwerking bestaat met instituten als TNO, welke externe ken-
nis kunnen verschaffen. 

Een tweede factor is dat aanschaffende diensten vaak niet in staat of be-
reid zijn tijdig hun toekomstige vraag naar produkten te formuleren. De oor-
zaak hiervan kan zijn het ontbreken van een beleidsvoorbereiding op langere 
termijn of onzekerheid ten aanzien van benodigde begrotingsmiddelen. 

Toekomstverkenningen en trendanalyses door overheidsdiensten, even-
als een planmatige en rationele beleidsvoorbereiding zijn dan ook onont-
beerlijk voor een effectief innovatiebevorderend aanschaffingenbeleid. 

In de derde plaats zal de reeds genoemde autonomie van overheidsdien-
sten een belemmering kunnen betekenen. Hierbij dient te worden aangete-
kend dat coördinatie en «pooling» aan de vraagzijde niet alleen voordelen 
heeft in verband met een betere vervulling van de behoeften, maar vooral 
ook in verband met de lagere kosten als gevolg van een grotere vraag en een 
sterkere onderhandelingspositie. 

Zoals bekend bestaan er op het gebied van de overheidsaanschaffingen 
Benelux- en EG-voorschriften die discriminatie naar nationaliteit van poten-
tiële leveranciers verbieden. Binnenkort wordt ook de GATT-code voor over-
heidsaanschaffingen van kracht. Voor zover deze voorschriften geen ruimte 
bieden aan een nationaal aanschaffingenbeleid, zal in internationaal ver-
band - in eerste instantie op EG-niveau - een aanschaffingenbeleid gefor-
muleerd moeten worden. Ten aanzien van sommige produkten, bij voor-
beeld op het terrein van de telecommunicatie, waar met bedrijven uit landen 
met een grote, homogene thuismarkt geconcurreerd moet worden, lijkt een 
aanpak op EG-niveau juist het meest aangewezen. Vooral in een vroeg stadi-
um waarin project- of produktdefiniëring worden afgestemd, zijn mogelijk-
heden aanwezig voor een nationaal beleid ten aanzien van overheidsaan-
schaffingen en innovatie. Juist bij de vraag naar geavanceerde goederen is 
deze koppeling tussen producent en potentiële gebruiker al in het stadium 
van beleidsvoorbereiding gewenst. In geval van een openbare (internationa-
le) aanbesteding bevindt het Nederlandse bedrijfsleven zich dan in een goe-
de uitgangspositie. 
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Het innovatiebevorderend effect van bepaalde aanschaffingen zal sterk af-
hangen van de binnenlandse marktpositie van de overheid, de inschatting 
door het bedrijfsleven van de markt voor de betreffende produkten en van 
het risico dat met de produktontwikkeling samenhangt. Bij een te klein 
marktaandeel van de overheid zal vanuit de overheidsvraag onvoldoende in-
vloed op de innovatiebereidheid van producenten kunnen worden uigeoe-
fend. Overigens behoeft het aanschaffingenbeleid zich niet te beperken tot 
produkten waaraan de overheid zelf behoefte heeft. Het is ook denkbaar dat 
de overheid via proefopdrachten de ontwikkeling stimuleert van door haar 
gewenste produkten ten behoeve van de industrie of de consumenten. 

In het verleden zijn dergelijke demonstratieprojecten in diverse vormen 
uitgevoerd. Ondergetekenden zullen aan deze wijze van kennisverspreiding 
krachtig medewerking blijven verlenen. In de bijlage met betrekking tot het 
energieonderzoek staan enige voorbeelden uitgewerkt. 

Vooral in combinatie met andere instrumenten als subsidies en voor-
schriften zou het aanschaffingenbeleid van de overheid een nuttige functie 
kunnen vervullen. Juist een afgewogen pakket innovatiebevorderende 
instrumenten dat de overheid ter beschikking staat (vraag, reguleringen, sub-
sidies en kredieten, inzet van kennisinfrastructuur) en dat gericht is op be-
paalde gebieden of sectoren waarin ons land vanuit innovatieoogpunt een 
voorsprong heeft (comparatieve voordelen) dan wel behalen kan, zal mede 
kunnen leiden tot de gewenste versterking van de concurrentiepositie van 
het Nederlandse bedrijfsleven. Zo zal het opdrachtenbeleid raakvlakken kun-
nen hebben met het elders geformuleerde aandachtsgebiedenbeleid en zal 
bij concrete projecten door het leverend bedrijf een beroep kunnen worden 
gedaan op het instrument ontwikkelingskredieten of speerpunten. 

Binnen de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor het Overheids-
aanschaffingenbeleid (ICO) wordt hoge prioriteit gegeven aan de concrete 
uitwerking van de relatie tussen aanschaffingen en innovatie. De ICO is het 
ambtelijk adviesorgaan van het Ministeriële Beleidscollege voor Overheids-
aanschaffingen. Deze overlegstructuur is in het leven geroepen na een debat 
medio 1978 in deTweede Kamer over het aankoopbeleid van de Regering. Hier-
bij werd van de zijde van de Regering toegezegd dat in de loop van 1980con-
crete voorstellen zullen worden gedaan voor een innovatief aanschaffingen-
beleid. Gezien deze toezegging zal het beleid, zoalsdat op dit terrein voor ogen 
staat, hieronder slechts in grote lijnen worden geschetst. 

Op basis van een interimrapport van een door haar ingestelde werkgroep 
heeft de ICO besloten door middel van een stapsgewijze aanpak zowel in de 
diepte als in de breedte te streven naar een concrete uitwerking van een in-
novatief aanschaffingenbeleid. Met de dieptebenadering wordt beoogd op 
bepaalde gebieden de behoeften door middel van een projectaanpak te con-
cretiseren hetgeen tot een innovatiestimulerende overheidsvraag zal leiden. 
In eerste instantie kan worden gedacht aan overheidsaanschaffingen op ge-
bieden als: 

- milieu, energie, grondstoffen; 
- volksgezondheid, bejaardenzorg; 
- binnenlandse veiligheid en defensie; 
- telecommunicatie en informatica; 
- bouwnijverheid; 
- natte en droge waterbouw; 
- onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
Op deze gebieden kan het overheidsbeleid resulteren in een behoefte aan 

innovatieve produkten en diensten waarvoor behalve in Nederland ook op 
de internationale markt goede mogelijkheden bestaan of zullen ontstaan. In 
de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is hierop voor enkele gebieden 
reeds ingegaan. Het is dan ook van groot belang dat het Nederlandse be-
drijfsleven wordt gestimuleerd op deze gebieden een voorsprong te behalen 
door leveringen aan de overheid. Hierbij is een goede samenwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven onontbeerlijk. Op diverse terreinen vinden reeds 
activiteiten plaats die tot innovatieve aanschaffingen leiden. Het ligt in de 
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bedoeling concrete projecten uit te werken op gebieden die voor het Neder-
landse bedrijfsleven kansrijk zijn en om trendanalyses uit te voeren ten ein-
de in de toekomst duidelijke beleidskeuzes te kunnen maken. Hierbij dient de 
nodige aandacht te worden besteed aan de technische, commerciële en fi-
nanciële aspecten van de projecten. Voor deze fase van beleidsvoorberei-
ding zijn enige middelen gereserveerd waarmee deze trendanalyses en zo-
genaamde haalbaarheidsstudies kunnen worden geëntameerd. 

Bij een positief resultaat kan hierna worden overgegaan tot opdrachten 
aan één of enkele bedrijven, of kan een duidelijk omschreven vraag met zo 
ruim mogelijke vraagspecificaties worden bekendgemaakt. In het geval dat 
er meerdere bedrijven aanbiedingen doen, zal moeten worden gestreefd naar 
samenwerkingsverbanden of moet er een verantwoorde selectie worden ge-
maakt. De praktijk van overheidsopdrachten voor technisch hoogwaardige 
produkten leert, dat meestal slechts enkele, vaak grotere, ondernemingen in 
staat en bereid zijn hun produktontwikkeling op de overheidsvraag naar de-
ze nieuwe produkten af te stemmen. Het ligt in de bedoeling bij opdrachten 
aan grote bedrijven krachtig te bevorderen dat een deel van de opdracht aan 
kleinere bedrijven wordt uitbesteed. Een belangrijk element bij het al dan 
niet slagen van de geschetste aanpak is de vraag of zowel overheid als toele-
verend bedrijf bereid zijn in een redelijke mate risico's te nemen. 

De breedtebenadering in het aanschaffingenbeleid beoogt, naast de hier-
boven beschreven dieptebenadering, op een breed veld van aankopende 
diensten en beleidsonderdelen die voor aanschaffingen verantwoordelijk 
zijn, de filosofie van een innovatiegericht aanschaffingenbeleid ingang te 
doen vinden. Hierbij wordt gestreefd naar een geleidelijke attitudeverande-
ring van medewerkers die bij opdrachten/aanschaffingen betrokken zijn, en 
naar het stimuleren van en inhaken op concrete activiteiten. 

De aandacht strekt zich hierbij uit naar alle aankopende (semi-)overheids-
instanties. Binnen deze benadering is het nodig dat overheidsdiensten wer-
ken met onder andere levensduurkosten en functiecriteria. De ervaring leert 
dat deze kennis belangrijk is voor het uit kunnen spreken van een innovatie-
ve vraag en voor het succesvol realiseren van projecten. 

Voor dit planmatig opvoeren van de deskundigheid van aankopende dien-
sten zijn enige middelen ter beschikking gesteld. De inzet van deskundigen 
op het gebied van innovatief aankopen heeft tot doel een vruchtbare uitwis-
seling van kennis te bewerkstelligen. De ICO zal deze elementen van de 
breedte-aanpak in beginsel coördineren. Daarbij zal het Rijksinkoopbureau 
worden betrokken. 

Een tweede element binnen deze breedte-aanpak grijpt aan op concrete 
aankoopprojecten van overheidsdiensten. Binnen de overheid vinden op het 
gebied van aanschaffingen vele activiteiten met een technisch ingewikkeld 
karakter plaats, waarbij de diverse aanschaffende diensten of inkoopafdelin-
gen geheel zelfstandig opereren. Daardoor wordt veelal onvoldoende reke-
ning gehouden met innovatiemogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfs-
leven. Er zal, waar dit mogelijk en wenselijk is, gestreefd worden naar een 
bundeling van de veelal versnipperde vraag binnen lagere (en semi-)overhe-
den. 

Een dergelijke bundeling wordt uiteraard bemoeilijkt door de autonomie 
van deze instellingen. Gezamenlijk overleg met potentiële leveranciers biedt 
deze overheidsinstanties echter het grote voordeel dat vanuit een sterkere 
positie gestreefd kan worden naar optimale vervulling van wensen. 

Er zijn overigens met de vier grote gemeenten en de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten in een goede sfeer besprekingen gevoerd over een in-
novatief en gebundeld aankoopbeleid. Deze gesprekken bieden goede mo-
gelijkheden voor het te voeren beleid. 

Voor de versterking van het innovatief aanschaffingenbeleid zal in 1980 
ca. 1 miljoen en de daaropvolgende jaren ca. 2 miljoen gulden beschikbaar 
zijn. 
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7.5. HET BELEID INZAKE REGULERINGEN 

Inleiding 

Vaak wordt het beleid inzake reguleringen in één adem genoemd met het 
opdrachtenbeleid als een belangrijk beleidsinstrument om impulsen te ge-
ven aan technologische vernieuwing. Reguleringen vormen een middel om 
de bevrediging van sommige collectieve vragen af te dwingen of het streven 
daarnaarte stimuleren. 

Hierbij hoeft overigens allerminst van dirigisme sprake te zijn. Bij het vast-
stellen van normen is bij voorbeeld van afdwingen geen sprake. Ook zonder 
overheidsingrijpen komen bedrijven zelf vaak tot een feitelijke normalisatie. 
(Vanuit innovatief oogpunt is de norm overigens een vorm van regulering 
die goed voldoet.) De verhouding tussen reguleringen en innovatie is nogal 
complex. Enkele van de factoren die deze complexiteit veroorzaken zijn: 

- het feit dat de overheid op zeer verschillende gebieden reguleringen 
hanteert; 

- de zeer verschillende vormen die reguleringen kunnen aannemen; 
- het feit dat de baten vaak aan andere bedrijfstakken ten goede komen 

dan de lasten. (Dit kan bij voorbeeld voorkomen bij het ontwikkelen van de-
tectie-apparatuur of geluidsarmere machines.) 

Wat het eerste pujat betreft: 
Reguleringen komen bij voorbeeld voort uit veiligheidsoverwegingen 

(met betrekking tot apparatuur, verkeer en vervoer, arbeidsomstandighe-
den, etc.) en uit overwegingen met betrekking tot de gezondheidszorg (hy-
giëne, voedingsmiddelen, etc). Daarnaast zijn er de reguleringen die geïn-
spireerd worden vanuit de facetdoelstellingen (bescherming van het milieu, 
gebruik van energie en grondstoffen, humanisering van de arbeid). 

Reguleringen kunnen zich op velerlei wijze manifesteren: verbods- en ge-
bodsbepalingen van uiteenlopende strengheid en gedetailleerdheid, ver-
gunningen, heffingen, etc. Daarnaast kunnen ook voorlichting (zowel aan 
producent als consument), keurmerken en premies ertoe gerekend worden. 
Ook al zijn dit geen reguleringen in de strikte zin van het woord, zij kunnen 
hetzelfde effect sorteren. 

Natuurlijk mogen de betekenis en de noodzaak van reguleringen niet in de 
eerste plaats worden afgemeten aan de invloed die zij op vernieuwingen 
kunnen hebben. Voor bepaalde maatschappelijke wenselijkheden zijn regu-
leringen noodzakelijk. Het bedrijfsleven mag echter verwachten dat er bin-
nen die randvoorwaarden een zodanige vorm van reguleringen wordt geko-
zen dat er geen onnodige belemmeringen ontstaan. Men mag daarentegen 
verwachten dat het bedrijfsleven gestimuleerd wordt om creatief naar oplos-
singen te zoeken die vooral op langere termijn revenuen kunnen opleveren. 

Wat de effecten van reguleringen op technologische vernieuwingen be-
treft, is het zinvol een onderscheid te maken tussen de industrie die goederen 
produceert waarmee actief kan worden ingespeeld op de desbetreffende re-
gulering (bij voorbeeld voor detectie, controle en tegengaan van milieu-ef-
fecten) en de industrie die haar produkten en processen moet aanpassen. 
Voor de laatste categorie zullen reguleringen in nagenoeg alle gevallen geld 
en inspanning kosten, in directe zin maar ook doordat bij voorbeeld R en D-
personeel ingezet moet worden dat dan niet meer voor andere taken be-
schikbaar is. Tijdig inspelen op de noodzakelijke aanpassingen kan echter op 
de lange duur leiden tot concurrentievoordelen. Bedrijven die met regulerin-
gen verband houdende apparatuur vervaardigen zullen vanzelfsprekend 
kunnen profiteren van reguleringen. Zeker op de langere termijn mag ver-
wacht worden dat reguleringen zullen leiden tot wezenlijk gewijzigde ont-
werpideeën, produktconcepties, etc. Gezien de bevolkingsdichtheid van ons 
land en de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen ligt het voor de hand dat 
hier, evenals in sommige andere dichtbevolkte landen of regio's op een aan-
tal terreinen relatief vroegtijdig reguleringen uitgevaardigd zullen moeten 
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worden. Dat kan ertoe leiden dat in Nederland op die gebieden een techno-
logische voorsprong opgebouwd kan worden met een behoorlijke exportpo-
sitie als mogelijk resultaat. 

Ervaringen die van belang zijn voor een goede interactie tussen regulerin-
gen en innovatie 

De relatie tussen reguleringen en innovatie is bepaald gecompliceerd. Zo 
levert enerzijds Japan het opvallende voorbeeld van een harmonisch sa-
mengaan van strenge reguleringen en een succesvolle exportprestatie, ter-
wijl anderzijds het bedrijfsleven in de VS in de daar geldende praktijk van re-
guleringen een van de grootste obstakels ziet voor technologische vernieu-
wing. 

Wil men vanuit het reguleringsbeleid prikkels tot innovatie geven, dan 
dient men uiterst zorgvuldig te werkte gaan. De navolgende (proefondervin-
delijk ondersteunde) overwegingen zijn daarbij van belang. 

Er moet duidelijkheid zijn wat betreft de eisen; indien het mogelijk is ook 
over eisen die in de toekomst gesteld zullen worden. Vaak zal een gefaseer-
de uitvoering van reguleringen wenselijk en mogelijk zijn, zodat de industrie 
zich kan aanpassen. Daarbij dient wel te worden bedacht een te trage fase-
ring tot inactiviteit kan leiden. Er moet een goed overleg zijn tussen de regu-
lerende instantie en de industrie over te stellen regels en eisen en over tech-
nologische problemen en mogelijkheden. In dit verband moeten de gunstige 
ervaringen met de Commissie Milieu en Industrie worden genoemd. Niet al-
leen de projecten die uitgevoerd werden, maar ook de gezamenlijke me-
ningsvorming, voorlichting, etc. zijn van belang. Overigens zij opgemerkt 
dat waar bij reguleringen gebruik wordt gemaakt van normen (met name bij 
verwijzing naar normen) deze goede samenwerking gewaarborgd is wegens 
de door de normalisatie-instellingen gehanteerde procedures met betrek-
king tot het tussen alle belanghebbende groeperingen te voeren overleg. Bij 
milieuvriendelijke ontwikkelingsprojecten, die na goed overleg in gang ge-
zet zijn, doen zich toch problemen voor. Bedrijfstak-georiënteerde projecten 
werken niet steeds optimaal terwijl projecten die zich op specifieke bedrijven 
richten een element van concurrentievervalsing in zich dragen en geringere 
milieu-hygiënische verdiensten met zich mee brengen (zie bijlage 9). 

Interessant zijn ook de ervaringen op het terrein van de veiligheid in de ar-
beidssituatie; deze wijzen uit dat men bij het stellen van eisen aan de onder-
neming de ruimte moet laten zelf haar (innovatieve) oplossing te vinden. Te 
gedetailleerde specificaties reduceren de ruimte voor creativiteit. Bij de re-
gulerende instantie dient uiteraard een helder inzicht aanwezig te zijn in de 
technologische problemen en mogelijkheden, wil er sprake zijn van een zin-
vol en redelijk overleg tussen regelgever en onderneming. 

In dit verband is het (semi-)overheids-R en D-potentieel van betekenis 
maar ook de collectieve research die samen met bedrijven of door bedrijven 
onderling wordt verricht. De ondersteuning van bedrijven die zelf of samen 
met bij voorbeeld onderzoekinstellingen vernieuwingsprojecten aanpakken 
om aan regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden, energie, milieu, 
etc. te kunnen voldoen, is een innovatie bevorderend instrument. Daarnaast 
kan ook voorlichting stellig als zulk een instrument gezien worden. 

Eerder werd reeds het belang van duidelijkheid ten aanzien van gestelde 
en in de toekomst te stellen regels genoemd. Ook voorlichting aan de consu-
ment (over kwaliteit, facet-vereisten, veiligheid, etc.) kan via het wensenpak-
ket van die consument het produktiepakket en -proces van de producent ver-
anderen. In aansluiting hierop zou gedacht kunnen worden aan consumen-
tenpanels. 

Door in een vroeg stadium met de producent mee te denken zouden deze 
consumentenpanels aan de doelmatigheid van technologische vernieu-
wingsprocessen kunnen bijdragen. Bij de opstelling van normen waaraan 
produkten en/of diensten moeten voldoen, zijn de consumentenorganisaties 
reeds betrokken. Vaak komen bepaalde reguleringen in speciale industriële 
sectoren hard aan. 
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In een aantal gevallen zal men in het raakvlak van het reguleringen- en in-
novatiebeleid aangewezen zijn op een bedrijfstakgewijze aanpak. Daarnaast 
is speciale aandacht gewenst voor de positie van de kleine en middelgrote 
onderneming. 

In sommige sectoren (men denke bij voorbeeld aan de bouw) is er sprake 
van een zeer versnipperd geheel van plaatselijke vergunningen en regels. 
Voor zover de daarmee verbonden belemmeringen de mogelijkheden voor 
technologische vernieuwing (bij voorbeeld vanuit de facettenoptiek) nadelig 
beïnvloeden, is landelijke harmonisatie stellig gewenst. Dat geldt zeker ook 
in internationaal verband. Wanneer de eisen in een land bij voorbeeld ten 
aanzien van produktiemethoden veel strenger zijn dan elders, kan zo'n land 
economische activiteiten verliezen aan het buitenland of buitenlandse inves-
teerders afschrikken. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de opening van markten vanuit 
innovatie-oogpunt gewenst is en dat internationale harmonisatie van vrijwil-
lige normen en voorgeschreven eisen daar belangrijk toe kan bijdragen. In-
formatie ten aanzien van te stellen regels en eisen met betrekking tot techno-
logische problemen en mogelijkheden zijn van groot belang. 

Conclusies 

De Regering zal de betreffende overlegstructuren op de genoemde wense-
lijkheden attenderen. Deze zijn, nogmaals in het kort: 

- nader inzicht in de relatie tussen reguleringen en innovatie; 
- het betrekken van de aspecten die met innovatiebevordering verband 

houden in het reguleringsbeleid zodat onnodige belemmeringen worden 
voorkomen en 

- overleg tussen overheid, industrie en andere betrokkenen. 

Het R en D-potentieel dient, sterker dan tot dusver het geval was, inge-
schakeld te worden om zowel ten behoeve van de regelgevende instantie als 
ten behoeve van het bedrijfsleven technologische mogelijkheden aan te ge-
ven. In sommige gevallen zal zeker een bedrijfstak/accent nodig zijn. Daarbij 
kunnen verscheidene van de in deze nota aangekondigde maatregelen dien-
stig zijn. In de internationale samenwerkingsverbanden (in eerste instantie 
de EG) zal de regering de wenselijkheid van harmonisatie van eisen, regels 
en normen blijven benadrukken ten einde vergroting van markten te be-
werkstelligen en daarmee vernieuwingen te stimuleren. 

De Minister voor Wetenschapsbeleid, 
A. A.Th. M. vanTrier 

De Minister van Economische Zaken, 
G. M. V. van Aardenne 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
A. Pais 
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Bijlage 1 
Lijst van afkortingen 

AIST Agency for Industial Science and Technology (Japan) 
ANVAR Agence Nationale de Valorisat ion de la Recherche (Frankrijk) 
AME Adviesgroep Micro-elektronica 

BMFT Bundesminister ium für Forschung und Technologie (BRD) 
BMWi Bundesminister ium für Wirtschaft (BRD) 
BNP Bruto Nationaal Produkt 
BUOZ Beleidsnota over het Universitaire Onderzoek 

CASE Cooperative Awards in Science and Engineering (VK) 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CED Commissie van Economische Deskundigen (SER) 
CILO Coördinat iegroep Informat iesystemen Lopend Onderzoek 
CIMK Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedri j f 
COP Commissie Opvoering Produktiviteit (SER) 
COST Coopérat ion Européenne dans Ie domaine de la Recherche 

Scientif ique et Technique (EG) 
CPB Centraal Planbureau 
CSTB Commit tee for Science and Technological Policy (OESO) 

DECHEMA Deutsche Gesellschaft für chemischesApparatewesen e.V. (BRD) 
DGWB Directoraat-Generaal voor Wetenschapsbeleid 
DNA Desoxy-ribo-nucleïnezuur 

EEG Europese Economische Gemeenschap 
ECE Economische Commissie voor Europa 
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland 
EG Europese Gemeenschappen 
ESA European Space Agency 
ETIP Experimental Technology Incentive Program (VS) 
EVD Economische Voorl icht ings Dienst (EZ) 
EVE Economische Voorl icht ing en Exportbevorder ing (EZ) 

FAST Forecasting an Assessment in the f ield of Science and 
Technology (EG) 

FME Federatie Metaal en Elektrotechnische Industrie 
FOM Sticht ing voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (ZWO) 
FRN Council for Planning and Coordinat ion of Research (Zweden) 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

HTO Hoger Technisch Onderwi js 
HTS Hogere Technische School 

ICO Interdepartementale Coördinat iecommissie Overheidsaan-
schaff ingenbeleid 

IDC Industrieel Diensten Centrum 
IFO International Farmers Organization 
IGF Industrieel Garantiefonds 
IOE Interuniversitair Overleg Energieonderzoek 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15855, nrs. 1-2 169 



IOW 
IRO 

Interdepartementaal Overleg Wetenschapsbeleid 
Industriële Raad voor Oceanologie 

KEMA NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen 
KIWA Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen 
KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen 
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
KNCV Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging 

LES Licensing Executive Society 
LGM Laboratorium voor Grondmechanica 
LIOF Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering 

MATS Marine Technologisch Speurwerkprogramma 
MITI Ministry of International Trade and Industry (Japan) 

NAP Stichting Nederlandse Apparaten voor de Procesindustrie 
NEDECO Netherlands Engineering Consultants 
NIVR Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimte-

vaart 
NLRO Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek (TNO) 
NMI Nederlands Maritiem Instituut 
NOBIN Stichting Nederlands Orgaan voor de Bevordering van de lnfor-

matievoorziening 
NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
NPM Nederlandse Participatie Maatschappij 
NRC National Research Council (Canada) 
NRDC National Research Development Corporation (VK) 
NSF National Science Foundation (VS) 
NSP Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
OOM Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij 
ONRI Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs 
OREGO Coördinatiecommissie Onderzoek Rationeel Energiegebruik 
OTA Office of Technology Assessment (VS) 

PIANC Permanent International Association of Navigation Congresses 
PBIB Project Bevordering Informatievoorziening Bedrijfsleven 
Pil Project Industriële Innovatie 
PILP Pilot Industry-Laboratory Program 

RAWB Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid 
R&D Research and Development 
RDCJ Research and Development Corporation of Japan 
RND Rijksnijverheidsdienst (EZ) 
RKN Risiko Kapitaal Nederland 
RSV Rijn Schelde Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven NV 
RWS Rijkswaterstaat 

SCPB Sociaal en Cultureel Planbureau 
SEP NV samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven 
SER Sociaal-Economische Raad 
SON Stichting voor Scheikundig Onderzoek in Nederland 
SPRU Science Policy Research Unit (VK) 
SRC Science Research Council (VK) 
SSV Stafgroep Strategische Verkenningen TNO 
STT Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
STU The National Swedish Board forTechnical Development (Zwe-

den) 
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TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek 

TPD Technische Physische Dienst TNO-TH 
TWA Technisch Wetenschappelijk Attaché 

UF The National Development Fund (Zweden) 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

VEGIN Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland 
VMF Verenigde Machinefabrieken Stork-Werkspoor 

WIPO World Industrial Property Organisation 
WIR Wet Investeringsrekening 
WL Waterloopkundig Laboratorium 
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

ZWO Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onder-
zoek 
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1 Management consultants Krekel, Van der 
Woerd en Wouterse. «Evaluatie van innovatie 
bevorderende en belemmerende factoren in de 
sectoren landbouw, vliegtuigontwikkeling en 
natte waterbouw» 

Bijlage 2 
Innovatiebevorderende en 
belemmerende factoren in de 
sectoren landbouw, 
vliegtuigontwikkeling en natte 
waterstaat 

1. INLEIDING 

In deze bijlage worden enkele sectoren waar dankzij een intensieve sa-
menwerking tussen bedrijfsleven, onderzoekwereld en overheid met succes 
innovaties tot stand zijn gebracht nader geanalyseerd. Daarmee kan wellicht 
de vraag beantwoord worden of uit de specifieke, sectoreigen samenwer-
kingsverbanden en maatregelen die mede verantwoordelijk waren voor suc-
cesvolle vernieuwing meer algemeen geldige karakteristieken van succesvolle 
innovatie-ondersteuning te halen zijn. In opdracht van het Directoraat-Gene-
raal voor Wetenschapsbeleid heeft een onafhankelijk organisatieadviesbu-
reau1 een evaluatiestudie gemaakt van innovaties in drie sectoren, te weten: 
landbouw, vliegtuigontwikkeling en natte waterstaat. 

In totaal zijn door het adviesbureau tien projecten geëvalueerd. In de land-
bouwsector is een viertal projecten in de sfeer van verbetering van de aard-
appelopbrengst en "kwaliteit, en een betreffende het voorbakken van 
«chips» besproken. In de sector vliegtuigontwikkeling zijn de F27-, F28- en 
F29-projecten geëvalueerd en bij de natte waterstaat de blokkenmat, de as-
faltsteenmat en het grondverdichtingsschip. 

Voor alle praktijkgevallen is aangegeven welke factoren bevorderend of 
belemmerend hebben gewerkt op innovatie. Met name is gezocht naar fac-
toren die betrekking hadden op de mate waarin het kennispotentieel in de 
praktijk tot waarde komt. 

In tabel 1 zijn de gehanteerde factoren omschreven en toegelicht. Zoals 
deze tabel laat zien zijn de factoren ingedeeld in drie categorieën, respectie-
velijk betrekking hebbend op de voortbrenging, op de overdracht en op de 
toepassing van kennis. 

Na een beschouwing in § 2 over de verschillende sectoren, waarbij ge-
bruik is gemaakt van gegevens van de departementen, komen in § 3, 4 en 5 
de evaluaties van het bureau KWW aan de orde. In § 6 gaan ondergeteken-
den in op de evaluatie en conclusies van het bureau. 
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Tabel 1. De factoren die bevorderlijk of belemmerend zijn voor de mate waarin het kennispotentieel in de praktijk 
tot waarde komt (Ontleend aan het rapport van KWW, bli. 19) 

Omschrijving Toelichting 

Factoren gelegen in de voortbrenging van kennis: 

a. de relatieve kracht (niveau, reputatie) van 
het onderwijs-onderzoekcomplex (objectief 
gezien) 

b. de autonome positie ervan (politiek; macht) 
naar buiten (vermogen om mankrachten midde-
lenstroom te handhaven) en naar binnen (ver-
mogen om als toonaangevend door het «vak» ge-
accepteerd te worden, b.v. ten aanzien van 
kwaliteitsnormen) 

z. de marktgerichtheid van onderzoek van de 
beoefenaren en van de resultaten en hun 
«zendingsdrift» (push-intensiteit) 

d. typering van de onderzoekssfeer (fundamen-
teel dan wel probleemoplossend gericht) 

afhankelijk van de mensen (coryfeeën en 
van de organisatie (reputatie instituut in 
de wereld); staat van dienst, vermogen om 
vitale vragen op te lossen 

te toetsen door meningen van in- en out-
siders, budgetomvang kennisfase in rela-
tie tot sectoroutput, kenmerken externe 
relaties en interne organisatie; historie 
belangrijk; ook zichtbaar door de mate 
waarin externe en interne sectoroverwegin-
gen en interne instituutoverwegingen in 
de programmakeus worden betrokken 

te toetsen door de fractie jonge produkten/ 
diensten in de output van de sector; door 
de wijze waarop «de markt» in de project-
keuze wordt betrokken 

afhankelijk van de karakteristiek van de 
kennis-vraag dient de juiste mix van prak-
tisch en theoretisch onderzoek aanwezig te 
zijn 

Factoren gelegen in de overdracht van kennis (inclusief de relatie kennis—praktijk): 

e. bemanning (kwaliteit, kwantiteit) van de in-
frastructurele organisatie 

f. sociaal-culturele verwantschap van de beslis-
sers bij «kennisvoortbrenging» en bij «toe-
passing» 

g. karakter van de organisatie in de sector en 
de mate waarin hierin kennis en toepassing 
zijn geintegreerd (verticaal) 
h. vermogen om van de ene fase van ontwik-
keling naar de andere te komen 

i. niet-personele infrastructuur (vakbladen, 
databank, pilot-projecten) 

kwaliteit voor wat betreft algemene sector-
kennis en -achtergrond (doorstroming men-
sen, b.v. docenten, onderzoekers, onder-
nemers), didactisch vermogen en over-
tuigingskracht 

zelfde achtergrond qua sociaal/culturele 
kenmerken, zelfde opleidingsinstituut of 
•niveau, zelfde sfeer, algemeen: zelfde 
normen- en waardenstelsel 

organisatorische kracht verticaal 
(tussen voortbrenging, overdracht en 
toepassing) 
• soms gaat het goed tot laboratorium-machine 
en faalt de overdracht naar de machine-
industrie 

Factoren gelegen in de toepassing van kennis: 

j . culturele saamhorigheid ondernemers 

k. scherpte onderlinge concurrentie 

I, houding en ambitie ondernemers, ver-
nieuwingstraditie (pull"intensiteit) 
m. machtsstructuur in sector (verbrokkeld 
— veel kleine — enkele grote — een tiental 
even sterke) 

n. organisatiegraad/hechtheid samenwerking/ 
kwaliteit/overtuigingskracht branche-orga-
nisatie, in relatie tot innovaties 
o. sectorpolitiek van de overheid 

p. externe kansen door innovatie, c.q. externe 
dreiging/achterstand op het gebied van 
innovatie (buitenlands niveau) 
q. homogeniteit van het produkt van de sector 

historisch bepaald (boeren, boekverkopers 
en -uitgevers) en b.v. door hun taakop-
vatting (marktgericht of produktgericht) 

b.v. als gevolg van de gang van zaken in 
de nationale bedrijfstak 

b.v. samen defensief, samen innoverend 
of strikt individueel 

enkele grote met samen een groot markt-
aandeel «trekken» veelal de sectorprojec-
ten, zeer veel kleine komen vaak moeilijk 
tot een beleid 

b.v. overheidsmiddelen en -garanties voor 
research om sector te handhaven 

in hoeverre draagt één stap vooruit bij aan 
de verbetering van de gehele sector 
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2. SITUATIESCHETS VAN DE ONDERZOCHTE SECTOREN 

2.1. Landbouw 

De landbouwsector kende tot het einde van de vorige eeuw weinig over-
heidsbemoeienis. Als uitvloeisel van de landbouwcrisis van de jaren '80 en 
'90 van de vorige eeuw begon zich onder de agrariërs een geneigdheid tot 
bundeling en organisatie te ontwikkelen, gericht op versterking van: 

- economische marktmacht (coöperaties voor aan- en verkoop, produkt-
verwerking, kredietverlening); 

- politiek-economische macht (standsorganisaties). 
Beide vormen van machtsversterking houden verband met de - toen en 

ook nu nog - voor de meeste landbouwprodukten geldende marktvorm van 
volledige mededinging. 

In de sterk veranderde omstandigheden van deze eeuw is in de landbouw 
een proces van selectieve aanpassing aan de technische en economische 
ontwikkeling mogelijk gebleken. Kenmerkend voor deze aanpassing is dat: 

- enerzijds een verhoudingsgewijs kleinschalige produktiestructuur in 
stand is gebleven; 

- anderzijds de resultaten van wetenschap en techniek beschikbaar ko-
men met behulp van op bedrijfstakniveau georganiseerde activiteiten en in 
de afzonderlijke bedrijven kunnen worden toegepast en benut. 

Deze ontwikkeling verliep in nauwe samenwerking tussen de overheid en 
het georganiseerde bedrijfsleven. Zij steunde op een gemeenschappelijk uit-
gangspunt inzake de gewenste ontwikkeling, namelijk behoud en zo moge-
lijk versterking van de positie van onze landbouw op de (inter)nationale 
markt. 

Dit is voor de Nederlandse landbouw, met zijn grote afhankelijkheid van 
export, van grote betekenis. Onderzoek, onderwijs en voorlichting zijn in dit 
verband beproefde en nog steeds gehanteerde beleidsinstrumenten van de 
overheid. 

Wezenlijke bestanddelen van het overheidsbeleid ten aanzien van de land-
bouw zijn het markt- en prijsbeleid en het structuurbeleid. In EG-verband 
wordt tegenwoordig een markt- en prijsbeleid gevoerd, dat onder meer be-
oogt de sterke prijsschommelingen voor landbouwprodukten en de bijbeho-
rende inkomensschommelingen van de producenten zoveel mogelijktegen 
te gaan. Op nationaal niveau kennen we het structuurbeleid, dat naast de 
klassieke pijlers van onderzoek, onderwijs en voorlichting de verbetering 
van de inrichting van het platteland door middel van cultuurtechnische en 
andere infrastructurele werken omvat. 

Opvallend voor de sector landbouw is, zoals hiervoor reeds werd vermeld, 
dat verhoudingsgewijs een kleinschalige produktiestructuur in stand is ge-
bleven. Dit is een belangrijk onderscheid met de twee hierna te bespreken 
sectoren. Het uit zich wat betreft het onderzoek bij voorbeeld in een groot 
aantal testfaciliteiten. Voor verbetering van de concurrentiepositie van de 
landbouw vormen verhoging van de produktiviteit en kwaliteitsverbetering 
van de produkten de grondslag. Hiertoe werd en wordt veel onderzoek ver-
richt in diverse hierna te noemen instellingen. 

Proefstations 

Deze staan het dichtst bij de agrarische gebruikers en leggen zich toe op 
een specifieke bedrijfstak (bloemisterij, fruitteelt, akkerbouw, etc). Het gaat 
er daarbij om de integratie van kennis uit een groot aantal vakgebieden op 
het niveau van toegepast onderzoek" en ontwikkelingswerk tot stand te 
brengen. De bedrijfstak zelf heeft grote bestuurlijke invloed op de onder-
zoekprogramma's en draagt bij in de kosten. 
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Instituten voor landbouwkundig onderzoek 

Het is duidelijk dat proefstations bij het oplossen van de praktijkproble-
men of bij innovaties uit het buitenland voor vragen gesteld worden, die al-
leen met een meer diepgaand onderzoek op te lossen zijn. Om deze reden 
zijn eertijds instituten in het leven geroepen, die zich vanuit één vakgebied 
richten op één aspect voor een groot aantal deelsectoren tegelijk. Deze zoge-
naamde vakinstituten doorsnijden het stelsel van de sectorgewijs opgezette 
proefstations en hoeven in principe geen directe relaties met de eindverbrui-
kers te onderhouden, bij voorbeeld niet waar de voorlichtingsdiensten en 
het onderwijs als intermediair optreden. Met de verwerkende en toeleveren-
de industrie bestaan die contacten wel. 

Landbouwhogeschool en Veterinaire Faculteit 

De vakinstituten zijn niet altijd in staat bij het toegepaste onderzoek ook al-
le elementaire vraagstukken op te lossen. Zodoende ontstaat de behoefte 
aan gericht fundamenteel onderzoek. 

Hier ligt ook de aansluiting met de universitaire wereld, in het bijzonder 
met de Landbouwhogeschool en de Faculteit der Diergeneeskunde van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 

m 

Organisatie TNO 

Binnen de Voedingsorganisatie TNO wordt onderzoek verricht op het ge-
bied van vlees (met uitzondering van pluimvee), vis en meelprodukten. 

Overige organisaties 

Op het gebied van de toelevering, afname en verwerking van produkten 
verrichten diverse instanties eveneens verwant onderzoek. Wij gaan hier nu 
niet verder op in. 

Coördinatie van de onderzoekprogramma's 

De activiteiten van de onderzoekinstellingen, die vallen onder het Ministe-
rie van Landbouw en Visserij worden getoetst door de Commissie van Over-
leg inzake het Landbouwkundig Onderzoek. 

Om de doelmatigheid en de coördinatie van alle onderzoekactiviteiten te 
bevorderen, is de Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek 
(NRLO) in het leven geroepen. 

In dit.orgaan is de vraag naar onderzoek gebundeld in zogenaamde pro-
gramma-adviescommissies en het aanbodvan onderzoek in zogenaamde 
coördinatiecommissies. 

De hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekinstellingen in 
deze commissies, ondersteund door een informeel netwerk van persoonlijke 
contacten, maakt het mogelijk dat de behoeften van het bedrijfsleven goed 
doorwerken in de programmering van het onderzoek. 

Landbouwvoorlichtingsdienst 

Naast de informatie-overdracht van onderzoek naar onderwijs bestaat er 
binnen de landbouwsector een uitgebreid stelsel van kennisoverdracht van 
het onderzoek naar de praktische gebruiker. De doorstroming van onder-
zoekresultaten naar de praktijk vindt hoofdzakelijk plaats door middel van de 
Landbouwvoorlichtingsdienst die daartoe als intermediair 22 «vertaal»bu-
reaus heeft. In deze zogenaamde Consulentschappen in Algemene Dienst 
worden de onderzoekresultaten gewogen op hun praktische toepasbaar-
heid, geïntegreerd en door middel van instructie doorgegeven aan de voor-
lichters in het veld; de gebruiker wordt daarnaast door middel van artikelen 
in vakbladen of door afzonderlijke publikaties ook rechtstreeks benaderd. 

Verder wordt direct gerapporteerd aan uiteenlopende belanghebbende in-
stanties. 
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Landbouwonderwijs 

Het landbouwonderwijs wordt verzorgd door de Landbouwhogeschool, 10 
hogere, 45 middelbare en 130 lagere agrarische scholen, aangevuld door het 
agrarische leerlingenstelsel, het agrarische cursusonderwijs, her- en bij-
scholingscursussen, het formele post-academisch onderwijs, en de leraren-
opleidingen. Er wordt naar gestreefd de docenten van de middelbare en ho-
gere agrarische scholen in blijvend contact te houden met de vakgroepen 
van de Landbouwhogeschool door middel van studiebijeenkomsten, infor-
matiedagen, e.d. Op deze wijze kunnen de vakdocenten kennis nemen van 
nieuwe ontwikkelingen en inzichten die medewerkers van instituten en 
proefstations en de vakgroepen van de Landbouwhogeschool ter beschik-
king hebben en wordt tegelijk informatie over gewenst onderzoek onder de 
aandacht van de onderzoekers gebracht. 

2.2. Vliegtuigontwikkeling 

In tegenstelling tot de vorige sector is de vliegtuigindustrie in Nederland 
geconcentreerd in één bedrijf, Fokker. De huidige omzet van Fokker, waar ca. 
7600 man werken, bestaat voor ca. 80% uit de vervaardiging van civiele 
vliegtuigen, respectievelijk delen daarvan (F27, F27 MPA, F28, Airbus en 
SD3-30) en voor ca. 20% uit militaire opdrachten, alsmede ruimtevaart en 
overige opdrachten (o.a. F16, IRAS en Ariane). 

Daarnaast kent Nederland één centrum voor luchtvaartonderzoek, het Na-
tionaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium. 

Dat laboratorium staat ten dienste van de nationale vliegtuigindustrie, de 
vliegtuiggebruikers (Kon. Luchtmacht, Kon. Marine en KLM) en de Rijks-
luchtvaartdienst. Tevens worden onderzoekingen uitgevoerd in opdracht 
van buitenlandse bedrijven. Het totale personeelsbestand van het NLR be-
draagt ca. 700 man. De primaire verantwoordelijkheid van dat instituut berust 
bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Naast het NLR kent Nederland het Nederlands Instituut voor Vliegtuigont-
wikkeling en Ruimtevaart. Het personeelsbestand van het NIVR bedraagt ca. 
25 man. De primaire verantwoordelijkheid voor het in 1948 opgerichte lnsti-
tuut berust bij het Ministerie van Economische Zaken. De overheidssteun 
voor de ontwikkeling van vliegtuigprojecten wordt niet rechtstreeks ver-
strekt aan de industrie maar aan dit NIVR, dat namens de overheid is belast 
met het beheer van de goedgekeurde projecten. De onderzoekingen die het 
NLR in dit verband verricht, worden eveneens afzonderlijk door het NIVR op-
gedragen. Bewust is voor dit uitgangspunt gekozen. NLR en Fokker staan 
hierdoor onafhankelijk van elkaar, waardoor de vereiste samenwerking tus-
sen beide instellingen optimaal is. Bovendien kan het NIVR hierdoor beter 
controleren en richting geven. 

Ten slotte dient vermeld te worden de Afdeling Luchtvaart en Ruimte-
vaarttechniek van de Technische Hogeschool te Delft, waar de opleiding van 
vliegtuigbouwkundige ingenieurs wordt verzorgd. Het personeelsbestand 
van deze afdeling bedraagt 160 man. Hoewel er geen sprake is van een abso-
lute taakafbakening van werkterreinen tussen de betrokken onderzoekinstel-
lingen ligt bij de Technische Hogeschool de nadruk op het fundamentele on-
derzoek. De taak van de industrie ligt in het bijzonder op het gebied van de 
ontwikkeling en de produktie. Het werkterrein van het NLR omvat de funda-
mentele onderzoek" en ontwikkelingswerkzaamheden, maar richt zich vooral 
op het gebied daartussen. Verder heeft het NLR een belangrijke taak bij de 
overdracht van technologische kennis. Behalve het eigen speurwerk worden 
alle nationale (en ook de buitenlandse) researchwerkzaamheden van het 
NLR in opdracht uitgevoerd, hetzij in opdracht van het NIVR, hetzij in op-
dracht van de vliegtuiggebruikers of de Rijksluchtvaartdienst. Er is voor deze 
structuur gekozen en niet voor financiering door directe overheidssubsidies, 
ten einde het toegepaste onderzoek doelbewust richting te kunnen geven. 
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De ontwikkeling van een nieuw vliegtuigproject geschiedt door Fokker, 
waarbij bepaalde deelonderzoekingen (windtunnelmetingen, sterkte-onder-
zoek) worden gedaan door het NLR. Alle na-oorlogse vliegtuigprojecten (de 
lesvliegtuigen S13 en S14, de verkeersvliegtuigen F27 en F28, en de Neder-
landse participatie in de Atlantic, Airbus, VFW614en SD3-30) konden 
slechts ontwikkeld worden dankzij financiële steun van de overheid. De kos-
ten, tijdsduur en risico's die aan de ontwikkeling van dergelijke projecten zijn 
verbonden, zijn zo groot dat realisering zonder overheidssteun niet wel 
denkbaar is. Bij de serieproduktie dient deze ontwikkelingssteun te worden 
terugbetaald. Na terugbetaling volgen nog extra betalingen aan het NIVR 
via een royaltybeding. De financiering van zo'n serieproduktie komt in prin-
cipe ten laste van de industrie en zij draagt de hieraan verbonden risico's. 

Door de veranderde omstandigheden en het feit dat nieuwe ontwikke-
lingsprojecten steeds grotere investeringen vergen alsmede door het in het 
algemeen technisch zeer geavanceerde werk met een lange tijd tussen fun-
damenteel onderzoeken produktie (10-15 jaar) wordt Fokker genoodzaakt 
tot vérgaande internationale projectsamenwerking. Ook tussen de research-
instituten is er een toenemende internationale samenwerking. Het NLR wis-
selt met soortgelijke instituten in andere landen resultaten uit van funda-
mentele en basisresearch. 

Ook de planning van deze research geschiedt in toenemende mate geza-
menlijk, maar de uitvoering en financiering gebeuren weer op nationale ba-
sis. Voor projectgerichte research en in nog sterkere mate voor ontwikkeling 
is er tot op heden niet of nauwelijks samenwerking op internationaal niveau. 

2.3. Natte Waterstaat 

Nationale urgentie 

De lage ligging van ons land noodzaakt tot bescherming tegen het water. 
Dit deed men eerst individueel en daarna meer gezamenlijk. In waterschap-
pen begon men de aanleg en het onderhoud van de dijken en de afwatering 
te regelen. De door centralisatie van de waterstaatstaak ontstane Rijkswater-
staat (RWS) heeft in de loop der jaren nog vele andere taken toebedeeld ge-
kregen. 

Op het gebied van de bescherming tegen het water heeft men met name 
na de Tweede Wereldoorlog (watersnood in 1953) in Nederland een know-
how kunnen opbouwen, die uniek in de wereld mag worden genoemd. De 
expertise ligt bij de Rijkswaterstaat, laboratoria, de ingenieursbureaus en de 
aannemers. Doordat men in deze sector succesvol is geweest in het prak-
tisch oplossen van de grote vraagstukken heeft men, gebaseerd op de aan-
wezige expertise, een grote autonomie verworven. 

Bij de Oosterscheldewerken is er één opdrachtgever en één combinatie 
van alle belanghebbenden aan de kant van de aannemers. De vernieuwing is 
in eerste instantie gericht op de interne behoeften. De hogere eisen die door 
de maatschappij aan de «produkten» en het «produktieproces» worden 
gesteld vormen met de beperkende randvoorwaarden van de beschikbare 
budgetten mede een prikkel tot een natuurlijk verlopend innovatieproces, 
dat uitdagingen stelt aan de Rijkswaterstaat en aan het opdrachtnemend be-
drijfsleven. De Rijkswaterstaat-vraag is veelal op vernieuwing gericht, zowel 
naar produkt als naar werkwijze. In een groot aantal gevallen is de behoefte 
vroegtijdig bekend (Deltawerken en ook andere infrastructuurwerken) zodat 
het bedrijfsleven gelegenheid krijgt daar op in te spelen. 

De relatie tussen de Rijkswaterstaat en de aannemerij is een tamelijk vas-
te, waardoor samenwerkingen zijn ontstaan die stimulerend werken en ten 
dele ook zijn geïnstitutionaliseerd in onderzoeksamenwerkingen onder meer 
op het gebied van de baggertechniek, technische voorschriften en ook in de 
wegenbouw en de verkeerstechniek. De relatie tussen de Rijkswaterstaat en 
de industrie loopt vaak via de aannemerij maar is soms ook direct aanwezig. 
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Onderzoek en kennisoverdracht 

Binnen Rijkswaterstaat bestaan speciale diensten die een ondersteunende 
taak hebben op het gebied van het bouwen of op technisch-wetenschappe-
lijk gebied. Die ondersteuning strekt zich uit van vrij routinematige activitei-
ten tot toegepast speurwerk zoals dat onder andere zijn vorm vindt in het 
programma voor Toegepast Onderzoek van de Waterstaat (TOW), waaraan 
medewerking wordt verleend door het Waterloopkundig Laboratorium, het 
Laboratorium voor Grondmechanica, de Technische Hogeschool Delft, het 
Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation, het Instituut voor Bouwmate-
rialen en Bouwconstructies (TNO-IBBC), de Dienst Publieke Werken Amster-
dam en de Dienst Gemeentewerken Rotterdam. 

Dit programma vergt jaarlijks een bedrag in de orde van grootte van 10 
min. gulden. Bij kust- en oeverwerken zijn in de afgelopen dertig jaar vele 
nieuwe produkten en werkwijzen ontstaan. Bij de Deltadienst van de Rijks-
waterstaat bestaat een afdeling ontwikkeling nieuwe werkmethoden en bij 
de aannemersvereniging voor kust- en oeverwerken een technische commis-
sie die zich naast anderen daarmee bezighouden. Veelal is sprake van geza-
menlijke ontwikkelingsactiviteiten van de Rijkswaterstaat en de aannemerij. 
Daaruit zijn onder meer ontstaan: blokkenmatten, steenasfaltmatten, onder-
waterasfalt, basaltblokken, kunststofweefsels en gespecialiseerd materieel 
zoals steenstorters, blokkenvaartuigen, afzinkpontons en asfaltschepen. 

De Rijkswaterstaat beschouwt het als zijn taak te bevorderen dat de ten las-
te van de algemene middelen door de eigen dienstonderdelen en de betrok-
ken onderzoekinstituten verkregen know-how doorstroomt naar het bedrijfs-
leven, ten einde daardoor een zo groot mogelijk spin-off te bereiken. De 
Rijkswaterstaat tracht dit onder andere te bereiken: 

- via een regeling met de Orde van Nederlandse Raadgevende lnge-
nieursbureaus. Deze regeling schept voor de particuliere bureaus de moge-
!ijkheid een aantal technische medewerkers bij de Rijkswaterstaat te werk te 
stellen ten einde hun kennis te verbreden en/of te verdiepen. 

- via het TOW-programma. Overigens zij opgemerkt, dat de resultaten 
van alle TOW-onderzoekingen vrij toegankelijk zijn. 

- via afspraken met Netherlands Engineering Consultants (NEDECO). 
Voor zover particuliere ingenieursbureaus bij werken in het buitenland be-
hoefte hebben aan een specialistische inbreng van de Rijkswaterstaat op 
een gebied waarop zij (ook in onderlinge combinatie) niet over de nodige 
deskundigheid beschikken en de Rijkswaterstaat wel, kan deze inbreng in 
het kader van de NEDECO-organisatie zo mogelijk worden geleverd. 

- via (de Nederlandse sectie van) de Permanent International Association 
of Navigation Congresses (PIANC). Het belang van deze wereldwijde organi-
satie die door meer dan veertig deelnemende landen wordt gesponsord, is 
groot. Via dit PIANC vindt tussen overheidsinstellingen, wetenschappelijke 
instellingen en instituten, ingenieursbureaus en bedrijfsleven veel uitwisse-
ling van kennis en ervaring plaats. 

- via inschakeling van het Waterloopkundig Laboratorium en het Labora-
torium voor Grondmechanica. Mede als gevolg van het in deze laboratoria 
in samenwerking met de gespecialiseerde diensten van Rijkswaterstaat uit-
gevoerde onderzoek inzake de grote waterbouwkundige werken in Neder-
land heeft de technisch-wetenschappelijke kennis van de laboratoria een 
grote vlucht genomen. Verder behoort het tot hun taak de verworven kennis 
langs wetenschappelijke weg te verbreden en te verdiepen met het doel de-
ze te kunnen uitdragen op zodanige wijze dat de technische wereld daarvan 
zelfstandig gebruik kan maken. 

De sociaal-culturele verwantschap is in deze sector zeer hoog. 
Er bestaat slechts één afdeling van één Technische Hogeschool en er zijn 

HTS-en waar de ingenieurs worden opgeleid. Naast het post-academiale on-
derwijs bestaan er vak- of probleemgerichte her- en bijscholingscursussen. 
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3. EVALUATIE VAN DE SECTOREN 

Zoals in de inleiding is vermeld, heeft het bureau Krekel, Van der Woerd 
en Wouterse (KWW) een tiental projecten geëvalueerd en getoetst aan facto-
ren zoals weergegeven in tabel 1. Het bureau concludeert vervolgens welke 
factoren bevorderend of belemmerend hebben gewerkt bij het tot stand ko-
men van innovatie. De conclusies van KWW worden hieronder sectorgewijs 
integraal gegeven. 

Landbouw 

In de landbouwsector wordt zeer veel aandacht besteed aan onderzoek en 
ontwikkeling. De technologievoortbrengers (onderzoekers) staan hierin cen-
traal. Toch zijn enkele commercieel interessante successen een duidelijk ge-
volg van demand-pull. 

De kennis die wordt gegenereerd, wordt door de effectieve (doch kostba-
re) organisatiestructuur en de goede voorwaarden die men weet te creëren 
(hoge scholingsgraad) on adequate wijze aan de toepassers van kennis 
doorgegeven. 

Bij de bepaling van de onderzoekactiviteiten is de consument op de ach-
tergrond geplaatst. Zowel in het binnen- als buitenland kan het kennisaan-
bod hierdoor niet optimaal op de vraag aansluiten, waardoor wellicht toch 
nog veel kansen worden gemist. 

Vliegtuigontwikkeling 

De Nederlandse luchtvaartsector beschikt over een gezien de omvang van 
ons land uitgebreid research- en ontwikkelingspotentieel van hoge kwaliteit. 
Innovatie is in deze sector een levensvoorwaarde. Technisch gezien kan de 
Nederlandse vliegtuigindustrie hierbij voldoende meekomen. 

Marktontwikkelingen elders dwingen de Nederlandse vliegtuigindustrie 
ertoe steeds grotere projecten te entameren die elders in de wereld de poli-
tieke interessesfeer raken. Door de omvang van de projecten en de politieke 
factor neemt het risico bij nieuwe vliegtuigprojecten toe. 

Naast het vinden van participanten voor een nieuw vliegtuigproject is 
steun van de overheid vanwege de externe omstandigheden onontbeerlijk. 
Het kanaal dat hiervoor met de overheid bestaat, het NIVR, kan vergeleken 
met andere sectoren van nijverheid als zeer gunstig worden beoordeeld. 

