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Leren van de buren
CAREL RUTTEMAN EN HENK DE VRIES
Ruim twee jaar geleden was bijna niemand zich bewust van de potentiële kracht van de kenniseconomie in
Nederland. Anno 2005 is er een actief Innovatieplatform dat topmensen uit bedrijfsleven en overheid heeft
samengebracht. Toch blijft er nog ruimte voor significante verbeteringen.
Een voorbeeld. De overheid stimuleert innovatie nu vooral via subsidies, maar kunnen bedrijven daar ook
goed mee uit de voeten? Bestuursvoorzitter Roell van Druten van technostarter Drivetrain Innovations:
'Toen we net begonnen, hebben we heel veel tijd besteed aan het vinden van subsidies. Dat is eigenlijk
maar ternauwernood goed gegaan, omdat we op gegeven moment nauwelijks meer tijd hadden om met
klanten te praten. Intussen weten we hoe het werkt. Nu zijn we op zoek naar financiering voor de doorstart.
We willen leningen afsluiten, maar het is niet makkelijk om banken te overtuigen.'
Innovatieve ondernemingen hebben dus vooral behoefte aan leningen. Banken zijn over het algemeen niet
zo happig om die leningen te verstrekken. Daarom zou de overheid meer moeten inzetten op borgstellingen,
die tegemoet komen aan de behoefte van zowel ondernemers als financiers en niet blijven hangen in
subsidie denken.
Wijffels constateert net als Van Druten dat organisaties zoals SenterNovem en Kamer van Koophandel
ondernemingen niet goed genoeg ondersteunen. De oplossing zou een gesprek zijn tussen het ministerie
van Economisch Zaken en de betrokken partijen. Dat is niet sterk. Het kabinet neemt het advies niet over,
maar komt ook niet met een alternatief. Hier is een reorganisatie noodzakelijk die leidt tot één loket voor de
ondernemer.
Het kabinet gaat het polderachtige 'sociale innovatie' onderzoeken, waarbij men hoopt dat de sociale
partners in een onderling gesprek de innovatie agenda zullen drijven. Frankrijk pakt het voortvarender aan.
Het agentschap voor industriële innovatie moet daar weliswaar nog worden opgericht, het beschikt al wel
over meer dan twee miljard euro. We kunnen ook wat leren van de Belgen. Zij hebben een prima TTI, het
Imec. Dat heeft ervaring opgebouwd in het koppelen van vraag en aanbod in kennis door middel van
scouts. Wijffels stelt voor om het NWO, dat geen ervaring met marktdenken heeft, deze rol te geven.
Laten we niet vergeten om onze zegeningen te tellen. Prestatie bekostiging van universiteiten en een
aanpak van de verkokering van het Nederlandse kennissysteem waren twee jaar geleden nog ondenkbaar.
Maar wanneer het Innovatieplatform gedurfde keuzes uit de weg gaat, mist ons land toch echt de boot.
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