
Prof. Dr. J.J.J. van Dijck 

Nieuwe wegen in 
technologiebeleid 

De 'organisatie' van het economisch Ieven 
moet vernieuwd worden. Technologiebe
leid moet meer in overeenstemming wor
den gebracht met de maatschappelijke con
text, met ruimte voor nieuwe inzichten en 
denkkaders. Technologie als drager van 
een sterk economisch Nederland vraagt uit
drukkelijk om politieke aandacht. Een toe
komstig regeerakkoord moet voor dit terre in 
verplichtende beleidslijnen bevatten. 

In 1987 verscheen het rapport 'Technolo
gie in een Verantwoordelijke Samenle
ving'1van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA. Het rapport plaatste de ont
wikkeling van de kennisinfrastructuur, van 
natuurwetenschap en technologie in een 
brede samenhang van economische, so
ciale en culturele factoren. In de lijn van het 
denken over spreiding van verantwoorde
lijkheid richtte het rapport zich tot indivi
duen, groepen, ondernemingen, kennis
centra en maatschappelijke organisaties. 
Het rapport wilde niet aileen de publieke 
maar vooral ook de politieke aandacht en 
sturing mobiliseren. Men dacht en denkt 
soms nog te veel dat technologie weliswaar 
'moet' (in economische zin) maar vanuit het 
gezichtspunt van beleid toch een 'black box' 
is. 
De commissie heeft in 1992 de draad weer 
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opgepakt. In een paar jaar tijd zijn techno
logie- en industriebeleid weer het brand
punt van publiek debat en van weten
schappelijke studie geworden. Vergeleken 
met de jaren '80 is de toon opvallend be
zorgd. Nieuw is ook het beschouwen van 
de economische toekomst van Nederland 
in haar uitdrukkelijke internationale inbed
ding. 

Ondanks het belangrijke initiatief van het 
ministerie van Economische Zaken- de pu
blikatie van de nota 'Economie met Open 
Grenzen'- vertoont de politiek aarzeling ten 
aanzien van de stu ring en be'invloeding van 
'aanbod-factoren' van economische ont
wikkeling. Technologie, de kennisinfra
structuur en het 'human capita! (dit is het 
technisch onderwijs) zijn in een hoog-ont
wikkelde kennisintensieve economie facto
ren die de ontwikkeling bepalen. 

Probleemstelling 
Het doel van deze bijdrage is om visies en 
wegen voor sturing, coordinatie en be"fn
vloeding van technologie aan te geven. 
Voor een goed begrip: technologie staat 
voor (natuur)wetenschap en technische 

Prof. Dr. J.J.J. van Dijck (1937) is hoogleraar bedrijfs- en 
organisatiesociologie aan de Katholieke Universiteit Bra
bant. 
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toepassingen - de technologische infra
structuur - die weer verbonden zijn met 
marktgerichte toepassing, dat is nieuwe 
produkten en processen. In een adem moet 
technologiebeleid met industriebeleid wor
den genoemd2 . lndustriebeleid is een veel 
breder begrip en heeft ook betrekking op 
factoren die het algemeen ondernemerskli
maat betreffen (investeringsklimaat, fiscale 
klimaat, collectieve lastendruk, en derge
lijke). lndustriebeleid kan bovendien een 
gerichtheid op een specifieke onderneming 
of een cluster van ondernemingen inhou
den. 

De belangstelling voor 
industrie- en technologie
beleid lijkt omgekeerd 
evenredig aan de 
economische groei 

Het is duidelijk dat technologiebeleid als 
focus van industriebeleid de basis bij uitstek 
is voor het sturen van economische ont
wikkeling op langere termijn. Aile inspan
ningen zijn uiteindelijk gericht op een duur
zame ontwikkeling van bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. Oak is er een samen
hang tussen enerzijds milieubeleid en an
derzijds industrie-, landbouw- en technolo
giebeleid. Om verdere schade aan ons 
milieu te voorkomen en om schade te her
stellen is een gezond en concurrerend be
drijfsleven dat kan investeren in betaalbare 
technologie onontbeerlijk. 

De belangstelling voor industrie- en tech
nologiebeleid lijkt omgekeerd evenredig 
aan de economische groei. De problemati
sche ontwikkeling van het begin van de 
jaren 90, de grate casus van' national cham-
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pions' (Philips, Nedcar, Fokker, OAF, ... , 
wie volgt) zijn onvoldoende reden maar wei 
aanleiding om juist nu anti-cyclisch over 
lange termijn investeringen in kennis en 
technologie na te denken. Men stelt wei 
eens: een miljard investering in 'Research 
en Developmenf(R&D) leidt na zeven jaar 
tot acht miljard produktie. We weten dat het 
huidige kapitalisme - in de zin van Schum
peter - voortgestuwd wordt door weten
schappelijk en technologisch ondernemer
schap. De 'creative destruction' van 
markten, produkten, en processen (tech
nieken) is de motor van innovatie en groei. 
Men stelt in studiedagen van de laatste 
twee jaar: 'er is kennis en kapitaal genoeg 
in Nederland'. 
Waar wringt de schoen dan vooral? Vindt 
de circulatie van kennis en kapitaal in vol
doende mate en voldoende snel (doorloop
tijd) plaats3? Is het systeem van kennispro
duktie en -exploitatie in voldoende mate op 
de kennisvraag van bedrijven, dit is de 
markt, gericht? Zijn ondernemers en 'inves
tors' op lange termijn investering en indus
triele ontwikkeling gericht? Werken onder
nemingen, grate en kleine, en kenniscentra 
onderling effectief samen rand technologi
sche en industriele doelstellingen (targets)? 