Binnen de sector vliegtuigbouw zijn de marktgerichtheid van onderzoek 
en onderwijs alsook de kennisoverdracht naar de praktijk optimaal. 

Natte waterbouw 

Wanneer Nederland er omstreeks 1985 in zal slagen de gehele know-how 
op het gebied van grote natte werken - zoals die aanwezig is bij de overheid, 
de laboratoria, de ingenieursbureaus en de aannemers - als één pakket op 
de wereldmarkt tot waarde te brengen, zal dit slechts kunnen doordat in de-
ze jaren bij de Oosterscheldewerken de samenwerking tussen overheid en 
aannemers - afgedwongen door extreme eisen aan de taakuitvoering 
gesteld - tot innovatie en tot ervaringen in coöperatie heeft geleid en nog 
leidt, die anders niet tot stand zouden zijn gekomen. 

Maar als men het voor 1985 aangeduide doel inderdaad wil bereiken zal 
de samenwerking - met name met de ingenieursbureaus - op een veel meer 
intensieve, systematische en doelgerichte wijze verder moeten worden ont-
wikkeld dan nu - incidenteel - gebeurt. 

De innovaties bij de Oosterscheldewerken zijn indrukwekkend en laten 
zien dat in geval van «moeten» met de daarbij behorende grootse aanpak 
een sector die in zijn traditionele vorm weinig vernieuwend is, een «grote 
sprong voorwaarts» kan maken. 
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4. INIMOVATIEBEVORDERENDE FACTOREN 

Uit het vergelijkende onderzoek destilleert KWW factoren die bevordelijk 
voor innovatie zijn, en vervolgens tracht het bureau een algemene trend 
voor succesvolle innovaties te signaleren. 

Uit dit onderzoek, waarin de sectoren landbouw, vliegtuigontwikkeling en 
natte waterbouw beschouwd zijn, blijkt dat vooral de factoren die liggen in 
de voortbrenging en toepassing van kennis de voornaamste stimulans tot 
innovatie zijn geweest. 

In alle geanalyseerde projecten blijkt de kwaliteit van het onderwijs-onder-
zoekcomplex (a)1 een belangrijke factor te zijn. Hiermee wordt bedoeld het 
vermogen om vitale vragen op te lossen. Tevens blijkt algemeen (p) dat de 
prikkel tot innoveren in belangrijke mate wordt bepaald door de externe be-
dreigingen (concurrentie bij voorbeeld in de vliegtuigontwikkeling, bescher-
ming tegen water bij voorbeeld voor de waterbouw) of juist door de ervaren 
mogelijkheden (bij voorbeeld in de landbouw). In de sector vliegtuigbouw 
overigens acht KWW de bedreigingen voor de Nederlandse sector groter 
dan de kansen. 

Verder blijken belangrijke factoren die tot succesvolle vernieuwingen heb-
ben geleid, te zijn het vermogen om van de ene fase van ontwikkeling naar 
de andere te komen (h) en de positieve houding en ambitie van de onderne-
mers op het punt van vernieuwing (I). De laatste factor, ook wel vernieu-
wingsélan genoemd, is niet voor alle drie der sectoren gelijkwaardig. De ver-
nieuwingstraditie is bij de natte waterbouw gering; en pas recent (zie bij 
voorbeeld de Oosterscheldewerken) is Rijkswaterstaat hieraan meer syste-
matische sterke impulsen gaan geven. 

In iets mindere mate blijken sterk innoverende factoren te zijn de autono-
me positie van het onderwijs-onderzoekcomplex (b), de marktgerichtheid 
van het onderzoek (c), en de bemanning van de infrastructurele organisatie 
(e). Volgens het onderzoek van KWW werken de laatste twee factoren voor 
de natte waterbouw negatief. Voor de sector landbouw beoordeelt KWW de 
marktgerichtheid negatief, omdat de verbinding naar de consumentenmarkt 
zwak is. Waar het gaat om institutionele markten (exporteurs, telers, verwer-
kers) is de marktgerichtheid sterk. 

Verder geldt specifiek voor de landbouwsector dat deze voor een aantal 
succesvolle projecten een koppeling heeft weten te leggen tussen funda-
menteel en probleemgericht onderzoek (d). In deze sector zijn mede enige 
innovaties van de grond gekomen doordat men gebruik heeft weten te ma-
ken van de verticaal georganiseerde integratie tussen voortbrenging, over-
dracht en toepassing van kennis (g). Voor de natte waterbouw heeft de cul-
turele saamhorigheid van ondernemers een positieve invloed (j). 

5. REPRESENTATIVITEIT EN AANBEVELINGEN 

In deze kwalitatieve studie zijn door het bureau Krekel, Van der Woerd en 
Wouterse de belangrijkste factoren die hebben geleid tot succes, in beeld 
gebracht. De gevonden resultaten geven een discussiekader aan voor een 
praktische benadering van de sterke en zwakke punten in andere sectoren. 
Men moet echter voorzichtig zijn als men uit deze gevallen conclusies wil 
trekken voor andere sectoren. Immers, de beschouwde sectoren wijken op 
een aantal karakteristieke punten duidelijk af van andere bedrijfstakken. Zo 
bestaan in enkele sectoren zogenaamde gesloten circuits. Dit betekent dat 
tussen de fasen van voortbrenging, overdracht en toepassing van kennis 
geen vrije markt aanwezig is: veelal dezelfde beslissers nemen geheel of ten 
dele beslissingen over alle drie de fasen. Dit betekent overigens niet dat er 
geen relaties naar buiten zijn, zoals bij voorbeeld met onderzoekorganisaties 
in het buitenland. Vervolgens is in deze sectoren, in afwijking van vele ande-
re gebieden, de overheid veruit de belangrijkste financier van het onderzoek, 

Zietabeii. met andere woorden het particuliere bedrijfsleven draagt nauwelijks onder-
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zoekrisico. Tevens is er meer dan elders duidelijk sprake van een hechte ge-
meenschap met een gemeenschappelijke achtergrond van de meeste van de 
beslissers. Van oudsher kennen landbouw en vliegtuigontwikkeling een 
hoog budget voor onderzoek en ontwikkeling. 

Ten slotte worden door Krekel, Van der Woerd en Wouterse, mede op 
grond van de evaluaties van de bestudeerde praktijkgevallen, een aantal al-
gemene aanbevelingen gedaan. Hieronder zullen wij onze conclusies aan 
deze aanbevelingen verbinden. 

6. SLOTBESCHOUWING EN CONCLUSIES 

Men onderkent in elk van de drie sectoren de grote betekenis van een sterk 
onderzoekpotentieel. Een sterk innoverende sector is ontstaan mede door 
een krachtig ondersteunend overheidsbeleid dat gebaseerd is op nationale 
urgentie en gesteund door de Nederlandse samenleving. 

Dat is er mede de oorzaak van dat in Nederland een aanzienlijke know-how 
aanwezig is zowel in de landbouwsector, in de vliegtuigsector, als op het ge-
bied van de grote natte werken. 

Wat dit laatste terrein betreft is nog op te merken - dit gezien ook de op-
merkingen die het bureau Krekel, Van der Woerd en Wouterse maken - dat 
de Nederlandse overheid ernaar streeft deze know-how als één pakket op 
de wereldmarkt tot waarde te brengen. 

Een voorbeeld hiervan is de mogelijke havenbouw in China ten behoeve 
waarvan een soort consortium is gevormd waarbij Koninklijke Bos Kalis 
West-Minster de coördinator is van een aannemersgroep en NEDECO de 
consultantsgroepen en de know-how van Rijkwaterstaat zal inbrengen, ter-
wijl IHC Holland is belast met de bundeling van de materiaalleveranties. De 
overheid tracht op diverse wijzen de onderlinge samenwerking te verbete-
ren en de mogelijkheden te verruimen. 

Het incorporeren van geavanceerd uitgevoerde aardkundige verkennin-
gen en daarop gebaseerde infrastructurele planning in het reeds bestaande 
pakket is bij voorbeeld een mogelijkheid die daartoe nader onderzocht zal 
worden (zie bijlage 5 waar ook Delta-technieken ter sprake komen). Het voor-
gaande is één voorbeeld van de veranderde omstandigheden waarvan met 
name in de natte waterbouw en ook wel in de vliegtuigontwikkeling sprake 
is. 

Overigens onderschrijft de Regering niet zonder meer dat in de laatst ge-
noemde sector van de vliegtuigontwikkeling de bedreigingen groter zouden 
zijn dan de kansen. Dit te meer daar de vermelde feiten (zie paragraaf 3.3, blz. 
40 van het rapport) juist een rechtvaardiging inhouden om, onder bepaalde 
voorwaarden, met succes nieuwe vliegtuigbouwprojecten te entameren. 

In het algemeen brengen deze omstandigheden met zich mee dat uitvoer-
ders en onderzoekinstellingen zich meer op de mogelijkheden in internatio-
naal verband moeten oriënteren. Meer samenwerking is dan noodzakelijk. 
Ook de door KWW geëvalueerde projecten laten duidelijk zien dat een effec-
tief innovatiebeleid slechts mogelijk is als er een dwingende behoefte aan 
vernieuwing bij de industrie bestaat. 

Deze behoefte is nu veelal nog gering of latent. Wij zijn het met KWW eens 
dat effectieve vernieuwing tot stand kan komen als de overheid binnen de 
grenzen van de overheidsrol zoals omschreven in hoofdstuk 1, de noodzaak 
tot innovatie verhoogt door eisen aan de industrie te stellen, passend in de — 
toekomstige - eisen die de wereldmarkt stelt en strokend met het facetten-
beleid. Verder is het van belang dat door een actieve voorlichting aan brede 
lagen van de bevolking een positieve houding ten aanzien van innovatie 
wordt gecreëerd en de noodzaak van industriële vernieuwing wordt bena-
drukt («een nationale uitdaging»). 

Ondergetekenden zij het eens met de conclusie dat de praktijk- en markt-
gerichtheid van het kennispotentieel in de sfeer van onderwijs en (semi)-
overheidsonderzoekinstituten dient te worden verhoogd. Deze problema-
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tiek komt nader aan de orde in hoofdstuk 5 van de Innovatienota. De rol die 
de overheid kan spelen bij een versterking van de demand-pull door een ge-
richt aankoop- en subsidiebeleid wordt besproken in hoofdstuk 7. 

Ondergetekenden onderschrijven dat het van belang is innovatiegelden 
selectief te besteden aan vooral veelbelovende sectoren en projecten en dat 
een te grote versnippering verspilling kan zijn. Immers als men het totale 
produktiepotentieel bekijkt, zal Nederland voor vele sectoren een bewuste 
keuze voor een «volgpolitiek» moeten maken, waarbij een systeem kan wor-
den toegepast dat erop is gericht, al of niet in licentie, de Nederlandse in-
dustrie elders ontwikkelde nieuwe technologieën te laten toepassen. Slechts 
in een beperkt aantal (sub)sectoren zal Nederland wat het zelf ontwikkelen 
van vernieuwingen betreft, een zeer vooraanstaande rol kunnen innemen. 
Probleem is natuurlijk dat bij zo'n aanpak selectie-criteria nodig zijn. De 
vraag hoe die criteria eruit zien en wie ze opstelt dringt zich hier naar voren. 
Vanzelfsprekend zijn goede plannen een essentiële voorwaarde; ervaring en 
bewezen innovatieprestaties zullen tot aanbeveling strekken. In hoofdstuk 4, 
waar het aandachtsgebiedenbeleid ter sprake komt, en in hoofdstuk 2 waar 
onder andere de effecten van technologische vernieuwingen op meso-
niveau worden besproken, wordt hierop ingegaan. 

In het bijzonder de landbouwsector met zijn typische en omvangrijke over-
drachtsproblemen laat de betekenis zien van een krachtige wisselwerking 
tussen onderzoek, onderwijs, voorlichting en toepassing als resultaat van 
een doeltreffend georganiseerd samenspel tussen overheid en bedrijfsle-
ven, waarin een onafhankelijk en krachtig liaison-apparaat een belangrijke 
rol speelt. In deze Innovatienota wordt hierop ingespeeld. Gewezen kan wor-
den op het stelsel van transferpunten dat de technologie-overdracht tussen 
onderzoekinstellingen en kleinere bedrijven moet bevorderen (zie hoofdstuk 
5). Uiteraard zal de eerste opzet, die overigens aansluit bij bestaande activi-
teiten, een zeker proefkarakter dragen. Later kan worden bezien of enige 
vorm van toespitsing op bepaalde sectoren wenselijk is. 

Ondergetekenden menen dat het onderzoek zoals dat nu is verricht voor 
de sectoren landbouw, vliegtuigontwikkeling en natte waterbouw voor een 
aantal sectoren van de industrie zou kunnen worden voortgezet. Ter vergelij-
king zouden wellicht ook sectoren kunnen worden bekeken waar juist een 
minder duidelijke infrastructuur aanwezig is. 
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Bijlage 3 
Hoofdlijnen van het innovatiebeleid 
in anderelanden 

1 Het huidige internationale economische kli-
maat en beleidsbeslissingen inzake technische 
innovatie, SPRU-Sussex, SSV-TNO; Ned. verta-
ling: 1977, Staatsuitgeverij. 
2 Th. J. Allen e.a., Research Policy 7 (1978) blz. 
124-149, «Government influence on the proces 
of innovation in Europe and Japan». 
3 VS: Domestic Policy Review (1979), uit te 
monden in een Presidentieel Decision Memo-
randum; 

BRD: Forschungs-und rechnologiepoliti-
sches Gesamtkonzept der Bundesregierung für 
kleine und mittlere Unternehmen (1978). 
4 VK: Industrial Innovation (Advisory Council 
on Applied R and D-ACARD-, 1978); 

België: Het beleid inzake technologisch on-
derzoek (Nationale Raad voor Wetenschapsbe-
leid-NRWB-, 1978) 
5 Speurwerk en Ontwikkeling. 

In deze bij lage zal aandacht worden gegeven aan het innovat iebeleid zoals 
dat in andere landen wordt gevoerd. Daarbij gaat het er met name o m juist 
die buitenlandse ervaringen te schetsen die aanknopingspunten bieden 
voor in ons land te ontwikkelen maatregelen en instrumenten ter bevorde-
ring van (industriële) vern ieuwing. 

Daarbij zij overigens wel de kanttekening geplaatst, dat buitenlandse suc-
cessen niet zonder meer met dezelfde kans op resultaat verplaatsbaar of ver-
taalbaar zijn naar de Nederlandse situatie. Wel kunnen de buitenlandse erva-
r ingen leerzaam zijn voor het in Nederland te voeren beleid. Hier word t vol -
staan met een beknopte schets. Voor uitgebreider studies en evaluaties zij 
verwezen naar het Sussex-TNO-rapport ' uit 1977 en een artikel van Al len 
e.a.2, dat vor ig jaar verscheen. 

1 . Aandacht van de overheid voor innovatie; begeleiding door de overheid 
van de industriële ontwikkeling 

De belangstel l ing voor technologische vern ieuwing in het bedri j fs leven 
van de zijde van de overheid is in de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. 
Die toegenomen belangstel l ing uit(te) zich in een aantal landen (onder meer 
in de VS en de BRD)3 in de to ts tandkoming van beleidsnota's, in andere lan-
den in rapporten van adviesinstanties (onder meer het VK, België)4. Daar-
naast werden in diverse landen, via de begrot ing (Canada), door middel 
van reorganisatie en andere maatregelen (Frankrijk), door wetgev ing (Ja-
pan), in 1978 init iatieven ondernomen o m de industriële vern ieuwing te be-
vorderen. Ook de betrekkelijk recent geëntameerde studies in het kader van 
de OESO en het zes-landen-project, alsmede init iat ieven in EG-kader wijzen 
erop, dat die toegenomen belangstel l ing een vri j algemeen verschijnsel is. 
Opval lend hierbij is de nadruk die blijkens de publikaties overal word t ge-
legd op de betekenis van de KMO (kleine en middelgrote onderneming) bij 
het streven naar technologische vern ieuwing. 

In het algemeen blijken de ontwikkel ingen in de diverse landen zich tame-
lijk parallel te voltrekken. Beschouwt men de verschi l lende landen echter 
wat nader, dan zijn er toch wel duidel i jk accentverschil len te constateren. Zo 
spr ingt Japan eruit voor wat betreft de betrokkenheid van de overheid bij de 
ontwikkel ing van technologieën en de industr iële structuur en op het terrein 
van de exportbevorder ing. De overheidsinvloed manifesteert zich in Japan 
onder meer via de kapitaalverschaffing (Japanse ondernemingen werken 
met veel vreemd kapitaal, met als gevolg veel invloed van de «Bank of Ja-
pan») en via een hecht relat iepatroon tussen ver tegenwoordigers van over-
heid en industrie die elkaar in al lerhande overlegkaders ontmoeten. Een cen-
trale rol wordt in het Japanse industrie- en exportbeleid gespeeld door het 
«Ministry of International Trade and Industry» (MITI), onder welk departe-
ment ook de grote S en 0 5 -p rogramma's (zie de desbetreffende paragraaf) res-
sorteren. 

In de Bondsrepubliek Duitsland heeft het Bundesminister ium für For-
schung und Technologie (BMFT) een belangri jke verantwoordel i jkheid voor 
de technologische funder ing van de industriële ontwikkel ing. Die betrokken-
heid gold tot voor kort vooral een aantal belangri jke, waaronder grootschali-
ge, technologieën waarvan de verdere ontwikkel ing en de industriële toe-
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passing in een programma-aanpak gestalte krijgen; het te zamen met het 
Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) uitgebrachte «Gesamtkonzept» 
voegt daaraan een sterk vergrote aandacht voor innovatie in de KMO's toe. 

Het Franse beleid ter zake van de industriële ontwikkeling wordt - zou men 
kunnen stellen - ingegeven door de wens tot autarkie. Het beleid is erop ge-
richt in iedere belangrijke industriële sector een eigen Franse voorziening in 
stand te houden resp. tot stand te brengen. Om de internationale concurren-
tiekracht te vergroten worden fusies tussen ondernemingen nadrukkelijk 
aangemoedigd. Met name de «grote technologieën» (luchtvaart, computers, 
kernenergie) ontvangen van de Franse regering omvangrijke steun. Voor de 
periode van het 7e plan ('76-'80) wordt 10% van het totale budget van de 
overheid voor S en O gericht op deze grote «prioritaire actieprogramma's» 
(ong.f 5 miljard). 

De aandacht van de Zweedse regering op het terrein van industriële in-
novatie komt vooral tot uitdrukking in het feit dat in Zweden een keten van 
instanties is ingesteld, die in bijna alle fasen van het innovatieproces voor 
een adequate begeleiding kan zorgen. 

Voor de Verenigde Staten van Amerika is in het bijzonder het op vernieu-
wing gerichte aankoopbeleid van de overheid van belang. De lancering van 
gigantische ruimtevaart" en defensieprogramma's in de zestiger jaren, waar-
bij dikwijls dubbele opdrachten aan de industrie werden gegeven, om tege-
lijkertijd kennisverspreiding tot stand te brengen, leidde tot vele innovaties, 
waarvan enkele met «doorbraak-karakter». Was aanvankelijk sprake van een 
ondersteuning van de industrie in de sector van de micro-elektronica in de 
orde van grootte van 25%, in de periode '70-'76 daalde dit percentage tot ca. 
5. 

Tabel 1 geeft inzicht in de S en O-inspanning van overheid en bedrijfsle-
ven in een aantal lidstaten van de OESO. 

Tabel 1. Uitgaven voor speurwerk en ontwikkeling in diverse landen 
Financiering bedrijfsleven/overheid 

Totale uitgaven Waarvan financiering 
voor S 
% BNP 

en 0 ' bedrijfsleven 
% BIP2 

Verenigde Staten 2,3 1,24 (4)3 

Verenigd Koninkr i jk 2,1 1,10 (7) 
Bondsrepubliek Duitsland 2,2 1,25 (5) 
Frankrijk 1,8 0,94 (8) 
Japan 1,9 1,17 (6) 
Zwitserland 2,2 1,67 (1) 
Zweden 1,9 1,40(2) 
Nederland 2,1 1,32 (3) 

' Overheid en bedrijfsleven te zamen. 
2 Binnenlands Industrieel Produkt. 
3 Rangorde. 
Bron: kolom 1: ISY/OECD/1975 

kolom 2: OECD/SPT (78) 20, 1st September 1978. 

Hierbij zij aangetekend dat de omvangrijke overheidsdeelname van enkele 
grotere landen met name is toe te schrijven aan grootschalige programma's 
op het gebied van lucht- en ruimtevaart, kernenergie en defensie. 

Tabel 2 geeft aan welk deel van de totale overheidsuitgaven voor S en O 
bestemd is voor directe steun aan het bedrijfsleven. 

Tabel 2. Percentage van overheidsmiddelen voor S en O dat rechtstreeks naar bedrijven 
vloeit 

VS (19771 V K I 1 9 7 3 ) F (1974) 0 (1977 ) NL (1978) 

53% 36% 30% 25% 5% 

Bron: Relatie overheid-industriële R & D 
(RAWB), 1978. 
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Zoals in de sectornota reeds werd opgemerkt , dient men deze cijfers met 
enige voorzicht igheid te hanteren en verandert het beeld een wein ig wan-
neer ook de indirecte steun wordt meegerekend; feit bli jft dat het aandeel 
van de directe en indirecte S en O-steun aan bedri jven van overheidszijde tot 
dusver in ons land erg laag is geweest. 

Ten slotte nog een enkele opmerking over het exportbeleid. De (succes-
volle) inspanningen van Japan (gezamenlijk optreden op buitenlandse 
markten, kwaliteitsgaranties) werden reeds genoemd. Enkele kleinere lan-
den (Denemarken, Israël) voeren een exportbeleid waarb i j met name kleine-
re ondernemingen worden gest imuleerd zich op buitenlandse markten te 
r ichten; dit mede dankzij speciale inspanningen van hun ambassades. Daar-
naast kennen deze landen ook een beduidend hoger peil voor wat betreft het 
aandeel van de KMO in de totale bestedingen van het bedri j fsleven voor 
speurwerk en ontwikkel ing. De Verenigde Staten zijn voornemens meer aan-
dacht aan de exportmogel i jkheden te besteden. Gedacht word t aan markt-
verkenningen in het buitenland, vooral ten behoeve van de kleinere en mid-
delgrote ondernemingen. 

2. Kennisoverdracht6, informatievoorziening, signalering, opsporen van 
uitvindingen, octrooien en licenties, verkenningen 

In aansluit ing op de vor ige paragraaf kan worden gesteld dat in ons land 
niet alleen de directe en indirecte S en O-steun aan bedri jven tot dusver ach-
terbleef, ook wat betreft de mechanismen, die de koppel ing tot stand moe-
ten brengen tussen het S en O-potentieel en het bedri j fs leven, kan men voor 
belangri jke delen van dat kennispotentieel een achterstand vaststellen ten 
opzichte van het buitenland. 

2.1. In de VSzijn vele voorbeelden te geven van activiteiten in het raak-
vlak universiteit-bedrijfsleven. Veel universitaire stafleden treden bij het be-
dri j fsleven op als consultant. Grote faam genieten de «Industrial Parks», 
waar zich - in de buurt van een campus - researchintensieve ondernemin-
gen hebben gevest igd. De bekendste zi jn: «Stanford Industrial Park» en het 
«Park» rondom MIT en Harvard aan de Route 128. Overdracht van technolo-
gie (in beide r ichtingen!) is hier op effectieve wijze verzekerd. 

Voorts zijn van belang de «Innovation Centres», die in het kader van een 
experiment van de «National Science Foundation» (NSF) bij een drietal uni-
versiteiten werden opgericht. In deze centra leert men een produkt van de la-
borator iumfase tot aan de marktfase ontwikkelen. Ook worden door deze 
centra individuele uitvinders ondersteund. 

In het VKz\]r\ eveneens ontwikkel ingen gaande in het grensvlak universi-
teit - industrie. Genoemd kunnen worden de «university companies», inno-
vatiecentra en «Wolfson units», die vanuit of in universiteiten werden op-
gericht en er in een aantal gevallen in slaagden na een aanloopper iode f i -
nancieel onafhankeli jk te opereren (zie voor details het achtergronddocu-
ment «rapport over technologie-overdracht»). Verder kunnen nog een twee-
tal programma's van de «Science Research Council» (SRC) worden ge-
noemd, die een educatief karakter hebben: het CASE («Cooperative Awards 
in Science and Engineering»)-programma en het «Teaching Company Sche-
me». 

In het kader van het CASE-programma wordt SRC-steun verleend aan re-
search-studenten om een gezamenlijk - door een universitair instituut en 
een pendant in de industrie - geformuleerd project u i t t e voeren. Onder het 
«Teaching Company Scheme» werken studenten in een onderneming en 
volgen op deelti jd-basis onderwi js aan de universiteit. Stafleden van de uni-
versiteit en de onderneming hebben de gezamenli jke supervisie bij een pro-
ject. 

Interessant zijn ook de commerciële activiteiten van het oorspronkeli jk uit-
sluitend nucleaire laborator ium van Harwell (ressorterend onder de UK Ato-
mic Energy Author i ty) . Harwell heeft een succesvolle omvorm ing doorge-

6 Zie bij voorbeeld: The State of Academie 
Science. Eds. B. L. R. Smith and J. J. Karlesky 
(Change Magazine Press, New Rochelle NY. 
1978)- «TheChanging Relationships: Univer 
sities and other R and D Performers», Walter S 
Baer. 
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maakt: in 1976/77 overtroffen de inkomsten uit contractresearch voor het 
eerst die uit de nucleaire basissubsidie. Opmerkelijk is de tendens, dat de 
«R and D Requirements Boards» van het Department of Industry het onder-
zoekwerk van Harwell in groeiende mate via de industrie financieren. 

In de loop van 1978 werd in de BRDop het terrein van de advisering met 
betrekking tot technologie en innovatie het volgende experiment opgezet: 
onder auspiciën van de plaatselijke Kamers van Koophandel en gesteund 
door het BMFT functioneren thans op een twintigtal plaatsen z.g. «Bera-
tungsstellen», die op actieve wijze bedrijven van dienst zijn. Naast een regio-
naai netwerk kent men twee sectorgerichte Beratungsstellen en één «Tech-
nologiespezifische Beratungsstelle» (te weten op halfgeleidergebied). Het 
ligt in de bedoeling dat de Kamers van Koophandel en de industrie binnen 3 
jaar in staat zijn het stelsel zelf te financieren. 

In Zweden heeft de STU (Nationale Zweedse Raad voor technische ont-
wikkeling) aan een zevental universiteiten transferpunten ingesteld. Deze 
worden bemand door een «verbindingsfunctionaris» bijgestaan door een 
assistent. Opvallend is, dat Zweden over een tamelijk uitgebreid systeem 
van wetenschappelijke signalering beschikt. In een negental plaatsen (Bonn, 
Londen, Parijs, Los Angeles, Washington D.C., Ottawa, Tokio, Moskou, Pe-
king) zijn technisch-wetenschappelijke attaché's gevestigd. Daarnaast wor-
den ook de handelsattaché's elders bij de signalering ingeschakeld. 

Canada kent enkele programma's die beogen de technische kennis en 
vaardigheid in het bedrijfsleven te versterken. Allereerst zij het «contrac-
ting-out»-principe vermeld, volgens welk beginsel federale departementen 
hun S en O-werk, waar mogelijk, uitbesteden aan de industrie. Voorts zijn 
een tweetal programma's van de «National Research Council» (NRC) van be-
lang: het «Industrial Research Assistance Program», waarvan de gelden be-
stemd zijn voor salarissen van industriële onderzoekers, en het «Pilot lndus-
try-Laboratory Program» (PILP), onder hetwelk de NRC onderdelen van haar 
onderzoekprogramma's aan de industrie uitbesteedt. 

2.2. Voor wat betreft de informatievoorziening kan - meer in het alge-
meen - gesteld worden, dat hier met name de KMO's ondersteuning behoe-
ven. In deWestduitse nota7 werden op dit punt verbeteringen aangekon-
digd. In dit verband zijn cursussen, programma's etc. van belang. De voor-
zieningen zijn hier bedrijfstakgewijs, dan wel technologiegewijs. De speciale 
«Beratungsstellen» (BRD) werden reeds genoemd. Verder verdienen ver-
melding: Centra van Collectief onderzoek van bedrijfstakken, zoals de Britse 
«Research Associations» en de Duitse «Arbeitsgemeinschaft Industrieller 
Forschungsvereinigungen» en meer technologiegewijs: de «Centres Tech-
niques Industriels» (Frankrijk), de laboratoria van het «Agency of Industrial 
Science and Technology» (AIST, ressorterend onder het MITI; zie § 3) in Ja-
pan en de Centra van het «Advanced Technology Program» in Canada. 

2.3. Met betrekking tot het opsporen en commercialiseren van uitvindin-
gen is met name de «National Research Development Corporation» (NRDC) 
in het VK bekend. De NRDC heeft tot taak de commercialisering van in over-
heidsinstellingen, universiteiten en industrie gedane uitvindingen te bevor-
deren. In de periode 1949-1978 werden meer dan 38700 uitvindingen aan de 
NRDC voorgelegd. Hoewel het aantal winstgevende toepassingen in die pe-
riode slechts ca. 1000 bedroeg, slaagde NRDC als geheel erin sinds 1972 
winst te maken, daarbij in feite drijvend op een tweetal zéér lucratieve uitvin-
dingen. De Franse pendant van de NRDC is ANVAR, de «Agence Nationale 
de Valorisation de la Recherche», dat tot taak heeft in overheids- en particu-
liere laboratoria verkregen resultaten die mogelijk commercieel toepasbaar 
zijn, op te sporen en verder te ontwikkelen tot een marktrijp produkt, waar-
van de produktiefase door een geïnteresseerd bedrijf kan worden overgeno-

7 BRD: Forschungs-undTechnologiepolitisches 
Gesamtkonzept der Bundesregierung für kiei- men. De contacten van ANVAR-medewerkers met de onderzoekers blijken 
ne und miniere Unternehmen (1978). een vruchtbare invloed op deze laatsten te hebben. 
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Japan kent een vergeli jkbare instantie in de «Research Development Cor-
poration of Japan» (RDCJ), die in 1961 werd opgericht met als doel universi-
tei ten, overheids- en onafhankeli jke onderzoekinstel l ingen bij te staan bij het 
commercial iseren van onderzoekresultaten. In geval van succes moeten de 
ontwikkel ingsfondsen worden terugbetaald, hetgeen overigens eveneens 
het geval is bij de NRDC en het ANVAR; daarnaast moeten over de inkom-
sten uit de produktie royalty 's aan de RDCJ worden uitgekeerd, die voor de 
helft aan de ui tv inders ten goede komen. 

2.4. Ten slotte enkele opmerkingen ten aanzien van verkenningen. 
Japan heeft een omvangr i jk mechanisme van verkenning en selectie van 

voor Japan veelbelovende technologiegebieden ontwikkeld. In EG-verband 
vormt het «Forecasting and Assesment in the field of Science and Technolo-
gy» (FAST)-programma een bescheiden aanzet. In OESO-verband kan wor-
den genoemd het project «Interfutures». In het kader van dit project werd 
onlangs een rapport uitgebracht, dat in brede kring de aandacht trok. In dit 
rapport werd een viertal belangrijke terreinen van toekomst ige economische 
activiteiten aangegeven: toepassingen van elektronica, biologie, energiepro-
duktie, gebruik van de ruimte en de oceanen. In de VS bestaat voorts het «Of-
fice of Technology Assessment» (OTA), een bureau van het Congres, dat een 
aantal belangwekkende studies op zijn naam heeft staan. In de particuliere 
sfeer kunnen nog worden genoemd het «Stanford Research Institute» en Bat-
telle. ' 

Overziet men de in deze paragraaf geschetste activiteiten, dan l iggen daar 
voor het in ons land te ontwikkelen beleid vele aanknopingspunten. Met na-
me kunnen worden genoemd: de Duitse «Beratungsstellen» met hun in aan-
zet dr ievoudige structuur (regionaal, sector- en technologiegewi js) , de veel-
vuldige personele bindingen tussen universiteit en industrie in de VS, de 
Amerikaanse «Innovation Centres», de f inanciële steun voor industriële on-
derzoekers in Canada, de sterk toegenomen oriëntatie op de industr ie bij 
universiteiten en bij voorbeeld Harwell in het VK, de samenwerking universi-
teit — industrie in sommige ople id ingsprogramma's eveneens in het VK. Ver-
der kunnen worden genoemd het commercial iseren van ui tv indingen door 
de NRDC (VK), ANVAR (Frankrijk) en de RDCJ (Japan), het Zweedse systeem 
van signalering in het buitenland, op het terrein van verkenningen onder 
meer de activiteiten in Japan. 

3. Samenwerkingsprogramma's 

In Japan worden samenwerkingsprojecten uitgevoerd in het kader van het 
Japanse nationale S en O-programma. De projecten worden opgezet en be-
heerd door het AIST, dat hierbij de methode van contractresearch toepast en 
de samenwerking tussen overheid, industr ie en universiteiten ten zeerste 
aanmoedigt. Ten aanzien van de projecten worden de volgende criteria ge-
hanteerd: er moet een urgent belang zijn voor wat betreft de verhoging van 
het niveau van de Japanse industrie, een doelmat ig gebruik van natuurl i jke 
hulpbronnen, de preventie van industriële vervui l ing. In de periode 
1966-1976 beliepen de totale uitgaven voor het programma ca. f 750 mi l -
joen. 

De thema's welke werden afgerond zi jn: 
i. een internationaal concurrerend computersysteem (met succes vol -

tooid), 
i i . een commercieel levensvatbaar ontzwavel ingsproces (met succes vol -

tooid), 
i i i . een op afstand te bedienen onderzeese boorinstal latie (gestaakt). 

Thans in ui tvoering zijn: 
iv. straalmotoren, 
v. procédé's voor patroonherkenning (bij voorbeeld optische herkenning 

van letters, cijfers, e tc) , 
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vi. magnetohydrodynamische opwekking van elektriciteit, 
vii. een procédé voor de produktie van staal, waarbij gebruik wordt ge-

maakt van een kernreactor, 
viii. geïntegreerde fabricageprocessen, 
ix. een nieuw procédé voor de produktie van alkenen, 
x. terugwinning van grondstoffen en energie uit afval, 
xi. geautomatiseerde geleiding van het verkeer, 
xii. ontzilting van zeewater, 
xiii. elektrische wagens. 

Uit andere bron wordt het «Sunshine»-project (zonne-energie) gefinan-
cierd. Het bovenstaande overzicht geeft duidelijk aan welke mogelijkheden 
binnen de begrenzing van een selectief economisch beleid via samenwer-
kingsprogramma's worden geopend en welke middelen daarmee gemoeid 
zijn. 

Een ander voorbeeld van een programmatische aanpak is te vinden in de 
BRD. De S en O-programma's worden hier uitgevoerd onder (uiteindelijke) 
verantwoordelijkheid van het BMFT, dat bij de beoordeling, planning, voort-
gangscontrole en evaluatie van projecten wordt bijgestaan door externe zo-
geheten «Projekttrager» (veelal de «Grossforschungseinrichtungen», soms 
ook een beroepsvereniging). In de regel neemt een «Projekttrager» de pro-
jecten van een deelprogramma van het BMFT onder zijn hoede. Een interes-
sant voorbeeld is het (deel-)programma over grondstoffenvoorziening 
vanuit de optiek van de chemische technologie dat door de «Deutsche Ge-
sellschaftfürchemisches Apparatewesen e.V.» (DECHEMA)-een beroeps-
vereniging van industriële en universitaire chemische technologen en appa-
ratenbouwers - op verzoek van het BMFT werd ontworpen. Nadat het pro-
gramma door het BMFT was goedgekeurd, werd dezelfde DECHEMA aange-
wezen als «Projekttrager», zodat een wel zeer sterke koppeling tussen ont-
werpers en uitvoerders van het programma werd gerealiseerd. Dit voor-
beeld toont tevens aan dat sommige, hecht georganiseerde beroepsvereni-
gingen een belangrijke rol bij het opstellen van programma's, of meer in het 
algemeen in het proces van innovatiebevordering, kunnen spelen. 

Ten slotte zij nog genoemd het «University Industry Co-operative Research 
Centers»- experiment van de Amerikaanse «National Science Foundation». 
Het experiment (1973-1978) omvatte een drietal centra, waarin universi-
teiten en industrieën gezamenlijk onderzoek verrichtten. Het experiment 
was redelijk succesvol: in één geval (het «Polymer Processing Program» 
van MIT) is continuering volledig op basis van industriële ondersteuning 
verzekerd. Van de overige twee zal er één in gewijzigde vorm worden voort-
gezet, terwijl van het andere wellicht enige onderdelen kunnen worden ge-
continueerd. 

Geconcludeerd kan worden dat programma's waarin overheid, industrie 
en universiteiten samenwerken - mits in bredere kring voorbereid en zorg-
vuldig geselecteerd - stellig tot concrete innovaties kunnen leiden of daar-
toe de voorwaarden scheppen door de opbouw van de nodige expertise. Fa-
cetdoelstellingen blijken daarbij tot substantiële programma's te kunnen in-
spireren. 

4. Het opdrachten- en reguleringsbeleid 

Bij alle discussies over het innovatiebeleid bestaan in elk geval ten aanzien 
overheidsopdrachtenbeleid belangrijke prikkels tot innovatie uitgaan. In dit 
verband is voorts het reguleringsbeleid van belang. 

Als meest spectaculaire voorbeelden van innovatiebevordering vanuit het 
overheidsopdrachtenbeleid gelden de Amerikaanse defensie- en ruimte-
vaartprogramma's. Niet ten onrechte, onder meer gezien het feit dat de ont-
wikkelingen die zich in de afgelopen decennia op het terrein van de micro-
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elektronica hebben voltrokken, met name vanuit deze programma's werden 
geïnspireerd8. Minder spectaculair zijn de ervaringen van het «Experimental 
Technology Incentive Program» (ETIP) van het «Department of Commerce». 
Een voorlopige evaluatie van een project, betrekking hebbend op overheids-
aanschaffingen, leerde dat opdrachten op basis van functiespecificaties be-
drijven en onderzoekinstellingen meer stimuleerde om creatief naar ver-
nieuwingen te zoeken dan een aanpak op basis van strikt omschreven pro-
duktspecificaties. 

Het eerder in deze paragraaf genoemde streven van Frankrijk naar een ze-
kere industriële autarkie maniTesteert zich onder meer in het overheidsaan-
schaffingenbeleid in de computersector. In alle departementen bestaat een 
«commission informatique», waarin naast ambtenaren van het bewuste de-
partement ook een vertegenwoordiger van de «Mission de l'lnformatique» 
zitting heeft. Deze laatste is belast met de aanschaf van computers bij de 
Franse industrie. 

In Zweden onderneemt de STU thans een aantal activiteiten aan de hand 
van onder meer de navolgende uitgangspunten: 

- diensten en lagere overheden moeten een eigen deskundigheid ontwik-
kelen ten aanzien van technologie en aanschaffingen; 

- diensten moeten hun eigen behoeften nagaan en een lange-termijn-
planning opzetten; 

- in een vroeg stadium moeten aanschaffingsdiensten samenwerken. 

De speciale aandacht voor lagere overheden is eenvoudig te motiveren: 
- de lagere overheden nemen 50% van de aanschaffingen in de collectie-

ve sector voor hun rekening; 
- gebrek aan deskundigheid bij de lagere overheden; 
- de versnipperde markt maakt het aantal innovaties in de sector «stads-

technologie» erg gering; aggregatie van de vraag zou een aanzienlijke sti-
mulans kunnen betekenen; 

- vooral op lokaal niveau komen meer «niet-gearticuleerde behoeften» 
voor. 

8 Vaak werd hierbij het beginsel van «dubbele 
bestellingen» gehanteerd, waarbij de oor-
spronkelijke fabrikanten van bijzondere appa 
ratuur dikwijls hun octrooien en kennis ontslo-
ten om ten minste één bedrijf in de gele-
genheid te stellen dezelfde apparatuur te 
maken. Vele octrooi-, 'icentie- en kruislicentie-
overeenkomsten zijn op deze wijze tot stand 
gekomen tussen halfgeleiderbedrijven. 
(Bron: OESO, «Technologie en de Structurele 
Aanpassing van de Industrie», 1979.1 
9 OESO-rapport over milieubeleid Japan, 
1977k(Zieook bijlage 9, «Milieu en Innovatie») 

Voorts wordt in Zweden het instrument van de «coöperatieve trendanaly-
se» gehanteerd, dat wil zeggen een analyse van de ontwikkelingen in een 
bepaalde sector door betrokkenen van overheid, industrie, onderzoekinstel-
lingen, etc. gezamenlijk. Een voorbeeld daarvan is de analyse met betrek-
king tot de problemen die zich kunnen voordoen ten gevolge van het sterk 
groeiende aandeel van bejaarden in de totale bevolking. 

Het Japanse voorbeeld toont, dat vanuit het (milieu-)reguleringsbeleid 
belangrijke prikkels tot innovaties kunnen worden gegeven. De enorme eco-
nomische groei in de zestiger jaren dwong tot strenge regels ter bescher-
ming van het milieu. Dit heeft er onder meer toe geleid dat Japan de groot-
ste geïnstalleerde capaciteit van rookgasontzwaveling ter wereld heeft. Ook 
op andere terreinen van milieutechnologie heeft Japan een naam verwor-
ven. Macro-economisch gezien lijken de milieu-nomen «het BNP», de werk-
gelegenheid, de export, etc. hier niet nadelig beïnvloed te hebben. Ten ge-
volge van het milieubeleid zou de werkgelegenheid zijn toegenomen in de 
sectoren machinebouw, metallurgie en bouw, en licht afgenomen in de voe-
dingsmiddelen- en papierindustrie9. 

In de Amerikaanse «Domestic Policy Review» speelt het punt van de regu-
leringen een belangrijke rol. Klachten van de industrie in de VS zijn, dat de 
reguleringen vaak onredelijk streng zijn en daardoor innovatieprocessen no-
deloos worden bemoeilijkt. En voorts dat men veelal in onzekerheid verkeert 
ten aanzien van de in de toekomst te stellen eisen. Verwacht mag worden 
dat enigszins aan de wensen van de industrie zal worden tegemoetgeko-
men. 

De geschetste voorbeelden overziende kan worden gesteld dat een be-
wust daarop gericht opdrachtenbeleid van de overheid innovatiebevorde-
rend kan werken. Daarbij verdient een benadering vanuit functiespecificaties 
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de voorkeur boven produktspecificaties. De lagere overheden vormen een 
belangrijke categorie van aanschaffers; aggregatie van de vraag van deze la-
gere overheden is daarom van belang. Een niet onnodig streng regulerings-
beleid kan impulsen tot vernieuwing geven. Duidelijkheid ten aanzien van te 
stellen eisen is daarbij gewenst. 

5. Micro-elektronica 

In vergelijking met verscheidene andere Europese landen is men zich in 
Nederland betrekkelijk laat bewust geworden van de innovatie-ontwikkelin-
gen als gevolg van de opkomst van de micro-elektronica. Dit is des te opval-
lender als men bedenkt, dat een Nederlands bedrijf als Philips wel de groot-
ste Europese producent is van micro-elektronica-componenten. 

In de BRD was men op dit gebied de ontwikkelingen in Nederland een paar 
jaar vooruit. De Duitse overheid is drie jaar geleden al begonnen met een 
programma tot stimulering van de ontwikkelingen op het gebied van de mi-
cro-elektronica als een hecht onderdeel van het algehele technologie- en in-
novatiebeleid. Het belang, dat de Duitse overheid aan deze nieuwe technolo-
gie toekent, blijkt uit de aanzienlijke bedragen, die men in Duitsland uitgeeft 
aan micro-elektronica en aanverwante technologieën; bij voorbeeld uit de 
belangrijke verhoging dit jaar van het budget ter ondersteuning van de fabri-
cage van elektronische componenten (van DM 70 min. naar 120 min.). 

De Engelse overheid is pas vorig jaar actief geworden, maar is toen ook re-
soluut te werk gegaan. De Engelse maatregelen zijn breed opgezet en zowel 
gericht op de stimulering van de nationale produktie van geïntegreerde 
schakelingen als op de bevordering van de toepassingen van micro-elektro-
nica. 

Voor deze stimuleringsactiviteiten zal de Engelse overheid in de komende 
5 jaar bijna één miljard gulden uitgeven. Men doet dit, omdat men tot de be-
vinding is gekomen, dat het merendeel van de bedrijven niet op de hoogte is 
van deze invloedrijke nieuwe technologie. De oorzaak daarvoor wordt ge-
zocht in de geringe investeringen in nieuwe produkten en het gebrek aan 
mensen die zowel de programmatuur als de apparatuurkanten van de mi-
cro-elektronica beheersen. Vandaar dat men een kwart van de toe te kennen 
gelden heeft gereserveerd voor projecten op het gebied van voorlichting en 
opleiding. 

De Franse overheidsmaatregelen worden vooral bepaald door het belang, 
dat de Fransen hechten aan een nationale onafhankelijke elektronische in-
dustrie. Frankrijk wil zich sterk maken in de sectoren van computers, data-
verwerking en communicatie. Verder wil de Franse overheid het gebruik van 
computers in de collectieve sector stimuleren en de automatisering van het 
bedrijfsleven bevorderen. Om deze doeleinden te bereiken is het tevens een 
vereiste de training en opleiding in de informaticasector te verbeteren. In to-
taal is er over vijf jaar f 1,1 miljard uitgetrokken voor steun aan de industrie. 
Er is ook een vijfjarenplan aangekondigd om bij het voortgezet onderwijs 
tienduizend microcomputers te installeren om de introductie van het vak in-
formatica te versnellen. 

Bij de overheidsmaatregelen in bovengenoemde landen komen de soci-
aal-maatschappelijke aspecten slechts beperkt aan bod. Dit ligt anders in 
een land als Zweden, waar men begonnen is met het opzetten van een infor-
matieproject over de rol van de computerisering en micro-elektronica in de 
Zweedse samenleving. De bedoeling van dit project is enerzijds de kennis 
over de mogelijkheden en het gebruik van microprocessoren te stimuleren, 
anderzijds de rol van de microprocessor in de samenleving te analyseren en 
bespreekbaar te maken. Door het verrichten van studies en door de inscha-
keling van instituten als de Centrale Onderzoeksraad (FRN) en het Ontwikke-
lingsfonds (UF) is de Zweedse overheid actief bezig zich een beeld te vor-
men van zowel de economisch-technische als de sociaal-maatschappelijke 
gevolgen van de micro-elektronica. Met die uitdrukkelijke aandacht voor de 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 855, nrs. 1-2 190 



maatschappelijke gevolgen van de computerisering wil de Zweedse over-
heid bereiken, dat er bijtijds voldoende informatie beschikbaar komt. Men 
hoopt in Zweden ook dat deze aanpak ertoe zal leiden, dat de discussie over 
de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën in de toekomst op 
een meer verantwoorde wijze gevoerd zal worden. 

In Japan heeft de overheid de ontwikkeling van een eigen Japanse 
«chips»-industrie krachtig gestimuleerd. De Japanse overheid levert echter 
geen extra inspanning waar het erom gaat de microprocessor in de (kleinere 
en middelgrote) ondernemingen te introduceren. 
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Bijlage 4 
Technologische ontwikkeling in de 
praktijk: een aantal voorbeelden 

1. ENKELE SECTOREN VAN DE ECONOMIE 

Enige voorbeelden van aandachtsgebieden 

Uit de beschrijving van het aandachtsgebiedenbeleid (4.10) moge duide-
lijk zijn, dat van een limitatieve opsomming van dergelijke terreinen geen 
sprake kan zijn. Wel is een aantal terreinen aanwijsbaar waar reeds een be-
gin met deze aanpak gemaakt is of waar een dergelijke aanpak goed denk-
baar is. Dit is mogelijk, doordat het aandachtsgebiedenbeleid aanknopings-
punten kan vinden bij de in de afgelopen jaren gestarte ;nitiatieven als 
speerpuntenbeleid, grote ontwikkelingskredieten, facettenbeleid, etc. Deze 
terreinen zullen in het navolgende nader beschouwd worden. 

1.1. Offshore 

Een centrale rol bij de bundeling van krachten op offshore-gebied speelt de 
Industriële Raad voor de Oceanologie. Deze IRO behartigt sinds 1971 de be-
langen van het Nederlandse oceanologisch gerichte bedrijfsleven, bestaande 
uit enkele grote en vele middelgrote en kleinere bedrijven. De IRO richt zijn 
activiteiten, na zorgvuldige verkenningen, in overleg met overheidsdiensten 
en onderzoekinstellingen op deelterreinen die door de deelnemende bedrij-
ven van belang worden geacht. 

Gezien het nut van een dergelijke centrale organisatie, onder andere als 
discussieforum voor het entameren van nieuwe activiteiten, heeft de over-
heid de IRO ook benut als organisatie om financiële steun aan innovatie off-
shore-activiteiten te kanaliseren. Zwaartepunten van de IRO-activiteiten lig-
gen op de terreinen: 

- bevorderen van technisch-wetenschappelijke onderzoekprojecten; 
- bijdragen aan exportbevordering door deelname aan buitenlandse off-

shore exposities en congressen, het verzorgen van informatiestands, en der-
gelijke; 

- vergaren van marktinformatie, die door middel van een wekelijkse pu-
blikatie wordt uitgedragen. 

In 1978 is een begin gemaakt, in samenwerking tussen vele belangheb-
benden uit bedrijfsleven, overheidsdiensten en onderzoekinstellingen met 
de uitvoering van een marien technologisch speurwerkprogramma (MATS), 
waarvoor door het Ministerie van Economische Zaken ca. f 6 min. ter 
beschikking is gesteld. Ook voor de uitvoering van de 2e fase van dit pro-
gramma is in principe een subsidie van enkele miljoenen guldens toege-
zegd. 

De bedoeling is bovenstaand programma geleidelijk uit te bouwen tot een 
plan, dat moet passen in een, nog te ontwikkelen, strategisch plan voor het 
offshore-bedrijfsleven. Het is namelijk voor de toekomstige levensvatbaar-
heid van het Nederlandse offshore-bedrijfsleven van groot belang dat dit 
zich richt op nieuwe kennisintensieve produkten. De know-how die in de Ne-
derlandse onderzoekinstellingen aanwezig is kan dan meer dan voorheen 
het geval was, ook ten dienste staan van het Nederlandse bedrijfsleven. 
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1.2. Deltatechnieken 

Een belangrijk exportartikel van ons land is de natte en droge civiele tech-
niek in het bijzonder voor zover het uitvoering van werken in deltagebieden, 
lage kustvlakken en brede benedenlopen van rivieren betreft. Ons land kan 
in feite beschouwd worden als 's werelds proeftuin in dit opzicht. Daardoor 
is zowel bij de overheid als bij het Nederlandse bedrijfsleven op dit gebied 
een groot pakket aan kennis en ervaring voorhanden, dat internationaal er-
kenning geniet. Daar komt bij dat deze kennis in vele opzichten complemen-
tair is aan het kennispakket van andere hoog ontwikkelde landen. In de 
meeste van die landen ligt het zwaartepunt van de kennis immers op harde 
rotsmassieven en op de verweerde bovenlaag van deze gesteenten. 

Het lijkt dan ook de moeite waard om na te gaan in hoeverre de mogelijk-
heden van de natte en droge civiele techniek wellicht nog verder benut kun-
nen worden. Een van de mogelijkheden hiervoor zou gelegen kunnen zijn in 
het inpassen van geavanceerd uitgevoerde aardkundige verkenningen en 
een daarop gebaseerde infrastructurele planning in de uitvoering van natte 
en droge civieltechnische projecten. Daarmee wordt de totale keten van acti-
viteiten vanaf het allereerste onderzoek tot en met de uitvoering een volledig 
Nederlands pakket. Een geavanceerd aardkundig vooronderzoek zal veelal 
leiden tot een plan waarbij optimaal gebruik kan worden gemaakt van lokale 
natuurlijke rijkdommen, en waarbij op technische problemen kan worden 
geanticipeerd. Ook levert het gegevens op voor een goed samenhangend in-
frastructureel plan. Doordat dit soort activiteiten steeds vaker voorafgaat 
aan de uitvoering, kunnen de onderzoekers min of meer beschouwd worden 
als kwartiermakers voor het grote werk. Het verkennend onderzoek, een-
maal in handen van een bepaald land, zal er vaak toe leiden, dat de uitvoe-
ring bij datzelfde land terecht komt. 

Om de in Nederland op het onderhavige gebied aanwezige kennis opti-
maal ten behoeve van de export te kunnen inzetten is bundeling gewenst. 
Daarbij spelen zowel overheid, bedrijfsleven als z.g. intermediaire instituten 
een rol. Als eerste stap zal onder auspiciën van de Rijks Geologische Dienst 
een verkennende studie plaatsvinden met het doel om enerzijds een indica-
tie te krijgen van de behoeften aan aardkundige kennis als voorloper bij nat-
te en droge civiele projecten en anderzijds om een duidelijk inzicht te ver-
werven in de kennis en ervaring welke reeds aanwezig zijn. Het ligt in de be-
doeling deze verkennende studie, waaraan de Minister van Economische Za-
ken financiële steun geeft, in ca. zes maanden af te ronden. 

1.3. Gasturbines 

De gasturbinesector is een van de sectoren die een hoog, zich snel ontwik-
kelend, technologisch niveau en een meer dan gemiddelde marktgroei tot 
kenmerk hebben. Een aantal Nederlandse bedrijven verricht actief innove-
rend werk in deze sector, maar door hun relatief geringe aanvang valt het hun 
zwaar de snelle opeenvolging van nieuwe technologieën te volgen, of daar 
op deelterreinen als koploper op te treden. 

Een en ander was begin 1978 voor Economische Zaken aanleiding fabri-
kanten, onderhoudsbedrijven en gebruikers van gasturbines bijeen te bren-
gen met het doel na te gaan of er kansen waren de positie van het bedrijfsle-
ven op dit gebied te versterken en wat nodig zou zijn om de aanwezige kan-
sen te benutten. Een werkgroep, bestaande uit een viertal onafhankelijke 
deskundigen, kreeg tot taak aan het voorgaande een nadere uitwerking te 
geven. 

In het onlangs verschenen rapport van deze werkgroep wordt een analyse 
gegeven van de sterke en zwakke punten van de Nederlandse gasturbine-in-
dustrie. Voorts worden een aantal gebieden aangeduid waar kansen voor 
deze industrie zouden liggen. Dit blijkt met name in de sfeer van reparatie en 
onderhoud van gasturbines te zijn. 
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Tevens deed de werkgroep een aantal concrete aanbevel ingen voor ver-
dere acties, zoals bij voorbeeld de ui tvoer ing van een gericht marktonder-
zoek op de kansrijk li jkende gebieden. Op dit moment word t door de betrok-
kenen binnen de overheid en bedri j fsleven bezien in hoeverre deze aanbeve-
l ingen kunnen worden overgenomen en geconcret iseerd. 

1.4. Telecommunicatie 

Te verwachten valt dat te lecommunicat ie de komende jaren een steeds 
belangri jker plaats in de samenleving zal innemen. Met name de toepassing 
van te lecommunicat iemiddelen in combinat ie met computers biedt vele mo-
gel i jkheden. Van groot belang is in dat verband ook de op niet al te lange ter-
mi jn te verwachten doorbraak van de z.g. optische communicat ietechnie-
ken. 

Als gevolg van deze technologische doorbraak mag nog een aanzienlijk gun-
stiger worden van de pr i js-prestat ieverhouding van te lecommunicat iedien-
sten worden verwacht. Een nog snellere opkomst van wat veelal de informa-
t iemaatschappi j word t genoemd zal hiervan het gevolg zi jn. De overheid -
Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat en zeker ook Economische Za-
ken - dient op deze ontwikkel ingen adequaat te reageren. De verdere ont-
wikkel ing van een beleid, gericht op een versterking van de positie van de 
Nederlandse te lecommunicat ie- industr ie zal dan ook met kracht ter hand 
worden genomen. 

Op enige terreinen worden reeds gezamenli jke onderzoekactivi teiten op 
het gebied van te lecommunicat ie door het bedri j fs leven in samenwerking 
met overheid en onderzoekinstel l ing u i tgevoerd. Dit betreft de deelname 
van Nederland aan de programma's digitale lokale te lecommunicat ienet ten 
en optische te lecommunicat ie binnen het COST-programma van de EG, als-
mede de activiteiten van de Stuurgroep Gemeenschappel i jk Onderzoek 
Glasvezelsystemen, waar in coördinatie van nationale onderzoekactiviteiten 
op het gebied van optische te lecommunicat ie plaatsvindt. 

1.5. Micro-elektronica 

Kenmerkend voor de ontwikkel ingen op het gebied van elektronica waren 
de laatste jaren: 

- een steeds toenemende complexi tei t van de componenten ; 
- een snel gunst iger wordende pr i js-prestat ieverhouding; 
- de introduct ie van vri j programmeerbare, en daardoor mult i toepasbare, 

componenten (onder andere micro-processor en micro-computers). 

Als gevolg van deze ontwikkel ingen is de toepassing van elektronische 
componenten met een hoge complexi tei t , veelal aangeduid met micro-elek-
tronica, doorgedrongen in vr i jwel alle gebieden van de samenleving. Ter i l-
lustratie in enkele vri j wi l lekeur ig gekozen toepassingsgebieden valt daar-
bij te denken aan te lecommunicat ie, informatica, huishoudel i jke artikelen, 
produkt iebestur ing, gezondheidszorg en instrumentat ie. Te verwachten valt 
dat de rol van micro-elektronica in deze en andere gebieden de komende ja-
ren nog in belangri jke mate zal toenemen. 

Het moet dan van groot belang worden geacht dat het Nederlandse be-
dri j fsleven een zo goed mogel i jk gebruik maakt van de kansen welke l iggen 
in de produktie en toepassing van micro-elektronica. Ten einde een nader in-
zicht te krijgen in de rol die de overheid daarbij ter ondersteuning van het te 
voeren industriebeHeid kan en moet spelen, werden het afgelopen jaar ver-
scheidene activiteiten ontp loo id . 

Zo werd bij voorbeeld ui tgebreid nagegaan hoe de opinie van een 40-tal 
bedri jven, waarvan mocht worden aangenomen dat zij actief zouden zijn op 
het gebied van micro-elektronica, met betrekking tot deze overheidsrol was. 
In dit verband is ook gesproken met een aantal branche-organisaties. Als de 
belangri jkste knelpunten voor een goede benutt ing door het bedri j fsleven 
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van de door micro-elektronica geboden mogel i jkheden kwamen met name 
de onvoldoende beschikbaarheid van deskundig personeel en de onvol -
doende ople id ingsmogel i jkheden op dit gebied naar voren. Voorts werd de 
Adviescommissie Micro-elektronica onder voorzi t terschap van prof. Rathe-
nau ingesteld, die in het najaar van 1979 zal rapporteren over de betekenis 
van de micro-elektronica voor de Nederlandse samenleving. Verwacht mag 
worden , dat deze Commissie Rathenau ook concrete aanbevel ingen zal 
doen voor door de overheid te nemen maatregelen. In 5.4.1.4 is een eerste 
aanzet hiertoe al beschreven. 

1.6. Hoge temperatuur technolog ie (warme werk tu igbouw) 

Bij de vervaardiging van componenten voor de kweekreactor SNR-300 is 
door een aantal bedri jven en onderzoekinstel l ingen (VMF, RSV, Compr imo 
en TNO) een grote competent ie opgebouwd op het gebied van de warme 
werk tu igbouw. Thans word t nader onderzocht welke de vooruitzichten zijn 
van de Nederlandse industrie als componentenleverancier voor in Europees 
verband te bouwen snelle kweekreactoren en welke inspanningen daarvoor 
gerechtvaardigd zijn. Het ligt in het voornemen om tevens na te gaan op 
welke andere gebieden van de warme werk tu igbouw de verworven kennis 
en kunde gericht kan worden om, zonodig gesteund door verder onderzoek, 
o p b o u w v a n een industriële posit ie te bereiken. 

De gebieden waarop, steunend op de reeds verworven kennis en kunde, 
een verdere ontwikkel ing mogel i jk is, zijn onder meer: 

- mater iaalproblemen voor hoge-temperatuursystemen; 
- sterkte-gerelateerde vei l igheid, bij voorbeeld stompen aan vaten in ho-

ge-temperatuurconstruct ies; 
- bewerking en verwerking van mater ialen; 
- warmte-overdracht en -s t roming, in verband met tr i l l ingen en stabil iteit 

in warmtewisselaars; 
- corrosie door stoom en/of water, in het bijzonder de voedingswaterkon-

dities in ketels en f luïdebedovens; 
- reparatietechnieken, met name lassen op afstand en onder water; 
- niet-destructief materiaalonderzoek, onder meer magnetische inspec-

t ies; 
- specifieke vloeibare metaaltechnologie, natr ium en kal iumsystemen, bij 

voorbeeld ten behoeve van voorschakelsystemen voor de elektriciteitspro-
dukt ie; 

- roterende systemen, dat wi l zeggen rotordynamica of asafdichtingen en 
lagers voor met name pompen, scheepsschroefassen en turbine-assen. 

1.7. Energie-apparatuur Mil ieu apparatuur 

Elders in deze nota wordt reeds ingegaan op de relatie energie en innova-
tie. Hier zij slechts vermeld, dat juist de energie-opwekkings- en energie-om-
zett ingsapparatuur een gebied is waar mogel i jkheden voor diverse succes-
vol le aanpakken l iggen, bij voorbeeld nieuwe verbrandingstechnieken voor 
kolen, energiebesparende apparatuur, etc. 

Diverse aanzetten zijn hierbij in voorbereid ing/u i tvoer ing. Ook zij verwe-
zen naar het hoofdstuk mil ieu en innovatie. In dit kader verdient vermeld ing, 
dat het onderkennen van een in de toekomst groeiende markt voor mi l ieu-
apparatuur heeft geresulteerd in een door het Minister ie van Volksgezond-
heid en Mi l ieuhygiëne en van Economische Zaken gezamenli jk uitgewerkt 
initiatief voor ondersteuning van demonstrat ieprojecten op het gebied van 
de ontwikkel ing en in een introductie van mil ieuvriendel i jke technologieën. 
Voor dit doel is een bedrag van f 100 min. gereserveerd. 
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1.8. Vliegtuigontwikkeling 

De vliegtuigontwikkeling in Nederland behoort, door structurele verster-
kingsmogelijkheden, potentiële rentabiliteit en haar grensverleggende ka-
rakter (hetgeen tot uiting komt in de hoge eisen welke moeten worden 
gesteld aan ontwerp, beproeving en bouw van nieuwe vliegtuigtypen) tot 
één der al wat oudere aandachtspunten binnen het industriële innovatiebe-
leid. Na de Tweede Wereldoorlog is, dankzij belangrijke steun van de over-
heid, de zelfontwikkelende vliegtuigindustrie met succes herbouwd. Naast 
militaire activiteiten is de ontwikkeling daarbij sterk gericht op de markt van 
civiele vliegtuigen voor de korte en middellange afstand (500-2000 km). 

De Fokker F-27 «Friendship» en F-28 «Fellowship» zijn reeds geruime tijd 
in produktie; van de F-27 zijn tot op heden ca. 700 stuks gebouwd, van de 
F-28 ca. 150. Een meer recente «Friendship» ontwikkeling is de F-27 «Mariti-
me», ten behoeve van de bewaking van kustwateren (de 200 mijl «economi-
sche zone»). 

Naast deze nationale projecten, waarin overigens ook in ruime mate door 
andere landen (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk) aan de produktie 
wordt deelgenomen, participeert Nederland op haar beurt in andere vlieg-
tuigprojecten, zoals in de multinationale A300 «Airbus» en de Britse Short SD 
3-30. Over deelneming in het A 310 «Airbus» project wordt momenteel nog 
onderhandeld. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de Nederland-
se inspanningen rond de meer recente ontwikkelingsprojecten. 

Project Periode van ont- Ontwikkelingsgelden 
wikkeling, incl. (min. gld. door de 
verdere ontwikke- overheid verstrekt) 
l ing 

kredieten garanties 

Nationale 
projecten 

F 28 1961 t /m 1978 100 100 
F 27 «Maritime» 1975 t /m 1977 2,5 2,5 

Deelnemingen 
(door Fokker) 

Short SD 3 - 3 0 1974 2,5 2,5 
Airbus A 3 0 0 1 9 7 0 t / m 1 9 7 8 65 65 
(versie B2/B4) 

Voorbereiding 
van een nieuw 
nationaal pro-
ject 

Super F 28 1975 t /m 1979 51 

Het ontwikkelingspotentieel ten aanzien van nieuwe vliegtuigen bevindt 
zich in hoofdzaak bij de Technische Hogeschool Delft (afdeling Luchtvaart-
en Ruimtevaart Techniek), het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium 
(NLR) en Fokker. 

Het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart 
(NIVR) heeft een coördinerende en stimulerende taak bij het entameren van 
nieuwe projecten. De samenwerkingspatronen van bovengenoemde instel-
lingen zijn toegelicht in bijlage 2 van deze nota. 

Sinds 1975 is voorbereidend werk verrichtten behoeve van de ontwikke-
ling van een nieuw vliegtuig als opvolger van de F 28. De technische activi-
teiten hebben zich vooral gericht op geavanceerde-luchtweerstandvermin-
derende - vleugelontwerpen en het daarvoor vereiste aërodynamisch on-
derzoek (vooral bij het NLR) alsmede op de toepassing van nieuwe - ge-
wichtsbesparende - materialen zoals koolstofvezelcomposieten (vooral bij 
Fokker). 
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Tijdens de latere fasen van de ontwerpdefinitie worden luchtvaartmaat-
schappijen, waaronder de KLM, geconsulteerd. Het ontwerp moet, gecombi-
neerd met nieuwe, geluidsarme, motoren en moderne digitale elektronische 
systemen, resulteren in een geavanceerd vliegtuig met onder andere een 
laag brandstofverbruik en lage onderhoudskosten. Hiermee moet kunnen 
worden voldaan aan eisen van de internationale markt en moet de concur-
rentiepositie gehandhaafd kunnen worden. 

Het tijdig doorvoeren van gerichte vernieuwingen die inspelen op de 
marktbehoefte is een voorwaarde voor een concurrerend eindprodukt: inno-
vatie vormt een basis voor de continuïteit en voor het behoud van het zelf-
ontwikkelende karakter van de nationale vliegtuigbouwindustrie. 

Via de exploitatiesubsidie aan het NLR wordt het theoretisch en experi-
menteel basisspeurwerk ondersteund, terwijl in opdracht van het NIVR 
research wordt verricht met het oog op de vliegtuigontwikkeling op middel-
lange termijn. De gerichte vliegtuigontwikkeling zelf wordt middels kredieten 
en garanties van het Ministerie van Economische Zaken mogelijk gemaakt. 

1.9. Ruimtetechnologie 

Een aantal aspecten van de ruimtetechnologie kenmerkt haar als een der 
«aandachtsgebieden» in het industriële innovatiebeleid: 

a. Potentiële rentabiliteit 

De ruimtevaart is, gezien de oriëntatie in voorgaande jaren op toepassin-
gen in de sfeer van defensie en wetenschap, slechts ten dele tot commercië-
le wasdom gekomen. Enkele ruimtesystemen met de daarbij behorende 
gronduitrusting zijn echter reeds een aantal jaren rendabel: 

- Communicatiesatellieten. 
Het gebruik hiervan voor radio-, televisie- en telefoonverbindingen heeft 

zich zeer snel ontwikkeld en is in hoge mate renderend. 
- Weersatellieten. 
Verbetering van weersvoorspellingen, het tijdig waarschuwen voor orka-

nen, het volgen van ijsvelden en -bergen ten behoeve van de scheepvaart, 
enz. heeft, hoewel moeilijk rechtstreeks te kwantificeren, reeds veel bespa-
ringen opgeleverd. 

In de komende jaren zullen naar verwachting navigatiesatellieten ten be-
hoeve van lucht-.en scheepvaart, alsmede aardobservatiesatellieten ten be-
hoevevan land-en bosbouw,opsporen van lucht-en watervervuiling, bodem-
onderzoek en dergelijke, in operationeel gebruik worden genomen. Het 
beschikbaar komen van een onafhankelijke Europese draagraket (Ariane), 
naast het in ontwikkeling zijnde STS (Space Transportation System), zal een 
belangrijke rol kunnen gaan spelen in de ontwikkeling van de transportmo-
gelijkheden in de ruimte. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de ruimtevaartsector als zodanig 
zich in de toekomst tot een sector kan ontwikkelen waar vele vernieuwingen 
tot stand kunnen komen. Vooral de activiteiten die zich richten op het 
grondsegment van ruimtevaartsystemen zullen hiertoe kunnen bijdragen. 

b. Grensverleggend karakter 

De nuttige lading die door een draagraket in de ruimte kan worden ge-
bracht, is klein in vergelijking met het startgewicht van de raket (ongeveer 
1%). Het is daarom noodzakelijk het gewichten volume van onderdelen en 
systemen in raketten en ruimtevoertuigen alsmede van de nuttige lading tot 
een minimum terug te brengen. Hierbij dient tevens rekening te worden ge-
houden met aanzienlijke versnellingen en trillingen welke zich tijdens de lan-
cering voordoen. Het verblijf in de ruimte vereist voorts een langdurige zelf-
standige werking van apparatuur onder omstandigheden van vacuüm, ge-
wichtsloosheid, straling en extreme temperatuurwisselingen, die zeer hoge 
eisen stellen aan de apparatuur. 
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c. Structurele versterkingsmogelijkheden 

Het ontwikkelen, in de ruimte brengen en bedienen van ruimtevaartvaar-
tuigen en de daarbij behorende apparatuur stelt hoge eisen aan kennis en 
deskundigheid van de mens en aan de kwaliteit van het benodigde materi-
eel. Voor de doelmatige ontwikkeling en produktie van dit materieel is de 
bundeling en integratie vereist van een groot aantal verschillende technie-
ken, wetenschappelijke disciplines en produktiefaciliteiten. 

Het «ontwikkelingspotentieel» (voor het merendeel academici en hogere 
technici) ten aanzien van de ruimtetechnologie bevindt zich in hoofdzaak bij 
Philips (Hollandse Signaal Apparaten) en Fokker, het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaart Laboratorium (NLR), en de Technische Physische Dienst van 
TNO. 

De Nederlandse industrie heeft zich in zekere mate gespecialiseerd op en-
kele gebieden zoals: warmtehuishouding aan boord van satellieten, dataver-
werkingsmethodieken en -apparatuur, optische instrumentatie, zonnepane-
len, lichtgewichtstructuren en standregel «software» en -apparatuur. 

Het NIVR Ruimte Technologie programma (NRT) dient als basiselement in 
de voorbereiding van nationale activiteiten alsmede in het opbouwen van 
een concurrerende positie bij het dingen naar ESA-opdrachten. 

De overheid (Economische Zaken) speelt een zeer belangrijke rol in dit 
deel van het innovatiebeleid. De volgende tabel geeft een overzicht van re-
cente projecten en activiteiten welke in het bijzonder op de industriële ont-
wikkeling van de ruimtetechnologie zijn gericht: 

Project Periode van Ontwikkelingsgelden 
ontwikkel ing door de overheid ver-

strekt (in min. gld.) 

Nationale activiteiten 

IRAS 1975 t /m 1981 150 (Nederlands deel) 
NRT-programma doorlopend meer- ca. 5 per jaar 

jaren programma 

Internationale projecten 

(deelneming in ESA-ver-
band) 

Ariane draagraket 1974 t /m 1981 52,4 
Telecommunicatiesatel-
lieten 1974 t /m 1985 80 (raming) 

Het ligt in de bedoeling dat in het najaar van 1979 door de Minister voor 
Wetenschapsbeleid een Nota over het toekomstperspectief in de ruimte-
vaart zal worden uitgebracht. Hierin zal ook worden ingegaan op de over-
heidsdoelstellingen ten aanzien van de ruimtetechnologie in het kader van 
de industriële ontwikkeling in Nederland, geplaatst tegen de bredere achter-
grond van de ontwikkelingen, die zich ten aanzien van de mogelijke toepas-
singen voordoen. 

2. DE CHEMISCHE INDUSTRIE 

In het navolgende wordt een beschrijving van de moeilijkheden en toe-
komstverwachtingen in de chemische industrie gegeven, en van de moge-
lijkheden daarop vanuit het innovatiebeleid in te spelen. Een argument om 
juist deze bedrijfstak te kiezen is niet alleen dat de chemische industrie eco-
nomisch gezien erg belangrijk is, en natuurlijk vanouds als science-based in-
dustrietakeen sterke innovatieve traditie kent. Het feit dat de chemischeindus-
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trie mondiaal met problemen kampt, waar de Nederlandse ondernemingen 
met hun accenten wat betreft produkten en produkt ieprocessen uiteraard de 
weerslag van onderv inden, maakt het wenseli jk te zien wat in het bi jzonder 
voor Nederlandse bedri jven toekomstmogel i jkheden zijn. 

Zeker niet de minst belangrijke reden is dat in de chemie onderzoekswe-
reld, bedri j fsleven en overheid in diverse gremia overleggen over de toe-
komst van de bedr i j fs taken over wederzi jdse ondersteuning. Daarvan kan, 
zo menen ondergetekenden, een voorbeeldswerking ui tgaan. 

Na een periode van onstuimige groei , vooral in de jaren 1963-1970, toen 
de omzet in telkens 5 jaar verdubbelde, is de chemische industr ie nu in een 
rustiger periode gekomen met een vo lumegroe i tussen 2% en 5'/2% per jaar. 
Door de gunstige l igging ten aanzien van aanvoer van grondstof fen en af-
voer van produkten is Nederland inmiddels voor veel chemische produkten 
relatief de grootste exporteur ter wereld geworden. In de huidige periode 
van verminderde groei van de wereldomzet van chemische producenten 
blijkt deze hoge exportquote een kwetsbare positie op te leveren. 

De verminderde groei van de chemische industr ie blijkt, ook internatio-
naal gezien, enerzijds een gevolg te zijn van een zekere verzadiging in de 
vervanging van natuurprodukten en anderzijds samen te hangen met de on-
zekerheid op langere termi jn ten aanzien van energie- en grondstof fenvoor-
ziening en ten aanzien van de houding van de samenleving inzake verdere 
groei van de chemische sector. • 

Ook zijn meer specifiek Nederlandse factoren te noemen voor een vermin-
derde groei van de chemische bedrijfstak. Nederland loopt, veelal door de 
omstandigheden gedwongen, voorop bij het stellen van mil ieueisen en de 
vergunningenprocedures zijn nog vaak ingewikkeld en langdur ig. Daar-
naast kunnen de tot voor kort voor de Nederlandse industr ie relatief hoge 
energiepri jzen en de relatief hoge lonen worden genoemd. Binnen de 
bedrijfstak zijn onder meer verschil len ontstaan door de verschi l lende mate 
waarin bedri jven betrokken zijn bij activiteiten die een zeer verl iesgevende 
periode hebben doorgemaakt zoals de kunstvezelproduktie. De negatieve 
invloed hiervan op de winsten maakte investeringen, ook in gelieerde bedri j-
ven, moeil i jk te f inancieren. 

Als gevolg van de minder sterke groei is er momenteel veel overcapaciteit, 
vooral in de bulkchemie. Daar zijn de eenheden zo groot geworden, dat het 
starten van een nieuwe eenheid eigenlijk automatisch overcapaciteit ten ge-
volge heeft. Opvul l ing van het gat wordt afgeremd door de groeiende inter-
nationale concurrentie, nu vooral van de VS en het Oostblok, op langere ter-
mi jn wel l icht ook van het Midden-Oosten. 

De snelle groei in de jaren 1960 was veelal niet gebaseerd op eigen re-
searchinspanning van Nederlandse bedri jven. In de petrochemie is proces-
know-how over het algemeen vri j te koop. Bovendien was snelle groei voor-
al ook het resultaat van vest iging van buitenlandse bedri jven die hun eigen 
kennis meebrachten. Een gevolg van deze kennis import is een relatief gerin-
ge technisch-chemische researchcapaciteit; dit wordt versterkt doordat in 
Nederland de overheid een klein deel van de research in bedri jven f inanciert. 
Ook door de moeil i jke situatie waar in de bedrijfstak zich bevindt word t thans 
in Nederland relatief een gering percentage van de omzet van de chemische 
bedrijfstak aan research uitgegeven. 

Naar verwacht ing zal de innovatie in de chemische bedrijfstak de negatie-
ve gevolgen ondervinden van zowel de geringe researchcapaciteit als van 
de boven beschreven overcapaciteit en verminderde groei die leiden tot ge-
ringere investeringen. 

Vaak word t geconstateerd dat de bulkchemie in Nederland oververte-
genwoord igd is en dat naar meer-f i jnchemie moet worden gestreefd. Hier-
bij kan worden aangetekend dat Nederland niet als enig land op zoek is naar 
mogel i jkheden voor produktie van f i jnchemical iën. 

Ook moet erop worden gewezen dat de produkten van de bulkchemie 
weliswaar vaak betrekkelijk eenvoudige verbindingen zijn, maar dat de tech-
nieken waarmee ze gemaakt worden vaak zeer kennisintensief zijn. De na-
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druk voor de toekomst kan dan ook niet alleen l iggen op meer geavanceerde 
produkten maar ook op meer geavanceerde produkties. 

Er is nog veel te verbeteren in de in de chemische industrietak toegepaste 
produkt ieprocessen. Op het gebied van energiebesparing staan we nog 
maar aan het begin en op mi l ieugebied word t de industr ie telkens weer voor 
nieuwe ui tdagingen geplaatst. 

Eigenlijk betekent verminder ing van mi l ieuverontre in ig ing vooral ver-
minder ing van ongewenste bi jprodukten. Procesverbetering, leidend tot 
meer specifieke processen, kan tevens grondstof fenbespar ing en energie-
besparing bevorderen. 

Een goed voorbeeld op dit gebied is de bereidingswijze van ethyleenoxide 
en propyleenoxide. Beide produkten werden in eerste instantie bereid via 
een chloorhydr inesynthese. Dat w i l zeggen dat chloor, dat eerst ten koste 
van veel energie uit pekel gemaakt is, als een soort hulpstof de betreffende 
fabriek ingaat en deze in de vo rm van een waardeloze calc iumchlor ideop-
lossing weer verlaat. Inmiddels is er voor ethyleenoxide een ander proces 
zonder chloor ontwikke ld dat berust op directe oxidat ie. Een dergeli jk proces 
word t nu op ru ime schaal toegepast. Op propyleenoxide is het nog steeds 
niet gelukt een direct oxidat ieproces zonder bi jprodukten te ontwikkelen. 
Het zal duidel i jk zi jn, dat een dergeli jk proces een innovatie zou betekenen. 

Een ander gebied waar kansen l iggen, is de ontwikkel ing van alternatieve 
grondstofbronnen voor de chemie. Nu olie en gas aan het opraken zijn, kan 
opn ieuw gedacht worden aan chemie op basis van steenkool. Ook uitbrei-
ding van het aantal produkten en processen gebaseerd op agrarische pro-
dukten behoort tot de mogel i jkheden. De mogel i jkheden die voor tkomen uit 
de biotechnologie komen in bij lage 6 van deze nota aan de orde. 

Diverse instanties bestuderen thans de mogel i jkheden van het chemisch 
onderzoek en de chemische bedrijfstak. Gewezen kan worden op de bedri j fs-
takverkenning van het Minister ie van Economische Zaken en op het project 
Plaats en Toekomst van de Nederlandse Industrie van de WRR. 

Voorts moeten genoemd worden de Academie Commissie voor de Che-
mie van de KNAW, de SON, de verkenningscommissie, Chemisch Onder-
zoek, en de KNCV, die een commissie heeft ingesteld om een analyse te ma-
ken van mogel i jke, gewenste en noodzakelijke researchdoelen. 

Van diverse van deze instanties is een rapport verschenen of in de nabije 
toekomst te verwachten. Bij een dergelijke bedekking van het terrein, en ge-
zien de geconstateerde dwarsverbanden tussen deze diverse instanties, 
moet het mogel i jk zijn een goede afstemming van chemisch en chemisch-
technologisch onderzoek op de ontwikkel ingskansen en mogel i jkheden van 
de Nederlandse chemische industr ie te bewerkstel l igen. Hierbij kan ook van-
uit de universiteiten en hogescholen een bi jdrage worden geleverd. Daartoe 
zal onder meer worden bevorderd dat onder de eerste exper imenten met in-
novatiegerichte programma's , nader beschreven in 5.4.1.1 en achtergrond-
document 1., één of meer programma's op het gebied van chemie en chemi-
sche technologie ontwikkeld zullen worden. De verwacht ing bestaat dat de-
ze innovatiegerichte programma's zullen bi jdragen tot een gecoördineerde 
ondersteuning van het Nederlandse bedri j fsleven. 

3. INNOVATIE EN DE COMMERCIËLE DIENSTENSECTOR 

3.1. Inleiding 

De gebruikeli jke indel ing van de dienstensector in een tertiair of commer-
cieel en een quartair of publiek onderdeel word t ook in deze beschouwing 
nagevolgd. De quartaire sector (openbaar bestuur, defensie, sociale dienst-
ver lening, onderwi js , gezondheidszorg, maatschappeli jk werk, cultuur, 
rechtspraak, een deel van de communicat ie en een deel van de recreatie) zal 
in deze paragraaf van de nota niet nader worden beschouwd. Op deze plaats 
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word t volstaan met een enkele opmerk ing. Zowel in de quartaire sector als 
in de tertiaire sector is een gestaag groeiend arbeidsvolume waar te nemen. 
Zo nam in de periode 1960 tot 1977 het aantal werkzame personen in de 
quartaire sector toe van bijna 0,5 min . tot bijna 0,7 min . (een toename van 
ca. 36 %) . In de tertiaire sector steeg dit aantal in de overeenkomst ige perio-
de van ca. 1,5 min. tot ca. 2,2 min. (een toename van ca. 45 %) . De techni-
sche ontwikkel ing achter de verbetering van de dienstver lening en de pro-
dukt iv i tei tsst i jg ing in delen van de publieke sector komt in 7.3 aan de orde. 

De commercië le dienstensector levert een nog steeds groeiende bijdrage 
aan de werkgelegenheid en aan het nationaal inkomen van ons land. Vol-
gens de Nationale Rekeningen steeg de toegevoegde waarde in procenten 
van het nationaal inkomen (netto, factorkosten) van 34 ,5% in 1960 tot 
40,6% in 1977. De commerciële dienstensector is overigens sterk verweven 
met andere hoofdsectoren omdat ze voor elkaar afnemer en leverancier van 
goederen en diensten zijn. Bovendien worden ook in andere hoofdsectoren 
dienstverlenende activiteiten ui tgevoerd. 

De commerciële dienstensector kan globaal worden ingedeeld in : 
- groothandel , tussenhandel en detai lhandel; 
- hotel- en restaurantwezen, reparatiebedri jven voor gebruiksgoederen; 
- transport", opslag- en communicat iebedr i jven; 
- bank- en verzekeringswezen, exploitatie van en handel in onroerend 

goed, zakelijke dienstverlening (rechtskundige diensten, accouij tants, boek-
houdbureaus, belast ingconsulenten, computer-servicediensten, inge-
nieurs-, architecten- en andere technische ontwerp- en adviesbureaus, eco-
nomische adviesbureaus e t c ) ; 

- overige commerciële dienstverlening (commerciële researchinstell in-
gen, wasseri jen e tc) . 

Kenmerkend voor de commerciële dienstensector is, dat in het algemeen 
- transport", opslag- en communicat iebedr i jven uitgezonderd - de arbeids-
intensiteit van de produktie relatief groot is en de mogel i jkheden tot verbe-
ter ing van de arbeidsproduktivi tei t , althans tot voor kort, betrekkelijk gering 
waren. Het streven om - onder andere als gevolg van de sti jgende loondruk 
- t e bezuinigen op de factor arbeid leidt enerzijds tot verminder ing van 
dienstbetoon, anderzijds tot een toenemende vertechnisering van vele vor-
men van commerciële dienstverlening. Met name de ontwikkel ingen op het 
gebied van de micro-elektronica kunnen in dit verband grote gevolgen heb-
ben voor de kwaliteit van het produkt, voor de arbeidsproduktivi tei t en voor 
de werkgelegenheid. In het onderdeel met betrekking tot micro-elektronica 
(5.4.1.4) word t hierop verder ingegaan. 

De thans volgende beschouwing over de betroKkenheid van de commer-
ciële dienstensector bij innovatie is gericht op: 

- de commerciële dienstensector als toepassingsgebied van in de indus-
trie en ni jverheid ontwikkelde nieuwe produkt iemiddelen; 

- innovatie in de commerciële dienstensector zelf; 
- de relevante functies van de commerciële dienstensector met betrek-

king tot het innovatieproces in andere hoofdsectoren en in de commerciële 
dienstensector zelf. 

3.2. De commerciële dienstensector als toepassingsgebied voor innovaties 
vanuit industrie en nijverheid 

Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan de ontwikkel ing van allerlei 
nieuwe apparatuur in industr ie en ni jverheid welke de commerciële dien-
stensector in staat stelt tot nieuwe werkwijzen en soms tot nieuwe of verbe-
terde vormen van dienstverlening te komen. Bij voorbeeld, dank zij verbeter-
de conserveringstechnieken zijn verbeterde distr ibut iemethoden mogeli jk 
geworden; de ontwikkel ing van grote verkeersvl iegtuigen maakte het mas-
sale vl iegtoer isme mogeli jk etc. 
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De impulsen tot deze ontwikkel ing komen voor een belangri jk deel uit de 
commercië le dienstensector zelf voort. De aldaar bestaande behoefte aan 
verbeter ing van de dienstver lening, het streven naar schaalvergrot ing, ratio-
nalisatie en dergeli jke schept een vraag naar nieuwe of aangepaste produk-
t iemiddelen en processen. De ervaringen met bestaande produkt iemiddelen 
worden hierbi j vaak aan de industr ie doorgegeven. Het komt ook voor dat de 
produkt ie van bestaande diensten als gevolg van de aard hiervan niet verder 
kan worden gerat ional iseerd, zodat ze voor een deel der consumenten rela-
tief te duur worden. Om deze en andere r e d e n e n - t o e g e n o m e n vri je t i j d -
ziet men dat deze consumenten deze activiteiten zelf overnemen. Hierdoor 
worden behoeften voor nieuwe goederen geïnduceerd. Men denke hierbij 
aan de «doe-het-zelf-markt», aan de haarverzorgingsart ikelen etc. 

In de commercië le dienstensector kan een aantal deelsectoren worden 
aangewezen dat relatief veel gebruik maakt van materiële technische hulp-
middelen, nameli jk de zeescheepvaart", de luchtvaart, de binnenscheepvaart-
en de overige t ransportbedr i jven. 

De mogel i jkheden van innovatie ten aanzien van de materiële technische 
hulpmiddelen die in deze deelsectoren worden gebruikt zijn relatief groot in 
vergel i jk ing met de mogel i jkheden van deze innovatie in de meeste andere 
deelsectoren van de commercië le dienstensector. Genoemde innovaties 
worden echter zelden door de vermelde transportsectoren zelf ontwikkeld 
en geproduceerd. Wel hebben zij over het algemeen een st imulerende func-
tie met betrekking tot innovat iewerkzaamheden in de secundaire sector, zo-
als t rouwens meestal de vraagzijde de belangrijkste impuls tot innovatie 
geeft. 

De commercië le dienstensector vo rmt steeds meer een belangrijk toepas-
singsgebied voor de automat iser ingstechnologie. De computer industr ie 
had, met name door de hoge kosten van de apparatuur, aanvankelijk alleen 
de grotere bedri jven als potentieel afzetgebied, in het bi jzonder voor adminis-
tratieve toepassingen. Door de grote kostendal ing, miniatur isat ie en toege-
nomen betrouwbaarheid van elektronische componenten zullen echter ook 
de kleinere bedri jven in de commerciële dienstensector de mogel i jkheid on-
dervinden om door middel van het toepassen van computerapparatuur be-
paalde functies in de bedri j fsvoering te automatiseren. De daarbij te gebrui-
ken computer wordt steeds gemakkeli jker te gebruiken en wordt steeds 
meer omgeven door zogenaamde randapparatuur, zoals tekstverwerkers. 
De toepassingsgebieden zullen dan ook steeds meer buiten de strikt admin i -
stratieve sfeer l iggen. 

Diempels voor de automatiser ing in de commercië le dienstensector vo i -
men nog het beperkte aanbod van standaard appl icat ieprogrammatuur en 
de hoge kosten van appl icat ieprogrammatuur «op maat». Collectieve pro-
jecten, zoals dat in het beroepsgoederenvervoer, kunnen de kostendrempel 
voor individuele bedri jven helpen overwinnen. In de detai lhandel worden de 
ontwikkel ingen met betrekking tot automatiser ing geremd door de proble-
men van etikettering en coder ing. In bepaalde mate kunnen deze problemen 
worden opgevangen door invoering van een uni forme art ikelcodering. 

De beschikbaarheid van de computer bij de bedri j fsvoering kan op zich 
zelf gezien weer leiden tot een groter innovat ievermogen in de commercië le 
dienstensector, onder andere door procesbestur ing, de beschikbaarheid van 
meer geordende informat ie en dergeli jke. Dit geldt ook met name voor die 
delen van de commercië le dienstensector welke bepaalde innovatieve functies 
in relatie tot andere sectoren vervul len. Dit kan weer leiden tot versterking 
van deze innovatieve functies of tot het ui tbreiden van deze functies, waarmee 
het totale innovatieproces gebaat kan zijn. 

3.3. Innovatie in de commerciële dienstensector zelf 

Innovatie vanuit bedri jven in de commercië le dienstensector betreft in de 
eerste plaats de succesvolle ontwikkel ing en introduct ie van nieuwe of ver-
beterde diensten. 
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Hierbij zijn veel van de belangri jke ingrediënten nodig, welke ook in ande-
re sectoren, met name de industr ie, nodig zi jn: 

- speur-en ontwikkel ingswerk; 
- externe kennis en kennis binnen de onderneming (waaronder markt-

kennis); 
- ideeën; 
- creativiteit; 
- kapitaal, etc. 

Niet temin zijn er belangri jke verschil len met het industr ieel innovat iepro-
ces, voor tkomend uit de aard van het produkt ieproces (de wijze van dienst-
verlening), het produkt (de dienst) en de afzetmarkt. Zo komt slechts ca. 5% 
van de door ondernemingen in ons land per jaar gedane uitgaven aan met 
eigen personeel verricht speur- en ontwikkel ingswerk voor rekening van de 
commercië le dienstensector. 

Belangrijke innovaties in de commercië le dienstensector zijn afhankelijk 
van een zekere min imumbedr i j f somvang. Dat sluit niet uit dat kleinere be-
dri jven in de commercië le dienstensector, met name relatief wein ig kapitaal 
vergende, vern ieuwingen doorvoeren, die hun weerbaarheid ten opzichte 
van grotere bedri jven vergroten. Voorkomende lacunes in kennis op bepaal-
de gebieden die een belemmer ing kunnen vormen voor het uitvoeren van 
op zich zelf genomen goede ideeën, kunnen vaak worden opgevuld door 
dienstver lening van bedri jven uit andere deelsectoren van de commerciële 
dienstensector. 

Een belangri jke rol in dit intermediaire veld met betrekking tot kennis spe-
len de banken, toeleveranciers, economische adviesbureaus etc. Minder 
draagkrachtige ondernemingen in het midden- en kleinbedri j f kunnen bo-
vendien gebruik maken van het door de overheid gesubsidieerde Centraal 
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en van de bondsconsulenten van 
de centrale werkgeversorganisat ies in het midden- en kleinbedrijf. Ten slotte 
hebben met name de branche-organisaties hier een functie. 

3.4. Innovatieve en innovatiebevorderende functies van de commerciële 
dienstensector in relatie tot andere sectoren 

Vanwege zijn rol met betrekking tot kennis, marktinzicht en f inancier ings-
mogel i jkheden vervult de commerciële dienstensector belangrijke interme-
diaire functies ten aanzien van andere sectoren. 

In de eerste plaats moet hier worden gewezen op de ingenieurs-, architec-
ten- en andere technische ontwerp- en adviesbureaus. Deze zijn een onder-
deel van de commercië le dienstensector waarvan directe aanzetten tot tech-
nologische innovaties uitgaan. In hoofdstuk 5 is reeds gewezen op de poten-
tiële rol van het raadgevend ingenieursbureau bij het tot stand komen van in-
novaties, vooral bij middelgrote en kleine ondernemingen. Ideeën en v ind in-
gen kunnen ook bij de ontwerpbureaus zelf tot stand komen. Voorbeelden 
zijn te vinden bij de waterzuiverings- en andere mi l ieutechnologie, de 
scheepsbouw, de computer technologie enz. Hiervan kan voor het bureau 
een gunstige invloed uitgaan op het aantal te verwerven opdrachten, ook 
vanuit het bui tenland. Ontwerpbureaus kunnen ook een eigen v inding tot 
een commercieel produkt ontwikkelen, middels samenwerking met een in-
dustrieel bedrijf. 

Voorts moeten hier de onderdelen van de zakelijke dienstverlening wor-
den vermeld die in het algemeen meer indirect bi jdragen tot inrrovatie elders 
leveren, of het innovatieproces beter doen ver lopen. Hierbij kan worden ge-
dacht aan de economische adviesbureaus met betrekking tot expertise van 
verbeter ing van de bed r i j fsvoering, organisatie, e t c , met name ook ten aanzien 
van het management ten aanzien van innovaties. Voorts denke men aan de 
market ingsbureaus met betrekking tot marktverkenning en het verwerven 
van nieuwe marktposit ies en het bank- en verzekeringswezen met betrek-
king tot f inancier ing en risicobeheersing. 
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Ook de handel, zowel de groothandel, tussenhandel, als de detailhandel, 
heeft belangrijke functies, namelijk bij het ontsluiten van nieuwe markten 
(evenals transport-, opslag- en communicatiebedrijven) en bij het terugkop-
pelen van informatie naar de producent van goederen. De aanvoer van goe-
deren uit het buitenland die nieuw zijn voor ons land, of die concurrerend 
zijn ten opzichte van onze eigen goederen, kan stimulerend werken op de in-
novatiegeneigdheid van ons bedrijfsleven. 

Ook de commerciële research-instellingen zijn een belangrijk voordeel 
door hun bijdrage aan het totale research-potentieel van ons land. 

Ten slotte moeten in dit verband nog worden genoemd allerlei vormen 
van geavanceerde dienstverlening die met gegevensverwerking in verband 
staan, hoewel de vorm waarin de dienstverlening plaatsvindt, niet altijd ge-
heel nieuw hoeft te zijn. Zonder twijfel zijn er gebieden aan te geven waar 
gespecialiseerde en zeer hoogwaardige Nederlandse dienstverlening op in-
formaticaterrein ook op buitenlandse markten kansen zou kunnen hebben. 
Men denke aan systeemhuizen, software-bureaus, computerservicebureaus, 
en dergelijke. 

3.5. Overheidsbeleid ten aanzien van innovatie met betrekking tot com-
merciële dienstverlening 

Tot nu toe is er in het overheidsbeleid ten aanzien van innovatie relatief 
weinig aandacht geweest voor innovatie in de commerciële dienstensecto-
ren in verhouding tot de aandacht voor innovatie in de industrie. Dit laatste 
is verklaarbaar als men bedenkt, dat innovatie in de vorm van nieuwe en ver-
beterde goederen en materiële produktieprocessen veel tastbaarder is en 
meer mogelijkheden geeft voor overheidsbeleid. Belangrijker nog is dat in-
novatie in de industrie altijd al goed paste in een beleid, gericht op verhoging 
van de materiële welvaart, en dat de mogelijkheden voor de export van goe-
deren over het algemeen groter zijn dan voor export van diensten buiten 
transport, handel, financiering, kennis en dergelijke. Ten slotte hebben enke-
le industriële basisinnovaties innovaties in andere sectoren in de schaduw 
gesteld. 

Het is evenwel duidelijk, dat de commerciële dienstensector (en ook ande-
re sectoren) belangrijke bijdragen levert en kan leveren aan het totale inno-
vatieproces. Niet elke deelsector is daarbij even belangrijk, terwijl de gemid-
deld relatief kleine bedrijfsomvang zekere beperkingen inhoudt. 

Het overheidsbeleid met betrekking tot innovatie in de commerciële dien-
stensector zal in de nabije toekomst beter gaan aansluiten op de mogelijkhe-
den van innovatie in deze sector. Dit geldt met name voor mogelijkheden in-
zake technische ontwikkeling. Hiertoe zal de toepassing van het technisch 
ontwikkelingskrediet worden uitgebreid voor de commerciële dienstensec-
tor (zie ook 4.9.1). 

De technisch hoogwaardige commerciële dienstverlening vervult een be-
langrijke rol bij het innovatiegebeuren. De technische ontwerp- en adviesbu-
reaus in Nederland zijn veelal bij een bepaalde omvang van de onderneming 
gedwongen zich te oriënteren op landen buiten de EG, vooral op de derde 
wereldlanden. Om tegemoet te komen aan de knelpunten die bij de export 
van technische ontwerpen en/of adviezen worden ondervonden, zal binnen-
kort de garantieregeling voor voorbereidingskosten verbonden aan het aan-
bieden van technische ontwerpen en adviezen bekend worden gemaakt. 

Voor het ontwikkelen van een evenwichtig beleid ten aanzien van innova-
tie met betrekking tot de commerciële dienstensector zal voorts rekening 
dienen te worden gehouden met de specifieke kenmerken van de commer-
ciële dienstensector. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: 

a. aandacht voor bepaalde terreinen van technische ontwikkeling welke in 
het bijzonder de commerciële dienstensector betreffen bij voorbeeld het ter-
rein van de automatisering. Daarbij behoeft het midden- en kleinbedrijf bij-
zondere aandacht; 
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b. het bevorderen van vernieuwing in de commerciële dienstensector 
met het oog op een verbetering van het innovatiepotentieel van deze sector 
en daarmee van de gehele economie; 

c. het bevorderen van een goed functioneren van bepaalde deelsectoren 
van de commerciële dienstensector, welke van direct belang zijn voor het to-
tale innovatieproces, namelijk handel, bank- en verzekeringswezen, com-
merciële researchinstellingen en economische en technische ontwerp- en 
adviesbureaus; 

d. Het bevorderen van een blijvende adequate bedrijfsadvisering ten be-
hoeve van het midden- en kleinbedrijf in de commerciële dienstensector; 

e. het inventariseren van belangrijke probleemvelden ten aanzien van in-
novatie met betrekking tot de commerciële dienstensector, zo nodig aan te 
vullen met wetenschappelijk onderzoek, om het inzicht in deze probleemvel-
den te vergroten. 
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Bijlage 5 
Enkele beschouwingen over 
biotechnologie 

Ter illustratie van technologieën die momenteel een sterke ontwikkeling 
doormaken, volgt hier een beschouwing over innovatie gebaseerd op ont-
wikkelingen in de biotechnologie. Zoals wordt aangegeven, zal de verdere 
ontwikkeling van de mogelijkheden van genetische manipulatie van grote 
invloed zijn op de biotechnologie. Daarom zijn de wettelijke kaders waarbin-
nen het recombinant-DNA-onderzoek geplaatst is of nog zal worden van be-
tekenis voor de industriële toepassingen. Op dit punt wordt aan het eind van 
deze paragraaf ingegaan. 

1. Ontwikkelingen in de biotechnologie 

Biotechnologie, de geïntegreerde beoefening van biochemie, microbiolo-
gie en chemische technologie, is in recente publikaties naar voren gekomen 
als een belangrijke bron van toekomstige innovaties ter leniging van noden 
op gebieden als voedselvoorziening. De mogelijkheden lijken groot, met na-
me door recente ontwikkelingen waarbij micro-organismen via genetische 
manipulatie zo worden gemodificeerd dat ze stoffen gaan produceren die ze 
van nature niet maken o f - al dan niet soortspecifieke- stoffen in veel grote-
re hoeveelheden kunnen produceren. Toch zijn op dit ogenblik de verwach-
tingen ten aanzien van biotechnologie wellicht enigszins overspannen; en-
kele relativerende opmerkingen vooraf zijn daarom op hun plaats. 

Bedacht moet worden dat biotechnologie op zich zelf niet nieuw is. In Ne-
derland wordt biotechnologie al op ruime schaal toegepast bij afvalwater-
zuivering en bij de produktie van bij voorbeeld zuivelprodukten, antibiotica 
en alcoholhoudende dranken. Hoewel biotechnologie gebruik maakt van de 
levende natuur moet benadrukt worden dat biotechnologische processen 
weliswaar in potentie meer milieuvriendelijk en energiebesparend zijn dan 
chemisch technologische processen, maar dat om dit in de praktijk waar te 
maken langdurig bewuste aandacht en gerichte activiteiten nodig zijn. 

Hoewel de veelbesproken genetische manipulatie op zich zelf buiten het 
gebied van de biotechnologie valt, is het te verwachten dat na verloop van 
tijd gemodificeerde micro-organismen een belangrijke rol zullen spelen in 
biotechnologische processen. Het grote aantal recente publikaties en de ex-
perimentele activiteiten in het buitenland duiden erop dat de ontwikkeling 
zeer snel gaat. De eerste aanzetten tot industriële toepassing, met name in 
de VS, zijn reeds gegeven. Deze ontwikkelingen zullen naar alle waarschijnlijk-
heid op korte termijn leiden tot relatief eenvoudige, maar zeer kennis-inten-
sieve produktie van eiwitten (bij voorbeeld hormonen, enzymen) die nu 
slechts met veel moeite te bereiden zijn. Gezien de beperkte mogelijkheden 
tot het verrichten van recombinant-DNA-onderzoek in Nederland zal de bij-
drage hiervan tot de technische innovatie in de Nederlandse industrie helaas 
vooralsnog klein zijn. Wèl zijn er aanwijzingen dat de Nederlandse industrie 
gebruik zal kunnen maken van enige resultaten van onderzoek dat thans in 
het buitenland wordt uitgevoerd. Ook de meer klassieke biotechnologie, die 
werkt met natuurlijk voorkomende micro-organismen biedt de nodige aan-
grijpingspunten voortechnologische innovatie. 

Op het gebied van afvalwaterzuivering valt te wijzen op de voortgaande 
ontwikkeling van de anaërobe zuiveringsprocessen. Het is te verwachten dat 
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dergelijke processen ten opzichte van de huidige aërobe processen voorde-
len zullen gaan bieden zoals verminderde slibproduktie, geringer ruimtebe-
slag, eenvoudiger scheidingsmethoden en verminderde energiebehoefte. 
Hoewel wij in Nederland op het gebied van afvalwaterzuivering wellicht een 
achterstand hebben door onze voorsprong - immers is al een groot deel van 
de gewenste zuiveringscapaciteit geïnstalleerd - biedt anaërobe afvalwater-
zuivering duidelijke aanknopingspunten voor ten dele op export gerichte in-
dustriële activiteit. In het recente verleden heeft de overheid ontwikkelingen 
op dit gebied reeds financieel gesteund. 

Hoewel de mogelijke bijdrage van door gisting uit landbouwprodukten en 
•afval verkregen methaan en alcohol aan de energievoorziening van Neder-
land beperkt lijkt, is dat geen goede reden om biotechnologisch onderzoek 
aan dergelijke processen achterwege te laten. Bijdragen aan de energie-
voorziening van Nederland, hoe klein ook, en gebruik van de kennis met na-
me ten behoeve van energievoorziening in ontwikkelingslanden zijn nastre-
venswaard. 

De boven beschreven produktie van alcohol en ook het door gisting ver-
krijgen van onder meer aceton en butanol kunnen bij voortgaande stijging 
van de prijzen van fossiele grondstoffen, een functie vervullen bij de grond-
stoffenvoorziening van de chemische industrie. Innovatieve processen voor 
zowel de bereiding als de verwerking van deze grondstoffen zijn dan te ver-
wachten. 

Een belangrijk toepassingsgebied voor de biotechnologie kan worden ge-
vonden in de produktie van diverse fijnchemicaliën. Uitbreiding van het be-
staande pakket antibiotica, enzymen en hormonen ligt voor de hand. Daar-
naast valt onder meer te denken aan de bereiding van niet in de levende na-
tuur voorkomende fijnchemicaliën met behulp van enzymatische synthese-
methoden. 

Deze voorbeelden, aan te vullen met vele andere, geven aan dat de bio-
technologie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan technische innovatie. 
Om de mogelijkheden vroegtijdig te herkennen, te beoordelen en om ze vat-
baar te maken voor onderzoek zal in het kader van innovatiegerichte pro-
gramma's (par. 5.4.1.4) een voorstudie worden uitgevoerd. Deze studie heeft 
tot doel om op korte termijn te identificeren op welke gebieden binnen de bio-
technologie versterking van de achtergrondkennis ten behoeve van het Ne-
derlandse bedrijfsleven gewenst is. Na identificatie van deze gebieden zal er 
naar gestreefd worden om innovatiegerichte programma's te initiëren, 
waarin het bedrijfsleven, onderzoekinstellingen, universiteiten en TH's parti-
ciperen. Daarbij zal er naar gestreefd worden om onderzoekers uit de rand-
gebieden: biochemie, microbiologie en chemische technologie bij de pro-
gramma's te betrekken. Aldus kan bewerkstelligd worden, dat deze onder-
zoekers zich gecoördineerd op innovatie vanuit de biotechnologie richten. 

2. Wettelijk kader voor recombinant-DNA-onderzoek 

De wettelijke bepalingen en richtlijnen die in Nederland van kracht zijn ge-
worden of zullen worden met betrekking tot recombinant-DNA-werkzaam-
heden kunnen mogelijkerwijze botsen met de wens van de Nederlandse in-
dustrie deze nieuwe technologie op redelijk grote schaal te gaan exploiteren. 

Het huidige regeringsstandpunt is dat onderzoek (dat wil zeggen recombi-
nant-DNA-werk met kleine hoeveelheden) in de laagste twee risico-catego-
rieën Cl en CM mag plaatsvinden, als aan de betreffende richtlijnen van de 
onlangs ingestelde Commissie ad hoc recombinant-DNA-werkzaamheden 
en van de betreffende overheidsorganen is voldaan. De Regering zal erop 
toezien dat eventuele procedurele knelpunten bij het verkrijgen van een ver-
gunning zullen worden weggenomen. Op korte termijn zal een belangrijk 
onderdeel van de werkzaamheden van de Commissie ad hoc worden om 
richtlijnen op te stellen voor het werken op semi-technische en technische 
schaal in de risico-categorieën Cl en Cll. Ten aanzien van werk in de risico-
categorie Clll is de regering nog terughoudend en zal nog meer inzicht in de-
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ze problematiek verkregen dienen te worden alvorens het definitieve besluit 
genomen zal worden ook deze categorie (op voorwaarden) vrij te geven. Wel 
is de Regering voornemens op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot de 
stichting van een Clll-faciliteit in Nederland. Hiermee zal het mogelijk zijn de 
vereiste expertise te verkrijgen met betrekking tot het veilig werken op CIII-
niveau en kan de betreffende faciliteit in eerste instantie als gastlaboratori-
um, en in een later stadium wellicht als referentie-instituut, voor andere CIII-
laboratoria gaan functioneren. 
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Bijlage 6 
R en D-Infrastructuur 

BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN (HOOFD)COMPONENTEN VAN DE 
R EN D INFRASTRUCTUUR EN HUN RELATIES. ONDERLING EN MET DE 
OMGEVING 

Inleiding 

In deze bijlage wordt een beschrijving en analyse van de componenten 
van de R en D-infrastructuur gepresenteerd, ter aanvulling op hoofdstuk 5 
van de innovatienota, waar volstaan is met een summiere aanduiding van 
de omvang ervan. 

De indeling is als volgt: 
1. Enige algemene gegevens, in het bijzonder over de overheidssector. 
2. Universiteiten en hogescholen. 
3. TNO. 
4. Enkele grote technologische onderzoekinstellingen. 
4.1. Energie-onderzoekcentrum Nederland, ECN. 
4.2. Laboratorium voor Grondmechanica, LGM. 
4.3. Waterloopkundig Laboratorium, WL. 
4.4. Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation, NSP. 
4.5. Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, NLR. 
5. Andere door de overheid gefinancierde onderzoekactiviteiten. 
6. R en D in het Nederlandse bedrijfsleven. 
7. Ingenieursbureaus. 

Deze bijlagen concentreren zich op R en D-activiteiten, in het bijzonder van 
belang voor technologische innovatie. Veel van bovengenoemde instellin-
gen verrichten ook andere, meestal ook op kennis gerichte, activiteiten die 
voor innovatie van groot belang zijn. Deze komen aan de orde, en zijn soms 
in het cijfermateriaal inbegrepen. 

Daarnaast wordt veel onderzoek verricht, dat niet of slechts indirect, dan 
wel potentieel van belang is voor technologische innovatie. Een onder-
scheid is niet eenvoudig te maken. Veel van de gepresenteerde gegevens 
hebben dan ook betrekking op de B-wetenschappen. Echter bij voorbeeld in 
het terrein van de medische en de landbouwwetenschappen zal veel onder-
zoek niet voor technologische innovatie van belang zijn, terwijl ongetwijfeld 
sommige gebieden van de sociale wetenschappen (economie, bedrijfskun-
de, organisatiesociologie e.d.) - hier veelal niet opgenomen - wèl innovatie-
relevant zijn. 

In de Innovatienota zelf wordt, met name in §5.2, veel aandacht ge-
schonken aan het functioneren van TNO. Deze bijlage beperkt zich met be-
trekking tot TNO dan ook in hoge mate tot het verschaffen van gegevens. 

1. ENIGE ALGEMENE GEGEVENS, IN HET BIJZONDER OVER DE 
OVERHEIDSSECTOR 

1.1. Algemeen 

Nederland behoort tot de landen met de, in relatie tot het bruto nationaal 
produkt, hoogste uitgaven voor R en D ter wereld. Zowel de overheid (inclu-
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sief het hoger onderwijs) als het bedrijfsleven (met name door de aanwezig-
heid van een aantal zeer grote bedrijven) besteden relatief veel aandacht aan 
Ren D. 

Tabel 1 verschaft enige gegevens, met betrekking tot de B-wetenschap-
pen. 

Tabel 1. Uitgaven voor R en D (1975), B wetenschappen, naar sector 
van uitvoering 

Land Totaal % uitgevoerd in: In % 

$ bedrij-
ven 

over-
heid ' 

hoger 
onder-
wijs 

overige BNP 

Verenigde Staten 35 182 68,7 15,3 12,4 3,5 2,3 
W-Duitsland 8 847 66,4 15,7 17,5 0,5 2,1 
Japan 8 767 64,3 13,3 19,6 2,8 1.9 
Frankrijk 5 986 60,9 23,2 14,8 1,1 1,8 
Ver. Koninkri jk 4 648 62,7 26,6 8,4 2,4 2,1 
Canada 1 701 40,0 32,2 27,8 1,0 
Nederland 1 602 58,6 19,9 19,7 1,8 1,9 
Zweden 1 216 68,6 8,0 23,4 - 1,8 
Zwitserland 1 198 76,6 6,9 16,1 0,4 2,2 
België 764 68,9 8,0 22,7 0,4 1,2 

1 Excl. hoger onderwijs. 
Bron: OECD, International Survey of the 
Recources devoted to R en D by OECD-
Member Countries 1975, Parijs 1978. 

Als we de uitgaven-ontwikkeling in de loop der tijd volgen, dan blijkt dat 
het aandeel van door het bedrijfsleven verricht onderzoek afneemt, en de 
laatste jaren zelfs sterk afneemt (zie tabel 2). Tevens neemt de R en D-in-
spanning van Nederland in zijn geheel af ten opzichte van het bruto natio-
naal produkt. 