De hoofdrichting van suggesties en ad
viezen in deze bijdrage is die van institutio
nele vernieuwing. Onder de druk van inter
nationale concurrentie vraagt vooral de 
'organisatie' van het economische Ieven 
aandacht. lnternationaal-vergelijkende stu
dies hebben het inzicht vergroot in bena
deringen van technologie- en industriebe
leid die 'succesvol' zijn4. Een 
sterkte-zwakte-analyse van het Neder
landse patroon wijst in de richting van een 
ander samenspel tussen maatschappelijke 
actoren (ondernemingen, kenniscentra) en 
van nieuwe kerntaken van overheden. 
lnstitutionele vernieuwing sluit niet aileen 
organisatorische vernieuwing in. Dit proces 
veronderstelt tevens verandering van waar-
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den, normen en regels. Een traditionele na
druk op 'vrij' ondernemerschap en markt
mechanismen vraagt om relativering en nu
ancering. In een complexe economie 
krijgen de creatie en mobilisering van 're
sources' zoals kennis, technologie en 
'human capita! in een nauwe publiek-pri
vate samenwerking hun beslag. Lange ter
mijn-investeringen en het koesteren van 
een technologisch 'industrialisme' beteke
nen een verandering van orientatie bij on
dernemers en investeerders (banken, fi
nanciele instituties, etcetera) en overheid. 

De technologische positie van Neder
land nader beschouwd 
Deskundigen zijn het erover eens dat de 
jaren '80 gekenmerkt worden door een da
ling van produktieve investeringen in Ne
derland. Dit proces ging gepaard met een 
opmerkelijke economische groei en met 
een stijgende investeringsquote vanaf het 
midden van de jaren '80. De investeringen 
in het buitenland (de Verenigde Staten, 
Spanje, en andere Ianden) namen opmer
kelijk toe. 
Verschillende indicatoren met betrekking 
tot technologie wijzen in absolute zin en in 
relatieve zin - dit is internationaal vergele
ken- in een zorgelijke richting. De R&D van 
bedrijven bedraagt in '86 1.4% en in '92 
1.0% van het Bruto Binnenlands Produkt 
(BBP). 
De groeivoet van de publieke en private 
R&D investeringen (het nominale budget) 
vertoont in de peri ode '90-'93 een negatieve 
en dalende lijn (-10.5%)5. In de leidende 
Ianden (Frankrijk en Duitsland) groeien in 
deze periode de technologie-budgetten 
(met 5 resp. 8%). In de groep van volgers, 
de middenmoot, zijn Zwitserland, Noorwe
gen en Zweden snelle groeiers. Deze ian
den zijn vanwege hun identieke 'corporate 
structure', dat wil zeggen een relatief groot 
aantal zeer grote multinationale onderne
mingen (MNO'en) die het economische 
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Ieven bepalen, bijzonder interessant voor 
bedrijfsvergelijking. Wanneer men overi
gens de cijfers van R&Dinvesteringen in 
Nederland corrigeert voor de invloed van 
dalende investeringen van een grote multi
national (Philips) blijkt ons land op een 
0.8%-niveau 'voort te kabbelen' in de ver
gelijking met andere Europese Ianden. An
dere Ianden haken aan bij de top van de in
ternationale rangorde, terwijl Nederland 
achterop raakt. De negatieve trend in de 
overheidsinvesteringen in R&D zette in 
nadat de bedrijfsinvesteringen al een da
lende lijn vertoonden. Dit is een zorgelijke 
ontwikkeling temeer waar de verhouding 
tussen publieke en private investeringen in 
industriele produktie en technologie in Ne
derland, internationaal vergeleken, een 
scheve is (de laatste is belangrijk groterdan 
de eerste). Nederland speelt dus - anders 
dan Zweden en Zwitserland - onvoldoende 
in op haar specifieke industriele structuur. 
Het is opvallend dat relevante industriele 
gebieden in Nederland zoals chemie, olie 
en biotechnologie, geen specifiek publiek 
R&D-instituut kennen (zoals op maritiem en 
luchtvaartgebied). In het afgelopen decen
nium was de agrarische sector, inclusief de 
verwerkingsindustrie, een van de weinige 
sectoren, naast transport en hoogwaardige 
dienstverlening, met een duidelijke toe
name van de werkgelegenheid. Juist deze 
sector kent een 'voorbeeldige' samenwer
king van en kennisinfrastructuur tussen 
R&D-instituten, onderwijs en bedrijfsleven. 

Anders gezegd, de wetenschappelijke en 
technologische voedingsbodem (de pu
blieke) voor bedrijfsinvesteringen in R&D is 
in de industriele sectoren onvoldoende in 
breedte en in omvang. 

Een veelgebruikte indicator voor de uit
komsten van R&D-investeringen - het aan
deel in de export van 'high-tech-produkten' 
en de groei van patenten- wijst op een lage 
positie van Nederland ten opzichte van an
dere Europese Ianden. 
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De publieke uitgaven voor kennis (onder
zoek) op sociaal, cultureel, gezondheids
en ecologisch gebied zijn in Nederland ten 
opzichte van het buitenland zeer hoog te 
noemen. Het private aandeel is op deze ge
bieden, relatief en absoluut, juist zeer ge
ring. 

Naast de publieke en private investerin
gen in wetenschap-en-technologie (R&D), 
vormt de beschikbaarheid en ontwikkeling 
van 'human capitaf een tweede belangrijke 
aanbod-factor van economische ontwikke
ling. Voor 2000 worden grote tekorten van 
middelbaar en hoger beta/technisch perso
neel op de arbeidsmarkt voorspeld (mid
delbaar: -56.000; hoger: -19.000)6. Er is bo
vendien sprake van grote sectorale 
onevenwichtigheden. De belangstelling 
voor technische studies en be roe pen neemt 
at. In dit verband wordt het technologie-'on
vriendelijke klimaat' nogal eens als verkla
rende factor genoemd. 

Bij een beoordeling van de technologi
sche kennis-infrastructuur zijn de samen
werking tussen ondernemingen en kennis
centra en de diffusie en transfervan nieuwe 
technologieen naar kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO'en) belangrijke ge
zichtspunten. Wat het laatste betreft be
vindt Nederland zich met de zogenaamde 
'innovatiecentra' op eenzelfde lijn als an
dere Europese Ianden. Wat het eerste be-

treft valt op dat grote technologie-pro
gramma's niet zoals in Frankrijk, Duitsland 
en Belgie collectief, dat is in samenwerking 
tussen beleidmakers, ondernemingen en 
kenniscentra verlopen. Aan prioriteiten, for
mulering van doelstellingen en samenwer
king wordt in Nederland niet expliciet aan
dachtgeschonken. 

Tenslotte is een aantal sociaal-economi
sche condities van belang bij de beoorde
ling van technologie- en industriebeleid. Bij 
internationale vergelijking valt het patroon 
van de Nederlandse overlegeconomie op 
als een factor die de stabiliteit van het eco
nomische klimaat bepaald he eft en bepaalt. 
Met name de beheersbaarheid van de loon
kostenontwikkeling is een opvallend punt. 
Het Nederlandse 'model' heeft echter ook 
nadelige kanten. Het heeft de hoge uitga
ven voor sociale zekerheid, een lage parti
cipatiegraad en het grote financieringste
kort van de overheid niet kunnen 
voorkomen. Het systeem lijkt snelle aan
passingen in de weg te staan indien deze 
bij veranderende economische perspectie
ven (zoals thans) vereist zijn7. 

Nieuwe inzichten en denkkaders 
Het gaat in Nederland in het bijzonder om 
technologiebeleid in een economie met 
open grenzens. De beleidsnota van Econo
mische Zaken van 1989 heeft een andere 

Prof. dr. J.J.J. Van Dijck is voorzitter van de studiecommissie Technologie van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. Het artikel berust mede op de beraad
slagingen van deze commissie. 
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wending aan de discussie gegeven. Het is 
onmogelijk het technologie- en industriebe
leid van andere, succesvolle Ianden (bij
voorbeeld) te kopieren. De bestaande eco
nomische structuur van Nederland is en 
blijft het vertrekpunt. Maar het den ken inter
men van internationale concurrentie, het 
serieuze onderzoek naar de onderscheide
nde- sterke en zwakke - kenmerken van de 
Nederlandse economie, en het aangaan 
van beleidsconcurrentie ten opzichte van 
het buitenland, in het bijzonder andere 
(West)europese Ianden, bepalen thans wei 
de beleids- en politieke discussie. 
Ook de recent gepubliceerde studie 'Ne
derland in drievoud' en 'Shaping Factors for 
the Business Environment in the Nether
/ands'9 rnarkeren dat er sprake is van een 
nieuwe positiekeuze ten aanzien van de 
Nederlandse economische ontwikkeling. 
Bovendien stralen deze studies een her
nieuwde belangstelling uit voor de scena
rio-methode in politiek en beleidsvorming. 
Na een decade van korte termijndenken en 
pragmatisme, ook in de politiek, kan en 
moet er weer gedacht worden aan sturen 
en vormgeven op lange termijn. Ten op
zichte van de jaren '60 en '70 is nieuw dat 
dit denken minder op de sociale en veel 
meer op de economische-technologische 
toekomst van de samenleving betrekking 
he eft. 

In samenhang hiermee wordt ook inge
zien dat een hoogontwikkelde economie 
zoals de Nederlandse in haar produktie en 
dienstverlening een verdere verschuiving 
moet doormaken van 'high volume' naar 
'high value'10. De kennisintensiteit van de 
'makende' industrie en van de dienstverle
ning (bijvoorbeeld de sector van transport 
en logistieke beheersing) moet worden ver
groot uit oogpunt van waardetoevoeging 
aan overwegend internationale produktie
ketens. Het perspectief zoals door Reich in 
'the Work of Nations' (voor de Verenigde 
Staten) geschetst, houdt een relativering in 
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van de veranderingen in de financiele ei
gendom, casu quo de toenemende buiten
landse penetratie in het Nederlandse be
drijfsleven. In tijden van internationalisatie 
en mondialisering van de economie is er 
geen plaats voor nationalisme. lnternatio
nale fusies, samenwerking, en allianties 
(die meervanuit Nederland ge"initieerd zou
den kunnen worden) vormen misschien tij
delijk een probleem maar bieden vooral 
kansen. Waar het om gaat- en waar het be
leid op moet worden gericht- is dat kennis
intensieve en creatieve produktie- en ont
wikkelfuncties behouden blijven en actief, 
strategisch worden uitgebouwd. Dit bete-

Een fiscale facilitering 
van de Research en 
Development van 
ondernemingen is 
gewenst 

kent dat de leiders van ondernemingen en 
soms ook beleidsmakers en bestuurders 
zich meer zullen moeten opstellen als stra
tegische 'makelaars' die tijdig nieuwe inter
nationale 'combinaties' onderkennen en 
deze met een blik op Nederlandse ontwik
kelingskansen effectueren 11. 

Hier dient zich een veelal schijnbare para
dox aan: toenemende internationale be
trokkenheid ('open economie'!) vraagt meer 
en deels andere (nieuwe) beleidsinspan
ningen met betrekking tot de positionering 
van Nederlandse werkgelegenheid in het 
economisch proces. Die beleidsinspannin
gen moeten geleverd worden door 'natio
nale' en regionale actoren: overheden, on
dernemingen, kenniscentra en 

247 



Technologie 

maatschappelijke organisaties. Deze moe
ten wei over een internationaal gerichte in
formatie, expertise en attitude beschikken. 