Overigens moet hier worden opgemerkt, dat tabel 1 en 2 niet geheel ver-
gelijkbaar zijn. 

Tabel 2. Aandeel van de verschillen sectoren in de R en D uitgaven 
(A + B- wetenschappen) 

Jaar Absoluut Bedrijven 2 Overheid3 Universi- Uitgaven in 
(min. guldens) teiten en %van BNP 

hogescho-
len 

1964 1112 57,7% 22,0% 20,3% 1,80 
1969 2157 56,7% 24,3% 19,0% 2,11 
1975 4440 52,4% 25,4% 22,2% 2,1 
1979' 5659 48,8% 27,5% 23,7% 1,86 
1980' 6082 46,5% 30,1% 23,4% 1,84 

' Voor de sector bedrijven door extrapo-
latie verkregen, voor de sector overheid: 
begrotingscijfers. 
2 Excl. A-wetenschappen. 
3 Inclusief directe steun voor industrieel 
onderzoek; de in de nota voorgestelde 
maatregelen zijn met betrekking tot hun 
financieel effect verwerkt. 
Bron: CBS, Speur-en Ontwikkelingswerk 
in Nederland 1975 (Den Haag 1978); 
Wetenschapsbudget 1980. 
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Door deze verschuivingen kunnen wijzigingen optreden in de verdeling 
van de Nederlandse onderzoekinspanning over fundamenteel en toegepast 
onderzoek en ontwikkeling. Tabel 3 verschaft enige gegevens. 

Tabel 3. Gerichtheid van R en D (exploitatie-uitgaven B-wetenschappen), 1973 

Sector Fundamen- Toegepast Ontwikke- Totaal % 
teel onder- onderzoek ling (%) absoluut 
zoek (%) (%) 

Bedr. leven 51 20 75 1638 min. 59 
Speurwerk-
instellingen 22 52 26 626 min. 23 
Universiteiten 2 

en hogescholen 62 26 13 486 min. 18 

Totaal 19 28 53 2750 min. 100 

' Schatting op grond van persoonlijke 
informatie; zie tabel 8, par. 2.3 van deze 
bijlage. 
Bron: CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk 
in Nederland 1973, Den Haag 1976. 

Het in tabel 2 gepresenteerde beeld is ook terug te vinden in de omvang 
van het R en D-personeel in de sectoren (zie tabel 4). " 

De werkgelegenheid in R en D is in totaal sterk gedaald, vooral door een 
daling in de R en D-werkgelegenheid bij het bedrijfsleven. Het aantal arbeids-
plaatsen in door de overheid gefinancierde R en D neemt nog licht toe, 
vooral op het gebied van de A-wetenschappen. De onderzoekcapaciteit op 
dat terrein bedroeg in 1976 ca. 4900 (ongeveer gelijk verdeeld tussen het we-
tenschappelijk onderwijs en de speurwerkinstellingen.) 

Tabel 4. Personeel betrokken bij R en D naar sector (B-wetenschappen), 
in 1000 manjaarequivalenten 

Jaar Totaal Bedrijfsleven Speurwerkinstel- Universiteiten en 
lingen hogescholen 

absol. % absol. % absol. % 

1969 50,5 29,3 58,0 12,9 25,5 8,3 16,5 
1971 51,6 30,0 58,1 12,2 23,6 9,4 18,3 

1973 48,8 27,9 57,2 11,9 24,4 9,0 18,4 

1975 49,5 27,7 56,0 12,5 25,2 9,3 18,8 
1976 49,2 27,2 55,3 12,8 26,0 9,2 18,7 

1977 26,1 

Bron: CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk 
in Nederland. 

1.2. De overheidssector 

In de periode 1970-1980 zijn de overheidsuitgaven voor R en D verdrie-
voudigd. Dit groeitempo blijkt veel hoger te zijn dan dat van de overheidsuit-
gaven voor R en D in de EEG-landen gezamenlijk. 

In de periode 1970-1974 lagen de R en D-uitgaven van de overheid in rela-
tie tot het BNP, evenals in de periode 1975-1980 op een constant niveau, dat 
lager lag dan in die laatste periode (0,92% respectievelijk 0,98%). In verhou-
ding tot de totale overheidsuitgaven daalden de R en D-uitgaven echter aan-
merkelijk (zie tabel 5). 
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Tabel 5. R en D uitgaven van de overheid in Nederland 1970—1978 

Jaar Bedrag In % van In % van In % van R en D-
(min. guldens) totaal rijks-

budget 
BNP uitgaven EEG' 

1970 1071 3,65 0,93 4,75 
1973 1557 3,48 0,93 4,97 
1975 2020 3,15 0,98 5,54 
1977 2526 3,10 0,99 6,68 
1979 2899 0,95 
1980 3252 0,98 

1 Incl. R en D-uitgaven van de EEG-Com-
missie. 
Bronnen: 1970-1977 : Eurostat, Over-
heidsfinanciering van Speurwerk en 
Ontwikkeling 1970-1978, Brussel 1978. 
1978-1980: Wetenschapsbudget 1980. 

In tabel 6 is voor een aantal EEG-landen, aangeduid welk aandeel verschil-
lende aandachtsvelden van overheidsbeleid, uitgedrukt in de categorieën 
van de Nomenclature pour l'Analyse et la Comparaison des Programmes et 
Budgets Scientifiques (NABS), in de R en D-uitgaven hadden. 

Het zo verkregen patroon wijkt voor Nederland vrij sterk af van dat van an-
dere landen: relatief grote bedragen worden besteed aan onderzoek met 
mens-gerichte of sociale doelstellingen, aan landbouwkundig onderzoek en 
aan onderzoek dat in eerste instantie de algemene bevordering van kennis 
ten doel heeft. Het aandeel van op industriële en technologische ontwikke-
ling gericht onderzoek is opvallend klein; het nam in de beschreven periode 
bovendien nog af, een tendens die in meer landen en in de EEG als geheel 
ook waarneembaar was. 

Gegevens over de personeelsomvang in de door de overheid gefinancier-
de R en D op het gebied van de B-wetenschappen werden al gepresenteerd 
in tabel 4. Met betrekking tot de speurwerkinstellingen worden nog gege-
vens geboden met betrekking tot het opleidingsniveau van het personeel 
(tabel 7). Gegevens met betrekking tot het wetenschappelijk onderwijs wor-
den in § 2 van deze bijlage gepresenteerd. 
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Tabel 6. R en D uitgaven naar doelstelling, 1970, 1977 

Doelstellingen 
vlgs NABS-hoofdstuk 

W-Duitsland 
1970, 1977 

Frankrijk Nederland België Ver. Konink- EEG 
1972, 1977 1970, 1977 1970, 1976 1970, 1977 1970, 1977 

1. Exploratie van het 
aardse milieu 

2. Ordening van het 
menselijk milieu 

3. Bescherming en 
bevordering van 
de menselijke ge-
zondheid 

4. Produktie, distri-
butie en rationeel 
gebruik van energie 

5. Landbouwproduk-
tiviteit en- techno-
logie 

6. Industriële pro-
dukt ivi tei t en 
technologie 

7. Problemen van het 
maatschappelijk 
leven 

8. Exploratie en ex-
ploitatie van de 
ruimte 

g. Landsverdediging 
10. Algemene bevorde-

ring van kennis 

1,7 2,0 

1.0 2,8 

2,4 5,1 

11,3 12,3 

2.1 2,1 

6.6 7,2 

2.7 4,5 

5,3 4,3 

17,7 12,5 
49,2 47,2 

2,5 3,2 1,3 1,1 3,4 2,8 0,3 0,9 1,6 2,1 

3,9 4,8 3,9 7,0 1,2 1,6 2,6 2,4 2,7 3,4 

4,2 5,6 6,7 7,6 6,5 6,8 1,8 2,8 2,9 5,0 

8,2 8,6 6,2 5,0 13,0 16,9 7,2 7,1 10,3 10,4 

3,0 4,1 8,7 7,3 4,2 5,3 2,6 4,2 3,1 3,8 

15,2 11,6 6,4 4,9 9,9 10,5 16,0 4,9 11,3 8,0 

1,8 1,5 4,2 6,2 6,0 7,7 0,6 1,1 

6,3 5,3 3,1 3,1 3,9 5,0 1,9 2,5 

1,9 3,1 

4,3 4,4 

31,8 29,2 4,9 3,1 0,4 0,6 41,0 49,8 25,9 22,5 
22,7 25,7 54,0 54,3 51,4 42,8 25,6 24,3 36,2 37,2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Op de mens gerichte 6,1 12,4 
en sociale doelstellingen ' 
T.b.v. industriële en 24,9 25,8 
technologische ontwik-
keling2 

T.b.v. economische ont- 27,0 27,9 
wikkel ing3 

9,9 11,9 14,9 20,8 23,7 16,1 5,0 6,3 7,5 11,5 

32,3 28,7 17,0 14,1 30,2 35,2 25,4 15,4 27,5 24,9 

35,3 32,3 25,7 21,4 34,4 40,5 28,0 19,6 30,6 28,7 

' NABS-hoofdstukken 2, 3 en 7. 
2 NABS-hoofdstukken 1, 4, 6 en 8. 
3 NABS-hoofdstukken 1, 4, 5, 6 en 8. 
Bron: Eurostat, Overheidsfinanciering van 
Speurwerken Ontwikkeling 1970-1978, 
Brussel 1978. 

Tabel 7. R en D personeel naar opleidingsniveau, sector speurwerkinstellingen 
(B-wetenschappen) 

Jaar Academici HBO-ers Overig personeel Totaal 

Absol. % Absol. % Absol. % 

1970' 
19732 

19763 

3 100 
3 1 1 0 
3 570 

25,8 
26,0 
27,8 

2 600 
2 4 1 0 
2 560 

21,7 
20,2 
19,9 

6 300 
6 430 
6 730 

52,5 
53,8 
52,3 

12 000 
11 950 
12 860 

Verandering 

1970-1976 + 15,2% - 1,5% + 6,8% 7,2% 

Bronnen: 
1 CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk in 
Nederland, 1970, Den Haag 1973;aantal-
len voor 1970 afgerond op honderdtallen. 
2 Idem, 1973 (Den Haag 1976). 
3 Idem, 1976 (Den Haag 1979). 
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Hieruit blijkt, dat bij een licht gestegen totale werkgelegenheid het aandeel 
van de academici nog is toegenomen. Grote wijzigingen deden zich verder 
niet voor. De ontwikkelingen van deze sector zijn afwijkend van die in de sec-
tor ondernemingen, waar een sterke daling van de werkgelegenheid optrad. 
Ook daar echter nam het aantal academici toe (zie §6 van deze bijlage). 

Binnen een groep van speurwerkinstellingen zijn nog wel verschillen te 
onderkennen. Zo bedroeg het aantal academici in de R en D-sfeer (B-weten-
schappen) bij TNO in 1976 21,9%, bij overheidsinstellingen 25% en bij se-
mi-overheidsinstellingen 31,9%1. Voor de bedrijven (zie ook § 6) was dat 
aantal 16,6% en voor de universiteiten en hogescholen 40,2%, volgens 
CBS-cijfers over 1976 met betrekking tot de B-wetenschappen (schattingen 
op grond van AFS-cijfers komen voor de B-wetenschappen op 42%; zie § 2 
van deze bijlage). 

Het totaal aantal bij R en D betrokken academici - in alle sectoren dus toe-
nemend - bedroeg in 1976 11 780. 

2. UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 

2.1. Enkele gegevens 

Nederland beschikt over dertien instellingen voor wetenschappelijk on-
derwijs: 

- zes volledige universiteiten (drie rijks-, één gemeentelijke en twee bij-
zondere instellingen, respectievelijk te Leiden, Groningen, Utrecht, Amster-
dam (2x) en Nijmegen); 

- twee universiteiten met een beperkt aantal faculteiten, te Rotterdam 
(geen natuur- en geesteswetenschappen) en Maastricht (medische faculteit); 

- drie technische hogescholen, te Delft, Eindhoven en Enschede); 
- een (bijzondere) hogeschool, voor economische, sociale en rechtswe-

tenschappen te Tilburg); 
- een landbouwhogeschool te Wageningen. 

De taken van deze instellingen op het gebied van onderwijs en weten-
schapsbeoefening zijn vastgesteld in de Wet op het Wetenschappelijk On-
derwijs(WWO, 1960). 

Voor het uitvoeren van deze taken zijn volgens het Algemeen Financieel 
Schema (AFS)2 ruim 35 250 manjaren (fullt ime equivalent) beschikbaar, ver-
deeld over 16650 man wetenschappelijk en 18600 niet-wetenschappelijk 
personeel, waarvan voor wetenschappelijk onderzoek ruim 5300 manjaren 
wetenschappelijk personeel. De totale exploitatie-uitgaven van de instellin-
gen zijn voor 1979 begroot op 3490 miljoen gulden, de investeringen zullen 
190 miljoen gulden bedragen. Het aantal studenten bedroeg in december 
1977 104400. Volgens het AFS zullen in 1979 27 900 eerstejaars worden op-
genomen. 

Nauwkeurige cijfermatige gegevens voor het universitaire onderzoek zijn 
moeilijk te verkrijgen onder meer vanwege de verwevenheid van onderwijs 
en onderzoek. In grote lijnen kan uit de beschikbare cijfers3 worden afgeleid, 
dat de uitgaven voor universitair onderzoek ca. 23% beslaan van het totaal 
aan R en D-uitgaven in Nederland en ca. 45 % van de overheidsuitgaven voor 
Ren D. 

De genoemde bedragen worden de universiteiten en hogescholen a fonds 
perdu ter beschikking gesteld. Ten aanzien van onderzoek spreekt men hier 
van de zogenaamde eerste geldstroom. Daarnaast is nog een bedrag van ca. 
100 miljoen gulden uit de zogenaamde tweede geldstroom beschikbaar voor 
het universitaire onderzoek, via de organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO) en haar stichtingen. De tweede geldstroom is relatief groot 
voor de natuur- en scheikunde, nagenoeg afwezig voor de technische we-
tenschappen. In totaal bedraagt deze geldstroom ca. 8% van de eerste geld-
stroom. 
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Een relatief klein gedeelte van het universitaire onderzoek wordt gefinam 
cierd uit opdrachten. Het aandeel van deze contactresearch in het op de TH's 
verrichte onderzoek is ca. 10% (zie tabel 5 II van de hoofdtekst). 

Niet alle gebieden van universitaire wetenschapsbeoefening zijn (poten-
tieel) innovatierelevant. Voor (technische) innovatie kunnen van belang zijn 
de technische wetenschappen en delen van de landbouwwetenschappen, 
de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen; verder ook interdiscipli-
nes als management en organisatiekunde. 

2.2. Doelstellingen en kenmerken 

Aan de universitaire wetenschapsbeoefening liggen enkele doelstellingen 
ten grondslag, die als volgt kunnen worden omschreven: 

- bevorderen van de ontwikkeling van de wetenschappen 
- bijdragen aan het wetenschappelijk onderwijs. 
Hierdoor worden meer algemene doelstellingen gediend, als de verho-

ging van het cultureel, sociaal en economisch niveau van de samenleving en 
het leveren van een bijdrage aan oplossingen van maatschappelijke vragen. 

Kenmerkend voor universitair onderzoek, in vergelijking met onderzoek 
elders, is dat het zich afspeelt in autonome instellingen. Het is goeddeels 
vrij, in die zin, dat in het algemeen de financiering gekoppeld is aan bepaal-
de taken, maar niet gebonden aan overeenstemming over doelen van on-
derzoek of andere inhoudelijke voorwaarden. De taak van de bevordering 
van de wetenschap, via het verrichten van vrij en fundamenteel onderzoek is 
in Nederland dus expliciet ondergebracht bij universiteiten en hogescholen 
en slechts zeer ten dele binnen andere onderzoekinstituten, hoewel ook van 
die kanten bijdragen geleverd worden. 

Kenmerkend is ook de koppeling van onderzoek en onderwijs. Dit heeft 
drie belangrijke aspecten. 

- De onderwijsfunctie - vanouds al de primaire taak, pas in de 19e eeuw 
kwam de onderzoekfunctie meer naar voren - gaat gepaard met een inde-
ling in disciplines, die enerzijds verbrokkeling van onderzoek in de hand 
werkt, maar anderzijds een breed spectrum van specialismen heeft doen 
ontstaan met mogelijkheden van multidisciplinaire samenwerking en het 
ontstaan van interdisciplines. 

- Het onderwijs wordt vanuit het onderzoek voortdurend verrijkt met de 
nieuwste inzichten, waardoor het kan uitstijgen boven een vakmatige trai-
ning in methoden en technieken. 

- Via onderwijs worden hooggeschoolde krachten, met name nieuwe ge-
neraties onderzoekers en «ontwikkelaars» in spe opgeleid, die later zowel 
binnen als buiten de universitaire sfeer kunnen optreden. 

2.3. Onderzoek van belang voor technische innovatie, in het bijzonder aan 
de TH's 

Dat het universitair onderzoek in sterke mate fundamenteel gericht is, be-
tekent niet, dat het niet van belang kan zijn voor praktische toepassingen. 
Het vormt als het ware de voedingsbodem voor toepassingsgericht onder-
zoek en ontwikkeling. Uit tabel 8 blijkt, dat de verdeling van aandacht over 
de verschillende typen onderzoek in onderscheiden takken van wetenschap 
uiteen kan lopen. 

Tabel 8. Typologie van universitair onderzoek in enige gebieden van wetenschap' 

Tak van wetenschap Fundamenteel 
onderzoek 

Toegepast 
onderzoek 

Ontwikkeling 

Natuurwetenschappen 
Technische wetenschappen 
Medische wetenschappen 
Landbouwwetenschappen 

85% 
44% 
52% 
65% 

11% 
34% 
33% 
29% 

4% 
22% 
15% 
6% 

1 Gebaseerd op budgetten van 1964. 
Bron: OECD, Reviews of National Science 
Policy, Netherlands, Parijs 1973. 
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Als we het universitaire onderzoek bezien in relatie tot het elders uitge-
voerde onderzoek, dan valt een aantal zaken op. Binnen het technisch we-
tenschappelijk onderzoekpotentieel richten de TH's zich verhoudingsgewijs 
meer op fundamentele aspecten. 

In het verleden hebben delen van technisch-wetenschappelijk onderzoek 
zich ontwikkeld tot meer fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast is aan verschillende universiteiten (o.a. de Rijksuniversiteiten van 
Groningen en Utrecht) technisch-wetenschappelijk onderzoek tot ontwikke-
ling gekomen. Het ligt echter voor de hand om de bijdragen van technisch-
wetenschappelijk onderzoek aan innovatie allereerst te verwachten van het 
onderzoek aan de technische hogescholen. 

Ook op het gebied van de landbouwwetenschappen en de natuurweten-
schappen bestaat er naast het universitaire onderzoek een omvangrijke on-
derzoekcapaciteit bij (semi-)overheidsinstituten, en bedrijven. Het universi-
taire onderzoek is op deze gebieden dan ook in sterke mate fundamenteel 
van aard. 

Van het totale medisch-wetenschappelijk onderzoek vindt 75% aan de uni-
versiteiten plaats; het is sterk gekoppeld aan de medische beroepsopleiding 
en tevens voor een belangrijk deel klinisch gericht. Dit verklaart, waarom het 
universitaire onderzoek in dit gebied relatief sterk op toepassing is gericht. 

In het eerste deel van deze paragraaf zijn al enige cijfermatige gegevens 
gepresenteerd ten aanzien van de omvang van de universiteiten en hoge-
scholen. Meer specifieke gegevens voor een aantal innovatie-relevante ge-
bieden zijn te vinden in tabel 9. Met behulp van deze cijfers, en met gege-
vens over de verhouding tussen het aantal leden w.p. en n.w.p. uit het AFS 
kan voor deze gebieden een schatting worden gemaakt van de totale huidige 
onderzoekcapaciteit. 

Tabel 9. Gegevens over universitair onderzoek en onderwijs, naar wetenschapsgebieden (1979) 

Gebied W. p. onderzoek N.w.p. ondei 'zoek Totaal Exploitatie- Aantal 
uitgaven 
(min. f.) 

studenten 
absol. % absol. % (absol.) 

uitgaven 
(min. f.) 

studenten 

Technische weten- 870 36 1 560 64 2 430 260 12 900 
schappen 
Wiskunde en natuur- 1 100 45 1 320 55 2 420 260 13 000 
wetenschappen 
Landbouw weten- 220 38 360 62 580 60 3 300 
schappen 
Medische weten- 1 050 45 1 260 55 2 3 1 0 240 14 100 
schappen 

Totaal B-wetenschappen 3 240 42 4 500 58 7 740 820 43 300 

1 Aantal onderwijsvragende studenten, 
december 1977. 
Bron: AFS 1980-1983. 

4 Ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen, «Documentatie Meerjarenplanning WO 
(1978-1983», Den Haag, 28 november 1978. 
5 RAWB, Jaaradvies 1979, Den Haag april 
1979, blz. 9-12. 

Met behulp van gegevens uit de publikatie «Documentatie Meerjarenplan-
ning WO 1978-1983»4 en de al genoemde verhoudingsgetallen w.p.-n.w.p. kan 
een nadere aanduiding worden verkregen van de omvang van de onderzoek-
capaciteit van een aantal gebieden binnen de technische en natuurweten-
schappen. In tabel 10 zijn deze gegevens verzameld. 

Overigens past in dit verband enige relativering van de nauwkeurigheid 
van deze gegevens. De RAWB heeft daarover in zijn jaaradvies 19795 behar-
tigenswaardige opmerkingen over gemaakt. De in de tabellen 8-10 verza-
melde gegevens (uit het AFS afkomstig) zijn gebaseerd op eigen opgaven 
van de instellingen. Zij wijken daarom wezenlijk af van die van het CBS (zie 
§ 1 van deze bijlage) deze zijn immers gebaseerd op door het CBS in 1972/ 
73 verrichte tijdsbestedingsstudies. Het is de vraag of deze cijfers nog geheel 
up-to-datezijn. 
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Tabel 10. Universitaire onderzoekcapaciteit op enige gebieden van wetenschap 
(1979) in manjaarequivalenten 

Gebied W. p. onderzoek N. w. p. onderzoek Totaal 

Wiskunde 101 
Technische wiskunde 59 
Natuur- en sterren-
kunde 258 
Techn. natuurkunde 114 
Scheikunde 359 
Chemische technologie 122 
Farmacie 63 
Biologie 230 
Geologie 66 
Civiele Techniek 91 
Bouwkunde 99 
Werktuigbouwkunde 132 
Elektrotechniek 116 

121 
85 

310 
197 
431 
273 

75 
274 

79 
132 
109 
312 
216 

222 
144 

568 
311 
790 
395 
138 
504 
145 
223 
208 
444 
333 

Bron Documentatie Meerjarenplanning WO 1978-1983 

Voor een nadere analyse van het universitaire onderzoek zij verwezen 
naar § 5.3.1. van de nota en naar de Beleidsnota Universitair Onderzoek.6 

3. TNO 

6 Beleidsnota Universitair Onderzoek, Tweede 
Kamerzitting 1979-1980, 15825, nrs. 1-2. 
' Hoofdlijnen van de nieuwe TNO-organisatie, 
Tweede Kamerzitting 1977-1978, 14810, nr 
1-2. 
8 Wetenschapsbudget 1980, § 2.2. 

3.1. Inleiding 

De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk On-
derzoek TNO vormt een agglomeraat van instituten waarin expertise is bij-
eengebracht gericht op een veelheid van onderzoekaktiviteiten ten behoeve 
van een grote verscheidenheid van klanten. 

De oorsprong van TNO gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog toen een 
aantal natuurwetenschappers (w.o. Lorentz en Zeeman) zich onder meer be-
zighield met problemen die ontstonden door de stagnatie van de aanvoer 
van grondstoffen overzee. In dit werk ligt de kiem voor de oprichting van 
TNO (in 1932), opgrond van de TNO-wet (uit 1930). De doelstelling van TNO 
kan worden aangeduid als het voorzien in de behoefte aan een breed ge-
oriënteerde onderzoekorganisatie op het gebied van toegepast natuurwe-
tenschappelijk onderzoek, waarbij overheid, bedrijfsleven en andere 
maatschappelijke groeperingen opdrachten voor onderzoek kunnen plaat-
sen en waar gericht speurwerk en achtergrondonderzoek kunnen plaatsvin-
den met het oog op maatschappelijke aandachtsgebieden. Tegenwoordig 
dient men hierbij te bedenken, dat behalve de natuurwetenschappen, medi-
sche wetenschappen en technologie tevens de kennis en inzicht uit de toe-
gepaste maatschappijwetenschappen benodigd is. 

TNO is thans uitgegroeid tot een organisatie met circa 5000 medewerkers 
en bestaat uit een vijftal rechtspersonen: de Centrale Organisatie TNO (CO) 
en vier bijzondere organisaties, te weten de Nijverheidsorganisatie TNO 
(NO), de Rijksverdedigingsorganisatie TNO (RVO), de Voedingsorganisatie 
TNO (VO) en de Gezondheidsorganisatie TNO (GO), die te zamen een 35-tal 
instituten omvatten. Voorts zijn er een aantal gelieerde instituten. De gege-
vens daarover zijn niet in de tabellen verwerkt. Het huidige proces van her-
structurering zal resulteren in het onderbrengen van alle activiteiten in één 
rechtspersoon, het groeperen van instituten in hoofdgroepen en het creëren 
van de dwarsverbanden7. Over de vorderingen van de herstructurering is in 
het Wetenschapsbudget 19808 gerapporteerd. 

De ontwikkeling van het personeelsbestand in de loop der jaren is als aan-
gegeven in tabel 11. 
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Tabel 11. Personeelsbestand T N O ' 

Een toenemend percentage van de TNO-medewerkers heeft een academi-
sche opleiding genoten. De stijging van het aantal medewerkers sinds 1970 
komt vrijwel geheel voor rekening van deze groep. 

Ult imo 1970 Ult imo 1978 Verandering 1970-1978 

totaal academici % totaal academici % 

274 24,6 
335 19,3 

83 18,2 
254 25,0 
146 22,5 

aal academici 

29,6% + 65,3% 
8,3% + 13,6% 
0,4% 0 

25,1% + 56,8% 
4,5% + 5,8% 

CO 
NO 
VO 
GO 
RVO 

860 
1892 
457 
812 
679 

167 
295 

83 
162 
138 

19,4 
15,6 
18,2 
19,9 
20,3 

1115 
1735 
455 

1016 
648 

Totaal 4700 845 18,0 4969 1092 22,0 + 5,7% 29,2% 

1 Inclusief part-timers. 
Bronnen: Jaarverslag C O - T N O 1970; 
Eigen opgave TNO. 

Niet al het personeel is direct betrokken bij R en D-werk. Schattingen van 
CBS geven aan, dat in 1976 binnen TNO ca. 3280 manjaar aan onderzoek en 
ontwikkeling werd besteed waarvan 740 (22,6%) academici9. In § 5.2.2 van 
de nota is ingegaan op de vele andere TNO-activiteiten die voor technologi-
sche innovatie relevant zijn. 

De inkomsten van TNO als geheel werden voor 1979 begroot op ca. 475 
miljoen gulden. In tabel 12 en 13 is aangegeven hoede baten verdeeld zijn 
over categorieën en over de onderdelen van TNO. Duidelijk is, dat TNO voor 
driekwart door het Rijk wordt gefinancierd, en dat daarbij opdrachten een 
ondergeschikte rol spelen. 

Tabel 12. Baten (in miljoenen guldens) van TNO volgens begroting 1979 

Categorie CO NO VO GO RVO Totaal 

Basissubsidie 28,1 74,4 15,2 49,2 70,9 246,2 
Doelsubsidie 3,5 11,0 4,1 4,5 0,5 23,7 
Bijdragen TNO-onderdelen ' 2,5 0,2 0,3 4,1 0,2 (7,3) 
rijk 2,9 5,7 0,5 6,6 3,2 18,9 
derden 3,0 10,0 2,9 10,2 0,1 26,0 
Opdrachten TNO-onderdelen' 9,2 4,3 1,4 0,7 0,4 (16,0) 
ri jk 22,7 37,0 1,9 4,4 4,0 70,0 
derden 14,5 40,8 12,7 8,9 2,0 79,0 
Overig/niet gespecificeerd 3,8 3,7 1,4 5,7 0,7 10,5 

Totaal 90,3 187,1 40,3 94,3 82,1 474,2 

' Te beschouwen als «interne leveranciers»; 
niet inbegrepen in het totaal. 
Bron; Begroting TNO 1979. 

Tabel 13. Baten van TNO volgens begroting 1979 naar categorie en onderdeel, in % 

9 CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk in Neder-
land 1976, Den Haag 1979. 

Categorie Civie I deel 

CO NO VO GO TNO RVO TNO 

Subsidies 35 46 48 57 50,5 86 57,0 
Bijdragen en opdrachten, Rijk 28 23 6 12 20,8 9 18,7 
Bijdragen (Ml opdrachten, derden 19 27 39 20 26,2 3 22,1 
Bijdragen en opdrachten, TNO 14 2 4 5 n.v.t. 1 n.v.t. 
Overige 4 2 3 6 2,5 1 2,2 

100 100 100 100 100' 100 100 ' 

' Excl. bijdragen TNO-onderdelen; totaal 
respectievelijk 392 en 474 mil j . 
Bron: tabel 12. 
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Het aandeel van de Rijkssubsidie in de financiering van TNO loopt sterk te-
rug. Dit aandeel bedroeg in het begin der zeventiger jaren bijna 70% (zie ta-
bel 14), en nu minder dan 60%. Daar staat tegenover dat de bijdragen en op-
drachten van de overheid deze daling compenseerden, zodat het totale Rijks-
aandeel in de financiering constant bleef. (nl. 75 tot 80%). De subsidie valt 
in twee delen uiteen, de basissubsidie (in 1979 begroot op f 246 min.) en de 
doelsubsidies, die gerichte bijdragen van de overheid omvat alsmede de be-
leidsruimteTNO. 

Tabel 14. Baten van TNO naar categorie, 1972-1979 

Categorie 1972 1973 1974 1975 1976 1 9 7 7 ' 1 9 7 8 ' 1 9 7 9 2 

Subsidie 68 68 67 63 63 60 57 57 
Bijdragen en op- 10 11 12 15 15") 19 
drachten, Rijk > 39 41 
Bijdragen en op- 20 19 19 20 20-1 22 
drachten, derden 
Overige baten 2 2 2 2 2 1 2 2 

Baten, absoluut 
(in min. guldens) 

325 356 415 ' 460 ' 4742 

1 Exploitatiebudget volgens voorlopige 
cijfers. 
2 Begroting 1979 (zie tabel 12). 
Bronnen: 1972-1976: Jaarverslag C O - T N O 
1976; 1977 en 1978: Jaarverslag C O - T N O ; 
Opgave TNO. 

De verdeling van opdrachten over grote, middelgrote en kleine bedrijven 
is uit de begroting van de bijzondere organisatie niet af te leiden. Hetzelfde 
geldt voor de verdeling van het budget over de categorieën van onderzoek 
(fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkeling). 

De activiteiten ten behoeve van het bedrijfsleven worden zowel voor indi-
viduele bedrijven als voor collectiviteiten verricht. Zo werkte TNO in 1978 
voor ca. 6000 individuele bedrijven en ca. 80 collectiviteiten met daarin ca. 
2500 bedrijven (zie § 6.4 van deze bijlage). 

De bedragen, die gemoeid zijn met direct industrieel-technologisch ge-
richt onderzoek bij TNO en verwante activiteiten zijn moeilijk exact vast te 
stellen. Een indicatie geeft de volgende becijfering (begroting 1979): 

— bijdragen van derden f 26 min. 
— opdrachten van derden f 80 min. 
— aan «industrie en handel» toe te schrijven f 57 min. 

deel van de Rijkssubsidies (waarvan ca. 
75%, d.w.z. 42,4 min., voor onderzoek)10 

Totaal f 163 min. 

Deze schatting geeft aan, dat ca. 1/3 van de TNO-activiteiten zeer direct op 
het bedrijfsleven is gericht. Echter, ook activiteiten ten behoeve van andere 
onderwerpen van staatszorg (bij voorbeeld energie, volkshuisvesting, ver-
keer en vervoer en dergelijke) zullen deels gericht zijn op industriële techno-
logie, terwijl de Rijksbijdragen en -opdrachten (in 1979 in totaal ca. f 89 min.) 
voor een deel ook in dit opzicht van belang zullen zijn. 

In de nu volgende paragrafen wordt een kort overzicht geboden van de uit 
oogpunt van innovatie belangrijkste faciliteiten van TNO, uitgesplitst naar 
de centrale en de vier bijzondere organisaties. Voorts worden een aantal ge-
lieerde instituten behandeld. Deze zijn onafhankelijk van TNO, maar werken 
daarmee nauw samen. Een deel van hun inkomsten is afkomstig van TNO. 

^ Algemeen wordt erkend, dat TNO te zien is als een unieke organisatie (ook 
•o Berekend met behulpvan statistische gege- in vergelijking met andere landen) dankzij z'n veelzijdigheid en verzamelde 
vens uit het Wetenschapsbudget 1980. deskundigheid. Kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de snelheid 
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van werken, de adequaatheid van de adviezen aan opdrachtgevers, de prijs 
en de verdeling van de TNO-capaciteit over verschillende aandachtsgebie-
den. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar § 5.2.2 van de nota. 

3.2. De Centrale Organisatie TNO (CO) 

In de Centrale Organisatie TNO zijn, naast een aantal onderzoekinstituten 
en -diensten ook een aantal centrale voorzieningen - ook op administratief 
gebied - opgenomen, alsmede een aantal coördinerende organen en com-
missies. Van de instituten, diensten en commissies kunnen worden ge-
noemd: 

3.2.1. De Stafgroep Strategische Verkenningen (SSV) 

De afdeling Beleidsstudies verricht beleidsanalytische studies, «technolo-
ten bij het benaderen van verschillende «markten», onder meer consumen-
tenorganisaties, overheidslichamen in binnen- en buitenland en dergelijke. 
Tevens fungeert de afdeling als TNO-«wegwijzer» voor diegenen die vragen 
op technisch gebied willen voorleggen (in 1978 enige duizenden). 

De afdeling Beleidsstudies verricht beleidsanalytische studies, «technolo-
gy assessment», toekomststudies en dergelijke onder meer op het terrein 
van innovatie en innovatiebeleid, energie, arbeidsmarkt, technologie en ar-
beid, milieu. De SSV heeft 29 medewerkers11. 

3.2.2 Instituut TNO voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek 
flWIS) 

Het IWIS verleent diensten en verricht onderzoek op het gebied van statis-
tiek, het ontwerpen van mathematische modellen (onder meer ten behoeve 
van verkeersstudies), numerieke wiskunde, operations research, data pro-
cessing, informatica en dergelijke ten behoeve van TNO-instituten, overheid 
en particulieren. Het aantal medewerkers bedraagt 110, de uitgaven zijn be-
groot op f 13,5 miljoen. 

3.2.3. Technisch-Physische Dienst TNO-TH (TPD) 

De TPD verricht, veelal in opdracht van derden en in samenwerking met 
de Afdeling der Technische Natuurkunde van de Technische Hogeschool 
Delft, onderzoek op het gebied van de toegepaste fysica. 

Hoofdterreinen zijn akoestiek en bouwfysica (onder meer warmte-proble-
men), instrumentatie (onder meer optica en elektronische instrumentatie) en 
materiaalonderzoek (onder meer röntgenanalyse en onderzoek van glas en 
keramiek). Het aantal medewerkers is 260, de uitgaven zijn geraamd op f 30 
miljoen. 

3.2.4. Fysisch Chemisch Instituut TNO (FCI) 

Het FCI verricht onderzoek op het gebied van de toegepaste fysische che-
mie veelal gericht op verbetering van procesvoering, met betrekking tot zui-
verings- en concentreringsmethoden, bepaling van procesgrootheden, slib-
en afvalbehandeling, analysemethoden en emissieregistratie. Het aantal 
medewerkers bedraagt 25, de uitgaven zullen f 2,6 min. bedragen. 

3.2.5. Centrum voor Technische en Wetenschappelijke Informatie en Docu-
mentatie TNO (CID) 

11 In deze bijlage wordt de effectieve perso-
neelssterkte op 1-1-1979, afgerond op 5-tallen 
en de geraamde uitgaven voor 1979 gegeven 
als niet anders is vermeld. 

Het CID vervult voor het ontsluiten van technische en wetenschappelijke 
informatie ten behoeve van het bedrijfsleven, de overheid en TNO-instituten 
een belangrijke functie. Naast een attenderingsdienst zowel voor octrooien 
als voor de open literatuur verricht het CID literatuur- en octrooionderzoeken 
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(in 1978 ca. 400). Ten behoeve van zijn werk heeft het CID toegang tot ca. 80 
gegevensbestanden op technisch en wetenschappelijk gebied. Het aantal 
medewerkers bedraagt 10. 

3.2.6. De Octrooi-informatiedienst, voorheen NIDER (OID) is het uitvoerend 
orgaan voor het recht tot het raadplegen van het niet voor het publiek toe-
gankelijke documentatiemateriaal van de Octrooiraad en het Europese Oc-
trooibureau. Sinds 1973 signaleert de OID een dalende belangstelling voor 
zijn diensten, onder meer toenemende mogelijkheden om de betrokken in-
formatie te verkrijgen. De OID werkt nu samen met het CID. Het aantal mede-
werkers bedraagt 7. 

3.2.7. De Centrale Organisatie verleent onderdak aan de Nationale Raad 
voor landbouwkundig Onderzoek TNO (NRLO), het coördinerend orgaan 
voor het landbouwkundig onderzoek in Nederland. Voor een nadere aandui-
ding van de rol van de NRLO wordt verwezen naar het Wetenschapsbudget 
197912. Tevens subsidieert de CO, via de Sectie Landbouwkundig Onderzoek 
CO-TNO (SLO), landbouwkundig onderzoek, dat al dan niet in TNO-institu-
ten wordt uitgevoerd. Een belangrijk accent vindt het onderzoek in de chemi-
sche en biochemische aspecten van de plant-parasiet relatie. Het aantal me-
dewerkers bedraagt 15 (NRLO-buro) en 60 (SLO). 

3.2.8. Op het gebied van het milieu-onderzoek functioneren binnen de CO 
de Commissie TNO voor het onderzoek ten diensten van het Milieubeheer 
(COM), met een niet tot TNO beperkte, coördinerende functie op het bedoel-
de gebied, en het Studie- en Informatiecentrum TNO voor Milieu-Onderzoek 
(SCMO) dat mede als ondersteunend apparaat voor de COM functioneert. 
Het SCMO heeft voorts een belangrijke taak als databank voor het milieu-on-
derzoek. Het aantal medewerkers van het SCMO is 20, de uitgaven zijn op 
f 2.1 min. geraamd. Als «intern dwarsverband» functioneert binnen TNO 
voorts de Commissie Milieuprojecten TNO (CMP). Voorts is binnen de CO 
werkzaam de Commissie TNO voor Onderzoek inzake Nevenwerkingen van 
Bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen (CNB) budget f 0,4 miljoen. 

3.2.9. De Dienst Grondwaterverkenning TNO (DGV) voert geohydrologische 
verkenningen uit, en stuurt en beheert een grondwatermeetnet. Tevens 
wordt geothermisch onderzoek, onder meer in het kader van het energiepro-
gramma van de EEG, en grondmechanisch onderzoek verricht. Het aantal 
medewerkers bedraagt 60, de uitgaven zullen f 7,7 min. zijn. Tevens functio-
neert binnen de CO de Commissie Hydrologisch Onderzoek TNO (CHO), 
ten behoeve van coördinatie van en informatie over hydrologisch en water-
huishoudkundig onderzoek (budget f 0,3 min) 

3.2.10. Verder kunnen worden vermeld: 
- Het Studie- en Informatiecentrum TNO voor Verkeers- en Vervoerson-

derzoek fSIVVO) met 5 medewerkers en een budget van f 0,4 miljoen: 
- Het Planologisch Studiecentrum TNO (PSC) verricht en coördineert on-

derzoek op het gebied van de ruimtelijke ordening, met name met betrek-
king tot stedelijke en regionale ontwikkelingen en op het terrein van de plan-
ning- en beleidsprocessen. Het aantal medewerkers bedraagt 25; de uitga-
ven zijn begroot op f 2,6 min. 

3.3. De Nijverheidsorganisatie TNO (NO-TNO) 

In de afgelopen jaren heeft de Nijverheidsorganisatie een ingrijpende wij-
ziging ondergaan, een reorganisatie die overigens nog niet is voltooid. De 
instituten van de NO werden in 1976 gebundeld in een drietal hoofdafdelin-
gen, waardoor werkprogramma's beter kunnen worden geïntegreerd, meer 

'• Wetenschapsbudget 1979, Tweede Kamer, uniforme procedures kunnen worden gehanteerd op administratief, maar 
zitting 1978-1979,15301, nrs. 1-2, h. 5. ook op acquisitie- en marketingterrein en dergelijke. 
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3.3.1. De Hoofdafdeling Maatschappelijke Technologie (MT) omvat het Cen-
traal LaboratoriumTNO, het Centraal Technisch Instituut TNO, de Project-
groep voor Kernenergie TNO, het Centrum voor Energievraagstukken TNO, 
het bureau voor Industriële Veiligheid TNO, het Project Emissie Registratie 
en (sinds 1 september 1978) het Organisch Chemisch Instituut TNO, dat 
voorheen deel uitmaakte van de CO. 

Hoofdonderwerpen van het werkprogramma liggen onder meer op het 
gebied van milieu-onderzoek met name chemische aspecten, emissieregi-
stratie, analyse) organisch-chemische synthese, polymeerfysica, (micro-) 
electronica, veiligheid en risico-analyse, energie-onderzoek (besparingen, 
systeemstudies, kernenergie), warmtetransport, natrium- en lithiumtechno-
logie. 

Het energie-onderzoek bij TNO wordt gecoördineerd in de Stuurgroep 
Energieonderzoek TNO. Bij de Hoofdafdeling MT zijn 560 personen werk-
zaam. 

De uitgaven van de Hoofdafdeling MT worden geraamd op f 66.8 min., 
waarvan ca. 58% extern gefinancierd. 

3.3.2. De Hoofdafdeling Bouwen Metaal (BM) heeft drie instituten: 

3.3.2.1. Het Instituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies 
(IBBC) verricht onderzoek en ontwikkelingswerk en verleent advies op het 
gebied van bouwmaterialen en -structuur, en brandpreventie. Veel onder-
zoek wordt verricht aan beton- en staalconstructies, en op het gebied van 
off-shore techniek. Het aantal medewerkers bedraagt 180. 

3.3.2.2. Het Metaalinstituut TNO (Ml) verricht onderzoek en ontwikke-
lingswerk en verleent advies op metallurgisch gebied. Belangrijke gebieden 
zijn algemene metallurgie (onderzoek naar eigenschappen, corrosieproble-
men, testen van metalen enz.), fysica (breukmechanica), oppervlaktebehan-
deling en tribologie, metaalgieten (in het Gieterijcentrum), metaalbewerking 
(onder meer advisering gericht op outillage, ontwikkeling van niet-verspa-
nende bewerkingsmethoden, uitgevoerd in het Centrum voor Metaalbewer-
king), lassen en solderen. Het aantal medewerkers is 239. 

3.3.2.3. Het Instituut TNO voor Werktuigkundige Constructies (IWECO) 
richt zich in zijn werk op verbetering van mechanische en aanverwante con-
structies, waarvan de doelmatigheid wordt bepaald door hoge eisen ten 
aanzien van sterkte, stijfheid en trillingsvrijheid. Belangrijke werkgebieden 
zijn: mechanica van vaste stoffen (theoretisch en experimenteel spannings-
en trillingsonderzoek), mechanica van vloeistoffen en gassen (met name ge-
richt op besturing en simulatie, onder meer van scheepsbesturing, en op 
stroming in machines) en instrumentatie (metrologie, evaluatie en ontwikke-
ling van instrumenten). Onder IWECO ressorteert het Laboratorium voor 
Stromingsmachines TNO. Het totaal aantal medewerkers is 97. 

De uitgaven van de hoofdafdeling BM zullen f 61,5 min. bedragen, waar-
van naar schatting 55% extern gefinancierd. 

3.3.3. De Hoofdafdeling Industriële Produkten en Diensten (IPD) omvat een 
vrij groot aantal kleinere, op een reeks bedrijfstakken gerichte instituten. 
Daarnaast is er het Industrieel Diensten Centrum TNO (IDC) dat in 1977 werd 
opgericht. Met name het verzorgen van een optimale kennisoverdracht en 
het begeleiden - ook op andere dan zuiver technische gebieden - van een in-
novatieproces in een bedrijf (onder meer managing, marketing), maar ook 
het vergemakkelijken van de inleidende contacten tussen bedrijven en TNO 
zijn belangrijke taken van het IDC. 

De instituten van de Hoofdafdeling IPD zijn: 

3.3.3.1. Het Houtinstituut TNO (H/J verricht onderzoek en ontwikkelings-
werk aan hout, van hout afgeleide en daarmee vervaardigde produkten. Het 
aantal medewerkers is 27. 
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3.3.3.2. Instrumentum TNO is een instituut dat zich bezighoudt met het 
ontwerpen en gereedmaken van onderdelen, modellen, prototypen en nul-
series van instrumenten en fijnmechanische en elektronische produkten. Er 
zijn 80 medewerkers. 

3.3.3.3. Het Kunststoffen- en Rubberinstituut TNO (KRI) houdt zich bezig 
met onderzoek, ontwikkeling en advisering op het gebied van grondstoffen, 
processing, vervaardiging en eigenschappen van plastics en rubbermateri-
alen en het beproeven van eindprodukten. De laatste jaren richt het KRI zich 
op biomedische toepassingen van plastics en rubbers. Het KRI heeft 110 me-
dewerkers. 

3.3.3.4. Het Instituut voor Leder en Schoenen TNO (ILS) verricht onder-
zoek voor en verleent advies aan de leder- en schoenenindustrie en de Ieder-
verwerkende industrie. Het personeel omvat 32 medewerkers. 

3.3.3.5. Het Verfinstituut TNO (Vfl) verricht onderzoek en verleent advies 
op het gebied van vernissen en verven, grondstoffen daarvoor en toepassin-
gen, onder meer op het terrein van corrosieproblemen. Onder het Vfl res-
sorteert het Laboratorium voor Toegepast Marien Onderzoek TNO. Dit ver-
richt onderzoek op het terrein van aangroei van zee-organismen op objec-
ten, corrosieproblemen in maritiem milieu en dergelijke. Het aantal perso-
neelsleden van het Vfl is 30. 

3.3.3.6. Het Vezelinstituut TNO (VI) houdt zich bezig met onderzoek, ont-
wikkeling en voorlichting op het gebied van de fabricage, toepassing en ge-
bruik van vezelmateriaal (textiel, papier) en produkten op basis van vezels en 
garens. Het aantal personeelsleden is 145. 

3.3.3.7. Het Instituut TNO voor Verpakkingen (IvV) houdt zich bezig met 
onderzoek, ontwikkeling en voorlichting op het terrein van verpakkingen, 
verpakkingsmaterialen en -machines en het verpakken. Het IvV heeft 30 me-
dewerkers. 

3.3.3.8. Het Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO (IW) richt zich op 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied van wegtransportmiddelen en on-
derdelen daarvan, met name motoren (geluidsproblemen, emissie) en be-
schermingsmiddelen voor bestuurder en passagiers. Het aantal medewer-
kers bedraagt 55. De uitgaven van de Hoofdafdeling IPD zijn op f 57,4 min. 
begroot, waarvan ca. 48% uit externe bronnen. 

3.3.4. Aan de NO gelieerde stichtingen 

3.3.4.1. Het Proefstation voor Aardappelverwerking verricht onderzoek op 
het terrein van zetmeel, zetmeelproduktie en zetmeelderivaten (fysische che-
mie, micro-biologie, analyse) en op afvalwaterzuivering en -gebruik van de 
aardappelmeelfabricage. Het proefstation heeft 29 medewerkers (5 acade-
mici). 

3.3.4.2. Het werkterrein van het Instituut voor Grafische Techniek TNO 
(IGT) is onderzoek en voorlichting ten behoeve van de grafische en aanver-
wante industrie: produktieprocessen, materialen (papier, inkt, enz.), druk-
machines, etc. Het IGT heeft 45 personeelsleden. 

3.3.4.3. Het Instituut voor Reinigingstechnieken TNO (IRT) verricht onder-
zoek en geeft advies op het terrein van produkten, machines en processen 
voor reiniging in het algemeen, onder meer wassen en dry cleaning van tex-
tiel. Het IRT heeft 40 medewerkers. 
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3.3.4.4. De Stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) heeft ten 
doel het bevorderen van kennis en het toepassen van de lastechniek en aan-
verwante technieken in de ruimste zin. Het NIL bevordert onderzoek en voor-
lichting op dat terrein. 

3.4. De Voedingsorganisatie TNO (VO) 

De Voedingsorganisatie TNO omvat de volgende instituten en gelieerde 
stichtingen: 

3.4.1. Het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (CIVO) verricht 
onderzoek en biedt voorlichting op het terrein van voedselanalyse, voedsel-
technologie, toxicologie en menselijke voeding. In het bijzonder wordt daar-
bij aandacht geschonken aan vlees en vleesprodukten, in de Researchgroep 
voor Vlees en Vleeswaren TNO (RVV), en aan oliën, vetten en margarine. Het 
aantal medewerkers is 305; de uitgaven worden begroot op f 29,0 min. 

3.4.2. Het Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO (IGMB) verricht onder-
zoek en verleent advies op het gebied van verwerking van granen, zaden en 
dergelijke, en de produktie van voedingsmiddelen op basis daarvan. Het 
IGMB heeft 80 medewerkers; de uitgaven zullen f 7,4 min. bedragen. 

3.4.3. Het Instituut voor Visserijprodukten TNO (IVP) verricht onderzoek ten 
behoeve van de visserij en de visverwerkende industrie, op het gebied van 
bewerking, verwerking, transport, distributie en keuring van visserijproduk-
ten, alsmede materiaalonderzoek. Het aantal personeelsleden is 40; de uit-
gaven zullen f 3,6 min. bedragen. 

3.4.4. Het Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO (NIBEM) 
is een aan de VO gelieerde stichting, die onderzoek verricht op het gebied 
van bier en zijn grondstoffen, alsmede aanverwante produkten. Het aantal 
medewerkers is 25. 

3.4.5. Het Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Industriële biolo-
gische, biochemische en chemische produkten (ILOB) concentreert zich op 
dierlijke voeding. Onderzoek wordt verricht naar nutritionele en toxicologi-
sche aspecten van voedselbestanddelen en -additieven, en de effecten daar-
van op dierlijke produkten. Het ILOB is een aan de VO gelieerde stichting met 
45 medewerkers. 

3.5. De Gezondheidsorganisatie TNO (GO) 

De Gezondheidsorganisatie TNO bevat een vrij groot aantal instituten, 
commissies, werkgroepen en dergelijke op medisch gebied. Niet alle daar-
van zijn uit het oogpunt van technologische innovatie even interessant; deze 
zullen kort de revue passeren. 

Uitgebreider beschrijving verdienen: 

3.5.1. Het Medisch-Fysisch Instituut TNO (MFI) houdt zich bezig met het ont-
wikkelen van meet-, behandelings- en keuringsmethoden, het ontwikkelen, 
construeren en evalueren van apparatuur en instrumenten. Een concentra-
tiegebied is de registratie van biomedische signalen. Het aantal medewer-
kers van het MFI is 75; de uitgaven zullen f 6,8 min. bedragen. 

3.5.2. Het Medisch Biologisch Laboratorium TNO (MBL), tot 1977 een onder-
deel van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO, verricht onderzoek op het 
gebied van de toxicologie (industriële toxicologie, invloed van chemicaliën 
op organen, werkingsmechanismen, invloed op erfelijk materiaal), microbi-
ologisch onderzoek (infectieziekten) en radiologisch onderzoek (gericht op 
stralingsschade in het lichaam). Het MBL beschikt over voor Nederland be-
langrijke expertise met betrekking tot DNA-onderzoek. Het aantal medewer-
kers bedraagt 110; de uitgaven zullen f 12,7 min. belopen. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 224 



3.5.3. Het Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (IG) 
verricht onderzoek naar de invloed die milieufactoren hebben op de gezond-
heid en naar technische oplossingen, die een gezond milieu bevorderen. 
Werkterreinen zijn water- en bodemverontreiniging, luchtverontreiniging 
(buiten en binnen), geluid, licht en binnenklimaat en woninghygiëne. Het IG 
heeft 210 personeelsleden, terwijl de uitgaven zijn geraamd op f 16,2 min. 

3.5.4. Het Radiobiologisch Instituut TNO (RBI) verricht fundamenteel en toe-
gepast onderzoek op het gebied van kankertherapie en stralingsbescher-
ming, twee hoofdthema's die een sterke samenhang vertonen. Het RBI werkt 
met twee andere instituten van de GO (zie § 3.5.6) samen in de REPGO-lnsti-
tuten, die in totaal 265 medewerkers hebben. Het aantal medewerkers van 
het RBI bedraagt 208. De uitgaven zullen f 15,2 min. bedragen. 

3.5.5. De Radiologische Dienst TNO (RD) verleent diensten en verricht on-
derzoek en ontwikkelingswerk op het gebied van de radiologische veiligheid 
en de dosimetrie van ioniserende straling: De RD heeft 18 medewerkers; de 
uitgaven worden geraamd op f 2,9 min. 

3.5.6. De GO kent voorts de volgende instituten: 
- Het Gaubius Instituut TNO (onderzoek naar de oorzaken van de ziekten 

van hart- en bloedvaten; 45 man personeel; uitgaven f 4,3 min.). 
- Het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO 

(NIPG) (voornamelijk sociaal-wetenschappelijk onderzoek, onder meer naar 
de relatie tussen industriële arbeid en gezondheid; 150 man personeel, 
waarvan 50 academici; uitgaven f 10,7 min.). 

- Centraal Proefdierenbedrijf TNO (voor het fokken van voor experimen-
teel onderzoek geschikte proefdieren; 75 man personeel). 

- Tot de REPGO-Instituten TNO behoren, naast het RBI, het Instituut voor 
Experimentele Gerontologie TNO (IVEG) (onderzoek naar het proces van 
veroudering en de achtergronden daarvan; uitgaven geraamd op f 4,2 min.) 
en het Primaten Centrum TNO (PC) (gedragswetenschappelijk en biome-
disch onderzoek bij apen; uitgaven geraamd op f 3,3 min.). 

3.5.7. De GO kent een groot aantal, veelal in andere instellingen werkzame, 
werkgroepen en een aantal commissies, die het dienstbaar maken beogen 
van toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek aan hun terrein van aan-
dacht. Daarbij hoort, als «intern dwarsverband» voor de coördinatie van het 
desbetreffende onderzoek, en als informatiecentrum naar buiten het Bureau 
Ziekenhuistechnologie TNO. 

3.6. De Rijksverdedigingsorganisatie TNO (RVO) 

De Rijksverdedigingsorganisatie omvat een klein aantal, op defensiere-
search gespecialiseerde instituten: 

3.6.1. Het Physisch Laboratorium TNO (PhL) is een laboratorium voor ope-
rations research en voor fysisch en elektronisch onderzoek ten behoeve van 
de landsverdediging (onder meer detectie en signaalverwerking, teleconv 
municatie, radar, onder water-akoestiek). Het PhL heeft 290 medewerkers. 

3.6.2. Prins Maurits Laboratorium TNO, Instituut voor Chemische en Tech-
nologische Research (PML), in 1978 uit twee afzonderlijke instituten ont-
staan, verricht chemisch onderzoek, gericht op de bescherming tegen giftige 
stoffen (onder meer chemische wapens, pesticiden), op de bereiding, be-
proeving en evaluatie van explosieve materialen en stuwstoffen. Het PML 
heeft 235 man personeel. 