Met name de financiele instellingen zou
den een belangrijkere rol kunnen spelen 
door een grater deel van hun enorme ver
mogens binnen Nederland aan te wenden. 
Dit kan door - zoals in de ons omringende 
Ianden - door op grotere schaal deel te 
nemen in industriele ondernemingen en het 
financieren van grote infra-structurele pro
jecten. 
Jarenlang is technologie in de economische 
wetenschap en (bijgevolg) in het beleid als 
een 'black box, a is een exogene factor be
schouwd. In de vele studies van de laatste 
jaren, onder meer van de Wetenschappe
lijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 
wordt technologie 'geendogeniseerd'. 
Technologische ontwikkeling wordt min
stens geplaatst in een model van inspan
ningen/resultaten. Er zijn publieke en pri
vate investeringen in wetenschap en 
technologie), en er zijn meetbare resultaten 
(patenten, aandeel in high tech export, en 
dergelijke). De verhouding en aansluiting 
tussen publieke en private R&D-investerin
gen is een verfijning aan de zijde van de in
spanningen. 

Technologie wordt daarmee be'invloed
baar en stuurbaar. Maar er moet dan vooral 
worden gekeken naar het proces van tech
nologie-ontwikkeling en toepassing, naar 
het 'systeem' van kennisexploitatie. Re
cente WRR-studies en de literatuur over 
management van innovatie leren ons dat 
het proces van technologie-ontwikkeling en 
-toepassing zich voltrekt binnen en tussen 
schakels in afzonderlijke en samenhan
gende produktieketens. Deze worden weer 
gekenmerkt door een cyclus van innovatie, 
ontwikkeling, toepassing en beeindiging 
(vervanging). Trefzekere en snelle(re) ken
niscirculatie bepaalt het succes van dit pro
ces (onder andere de doorlooptijd). Van
wege de hoge investeringen is dit proces 
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toenemend afhankelijk van een effectieve 
kapitaalcirculatie (kasstroom, krediet, inno
vatiebudgetten, etcetera) 12. 

Maakt men de 'black box binnen deze 
schakels verder open dan komen de stra
tegieen en handelswijzen van ondernemin
gen, kenniscentra, universiteiten en uitein
delijk ondernemers, managers, bestuur
ders en professionals in het beeld. Ook de 
sociale en culturele condities en stimuli 
waarbinnen zij werken en samenwerken 
blijken in hoge mate van invloed te zijn. 

Dit brengt mij bij een voor technologie- en 
industriebeleid nieuw inzicht dat een an
dere wending geeft aan het debat over 
nieuwe wegen in het overheidsbeleid en 
aan de richting van de maatschappelijke in
spanningen. Uit internationale vergelij
kende studies komt naar voren dat de maat
schappelijke en institutionele context van 
grote invloed is op het verloop, de richting 
en het 'succes' van economische en tech
nologische ontwikkeling13. In het technolo
giebeleid moet men zich al vergelijkend, 
confronterend en 'lerend' ernstig bezinnen 
op de zogenaamde maatschappelijke de
terminanten. Het universele, generieke 
denken van de economische wetenschap 
ondergaat aldus een verrijking en aanvul
ling vanuit het institutionele denken. Dit is 
op zich niet een nieuw gezichtspunt want 
waar het sociaal-economische adaptaties 
betreft (sociale zekerheid, arbeidsverhou
dingen, en dergelijke) passen wij dit inzicht 
al Ianger toe. 
Het valt buiten dit bestek om deze studies 
hier te behandelen. Zoals de zogenaamde 
Japan-studies in het begin van de jaren '80 
een omslag hebben bewerkstelligd in het 
den ken over produktiviteit en kwaliteit, zo is 
er thans sprake van een ontdekking waar 
het sturen van technologie betreft. Natuur
lijk is er van land tot land vergelijkend- bin
nen Europa en tussen Europa en Aziatische 
economieen- sprake van een specifiek, his
torisch gegroeid en (nog) overwegend 'na-
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tionaal' patroon. Verschillende patronen 
van organisatie van het economische Ieven 
(het Japanse, het Duitse, het Zweedse, et
cetera) zijn binnen 'eigen' sociaal-econo
mische en sociaal-culturele condities 'suc
cesvol' geweest. Bij het plaatsen en 
beoordelen van de Nederlandse ontwikke
ling, die we in de vergelijking met andere 
Ianden, zeker in de jaren '80, als relatief 
zwak moeten aanmerken, zijn de volgende 
inzichten uit het internationale onderzoek 
relevant: 
- De patronen van competitie en coopera
tie tussen ondernemingen binnen en tus
sen sectoren ondergaan verandering waar
bij zogenaamde inter-firm-netwerken, in het 
bijzonder grote en kleine, het proces van 
economische ontwikkeling toenemend be
palen. De onderneming als economische 
actor bij uitstek is meer aangewezen op 
strategische samenwerking (alliantie) met 
partners vanwege de beheersing van risico 
en hoge innovatiekosten (R&D-investerin
gen). 
- De inbedding van het economische pro
ces, en van innovatie en technologie-ont
wikkeling in het bijzonder, in financiele en 
kapitaalstructuren, vertoont grote verschil
len. Het gaat vooral om de aard van de bin
ding aan en de invloed van eigenaren, fi
nanciele instituties (grootaandee lhouders), 
banken, kortom: 'investors' op de strategi
sche zeggenschap van de onderneming 
(welke hier per definitie gecentreerd is). Be
palend voor het 'succes' lijkt de duurzame 
betrokkenheid - gebaseerd op risicodeel
name- van investeerders bij het wei en wee 
van de ondernemingen. Een patroon ge
baseerd op kapitaalmarkten (Verenigde 
Staten, Verenigd Koninkrijk) brengt een 
grotere afstand, een minder sterke binding 
en soms een (te) korte termijn orientatie op 
dividend met zich vergeleken bij een pa
troon dat gebaseerd is op kredietverlening 
en een zogenaamde 'banque d'affaires' be
nadering (Duitsland, Frankrijk). 
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- Publiek-private verhoudingen die noch 
ideologisch noch in de praktijk gekenmerkt 
worden door marktprincipes maar berusten 
op samenwerking op gedeelde doelen, be
langen en regels zijn effectief. Dit type sa
menwerking blijkt met name van belang 
voor de samenwerking van ondernemingen 
en kenniscentra (universiteiten, R&D insti
tuten). De kerntaken van de overheid heb
ben, voor zover de markt daarin niet voor
ziet, binnen zo'n kader vooral betrekking op 
de creatie en mobilisatie van drie soorten 
'resources': de kennisinfrastructuur (we
tenschap en technologie), het menselijk ka
pitaal (educatie en opleiding) en risicodra-