3.6.3. Het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (IZF) voert onderzoek uit op 
het gebied van de fysiologie van de zintuigorganen (met name problemen 
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van het zien, horen en spreken), de waarnemingspsychologie (bij voorbeeld 
reactieti jd, invloed van geneesmiddelen), de technische menskunde (ont-
werp van werkru imte en -ui trust ing, visuele presentatie van informat ie, ont-
werp van controle-centra en dergelijke) en het verkeersgedrag. Het IZF heeft 
90 medewerkers. 

3.4.6. Het Laboratorium voor Elektronische Ontwikkelingen voor de Krijgs-
macht TNO (LEOK)werd in 1977 opgenomen in de RVO en verricht toege-
past elektronisch onderzoek en ontwikkel ingswerk ten behoeve van de lands 
verdedig ing, onder meer gericht op radarsystemen, microgol fapparatuur, 
wapensystemen, data processing, etc. Het aantal medewerkers is 135. 

4. ENKELE GROTE TECHNOLOGISCHE ONDERZOEKINSTELLINGEN 

4.1. Energieonderzoek Centrum Nederland 

In 1955 werd opgericht het Reactor Centrum Nederland, voor onderzoek 
naar vreedzame toepassingen van kernenergie. In 1976 werd het werkterrein 
verbreed tot het verwerven van kennis en ervaring op het gebied van de 
energievoorziening. De naam van het instituut werd daarbij gewijzigd in 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). 

Het budget bedraagt ca. 100 mi l joen gulden. De f inancier ing komt voor 
70% van de overheid (65% basisfinanciering en 5% opdrachten). 

Het bedri j fsleven levert een aandeel van 10% in de inkomsten en uit het 
buitenland (Euratom) komt 20%. 

Het ECN heeft ca. 860 medewerkers, van wie bijna 100 academici en onge-
veer 250 met h.b.o.-opleiding in het R en D-werk. Hiervan werken ca. 480 me-
dewerkers in het eigen energieonderzoekprogramma van ECN. 

In hoofdstuk 6 van het Wetenschapsbudget 1980 is een uitvoerige be-
schouwing gewi jd aan het energie-onderzoek. Voor meer gedetail leerde ge-
gevens over en analyse van de plaats van ECN in het energieonderzoek 
word t daarnaar verwezen. Over het ECN hier de volgende opmerk ingen: 

In Nederland ondervindt het ECN een zekere concu rrent ie van TNO, er be-
staat een over lapping tussen de twee insti tuten. Gestreefd word t naar een 
betere taakverdel ing. Er bestaat ook samenwerking met de industr ie, onder 
andere Neratoom, Holec, met adviesburau's, en met universiteiten en T.H.'s, 
die hun energiegelieerde onderzoek bundelen in het Interuniversitair Over-
leg Energie-onderzoek (IOE). 

Op het ogenblik is het overgrote deel van het door ECN verrichte onder-
zoek gericht op kernenergieonderwerpen zoals spl i ts ing, fusie, kweekreacto-
ren, spl i j tstofcyclus. Ca. 20% van het door ECN verrichte onderzoek is niet 
energiegericht. Herprogrammer ing in de richting van niet-nucleair energie-
onderzoek is in het eerste stadium. 

De RAWB heeft onlangs1 3 gesteld, dat op de begrot ing van het ECN inder-
daad van jaar tot jaar minder geld onder «kernenergie» word t verantwoord, 
maar dat niet voldoende duideli jk word t wat daarvoor in de plaats is geko-
men. In het jaarverslag 1978 van het ECN wordt de verwacht ing uitgespro-
ken dat in 1983 omstreeks 50% van het werk op het gebied van energiesyste-
men aan niet-nucleair onderzoek en ontwikkel ing zal zijn gewi jd . Als nieuwe 
onderwerpen worden genoemd: technieken voor de verbranding van steen-
kolen, stromingsenergie, mi l ieubescherming en integrale energiestudies. 
ECN heeft het onder Economische Zaken opererende Bureau Energie-On-
derzoek Projecten (BEOP) ingesteld, dat thans reeds de nationale energie-
onderzoekprogramma's (windenergie, zonne-energie en energie-opslag met 
behulp van vl iegwielen) coördineert. Het toekomst ige zwaartepunt zal voor-

al l iggen in het nationaal onderzoekprogramma kolen, dat nader gedefini-
13 RAWB. Jaaradvies 1979, Den Haag april eerd zal worden in deel II van de Energienota van de Min is te rvan Economi-
1979, biz. 36. sche Zaken. 
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Voorstel len voor het werkprogramma komen mede voort uit contacten 
tussen ECN en de (energie-)industrie, zoals ketel- en apparatenbouw en elek-
tr ic i te i tsproducenten, alsmede op basis van het energieonderzoekbeleid van 
de overheid. Als opdrachtgever treden in dat verband onder andere op de 
Ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne en 
van Sociale Zaken. 

4.2. Laboratorium voor Grondmechanica (LGM) 

Het LGM is op het gebied van de grondmechanica en de funder ingstech-
niek werkzaam als een onderzoek" en adviesinsti tuut op nationaal niveau. 
Tot de werkzaamheden behoren: grondonderzoek in het terre in, laborato-
r iumonderzoek, technische en wetenschappeli jke adviser ing, ontwikkelen van 
apparatuur, arbitrage en het uitdragen van kennis op verschi l lende manie-
ren. 

In verband met de specifieke bodemgesteldheid in Nederland heeft het 
LGM zich - o o k internationaal - e e n reputatie verworven op het gebied van 
«soft soils» en de ontwikkel ing van daarop gerichte apparatuur. 

Ongeveer 60 % van het opdrachtenpakket bestaat uit opdrachten van de 
r i jksoverheid (voornameli jk van Rijkswaterstaat). 

De overige overheden nemen ongeveer 12% voor hun rekening en parti-
culiere opdrachtgevers ongeveer 22%. Van de inkomsten is 2 % afkomstig 
uit het bui tenland. In totaal worden er zes- a achthonderd advies- en speur-
werkopdrachten per jaar u i tgevoerd. De werkzaamheden worden op een be-
dr i j fseconomische basis verrekend. De prijs van een opdracht is praktisch 
gelijk aan de kostprijs. De overheid staat garant voor eventuele tekorten. 
Verder verstrekt de overheid een jaarli jkse Rijksbijdrage (doorgaans minder 
dan 5 % van de omzet). De omzet bedraagt ca. 32 mi l joen gu lden. 

Het eigen speurwerk, waarvoor het LGM een gl i jdend meer jarenprogram-
ma in hoofdl i jnen kent, beslaat ca. 5% van de omzet. Voor zover de Rijksbij-
drage hiervoor niet voldoende is, worden de kosten hiervan aan de op-
drachtgevers doorberekend (overhead-kosten). Het LGM had eind 1978 ca. 
340 medewerkers, waarvan ca. 70 academici en 40 met een HBO-opleiding. 
Hiervan waren respectievelijk 28 en 10 in R en D werkzaam. 

Evenals het Water loopkundig laborator ium (zie § 4.3 van deze bijlage) 
opereert het LGM als zelfstandig instituut bij de Stichting Waterbouwkund ig 
Laborator ium. 

Doelbewuste acquisit ie, anders dan het verspreiden van documentat ie en 
kennis, v indt niet plaats. Er is sprake van een constante opdrachtenstroom. 
Veel oud-medewerkers van het LGM komen bij de overheid en het bedrijfsle-
ven terecht en brengen daar bij het LBM opgedane kennis in. Het LGM heeft 
een eigen kwartaalt i jdschrif t , publiceert in vakbladen en doet mee aan con-
gressen en tentoonstel l ingen. 

Het LGM onderv indt sinds 1962 concurrentie van part icul ieren en overhe-
den op het gebied van rout inemat ig onderzoek. Er zijn 25 a 30 zelfstandige 
sondeerbedri jven in Nederland. Ook enkele grote aannemers, de Dienst der 
Gemeentewerken van Rotterdam en de Dienst Publieke Werken van Amster-
dam, enkele andere Gemeenten, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
en de provincie Zuid-Hol land hebben grondmechanica-afdel ingen. 

Ter vergel i jk ing: het totale aantal academici en HTS-ers bij het LGM (ruim 
100 man) is even groot als bij de betrokken overheidsinstel l ingen en particu-
lieren samen. 

Samenwerking met verwante instituten in binnen- en bui tenland vindt ad 
hoc plaats. Binnen Nederland bestaat een gestructureerde samenwerk ing 
op bodem- en grondwaterkundig terrein met een groot aantal ri jksdiensten 
en- instituten en met diverse wetenschappeli jke instel l ingen. 

Vooral de laatste jaren is een versnelde ontwikkel ing te constateren naar 
het nog meer theoretisch-wetenschappeli jk onderbouwen van voorspel l in-
gen van grondgedrag. Dit word t gestimuleerd door het opkomen van vra-
gen, die vaak ver buiten het huidige ervaringsgebied l iggen en waarbi j het 
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onmogelijk is om vanuit bestaande ervaringen te extrapoleren. Onderwer-
pen van deze aard zijn: nieuwe constructiemethoden, niet-statisch belaste 
constructies en schaalvergroting. Ook in het onderzoek van het LGM klinkt 
het thema «nieuwe schaarsten» door. Voorbeelden daarvan zijn: seizoen-
opslag van zonnewarmte-energie in de grond en verspreiding van bodem-
verontreinigingen door grondwaterstroming. 

4.3. Waterloopkundig Laboratorium (WL) 

Het WL heeft als taak: specialistische dienstverlening, fundamenteel tech-
nisch-wetenschappelijk onderzoek en dienstbaarheid aan het wetenschap-
pelijk onderwijs. Het werkterrein van het WL omvat onder andere de volgen-
de gebieden: hydraulica, hydrodynamica, hydrologie, morfologie en ocea-
nografie. Het onderzoek vindt plaats in vier vestigingen, te Delft, de Voorst 
(Noordoostpolder), Wageringen en Haren (Gr.). 

De inkomsten komen voor het overgrote deel (ca. 93%) uit opdrachten, de 
rest is Rijksbijdrage. Van de opdrachten komt ca. 82% uit het binnen- en ca. 
18% uit het buitenland. Binnenlandse opdrachtgevers zijn: Rijkswaterstaat 
(ca. 70%), provincies, waterschappen, gemeenten, openbare nutsbedrijven 
(ca. 2%) en het bedrijfsleven ten behoeve van projecten in Nederland (ca. 
10%). Naast Nederlandse opdrachtgevers met buitenlandse projecten (ca. 
12%) komen er ook buitenlandse opdrachten uit de overheids- en particulie-
re sfeer (ca. 8%). Particuliere opdrachtgevers zijn bij voorbeeld: industrie, 
aannemingsbedrijven, ingenieursbureaus en oliemaatschappijen. Het bud-
get bedraagt ca. 67 miljoen gulden. De overheid dekt de eventuele exploita-
tietekorten en incasseert exploitatieoverschotten. 

Het WL heeft in totaal 600 medewerkers, van wie in het R en Dwerk 160 
academici en 80 mensen met h.b.o.-opleiding. De verhouding fundamenteel-
toegepast onderzoek is ongeveer 40 %/60 %. Het WL opereert, evenals het 
LGM (zie § 4.2 van deze bijlage), als zelfstandig instituut van de Stichting 
Waterbouwkundig Laboratorium. 

Oriëntatie op de markt en op de wetenschappelijke wereld vindt plaats 
door acquisitie, het organiseren van tentoonstellingen, het verlenen van 
beurzen en door publikaties (onder andere het eigen kwartaalblad). Markt-
verkenning vindt onder meer plaats via berichten van het Ministerie van 
Economische Zaken of door adressenbestanden te maken van potentiële 
opdrachtgevers. Een recent initiatief is een contact met VNO-NCW om geza-
menlijk groepen van mogelijke gebruikers van kennis in de industrie te iden-
tificeren en te benaderen. 

De binnenlandse concurrentie is gering, want er is weinig overlapping met 
andere instituten. Wat betreft routinematig werk is er enige concurrentie van 
ingenieursbureaus en wat betreft korte-termijnadviezen soms van onderwijs-
instellingen. De concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland met 
betrekking tot het niveau van onderzoek is goed. Wel is het hoge kostenpeil 
in Nederland een handicap, vooral wanneer de overheidsstatus van de bui-
tenlandse instituten het hen mogelijk maakt niet alle kosten in hun tarieven 
door te berekenen. 

Met aanverwante instituten in het buitenland bestaan diverse samenwer-
kingsverbanden, soms ad hoc, soms geformaliseerd. 

Samenwerking met Nederlandse instituten, met name het Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid, het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation, 
de Landbouwhogeschool en TNO, is er vooral met het oog op verbreding 
van het werkterrein in verband met interdisciplinaire activiteiten. In de Com-
binatie Speurwerk Baggertechniek verricht het WL voor zes aannemers en 
Rijkswaterstaat basisonderzoek. Het WL participeert in het Toegepaste On-
derzoek Waterstaat (TOW), een lange-termijn-onderzoekprogramma gefi-
nancierd door Rijkswaterstaat, waaraan ook het LGM, het NSP en de TH-
Delft deelnemen. 

Naast de tradionele activiteiten op het gebied van de civiele techniek en 
werktuigbouwkunde zijn voor het WL de laatste twee decennia de belang-
rijkste groeigebieden: 
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- procestechnologie (componenten zoals pompen , afsluiters, debietme-
ters) 

- off-shore en ocean industry 
- mi l ieuhydrodynamica (zout/zoet, warmte) 
- systeemanalyt ische benadering van beheers- en ontwerpprob lemen 
- aquatische ecologie (eutrof iër ing, vervui l ing door zware metalen) 
- schaarste aan water in het algemeen ( landbouw, industr ie, consump-

tie). 

De laatste twee terreinen komen direct voort uit het onderkennen van de 
«nieuwe schaarsten». Voor de komende jaren is het van belang de verwach-
te verminder ing van experimenteel onderzoek voor grote waterstaatswer-
ken te kunnen opvangen. Met het oog daarop word t thans het benodigde 
marketing/acquisit ieapparaat opgebouwd in de off-shore sector en in het 
bui tenland. 

4.4. Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP) 

Het NSP heeft ten doel het verr ichten van wetenschappeli jk en technolo-
gisch onderzoek op het gebied van de hydrodynamica en wat daarmee sa-
menhangt , speciaal met betrekking to t de mar i t ieme technologie. De terrei-
nen waarop het NSP werkzaam is zi jn: scheepsvoortstuwing, scheepsbestu-
r ing, sterkte en tr i l l ingen en «ocean engineering». Het NSP verleent ook 
computerdiensten. 

De opdrachten komen van scheepswerven, reders, ontwerpbureaus, olie-, 
bagger- en mi jnbouwbedr i j ven, havenbestuurders en diverse overheidsor-
ganen. De inkomsten uit opdrachten van het NSP (totaal 26 mi l joen gulden) 
komen voor het grootste deel (56%) uit het bui tenland, van de rest komt de 
ene helft van de Nederlandse overheid en de ander helft van de Nederlandse 
industr ie. Uit deze inkomsten moet de totale exploitatie gefinancierd wor-
den. Het NSP heeft in totaal 400 medewerkers. Bij R en D zijn 40 academici 
en 20 h.b.o.-ers betrokken. Circa 20% van de capaciteit (f 6,5 mil joen) word t 
aangewend voor achtergrondonderzoek (f 2,5 mi l joen daarvan komt uit ex-
terne f inanciering). 

De oriëntatie op de omgev ing v indt plaats op uiteenlopende manieren, zo-
als acquisit iereizen, ver tegenwoordigers in het buitenland (onder meer in 
Noord-Amerika en Oost-Azië), het deelnemen aan en het organiseren van 
symposia, het opzetten van internationale researchprogramma's. 

Aan vertegenwoordigers uit de industrie word t de gelegenheid geboden 
een stage bij het NSP te lopen. Andere manieren om kennis bij de gebruikers 
te brengen en zelf kennis te verzamelen zijn het meewerken aan post gradu-
ate leergangen en het uitzenden van medewerkers. 

Concurrentie onderv indt het NSP van andere scheepsbouwkundige proef-
stations en dergeli jke in andere landen met scheepsbouw of scheepvaartin-
dustr ie. In tegenstel l ing tot het NSP werken deze instituten door hun gebon-
denheid aan overheid of nationale industrie slechts aan binnenlandse op-
drachten. De laatste jaren word t de concurrentie van dergelijke gesubsidi-
eerde instel l ingen in b innen- en buitenland steeds sterker gevoeld. 

In vervolg op de aanbevel ingen van de Commissie Relatie Overheid-NSP 
heeft de Ministerraad onlangs de besturen van NSP en het Nederlandse Ma-
r i t iem Instituut (NMI) verzocht de fusie voor te bereiden van het NSP met het 
onderzoekgedeelte van het NMI, die al samenwerkten op een aantal punten. 
Door deze fusie word t de mogel i jkheid vergroot voor een brede aanpak van 
de complexe vraagstukken op mar i t iem gebied, onder meer «haven/schip 
infrastructuur», «nieuwe voortstuwingssystemen» en dergeli jke. Op 1 sep-
tember j l . is de integratie op direktie-nivo begonnen; op 1 januari 1980 be-
gint de eerste fase van de fusie. In twee grote researchprojecten (Co-ope-
rative Research on High Powered Ships en Co-operative Research on Wave 
Drift Forces wordt met 16, respectievelijk 14 opdrachtgevers samengewerkt, 
waarbi j jaarlijks een globaal programma voor de komende 4 a 5 jaar en het 
definit ieve programma voor het komende jaar worden vastgelegd. 
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Door middel van de driejaarli jkse International Tow ing Tank Conference 
vindt samenwerking met zusterinstel l ingen plaats. Doel hiervan is uitwisse-
l ing van ervaring en kennis en het maken van procedure-afspraken om te ko-
men tot een zo goed mogeli jke voorspel l ing van het hydrodynamische ge-
drag van mari t ieme constructies op ware grootte. Met universiteiten en ho-
gescholen bestaan informele maar wel intensieve contacten. Met het water-
loopkundig Laborator ium word t samengewerkt in o f f sho re verband 
(NOEL). 

Ontwikkel ingen die zich als laatste jaren op het onderzoekterrein van het 
NSP voordoen zi jn: 

- scheepsvoor ts tuwing: schaalvergrot ing, nieuwe scheepsvormen in ver-
band met brandstofpr i jzen, aandacht voor lawaaibestr i jd ing binnenboord en 
verminder ing van de tr i l l ingsexcitat ie met het oog op het mi l ieu, scheepsty-
pen voor hogere snelheden; 

- scheepsbestur ing: mathematische mode lvorming van de hydrodyna-
mische effecten van schepen en constructies in complexe situaties, bevaar-
baarheid van waterwegen, t ra in ing van «towmasters» van complexe trans-
porten, interactie tussen schepen op een bepaald traject; 

- ocean engineer ing: afmeersystemen op dieper water, hogere golfbe-
lasting ten behoeve van systemen met lage eigen frequenties, gedrag van 
systemen op ondiep water, installeren van jacket plat forms, belastingen op 
aanhangsels van grote constructies en het gedrag van samengestelde syste-
men. 

4.5. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) 

Het NLR heeft ten doel het verr ichten van onderzoek, beproevingen en ad-
visering op het gebied van lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden 
en verder medewerking bij de overheidscontrole op de luchtwaardigheid. 
Werkzaamheden op niet- luchtvaartterrein kunnen worden ui tgevoerd als de 
pr imaire taak hierdoor niet in het gedrang komt. Het laborator ium kent vier 
hoofdafdel ingen: 

- s t romingen (aërodynamica) 
- v l iegtuigen (ontwikkel ing en gebruik) 
- constructies en materialen 
- ru imtevaartuigen. 

Deze worden ondersteund door wetenschappel i jke, technische en alge-
mene diensten. Opdrachtgevers zijn het Nederlands Instituut voor Vl iegtuig-
ontwikkel ing en Ruimtevaart (NIVR), de Koninkli jke Luchtmacht (Klu), de 
Rijksluchtvaartdienst (RLD) en de Koninkli jke Marine (ca. 41 % van de exploi-
tatiebaten). Overige binnenlandse opdrachtgevers leveren ca. 9% van de ba-
ten, terwi j l ru im 12% uit het buitenland komt. Het restant (ca. 37%) komt uit 
een zogenaamd «exploitatiesubsidie» op het tekort. In feite is dit een basis-
subsidie (die medio het jaar voorafgaande aan het betreffende boekjaar 
word t vastgesteld) waarmee researchwerkzaamheden, omschreven in een 
werkplan, worden gefinancierd. Het budget bedroeg in 1978 in totaal ca. 73 
mi l joen gulden. 

In totaal werkten er eind 1978 ca. 690 personen bij het NLR. Van de 201 
academici waren er 168 en van de 212 hogere technici 171 direct ingescha-
keld in R en D. 

Met de drie grote nationale opdrachtgevers (NIVR, RLD, KLu) worden 
voortschr i jdende vi j f jarenplannen opgesteld. Hierover word t steeds in kwar-
taalverslagen gerapporteerd. 

Opdrachten voor directe projectondersteuning (o.a. ANS, IRAS, en voor 
diverse buitenlandse v l iegtu igbouwers) worden verkregen door acquisitie, 
vaak mede dankzij de contacten van NLR-medewerkers in het buitenland. 

Het NLR ondervindt nauweli jks concurrentie op de binnenlandse markt, 
behalve enigszins van TNO. Buitenlandse concurrent ie is er van grote (onder 
andere NASA) en kleinere inst i tuten, die daar vaak de gehele thuismarkt be-
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stri jken. Desondanks krijgt het NLR toch een cont inue stroom buitenlandse 
opdrachten. Zo zijn vr i jwel alle Europese vl iegtuigprojecten van het laatste 
decennium mede in de NLR-windtunnels gemeten. Het NLR blijkt relatief 
duur te zi jn, ook al omdat laboratoria in het bui tenland veelal dankzij directe 
overheidssubsidies niet-kostendekkende tar ieven kunnen rekenen. 

Samenwerk ing vindt op nationaal niveau plaats met de verschil lende be-
langhebbenden bij lucht- en ruimtevaart en in het bijzonder met de afdeling 
Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TH-Delft, onder andere door persone-
le relaties. Internationale samenwerking - overigens niet uitslui tend gericht 
op defensie-research - v indt plaats via«de NAVO in de Advisory Group for 
Aerospace Research and Development (AGARD). Op Europees niveau is er 
de «Group for Aeronautical Research and Technology in Europe» (GARTEur) 
waar in informat ieui twissel ing en samenwerk ing tussen Duitsland, Frankrijk, 
Engeland en Nederland plaatsvindt. Andere samenwerkingsrelat ies betref-
fen het zogenaamde Coördinat ing Commit tee van de NAVO Defense Group 
(bevorder ing van wederzi jds gebruik aërodynamische testfacil i teiten), de 
Europese Transsone Windtunnel en samenwerkingsverbanden met Duitse, 
Franse en Engelse zusterinstel l ingen. De ver gaande vo rm van samenwerking 
met de Duitse partner in de in 1976 opgerichte Sticht ing Duits-Nederlandse 
Windtunnel is gericht op het gezamenli jk bouwen en beheren van een grote 
lagesnelheidswindtunnel in de Noord-Oostpolder, die in 1980 in bedrijf zal 
zi jn. 

Nieuwe ontwikkel ingen op het terrein van het NLR betreffen: 
- ver laging van de exploitat iekosten van vl iegtuigen (brandstofbesparing 

door andere vleugelprof ielen, laminar iser ing van de s t roming, lichtere con-
structies met onder andere koolstofvezels en moderne bestur ingssystemen 
en gewi jz igde configurat ie); 

- verminder ing van mil ieu-overlast (moderne motoren, geluidsabsorbe-
rende bekleding van motorgordels en conf igurat iewi jz ig ingen): 

- groei van het luchttransport ( luchtverkeersbevei l iging, luchtvaart in-
spectie, geluidshinder rond vl iegvelden); 

- nationale en Europese ru imtevaar tprogramma's (spacelab, remote sen-
sing); 

- niet- luchtvaart (industriële aërodynamica, windenergie, magneto-
hydrodynamica). 

5. ANDERE DOOR DE OVERHEID GEFINANCIERDE ONDERZOEK-
ACTIVITEITEN 

5.1. Inleiding 

Behalve over de in § 3 en 4 van deze bij lage besproken instituten beschikt 
de overheid over een groot aantal andere diensten en instel l ingen, waar on-
derzoek word t verricht dat voor een deel innovatie-relevant kan zijn, of waar 
men over belangri jke know-how beschikt. Voorts f inanciert de overheid een 
groot aantal onderzoekactiviteiten in de serie-overheidssfeer en in internati-
onale organisaties en samenwerkingsverbanden. Tot slot verdienen hier on-
derzoekinstel l ingen en afdel ingen van met name samenwerkende openbare 
nutsbedri jven aandacht. Het innovatiegerichte element is vaak niet duideli jk 
aan te geven. Daarom word t in het navolgende volstaan met een kort over-
zicht van deze diensten of instel l ingen. De gegeven cijfers zijn afkomstig uit 
het Wetenschapsbudget 1980. 

5.2. (Semi (Overheid 

5.2.1. Een vr i j omvangr i jke sector is die van het landbouwkundig onderzoek 
(ca. 2850man 1 3a, budget voor 1979 f 247 mi l joen; excl. TNO 2740 man, f 241 

"a CBS, sPeur-en ontwikkelingswerk in Neder- mi l joen). Hierin zijn te onderscheiden: diensten van het Ministerie van Land-
land 1976, Den Haag 1979 bouw en Visserij (onder meer de Planteziektekundige Dienst, de Cultuurtech-
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nische Dienst), proefstations en instituten, onder meer ressorterend onder 
de Directie landbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij. Het landbouwkundig onderzoek wordt gecoördineerd door de Nati-
onale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO (NRLO), waarmee ook 
de Landbouwhogeschool samenwerkt. 

Onderzoek en ontwikkeling zijn in hoge mate geïntegreerd in de agrari-
sche sector. De landbouwvoorlichtingsdiensten vervullen hierbij onmisbare 
functies voor de overdracht van kennis, door middel van de Consulent-
schappen in Algemene Dienst. Voor een nadere analyse van het onderzoek 
in deze sector wordt verwezen naar het Wetenschapsbudget 1979 en dat van 
1980. 

5.2.2. Op het gebied van aards milieu en menselijk milieu bestaat een groot 
aantal diensten en instellingen, die zich met wetenschappelijk technisch on-
derzoek bezighouden op een reeks van deelgebieden. Rijkswaterstaat is een 
dienst waar al van oudsher zeer veel technische kennis op waterstaatkundig 
terrein beschikbaar is en waar ook onderzoek op dit terrein (in 1979 ten be-
drage van ca. 29 miljoen) wordt verricht (Zie ook bijlage 2). 

Opgemerkt moet worden dat ook bij de Provinciale Waterstaten en enige 
grote gemeenten deskundigheid op dit terrein aanwezig is. Op het randge-
bied van waterbeheersing en waterkwaliteit zijn onder meer de waterschap-
pen werkzaam. Met name bij de grote waterschappen is veel know-how op 
waterkundig terrein ter beschikking en wordt ook onderzoek verricht. In dit 
verband moet mede genoemd worden het Rijksinstituut voor de Zuivering 
van Afvalwater. Meer fundamenteel gericht aquatisch onderzoek wordt ver-
richt in het Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee (onderzoekbud-
get in 1979: 9,1 miljoen), en twee instituten van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, te weten het Delta-instituut voor Hydrolo-
gisch Onderzoek en het Limnologisch Instituut. Van groot belang voor het 
onderzoek op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn de Rijksplanologi-
sche Dienst (Onderzoekbudget in 1979: 9,8 miljoen), de Provinciale Planolo-
gische Diensten en de overeenkomstige diensten der grote gemeenten. Veel 
van het daar verrichte onderzoek is maatschappijwetenschappelijk onderzoek 
dat van belang is voor terreinen als stadsontwikkeling, industrievestiging, 
verkeer- en vervoerssystemen en dergelijke. Op het gebied van verkeer en 
vervoer kan worden genoemd de Stichting Nederlands Maritiem Instituut 
(NMI), dat in 1979 van de overheid een subsidie ontving voor onderzoek van 
f 6,5 miljoen. 

Het onderzoekdeel van het NMI zal - zoals in §4.4 van deze bijlage gemeld 
- samengaan met het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP). 
Op het gebied van verkeer en gezondheid is werkzaam de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In 1979 ontving de 
SWOV een subsidie voor onderzoek van 8,9 miljoen van de Ministeries van 
Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Binnen 
het gebied van het aards milieu beweegt zich ook het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut. Het aldaar verrichte onderzoek (waarvoor het bud-
get in 1979 f 6,7 miljoen bedraagt), op het terrein van geofysica, meteorolo-
gie, oceanografie en seismologie, is mede interessant uit oogpunt van de 
ontwikkeling van meet- en registratie-apparatuur. 

De overheid besteedt in 1979 aan onderzoek op het gebied van het aards 
milieu in totaal f 33 miljoen en op het gebied van het menselijk milieu in to-
taal f 151 miljoen (excl. TNO: respectievelijk 30 en 141 miljoen). Het bij on-
derzoek betrokken personeel omvatte in 197613b in deze sectoren respectieve-
Iijk270en 1390 man (excl. TNO: 230 respectievelijk 1140 man). 

5.2.3. Op het gebied van de gezondheidszorg en de gezondheidsbescher-
ming verdienen eveneens een aantal instituten nadere vermelding Het rijks-
instituut voor de Volksgezondheid (RIV), verricht, naast zijn andere taken, 
onderzoek op het gebied van de microbiologie, milieuhygiëne, toxicologie, 

'3b CBS. Speur- en ontwikkelingswerk in Neder- epidemiologie, farmacologie en immunologie. Van het budget voor 1979 
land 1976. Den Haag 1979 werd f 29,7 miljoen aan onderzoek toegerekend. 
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Het Nederlands Kanker Instituut van het Koninklijk Wilhelmina Fonds ont-
vangt een exploitatie-subsidie, die ca. 80% van de kosten van het onderzoek 
dekt. In 1979 bedroeg deze subsidie ca. f 12 miljoen. 

Daarnaast vallen in deze groep van instituten onder meer het Nederlandse 
Instituut voor Hersenonderzoek van de KNAW en enige interuniversitaire in-
stituten (zie § 5.2.5 van deze bijlage). Voorts kan worden genoemd het Rijks-
instituut voor Geneesmiddelenonderzoek, met een budget van ca. f 2,5 mil-
joen. 

Ook in deze sector valt het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening, 
met een onderzoekbudget van f 4,9 miljoen in 1979. 

Het onderzoek op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidsbe-
scherming is vrij omvangrijk. Excl. uitgaven op dit gebied voor TNO, belo-
pen de overheidsuitgaven in 1979 f 119 miljoen. Buiten TNO waren op dit 
terrein in 1976141250 man in het onderzoek werkzaam. Voor een nadere ana-
lyse van het onderzoek op dit terrein in Nederland wordt verwezen naar het 
wetenschapsbudget 198015. 

5.2.4. Op ontwikkelingssamenwerking gericht onderzoek vindt plaats in het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen (subsidie ten behoeve van onderzoek in 
1979: f 8 miljoen). Dit onderzoek is voornamelijk medisch en landbouwkun-
dig van aard. Verder kan hierbij worden gedacht aan «aangepaste technolo-
gie». 

5.2.5. Een geheel aparte groep van instituten wordt gevormd door de para-
universitaire instituten, waar voornamelijk fundamenteel onderzoek plaats-
vindt. Deze instituten bestrijken een groot aantal wetenschapsgebieden. In 
het navolgende wordt een opsomming gegeven van deze instituten. 

Tot de interuniversitaire instituten behoren het Interuniversitair Reactor 
Instituut, waarvan de onderzoekuitgaven in 1979 zijn begroot op f 15,2 miljoen, 
het Interuniversitair Cardiologisch Instituut, het Interuniversitair Oogheel-
kundig Instituut en het Interuniversitair Instituut voor Radiopathologie en 
Stralenbescherming. 

De uitgaven voor de drie laatstgenoemde instituten zijn voor 1979 begroot 
op f 15,5 miljoen. De instituten van de verschillende stichtingen van de Ne-
derlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek zijn16 de in-
stituten van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM)17, te weten: het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek (IKO) van de 
Stichting IKO, het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, het FOM-
Instituut voor Plasmafysica, het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Ho-
ge-energiefysica-Sektie H, en het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI), dat 
FOM samen met de Rijksuniversiteit te Groningen beheert en financiert. De 
uitgaven voor deze instituten beliepen in 1978 f61,8 min.; het aantal mede-
werkers bedroeg 560. Verder beheert de Stichting Radiostraling van Zon en 
Melkweg, ten behoeve van het radioastronomisch onderzoek in Nederland 
twee radiotelescopen te Dwingeloo en Westerbork. 

Ten slotte zijn er het Laboratorium voor Isotopen-Geologie en het Mathe-
matisch Centrum. De uitgaven ten behoeve van de niet-FOM-instituten be-
liepen in 1978 f 22,5 miljoen. 

Het Wetenschapsbudget 198018 bevat een uitgebreide beschrijving van de 
werkzaamheden van ZWO en zijn Stichtingen. 

14 CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk in Ne-
derland 1976, Den Haag 1979. 
'5 Wetenschapsbudget 1980, 
'• ZWO, Jaarboek 1978, Den Haag 1979. 
"2FOM-IKO. Jaarboek 1978, Utrecht 1980. 
"> Wetenschapsbudget 1980, 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen beheert een 
aantal instituten, onder meer: 

het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, het Hubrecht laboratorium -
Internationaal Embryologisch Instituut, het Instituut voor Oecologisch On-
derzoek, het Limnologisch Instituut, het Delta-instituut voor Hydrobiologisch 
Onderzoek en het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. 

De KNAW beschikte ten behoeve van deze instituten in 1977 over een bud-
get van f21,9 min. Het aantal medewerkers bedroeg ca. 270. 
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De para-universitaire instituten die zich met B-wetenschappelijk onder-
zoek - met een concentratie in de fysica en in de levenswetenschappen - be-
zig houden, hebben in totaal ca. 1350 personeelsleden. De uitgaven bedroe-
gen in 1978 in totaal ca. f 130 miljoen. 

5.3. Deelname in internationale organisaties 

Nederland participeert in een aantal, vooral Europese, organisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek en technologie. De bijdragen daaraan komen 
soms (bij voorbeeld in het geval van Euratom) terug in de vorm van onder-
zoekopdrachten, of bestaan uit het inbrengen van onderzoekprojecten en 
•programma's. 

Organisatie Subsidie-gevend Bedrag (1979) 
departement 

Europese organisatie Oen W f 39,4 min. 
voor kernfysisch on-
derzoek (CERN) 
European Molecular Oen W f 1,4 min. 
Biology Laboratory 
Sterrenwacht Zuidelijk Oen W f 3,9 min. 
Halfrond (ESO) 
Europese Organisatie Oen W f 25,2 min. 
voor Ruimte Onderzoek Econ. Z. f 16,2 min. 
(ESA) 
Euratom Econ. Z. f 19,8 min. 

Hier moet voorts gewezen worden op het grote belang van het kader van 
de Europese Gemeenschappen, ook voor samenwerkingsprojecten op het 
gebied van onderzoek. 

5.4. (Samenwerkende) openbare nutsbedrijven 

De openbare nutsbedrijven, waarvan de aandelen in het algemeen in han-
den van overheden (gemeenten, provincies) zijn, bezitten bijzonder veel en 
belangrijke expertise op het gebied van de produktie, het transport, het ge-
bruik etc. van elektriciteit, gas en (drink)water. Naast eigen faciliteiten van 
(sommige) openbare nutsbedrijven bestaat op alle drie terreinen een door 
de openbare nutsbedrijven gezamenlijk geëxploiteerd instituut voor onder-
zoek, ontwikkeling en keuring: KEMA op elektriciteitsgebied, VEG-Gasinsti-
tuut op het gebied van gas en KIWA voor de waterleidingbedrijven. Voorts 
wordt enige aandacht geschonken aan R en D bij het Staatsbedrijf der PTT. 

5.4.1. KEMA 

De NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen (KEMA) is ondrdeel 
van de z.g. «Arnhemse instellingen», waarin de elektriciteitsproducenten een 
aantal activiteiten van gezamenlijk belang hebben gebundeld. 

De taak van KEMA is enerzijds het keuren van apparatuur (elektrisch, maar 
ook mechanisch en chemisch) en toezicht op het produktieproces van elek-
triciteitsopwekking. De daardoor opgebouwde kennis en ervaring is van zeer 
groot belang, ook voor het overheidsbeleid op dit terrein. Anderzijds ver-
richt KEMA vernieuwend technologisch onderzoek op het gehele terrein van 
de energie-opwekking, voorziening en het elektriciteitsgebruik. Specifieke 
terreinen zijn onder meer doelmatigheidsonderzoek (energieverbruik van 
huishoudelijk gebruik), kolenonderzoek (verbrandingstechnieken, relatie 
met al dan niet gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking), alternatieve 
energie (wind- en zonne-energie, warmtepompen), kernenergie. 
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Bij KEMA werken ca. 1000 mensen, waarvan 150 in R en D. Van het budget 
van f 113,6 min. (in 1978) werd ca. 30% aan R en D uitgegeven (dat wil zeg-
gen ca. f 35 min.). De overige werkzaamheden omvatten betaalde opdrach-
ten voor test- en keurwerk, adviezen, ontwerpwerk en specifieke R en D ten 
behoeve van opdrachtgevers (50% de elektriciteitsbedrijven en 20% over-
heid en industrie). 

5.4.2. VEG-Gasinstituut 

VEG-Gasinstituut NV is het instituut van de Vereniging van Exploitanten 
van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN) voor onderzoek, ontwikkeling, keu-
ring en advies op het gebied van gasproduktie, -verbruik en- distributie, gas-
toestellen en installaties. Zowel de energie- als de veiligheidsaspecten ko-
men daarbij aan de orde. De door het VEG-Gasinstituut verrichte R en D 
heeft in hoge mate een toegepast karakter. Hoofdaandachtsgebieden zijn de 
gaskwaliteit en energiebesparing. Van de uitgaven (in 1978f 16,9 min.) is 25 
tot 30% voor R en D bestemd. Aan R en D-opdrachten van de gas- en gas-
toestellenindustrie werd f 0,2 min. gulden besteed. 

Tot het voor innovatie relevante werkpakket van het VEG-Gasinstituut be-
horen voorts: het verrichten van keuringen en kwaliteitscontroles, het (in sa-
menwerking met de bedrijven) formuleren van keuringseisen en normen, 
het verschaffen van advies, het verzorgen van toezicht en controle op gas-
produktie en "distributie en het bieden van opleidingen op gastechnisch ge-
bied. Bij het VEG-Gasinstituut waren ultimo 1978 213 personen werkzaam. 

5.4.3. KIWA 

De NV Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen is het instituut van de 
Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VE-
WIN) voor onderzoek, ontwikkeling, keuring en advies op het gebied van 
materialen die toegepast worden in de waterleidingtechniek en in andere 
sectoren van bouw- en waterkunde en op bepaalde terreinen van de drink-
watervoorziening. 

Van de exploitatielasten (in 1978 f 16,2 min.) is f 8,0 min. voor R en D be-
stemd. Aan opdrachten van derden werd f 0,8 min. ontvangen; voor het 
overige bestaan de baten voornamelijk uit een bijdrage van VEWIN. Terrei-
nen van onderzoek en ontwikkeling zijn onder meer: analytische chemie, 
corrosie, grondwater, microbiologie, ontzouting en hyperfiltratie, proces-
technologie, toxicologie en virologie. 

Keuringen en daarmee samenhangende activiteiten worden verricht op 
het gebied van voor de waterleidingtechniek gebruikte materialen (beton, 
metalen, kunststoffen) en toestellen. In een aantal gevallen beweegt men 
zich op andere terreinen (huisvuilzakken, gasleidingen) als men over exper-
tise beschikt. De keuringen worden in opdracht verricht; ze vinden in het 
produktieproces plaats. Bij KIWA werken ca. 220 personen, waarvan ca. 70 in 
Ren D. 

5.4.4. PTT 

Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) is een van 
de grootste werkgevers in dit land. De PTT beweegt zich op een terrein dat 
voor technologische innovatie van grote betekenis is, namelijk telecommu-
nicatie. De inspanning op het gebied van R en D, met een nadruk op ontwik-
kelingswerk, is dan ook vrij omvangrijk. 

Ruim 650 medewerkers (in manjaren: 600) waren in 1977 werkzaam in R 
en D, waarvan ruim 150 (in manjaren: 140, d.w.z. 23%) academici. 

De R en D-uitgaven beliepen in 1977 f 55,1 min. waarvan f 8,9 min. (16%) 
voor investeringen. Uitbesteding van onderzoek of het verrichten van onder-
zoek voor derden komt zelden voor. Het onderzoek, onder meer in het dr. 
Neherlaboratorium, concentreert zich voor bijna de helft op het gebied van 
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de elektronica. Daarnaast (voor ruim een kwart) wordt onderzoek en ontwik-
kelingswerk verricht op het gebied van processen en systemen, terwijl ook 
het gebied van machines (vooral voor informatieverwerking) belangrijk is. 

Daarnaast zijn er ookcbij de PTT vele activiteiten, die niet direct bij R en D 
ingedeeld kunnen worden maar wel voor innovatie van belang zijn. De om-
vang van deze activiteiten (keuring, controle, technische dienstverlening en 
dergelijke) bij de PTT kan hier niet exact worden gegeven. 

6. RESEARCH EN ONTWIKKELING IN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN 

6.1. Inleiding 

6.1.1. Uitgaven voor R en D 

Het aandeel van het bedrijfsleven in de totale R en D-uitgaven in Nederland 
(in 1980 geraamd op ca. 6,1 miljard gulden) was in 1975 ruim 54%, iets hoger 
dan in andere bij de OECD aangesloten landen. Bedrijven voerden in 1975 
bijna 59% van de R en D uit. Dat is iets minder dan in andere OECD-landen 
(zie tabel 15). Derden, met name de overheid, bieden in Nederland relatief 
weinig directe steun aan R en D in het bedrijfsleven. Het aandeel van de be-
drijven in de totale R en D-uitgaven daalt de laatste jaren echter, en is ver-
moedelijk al tot onder de 50% gedaald (zie tabel 2). 

Tabel 15. Aandeel van het bedrijfsleven in R en D (1975) 

Land Aandeel in Aandeel in 
R en D-( jitgaven R en D-uitvoering 

Zwitserland 76,5 76,6 
Zweden 57,0 68,6 
Verenigde Staten 43,4 68,1 
W-Duitsland 53,0 66,4 
Japan 54,9 64,3 
Ver. Koninkr i jk 40,8 62,7 
Frankrijk 40,0 60,9 
Nederland 54,1 58,6 
Canada 32,8 40,0 

Bron: OECD, International Survey of the 
Resources devoted to R en D by OECD 
Member Countries, Parijs 1978. 

Van de totale R en D-uitgaven van de Nederlandse ondernemingen komt 
bijna 90% van bedrijven met meer dan 1000 werknemers, terwijl de «grote 
vijf» (Shell, Unilever, Philips, DSM, AKZO) meer dan 70% van de totale uit-
gaven voor hun rekening nemen (zie tabel 24). 

De metaal- (met name de machinebouw- en transportmiddelen") en elek-
trotechnische industrie nemen bijna de helft, de chemische industrie iets 
meer dan eenderde voor hun rekening. Dit betekent dat de R en D-uitgaven 
van de overige bedrijfstakken de resterende 15% uitmaken (zie tabel 1). Deze 
verdeling is ook in de andere geïndustrialiseerde landen te signaleren, zij het 
dat Nederland relatief meer uitgeeft in de chemie en minder in de metaal. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 236 



Tabel 15. R en D uitgaven van het bedrijfsleven naar bedrijfstak, in miljoenen guldens 

Bedrijfstak 19702 1974 ' 19774 % van 
n m ï n i /1Q7R1 
omzcï \ i t j /o i 

absol. % absol. % absol. % 

Metaalindustrie' 621 46,5 1094 52,2 1282 48,6 2,8 
Chemische ind. 480 35,9 688 32,0 911 34,6 4,4 
Voedings- en genot-
middelenindustrie 95 7,1 127 6,1 164 6,2 0,4 
Leer-, rubber en 
kunststofverwer ken-
de industrie 10 0,5 14 0,5 0,4 
Hout-, papier- en 
grafische industrie 35 2,6 12 0,6 13 0,5 0,1 
Textiel" en kleding-
industrie 12 0,6 13 0,5 0,2 
Bouwmaterialen, aar-
dewerk- en glasind. 7 0,3 10 0,4 0,2 
Transport, opslag, \ 
communicatie 

' zakelijke dienstver-
lening u 83 4,0 109 4,1 -
Landbouw en visserij > 105 u 25 1,2 25 1.6 0,1 
Bouwnijverheid en in-

> 105 

stallatiebedrijven 19 0,9 9 1,0 0,1 
Openb. nutsbedrijven 7 0,3 9 0,3 0,1 
Overige bedrijven 26 1,3 39 1,5 -

Totaal 1336 100 2090 100 2631 100 -

' Inclusief elektrotechnische industrie. 
Bronnen: 
2 CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk in 
Nederland 1970, Den Haag 1973 en idem, 
1973 (Den Haag 1976). 
3 Idem, 1974 (Den Haag 1977). 
4 Idem, 1977 (Den Haag 1979). 

Opmerkelijk is wel, dat de stijging van het aandeel van de metaal- en elek-
trotechnische industrie voor 1974, in 1977 weer geheel teniet gedaan was. 
De zeer omvangrijke inbreng van Philips hierbij zal van doorslaggevende be-
tekenis zijn geweest (zie § 6.3 van deze bijlage). 

Hierbij moet wel worden aangetekend, dat het hier de eigen R en D-activi-
teiten van de ondernemingen betreft. De R en D-inspanning via collectieve 
speuractiviteiten, die in sommige bedrijfstakken vrij aanzienlijk zijn, zijn niet 
in dit beeld verdisconteerd. Ook dient bedacht te worden, dat in sommige 
bedrijfstakken een aanzienlijk deel der vernieuwing van buitenaf komt via in-
vesteringen in nieuwe apparatuur. 

In tabel 17 is de verdeling van de R en D-uitgaven van het bedrijfsleven 
naar kostensoort aangegeven, uitgesplitst naar bedrijfstak. In de laatste 10 
jaren zijn de R en D-uitgaven van het bedrijfsleven in reële termen gelijk ge-
bleven, terwijl voor 1977 na correctie voor inflatie een geringe daling waar-
neembaar is. De personele uitgaven zijn een steeds groter deel van de uitga-
ven gaan uitmaken, terwijl de investeringen tot onder de 10% van het totaal 
zijn gedaald. 

Tussen de verschillende bedrijfstakken is een aantal opvallende verschil-
len te onderkennen. Zo wijken de personele uitgaven in R en D van de voe-
dings- en genotmiddelenindustrie en de materiële uitgaven in R en D van de 
metaal- en elektrotechnische industrie duidelijk af van de overeenkomstige 
uitgaven in andere bedrijfstakken. 

Overigens dient bij de hier geboden gegevens te worden bedacht, dat in 
feite ieder bedrijf eigen definities van de begrippen onderzoek en ontwikke-
ling hanteert. De betrouwbaarheid en de onderlinge vergelijkbaarheid van 
de gegevens is dus beperkt. Dit geldt voor de grote zowel als de kleine bedrij-
ven, waarbij er in het laatste geval van «verborgen» R en D (vooral ontwikke-
ling) sprake kan zijn. 
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6.1.2. R en D-personeel 

De cijfers over de samenstelling van het R en D-personeel gegeven in ta-
bel 18 vertonen enige opvallende trekken. 

Tabel 17. Verdeling van R en D uitgaven van het bedrijfsleven naar kostensoort, 
per bedrijfstak (%) 

Jaar Bedrijfstak Personele 
uitgaven 

Materiële 
uitgaven 

Investoringer i Personele 
uitgaven 

Materiële 
uitgaven 

geboi JW apparatuur 

19702 Metaalindustrie' 58,3 32,5 9,2 
Chemische industrie 
Voedings- en genot- \ 
middelenindustrie f 

55,1 31,3 13,6 Chemische industrie 
Voedings- en genot- \ 
middelenindustrie f 
Overige industrie 
Niet-industrie J 

57,4 29,8 12,8 

Totaal 57,0 31,6 3,0 8,4 

19774 Metaalindustrie1 
59,1 34,8 1,0 5,1 

Chemische industrie 60,8 31,0 2,2 6,0 
Voedings- en genot-
middelenindustrie 

69,5 22,6 1,8 6,1 

Overige industrie 66,0 26,0 0 8,0 
Niet-industrie 59,4 28,6 4,9 7,1 

Totaal 60,7 31,6 1,8 5,7 

' Incl. elektrotechnische industrie. 
Bronnen: 
2 CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk in 
Nederland 1970, Den Haag 1973, en 
Idem, 1973 (Den Haag 1976). 
3 Idem, 1974 (Den Haag 1977). 
4 Idem, 1977 (Den Haag 1979). 

Tabel 18. Personeel, betrokken bij R en D in het bedrijfsleven (in fu l l t ime equivalenten) 

Jaar Bedrijfstak Academici HBO-ers Ov. pers. Totaal Bedrijfstak 

absol. % absol. % absol. % absol. % 

1970-' Metaalindustrie' 1 900 13 3 300 23 9 200 64 14 400 48,1 
Chemische industrie 
Voedings- en genot-

1 600 16 2 400 24 6 200 61 10 200 34,1 

middelenindustrie 400 18 500 23 1 300 59 2 200 7,4 
Overige industrie2 100 11 300 33 500 56 900 3,0 
Niet-industrie 400 18 600 27 1 200 55 2 200 7,4 

Totaal 4 400 14,7 7 100 23,7 18 400 61,6 29 900 100 

19774 Metaalindustrie' 2 020 16,7 3 110 25,8 6 930 57,5 12 060 46,3 
Chemische industrie 
Voedings- en genot-

1 720 18,6 2 510 27,1 5 040 54,3 9 270 35,6 

middelenindustrie 330 17,3 550 28,8 1 030 53,9 1 910 7,3 
Overige industrie2 60 10,3 170 29,3 350 60,4 580 2,2 
Niet-industrie 480 21,5 550 24,7 1 200 53,8 2 230 8,6 

Totaal 4 610 17,7 6 890 26,4 14 550 55,9 26 050 100 

Verandei ing 1970-1977 + 4,8% - 3,0% - 20,9% - 12,9% l — 

1 Incl. elektrotechnische industrie. 
2 Vanwege de afronding op honderdtallen 
in 1970 zijn de cijfers voor deze categorie 
minder betrouwbaar. 
Bronnen: 
3 CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk in 
Nederland 1970, Den Haag 1973, en 
Idem, 1973 (Den Haag 1976). Aantallen 
afgerond op honderdtallen. 
4 Idem 1977 (Den Haag 1979). 
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De sterke daling in de werkgelegenheid in onderzoek en ontwikkeling bij 
het bedrijfsleven, sinds 1970 bijna 4000 arbeidsplaatsen of ruim tien pro-
cent, wordt vrijwel geheel teruggevonden in het zeer sterke verlies van ar-
beidsplaatsen voor personeel met lagere en middelbare opleidingen (20% 
sinds 1970). De werkgelegenheid voor academici steeg zelfs nog enigszins in 
deze periode; het aantal academici en HBO-ers samen bleef constant. 

Verschillende effecten kunnen hierbij een rol spelen, onder meer het ver-
hogen van kwalificatie-eisen voor functies in de R en D-sfeer, of het verlagen 
van aanvangssalarissen, waardoor het aandeel van de personele uitgaven in 
de totale R en D-uitgaven slechts in beperkte mate stijgt. 

Alleen in de voedings- en genotmiddelenindustrie zien we een verlaging 
(absoluut, maar ook relatief) van de aantallen bij R en D betrokken academici, 
maar in die sector zijn de personele uitgaven dan ook exceptioneel hoog. 

De totale Ren D-kosten per manjaar bedroegen in 1977 f 101 000. De per-
sonele kosten voor R en D bedroegen f 61 000. Verschillen tussen de ver-
schillende «bedrijfstakken» komen in deze indicator sterk naar voren, zowel 
wat het groeitempo van de kosten, als de hoogte ervan betreft (zie tabel 19). 

Tabel 19. Totale R en D-kosten per manjaar naar bedrijfstak (in duizenden guldens) 

Bedrijfstak 1970 1974 1977 1974 1977 

Gei'ndexeerd (1970= 100) 

Metaalindustrie1 43 78 106 186 247 
Chemische industrie 47 74 98 157 208 
Voedings- en genot-
middelenindustrie 42 62 86 148 205 
Overige industrie 37 72 86 195 232 
Niet-industrie 49 75 100 153 201 

Totaal 45 75 101 167 224 

' Inclusief elektrotechnische industrie. 
Bron: CBS.Speur-en Ontwikkelingswerk 
in Nederland 1970, 1974, 1977, Den Haag. 

De verdeling van de (exploitatie-)uitgaven voor R en D van het bedrijfsle-
ven naar typen van activiteit (fundamenteel en toegepast onderzoek respec-
tievelijk ontwikkelingswerk) is aangegeven in tabel 20. De chemische indus-
trie wijkt hierbij duidelijk af van het overige bedrijfsleven. 

Tabel 20. Exploitatie-uitgaven R en D van het bedrijfsleven naar onderzoekstype1 in % 

19703 " 1973" 

fundamenteel 
en toegepast 
onderzoek 

ontwikke-
Img 

fundamenteel 
en toegepast 
onderzoek 

ontwikke-
ling 

Metaalindustrie2 

Chemische industrie 
Overig bedrijfsleven 

20,2 
35,2 
24,9 

79,8 
64,8 
75,1 

17,7 
38,6 
23,1 

82,3 
61,4 
76,9 

Totaal 26,3 73,7 24,9 75.1 

1 Definities volgens het Frascati Manual. 
2 Incl. elektrotechnische industrie. 
Bronnen: 
3 CBS, Speur- en Ontwikkelingswerk in 
Nederland 1970, Den Haag 1973. 
4 Idem 1973 (Den Haag 1976). 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 239 



6.1.3. Industriële R en D en door de overheid gefinancierde R en D 

R en D dient evenzeer bij te dragen tot realisering van het ondernemings-
doel (levensvatbaarheid, continuïteit, winst) als andere ondernemingsactivi-
teiten. Onderzoek en ontwikkeling moeten uiteindelijk commercieel toepas-
bare resultaten opleveren. Ongericht fundamenteel onderzoek komt binnen 
het bedrijfsleven dan ook weinig meer voor en dan nog vrijwel uitsluitend 
binnen de grootste ondernemingen. 

De steun van de overheid aan het industrieel-technologisch onderzoek kan 
in twee geldstromen worden onderscheiden. Onder industrieel-technologisch 
onderzoek wordt hier - in navolging van het Wetenschapsbudget 1980 -
verstaan: «de gerichte onderzoekingspanning ten behoeve van het op toe-
passing gerichte onderzoek ter stimulering van de industriële ontwikke-
ling»19. De twee geldstromen zijn de indirecte financiering (voor industrieel-
technologisch onderzoek in (semi-)overheidsinstituten, voor 1979 aldaar be-
cijferd op f 236 miljoen) en de directe financiering. 

De directe overheidsbijdrage aan industrieel-technologisch onderzoek in 
bedrijven wordt voor 1979 geschat op f 122 miljoen, dat wil zeggen ca. 5% 
van de kosten van industriële R en D. In vergelijking met andere landen is dat 
erg weinig. Tabel 21 geeft hiervan een indicatie. De cijfers daarin zijn enigs-
zins verouderd; sinds 1975 zal in veel landen een stijging van de overheids-
bijdrage zijn opgetreden. 

Van de directe financiering van industrieel-technologisch onderzoek in 
1979 biedt het Wetenschapsbudget 198020 een overzicht. 

Tabel 21. Directe overheidssteun voor industriële R en D in enige OECD-landen 
(1975) 

Land In % van In % van Absoluut2 

industriële R en D overheids-R en D-
uitgaven 

Verenigde Staten 37,2 46,9 8770 
Ver. Koninkri jk 30,9 37,4 900 
Frankrijk 25,4 37,8 925 
W-Duitsland 17,9 26,4 1053 
Zweden 15,9 28,4 133 
Canada 11,2 7,2 76 
België (1973) 8,4 10,3 30 
Nederland 3,6 5,2 34 
Japan 1,7 1,6 39 
Zwitserland 1,5 4,9 14 

1 Alleen B-wetenschappen. Inclusief 
uitgaven voor universiteiten en hoge-
scholen. 
2 In min. $. 
Bron: OECD, International Survey of the 
Resources devoted to R en D by OECD 
Member Countries 1975. Parijs 1978. 

6.2. R en D in grote ondernemingen 

Grote ondernemingen zijn in het algemeen in staat laboratoria en ontwik-
kelingsafdelingen te onderhouden, die naar omvang en faciliteiten in alle 
opzichten levensvatbaar zijn. Deze laboratoria of afdelingen zijn formeel en 
niet in de laatste plaats informeel in sterke mate geïntegreerd in het gehele 
bedrijfsgebeuren, waardoor er goede mogelijkheden zijn om in het contact 
met de andere bedrijfsfuncties (produktie, marketing, etc.) tot een op de be-
drijfsstrategie afgestemd researchprogramma te komen. 

Ook dan blijft het opstellen van een goed R en D-programma een com-
19 wetenschapsbudget 1980, op. cit. §3.3.1. plexe aangelegenheid. Richtlijnen ervoor berusten veelal op kwalitatieve 
20 idem 5 3.3 en bijlagen 17 en 18. informatie. Van invloed zijn hierbij met name de lange-termijnplanning van 
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het bedrijf, markt- en omgevingsonderzoek, en, impulsen uit de research- of 
ontwikkelingsafdelingen zelf. De evaluatie van de resultaten verloopt via 
vastgestelde procedures. Op grond van meer gekwantificeerde informa-
tie wordt besloten bepaalde ontwikkelingen al of niet door te zetten. Hierbij 
worden ook de divisies of werkmaatschappijen betrokken. Het ontwikke-
lingswerk is meestal gedecentraliseerd; het vindt dan plaats bij de divisies of 
werkmaatschappijen die ook de produkten te zijner tijd gaan maken of het 
proces gaan invoeren. Door het researchlaboratorium of door een van de 
ontwikkelingslaboratoria wordt voor ieder project een werkprogramma op-
gesteld. 

Het betrokken laboratorium is verantwoordelijk voor de projectvoortgang. 
Om de kennisoverdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, is er in het alge-
meen een aantal (centrale) functionele afdelingen (bij voorbeeld marketing 
en financiering), waar ook expertise aanwezig is over de invloed op het ver-
nieuwingsproces van andere dan technische factoren. Zij dienen als kruis-
punt van informatie en zorgen ervoor dat het voortbrengen van kennis 
plaatsvindt naar aanleiding van huidige en toekomstige marktverwachtin-
gen. Deze functionele afdelingen, maar ook de divisies of werkmaatschappij-
en, worden daarom in een vroeg stadium en met in de loop van de tijd toe-
nemende intensiteit bij het onderzoek betrokken. Het «zwaartepunt» van een 
project verschuift in de tijd dan ook van het researchlaboratorium naar de 
ontwikkelingsafdeling en het produktiebedrijf. 

Het uitvoeren van vernieuwingsprojecten wordt door de gedegen voorbe-
reiding en begeleiding zeker voor een deel van de onzekerheden ontdaan. 
Anderzijds bestaat door de gestructureerde aanpak het gevaar van een ge-
brek aan flexibiliteit en een zeker conservatisme. Nieuwe ontwikkelingen ko-
men dan ook niet zelden vanuit onafhankelijke laboratoria, van «outsiders» 
of van kleine bedrijven de (grote) industrie in. Dit is mogelijk omdat de mid-
delen, nodig om te demonstreren dat een nieuwe ontwikkeling waarschijn-
lijk werkbaar gemaakt kan worden, uitermate bescheiden zijn vergeleken bij 
de middelen die noodzakelijk zijn om de nieuwe ontwikkeling tot een com-
mercieel toepasbaar geheel om te vormen. 

Over het aanschaffen van licenties is weinig cijfermateriaal voorhanden. 
Gegevens van de Nederlandsche Bank over de betalingsbalans op het ge-
bied van aan- en verkoop van patenten, licenties en royalties (inclusief film-, 
muziek- en auteursrechten) wijzen op een toenemend deficit voor Nederland. 
Van de in tabel 22 genoemde bedragen heeft naar schatting 2h betrekking op 
licenties. 

Tabel 22. Betalingsbalans en verkoop van patenten, licenties en royalties' 
in miljoenen guldens 

Jaar Inkomsten Uitgaven Saldo 

1970 360 417 - 57 
1972 333 491 - 158 
1974 431 623 - 192 
1976 552 940 - 388 
1978 599 962 - 363 

1 Incl. f i lm-, muziek- en auteursrechten; 
ca. 2/3 heeft betrekking op licenties e.d. 
Bron: Mededelingen van de Nederlandsche 
Bank N.V. 

Het is voorts bekend, dat - met name grote - bedrijven kennis uitwisselen 
met gesloten beurs (cross-licensing). 

Naast het zelf uitvoeren van R en D of het kopen van bestaande kennis is 
ook het uitbesteden van onderzoek (en soms ontwikkeling) een belangrijke 
methode van kennisverwerving. Dit gebeurt meestal indien in de eigen resea-
rchlaboratoria bepaalde expertise niet voorhanden is. De grote bedrijven 
besteden dergelijk werk uit aan (semi-)overheidsinstituten (TH's, universitei-
ten,TNO, RIV, ECNetc). 
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Research en ontwikkeling waarvoor geavanceerde, omvangrijke appara-
tuur nodig is, wordt soms uitbesteed aan op coöperatieve leest geschoeide, 
internationale opererende instituten. Ook wordt met het oog op kostenbe-
sparing in grotere mate overgegaan op «multisponsored» research op be-
paalde gebieden, bij al dan niet commerciële onderzoekinstituten, zoals bij 
voorbeeld Batelle Institute, Stanford Research Institute en TNO. 

Ook is wel sprake van samenwerkingsprojecten van twee of meer indus-
trieën, al dan niet uit het buitenland. Deze aspecten worden behandeld in 
§ 6.5 van deze bijlage. 

6.3. R en D bij de «grote vijf» 

Het beeld van de R en D in de Nederlandse industrie wordt grotendeels be-
paald door de «grote vijf». De vijf grote bedrijven zijn in volgorde van omzet: 
de Koninklijke Shell Groep, Unilever, Philips Gloeilampen Fabrieken N.V., 
AKZO N.V. en DSM. Ze zijn alle internationaal vertakt. Ruim 70% van de uit-
gaven voor industriële R en D in Nederland wordt door hen gedaan. 

Tabel 23 bevat enige kwantitatieve gegevens. Overigens moet worden op-
gemerkt dat de door de bedrijven verstrekte gegevens niet geheel compati-
bel behoeven te zijn met die van het CBS, en ook onderling niet geheel ver-
gelijkbaar kunnen zijn, omdat de definities van de begrippen met betrekking 
tot R en D kunnen afwijken. Ten aanzien van de in tabel 23 (en 24) geboden 
overzichten is dus enig voorbehoud op zijn plaats. 

Tabel 23. Enige gegevens met betrekking tot R en D bij de grote vijf (1978) 

Shell Unilever Philips AKZO DSM 

Omzet miljarden guldens 135 39,3 32,6 10,7 10,0 
Uitgaven aan R en D als 
percentage van de omzet 0,6% 1,3% 6,6%2 4 , 1 % ca. 1% 
R en D-uitgaven (min. guldens) 800 532 2 190 ' 440 126 ' 
Totaal aantal R en D-medewerkers 7 150 6 500 20 000 4 5 350 1370 
Gedeelte van de R en D dat in 
Nederland wordt uitgevoerd s 50% 25% 50% 60% 100% 

' Schattingen voor 1979. 
2 Opgesplitst in: 1,3% research-uitgaven, 
5,3% ontwikkelingsuitgaven. 
3 Waarvan ca. 425 miljoen voor research: 
6,6% van de omzet. 
4 Aantal research-medewerkers ca. 4000; 
aantal medewerkers ontwikkeling ca. 16000. 

Schattingen, in afgeronde percentages. 
Bronnen: Jaarverslagen 1978; Philips, lnno-
vatie in een multinationale onderneming, 
Eindhoven 1979; mededelingen. 

Naar schatting beslaat de in Nederland verrichte R en D van de grote vijf 
steeds 80% van de totale R en D-inspanning van de betrokken bedrijfstak-
ken. Zie tabel 24. 

Deze overheersende positie wordt nog nader verduidelijkt in tabel 25, 
waarin gegevens zijn opgenomen over R en D-uitgaven naar bedrijfsgrootte 
uitgesplitst. Voorts realisere men zich, dat de R en D-capaciteit van Philips in 
Nederland alleen al even groot is als die van de instellingen van wetenschap-
pelijk onderwijs gezamenlijk. Ook volgens tabel 26 is het aandeel van de mul-
tinationals in de Nederlandse industriële R en D-inspanning erg groot. In 
andere landen is het aandeel van de middelgrote ondernemingen vaak groter. 

De binnen de grote ondernemingen bestaande R en D-organisatie is met 
name geschikt voor het entameren van grote projecten met lange terugver-
dientijden en een daarmee samenhangende grote financiële inspanning. 
Dergelijke projecten kunnen een grote invloed uitoefenen op andere indus-
trieën en aanleiding zijn tot het ontstaan van nieuwe sectoren. Bewust 
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nadenken over marktvooruitzichten en maatschappelijke ontwikkelingen op 
lange termijn is daarvoor noodzakelijk. Steeds groter belang wordt ge-
hecht aan intensieve customer-contractor-relaties binnen het concern. lnfor-
mele en formele relaties bestaan tussen de researchlaboratoria, ontwikke-
lingsafdelingen en de werkmaatschappijen, zowel op uitvoerend als op be-
leids- en planningniveau. De R en D-activiteiten worden sterk bepaald door 
vragen, wensen, problemen en belangen van de werkmaatschappijen. De 
kosten van R en D worden in het algemeen gedragen doordat werkmaat-
schappijen, divisies, produktgroepen e.d. een bepaald bedrag dienen af te 
staan. De hoogte van die bijdrage wordt meestal vastgesteld aan de hand 
van de globale ideeën over behoefte aan R en D van de betreffende eenheid. 

Tabel 24. Omvang R en D «grote vijf» in relatie tot overige R en D in Nederland (1977) (uitgaven in min. guldens) 

Sector R en D-uitgaven (1) Bedrijf R en D-uitgaven ' 
in Nederland 

%van (1) 

Metaalindustrie2 1282 

Chemische industrie 911 

Voidings- en genot-
middelenindustrie 164 

Bedrijfsleven 2631 

Philips 1030 

Shell 380 
AKZO 260 
DSM (115)" 
Shell + AKZO + DSM 755 

Unilever 130 

Grote Vi j f 1915 

80 

42 
29 
13 
83 

79 

73 

Totaal B-wetenschap-
pelijke R en D 

4 7 7 8 ' Grote Vijf 1915 40 

' Berekend uit totale onderzoekinspanning 
en schattingen over het in Nederland ver-
richte deel daarvan (zie tabel 23). 
2 Inclusief elektrotechnische industrie. 
3 6,6% van de omzet in 1977. 
4 Schatting op grond van gegevens uit 1979. 
5 Het aandeel van het B-wetenschappelijk 
onderzoek in de overheidssector werd op 
85% gesteld, zoals in 1976; overheids-R en D-
uitgaven volgens de vastgestelde begroting 
1977. 
Bronnen: Jaarverslagen; CBS, Speur-en Ont-
wikkelingswerk 1977, sector Ondernemin-
gen, Den Haag 1979; Wetenschapsbudget 
1978. 

Tabel 25. Aandeel in R en D-uitgaven van bedrijven (b) naar grootte, in % van 
totale R en D-inspanning per bedrijfstak (1973) 

Bedrijfstak Bedrijven Bedri jven Bedri jven Multina-
< 500 man 500--

man 
999 >1000 man tionals3 

Metaalindustrie' 6,0 3,4 10,6 80,0 
Chemische industrie 4,7 4,3 8,0 83,0 
Voedings- en genot-
middelenindustrie 6,1 1,7 13,2 79,0 
Overige industrie 8,1 13,3 78,6 — 
Niet-industrie 17,8 4,6 77,6 -

Totaal 7,7 4,1 15,4 72,8 

R en D-uitgaven in 
% van omzet 0,23 0,59 3,48 

1 Incl. elektrotechnische industrie. 
2 Met 50 werknemers of meer. 
3 Zie tabel 24. Aangenomen is, dat het 
aandeel van de vijf grote bedrijven in de 
periode 1973—1978 niet is gewijzigd. 
Bronnen: CBS, Speur- en Ontwikkelings-
werk in Nederland 1973, Den Haag 1976; 
R.P. v.d. Kasteele, op. cit. 
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Tabel 26. Uitgaven voor R en D van bedrijven naar grootte, in enige landen (1973), 
in % van totale industriële R en D 

Bedrijfsgrootte Nederland W-Duitsland VS 

50—999 werknemers 
1000-4999 werknemers 
~> 5000 

12 
8 8 ' 

8 
17 
75 

9 
21 
70 

' Waarvan 73% multinationals, 1 5% overige 
bedrijven met meer dan 1000 werknemers. 
Bronnen: tabel 25. R.P. v.d. Kasteele, 
op. cit. 

Het innoverend vermogen van de grote ondernemingen kan worden ver-
groot door versterking van bovengenoemde mechanismen van beleids- en 
strategieformulering en van de customer-contractor-relaties. De noodzaak 
hiervan wordt steeds duidelijker en op hoog managementniveau houdt men 
zich in toenemende mate bezig met het - in een zeer vroeg stadium - bestu-
deren van technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen enerzijds en ontwik-
kelingen in de markt en de samenleving anderzijds. 

De grote bedrijven habben in het algemeen betere formele en informele 
contacten met universiteiten en hogescholen dan de kleine en middelgrote. 
R en D-stafleden van de bedrijven vervullen wel buitengewone leeropdrach-
ten. Soms vervullen hoogleraren adviseursfuncties in de research- en/of de-
velopmentafdelingen. De bedrijven hebben de indruk dat het instituut van 
buitengewoon hoogleraar als gevolg van de krappe personele middelen aan 
de universiteiten en hogescholen onder toenemende druk komt te staan. In 
een enkel geval worden promotieplaatsen door bedrijven bekostigd waarbij 
van de kant van het bedrijfsleven wordt gesignaleerd dat de kosten van een 
promotie-onderzoek in Nederland schrikbarend stijgen. Evenals voor univer-
siteiten en hogescholen geldt ook voor grote ondernemingen, dat de pen-
sioenvoorziening en de sociale geborgenheid medewerkers niet stimuleert 
om voor zich zelf te gaan beginnen of elders te gaan werken. 

6.4. R en D in middelgrote en kleine ondernemingen 

Een aanmerkelijk deel van de technische innovaties is afkomstig uit kleine-
re bedrijven. Toch gebeurt er erg weinig aan R en D bij deze categorie (zie ta-
bel 25 en 26). Slechts ongeveer 10% van de middelgrote bedrijven is in staat 
zich een R en D-team van minimale omvang te veroorloven. Het antwoord 
op deze schijnbare tegenstellingen ligt in het gegeven, dat kleinere bedrijven 
veel flexibeler zijn en dat ze het voordeel hebben, dat kennis van markt en 
technische mogelijkheden allerbei in één of in een paar functionarissen ver-
enigd zijn. Het feit, dat het merendeel van de technische innovatie put uit 
kennis die reeds langere tijd voorhanden is, speelt hier ook een rol. 

Innovaties die door de KMO's zelf op de markt worden gebracht zijn, door 
de beperkte armslag van veel van deze bedrijven, veelal niet bijzonder kapi-
taalintensief en hebben in het algemeen relatief lage ontwikkelings- en op-
startkosten. 

In een aantal gevallen wordt door de kleine en middelgrote ondernemin-
gen researchcollectief uitbesteed. Om de kosten van research voor de 
KMO's betaalbaar te maken is in 1953 de Stimuleringsregeling TNO in het le-
ven geroepen. Deze regeling houdt een subsidie aan TNO in, gelijk aan de 
som van de bijdragen die de bedrijven uit eigen middelen geven voor speur-
werk. TNO onderhoudt, in het kader van collectief onderzoek contacten met 
een groot aantal bedrijven via een 80-tal groeperingen. Ook het NSP bij 
voorbeeld werkt collectieve research uit (zie 4.4 van deze bijlage). 

In 1973 besteedden ca. 1500 bedrijven in de categorie 50-99 werknemers 
f 11,4 miljoen aan de collectieve research en ca. 900 bedrijven in de catego-
rie 100-199 werknemers f 5,6 miljoen. Voor de Nijverheidsorganisatie bete-
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kenen de onder de stimuleringsregeling vallende activiteiten 14% van het 
totale exploitatiebudget. Het zijn overwegend bedrijven uit de traditionele 
industrietakken, die meedoen aan de collectieve research. Hierbij zij wel op-
gemerkt, dat voor het speurwerk weliswaar gebruik wordt gemaakt van 
overheidsgelden, maar dat de bedrijven zelf nog vele kosten moeten maken 
willen zij de resultaten in hun bedrijven tot daadwerkelijke toepassing bren-
gen. 

6.5. Samenwerkingsverbanden in de industrie 

In de vorige paragraaf is al ingegaan op de door KMO's uitbestede collec-
tieve research. In een aantal gevallen beschikken industrieën uit een 
bedrijfstak over gezamenlijke centra voor het voortbrengen van kennis, voor 
informatiesystemen en voor kennisoverdracht. Een voorbeeld is de Vereni-
ging Krachtwerktuigen. 

Samenwerkingsverbanden die zoals gezegd mede hun oorsprong vinden 
in de wens over de nieuwste kennis te beschikken treden vaak op in techno-
logisch meer geavanceerde bedrijfstakken, zoals de «fijnmetaal» (Mikrocen-
trum), ruimtevaart" en luchtvaarttechniek (Netherlands Aerospacegroup), 
offshore (Stichting Industriële Raad voor de Oceanografie), kernenergie (Ne-
ratoom). Dergelijke samenwerkingsvormen kunnen bijzonder succesvol zijn, 
met name als een duidelijke doelstelling en gelijkgerichtheid van de belan-
gen der partners bestaan. 

Samenwerking op het gebied van onderzoek tussen 2 of meer individuele 
industrieën komt ook voor. Voorwaarden voor het welslagen van dergelijke 
projecten zijn: 

- het aantal partners moet klein zijn (in veruit de meeste gevallen twee; 
drie of meer is een uitzondering) 

- de partners moeten complementair zijn 
- de partners moeten reële belangen bij de samenwerking hebben en de 

doelstellingen onderschrijven 
- er moeten duidelijke afspraken gemaakt zijn met betrekking tot ieders 

rechten op de industriële eigendom-van vindingen die uit de samenwerking 
voortvloeien. 

Om verschillende redenen zoeken de ondernemingen in een aantal geval-
len in de R en D-sfeer naar samenwerking met een buitenlandse partner. 
Daarbij komt het internationale aspect veelal uit praktische en niet uit prin-
cipiële motieven voort. De aan zo'n samenwerking ten grondslag liggende 
redenen kunnen zijn; het willen inlopen van een achterstand of de voor de 
oplossing van bepaalde problemen elders aanwezige expertise en appara-
tuur.Ook kan het motief liggen in het tot stand brengen van een leverancier-
afnemer-relatie tussen twee takken van een bedrijfskolom om een nieuw 
produkt sneller tot ontwikkeling te brengen, of in de wederzijdse wens tot di-
versificatie, ook buiten de tradionele werkgebieden. In het algemeen is ook 
hier dus sprake van elkaar aanvullende partners. 

De Europese Gemeenschap is voor ons land het belangrijkste kader van 
internationale samenwerking, ook voor industrieel onderzoek. Daarnaast 
verdient de OESO aandacht. Verder kent ons land in de sfeer van speur- en 
ontwikkelingswerk bilaterale samenwerkingsprojecten (bij voorbeeld de 
Duits-Nederlandse Windtunnel) en multilaterale samenwerkingsverbanden 
als de ESA, die van belang zijn voor industriële vernieuwing. Op beleidsni-
veau bestaan tussen de R en D-afdelingen van bedrijven in binnen- en bui-
tenland formele en informele contacten. Op internationaal niveau is er bij 
voorbeeld de «European Industrial Research Management Association» 
(EIRMA). 
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6.6. Slotopmerkingen 

Als we het Nederlandse bedrijfsleven bezien, dan valt op dat daarbinnen 
de kennis onevenwichtig verdeeld is. Over het algemeen heeft het kleinere 
bedrijf een achterstand, onder meer doordat geen of vrijwel geen R en D 
wordt verricht. 

Kennistransfer van groot naar klein bedrijf komt tot nu toe bijna alleen 
voor als het kleine bedrijf klant of toeleverancier is. Hoewel de mening is te 
horen dat er bij de grote bedrijven zeer veel kennis voorhanden is, die niet 
toegepast wordt (omdat bij voorbeeld de marktverwachtingen te klein zijn 
ten opzichte van de produktiecapaciteit of omdat de kennis niet toepasbaar 
is binnen het bedrijfsbeeld) en die heel goed overgedragen zou kunnen wor-
den aan kleine bedrijven, blijkt hiervan in de praktijk nog weinig. De grote 
bedrijven zelf denken dat ze over weinig kennis beschikken, die in deze sfeer 
ligt. Bovendien kunnen de kleine bedrijven vaak geen goede gesprekspart-
ner zijn wat betreft de overdracht van kennis, omdat ze zelf niet aan onder-
zoek en/of ontwikkeling doen. 

7. INGENIEURSBUREAUS 

Er zijn in Nederland zo'n 700 ingenieursbureaus, waarvan ongeveer 250 
gespecialiseerd in de weg- en waterbouwkunde en 300 op het gebied van in-
stallaties, natuurkunde, chemische technologie, scheepsbouwkunde en be-
drijfskunde, financiering en technische economie. Ze variëren in grootte van 
eenmansbedrijfjes tot bureaus met rond de 1000 medewerkers. De zeer 
grote ingenieursbureaus zijn vaak vestigingen van buitenlandse bedrijven. 
Deze leveren vaak complete fabrieken of produktieprocessen van eigen ont-
werp. Met name in de sector chemie bevindt zich, onder meer doordat in Ne-
derland de hoofdzetel van een aantal zeer grote bedrijven is gevestigd, in 
ons land een niet onbelangrijke concentratie van deze bureaus. 

De ingenieursbureaus houden zich bezig met technische toepassingen als 
afgeleide van wetenschappelijke kennis en ontwikkeling. De resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek worden bij hun werk voortdurend op praktische 
bruikbaarheid en marktvraag getest. Ze werken in opdracht voor overheden 
zowel als het particuliere bedrijfsleven. 

Hoofdfuncties van de ingenieursbureaus zijn: advies geven, plannen ma-
ken, de uitvoering van projecten begeleiden en know-how verzamelen, leder 
nieuw project brengt zijn specifieke problemen met zich mee; de projecten 
worden vaak multidisciplinair aangepakt. 

Omdat dit ingenieurswerk arbeidsintensief is en hooggekwalificeerd per-
soneel eist, moeten ingenieursbureaus vrij hoge prijzen rekenen voor hun 
werk; dit vormt een drempel voor opdrachtgevers. Andere drempels (die 
vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen zo worden gevoeld) zijn de 
angst voor het uitlekken van interne bedrijfsgegevens en voor het niet meer 
loskomen van zo'n ingenieursbureau. De werkvoorraad van de bureaus be-
staat in belangrijke mate uit de piekbelasting, die boven de eigen capaciteit 
van de opdrachtgever uitgaat. Mede daarom is de conjunctuurgevoeligheid 
groot. De economische terugslag van de afgelopen jaren is gedeeltelijk op-
gevangen door het verleggen van de activiteiten naar het buitenland. De Ne-
derlandse ingenieursbureaus leveren daar werk af van goede kwaliteit, maar 
de relatief hoge kostprijs werkt wel eens in hun nadeel, evenals de geringer 
wordende bereidwilligheid van de Nederlandse medewerkers tot verblijf in 
het buitenland. 

Nader uitgewerkt zijn de functies van de ingenieursbureaus bij technologi-
sche innovatie met name in kleine en middelgrote ondernemingen: 

1. In de verkenningsfase kunnen de ingenieursbureaus helpen bij het ont-
wikkelen en selecteren van nieuwe ideeën voor nieuwe produkten en/of pro-
cessen. Zij kunnen in een vroeg stadium onderkennen welke specialistische 
kennis de opdrachtgever nodig heeft en op het juiste moment contacten leg-
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gen met externe deskundigen. Ze zijn ook vaak eerder en beter op de hoogte 
van overheidsreguleringen en voorschriften dan opdrachtgevers uit het par-
ticuliere bedrijfsleven. 

2. Bij de uitwerking kunnen ingenieurs als buitenstaanders de objectiviteit 
betrachten, die onmisbaar is bij het uitwerken van het programma van eisen 
voor het nieuwe produkt of proces. In de ontwerpfase kunnen ze helpen 
door hun bredere ervaring in te brengen. Het ingenieursbureau kan ook hier 
fungeren als schakel tussen opdrachtgever en externe deskundigen. 

3. Een nieuw idee kan pas werkelijk succesvol worden, wanneer het plan 
in alle betrokken afdelingen van het bedrijf bekend is en geaccepteerd 
wordt. Het ingenieursbureau kan bij de invoering van de innovatie helpen bij 
het vertalen naar de afdelingen toe. 
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Bijlage 7 
Octrooien en innovatie 

1. Octrooien behoren tot de oudste instrumenten van de overheid om in-
novatie te bevorderen. Octrooien zijn in de loop van de tijd gegroeid naar 
hun huidige vorm. Openbare bekendmaking van een uitvinding waartegen-
over de mogelijkheid staat een uitsluitend recht te verkrijgen om die uitvin-
ding gedurende een zekere tijd te exploiteren, wanneer aan zekere voor-
waarden, in het bijzonder nieuwheid en inventiviteit, is voldaan. Beide aspec-
ten van een octrooi, de informatie aan de samenleving en de bescherming 
dragen bij tot technische innovatie. 

2. Tegenwoordig is een zeer groot deel van de uitvindingen waarvoor oc-
trooi wordt gevraagd niet te danken aan een geniale inval van een individu 
maar veeleer aan gericht zoeken naar oplossingen voor een gegeven pro-
bleem in een onderzoekinstituut. Bij onderzoekinstituten van het bedrijfsle-
ven of bij instituten die werken op basis van opdrachten uit de industrie 
wordt bij het beoordelen van onderzoekvoorstellen in belangrijke mate reke-
ning gehouden met de mogelijkheid om bij eventueel succes de onderzoeks-
kosten terug te verdienen. De mogelijkheid om via een octrooi de onder-
zoeksresultaten te beschermen en deze door eigen gebruik of door het verle-
nen van licenties te exploiteren, bevordert het accepteren van risicokin de on-
derzoeksfase. Van nog groter belang is aangevraagde of verkregen octrooi-
bescherming bij de beslissing tot verdere ontwikkeling en exploitatie van 
een uitvinding, onverschillig of deze beslissing nu genomen wordt door de 
uitvinder, zijn werkgever of door een andere geïnteresseerde. Uitvinden en 
het verkrijgen van octrooibescherming zijn al betrekkelijk dure aangelegen-
heden. De volgende fasen, met ontwikkelings- en ontwerpactiviteiten, proef-
produkties en investeringen in produktiemiddelen, zijn nog veel kostbaar-
der. 

De financiële en commerciële risico's op de weg van inventie naar innova-
tie zijn zo groot dat het al dan niet kunnen beschermen van technische ken-
nis van doorslaggevende betekenis is. Een octrooi geeft een grotere onze-
kerheid dat eventuele opbrengsten niet voornamelijk ten goede komen aan 
concurrenten die geen onderzoek- en ontwikkelingskosten behoeven terug 
te verdienen en daardoor goedkoper kunnen leveren. 

Wanneer de octrooihouder niet zelf de stap van uitvinding tot innovatie 
wil of kan maken, kan een octrooi ook innovatiebevorderend werken. De be-
scherming die reeds door een octrooiaanvrage en zeker door een octrooi 
wordt gegeven, maakt het namelijk mogelijk bekendheid te geven aan de 
uitvinding en licenties aan te bieden zonder risico dat een ander er met de 
uitvinding vandoor gaat. Anderzijds maakt de publikatie van een uitvinding 
het mogelijk dat een geïnteresseerde ondernemer contact legt met een uit-
vinder. 

De openbare bekendmaking van de uitvinding werkt ook stimulerend op 
het wetenschappelijke en technische klimaat. De bekendheid met uitvindin-
gen van anderen - en dat vooronderstelt niet alleen publikatie door middel 
van octrooiaanvragen maar ook een goed informatiesysteem ten aanzien 
van octrooipublikaties - maakt het mogelijk voort te bouwen op wat bekend 
is en bespaart de samenleving overbodig dubbel werk. 
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3. Wat zijn nu de voor- en nadelen voor de Nederlandse samenleving van 
het hebben van een octrooisysteem. Bij octrooibescherming mag de uitvin-
ding niet meer worden gekopieerd voor commerciële doeleinden; dit houdt 
in dat de samenleving voor het gebruik ervan wellicht op korte termijn een 
hogere prijs betaalt dan in een situatie waarin kopiëren vrij staat. 

Dit moet worden afgewogen tegen het risico dat er bij het ontbreken van 
octrooibescherming minder uitvindingen worden gedaan en de zekerheid 
dat minder uitvindingen worden benut. Bovendien brengt geheimhouding 
mee, dat inzicht in technologische verandering en daarmee sturing en beleid 
nagenoeg illusoir worden. 

Concluderend kan worden opgemerkt dat het hebben van een octrooisys-
teem een positieve bijdrage levert aan technische innovatie en daarmee 
aan de economie en de werkgelegenheid. 

Het bovenstaande wil uiteraard niet zeggen, dat het geldende octrooisy-
steem niet op onderdelen voor verbetering vatbaar zou zijn, of, dat er geen be-
ter gebruik van gemaakt zou kunnen worden. 

4. De bovenbeschreven stimulans die van het octrooisysteem uitgaat op 
innovatie is uiteraard niet voor alle categorieën uitvinders en uitvindingen 
gelijk. Een analyse van categorieën uitvinders en uitvindingen, ondersteund 
door statistisch materiaal, zal een aanleiding kunnen zijn om maatregelen te 
treffen voor bepaalde categorieën; een korte terreinverkenning treft u in de-
ze paragraaf aan. 

De kosten om tot uitvinding en octrooibescherming te komen zullen in het 
algemeen voor een groot onderzoekinstituut betrekkelijk gering zijn, vooral 
in relatie tot de kosten van het ontwikkelingswerk dat in de volgende fase 
aan de orde komt. Voor een financieel minder krachtige onderzoeksinstel-
ling en zeker voor een individuele uitvinder zijn de kosten van uitvinding en 
octrooibescherming relatief groot en er moet dan ook voor worden gewaakt 
dat de kosten voor sommigen prohibitief zouden worden. Aanpassingen en 
uitbreiding van maatregelen op dit gebied worden aangekondigd in para-
graaf 6.5.2 van de Innovatienota. 

Overigens vormen de kosten maar één aspect van de problemen waarmee 
een individuele uitvinder wordt geconfronteerd. Deskundig advies op het ge-
bied van octrooieerbaarheid en mogelijkheden tot commercialisatie zijn van 
groot belang. Ook al kunnen lang niet alle ideeën van de individuele uitvin-
ders tot een octrooi leiden en komt slechts een zeer klein deel voor commer-
ciële toepassing in aanmerking, toch is het voor de samenleving van belang 
om de enkele echt goede ideeën van individuele uitvinders niet te veron-
achtzamen. 

Bovendien wordt het innovatieklimaat negatief beïnvloed wanneer indivi-
duele uitvinders geen goede begeleiding kan worden geboden. De indruk 
bestaat dat te weinig uitvinders gebruik maken van de diensten die de Rijks-
nijverheidsdienst in dezen kan verlenen. Naast de bestaande mogelijkheden 
van advies door de Rijksnijverheidsdienst kan gewezen worden op een re-
cent initiatief van TNO om te komen tot een adres waar uitvinders voor ad-
vies terecht kunnen. Deze activiteiten worden met belangstelling gevolgd en 
in een later stadium zal worden bezien of van overheidswege het uitbreiden 
van de adviesmogelijkheden voor individuele uitvinders verder dient te wor-
den gestimuleerd. Overigens is ruime publiciteit nodig om individuele uit-
vinders op de bestaande mogelijkheden te wijzen. 

Binnen de zeer grote categorie van het bedrijfsleven bestaat een duidelijk 
verschil in traditie per bedrijfstak. Sommige bedrijfstakken kennen grote in-
novatie-activiteit, andere minder. Ook bestaan verschillen met betrekking tot 
de mate waarin bedrijfstakken gewend zijn gebruik te maken van octrooien. 
Het maakt verschil of activiteiten worden ontplooid op technische gebieden 
waar de grote lijnen al vastliggen ofjuist op gebieden waar dat veel minder 
het geval is: de eerste categorie levert octrooien voor details, die overigens 
voor commercieel succes zeer belangrijk kunnen zijn, in de tweede ontstaan 
basisoctrooien naast veel octrooien die achteraf waardeloos blijken te zijn. 
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Hiernaast kunnen verschillen in octrooistrategie worden geconstateerd tus-
sen bedrijven binnen een bedrijfstak. Nadere studie zou moeten uitwijzen of 
het octrooisysteem minder geschikt is voor bescherming van uitvindingen 
uit bepaalde bedrijfstakken of bedrijven of dat er in sommige gevallen on-
voldoende gebruik wordt gemaakt van het octrooisysteem en dat gerichte 
voorlichting op zijn plaats zou zijn. Hiermee hangen samen verschillen die 
de aard van de uitvinding betreffen. 

Zo wordt octrooibescherming voor kleine verbeteringen aan processen 
vaak als minder wenselijk beschouwd, omdat toepassing door niet-recht-
hebbenden moeilijk controleerbaar is, in tegenstelling tot verbeteringen aan 
produkten. Verder kan worden geconstateerd dat op sommige terreinen de 
ontwikkelingen zo snel gaan dat de procedure om octrooibescherming te 
krijgen te zwaar wordt geacht en geheimhouding wordt geprefereerd. Te 
denken valt aan delen van de elektronica. Een andere categorie vormen de 
uitvindingen die voortkomen uit onderzoek dat door de overheid wordt gefi-
nancierd bij onderzoekinstellingen zoals TNO, ECN, WL, bij universiteiten en 
hogescholen en bij diverse overheidsdiensten. 

Omdat hier veelal de rechthebbenden niet zijn toegerust om zelf de exploi-
tatie van een uitvinding ter hand te nemen, zullen de regelingen ertoe moe-
ten leiden dat de kennis op zodanige condities ter beschikking komt van het 
bedrijfsleven, dat de uitvinding commercieel exploiteerbaar is en dat aan 
een bedrijf dat de exploitatie ter hand neemt uitzicht wordt geboden op te-
rugverdienen van verdere ontwikkelingskosten en investeringen. Daarbij is 
het verkrijgen van octrooibescherming een wenselijk element. Alleen op deze 
wijze kunnen met overheidsgeld gedane uitvindingen leiden tot innovatie. 

Dat de uitwerking van dit uitgangspunt in de praktijk niet eenvoudig is, kan 
worden geïllustreerd aan de hand van een tweetal voorbeelden in de beide 
volgende paragrafen. 

5. Het betrekkelijk geringe aantal octrooi-aanvragen dat voortkomt uit on-
derzoek aan universiteiten en hogescholen hangt enerzijds samen met de 
aard van het daar uitgevoerde onderzoek maar anderzijds ook met een ge-
ring octrooibewustzijn. Tot de factoren die bijdragen tot dit geringe octrooi-
bewustzijn behoren onder andere: 

a. De sterke nadruk die terecht op publikatie van onderzoekresultaten 
wordt gelegd. Bedacht moet evenwel worden dat door middel van een oc-
trooi-aanvrage ook publikatie plaatsvindt maar dat wanneer deze aanvrage 
tot een octrooi leidt, dit de extra mogelijkheid geeft om de onderzoekresul-
taten via technische innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven aan de sa-
menleving ten goede te doen komen. 

b. De grote verschillen tussen de diverse instellingen met betrekking tot 
de regeling, zo al aanwezig, van de verhouding van uitvinders, hun werkge-
ver en derden die van de uitvinding gebruik zouden kunnen maken. Ook is 
een regeling nodig om vast te stellen wie als uitvinders worden aangemerkt. 
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is bezig, in het kader van 
een regeling voor de derde geldstroom, in deze problematiek duidelijkheid 
te scheppen. 

c. Voor uitvindingen vanuit universiteiten en hogescholen is, evenals van 
de hierboven besproken uitvindingen van individuele uitvinders, gebrek aan 
een instantie die niet alleen de octrooieerbaarheid beoordeelt maar ook 
helpt bij het beoordelen van commercialiseerbaarheid en het vinden van 
een geschikte partner die de vinding verder ontwikkelt en toepast. De moge-
lijkheden om op dit punt tot een geïntegreerde aanpak te komen, zullen na-
der worden bestudeerd. 

6. Een tweede illustratie van octrooibeleid ten aanzien van uitvindingen 
die voortkomen uit door de overheid betaald onderzoek is te vinden bij de 
Rijkswaterstaat. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat bij de uitvoering van Rijkswater-
staatswerken weinig bewust aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid 
om nieuwe vindingen te octrooieren. Een enkeling is zich dat soms wel be-
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wust zoals bij voorbeeld ing. Kant op wiens uitvinding van de basalton-blok-
ken octrooi is aangevraagd. 

Bij de voorbereiding van werken waarbij een beroep moet worden gedaan 
op nieuwe technieken speelt dit uiteraard wel meer een rol zoals bij voor-
beeld het asfaltschip Jan Heijmans, de blokkenmattenfabriek, het verdich-
tingsvaartuig en het hefschip voor de werken in de Oosterschelde, plaatsbe-
palingssystemen bij de uitbouw van de havenmond Hoek van Holland en het 
toepassen van plastic-vliezen bij verdiepte cunetten. 

Daarnaast zijn er bij de Rijkswaterstaat nog enige diensten, die door de 
hun opgedragen taak zeer bewust aan nieuwe vindingen werken. Zo was het 
voor de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging absoluut noodzake-
lijk, wilde zij haar taak voor wat de waterkwaliteit en -kwantiteit betreft goed 
vervullen, nieuwe meetapparatuur en nieuwe meetmethode tot ontwikke-
ling te brengen. 

Ook de Dienst Verkeerskunde moest gedwongen door de grotere verkeers-
intensiteit op de wegen tot een nieuw verkeerssignaleringssysteem komen. 
Uiteraard speelt het bedrijfsleven een grote rol bij het tot ontwikkeling bren-
gen van deze nieuwe apparatuur en werkwijzen. Soms leidt dit ook tot een 
zekere voorsprong op een bepaald gebied; zo vindt bij voorbeeld meetappa-
ratuur die voor de Rijkswaterstaat werd ontwikkeld, een goede afzet over de 
hele wereld. Ook het verkeerssignaleringssysteem, indien dit succesvol 
wordt afgerond, zal zich waarschijnlijk wel een plaats op de wereldmarkt 
veroveren. 

Wat nu de octrooipolitiek ten aanzien van al deze vindingen betreft, kan het 
volgende worden opgemerkt. In principe kan worden gesteld, dat aan de 
Rijkswaterstaat alle rechten op uitvindingen dienen toe te komen die in het 
kader van een door de Rijkswaterstaat gefinancierde studie-overeenkomst 
worden gedaan. In de praktijk zal doorvoering van dit beginsel regelmatig 
op moeilijkheden stuiten. 

De Rijkswaterstaat is namelijk vaak alleen geïnteresseerd in het doel 
waarvoor de bepaalde overeenkomst wordt aangegaan. Dit houdt in, dat de 
opdrachtgevende dienst nauwelijks oog heeft voor (neven)uitkomsten, 
waarop octrooi kan worden aangevraagd. Zou men dit willen nastreven, dan 
zal men alle uitkomsten van dergelijke overeenkomsten kritisch op octrooi-
eerbare vindingen moeten bezien en zo deze er zijn, direct de nodige maatre-
gelen dienen te nemen. Daarbij moet evenwel bedacht worden, dat hiervoor 
niet alleen enig extra personeel met de nodige deskundigheid op het gebied 
van octrooiverlening en -bewaking nodig is, maar tevens dat hieraan ook vrij 
hoge kosten zowel voor de octrooiverlening als "handhaving verbonden zijn. 
Is men niet attent genoeg en sluit men de opdrachtverkrijger uit van de mo-
gelijkheid om zelf octrooi aan te vragen dan is het mogelijk dat een willekeu-
rige derde de kans grijpt om op eigen naam octrooi aan te vragen. Hiervan 
wordt dan niet zozeer de Rijkswaterstaat, die zich waarschijnlijk op vooraf-
gaand gebruik kan beroepen, de dupe, maar wel de opdrachtverkrijger, die 
in zo'n geval de vruchten van zijn werk door een ander geplukt ziet. 

Een ander probleem is, dat de Rijkswaterstaat vaak opdrachten verstrekt 
aan bureaus, omdat deze een zeer specialistische kennis bezitten. Deze bu-
reaus gaan er meestal niet mee akkoord, dat octrooien op de nieuwe vindin-
gen aan de Rijkswaterstaat toekomen, omdat dit een uitlevering zou beteke-
nen van hun werkkapitaal, in casu hun specialistische kennis. 

Uiteraard wordt er wel op gelet, dat de belangen van de Rijkswaterstaat bij 
een dergelijke overeenkomst gewaarborgd blijven, hetgeen geschiedt door 
in de overeenkomst op te nemen dat de opdrachtverkrijger indien aan hem 
in het kader van de desbetreffende overeenkomst octrooien worden ver-
leend, verplicht is de Rijkswaterstaat gratis een niet-exclusieve overdraagba-
re licentie te verlenen. 

Samenvattend kan worden opgemerkt, dat naar de mening van de Rijks-
waterstaat een passieve politiek ten aanzien van de octrooien veel voordelen 
(besparing van personeel en kosten en vrij gebruik van eventuele octrooien 
door licentieverlening) en weinig nadelen (derving van incidentele inkonv 
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sten) biedt, terwi j l een actieve octrooipol i t iek veel nadelen (hoge kosten aan 
octrooiver lening, handhaving en -bewaking) en wein ig voordelen (inciden-
tele inkomsten aan royalty's) oplevert. 

Het octrooibeleid van Rijkswaterstaat i l lustreert enerzijds dat in het alge-
meen een overheidsdienst zelf we in ig belang heeft bij het aanvragen van oc-
t rooien. Anderzi jds word t duideli jk dat in beginsel overeenkomsten met het 
Nederlandse bedri j fsleven mogel i jk zijn die de desbetreffende overheids-
dienst betrekkelijk we in ig extra belasten maar toch octrooibescherming, ook 
in het bui tenland, van de verworven kennis mogel i jk maken. Dit voorbeeld 
toont aan, dat het door de overheid gefinancierde onderzoek, naast de speci-
f ieke beleidsdoelen met het oog waarop het werd ui tgevoerd, ook ten goede 
kan komen aan de bevorder ing van technische innovatie in het Nederlandse 
bedri j fsleven en de export van goederen en kennis. Een actief overheidsbe-
leid ter zake is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. 

7. Het octrooisysteem is de laatste jaren sterk in beweging. Naast andere 
verdragen en ontwerp-verdragen moet allereerst het Europees octrooiver-
drag worden genoemd dat naast de bestaande Nederlandse procedure 
voorziet in een Europese octrooiver leningsprocedure. Deze verandering in 
het octrooisysteem heeft grote consequenties. 

Nu is het voor de Nederlandse industr ie, die ook in het verleden al sterk op 
internationale octrooier ing gericht was, eenvoudiger geworden in het bui -
tenland octrooien aan te vragen. Daar staat tegenover dat Nederlandse on-
dernemers, meer dan in het ver leden, erop bedacht moeten zijn dat bui ten-
landers de beschikking hebben over in Nederland geldige octrooien. Dit ver-
eist meer aandacht van de Nederlandse ondernemers. 

Het Europees octrooi heeft aanmerkeli jke consequenties voor de werkge-
legenheid van hen die betrokken zijn bij het octrooisysteem in Nederland. 
Verbreding en ver legging in het terrein van activiteit zal de aandacht van alle 
betrokkenen moeten hebben. Tevens kan in dit kader worden gewezen op 
het belang voor het behoud van werkgelegenheid door de ui tvoering binnen 
Nederland van een deel van de activiteiten in het kader van de Europese oc-
trooiver leningsprocedure. 

Een eenmaal verleend Nederlands Octrooi dat, in tegenstel l ing tot octrooi -
en in sommige andere landen, aan een zorgvuldig vooronderzoek onder-
worpen is geweest, is voor een ondernemer van grote waarde door de grote 
rechtszekerheid die het biedt. 

Een verleend Europees octrooi , dat eveneens onderwerp van zorgvuldig 
onderzoek heeft ui tgemaakt, zal deze functie ook hebben. Het inwerkingtre-
den van het Europees Octrooiverdrag zal voor de Nederlandse octrooiprak-
tijk zijn gevolgen niet missen. Dit dient geen aanleiding te zijn tot het ver-
dwi jnen van de nationale octrooiver lening. Het lijkt wenseli jk te onderzoe-
ken of naast het bekende octrooi behoefte bestaat aan een andere eenvoudi-
ger beschermingsvorm. 

8. Het gebruik van computers heeft de mogel i jkheden van gegevens -
opslag en -beheer en daaraan gekoppelde vormen van automatiser ing van l i-
teratuuronderzoek sterk doen toenemen. De informatievoorziening ten aan-
zien van octrooien zal stell ig in toenemende mate de gevolgen hiervan te 
zien geven. Hierbij valt niet alleen te denken aan beschermingsaspecten -
bekendheid met geldige octrooien op een bepaald terrein - maar ook aan de 
mogel i jkheden voor handel in kennis en voor gebruikmaking van in octrooi -
schriften vervatte informat ie, in het bijzonder recent gepubliceerde in forma-
tie. 

9. In het rapport «De funct ie van het octrooiwezen met betrekking tot de 
beschikbaarheid en de overdracht van kennis» dat is uitgebracht door een 
Adviescommissie onder voorzit terschap van de Voorzitter van de Octrooi-
raad, wordt geconcludeerd dat van oudsher het beschermingsaspect van oc-
trooien aanzienlijk meer aandacht heeft gekregen dan het informatie-aspect. 
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Uitgebreid word t in dit rapport ingegaan op de instel l ingen die informat ie 
over octrooien kunnen verstrekken (signalering, at tendering, retrospectief 
zoeken) op plaatsen waar octrooi l i teratuur voorhanden is en op de toegan-
kelijkheid van octrooi l i teratuur. 

Als knelpunten welke een opt imaal gebruiken van de in octrooien vervatte 
kennis in de weg staan worden aangewezen: 

- de lastige beoordel ing van de practische waarde van de kennis; 
- de moeil i jke leesbaarheid van octrooi l i teratuur; 
- het voor technische informat iedoeleinden minder geschikte octrooiclas-

sif icatie-systeem. 

In het rapport word t tevens aandacht besteed aan de rol van octrooien als 
middel om deel te nemen aan het kennisverkeer op basis van licenties, aan 
de mogel i jkheid om op basis van de inhoud van octrooi-aanvragen techni-
sche trends te signaleren en aan de hinderpalen voor het indienen van oc-
trooi-aanvragen. De overwegingen en de aanbevel ingen vereisen nadere be-
studering van alle betrokkenen, en bevatten diverse aanzetten die kunnen 
worden uitgewerkt tot concrete beleidsmaatregelen. 

10. In de afgelopen t i jd zijn zowel in Nederland als daarbuiten publikaties 
verschenen waarbi j van octrooistatist ieken gebruik werd gemaakt om con-
clusies te trekken ten aanzien van de mate van innovatie in een bepaald land. 
Nu kunnen octrooistatist ieken slechts een benadering geven van het innova-
t ieniveau, onder andere omdat zij eerder een indruk geven van de hoeveel-
heid researchwerk dan van de mate van innovatie in de produkt ie-afdel ingen 
Ook licentiestatistieken, voor zover beschikbaar, kunnen in deze belangri jke 
informatie geven. Immers, er treedt vertekening op door de verschil len in de 
octrooiwetgeving en de gebruiken ten aanzien van aanvraag en ver lening 
van octrooien in verschi l lende landen, mogel i jke verschi l len in de mate 
waar in octrooien tot toepassing worden gebracht en ook door wi jz ig ingen in 
de octrooiwetgeving (in Nederland bij voorbeeld de invoer ing van het uitge-
steld vooronderzoek). 

Ondanks al deze beperkingen lijkt het erop dat octrooi- en licentiestatistie-
ken, waarop de nodige correcties zijn toegepast, nog een van de meest 
bruikbare middelen vormen om de mate van technische vern ieuwing in ver-
schil lende sectoren van industrie en dienstver lening ten opzichte van het 
buitenland te benaderen. Om vast te stellen welke statistische gegevens ver-
zameld zijn of dienen te worden, hoe deze gegevens te bewerken zijn en hoe 
hieruit beleidsrelevante conclusies kunnen worden getrokken, is nadere stu-
die gewenst. Zo nodig zal de overheid onderzoek in deze st imuleren. 
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Bijlage 8 
Energie en innovatie 

1. Inleiding 

Ten gevolge van de energievoorziening in de wereld zijn enkele ontwikke-
l ingen gaande die belangrijke aanknopingspunten kunnen bieden voor inno-
vat iemogel i jkheden in de Nederlandse industr ie. In dit hoofdstuk zullen hier-
van enkele voorbeelden aangegeven worden. 

Vanuit het energiebeleid gezien zijn ten minste drie dwingende redenen te 
noemen om industriële innovat ie te bevorderen: 

- Er is een noodzaak energie-eff iciënte werkwi jzen en apparaten en nieu-
we energie-opwekkings- en conversiesystemen te ontwikkelen, mede in het 
licht van de toenemende eisen op het gebied van mi l ieu. 

- De Nederlandse industr ie is relatief energie-intensief terwi j l juist de bij-
drage van de meest energie-intensieve industr ieën aan de Nederlandse ex-
port zeer aanzienlijk is. Gezien het duurder worden van de energie en de 
grenzen van de beschikbaarheid van aardolie en aardol ieprodukten is het 
van belang dat andere, minder energie-intensieve industr ieën de voortrek-
kersfunctie van met name de chemische bulkproduktie gedeelteli jk kunnen 
overnemen. 

- De opbrengst uit de aardgasexport zal voor Nederland sterk teruglopen. 
Andere exportprodukten zullen deze leemte moeten vul len, waarbi j uit het 
voorgaande al blijkt dat deze expor tprodukten, niet geheel en op langere ter-
mi jn misschien geheel niet uit de grote tradit ionele exportsectoren kunnen 
komen. 

- In principe zou de benodigde groei van niet-energie-intensieve bedri j-
v igheid zowel kunnen geschieden door u i tbouw van bestaande industr ieën 
als door starten van nieuwe bedr i jven. Een belangrijk deel van deze groei zal 
op innovatie gebaseerd moeten zijn. 

Deze innovatie kan uiteraard op vele gebieden plaatsvinden. Op energie-
gebied zijn een aantal aangr i jp ingspunten te noemen: 

- De bestaande, Nederlandse ervaring op het gebied van olie- en gasge-
bruik, pi jp leidingen voor gas en isolatie. 

- De situatie die bij de aanlanding van LNG in de Eemshaven zal ontstaan, 
met goede mogel i jkheden voor koude-industr ie (bij voorbeeld stikstof-pro-
duktie). 

- De noodzaak om (overal ter wereld) zoveel mogel i jk gebruik te gaan ma-
ken van nieuwe energiebronnen en energiedragers zoals zonne- en w ind -
energie, kolengas, methanol , e t c , waarvoor nieuwe opwekkings- en conver-
siesystemen nodig zijn. 

- De eveneens overal bestaande noodzaak om over te gaan op appara-
tuur en machines die zo zuinig mogel i jk met energie omgaan (warmtepom-
pen, elektronische regelapparatuur en dergelijke) en een langere levensduur 
hebben. 

- Vervangingsmiddelen voor energie-intensieve produkten (verpakkings-
materialen bij voorbeeld) en voor produkten die aardolie als grondstof heb-
ben (plastics, synthetische weefsels). Deze innovatie hoeft niet uitsluitend 
industrieel te zijn, maar kan ook doorwerken op het gebied van bos- en land-
bouw. 

- Recycling en hergebruik van energie-intensieve en/of uit aardolie ge-
maakte produkten. 

- Verhoging van het energetische rendement van elektriciteitscentrales 
(verbeterde turbines, voorschakelsystemen e.d.). 
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In de volgende paragrafen zullen op een systematische wijze enkele inno-
vatiemogelijkheden aangegeven worden. Deze liggen op de terreinen: 

1. verbetering van bestaande apparatuur en processen waardoor de ener-
gie-efficiency toeneemt; 

2. introductie van nieuwe opwekkings- en conversiesystemen voor ener-
gie; 

3. introductie van nieuwe apparatuur en processen met een zo efficiënt 
mogelijk energieverbruik; 

4. ontwikkeling van nieuwe, energie-extensieve produkten. 

Verder zal een indeling naar energiegebruikssectoren gehanteerd worden. 
Deze sectoren zijn: 1. de gebouwde omgeving (woningen, gebouwen, 
zwembaden, kassen, etc), 2. de industrie, 3. transport en 4. de elektriciteits-
voorziening. Deze indeling is gekozen omdat de energieproblematiek per ge-
noemde sector duidelijk in karakter verschilt. 

Hierbij zal niet alleen gelet worden op de Nederlandse markt, de buiten-
landse markt is minstens even belangrijk. Van sommige geavanceerde ener-
gietechnieken, die zich voor toepassing in ons land minder lenen dan in an-
dere landen, bestaat in Nederland voldoende kennis en ervaring om ingezet 
te kunnen worden voor een industriële ontwikkeling ten behoeve van de ex-
portmarkt. Voorbeelden hiervan zijn toepassingen van de z.g. alternatieve 
energiebronnen (zon, wind, aardwarmte, temperatuurverschillen in de oce-
aan en dergelijke). 