Een algemeen 
voorwaardenscheppend 
beleid van de overheid is 
niet voldoende 

gende participatie in de vorm van 
'durf'kapitaal. 
- Vanwege de toenemende relevantie van 
'human capitaf als kritische succesfactor is 
een duaal bestel voor opleiding en training 
vereist. Hierin wordt op aile niveaus in ge
lijke mate aandacht besteed en prestige 
toegekend aan algemene en functie- of vak
mansgerichte opleiding. Van belang is ook 
dat instituten en ondernemingen op directe 
wijze (marktgericht) samenwerken soms 
ookop sectorniveau, bij een (varierende) fi
nanciele overheidsparticipatie. Deze bena
dering waarbij opleidingsinstituut en onder
neming 'co-makers' zijn is enige jaren 
geleden voor Nederland bepleit door de 
Commissie Rauwenhoff. 

Ook de internationale economische theorie 
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van het moment erkent dat marktmecha
nismen - nationaal en internationaal - niet 
leiden tot de gewenste ontwikkeling inzake 
de twee grote aanbodfactoren van econo
mische ontwikkeling: de kennisinfrastruc
tuur (R&D) en de ontwikkeling van de ver
eiste beroepsbevolking14. 
Het falen van de markt moet op deze pun
ten door een andere 'organisatie van de 
economie' worden gecompenseerd. De 
praktijk ook in Nederland - zij het heel voor
zichtig - ontwikkelt zich in de richting van 
een 'cluster'benadering. Ondernemingen, 
kenniscentra, opleidingsinstituten en inves
teerders vormen - anders gezegd een 'bu
siness system', binnen en tussen sectoren 
bezien15. 

Dit systeem is een object van sturing en 
cobrdinatie, dat wil zeggen van technolo
gie- en industriebeleid. 

Het gaat hierbij niet om oude ideeen over 
nationale of sectorale planning of over een 
terugkeer naar de 'etat developpeur' (de 
Franse benadering van de jaren '70). Het 
gaat ook niet om een corporatistische denk
wijze (die wij op sociaal-economisch gebied 
nog maar moeilijk verlaten ten gunste van 
differentiatie). Het gaat om het ontwikkelen 
van een 'associatieve' orde- mede via over
heidsinterventies - waarin de polariteit van 
markt versus bureaucratie (overheid) wordt 
overstegen. Normen en regels van verant
woordelijkheid en solidariteit spelen daarin 
naast flexibele relaties en netwerken tus
sen organisaties een belangrijke rol. Ken
merkend voor zo'n 'orde' is niet zozeer be
langenbehartiging (een oude inspiratie van 
het middenveld), maar doelgerichte en pro
grammeerde samenwerking. Kortom, het 
gaat om een nieuw type cobrdinatie-re
giem16. In de bestuurlijke praktijk heeft de 
metafoor van het 'netwerk' en van 'netwer
ken' reeds een merkbare inspirerende wer
king. In 'clusters', in pre-competitieve sa
menwerking, in velerlei typen van 
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'co-maker'verhoudingen en vooral ook in 
regionale publiek-private samenwerking, 
treffen we de nieuwe bestuurlijke stijl in ex
perimentele zin aan. De overheid kan het 
ontstaan van netwerken stimuleren door in 
de randvoorwaarden van haar eigen inves
teringen - en bij subsidies aan individuele 
bedrijven - te eisen dat toeleveranciers be
trokken worden bij de uitvoering en dat de 
voorkeur uitgaat naar technologisch ver
nieuwende werkmethoden. 

Nederland lijkt met haar kenmerkende 
orientatie op participatie en overleg, met 
haar behoefte aan kleine machtsafstanden 
en structurering van onzekere situaties, cul
tureel een gunstige uitgangspositie te heb
ben voor institutionele vernieuwing van het 
patroon van technologie- en industriebe
leid. 

Uit internationale vergelijking blijkt dat de 
Nederlander niet trots - eerder sceptisch -
is op onze technologisch vooroplopende 
bedrijven. Mislukkingen halen eerder het 
nieuws dan successen. De bereidheid van 
concurrenten om samen te werken is ge
ring en ditverklaart de trage diffusie van ver
nieuwingen door branchegenoten. Seep
sis, korte termijn - financieel- denken, 
'handels'opportunisme en een relatief wei
nig ambitieus- op gemak en zekerheid - ge
richt arbeidsethos, zijn geen positieve cul
turele condities voor een ondernemend 
technologiebeleid. 

Aanbevelingen 
Tegen de achtergrond van de voortgaande 
analyse en overwegingen heb ik aanbeve
lingen geformuleerd rond een aantal zwaar
tepunten van beleidsverandering. 

De ontwikkeling, circulatie en toepassing 
van kennis 
De publieke investering in wetenschap-en-
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technologie, en het overheidsaandeel in de 
R&D van bedrijven moet in de komende 
jaren in belangrijke mate worden vergroot. 
Het gaat in eerste instantie om een ver
schuiving in budgetten van alpha- en 
gamma-gebieden naar natuurwetenschap 
en technologie (beta). Teneinde de ge
richtheid op (markt)toepassingen te ver
sterken en een meer directe relatie met de 
kennisvraag van bedrijven te bevorderen, 
is een verschuiving gewenst van eerste 
naar tweede en derde geldstroom (con
tractresearch van universiteiten en R&D-in
stituten). Met dit spoor wordt niet automa
tisch het gewenste effect bereikt. Het is van 
groot belang dat R&D-instituten en univer
sitaire researchgroepen onder druk worden 
gezet om directer en beter aan te sluiten bij 
kennisvragen en ontwikkelingslijnen van 
bed rijfssectoren. 

Vanwege de hoge kosten verbonden met 
produkt- en procesinnovatie en vanwege de 
in het buitenland geboden faciliteiten is een 
fiscale facilitering van de R&D van onder
nemingen gewenst. Het gaat hierbij in be
langrijke mate om de R&D personeelskos
ten in combinatie met technische 
investeringen (in apparatuur) die volgen op 
R&D en in dezelfde fiscale regeling worden 
meebegrepen. Het gaat er immers om dat 
er in Nederland, met name door kleine en 
middelgrote ondernemingen- de generator 
van werkgelegenheid- meer hoogwaardige 
produktie plaats vindt (en niet aileen on
derzoek). 
De positie van deze ondernemingen vraagt 
in Nederland bijzonderveel aandacht. Voor 
de transfer van kennis en technologie zijn 
de lnnovatiecentra als eerste lijnsadviseurs 
onmisbaar. De activiteit van de onderne
mingen zeit, ook in onderlinge complemen
taire R&D inspanningen en 'co-design' re
laties met grote ondernemingen, vraagt ook 
veel aandacht. Binnen deze opgave valt 
ook het tijdig overwegen en aangaan van 
internationale allianties. Hiervoor zijn op 
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Europees niveau steeds meer 'bemidde
lings'mogelijkheden en -kanalen beschik
baar. Universiteiten kunnen studenten en 
promovendi meer op transfer van kennis en 
service aan kleine en middelgrote onder
nemingen betrekken. 

Een algemeen voorwaardenscheppend 
beleid van de overheid is niet voldoende. 
Vanwege de zeer hoge kosten van techno
logisch onderzoek zijn prioriteitsstelling en 
keuze van gebieden vereist. De overheid, 
casu quo Economische Zaken, kiest tech
nologiegebieden die sectordoorsnijdend 
zijn en in principe voor iedere onderneming 
van toepassing (informatie-, bio-, materia
len-, en milieutechnologie). Daarbinnen 
worden voornamelijk in een decentraal pro
ces clusters gestimuleerd. Dit veronderstelt 
andere en scherpere analyses van waar 
voor Nederland kansrijke mogelijkheden 
liggen. Dit kadervan strategische 'planning' 
zal een vrucht moeten zijn van overleg tus
sen de overheid (Economische Zaken) en 
private partijen (ondernemingen, clusters 
van ondernemingen en kenniscentra). Het 
gaat ook om een decentraal proces van 
doelstelling en keuze en niet aileen om top
overleg. 
Een versterking van het specifieke karakter 
van technologie- en industriebeleid veron
derstelt overheidstaken in het vlak van sti
mulering, regissering en cobrdinatie. Dit be
tekent een verzwaring van de rol van 
Economische Zaken en stelt hoge eisen 
aan de expertise van dit 'kern'ministerie. 

Strategisch arbeidsmarktbeleid 
Het is gewenst en urgent stimuli te ontwer
pen en voorwaarden te scheppen die tot 
een grotere instroom van technische stu
denten leiden. Dit geldt voor aile niveaus en 
in het bijzonder voor het middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs en het weten
schappelijk onderwijs. In het voorbereidend 
onderwijs moet hiervoor een aanzienlijk 
gunstiger voedingsbodem worden ge-
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creerd. 
Studieduur, studiefinanciering en pre

mies zijn in dit verband manipuleerbare in
strumenten. Ook de stijl en cultuur, de hou
ding en actieve invloed vanuit 
onderwijsorganisaties vragen veel aan
dacht bij een her- en opwaardering van be
roepen in de techniek. 

De dualisering zoals bepleit door de Com
missies Rauwenhoff en Van Veen is een 
strategische hoofdlijn voor actie. Bedrijven 
en opleidingsinstituten, ook sectorgewijs, 
moeten tot een veel meer directe afstem
ming van strategie komen op het gebied van 
de beroepsgerichte opleiding en training. In 
toenemende mate moet dit geschieden in 
het kader van , education permanente'. 

Op het gebied van de kwaliteit van het 
management gaat het in het bijzonder om 
cultivering van en organisatorische vorm
geving aan vakmanschap, ondernemer
schap en de systematiek van innovatie. Hier 
ligt geen enkele taak voor de overheid. Hier 
moeten ondernemingen zelf - zich even
zeer bezinnend op de inzichten uit interna
tionaal vergelijkende studies - alles doen 
om hun marktgerichtheid en slagvaardig
heid, ook ten aanzien van internationale al
lianties, te versterken. 