2. De gebouwde omgeving 

In energie-opzicht kenmerkt de gebouwde omgeving in Nederland zich 
door een hoge penetratie van (nationaal) aardgas. Daartoe is in ons land in 
de achterliggende twintig jaar een wijdvertakt aardgasnet aangelegd dat 
uniek in de wereld genoemd mag worden. Het beleid van de overheid is er 
op gericht het nationale aardgas zoveel mogelijk te reserveren voor aanwen-
ding ten behoeve van de z.g. openbare voorziening - welke grotendeels sa-
menvalt met de in deze paragraaf gehanteerde sector van de gebouwde om-
geving - en voor hoogwaardige industriële ontwikkelingen. Dat betekent dat 
tot ver na het jaar 2000 aardgas voor deze sector beschikbaar zal kunnen zijn, 
indien het beleid ten aanzien van de overige energiedragers slaagt. Het over-
heidsbeleid is daarbij gericht op een vermindering van het gebruik van aard-
gas in deze sector door efficiency-verbetering. De grootste bijdrage hieraan 
kan geleverd worden door het verbeteren van de warmte-isolatie in wonin-
gen en gebouwen, overigens veelal met bestaande technieken en produk-
ten. Onder andere daarom zal dit afzetgebied uit innovatie-oogpunt hier bui-
ten beschouwing worden gelaten. Andere mogelijkheden waar de Neder-
landse industrie op kan inspelen zijn de volgende: 

2.1. Centrale-verwarmingstoestellen 

a. Het plaatsen van een tweede warmtewisselaar in of aan het toestel, 
economiserof kortweg eco genoemd, waarmee warmte uit de verbran-
dingsgassen kan worden teruggewonnen. Deze eco kan worden geplaatst 
op nieuwe of bestaande toestellen. Om economische redenen mogen be-
staande toestellen echter niet ouder zijn dan circa 5 jaar. 

b. Een prototype van een energiezuinige cv."installatie, waarin diverse 
energiebesparende technieken gecombineerd zijn, is door de Gasunie re-
centelijk ontwikkeld en getest. De verwachting is dat de industrie de produk-
tie van deze ketel binnenkort ter hand zal nemen, waarna de introductie oppe-
de Nederlandse markt medio 1980 een feit zal zijn. De komende jaren zal de 
vervangingsmarkt van cv."toestellen zich sterk ontwikkelen. De reden hier-
voor is dat de sterke penetratie van centrale verwarming circa 15 jaar gele-
den is begonnen en het feit dat de gemiddelde levensduur van huishoudelij-
ke gastoestellen circa 15 jaar bedraagt. 
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c. Toepassing van warmteterugwinning uit verbrandingsgassen en afge-
zogen ventilatielucht, waarbij de warmte wordt overgedragen aan verse 
ventilatielucht of verbrandingslucht. Met een vrij eenvoudige warmtewisse-
laar is het mogelijk om 50% of meer van de afgevoerde warmte terug te win-
nen. Door enkele fabrikanten is reeds een dergelijk toestel geïntroduceerd. 
Een noodzakelijke voorwaarde is de toepassing van gecontroleerde toe- en 
afvoer van ventilatielucht en een volledig tochtdicht gebouwde woning. Een 
dergelijke vorm van warmteterugwinning is dus alleen realiseerbaar in 
nieuwbouw. De huidige bouwwijze zal daarvoor moeten worden aangepast. 

d. Twee produkten die reeds ontwikkeld werden, maar nog geen gemeen-
goed zijn, zijn 

- de automatische rookglasklep, waarvan de besparing naar verwachting 
gering is; 

- een simpele ombouwset waarmede bereikt wordt dat de cv.•circulatie-
pomp alleen draait bij ontstoken branders. 

2.2. Toepassing van warmtepomp voor verwarming 

Het meest in aanmerking komt daarbij de door een gasmotor gedreven 
compressiewarmtepomp, waarmee een «jaarrendement» is te bereiken van 
140 a 150%. In verband met het nog niet beschikbaar zijn van kleine gasmo-
toren is een individueel systeem per woning met een compressiewarmte-
pomp op dit moment nog niet realiseerbaar. De absorptie-warmtepomp, 
waarmee wel een individueel systeem mogelijk is, is in ontwikkeling bij en-
kele grote industrieën. Een collectief systeem voor een groep woningen is 
op dit moment echter nog wel een vereiste. Een goede isolatie van de wo-
ningen en een verwarmingssysteem werkend op een zo laag mogelijktem-
peratuurniveau zijn noodzakelijke complementen voor warmtepompsyste-
men. 

2.3. Verbetering van de regelmogelijkheden van verwarmingssystemen in 
kleinere utiliteitsgebouwen (zoals scholen, gemeentelijke gebouwen, werk-
plaatsen en dergelijke) door toepassing van bij voorbeeld buitenafhankelijke 
regeling, nacht- en weekendverlaging, regeling per vertrek. De hiervoor be-
nodigde apparatuur is nog voortdurend aan vernieuwing onderhevig. Een 
ander voorbeeld in dit kader is de nauwkeurige en betrouwbare bemetering 
van warmteleverantie in stads-, wijk- en blokverwarmingssystemen. 

2.4. Zonne-energie 

De benutting van zonne-energie ten behoeve van warmteproduktie en 
ruimteverwarming staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Het hart 
van een dergelijke installatie is de vlakkeplaatcollector waarin de ingevan-
gen zonnestraling omgezet wordt in warmte. Deze zonnecollectoren zijn 
reeds in diverse uitvoeringen te verkrijgen, maar een grote markt is er (nog) 
niet in Nederland als gevolg van de relatief hoge kostprijs ten opzichte van 
de bespaarde energiekosten (aardgas voornamelijk). Verlaging van de kost-
prijs kan bereikt worden door: 1. het gebruik van goedkope materialen, 2. 
door vereenvoudiging van het produktieproces, 3. ver doorgevoerde inte-
gratie van de collector in de bouwconstructie waardoor niet alleen op mate-
riaal, maar ook op installatiekosten wordt bespaard en 4. stimulering van 
de markt, bij voorbeeld door overheidssubsidies. 

2.5. Verbetering elektrische apparatuur 

Een ander voorbeeld in dit kader is de verlaging van het elektriciteitsge-
bruik van elektrische apparaten in de huishoudens (koel- en vrieskasten, 
wasmachines en dergelijke). Hieraan kan in technisch opzicht nog wel wat 
gedaan worden. Stimulering hiervan kan geschieden door o.a. voorlichting 
(energie-labelling bij voorbeeld) en door het instellen van (verplichte) nor-
men ten aanzien van het elektriciteitsgebruik. 
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3. De industrie 

De industrie gebruikt energie op vele wijzen en voor verschillende doel-
einden. Het huidige energiegebruik in de industrie omvat: 

- aardgas en olieprodukten; voornamelijk brandstof voor de produktie 
van proceswarmte en als grondstof in de chemische industrie; 

- elektriciteit ten behoeve van de aandrijving van machines, de besturing 
van machinale en geautomatiseerde processen, elektro-ovens, elektroche-
mische processen en dergelijke. 

Het huidige overheidsbeleid ten aanzien van het aardgas is erop gericht 
de toepassing van aardgas als brandstof in de industrie te verminderen door 
het gebruik van andere brandstoffen of door verhoging van het gebruiksren-
dement. In het eerste geval betekent het dat de industrie moet omschakelen 
op olieprodukten (voornamelijk stookolie) en/of steenkool. 

Omschakeling van gasstook naar oliestook is technisch meestal gemakke-
lijk realiseerbaar. De omschakeling van gasstook naar kolenstook in be-
staande industrieën betekent nieuwbouw. Nieuwe industrieën zullen moe-
ten kiezen uit olie, steenkool of steenkolengas (indien beschikbaar). 

3.1. Mogelijkheden tot energiebesparing 

Gedurende de laatste jaren is in de industrie - mede onder invloed van 
subsidieregelingen van het Ministerie van Economische Zaken die in de 
WIR-energietoeslag een vervolg zullen vinden - op zeer gevarieerde wijze 
geïnvesteerd in energiebesparende apparatuur. Voor deze apparaten is een 
concrete markt ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: warmte/krachtkoppe-
ling, verbeterde ovens, ketels, verdampers e.d., benutting van laagwaardige 
warmte, energieprodukten uit afvalstoffen, accumulatoren voor warmte 
en/of elektriciteit, energiebesparing op verlichting, procesregelingsappara-
tuur en computers voor integrale procesbesturing. 

Al deze technieken zijn in feite gebaseerd op reeds bestaande kennis, 
maar hiervoor ontstaat nu eerst een groeiende markt als gevolg van de ver-
anderde situatie aan het energiefront. 

Voorbeelden van technieken die nog in ontwikkeling zijn en die mogelij-
kerwijs in de toekomst een rol kunnen spelen zijn: nieuwe katalysatoren 
voor chemische processen die bij hogere omzettingsgraad en selectiviteit 
resulteren in een lager energiegebruik; brandstofcellen voor de produktie 
van elektriciteit en warmte uit aardgas of kolengas. Verdergaand onderzoek-
en ontwikkelingswerk zal de introductie hiervan op de markt mogelijk moe-
ten maken. 

3.2. Gebruik van steenkool 

Een belangrijk aspect van (toekomstig) steenkoolgebruik in de industrie is 
de bestrijding van de daarmee gepaard gaande milieuverontreiniging. Rook-
gasontzwaveling en de verwerking/opberging van het vaste afval afkomstig 
van de steenkoolverbranding zijn enkele activiteiten die nieuwe produkten 
van de apparatenbouwindustrie zullen eisen. De vraag is echter of dergelijke 
installaties niet prohibitief kostbaar zullen zijn. 

In de toekomst kan het verbranden van steenkool in z.g. wervellaagver-
brandingsketels (ook wel FBC genoemd voor fluid bed combustion) van be-
tekenis worden. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan middelgrote eenhe-
den (10-50 MW thermisch). 

Een alternatief voor het decentraal direct verbranden van steenkool in de 
industrie is de centrale vergassing van steenkool waarbij het geproduceerde 
kolengas per (bestaande of nieuwe) pijpleiding naar de gebruikers wordt ge-
transporteerd. Dit systeem heeft enkele voordelen boven de decentrale ko-
lenstook (onder andere een vereenvoudigd aan- en afvoersysteem van kolen 
en een eenvoudige bedrijfsvoering voor de gebruikers), maar ook nadelen 
(onder andere een hogere prijs van de brandstof bij de afname). Studies 
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over de problematiek zijn gaande. Wanneer deze uit zouden wijzen dat cen-
trale kolenvergassing in Nederland ten behoeve van het industriële energie-
gebruik een aantrekkelijke zaak is, betekent dat voor onze apparatenbouw-
industrie een belangrijke markt waar tijdig op dient te worden ingespeeld. 

Overigens is kolenvergassing ook op andere terreinen een toekomstige 
optie. Genoemd kunnen worden de elektriciteitsvoorziening (kolenvergas-
sing/STEG- combinatie'), stadsverwarming, grondstofproduktie voor de che-
mische industrie, decentrale vergassing in warmte/kracht-installaties en der-
gelijke. 

Het zou in dit kader te ver gaan in extenso op al deze mogelijkheden in te 
gaan, volstaan wordt hier met een verwijzing naar de Nota Energiebeleid 
Deel II, Steenkolen. Daarin zal ook nader worden ingegaan op het Nationaal 
Onderzoekprogramma Kolen, dat een sterke relatie heeft met de introductie-
problemen van bovengenoemde technieken. 

4. Transportsector 

Deze sector omvat het wegtransport, het transport per rail, het transport 
per schip (binnenvaart) en het transport per vliegtuig. 

Verhoging van het energetisch rendement van het wegtransport'is moge-
lijk door de vervanging van de meest gangbare benzine-motor (Otto-motor, 
rendement ca. 25%) door de dieselmotor (rendement ca. 31 %). Nederland is 
geen fabrikant van de dieselmotoren voor personenauto's rijk, maar zou via 
de vrachtwagenmotor- en de scheepsmotorfabricage op deze ontwikkelin-
gen kunnen inspelen. In de openbaar vervoersector verdient de ontwikkeling 
van de vliegwielbus de aandacht. 

De toepassing van moderne vermogenselektronica biedt, eenvoudiger 
dan vroeger, de mogelijkheden recuperatief remmen toe te passen in elektri-
sche trein- en tramstellen alsmede trolleybussen. Nederlandse bedrijven 
kunnen daarvoor het stuur- en schakelmateriaal produceren, immers trein-
en tramstellen zelf worden in Nederland niet vervaardigd. 

Ook het LNG-transport kan hier genoemd worden als een geavanceerde 
technologie waarin de Nederlandse industrie kennis en ervaring heeft. 
Enigszins afhankelijk van hoe de LNG-markt zich in de toekomst zal ontwik-
kelen, kan onze industrie hierop inspelen met het bouwen van LNG-schepen, 
-transport en "Opslagsystemen. 

Voor de Nederlandse vliegtuigindustrie liggen mogelijkheden in de ont-
wikkeling van vliegtuigen met een lager specifiek energieverbruik. 

5. Elektriciteitsvoorziening 

De huidige elektriciteitsproduktie in Nederland is voor een belangrijk deel 
gebaseerd op aardgas. Het overheidsbeleid is erop gericht het aandeel van 
het aardgas in het brandstoffenpakket van de openbare elektriciteitsvoorzie-
ning te verminderen. Gegeven de tweevoudige ondervuringsmogelijkheid 
van het merendeel der Nederlandse centrales (gas of olie) betekent dit 
voorshands een sterke uitbreiding van het oliegebruik. In het licht van de on-
gewisse beschikbaarheid van olie zullen nieuw te bouwen centrales voor an-
dere brandstoffen moeten zijn ingericht. Voorshands zal dit steenkool zijn. 

5.1. Kolengestookte verbrandingsketels en kolenvergassing 

De problematiek van de (her-)introductie van steenkolen in de elektrici-
teitsvoorziening loopt parallel met die in de industrie (paragraaf 3.2.). Van 
belang zijn hier bestrijdingstechnieken met betrekking tot milieuverontreini-
ging en kolenvergassing. Zie verder 3.2. 

1 Gasturbine/stoomketelcombinatie. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2 258 



5.2. Kernenergie 

De bespreking van uranium als energiebron (kernenergie) kan hier kort ge-
houden worden . Bekend is dat de overheid heeft besloten eerst een maat-
schappeli jke discussie te houden alvorens definit ief te beslissen over de 
eventuele ui tbreid ing van kernenergie in Nederland. 

5.3. Windturbines 

In het kader van het nationale onderzoekprogramma windenergie is door 
enkele Nederlandse bedri jven een prototype windturbine- instal lat ie (capaci-
teit 350 kW) on tworpen. Deze word t momenteel gebouwd en zal tegen het ein-
de van 1979 gereed zijn voor het uittesten. Doel van het exper iment is na te 
gaan wat windturbine- instal lat ies in Nederland kunnen betekenen voor de 
elektr ici tei tsvoorziening. De kennis en ervar ing die hiermee worden opge-
daan kan belangri jk zijn voor de levering van windturb ines aan landen waar 
de toepassing van windenergie (ook) perspectieven biedt. Dat geldt voor 
landen die een aantrekkelijk w indreg ime hebben (dat is een hoge gemiddel -
de en constante windsnelheid) en waar decentrale elektr ici tei tsopwekking 
voorde len biedt (bij voorbeeld door de besparing op een duur transport" en 
distr ibut ienet). De wereldmarkt zal echter niet bijzonder groot zi jn, terwi j l ve-
le anderen zich hier ook al mee bezighouden. Al leen door zeer actieve of 
misschien zelfs agressieve market ing van de zijde van de in genoemd nati-
onaal onderzoekprogramma samenwerkende bedri jven kan een deel van de 
windenerg iemarkt worden verworven. 

5.4. Zonnecellen 

Aan de vooral in de ruimtevaart toegepaste zonnecellen voor de opwek-
king van elektriciteit word t thans over de gehele wereld (inclusief Neder-
land) intensief onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich voornamel i jk op 
de ver laging van de kostprijs van de zonnecel door verbeter ing van het pro-
dukt ieproces en het gebruik van goedkope grondstof fen. Het word t niet on-
mogel i jk geacht dat de kostpri js, die nu nog bij massafabricage een factor 50 
te hoog is, in de jaren 90 voldoende gedaald zal zijn om met de convent ione-
le elektr iciteitsproduktie te kunnen concurreren. De markt die zich als eerste 
aandient zal l iggen in die landen waar het aanbod van zonne-energie groot 
is en waar bespaard kan worden op de kosten van een wi jdvertakt transport-
en distr ibut ienet van elektriciteit. 

Enkele Nederlandse bedri jven en TH's houden zich met genoemde ontwik-
keling intensief bezig. Van overheidswege word t deze ontwikkel ing gest imu-
leerd door het lopende onderzoek- en ontwikkel ingswerkf inancieel te onder-
steunen. 

6. Conclusie 

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er vele mogel i jkheden voor in-
novat iez i jn - gelieerd aan de energievoorziening - waarop onze industr ie 
kan inspelen. 

Voor succesvolle industriële innovaties is het inzicht in en de ontwikkel ing 
van de markt, waarop deze innovat ies zich r ichten, van groot belang. Bij een 
energiebeleid, dat mede de industr iële innovatie in het oog houdt, heeft de 
overheid een belangrijke invloed op deze markt voor energie-gelieerde goe-
deren en diensten. Middels voor l icht ing, voorschri f ten en reguler ingen, sub-
sidies en steunmaatregelen is de overheid in staat ontwikkel ing en introduc-
t ie van goederen en diensten door de Nederlandse industrie te bevorderen. 
Een hierop gericht beleid heeft een positief effect op de industriële bedr i jv ig-
heid en daarmede op de werkgelegenheid in Nederland. 

Het onderzoek" en ontwikkel ingswerk op energiegebied dient - en word t -
getoetst aan de mogel i jkheden voor industriële innovatie. Dit houdt onder 
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andere in, dat wordt getracht om de industrie zo vroeg mogelijk bij het on-
derzoekte betrekken of - wat nog beter i s - het eigen industriële onderzoek 
met gerichte opdrachten te versterken. Dit betekent, dat naast inschakeling 
van onderzoekinstellingen zoals TNO en ECN een eigen plaats wordt toege-
kend aan directe bevordering van het industriële onderzoek. 

Hiermede wordt bevorderd, dat de veelal uitstekende onderzoekcapaciteit 
van het Nederlandse bedrijfsleven mede wordt ingezet bij energie-onderzoek 
en "Ontwikkeling, doch tevens wordt het onderzoek" en ontwikkelingswerk 
dan direct uitgevoerd door diegenen, die de fabricage en commercialisatie 
van de ontwikkelde goederen en diensten ter hand zullen moeten nemen. Dit 
biedt een goede garantie voor het doelmatig uitvoeren van onderzoek" en 
ontwikkelingswerk en een zo snel mogelijke introductie op de markt. 
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Milieu en innovatie 

INHOUD 

1. Inleiding 

2. Relatie milieubeleid-innovatiebeleid 

2.1. Historie 

2.1.1. Verandering in de wijze van denken 
2.1.2. Positie van Nederland ten opzichte van het buitenland 
2.1.2.1. Innovatie in het buitenland ten gevolge van mil ieubeleid 
2.1.2.2. Ontwikkel ingen internationale mil ieubeleid 
2.1.2.3. Relatieve positie van Nederland bij innovaties op mi l ieugebied 
2.1.3. Commercial iser ing van mil ieu-apparatuur 
2.2. Betekenis mil ieubeleid voor het innovatiebeleid 
2.3. Betekenis van de technologie vern ieuwing voor het mi l ieubeleid 
2.4. Enige conclusies 

3. Hoe kan innovatie op milieugebied worden gestimuleerd? 

3.1. Welke instrumenten zijn er? 
3.2. Aanbevel ingen voor versterking van het inst rumentar ium 

4. Korte samenvatting 

Tweede Kamer,zi t t ing 1979-1980,15855, nrs. 1-2 261 



1. INLEIDING 

Doel van deze bijlage is de relaties te beschrijven tussen milieubeleid en in-
novatiebeleid. Er wordt aangegeven hoe tot dusver innovatie op het gebied 
van de milieuhygiëne tot stand is gekomen en welke prikkels vanuit het mi-
lieuhygiënisch beleid tot innovatie kunnen leiden. Geschetst wordt ook wat 
het belang is van innovatie voor de milieuhygiëne. In beschouwing wordt 
genomen hoe een vroegtijdige probleemstelling tot een voordeliger positie 
ten opzichte van het buitenland kan leiden. Daarbij blijkt het dikwijls zo te 
zijn, dat het zoeken van oplossingen voor binnenlandse problemen leidt tot 
het vroegtijdig onderkennen van een dergelijke probleemstelling. 

Er wordt een inventarisatie gemaakt van het momenteel beschikbare in-
strumentarium voor het tot stand brengen van innovatie ten behoeve van de 
milieuhygiëne. Ten slotte worden enige opties geschetst hoe het innovatie-
beleid vanuit het milieubeleid zou kunnen worden versterkt, zodanig dat ook 
het milieubeleid mede daardoor kan worden geëffectueerd. 

Er is voor gekozen het bovenstaande in een aparte bijlage te verwoorden 
(evenals bij voorbeeld de relaties met betrekking tot energiebeleid) en 
slechts in samengevatte vorm hier en daar in de Innovatienota. Aldus kan in 
de Innovatienota op eenvoudiger wijze worden verwezen naar de betreffen-
de facetdoelstellingen en wordt een verbrokkelde weergave van de weder-
zijdse beïnvloeding van milieubeleid en innovatiebeleid voorkomen. 

Omwille van de eenvoud wordt in deze bijlage het begrip technologie be-
perkt geïnterpreteerd, ofschoon het eigenlijk wat ruimer zou moeten worden 
opgevat, namelijk inclusief haar invloed op de samenleving, en innovatie 
ook betrekking kan hebben op verbetering van processen en produkten, die 
hun oorsprong in organisatorische veranderingen hebben, dat wil zeggen 
nieuwe combinaties van reeds bestaande produkten en/of processen. Het 
begrip innovatie wordt hieronder in eng technologische zin gehanteerd, dat 
wil zeggen met de volgende omschrijving: die technologische industriële, 
commerciële of andere vorderingen, die leiden tot het succesvol op de markt 
brengen van nieuwe gefabriceerde produkten en/of tot het commerciële ge-
bruik van technisch nieuwe processen of investeringsgoederen. 

2. RELATIE MILIEUBELEID-INNOVATIEBELEID 

2.1. Historie 

2.1.1. Verandering in de wijze van denken 

In het laatste decennium is men steeds sterker gaan beseffen, dat de snel-
Ie groei van de industriële bedrijvigheid en de sterke welvaartsgroei van de 
laatste 15 jaar'ook ongewenste gevolgen hebben. Men ziet in, dat de conti-
nuïteit van het economische proces wordt berdreigd door de omvang van de 
schadelijke neveneffecten van de massale produktie en consumptie. Om de 
continuïteit te waarborgen moet er derhalve selectiever worden geprodu-
ceerd en geconsumeerd; selectiever, dat wil zeggen met minder schadelijke 
neveneffecten. Vanuit deze optiek werd reeds de nota Selectieve Groei ge-
schreven. In dezelfde tijd kwamen een wetgeving en een beleid tot stand, die 
zich in de eerste jaren noodgedwongen voornamelijk richtten op het vermin-
deren van de grootste vervuiling door middel van fysieke reguleringen en 
heffingen. Het beleid had vooral het karakter van een saneringsbeleid. Hier-
door geraakte men op de hoogte van de aanwezige behoefte aan milieu-
vriendelijke produktietechnieken en produkten, in eerste instantie op het ge-
bied van water- en luchtverontreiniging. Er kwam een toepassing en produk-
tie van bestrijdingstechnieken en -apparatuur tot stand, die zich richtten op 
het tegengaan van op dat moment niet langer toegestane vervuiling. 
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Onder druk van de gestelde voorwaarden realiseerde men dikwijls slechts 
die toegevoegde zuiveringstechnieken die op grond van het geldende regi-
me noodzakelijk waren (bij voorbeeld hoge schoorstenen ter verspreiding 
van de verontreiniging en stofvangers en waterzuiveringsinstallaties ter 
voorkoming van verspreiding van reeds ontstane verontreiniging). Slechts 
in bepaalde mate werd reeds naar procesgeïntegreerde voorzieningen ge-
streefd. Zo is bij voorbeeld in de aardappelmeelindustrie mede dankzij aan-
zienlijke ondersteuning voor een geïntegreerde benadering gekozen. Ook is 
bij veel normale ontwerpen sprake geweest van het incalculeren van typisch 
milieuhygiënische voorzieningen, alhoewel hier dikwijls andere dan milieu-
hygiënische redenen aan ten grondslag lagen. 

Het bedrijfsleven kon haar besluitvorming ten aanzien van de te kiezen mi-
lieuvoorzieningen slechts baseren op het op dat moment bekende milieube-
leid, dat zich noodzakelijkerwijs nog richtte op sanering. Anticiperen op toe-
komstige milieu-eisen was op grond daarvan moeilijk. 

Tevens moet hierbij in aanmerking worden genomen dat het bedrijfsleven 
op korte termijn aan de op haar afkomende milieu-eisen in veel gevallen 
slechts kan voldoen door te kiezen voor additionele investeringen toege-
voegd aan het bestaande produktieapparaat, gezien de hoge kosten die 
procesgeïntegreerde voorzieningen met zich mee brengen. Men reageerde 
op de milieu-eisen naar het op dat moment van kracht zijnde kostenpatroon 
binnen de industrie, zonder dat duidelijk was hoe de vraag naar een schoner 
milieu in de komende jaren in beleidsmaatregelen naar voren zou treden en 
hoe dit op het microniveau zou uitwerken. Dit zou reden kunnen zijn waarom 
het kennispotentieel binnen de bedrijven niet voldoende gericht kon worden 
ingezet ten behoeve van het creëren van procesgeïntegreerde voorzienin-
gen. 

Zoals in het bovenstaande is aangegeven was het gevoerde overheidsbe-
leid hier mede debet aan. Het milieubeleid kwam in haar verschillende facet-
ten in korte tijd op het bedrijfsleven af. Ook aan de zijde van de overheid 
moest nog veel kennis worden opgebouwd. Extra complicatie is het gege-
ven dat per sector (en dikwijls ook per bedrijf) milieubelasting en milieukos-
ten sterk uiteen lopen, evenals de technische en financiële mogelijkheden 
van de sectoren om aan de milieuproblemen het hoofd te bieden. 

De innoverende stimulans welke van een met het oog hierop gevoerd mi-
lieubeleid kan uitgaan zal zich slechts manifesteren als het te voeren beleid 
in een voldoend vroeg stadium en met inachtnemeing van de mate waarop 
de industrie hierop kan inspelen, wordt geformuleerd. Dit betekent dat het 
bedrijfsleven bij het nemen van beslissingen over haar toekomstig produk-
tieapparaat op het te voeren milieubeleid en de daaruit voor de betrokken 
onderneming voortvloeiende consequenties kan anticiperen. 

Enerzijds heeft dit tot gevolg dat het onderzoekpotentieel tijdig kan wor-
den ingezet ter oplossing van de problemen, anderzijds kan gekozen worden 
voor procesgeïntegreerde voorzieningen welke gedurende de gebruiksduur 
van de apparatuur voldoen aan de gestelde eisen. 

Juist ook bedrijven die willen en kunnen inhaken op de groeiende markt 
voor milieu-apparatuur kunnen slechts dan hierop inspelen indien de om-
vang en aard van deze markt enigszins duidelijk zichtbaar is. Met het gevoer-
de beleid bepaalt de overheid deze markt in belangrijke mate. Een met het 
oog hierop gevoerd milieubeleid in combinatie met een gerichte stimulering 
van technische ontwikkelingen en toepassing zal de kans op innovatie in de 
milieugoederenindustrie bevorderen. Indien om economische redenen bij 
sommige bedrijven of in sommige sectoren van het stellen van milieu-eisen 
aan produkten en produktieprocessen wordt afgezien, dan blijkt ook de tech-
nologie ter oplossing van de milieuproblematiek binnen die bedrijven in on-
voldoende mate op gang te komen. In Japan bleek, dat zeer stringente eisen 
inderdaad binnen sommige sectoren problemen veroorzaakten, maar dat to-
taal gezien met name vanwege de opbouw van een milieugoederenindustrie 
de totale effecten op de economie per saldo positief waren (OESO-rapport 
over milieubeleid Japan, 1977). 
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Uit Japanse ervaringen zou men kunnen concluderen, dat er geen contra-
dictie behoeft te bestaan tussen economische groei en kwaliteit van het mi-
lieu en dat het mogelijk is mede dankzij tot stand gebrachte innovaties de 
produktie te laten toenemen met afnemende vervuiling. (Wel speelt hierbij 
waarschijnlijk ook de wijze waarop in Japan het overleg tussen overheid en 
industrie plaatsvindt een belangrijke rol). Te zamen met de verlangens uit 
oogpunt van grondstoffen- en energiebesparing leidt het milieufacet tot een 
ander prouktiepakket en andere produktiewijzen. 

Dit behoeft niet noodzakelijkerwijs ongunstig te zijn vanwege mogelijk op-
tredende binnenlandse bestedingseffecten alsmede door de mate waarin 
export van ontwikkelde kennis en apparatuur kan worden gerealiseerd. De 
mate waarin dergelijke bestedingseffecten optreden, hangt evenwel in ster-
ke mate af van de vraag of milieugoederen en/of know-how in het eigen land 
voortgebracht kunnen worden en een interessant exportartikel worden, 
dan wel dat importen noodzakelijk zijn. In het laatste geval zullen de beste-
dingseffecten optreden in het buitenland, zodat van de getroffen milieu-
maatregelen geen compenserende effecten uitgaan op (andere) delen van 
het eigen produktie-apparaat. 

Beklemtoond moet worden dat genoemde facetten dienen te worden ge-
zien als uitgangspunten voor het te voeren beleid en niet mogen worden be-
schouwd als beperkende voorwaarden of als belemmeringen voor de indus-
triële bedrijvigheid. De genoemde facetten vormen immers op de langere 
termijn even zovele voorwaarden voor het goed functioneren van onze eco-
nomie. Wanneer men de huidige maatschappelijke ontwikkelingen beziet te-
gen de achtergrond van de milieuhygiëne, dan is zonneklaar, dat op vrijwel 
alle terreinen van de milieuhygiëne (lucht- en waterverontreiniging etc.) 
maar vooral ook op tot dusver minder besproken gebieden als bodembe-
scherming, bestrijding van geluidshinder, beleid ten aanzien van milieuge-
vaarlijke stoffen etc. belangrijke resultaten moeten worden geboekt. Het in-
novatiebeleid kan er toe leiden, dat de bescherming van het milieu tegen zo 
gering mogelijke kosten wordt gerealiseerd. Bovendien kan het ontwikkelen 
en toepassen van milieuvriendelijke technologie voor de Nederlandse in-
dustrie tot een relatieve voorsprong leiden en tot vergroting van het aandeel 
in de markt voor de antivervuilingsapparatuur en voor milieuvriendelijke 
produkten. 

2.1.2. Positie van Nederland ten opzichte van het buitenland 

2.1.2.1. Innovaties in het buitenland tengevolge van milieubeleid 

Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de Nederlandse posi-
tie ten opzichte van het buitenland. Er wordt volstaan met het noemen van 
een enkel voorbeeld. Met name Duitsland, Amerika, Japan en Zweden wor-
den in het algemeen als de landen genoemd, die op het gebied van de mi-
lieutechnologie een voorsprong hebben op Nederland. 

Bij het beoordelen van de ontwikkeling in deze landen dient men het oog 
daarop te houden dat de omstandigheden zeer specifiek kunnen zijn zoals bij 
voorbeeld in Japan, waarvan een aantal studies tot het volgende inzicht 
leidt: 

Als gevolg van de enorme economische groei tussen 1960 en 1970 werd 
aan het eind van de zestiger jaren de milieuverontreiniging een nationaal 
probleem. In 1967 werd wettelijk geregeld dat de regering kwaliteitsnormen 
moest vaststellen. Oorspronkelijk was nog bepaald (zie genoemd OESO-rap-
port): «Efforts shall be madeto balance pollution control againstthe needs 
for economie development» maar deze regel is in 1970 geschrapt. De Japan-
se aanpak van het milieubeleid is over het algemeen «non-economic». Als 
beleidsinstrument wordt de voorkeur gegeven aan bestuurlijke maatregelen 
boven indirecte economische maatregelen. Japan kent dan ook geen water-
verontreinigingsheffing. Voor wat betreft waterverontreiniging worden van-
af 1971 door de regering uitworpnormen vastgesteld, waaraan men op 
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straffe van zware sancties moet voldoen. Er ontbreekt een lozingsvergunnin-
genstelsel; er wordt vrij sterk de nadruk gelegd op ieders persoonlijke ver-
antwoordelijkheid voor de veroorzaakte verontreiniging. Een krachtig beleid 
richtte zich ook op de luchtverontreiniging. 

Uiterst strikte eisen worden vooral gesteld ten aanzien van zwaveldioxide 
en stikstofdioxiden (waarschijnlijk strenger dan in ieder ander land). Voor wat 
betreft de uitworp van auto's (relatief gemakkelijk vergelijkbaar) werd de si-
tuatie bereikt, dat de uitworp van luchtverontreiniging uit auto's nu voldoet 
aan aanvankelijk onhaalbaar geachte normen. Allerlei innovatie heeft dit 
mogelijk gemaakt. Import van auto's die niet voldoen aan de eigen Japanse 
normen zullen binnenkort niet meer worden getolereerd. Wat zwaveldioxide 
etc. betreft is de milieukwaliteit in een aantal gebieden zeer duidelijk verbe-
terd, terwijl technisch op dit gebied internationaal een grote voorsprong 
werd bereikt, ook ten opzichte van de USA. 

Japan heeft de grootst geïnstalleerde capaciteit van rookgas-en brandstof-
ontzwaveling ter wereld. Ook op de andere velden van milieutechnologie 
heeft Japan een naam van betekenis verkregen. 

Ten aanzien van de kosten dient nogmaals te worden gezegd, dat Japan 
vertrouwde op het planningsmechanisme, niet op het marktmechanisme. 
Vervuiling wordt beschouwd als een geval waar de «markt faalt». Macro-
economisch gezien wordt gesteld dat de hoge kosten van bestrijding van de 
vervuiling geen negatief effect hebben gehad op BNP, werkgelegenheid, ex-
port, etc. Toeneming van werkgelegenheid ten gevolge van het milieubeleid 
zou waarneembaar zijn in de machinebouw, metallurgische sector en in de 
bouw, lichte vermindering in de voedingsmiddelen" en papierindustrie. 

2.1.2.2. Ontwikkelingen internationaal milieubeleid 

De innovatie op milieubeleid in Nederland is niet los te zien van het inter-
nationaal milieubeleid. Voor Nederland zijn in eerste instantie de EG en de 
OESO van belang, in tweede instantie de ECE en andere internationale fora. 

Het Nederlandse waterkwaliteitsbeleid zal vooral op de lange duur het 
meest worden beïnvloed door datgene wat multilateraal tot stand is geko-
men (bij voorbeeld conventies van Oslo, Parijs etc.) en de belangrijkste mul-
tilaterale kaders zijn daarbij het EG-overleg, het Rijnoverleg en het overleg 
over zeeaangelegenheden. Voor wat betreft luchtverontreiniging is, afgezien 
van enkele EG-richtlijnen (zoals met betrekking tot lood in benzine en zwavel 
in olie), slechts in geringe mate sprake van internationale afspraken. Belang-
rijke regelingen van de EG op waterkwaliteitsgebied zijn de richtlijnen inza-
ke het voorkomen en de vermindering van de verontreiniging veroorzaakt 
door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu en in 
het grondwater van de Gemeenschap. Hierbij komen de veel genoemde 
zwarte en grijze lijsten naar voren. Bij de discussie over de samenstelling 
van deze lijsten speelde ook de stand der techniek (benodigd om de veront-
reiniging tegen te gaan) een duidelijke rol. Naar zich laat aanzien speelt (ook 
bij de technische discussies) de mate waarin de richtlijnen innovatie kun-
nen bevorderen toch geen grote rol. Wel worden geavanceerde technieken 
genoemd en genoteerd maar een binding aan de technologie wordt meestal 
niet nagestreefd. 

Van grote betekenis was ook het gezamenlijk aanvaarden in EG-verband 
van uitgangspunten als «de vervuiler betaalt» en het «standstill-beginsel». 

Voor zover de EG normen stelt, hebben deze invloed op de wijze van produ-
ceren, maar meermalen is voorlopig nog slechts sprake van bevestiging van 
de status quo binnen de verschillende deelstaten. 

Van belang voor de toekomst is nog de internationale activiteit met betrek-
king tot de toelating van nieuwe chemische stoffen, onder meer ten einde 
voor het milieu schadelijke effecten te vermijden. Dergelijke regelingen zijn 
reeds van kracht in Japan en de USA (Toxic Substances Control Act). 
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2.1.2.3. Relatieve positie van Nederland bij innovaties op milieugebied 

Op het gebied van luchtverontreiniging is de aard van het in Nederland 
plaatsvindend onderzoek en ontwikkelingswerk nogal gevarieerd. 

Bij de ontwikkeling van meetmethoden heeft Nederland al geruime tijd be-
langrijke bijdragen geleverd. Het volledig automatisch werkende luchtmeet-
net is daarvan een voorbeeld; deze apparatuur wordt nu in andere landen 
veelvuldig toegepast. Ook is veel kennis opgebouwd over epidemiologische 
effecten op de mens en over invloed op planten, maar tot innovaties heeft 
dat niet geleid. Op het gebied van de bestrijding van luchtverontreiniging is 
sprake van een achterstand ten opzichte van bepaalde hierboven genoemde 
landen, bij voorbeeld betreffende de ontzwaveling van rookgassen, maar 
ook bij behandeling van processtromen. 

Wat bestrijding van waterverontreiniging betreft is in Nederland een hoog 
niveau in investeringen bereikt. Men loopt wat analyse en bestrijding van 
verontreiniging van oppervlaktewater betreft zeker in de pas met landen zo-
als Duitsland, Zweden, Engeland, Zwitserland en de USA. 

De vervuiling van Rijn en Maas en het tot nu toe ontbreken van voldoende 
internationale afspraken dan wel van afspraken die niet worden nagekomen 
ter verbetering daarvan hebben geleid tot een technologische voorsprong in 
Nederland op het gebied van drinkwatertechnologie (zowel analytisch als 
procestechnologisch). Technieken als actieve-koolbehandeling en ozonisatie 
zijn in de USA nog vrij onbekend. Vanbelang in detoekomstzijn de toenemen-
de consumptie, de restricties tegen het gebruik van water uit de bodem en de 
toenemende tendens tot het aanpakken van waterverontreiniging binnen het 
proces in de fabriek zelf. 

Op het gebied van afvalstoffen zijn er in Nederland technologisch gezien 
bescheiden aanzetten. De scheiding bij de bron (huishoudens) zoals met be-
trekking tot papier en glas is in Nederland goed ontwikkeld, waardoor in Ne-
derland de industrie een goede positie heeft voor wat betreft de verwerkings-
technieken van deze secundaire grondstoffen. Een relatief belangrijk aan-
dachtsgebied voor Nederland betreft de samenstelling van verpakkingsma-
terialen (veel export). 

Nederland verkeert in een specifieke situatie gezien de beperktheid van de 
ruimte (zowel wat betreft storten als wat betreft ontgrondingen) en gezien 
de gesteldheid van de bodem (grondwaterspiegel!). Dit zal technologisch 
gezien consequenties geven. Wat de verwijdering van chemische afvalstoffen 
betreft bestaat in het buitenland voor sommige verwerkingstechnieken een 
kennisvoorsprong. De kracht van Nederland zou kunnen liggen in de combi-
natie van op zich zelf bekende chemische en fysische technieken. 

Ten aanzien van het onderzoek van nieuwe chemische stoffen zullen natio-
naal en internationaal eisen worden gesteld, terwijl steeds meer reeds in 
gebruik zijnde stoffen op hun risico's voor mens en milieu onderzocht zullen 
worden. Hier zou Nederland zijn goede naam op het gebied van analyseme-
thoden kunnen handhaven en versterken. De ontwikkeling van voor mens en 
milieu minder gevaarlijke stoffen bij voorbeeld van selectievere en minder 
persistente bestrijdingsmiddelen en van alternatieve drijfgassen van spuit-
bussen biedt belangwekkende innovatiemogelijkheden tegen de achter-
grond van alom strenger wordende eisen die aan produktie en toepassing 
van chemische stoffen worden gesteld. 

In een bijlage wordt globaal geschetst, welke technologie in Nederland 
kan worden verwacht met het oog op het gehanteerde milieubeleid. 

2.1.3. Commercialisering van milieuapparatuur 

Over de wijze waarop commercialisering van milieuapparatuur tot stand 
gekomen is of tot stand komt, laat zich het volgende zeggen: 

Noch de huidige markt voor procesbeheersingsapparatuur, meetappara-
tuur op milieugebied etc. noch die voor de toekomst is duidelijk omlijnd, zo-
dat schattingen tamelijk willekeurig zijn. Langzamerhand is namelijk in nor-
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male ontwerpen een hoeveelheid milieubescherming ingecalculeerd, die 
niet zodanig herkenbaar is gemaakt, dat zij kan worden gekwantificeerd. Bo-
vendien is het zo, dat voor milieubeschermingsapparatuur van gangbaar 
technische constructies gebruik wordt gemaakt, zodat dikwijls daarop geba-
seerde apparatuur zowel voor produktiedoeleinden alsook voor milieuhy-
giënische doeleinden kan worden ingezet (filters, wassers, etc.) en fabrikan-
ten van milieuapparatuur moeilijk als zodanig te herkennen zijn. 

Er is een groot aantal min of meer bekende fabrikanten in Nederland van 
apparatuur ter bestrijding van luchtverontreiniging, ter reiniging van afval-
water en met betrekking tot meetapparatuur. Ook spelen de ingenieurs- en 
adviesbureaus een rol. 

Toch is de Nederlandse industrie niet in staat de gehele markt te voorzien 
en wordt dit soort apparatuur eveneens geïmporteerd met name uit West-
Duitsland en de USA. 

Toepassing en inbouw van deze apparatuur in het produktieproces vergde 
steeds sterker gespecialiseerde kennis. Deze kennis is van groot belang voor 
de opbouw van een marktpositie. 

De sterkste innoverende impulsen gaan echter steeds meer uit van de ge-
bruiker en niet zozeer van de producent; ten slotte is de gebruiker bij uitstek 
in staat procesgeïntegreerde voorzieningen te treffen. 

Van belang kunnen dergelijke innovaties zijn met het oog op algemenere 
toepasbaarheid. Deze innovaties kunnen uiteindelijk leiden tot afzonderlijke 
produktie-eenheden van milieuapparatuur. De overheid zou meer kunnen 
bemiddelen tussen dergelijke individuele bedrijven enerzijds en de bedrijfs-
tak en/of producenten van apparatuur anderzijds om tot een algemenere 
toepassing van deze milieuapparatuur te komen (zie ook de Commissie Mi-
lieu en Industrie, § 3.1). 

2.2. Betekenis milieubeleid voor het innovatiebeleid 

Innovatie is meestal een antwoord op de geconstateerde behoefte in de 
samenleving. Het spreekt vanzelf, dat daar waar meerdere behoeften tegelijk 
met eenzelfde technologische verandering kunnen worden gediend een der-
gelijke innovatie van grotere betekenis kan zijn. De uitdaging voor het pro-
bleemoplossend vermogen bij de ontwikkeling van produkten en produktie-
technieken zal daarom als des te groter worden gevoeld, wanneer daarmee 
niet alleen milieuproblemen kunnen worden opgelost, maar tevens bij voor-
beeld de export en werkgelegenheid kunnen worden bevorderd en andere 
doeleinden zoals besparing van energie en grondstoffen kunnen worden ge-
diend. 

Ter voorkoming van milieuverontreiniging maakt de overheid veel ge-
bruik van fysieke reguleringen. Wil de overheid deze fysieke reguleringen 
(vergunningvoorwaarden inzake de aard en inrichting van het produktiepro-
ces, of maximaal getolereerde uitworp en eisen met betrekking tot de aard 
en samenstelling van het produkt) toepassen, dan baseert de overheid zich 
doorgaans op bekende technieken. Zo toegepast kan van het louter en alleen 
voorschrijven van fysieke reguleringen geen grote stimulans worden ver-
wacht op het tot stand komen van nieuwe, effectievere technieken (zie hier-
voor ook § 3.1). 

Uit het Japanse voorbeeld blijkt, dat fysieke reguleringen, die niet geba-
seerd zijn op bekende technologie en strenger zijn, de innovatie sterk kun-
nen stimuleren. Wel houde men in het oog dat in Japan een veel intensiever 
overleg tussen overheid en bedrijfsleven plaatsvindt dan in Nederland. 

Nu de maatschappelijke behoeften duidelijker zijn geformuleerd (onder 
andere in wettelijke (kader)regelingen), zijn er meer mogelijkheden het inno-
vatieproces te stimuleren. Niet alleen kunnen de bestaande wettelijke mi-
lieuhygiënische maatregelen (normen, vergunningen, verboden, heffin-
gen) worden nagelopen op hun stimulerende invloed op de ontwikkeling 
van milieuvriendelijkere produkten en produktietechnologie, maartevens 
zou kunnen worden bezien hoe de niet-wettelijke instrumenten (voorlich-
ting, educatie, bevordering onderzoek en ontwikkeling) kunnen worden ge-
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richt op innovatie. In hoofdstuk 3 wordt een en ander uitgewerkt. Ook kan in-
novatie worden gestimuleerd door de plannen voor de toekomst duidelijk 
aan te geven bij voorbeeld in indicatieve meerjarenprogramma's en door 
komende reguleringen en hun vertaling naar het micro-niveau tijdig aan te 
kondigen. 

2.3. Betekenis van de technologische vernieuwing voor het milieubeleid 

Het is van belang na te gaan hoe door innovaties economische groei mo-
gelijk is zonder toename van de vervuiling. Bij de afweging speelt het milieu-
beleid een belangrijke rol. Vernieuwing dient ook direct en niet alleen via de 
omweg van een grotere produktie en consumptie gericht te zijn op een ver-
betering van het welzijn. Onder meer door samenwerking tussen overheid 
en bedrijfsleven moet deze vernieuwing tot stand komen. De verantwoorde-
lijkheid ligt bij beide partijen; beide dienen de benodigde innovaties te hei-
pen stimuleren. De innovatiebevorderende maatregelen die door de overheid 
worden genomen dienen derhalve voldoende stimulans in zich te dragen 
voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke technieken en produkten. In 
hoofdstuk 3 wordt een en ander nader uitgewerkt. 

Innovaties in Nederland, die belangrijke problemen op milieugebied hei-
pen oplossen, hebben tweeërlei effect: Enerzijds kunnen zij de Nederlandse 
economische structuur versterken, omdat de Nederlandse industrie dan een 
groter aandeel zou kunnen verkrijgen bij de praktische toepassing van mi-
lieutechnologie terwijl deze kennis (bij voorkeur reeds toegepast in produk-
ten en produktiewijzen) tevens in het buitenland aan de man kan worden ge-
bracht, en importen uit het buitenland kunnen verminderen. Anderzijds wor-
den de produktiewijzen schoner en kunnen de betreffende bedrijvigheden 
op aanvaardbare wijze plaats blijven vinden in het dichtbevolkte Nederland, 
en tevens belangrijke natuurgebieden worden ontzien. 

Door een langere-termijnvisie, waarbij wordt geanticipeerd op toekomsti-
ge milieuwensen, kunnen (procesgeïntegreerde) voorzieningen voor het be-
drijfsleven tot stand komen en de kosten worden beperkt. Tevens is het mo-
gelijk de kosten te beperken door het tot stand brengen van innovaties, die 
zich richten op verlaging van kosten van reeds toegepaste bestrijdingstech-
nieken en niet zozeer op verbetering van de milieuverdiensten van deze 
technieken. Op zich zelf is dat niet bezwaarlijk, omdat die technieken dan 
wellicht in een groter aantal gevallen worden toegepast. 

Wel is voorwaarde dat men geen oplossingen nastreeft, die na korte tijd 
verouderd zullen zijn. Dit kan vooral voorkomen worden als nieuwe geïnte-
greerde technologie concurreert met additionele zuiveringsapparatuur. De 
langere-termijnvoordelen van de procesgeïntegreerde voorzieningen zoals 
met betrekking tot de kwaliteitvan het produkt of met betrekking tot bespa-
ring van grondstoffen en energie worden dan dikwijls onvoldoende onder-
kend. 

Nog enkele kanttekeningen kunnen bij het bovenstaande worden geplaatst. 
- Mits zij niet leidt tot vertraging, kan fasering tot goede resultaten leiden. 

Het bedrijfsleven verkrijgt de ruimte voor een planmatige aanpak, waardoor 
het vergaren van kennis en het toepassen daarvan op doelmatige wijze kan 
geschieden. 

- Belangrijk is de afstemming van het milieu-innovatiebeleid met het 
energie- en grondstoffen-innovatiebeleid. Van belang zijn hier begrippen als 
optimalisering van de levensduur, recycling, brandstofinzet, etc. De winning 
van grondstoffen (water, klei, zand, grond, mergel, aardgas, etc.) heeft belang-
rijke milieu-implicaties. Hergebruik, vervanging, toepassing van afvalstof-
fen zijn voor de hand liggende aandachtsgebieden. Bij energievoorziening 
hebben de winning, het transport en de opslag (LNG, LPG, kolen) en het her-
gebruik (emissies, veiligheid) elk hun specifiek milieuprobleem. Besparings-
methoden en alternatieve opwekkingssystemen zijn tevens voor de hand lig-
gende aandachtsgebieden. 
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2.4. Enige conclusies 

- Tot dusver heeft innovatie op milieugebied een minder belangrijke rol 
gespeeld dan gewenst kan worden geacht, uit oogpunt van de milieuhygië-
ne maar ook met het oog op het stimuleren van nieuwe economische activi-
teiten. De positie van Nederland ten opzichte van het buitenland behoeft ver-
sterking. 

- Milieubeleid en innovatiebeleid kunnen elkaar versterken. Bij opzet en 
gebruik van het instrumentarium dient men deze wederzijdse invloed in het 
oog te houden. 

- Stimulerende maatregelen op het gebied van de ontwikkeling en toe-
passing van milieuvriendelijke technieken, processen en produkten kun-
nen gunstig zijn voor zowel de Nederlandse economie (nieuwe markten, la-
gere kosten, etc.) alsook voor het milieu (effectievere bestrijdingstechnieken, 
schonere produktie en consumptie, etc). Door vroegtijdig zoeken naar tech-
nologische oplossingen en anticiperen op de milieuwensen kan een voor-
sprong ten opzichte van het buitenland worden opgebouwd. Tijdige presen-
tatie van de beleidsvoornemens is daarbij relevant (zie buitenlandse ervarin-
gen). 

3. HOE KAN INNOVATIE OP MILIEUGEBIED WORDEN GESTIMULEERD? 

3.1. Welke instrumenten zijn er? 

3.1.1. Opsomming 

De innovatie op milieugebied kan met directe en indirecte instrumenten ge-
stimuleerd worden. Onder de indirecte instrumenten vallen: 

- fysieke reguleringen waaronder normen; 
- financiële instrumenten (heffingen, retributies, fiscale faciliteiten, steun-

maatregelen); 
- voorlichting; 
- educatie; 
- algemeen achtergrondonderzoek. 
Onderde directe instrumenten vallen: 
- vergroten en inschakelen van het R en D-potentieel van overheidsinstitu-

ten en (semi-)overheidsbedrijven; 
- overheidsbijdragen (subsidies, kredieten, fiscale faciliteiten zoals inves-

teringssubsidies in het kader van de WIR); 
- opdrachtenbeleid; 
- ontwikkeling, demonstraties. 

3.1.2. Enige toelichting bij de opsomming 

Indirect: Fysieke reguleringen zijn geboden, verboden, voorschriften, 
normen en andere soortgelijke overheidsmaatregelen met een bindend ka-
rakter, waarbij verontreinigingen in omvang en tijd kunnen worden beperkt. 
Zij zijn gericht op de beperking van verontreiniging door inrichtingen en pro-
dukten tot een toelaatbaar geachte omvang. De fysieke reguleringen worden 
vooral gebruikt bij de vergunningverlening. Aan een vergunning kunnen 
voorschriften worden verbonden. Daarbij kunnen opgelegd worden: doel-
voorwaarden (uitworpvoorschriften) en middelvoorwaarden (de best uit-
voerbare of de best bestaande technieken). Plaatselijke en regionale autori-
teiten hebben een belangrijke taak bij de vergunningverlening. In de meeste 
gevallen zijn zij het vergunningverlenend gezag. 

Een veel gebruikte vorm van fysieke reguleringen vormen de Milieunor-
men: Dit zijn maximaal getolereerde niveaus van verontreiniging, gerela-
teerd aan uitworp (door stationaire bronnen of produkten), inworp, concen-
traties van, dan wel blootstelling aan bepaalde stoffen of fysische verschijn-
selen (geluid, warmte, straling). 
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Financiële instrumenten zoals heffingen staan in relatie met de aard en 
omvang van verontreinigingen en dienen ter financiering van overheidsta-
ken op het gebied van de milieuhygiëne. Omdat zij de kosten- en prijsver-
houdingen beïnvloeden, kan er een stimulans van uitgaan op de ontwikke-
ling van schonere produkten en produktieprocessen. 

Voorlichting: te onderscheiden in: 
- gedragsbeïnvloedende voorlichting, te weten het helpen ontwikkelen 

van milieubewustzijn en het stimuleren van milieubewust gedrag; 
- de overheidsvoorlichting met betrekking tot de beleidsmaatregelen; 
- de doorstroming van wetenschappelijke gegevens (met name de ver-

houding tussen wetenschappelijke informatie en beleid). 

Onderwijs en educatie: via leerplannen etc. wordt op basis van kennis en 
inzicht een positieve gedragshouding ten aanzien van natuur en milieu be-
vorderd. 

Algemeen achtergrondonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van het mi-
lieu, dosis-effect relaties, effecten van milieumaatregelen etc. kunnen bijdra-
gen tot het tot stand brengen van innovaties. 

Direct: Vergroten en inschakelen van het R en D-potentieel van overheids-
instituten en (semi-)overheidsbedrijven: Door het sturen van onderzoekin-
stellingen (bij voorbeeld in Raden van Bestuur, keuze van beleidsruimtepro-
jecten etc, formuleren (nationale) onderzoekprogramma's, verbetering van 
communicatie) kan zowel het analyserend onderzoek als het (voor de bevor-
dering van innovatie belangrijke) oplossend onderzoek worden gestimu-
leerd. 

Eigen onderzoek: met name het onderzoek, dat plaatsvindt in de «eigen» 
onderzoekinstituten als het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, het Rijks-
instituut voor de Drinkwatervoorziening en het Rijksinstituut voor de Zuive-
ring van Afvalwater en de Stichting Verwijdering Afvalstoffen zou men kun-
nen oriënteren in een richting, die aansluit bij het innovatiebeleid. 

Overheidsparticipatie: (tijdelijke) deelneming van de overheid in bedrijven 
kan soms effectief zijn om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te be-
reiken. Bij dergelijke financiële steunmaatregelen spelen dikwijls andere 
doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, sectorstructuurbeleid of 
regionaal beleid een rol. 

Subsidies, kredieten, belastingfaciliteiten: Individuele of bedrijfstaksge-
richte gefinancierde tegemoetkomingen kunnen in bepaalde gevallen als 
overgangsmaatregelen gerechtvaardigd worden, vooral daar waar het in-
stalleren van zuiveringscapaciteit en dergelijke in het vastgestelde tempo 
onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen. Ook kan er sprake zijn 
van kredieten en subsidies om de aanloopperiode bij het ontwikkelen van 
milieuvriendelijke technologie te overbruggen. Ten aanzien van de belas-
tingfaciliteiten kan worden opgemerkt, dat in het kader van de Wet lnveste-
rings Rekening een milieu- en energietoeslag aan de Kamer is voorgesteld 
bij wetsontwerp. 

Ontwikkeling, demonstratie: Het van overheidswege bevorderen van de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke technologie kan onder andere plaatsvin-
den door middel van op het milieu gericht toegepast wetenschappelijk on-
derzoek, maar vooral ook door in samenwerking met of via subsidiëring van 
industrieën ontwikkelingsprojecten uit te voeren en demonstratieprojecten 
tot stand te brengen. Vanwege de primaire verantwoordelijkheid van de in-
dustrie om tot milieuvriendelijke produktie en produkten te komen, vindt 
een gestructureerd overleg plaats met het bedrijfsleven, waarin verschillen-
de van bovengenoemde instrumenten een rol van betekenis spelen. 