Risicodragend kapitaal voor technologie 
Ondanks de constatering die men veel 
hoort 'dat er kapitaal in overvloed is' wordt 
de beschikbaarheid en inzet in ons land van 
'durf'kapitaal toch als een knelpunt voor een 
langere termijn technologie- en industrie
beleid gezien. Nagegaan moet worden 
welke wettelijke belemmeringen er zijn voor 
veranderingen in het gedragspatroon van 
'investors' en de daarvan in toenemende 
mate afhankelijke ondernemingen (hoge 
R&D kosten). Teveel van wat Nederland 
spaart gaat naar het buitenland. De strate
gische en projectmatige binding van inves
teerders (banken, financiele instituties, in
dustriefondsen, en dergelijke) aan grote 
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industriele en technologieprojecten kan 
sterker en groter zijn. 
De overheid is in een aantal gevallen onder 
andere via technologische ontwikkelings
kredieten mede risicodragende partij. Als 
marktpartij moet de overheid een innovatief 
aanbestedingsbeleid voeren. Dit komt 
vooral tot uitdrukking in fysieke en informa
tie-infrastructurele projecten maar ook in de 
rol als technologie-stimulerende afnemer 
van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Verandering van het sociale en culturele kli
maat 
Er zijn twee soorten condities die een di
recte relevantie hebben in het kader van 
technologische en industriele stimulering. 
De eerste heeft te maken met de affiniteit 
en bereidheid tot zakelijke en doelgerichte 
samenwerking van ondernemingen, in het 
bijzonder rond technologie-doelen. Dever
andering van marktstructuren in de richting 
van co-makeNerhoudingen, complemen
taire R&D, vraagt in het vlak van houding, 
normen en regels om een ombuiging. Het
zelfde geldt voor het toelaten en betrekken 
van de overheid in strategisch technologie
overleg. Het gaat immers om een andere 
overheid die principieel betrokken dient te 
zijn bij het uitzetten van koersen naar toe
komstige werkgelegenheid. 

De tweede soort van sociale condities 
heeft betrekking op het versterken van de 
flexibiliteit (kwalitatief) en mobiliteit van het 
menselijk 'kapitaal' onder andere via stimuli 
en systemen voor om-, her- en bijscholing. 
Differentiatie in arbeidsvoorwaarden en 
een activerende en mobiliserende sociale 
zekerheid hebben in dit verband een grote 
ook cultuurveranderende betekenis. Het 
draagvlak daarvoor in de samenleving lijkt 
in dit opzicht sterk in verandering ten op
zichte van 10-15 jaar geleden. Het is daar
entegen opvallend dat politici nog te zeer 
bezig zijn met sociale verdelingvraagstuk
ken. 
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Naar een technologie'vriendelijk' klimaat 
Over een breed front zal de maatschappe
lijke betekenis van technologie naar voren 
moeten worden gebracht. Dit is van bete
kenis voor het richten van studie- en be
roepskeuzen maar ook voor de be.invloe
ding van leefstijl en consumptiegedrag. 
Nodig zijn grootschalige, aansprekende 
projecten en publiekscampagnes, uitzen
dingen via radio en televisie, politieke !ei
ders die de noodzaak van technologie 
krachtig onderstrepen. De neiging van de 
Nederlander - veel sterker ontwikkeld dan 
in andere Europese Ianden - om sceptisch 
en soms voorbarig-ethisch op nieuwe tech
nologie te reageren vraagt om informatie 
over juist de positieve kanten. 

In de informatie over technologie moet 
meer tot uitdrukking komen dat het om 
maatschappelijke belangen gaat, om be
vredigende produkten en diensten en niet 
in de laatste plaats om hoogwaardige werk
gelegenheid. 

Slot 
Tegen de achtergrond van bovenstaande 
beschouwingen - technologie als drager 
van een sterk economisch Nederland - pleit 
ik ervoor om in het beleid voor de jaren 
1994-1998 een veel nadrukkelijker rol toe 
te kennen aan het wetenschaps-, industrie
en technologiebeleid. Daarbij gaat het niet 
aileen om financieringsstromen. Een toe
komstig regeerakkoord zou duidelijke en 
verplichtende beleidslijnen moeten bevat
ten. Technologie- en industriebeleid vragen 
om een uitdrukkelijke politieke aandacht. 

Het verkiezingsprogramma van een CDA 
zou zich helder moeten uitspreken voor een 
'patronage' vanuit de overheid, die techno
logische doelen en verbanden steunt. Ne
derland 'Technologieland' zou minstens 
even fanatiek als Nederland 'Distributie
land' moeten worden ondersteund. De 
keuze voor de industrie en dus relatief min
der voor distributie en landbouw is aan de 
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orde. Het gaat vervolgens om een keuze 
voor gebieden. Technologie heeft een 
(nieuwe) motor nodig. Een keuze voor doel
gebieden zoals digitale electronica, bio
chemie, energie-opwekking, milieutech
niek, en dergelijke, is daarom 
onvermijdelijk. Regeren bij nota zoals in 
'Economie met Open Grenzen' en in de 
nota's die zeker nog zullen volgen, werkt 
niet. Het gaat om politieke keuzen en 
daden. Nederland moet zich in dit opzicht 
als 'grate' regia in Europa spiegelen aan 
Vlaanderen, Beieren, Catalonie. Het stellen 
van doelen en het bestemmen van midde
len door de politiek loont. 

De technologische uitdagingen vragen 
om een wezenlijk andere rol van overheden 
in de organisatie van het economische 
Ieven. De herpositionering van Nederland, 
en de regia's daarbinnen, vraagt om meer 
concurrentiekracht, meer oog voor de so
ciale context van techno Iogie en nieuwe 'as
sociatieve' economische ordening. De 
overheid heeft niet tot taak een architec
tenrol te vervullen, evenmin om precies de 
(bedrijfs-)doelstellingen aan te geven; wei 
he eft de overheid een stimulerende en waar 
nodig een cobrdinerende en organiserende 
rol bij de realisatie van institutionele ver
nieuwingsprocessen. Die vernieuwing is 
ook gebaat met een grotere mate van de
centralisatie en een grotere rol voor meer 
"landsdeelachtige" (dat is grate) regia's. 