3.1.3. De financiële middelen 

Ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie zijn op de 
begrotingen van Economische Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne de volgende financiële middelen beschikbaar: 
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- door de Ministeries van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne en Econo-
mische Zaken te zamen is voor de komende jaren in totaal een bedrag van 
f 100 min. gereserveerd voor projecten op het gebied van mil ieuvriendel i jke 
technologie-ontwikkel ing; 

- ontwikkel ingskredieten (Economische Zaken): in principe kunnen ook 
ontwikkel ingsprojecten met betrekking tot mi l ieuvr iendel i jke technologie in 
aanmerking komen (bij dit inst rument zijn de industriële perspectieven bij de 
beoordel ing doorslaggevend); 

- uit de heff ingen inzake de Wet Chemische Afvalstoffen zijn gelden be-
schikbaar voor onderzoek, ontwikkel ing en demonstrat ie ; 

- a lgemeen V en M-artikel bele idsonderbouwend onderzoek: ca. 5 a 10 
min . per jaar; 

- V e n M-artikel vóórf inancier ing nieuwe mi l ieuwet ten; 
- TNO-f inancier ing; 
- V e n W-bi jdrage schone technologie waterverontre in ig ing; 
- WIR, mil ieu-toeslag. 

3.1.4. Stim ulering door de Commissie Milieu en Industrie 

De ontwikkel ing en toepassing van mil ieuvriendel i jke («schone») techno-
logie speelt voor het verwezenli jken van de mi l ieudoelstel l ingen een uiterst 
belangri jke rol ; de hiervoor benodigde research en ontwikkel ing moet in 
principe zoveel mogeli jk binnen de industr ie zelf geschieden en de uiteinde-
lijke toepassingen en het onderzoek moeten zoveel mogel i jk op elkaar afge-
stemd zijn en geïntegreerd zijn in een totale bedri j fsvoering. Goed overleg 
tussen overheid en industr ie is daarom een voorwaarde. 

Sinds het begin van de 70-er jaren fungeerde daartoe onder meer de com-
missie Mi l ieuhygiëne en Industrie, waar in naast vertegenwoordigers van 
het Directoraat-Generaal voor de Mi l ieuhygiëne zitt ing had een aantal verte-
genwoord igers van het Bureau Mi l ieuhygiëne van de Raad van Nederlandse 
Werkgeversverbonden (VNO/NCW). Tevens waren ver tegenwoord igd TNO 
en het Minister ie van Sociale Zaken. Deze commissie stelde zich na enige ti jd 
ten doel knelpunten te signaleren die optreden bij de ontwikkel ing en toe-
passing van mil ieuvriendel i jke produktietechnieken en -processen en bij de 
ontwikkel ing van mil ieuvriendel i jke produkten. Tevens wi l len zij aanbevelin-
gen doen omtrent de wijze, waarop deze ontwikkel ingen kunnen worden ge-
st imuleerd. Men bevorderde dat een aantal ontwikkel ingsprojecten werd ge-
fo rmu leerd . Via bedri j fstaksgerichte werkgroepen streefde de commissie 
naar technologische oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Een 
pragmatische benadering stond voorop. Een aantal projecten werd tot uit-
voer ing gebracht, en een en ander kwam tot stand met betrekking tot geza-
menli jke meningsvorming, voor l icht ing etc. 

De belangrijkste activiteiten hebben zich gericht op: 

Bestrijding van luchtverontreiniging 

- verminder ing van st ikstofoxide bij salpeterzuurfabrieken; 
- verminder ing van st ikstofoxide bij grote vuurhaarden; 
- verminder ing u i tworp i jzergieteri jen; 
- verminder ing u i tworp dieselmotoren (inclusief geluidreduct ie); 
- asbestvervanging; 
- koppel ing van ol ievergassing met elektr ici teitsopwekking 
- verminder ing van stofemissie bij op- en overslag. 

Bestrijding van waterverontreiniging (aan de bron) 

- reductie chroomemissie lederindustr ie; 
- reductie organische vervui l ing lederindustr ie; 
- reductie waterverontre in ig ing text iel industr ie; 
- ontwikkel ing van de anaërobe zuiveringstechniek voor industrieel afval-

water; 
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- verwijdering van zware metalen uit afvalwater door middel van vloei-
stofextractie bij verzinkerijen en rayonindustrie; 

- reductie van fosfaten in wasmiddelen; 
- zoeken van oplossingen voor de lozing van fosforzuurgips. 

Vermindering van de afvalstroom 

- hergebruik van bouw- en sloopafval; 
- verwerking van metaaalhydroxide-slibstoffen onder andere via anion-

wisseling. 

In mei 1979 is de commissie door de Ministervan Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne geformaliseerd tot de Commissie Milieu en Industrie, dit in 
overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en Verkeer en 
Waterstaat, die ook in deze commissie vertegenwoordigd zijn. 

Een regelmatig terugkerend punt van discussie bij de samenwerking met 
het bedrijfsleven is de vraag of voor een bedrijfstaksgewijze benadering dan 
wel voor een specifieke of individuele benadering moet worden gekozen. 
Binnen de Commissie Milieuhygiëne en Industrie is de ervaring opgedaan, 
dat een bedrijfstaksgewijze benadering lang niet altijd tot optimale resulta-
ten leidt. Van de andere kant bezien is een individuele behandeling niet altijd 
aantrekkelijk vanwege verwijten met betrekking tot concurrentievervalsing, 
maar ook vanwege soms geringere milieuhygiënische verdiensten. 

Momenteel wordt binnen de Commissie gesteld, dat projectvoorstellen in 
ieder geval dienen te worden getoetst op de mogelijkheid van gezamenlijke 
uitvoering en op toegankelijkheid van de resultaten voor derden. Men ac-
cepteert evenwel, dat er redenen kunnen zijn om een meer individuele be-
handeling te kiezen. 

3.1.5. Evaluatie van enige instrumenten met het oog op de mogelijke bevor-
dering van technologische ontwikkeling 

Bij stoffen met een sterk toxisch, persistent en accumulerend karakter, die 
bij lozing een acuut gevaar vormen voor het milieu, zijn verbods- en gebods-
bepalingen het meest adequate instrument. Deze bepalingen kunnen de 
voorwaarden vormen, die in vergunningen worden vastgelegd. De voorde-
len van dergelijke reguleringen zijn de grotere zekerheid ten aanzien van de 
terugdringing van vervuiling zowel qua omvang als qua tijd en de duidelijk-
heid ervan. Algemeen geldende voorschriften hebben het nadeel dat weinig 
rekening kan worden gehouden met de uiteenlopende kostenstructuur van 
individuele bedrijven en met de uiteenlopende technische mogelijkheden 
van de afzonderlijke bedrijven. Indien het algemene voorschriften betreft 
waaraan in de toekomst moet worden voldaan, bestaat het gevaar dat de 
technische ontwikkeling zoals die nog tot stand moeten komen tevoren niet 
voldoende nauwkeurig kan worden verdisconteerd. 

Bij bestrijding van minder schadelijke verontreinigingen kunnen meer glo-
baal werkende instrumenten zoals heffingen worden toegepast. Door in het 
prijsmechanisme de nadelige effecten van de milieuverontreiniging tot 
ontwikkeling te brengen, kunnen milieuheffingen bijdragen aan beperking 
van de verontreiniging. Er is een continue prikkel aanwezig tot ontwikkeling 
van milieuvriendelijkere produktieprocessen en produkten. Dit instrument is 
vooral nuttig, als veel substitutie-mogelijkheden (zowel in produktie- als in 
consumptiesfeer) aanwezig zijn of als aan bestaande processen nog veel kan 
worden verbeterd. 

Overwegingen voor de overheid om gebruik te maken van haar directe in-
strumentarium zijn onder meer: 

- Er komt betere informatie-uitwisseling met betrokkenen tot stand. 
- Het betrokken zijn bij bij voorbeeld onderzoek en ontwikkeling geeft de 

overheid de mogelijkheid met meer kennis van zaken het indirecte instru-
mentarium toe te passen. 
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- Er zijn meer mogelijkheden milieubeleid op andere beleidsdoelstellin-
gen af te stemmen, met name ook via de bevordering van innovatie. 

- Het ondersteunen van belangrijke niet direct rendabele initiatieven van-
uit de industrie. 

- Overheidsvoorlichting met betrekking tot (toekomstige) beleidsmaatre-
gelen blijkt een belangrijke impuls tot innovatie te vormen. 

3.2. Aanbevelingen voor versterking van het instrumentarium 

Waar is kans op versterking van het innovatiebeleid vanuit het milieube-
leid en via welke wegen (instrumenten) zou dat kunnen geschieden? 

Bij beantwoording van deze vraag is als uitgangspunt gehanteerd dat al-
leen de invloed, die de overheid kan uitoefenen, wordt beschreven, maar ui-
teraard dient de betrokkenheid van de Nederlandse industrie zo groot moge-
lijk te zijn. 

De in hoofdstuk 3 beschreven directe instrumenten leiden rechtstreeks tot 
bevordering van innovatie. Mogelijke versterking van het instrumentarium 
laat zich samenvatten in de volgende drie hoofdpunten: 

1. Directe opdrachten door de overheid (marktverkenningen nationaal en 
internationaal, studies, onderzoekopdrachten, ontwikkelingsprojecten). 
Hierbij moet aan de volgende aanpak worden gedacht: 

a. Inventarisatie van belangrijke nationale en internationale milieuhygië-
nische knelpunten. 

b. Inventarisatie van technische oplossingen die de Nederlandse indus-
trie daarvoor kan of zou kunnen bieden. 

c. Selectie van ontwikkelingsprojecten op grond van de resultaten van a 
en b. 

d. Overheidsopdrachten voor R en D, ontwikkelingsprojecten. 
e. Het ter beschikking stellen van de resultaten aan de Nederlandse indus-

trie. 
2. Het duidelijk maken van de behoefte: het tijdig bekend maken van de te 

verwachten reguleringen (Indicatief meerjarenprogramma's en de vertaling 
daarvan op micro-niveau; formulering van de in de komende jaren benodig-
de milieutechnologie; het in overleg met industrie formuleren van de tech-
nologische knelpunten). De marktverkenningen van (1) spelen hier weer een 
rol, evenals de consumenteninformatie en de educatie. 

3. Sturen van de R en D, die plaatsvindt in eigen en in andere onderzoek-
instituten en bij universiteiten en hogescholen; inschakelen van het onder-
zoekpotentieel ten behoeve van de milieutechnologie. 

ad 1. Vanuit Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt de weg via de con-
crete (en dikwijls toch specifieke) opdrachten als de meest belovende geken-
schetst. Door projectgewijze benadering zijn de betrokkenen (met name in-
dustrie) directer in te schakelen dan via generieke maatregelen of via sturing 
van de overheids-R en D. Op basis van informatie afkomstig van marktverken-
ning, enquêtes, bedrijfstakstudies en van overleg met industrie (bij voor-
beeld in de commissie Milieu en Industrie) kan tot selectie en mogelijkheden 
worden gekomen, waarbij de industrie gemotiveerd is en er aansluiting is bij 
de kennis van zaken en het vernuft, dat binnen de industrie aanwezig is en 
bij de R en D, die daar reeds plaatsvindt. Het reeds genoemde anticiperen op 
toekomstige milieuwensen en het voorspellen van kennis, die nodig zal zijn, 
krijgt een stimulans in een overleg tussen industrie en overheid, waarbij de 
overheid niet alleen reguleringen hanteert. Om ten opzichte van de bestaan-
de situatie het bovenstaande meer vorm te geven, zou het overleg overheid 
- industrie een nog meer geïntegreerd karakter moeten dragen. 

Aanbevelingen verdient het om parallel aan het overleg overheid-indus-
trie zoals in de genoemde Commissie Milieu en Industrie de coördinatie tus-
sen de betrokken overheden te versterken. 

In het kader van deze coördinatie zal gestreefd worden naar afstemming 
van de ondersteuning van producent van apparatuur met die van gebruiker 
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van apparatuur. De toenemende aandacht voor kleinschalige initiatieven 
speelt hierbij een rol. Een voorbeeld van de samenwerking om aan de ont-
wikkeling en toepassing van milieutechnologie een bijdrage te leveren is het 
gezamenlijk voornemen van de Ministers van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne en van Economische Zaken om een oproep voor projectvoorstellen in 
de Staatscourant te plaatsen en gelden ter beschikking te stellen van voor-
stellen, die aan gezamenlijk opgestelde criteria voldoen. 

Ad 2. Wat het duidelijk maken van de behoefte (zie boven) betreft komen 
de activiteiten met betrekking tot voorlichting, samenwerking en overleg ex-
tra naar voren. Het is goed mogelijk het milieubeleid in de komende jaren in 
grote lijnen te schetsen, zodat men programmatisch te werk kan gaan bij de 
bevordering van de (benodigde) innovatie. In de bijlage wordt een voor-
beeld gegeven van de te verwachten technologie. In samenwerking tussen 
TH.'s, TNO en andere onderzoekinstellingen en in overleg met industrie kun-
nen de benodigde programma's voor innovatie worden geformuleerd. De 
moeilijkheid blijft de wisselwerking tussen techniek en beleid. Via een syste-
matische en programmatische aanpak zullen knelpunten eerder worden ge-
signaleerd. 

Ad 3. Uiteraard speelt ook de wetenschapswereld een grote rol bij de rich-
ting, die de R en D op dit gebied opgaat. Als het R en D-potentieel ingezet 
wordt mede ten behoeve van een gecombineerd beleid met betrekking tot 
innovatie en selectieve groei, zou dit werk kunnen plaatsvinden op het ge-
bied van milieuhygiëne of milieubeheer. Vanuit het facet milieu zou men een 
systematiek kunnen ontwikkelen om de in het R en D-potentieel aanwezige 
capaciteiten in te zetten ten behoeve van de (industriële) vernieuwing. 

Wat betreft bestaande fora, met uitzondering van de Commissie Milieu en 
Industrie, zoals de LaSOM (Landelijke Stuurgroep Onderzoek Milieuhygiëne) 
en de COM-TNO (Commissie voor Onderzoek ten dienste van het milieube-
heer) wordt gesteld dat deze ten aanzien van de bevordering van technolo-
gie meestal (nog) geen rol van betekenis spelen. Zij richten zich meer op on-
derzoek naar de kwaliteit van het milieu en naar oorzaken en effecten van 
milieu-aantasting. Wel heeft de COM-TNO een rol van betekenis gespeeld bij 
het aandragen van oplossingen voor de problemen in de aardappelmeelin-
dustrie. 

Van de te vormen sectorraad (Natuur en Milieu) mag verwacht worden, 
dat deze de brede oriëntatie zal aangeven van het onderzoek op het gebied 
van het milieubeheer. Hieruit kunnen aanknopingspunten worden geboden 
voor het innovatiebeleid. 

In de commissie Milieu en Industrie zal de wetenschapswereld in zoverre 
een rol hebben, dat slechts tamelijk uitgewerkte voorstellen, die zich richten 
op praktische toepassing op korte termijn kunnen worden ingebracht. Beide 
ondergetekenden zullen daarom, in samenwerking met hun collega van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne een systematisch onderzoek doen uit-
voeren enerzijds naar de sterke en zwakke punten van het Nederlandse be-
drijfsleven bij het reageren op de nationale en internationale ontwikkeling 
op het gebied van de milieuhygiëne, maar anderzijds ook naar de mogelijk-
heden, die het Nederlandse R en D-potentieel in het raakvlak van milieu en 
innovatie te bieden heeft. 

Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat zoals eerder vermeld binnen de 
vakministeries reeds toegang bestaat tot de onderzoekwereld via de eigen 
onderzoekinstituten als de Rijksinstituten voor Drinkwatervoorziening, voor 
de Volksgezondheid en voor de Zuivering van Afvalwater (RID, RIV, RIZA) en 
Stichtingen Onderzoek Rijksafvalwater (STORA) en Verwijdering Afvalstof-
fen (SVA). Van deze bestaande kanalen moet zoveel mogelijk gebruik wor-
den gemaakt. 

Universiteiten en hogescholen hebben een belangrijke inbreng gehad 
door hun onderzoek naar de kwaliteit van het milieu en naar de mate van 
aantasting ervan. Innovaties die voor industrie en andere betrokkenen waar-
devol zouden kunnen zijn, zijn echter slechts incidenteel tot stand gebracht. 
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Een samenwerking op projectbasis tussen universitaire instellingen en de 
industrie geeft dikwijls de beste resultaten (bij voorbeeld de ontwikkeling 
van de anaërobe zuiveringstechniek). 

Over de consumentenorganisaties kan worden gezegd, dat deze op ditter-
rein een potentieel belangrijke rol spelen. Deze rol verdient versterking ge-
richt op een betere afstemming tussen consument en producent.Verwezen 
wordt naar de recente nota «Consumptiebeleid». 

4. KORTE SAMENVATTING 

Mede door het milieubeleid van het laatste decennium zijn bestrijdings-
technieken en -apparatuur tot stand gekomen. Dit beleid werd gevoerd met 
wetten en regels die veelal betrekking hebben op deelterreinen als verontrei-
niging van het oppervlaktewater, afvalstoffen, luchtverontreiniging en ge-
luidhinder. Daarbij wordt gesignaleerd dat alhoewel binnen het bedrijfsle-
ven zonder veel steun van de overheid tal van innoverende activiteiten heb-
ben plaatsgevonden, dikwijls slechts het minimum aan toegevoegde bestrij-
dingstechniek werd geïnstalleerd en pas in de laatste jaren meer belangstel-
ling is ontstaan van het ontwikkelen en toepassen van procesgeïntegreerde 
voorzieningen. 

Op sommige gebieden is zelfs sprake van enige achterstand ten opzichte 
van bepaalde andere landen. 

Er wordt vervolgens toegelicht dat een meer systematische stimulering 
van innovatie op het gebied van milieutechniek bijdraagt zowel aan de doel-
stellingen van het innovatiebeleid als aan die van het milieubeleid. Vervol-
gens wordt geschetst hoe de verschillende instrumenten die de overheid ten 
dienste staat om de milieudoelstellingen te bereiken, tot innovatie kunnen 
leiden en hoe technologische vernieuwing op haar beurt aan het milieube-
leid ten dienste kan zijn. In deze notitie wordt aangegeven welk instrumen-
tarium hiervoor beschikbaar is en hoe dit versterkt kan worden. 

Voorgesteld wordt daartoe het bestaande overleg overheid - bedrijfsleven 
(bij voorbeeld in de Commissie Milieu en Industrie) een nog meer geïnte-
greerd karakter te geven; dat wil zeggen het ontwikkelingspatroon van de 
milieuwensen in binnen- en buitenland en prognoses ten aanzien van de be-
nodigde technologie waar Nederlandse bedrijven op zouden kunnen inspe-
len dient in dat overleg in samenhang te worden bezien. 

Concrete (en dikwijls toch specifieke) opdrachten door de overheid wor-
den als de meest belovende weg gekenschetst. Door een tijdige en gecoördi-
neerde prestatie van het milieubeleid kan tevens worden bereikt, dat syste-
matischer prikkels ontstaan ter bevordering van innovaties. 

Ook wordt voorgesteld een systematisch onderzoek uit te voeren naar de 
sterke en zwakke punten van de Nederlandse milieugoederenindustrie en 
naar de mogelijkheden van de inzet van het Nederlandse R en D-potentieel 
ten behoeve van gecontinueerd beleid met betrekking tot innovatie en mi-
lieu. 

Dit onderzoek moet aangeven, hoe ingespeeld kan worden op elders in de 
innovatie beschreven voornemens met betrekking tot de inschakeling van 
het R en D-potentieel. 

BIJLAGE 

Voorbeeld van technologie 'op komst' in de verschillende milieusectoren 

Lucht 

- Technologie ter ontzwaveling van rookgassen van olie- en kolengestook-
te vuurhaarden (voornamelijk reeds ontwikkeld in USA en Japan, maar ge-
zien specifiek Nederlandse omstandigheden aanpassing van de technologie 
nodig). 
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- Technologie ter ontzwaveling van brandstoffen. 
- Ontwikkeling nieuwe relatief milieuvriendelijke verbrandingstechnolo-

gie (wervellaagverbranding, vergassing). 
- Ontwikkeling fornuis- en ketelsystemen met lage uitworp van stikstofoxi 

den. 
- Apparatuur ter vermindering stankhinder (enerzijds verfijning filterap-

paratuur, anderzijds procesaanpassingen). 
- Vermindering stofemissie met name bij op- en overslag (geavanceerde 

gesloten transportsystemen). 
- Behandeling van produkt door toevoegingen (vet, vocht) of korstvor-

mend materiaal, geavanceerde afzuigsystemen. 
- Beperking emissies door aanpassing motoren (dieselmotor, bromfiets-

motor). 

Water 

- Verdere ontwikkeling van anaërobe zuivering van industrieel afvalwa-
ter, ook bij afvalwater met zwavel- en stikstofverbindingen. 

- Ontwikkeling fermentatie en andere processen ter terugwinning van 
grondstoffen uit afvalwater. 

- Verdere ontwikkeling van ultrafiltratie en hyperfiltratietechnieken. 
- Ontwikkelingen absorberende harsen. 
- Verdere ontwikkelingen droge en natte koeltorens. 
- Ontwikkelingen van technieken ter reductie van zware metalenemissies 

(vervanging van spoelbaden, andere processen etc). 
- Terugwinning van zware metalen door middel van ionenwisseling, 

vloeistofextractie, fluid bed electrolyse etc. 
- Vervanging van fosfaten in wasmiddelen. 
- Processen ter reductie of terugwinning organisch materiaal in afvalwa-

ter van de textiel- en lederindustrie. 
- Hergebruik water na desinfectie (bij voorbeel met behulp van UV-stra-

ling). 

Afval 

- Verfijnde analysetechnieken met betrekking tot metaalverbindingen en 
andere anorganische verbindingen. 

- Behandeling zware metalen bevattende afvalstoffen met vloeistofex-
tractie, selectieve ionenwisseling, fluid bed electrolyse, precipitatie, etc. 

- Hergebruik van met name anorganische afvalstoffen in bakstenen, te-
gels, dakpannen, cement, asfalt, akoestische materialen. 

- Hergebruik vliegas en slakken in plaats van mergel, cement, zand of 
grint. 

- Verbrandingstechnieken met benutting van de warmte. 
- Optimalisatie huisvuilscheidingstechnieken en hergebruik van de frac-

ties. 

Geluid 

- Optimalisatie koelventilatoren. 
- Ontwikkeling geluidschermen langs (spoor)wegen. 
- Trilling isolerende constructies omkastingen etc. 

Bodem 

- Isolatietechnieken. 
- Signaleringsapparatuur. 
- Bodemmaterialen (be-)sparende produktie- en bouwtechnieken. 
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Milieugevaarlijke stoffen 

- Vervanging van asbest in diverse toepassingen. 
- Vervanging van drijfgassen, die de ozonlaag zouden kunnen aantasten. 
- Selectievere en minder persistente bestrijdingsmiddelen. 

NB: Vanwege hun specifiek karakter is het ondoenlijk veel proces-geïnte-
greerde voorzieningen op te nemen. Bovendien zijn deze ook het moeilijkst 
te voorzien, vanwege het dikwijls nog ontbreken van een markt. 
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Bijlage 10 
Innovatie in de bouwnijverheid en in 
het bijzonder in de woningbouw 

1. INLEIDING 

In deze bijlage wordt eerst een schets gegeven van de ontwikkelingen en 
mogelijkheden met betrekking tot technologische innovatie die gerelateerd 
zijn aan het bouwen. De bouwnijverheid is een belangrijke bedrijfstak. Bo-
vendien zijn de bouwnijverheid en de bouwmarkt zo eigengeaard dat de mo-
gelijkheden tot vernieuwing, het verloop van innovatieprocessen, en de mo-
gelijkheden tot beïnvloeding ervan, afwijken van wat in de overige industrie 
en ook in de dienstverlening wordt aangetroffen. Voor de bouwmarkt, die 
bestaat uit woningbouw, utiliteitsbouw en weg- en waterbouw etc, zal ver-
volgens een analyse worden gegeven van het beleid van de overheid ten 
aanzien van belangrijke ontwikkelingen in de woningbouw en van de wijze 
waarop technologische ontwikkelingen een afspiegeling vormen van maat-
schappelijke ontwikkelingen. Daarna zullen enkele zwaartepunten aan de or-
de komen waarop in de komende jaren de nadruk zal moeten vallen bij de 
begeleiding en stimulering door de overheid van onderzoek gericht op tech-
nologische innovatie ten behoeve van de woningbouw. Veel van de aange-
duide analyses en vernieuwingsmogelijkheden zijn vanzelfsprekend van 
bredere betekenis dan alleen op het gebied van de woningbouw. 

2. TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE BOUWNIJVERHEID 

Deze bedrijfstak, één der oudste in de menselijke samenleving, heeft he-
den ten dage in beginsel nog steeds dezelfde doelstelling als duizenden ja-
ren geleden: het voorzien in de behoefte van de mens naar beschutting te-
gen klimaat en buitenwereld. Het is dan ook geen wonder dat de bouwnij-
verheid zich kenmerkt door een grote mate van traditie en ambachtelijkheid 
zowel in het ontwerp als in de uitvoering. Experimenten hebben mede door 
de lange levensduur van bouwwerken veel tijd nodig om tot gemeengoed in 
de algemene bouwpraktijk uit te groeien. Van betekenis is ook de afhanke-
lijkheid van grondstoffen, die soms op nationaal, maar zeker op internati-
onaal niveau, sterk kan verschillen. Deze gebondenheid wordt versterkt door 
klimatologische omstandigheden, die van regio tot regio grote verschillen 
vertonen. Ten slotte is de bedrijfstak behoeftevolgend: sociale en culturele 
veranderingen beïnvloeden de technische veranderingen en organisatori-
sche voorwaarden. 

Ondanks deze «behoudende» schets zijn er in de bouwnijverheid belang-
rijke innovaties geweest. Kortheidshalve worden hier slechts voorbeelden 
uit deze eeuw vermeld: zoals de toepassing van spouwmuren bij gebouwen 
en wegenbouwmachines bij de aanleg van (auto)wegen. Na 1945 heeft de 
mechanisatie in de industrie een grote vlucht genomen. In de bouwnijver-
heid kwam dit tot uiting in beter en sneller transport van kranen op de bouw-
kraanplaats. Ook van na 1945 is de tendens in fabrieken onderdelen van 
bouwwerken als elementen te vervaardigen, waardoor het werk op de 
bouwplaats sneller en doelmatiger kan verlopen. 

De gietbouw, begonnen in de zestiger jaren en daarna steeds geperfecti-
oneerd, heeft deze tendens gedeeltelijk teruggedrongen. 
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De opvoering van de arbeidsproduktiviteit en het verkrijgen van betere 
werkomstandigheden in de bouw zijn verder mogelijk geworden door ver-
nieuwingen in de constructie van elektrisch en pneumatisch handgereed-
schap. 

In de baggertechniek, een tak van nijverheid waarin Nederland toonaan-
gevend is, kan na de (emmer)baggermolen de volgende trits innovaties wor-
den genoemd: de cutterzuiger, de sleephopper en het baggereiland, waarbij 
in deze volgorde op steeds grotere diepte kan worden gebaggerd, wat nodig 
is voor diepstekende schepen als de olietankers. Aansluitend moet de off-
shore-activiteit worden genoemd, een innovatie van de eerste orde. Wat be-
treft de natte waterbouw kan Nederland de toets der kritiek doorstaan. De 
grote waterstaatkundige werken zoals onder andere de Deltawerken getui-
gen daarvan. De natte-waterbouwtechniek levert een belangrijke bijdrage 
aan onze export. 

Zoals reeds vermeld speelt de bouwnijverheid in op de culturele en soci-
ale veranderingen in de maatschappij. Een voorbeeld daarvan is de stads-
vernieuwing, waarbij van grootschaligheid naar kleinschaligheid wordt 
overgegaan. In de renovatie is er vraag naar aangepaste materialen, zoals 
plaatmaterialen voor wanden en complete natte cellen. Behalve innovatie-
technieken, zoals het systeem voor het maken van nieuwe funderingen on-
der bestaande gebouwen, zijn organisatietechnieken en -procedures ook 
van groot belang. 

Een hoofdstuk apart betreft het inspelen op de energieschaarste. Sinds de 
eerste waarschuwingen in 1973-1974 wordt alom gezocht naar methoden 
en constructies die het mogelijk maken in de gebruiksfase van bouwwerken 
met een laag energieverbruik te kunnen volstaan. In de naaste toekomst mo-
gen innovaties worden verwacht op het gebied van zonnecellen en warmte-
pompen, terwijl door de ontwikkeling van microprocessoren een optimaal 
rendement van de toegevoerde energie kan worden verkregen. Wil zonne-
energie een meer dan marginale rol spelen dan moet het probleem van 
warmteopslag gedurende een paar etmalen tot een heel seizoen worden 
opgelost. Niet verwacht mag worden dat er één «zaligmakend» systeem is, 
maar afhankelijk van plaatselijke omstandigheden zullen verschillende sy-
stemen moeten worden ontwikkeld. 

Behalve de energieschaarste dienen zich ook in de grondstoffensector 
schaarsten aan. Tegelijkertijd zal een oplossing gevonden moeten worden 
voor hergebruik van het vele vrijkomende puin en ander afval. Hieruit mo-
gen innovaties worden verwacht in de richting van recycling van beton- en 
baksteenpuin, de toepassing van afvalgips, zwavel en vliegas, voorname-
lijk te gebruiken in de wegenbouw. In aansluiting hierop kan genoemd wor-
den het zoeken naar methoden om de vervangbaarheid van minder duurza-
me onderdelen mogelijk te maken. 

Van geheel andere aard zijn innovaties op het gebied van bouwprocesbe-
heersing. Computerprogramma's kunnen het ontwerp-proces verbeteren, in 
het bijzonder de integratie van bouwfysische aspecten in het ontwerp. 

Het grote aantal betrokkenen in het bouwproces brengt communicatie-
vraagstukken met zich mee. Het algemene streven naar verbetering van de 
informatieverzorging zal leiden tot het ontwikkelen van technieken en hulp-
middelen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan geautomatiseerde 
systemen en standaarddocumenten zoals standaardbestekken. 

Niet alleen op dit terrein kan de overheid een stimulerende rol spelen. Zij 
kan ook aanzetten geven tot technologische vernieuwingen. Daar waar de 
overheid zelf opdrachtgever is, is het mogelijk een op innovatie gericht op-
drachtenbeleid te voeren. Men denke aan energiebesparende bouwmetho-
den in gebouwontwerpen en aan integrale kwaliteitsbeheersing in het pro-
duktieproces, waarvoor (meet)instrumenten moeten worden ontwikkeld. 

De bouwnijverheid wordt gekarakteriseerd door een groot aantal midden-
en kleinbedrijven. In het innovatiebeleid van de overheid moet worden inge-
speeld op de aan de kleinschaligheid inherente voordelen, zoals op de klant 
afgestemde service, maatwerk, specialisatie op onderdelen of kleine series 
eindprodukten. 
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Hoewel, zoals in de aanvang vermeld, de bouwnijverheid van oudsher ge-
bonden is aan tradities en aan de mogelijkheden binnen de regio's, blijkt dat, 
steunend op prognoses die binnen de overheid worden opgesteld en waar-
uit toekomstige behoeften kunnen worden afgeleid, door de overheid een 
innovatiebeleid gevoerd kan worden. 

3. INNOVATIE IN DE WONINGBOUW 

3.1. De ontwikkeling van de woningbouw in Nederland van 1945-1970 

Het overheidsbeleid op het gebied van de volkshuisvesting is er steeds op 
gericht geweest aan bewoners tegen redelijke kosten op een zo doelmatig 
mogelijke wijze huisvesting te bieden. 

Voor 1940 was de bouwnijverheid voornamelijk een ambachtelijke 
bedrijfstak. Na de tweede wereldoorlog kwam mede onder invloed van de 
grote vraag naar woningen de industriële produktie op gang. De schaarste 
aan middelen betekende een stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe 
bouwmaterialen en bouwsystemen. Vooral in de zestiger jaren zijn daaraan 
grote impulsen gegeven, niet in het minst door het stimuleren van nieuwe, 
geavanceerde technieken en van arbeidbesparende bouwmethoden en 
door het bevorderen van de bijbehorende organisaties. 

Daardoor kwamen vooral grootschalige woningbouwprojecten tot stand 
(dikwijls uitgevoerd in hoogbouw), wat weer resulteerde in het ontstaan van 
grote ondernemingen, die mede het gezicht van het bouwwezen gingen be-
palen. 

De van oudsher versnipperde en individualistische activiteiten in de wo-
ningbouw zijn daardoor in belangrijke mate gesystematiseerd en tot elkaar 
gebracht, mede dank zij impulsen vanuit de bouwnijverheid zelf. 

3.2. Enige belangrijke ontwikkelingen en het beleid van de overheid in het 
belang van de volkshuisvesting 

De laatste jaren treedt, onder invloed van de veranderde opvattingen om-
trent wonen en samenlevingsverbanden, een verschuiving op in de nadruk 
op het oplossen van de kwantitatieve woningnood naar een nadruk op het 
oplossen van de kwalitatieve woningnood. Dit manifesteert zich onder ande-
re door het stellen van zwaardere eisen en normen door de verschillende 
daarbij betrokken partijen. 

Hierna worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst, alsmede het 
door de overheid te voeren beleid in het belang van de volkshuisvesting. 

a. Er is een duidelijk streven naar kleinere projecten, die ook kleinschali-
ger van aard zijn. De overheid kan hierop inspelen door haar beleid te rich-
ten op het zoeken naar methoden om de kleinere projecten zo efficiënt mo-
gelijk in het totaal van het woningbouwprogramma te laten meelopen. Spe-
ciaal geldt dit voor stadsvernieuwingsgebieden omdat daar de uitwerkings-
omstandigheden vaak extra problemen opwerpen. Bij de uitvoering van klei-
nere projecten zijn ook kleine produktie-eenheden ingeschakeld. De over-
heid dient erop toe te zien dat technologische innovaties op dit terrein door 
middel van beter gestructureerde en gecoördineerde research en kennis-
overdracht ten nutte worden gebracht aan de kleine en middelgrote bouwbe-
drijven. 

b. Tevens bestaat het streven naar grotere variatie in de woningontwer-
pen in functionele zin, qua vorm en gebruik van materiaalsoorten en con-
structiewijze, maar ook in de mogelijkheid van veranderbaarheid (flexibili-
teit). Voor zover het streven naar functionele variatie gedragen wordt door 
een maatschappelijk erkende woonbehoefte, verdient dit streven te worden 
ondersteund. Het ontwerp dient zo doelmatig mogelijk tegemoet te komen 
aan de erkende woonbehoeften. Het streven naar vormvariatie wordt door 
de overheid in zijn algemeenheid niet zonder meer ondersteund. Het gevaar 
bestaat dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en zeer zeker een vrij ster-
ke kostenverhoging tot gevolg heeft. 
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Een te grote variatie in materiaaltoepassing en construct ietypen zal daar-
om ook moeten worden afgeremd. Wat daarentegen het streven naar de 
veranderbaarheid betreft, kan worden gesteld dat de overheid dit met het 
oog op de toekomstige bruikbaarheid van de nu gebouwde won ingen s t imu-
leert. Uiteraard dienen de huidige extra kosten te worden afgezet tegen de 
eventuele toekomstige gebruiksmogel i jkheden. 

c. Ook bij s tadsvernieuwing (veelal u i tgevoerd als kleine bouwprojecten) 
spelen bovengenoemde ontwikkel ingen een rol . Ten aanzien van de wo-
ningbouwverbeter ing dient de overheid de verschuiv ing van het ambachte-
lijke naar de zeer geavanceerde renovatietechnieken te st imuleren. 

Bij dit alles moet men wel bedenken dat we in deze t i jd van economische 
recessie worden geconfronteerd met een voor tdurende kostenst i jg ing. Voor 
een verantwoord volkshuisvest ingsbeleid zullen daarom kostenst i jgingen 
van overheidswege zoveel mogel i jk moeten worden geremd wanneer deze 
niet funct ioneel verantwoord zijn, dat wi l zeggen wanneer ze niet ui tdrukke-
lijk dienen tot vervul l ing van maatschappeli jk erkende woonbehoef ten . 

3.3. Technologische afspiegeling van de maatschappelijke ontwikkelingen 

In de ontwikkel ing van bouwen en wonen treedt een voor tdurende wissel-
werk ing op tussen de maatschappeli jke en economische ontwikkel ing en 
technologische innovatie. In het ver loop van het bouwproces als zodanig 
zijn in de loop der jaren geen grote verander ingen opget reden; de produk-
ten van het bouwproces daarentegen (gebouwen en meer in het bijzonder 
woningen) zijn ten gevolge van de maatschappeli jke ontwikkel ingen sterk 
veranderd qua vo rm, constructie en materiaaltoepassing. 

Het bouwproces 

Ten aanzien van het bouwproces liggen de voornaamste verander ingen 
bij de coördinatiefunctie in het ontwerp en de begeleiding. 

De coördinatie en planning van bouwwerken zou veel doelmat iger dienen 
te worden dan thans het geval is. Dit word t mogel i jk gemaakt door de mo-
derne communicat iesystemen, de integratie van het beslu i tvormingsproces 
en de toenemende beheersing van stor ingen. 

Het werk van de ontwerper word t sterk beïnvloed door de verwachte 
open systeembouw, het beschikbaar komen van gestandaardiseerde onder-
delen van een won ing , zodat bij het ontwerp van produkten van meerdere 
fabrikanten gebruik kan worden gemaakt. Een goede maatbeheersing is 
daarbij onmisbaar (bouwmetrologie) . 

Door de modulaire coördinat ie van maat en plaats is hierbij een grote ma-
te van variatie mogeli jk. Voorts word t hierdoor de integratie van het besluit-
vormingsproces op de verschi l lende planningsniveaus, te we ten : ruwbouw 
+ afbouw, installatie en inr icht ing bevorderd, door een structuur te bieden 
voor de ontkoppel ing van beslissingen. In het algemeen zal de technologi-
sche ontwikkel ing zich richten op deze ontkoppel ing. Behalve de modulai re 
coördinat ie zijn een duideli jke marktsegmenter ing, betere verbindingstech-
nieken en een betere communicat ie voorwaarden voor deze ontkoppel ing. 

De woning 

Wat de won ing betreft hebben zich op vele onderdelen en details reeds ve-
le ontwikkel ingen voltrokken als gevolg van maatschappeli jke impulsen. Het 
ligt in de verwacht ing dat zich ten gevolge van voortgaande maatschappeli j -
ke veranderingen nog vele nieuwe technologische ontwikkel ingen zullen 
aandienen. Om deze wat meer in het bijzonder aan te geven, is een indel ing 
gemaakt in de onderdelen: 
a _ ruwbouw; 
b _ a fbouw; 
c - installaties. 
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a. Ruwbouw 

Ruimere toepassing van gietbouw en dragende kalkzandsteen hebben het 
traditionele metselwerk vervangen. Het gebruik van zelfdragende prefab-
elementen en ook kleinere prefab-onderdelen zal toenemen. Houtskelet-
bouw en in wat mindere mate metaalskeletbouw komen voor woningbouw 
wat meer op de voorgrond dan tot nu toe het geval was. Voor vloeren gaan 
prefab-elementen de boventoon voeren. Ook voor daken komen grote ge-
prefabriceerde (goed geïsoleerde) dakelementen in zwang, waardoor spant-
constructies overbodig worden. Geprefabriceerde dakkapellen van kunststof 
vinden steeds meer toepassing. 

Het bouwen zal nauwkeuriger worden waar modulaire concepties de over-
hand zullen krijgen. De coördinatie van maat en plaats, de open bouwsyste-
men en bouwmetrologie zijn evenzovele noodzakelijke voorwaarden voor 
het tot stand komen van deze concepties. 

In de komende jaren zullen aan deze ontwikkelingen extra aandacht en sti-
mulans moeten worden gegeven. Aan de voorwaarden daarvoor lijkt te wor-
den voldaan. 

Deze wijze van werken zal een sterkere scheiding tussen ruwbouw en af-
bouw mogelijk maken, hetgeen een groot voordeel is voor de consument. 

Ruwbouw en afbouw zullen daardoor steeds gespecialiseerder worden, 
hetgeen zal kunnen leiden tot afzonderlijke bedrijven voor deze werken. 

b. Afbouw 

Door toename van exploitatiekosten en toenemende kwaliteitseisen zullen 
fysische eigenschappen van woningen voortdurend verbeterd worden. Dit 
betreft vooral de warmte- en geluidsisolatie en de vochtbeheersing. 

Brand- en inbraakbeveiling krijgen meer aandacht, terwijl toekomstig on-
derhoud reeds in de ontwerpfase wordt geminimaliseerd. De grote lijn in de-
ze ontwikkelingen is het streven naar technologieën, die het bestaande ver-
eenvoudigen en goedkoper maken. 

Gespecialiseerde geprefabriceerde produkten worden doortoeleveran-
ciers zelf geleverd of geven aanleiding tot het ontstaan van nieuwe multi-
functionele beroepen. 

Voor dit alles is zowel een grotere mate van standaardisatie alsook een 
verdere ontwikkeling van de bouwmetrologie noodzakelijk. De ontwikkeling 
van plaatscoördinatie ter organisatie van de samenhangen tussen ruwbouw 
en afbouw zal steeds belangrijker worden. De normen op het gebied van 
modulaire coördinatie van de woningbouw betekenen reeds een eerste aan-
zet. Deze ontwikkeling, waarin Nederland voorop loopt, houdt mogelijkhe-
den in voor toelevering naar het buitenland. Voor wat de bouwtechniek be-
treft zal de te verwachten toenemende toepassing van dragerinbouwcon-
structies eveneens een grote verandering betekenen. Dit zal een vergaande 
invloed hebben op de afbouwsector. 

c. Installaties 

In deze sector is reeds gerationaliseerd, onder meer in de vorm van prefa-
bricage van leidingstelsels. Toch zullen in de komende decennia nieuwe 
technologieën moeten worden ontwikkeld ten gevolge van het schaarser 
worden van de huidige energiesoorten. Hierbij wordt gedacht aan stadsver-
warming, zonne-energie en het gebruik van warmtepomp en warmteterug-
winning. 

Daarbij zal de eis tot energiebesparing leiden tot nieuwe ontwikkelingen in 
de isolatiekwaliteit van woningen en tot geheel andere verwarmingssyste-
men dan die welke thans gebruikelijk zijn. De isolatie van woningen zal de 
ontwikkeling van (geautomatiseerde) ventilatiesystemen met zich mee-
brengen. Behalve de bovengenoemde zullen vele kleinere innovaties het 
beeld van deze sector veranderen. 
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3.4. Uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit het volkshuisvestingsbe 
leid te stellen aan innovatie in de bouw 

De voortgaande vernieuwing in de opvattingen omtrent wonen en samen-
levingsverbanden is er onder meer de oorzaak van dat de kwantitatieve wo-
ningnood nog steeds niet is opgelost; doch ook de toenemende vraag naar 
betere kwaliteit van de woning vormt een voortdurende uitdaging voor de 
bouwnijverheid om door technische vernieuwingen hieraan tegemoet te ko-
men. 

Er is daarom behoefte aan een duidelijker structureren van de ontwikkelin-
gen en technologische innovatie en aan een betere coördinatie van research 
en kennisoverdracht, opdat met name de kleine en middelgrote bouwbedrij-
ven meer profijt kunnen trekken van de vooruitgang. Daarbij vormt voor de 
overheid echter steeds het belang van de volkshuisvesting het uitgangspunt: 
«Het op zo doelmatig mogelijke wijze huisvesten van bewoners op basis van 
erkende woonbehoeften». Door de voortdurende maatschappelijke ontwik-
kelingen zullen door het bedrijfsleven spontaan allerlei technologische ver-
nieuwingen worden doorgevoerd ten einde zoveel mogelijk tegemoet te ko-
men aan genoemde ontwikkelingen. 

De overheid kan daaraan leiding geven door tijdig de richting aan te geven, 
zodat «wildgroei» wordt voorkomen. 

Zij kan dat doen door te bevorderen dat functionele eisen en kwaliteitsei-
sen voor onderdelen en produkten worden opgesteld. Door middel van 
voorschriften en richtlijnen met betrekking tot de produkten en het bouw-
proces kan zij verder bevorderen dat de tot stand gekomen innovaties alge-
meen worden toegepast. 

Zij dient daarbij zorgvuldig aandacht te besteden aan het milieu, energie-
en grondstoffengebruik, alsmede aan de werkgelegenheid. Als dringende 
voorwaarde dienen daarbij de kosten per wooneenheid binnen nauwe gren-
zen te liggen, willen de woningen voor het gros der woningzoekenden nog 
betaalbaar zijn. Als afgeleide van de overheidsbemoeiingen mag worden 
verwacht dat ook de particuliere ontwerpers de technische innovaties hei-
pen verspreiden. Een intensief kennisoverdrachtsprogramma is daarbij on-
misbaar. 

3.5. Zwaartepunten van onderzoek gericht op technologische innovatie 

Bij de begeleiding en stimulering door de overheid van onderzoek gericht 
op technologische innovatie kunnen voor de woningbouw enige zwaarte-
punten worden aangegeven, waarop in de komende jaren de nadruk zal 
moeten vallen. Deze zwaartepunten zijn: 

a. Modulaire Coördinatie. 
b. Bouwmetrologie. 
c. Scheiding van drager en inbouwpakket. 
d. Energiebesparing. 
e. Geluidwering. 

Hierbij zijn de punten 1, 2 en 3 speciaal voorde woningbouwvan belang, 
terwijl 4 en 5 van meer algemene aard zijn, maar duidelijke consequenties 
hebben voor de woningbouw. In het navolgende zullen we deze zwaarte-
punten wat nader belichten. 

a. Modulaire Coördinatie 

Modulaire Coördinatie heeft als hoofddoelstelling integratie van het ont-
werp, de bouw en het produktieproces. Om dit te bereiken wordt een struc-
tuur ontwikkeld die de ontkoppeling van beslissingen mogelijk moet maken. 
Modulaire Coördinatie vormt daardoor een belangrijk hulpmiddel voor de 
industriële produktie van woningen, omdat daarmee de coördinatie van ont-
werp en produktie tot stand wordt gebracht. 
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Modulaire Coördinatie stelt ontwerpers, bouwers en producenten in staat 
om onafhankelijk van elkaar beslissingen te nemen omtrent maat en plaats 
van bouwdelen. 

Op het moment dat men gekomen is tot een vrij vérgaande plaats- en 
maatbepaling met daaraan gekoppeld een beperking in het aantal typen 
aansluitingen, werkt dat positief op velerlei punten, zoals: betere mogelijk-
heden van op elkaar afgestemde standaardisatie van bouwelementen en 
daardoor grotere uitwisselbaarheid tussen deze elementen met als gevolg 
dat er minder naar ad hoe-oplossingen behoeft te worden gezocht. Produ-
centen kunnen daardoor onafhankelijk van concrete projecten, produkten 
ontwikkelen waarvan ze zeker zijn dat ze passen in allerhande woningen. 
Met andere woorden: dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het bouw-
proces. 

Onderzoek met betrekking tot Modulaire Coördinatie wordt tot nu toe uit-
gevoerd in het samenwerkingsverband TH-Delft (afd. Bouwkunde), Stichting 
Bouwcentrum en Stichting Architecten Research. Het bedrijfsleven is verte-
genwoordigd in de normcommissie die het onderzoek begeleidt. 

Kennisoverdracht omtrent toepassing van Modulaire Coördinatie vindt 
reeds vrij intensief plaats. Met behulp van de zogenaamde «vliegende briga-
des» wordt rechtstreeks voorlichting en hulp geboden aan ontwerpers bij de 
toepassing van de beginselen van Modulaire Coördinatie in het ontwerp. 
Daarbij vindt duidelijk uitwisseling van kennis plaats in twee richtingen: zo-
wel van de onderzoeker naar het bedrijfsleven als omgekeerd. 

b. Bouwmetrologie 

Bouwmetrologie heeft primair tot doel de ontwikkeling van een toleran-
tiestelsel en de bevordering van maatbeheersing in de bouw om aan de tole-
ranties te kunnen voldoen. Een tolerantiestelsel is de eerste voorwaarde 
voor de totstandkoming van een passingssysteem. Na de aanvaarding van 
het tolerantiestelsel is standaardisatie van passingen (aansluitingen) moge-
lijk en daarmee is de producent in staat om de exacte en de voor hem opti-
male afmetingen van nieuw te ontwikkelen produkten te bepalen. 

De ontwerper wordt hierdoor een functiegerichte systeemontwerper. Op 
grond van de functie en prijs van het gebouw stelt hij uit op de markt ver-
krijgbare bouwdelen een gebouw samen. 

De producent heeft tot taak zijn produkten zo te ontwikkelen dat ze univer-
seel inpasbaar zijn. Naarmate hij hier beter in slaagt, wordt zijn afzetmarkt 
groter. De bouwer, in zoverre hij geen fabrikant is van op de bouwplaats ver-
vaardigde grote bouwdelen, heeft tot taak de assemblage van de bouwdelen 
zo uit te voeren dat aan de toepassingsvoorwaarden, wat betreft montage 
van de systeem-bouwdelen, wordt voldaan. Randvoorwaarde blijft het be-
heersen van de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de woning. 

Naast de met het opstellen van en de controle op tolerantie-richtlijnen of 
normen verband houdende speurwerkactiviteiten zal op het gebied van pro-
duktontwikkeling onderzoek nodig zijn. Bij voorbeeld ten aanzien van keuze 
van produktietechnieken, maatvoering, assemblage, etc. Ook zal veel aan-
dacht moeten worden besteed aan kennisoverdracht, omdat in de bouwwe-
reld nog bijzonder weinig kennis omtrent toleranties bestaat. 

Een belangrijk deel van het onderzoek wordt tot nu toe uitgevoerd in een 
samenwerkingsverband tussen IBBC-TNO, de Stichting Bouwcentrum en 
het Adviesbureau voor Kwaliteitsbeleid en Besliskunde. Het bedrijfsleven 
participeert daarbij in de normalisatiecommissie en is betrokken bij het op-
stellen van het jaarlijks onderzoekprogramma. 

c. Scheiding van drager en inbouwpakket 

De drager is dat deel van de woning dat bepalend is voor de gebruiksmo-
gelijkheden en dus de toekomstwaarde, en waarin die onderdelen zitten die 
moeilijk vervangbaar zijn. Het scheiden van drager en inbouwpakket is een 
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nadere structurer ing van het ontwerp-, bouw- en produktieproces, gericht 
op : 

- een meer gecoördineerde inbreng van de verschil lende part icipanten, 
waaronder de bewoners; 

- industriële vervaardiging van de inbouwelementen onafhankeli jk van 
het dragerdeel dat op de bouwplaats vervaardigd zou kunnen worden ; 

- een zo doelmat ig mogeli jke funct ionele variatie en toekomstige aanpas-
baarheid. 

Uitgangspunt hierbij is dat de plaatsing van ruwbouwelementen van het 
structurele deel volgens de plaatsings- en maatregelen van de Modulaire 
Coördinatie voldoende aansluit ing biedt ten behoeve van de variatie. 

d. Energiebesparing 

Energiebesparing in het gehele bouw- en woonproces heeft tot doe l : het 
bevorderen van een rationale en zuinige aanwending van alle energiebron-
nen, afgewogen tegen het belang van de volkshuisvest ing. Van de ontwer-
per zal grote aandacht worden gevraagd voor min imal iser ing van warmte-
verlies bij opt imale functional i tei t van het ontwerp. Voor de bouwer bete-
kent het verwerken van nieuwe isolat iematerialen een zorgvuldige uitvoe-
ring van nieuwe isolatietechnieken. De produkt ie van vele nieuwe isolatie-
materialen zal op de voorgrond staan. Ui tgangspunt hierbij is dat vanuit het 
volkshuisvestingsbeleid de noodzakelijke maatregelen voor energiebespa-
ring geen nadelige gevolgen mogen hebben voor het wooncomfor t en de 
constructie. Als randvoorwaarde geldt dat de verhoging van de woonlasten 
zo gering mogel i jk moet zijn. 

Onderzoek 

Onderzoek naar afzonderli jke technieken zal nodig zijn. Voorbeelden zijn 
studie van bouwkundige randvoorwaarden, besparingspotentieel en kosten-
ontwikkel ing ten aanzien van nieuwe of wein ig ontwikkelde resp. toegepas-
te technieken zoals warmte/krachtkoppel ing, warmtepomp, warmteterug-
w inn ing , zonne-energie en warmte-opslag, studie van energiezuinige be-
stemmingsplannen. Daarnaast zal in de komende jaren gestaag gewerkt 
moeten worden aan de integratie van systeemanalyse, rekenmodel len, com-
puterprogramma's, onderzoekgegevens, statistieken en vuistregels in een te 
ontwikkelen theorie van de interactie tussen de energietechnieken. Ten slot-
te is van belang het wegnemen van kennis- en andere barrières ten aanzien 
van de ruime toepassing van bestaande, bekende energiebesparende tech-
nieken door een intensieve kennisoverdracht. 

e. Geluidswering 

Doel is het verminderen van de geluidshinder in won ingen, afgezet tegen 
het belang van de volkshuisvest ing, nameli jk een zo gering mogeli jke verho-
ging van de woonkosten. 

Consequentie is dat de ontwerper rekening houdt met het rangschikken 
van de vertrekken uit het oogpunt van geluidshinder; ook bij de keuze van 
het materiaal (scheidingsconstructies) dient het aspect van geluidswering te 
worden betrokken. De produktontwikkel ing zal mede gericht moeten wor-
den op verbeter ing van de geluidsisolatie in en tussen woningen. Randvoor-
waarde hierbij is weer dat er een goede verhouding word t nagestreefd tus-
sen de kwaliteitseisen en de beschikbare middelen. Uitgangspunt is het be-
vorderen van een opt imale woonsi tuat ie voor alle bewoners. 

Het onderzoek staat grotendeels ten dienste van kennisoverdracht en 
word t tot nu toe uitgevoerd door: TNO (Instituut voor Gezondheidstechniek 
en Mil ieuhygiëne), deels door de Stichting Bouwcentrum in samenwerking 
met andere R en D-instellingen en de TH-Delft (Technisch Physische Dienst 
TNO-TH). Het bedri j fsleven is ingeschakeld bij de normcommiss ie voor ge-
lu idswer ing. 
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Naast de hiervoor genoemde 5 gebieden waarop het zwaartepunt van de 
bemoeienis door de overheid zal moeten vallen, zijn bij de begeleiding en 
stimulering van technologische innovatie door de overheid in de woning-
bouw nog verschillende andere gebieden en sectoren van belang te achten, 
zoals: informatie- en documentatiesystematiek; automatisering produktie 
en regelgeving; organisatie van de bouw; kwaliteitsbewaking en -beheer-
sing; bouwchemische aspecten; funderingsmethoden, grondmechanica, 
sonderen, en dergelijke; sloopproblematiek, inclusief recycling-onderzoek 
en ontwikkeling van renovatietechnieken. 

Ten slotte zal bovendien aandacht moeten worden gegeven aan alle bij de 
woningbouw behorende ontwikkelingen, zoals de sociale aspecten, de ge-
bruiksgewoonten, de werkmethoden, de ervaring van mislukkingen, enz. 
Ook die aspecten kunnen dienen ter verbetering van de kwaliteit en de eco-
nomie van de woningbouw. 

De gewenste verbetering en versterking van de technologische innovatie 
zal, ook door middel van beter gestructureerde en gecoördineerde research 
en kennisoverdracht, in het bijzonder ten nutte moeten worden gemaakt ten 
behoeve van de kleine en middelgrote bouwbedrijven. 
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