De geschetste patronen van marktwerking 
en tegelijk samenwerking op technologisch 
en industrieel gebied brengen, in het bij
zonder op het niveau van netwerken, be
drijfstak of regio, kennisvragers, kennis
centra en overheden in een nieuwe 
verhouding tot elkaar. 
De politieke inspiratie van de spreiding van 
de verantwoordelijkheid voor de ontwikke
ling van welvaart en werkgelegenheid, krijgt 
in het proces van institutionele vernieuwing 
en van strategische samenwerking tussen 
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de verschillende betrokken actoren, op een 
nieuwe 'associatieve' wijze gestalte. 
Het traditionele patroon van de overleg
economie, is toereikend en legitimerend ge
bleken voor het oplossen van een aantal 
sociale verdelingsvraagstukken. Technolo
gische en economische structuurvraag
stukken met een relevantie voor de (zeer) 
lange termijn vragen echter om andere en 
deels nieuwe institutionele vormen. 

1. Rapport van een commissie van het Wetenschappelijk 
lnstituut van het CDA, Deventer (van Loghum Slaterus), 
1987 (135 pp.). 

2. 'Het Nederlandse lndustriebeleid, FME, 1993; het geldt 
ook voor wetenschappelijke studies van de laatste jaren 
zoals 'Organizing Industrial Development, R. Wolf (Ed.), 
Berlin, 1986, en Corporate and Industry Strategies for 
Europe, L.G. Mattsson en B. Styme (Eds.), Amsterdam 
(Elsevier), 1991. 

3. Het beg rip 'kenniscirculatie' staat centraal in een recente 
studie vanwege de WRR 'Samenhang in Ooen en Laten', 
door Roschar, F.M., en Jonkers, H.L., 1991. 

4. Roobeek, A.J.M., Beyond the Technology Race, an ana
lysis of technology policy in seven industrial countries. 
Amsterdam (Elsevier), 1990. 

5. De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan: Tech
nology Policy in Eight European Countries, een studie 
verricht in opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken door het Maastricht Economic Research Institute 
(MERIT), door Limpens, 1., et al., 1993. 

6. Deze gegevens werden recent gepresenteerd door het 
Directoraat Algemene Technologie van het Ministerie 
van Economische Zaken in een gesprek belegd zijdens 
de Commissie Technologie van het WI-CDA. 

7. Deze conclusie komt naar voren uit een vergelijkend on
derzoek naar industriebeleid in vier EG-Iidstaten 'Indus
trial Policy, door OC&C Strategy Consultants, in op
dracht van het VNO, 1993. 

8. Zie een gelijknamige publicatie Technologie in een Eco
omie met open grenzen, van Dijk, J.W.A. en Soete, L.G. 
(red.), Alphen aan de Rijn (Samsom), 1992. 

9. Nederland in Drievoud; een scenariostudie van de Ne
derlandse Economie 1990-2015, CEP, Sdu, Den Haag, 
1992; Shaping Factors for the Business Environment in 
the Netherlands after 1992, door Bietz, F., et al., WRR, 
SOu, 1993. 

1 O.Deze gedachte vormt het kernthema in The Work of Na
tions: Preparing ourselves for 21st capitalism, door: Ro

bert B. Reich N. York (Vintage), 1992. 
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11.Deze visie van Reich werpt een nieuw Iicht op de rol en 
verantwoordelijkheid van 'business leaders' in de hui
dige tijd. Het gaat om ondernemerschap op twee 'ni
veaus': in de onderneming in operationele processen 
van produkt- en procesinnovatie en 'tussen' onderne
mingen in het onderkennen en effectueren van strategi
sche allianties. 

12.1n een studie van de WRR 'Samenhang in Doen en 
Laten; de ontwikkeling van wetenschaps- en technolo
giebeleid', 1991, wordt de hier voorgestane analytische 
visie op sturen van technologie-ontwikkeling als grand
slag voor overheidsbeleid breed uitgewerkt. 

13.Een stroom van studies van de laatste jaren markeert 
de toenemende relevantie van de institutioneel-econo
mische of - zo men wil - economisch-sociologische be
schouwing. Verwezen wordt naar: Lane, Cr., Manage
ment and Labour in Europe, 1989; European Business 
Systems, Whitley, R., (Ed.), Londen (Sage), 1992; het 
is zorgelijk te moeten constateren dat de zgn. 'main 
stream' economie, met name in Nederland, zich blijft ont
wikkelen volgens de neo-klassieke lijn van denken. Dit 
is temeer zorgelijk waar de politiek juist dit laatste type 
economische studies lijkt te prefereren. 

14.Zie bijvoorbeeld: Dunning, John H., Governments, Eco
nomic Organization and International Competitiveness, 
in: Corporate and European Strategies for Europe, Mat
tsson, L.G., et al, (Eds.), 1991. 

15.Het is interessant te constateren dat de 'theory of the 
firm' die in de neo-klassieke benadering gecentreerd is 
rond de investeringsbeslissing van de rationele, calcu
lerende ondernemer geleidelijk plaats maakt voor een 
meer sociologische visie waarin de onderneming als 
'embedded wordt gezien (Granovetter, e.a.) in sociale 
en culturele meso- en mamcropatronen (die van land tot 
land groteverschillen vertonen. In deze zin heeft het con
cept 'business system' een grote toekomst als basis voor 
een meer realistische beleidsontwikkeling. 

16.Streeck, W., en Schmitter, Ph.C., Community, markets, 
state and associations? in: Thompson, Gr., et al, (Eds.), 
London, 1991. 
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