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Het technologiebeleid speelt een centrale rol bij 
de ondersteuning van het bedrijfsleven door de 
overheid in zijn streven naar een volwaardige 
plaats tussen de internationale concurrentie. In 
de jaren zeventig is men gaan onderkennen dat 
het industriebeleid zoals het tot dan werd 
gevoerd, te 'defensief' was en de 
concurrentiepositie te weinig versterkte. Maar pas 
het rapport van de Commissie-Dekker probeert 
een consistent beleid te formuleren waarbij door 
ondersteuning van de technologische 
ontwikkeling het bedrijfsleven wordt bijgestaan. 

Het traditionele industriebeleid kwam in de loop der 
jaren steeds meerondervuurte liggen van de Brusselse 
organen die de Europese vrije concurrentie moeten 
bewaken . De Innovatienota van 1979 markeert de 
doorbraak van het besef dat toekomstgerichte onder
steuning aan moet haken bij het innovatieproces, zoals 
dat uitwetenschappelijk onderzoek naarvoren kwam ; 
de technische wetenschappen moesten daartoe uit het 
isolement worden gehaald waarin .deze in de jaren 
zeventig terecht waren gekomen . Het rapport van de 
Commissie-Dekker formuleert nu een beleid, nadat de 
Nederlandse politiek daartoe jaren lang niet in staat 
bleek. Dit is in tegenstelling tot Frankrijk, waar de 
minister voor industrie, Alain Madelin, op eigen politie
ke verantwoordelijkheid in korte tijd een radicale 
ommekeer teweeg heeft gebracht. 

Aan beide kabinetten-Lubbers die het formuleren 
van een technologiebeleid niet aandurfden moet ge
brek aan politieke moed worden verweten; uiteindelijk 
moest er een commissie aan te pas komen . Maar leidt 
Dekkers recept wel tot het gewenste doel? En heeft de 
korte tijd die de commissie was gegund (zes maanden) 
hem geen parten gespeeld? En het besluit van het 
kabinet in juli jl., als ware het een koud buffet, selectief 
en nagenoeg zonder verdere toelichting enkele onder
delen uit de voorstellen te I ichten, maakt de hoofd lijnen 
van het huidige technologiebeleid niet duidelijker. 

Korte samenvatting 

De Commissie-Dekker komt, zeer in het kort, tot de 
volgende taken die 'voortvarend en in onderlinge 
samenhang' moeten worden aangepakt. In volgorde: 
- verhoging van de scholingsgraad van de beroeps-

bevolking ; het reguliere onderwijs moet meer zelf-
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standig en meer marktgericht te werk gaan (extra 
kosten : f 95 mln .); 
toenemende wisselwerking tussen markt en publie
ke sector onderzoeki nstelli ngen; deze laatsten moe
ten een heldere missiebepaling krijgen en komen te 
vallen onder een nieuw, deskundig adviesorgaan; 

- meer eigen speur- en ontwikkelingswerk van mid
delgrote en kleine ondernemingen en een concur
rerend speur- en ontwikkelingsklimaat voor multi
nationals (t 300 mln ., dus meer dan de helft van 
f 550 mln. extra kosten van alle voorstellen tesa
men); 

- verbeterde overdracht en toepassing van technolo
gische kennis, met name in de middelgrote en kleine 
ondernemingen; hiertoe wordt onder andere voor
gesteld 20 tot 50 regionale Innovatie Advies Centra 
'met een privaat karakter' te creëren (t 70 mln .); 

- organisatorische/ bestuurskundige aanbevelingen, 
met name de creatie van een onafhankelijk ad
viesorgaan van zeven personen voor 'hoog gekwali
ficeerde, deskundige adviezen' aan de minister van 
Economische Zaken, voor 'signalen uit de praktijk' 
over policy-mix, evaluatie van het beleid, missie van 
onderzoekinstituten, etc.; voorts een Agentschap, 
bestuurlijk onder Economische Zaken, waaraan uit
voering van beleid kan worden uitbesteed, met name 
de uitvoering van programmatisch beleid, Tech
nische Ontwikkelings Kredieten, en het internationa
le technologiebeleid (bijvoorbeeld ESPRIT en EURE
KA) . Het Agentschap is ook de centrale post voor de 
Innovatie Advies Centra. 

Uit deze korte samenvatting zou gemakkelijk de con
clusie getrokken kunnen worden dat de harde kern van 
het rapport-Dekker bestaat uit nieuwe ambtelijke, al
thans aan de minister van Economische Zaken rappor
terende, structuren en een aanzienlijke extra financiële 
stimulering - door Dekker overigens, als relatief be
perkt gekenschetst-van f 550 mln. op jaarbasis. Voor 
een goed begrip van de bedoelingen van Dekker moet 
hierbij echter vermeld worden dat het rapport tegelij
kertijd een diep wantrouwen ademt tegen de bemoeie
nis van de centrale overheid -lees Economische Zaken 
- met technologiebeleid. Dekker zelf spreekt in zijn 
persconferentie zelfs over het 'wegdecentra liseren van 
technologiebeleid' . De marktsector, vertegenwoor
digd door de hooggekwalificeerde deskundigen uit de 
praktijk, moet in het post-RSV tijdperk de richting van 
beleid aangeven. 

Markt 

In tegenstelling tot de uitgesproken bedoelingen levert 
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het rapport-Dekker echter geen bijdrage aan de ver
sterking van de marktkrachten. Integendeel , de 
onuitgesproken visie achter het ropport lijkt te zijn dat 
vermeerdering van kennis een goed in zichzelf is . In dit 
opzicht is het rapport een stap achteruit bij de Innova
tienota (1979) en de rapporten van de Commissies
Wagner (1981 -1984), die reeds meer rekening hielden 
metvraagfactoren in de markt. Het doel van het Neder
landse beleid is toch niet, het niveau van wetenschap
pelijke kennis te vermeerderen, maar het verbeteren 
van de concurrentiepositie van de industrie door ver
groting van het vermogen, kennisintensieve innovaties 
toe te passen? 

De voorstellen tot algemene stimulering van speur
en ontwikkelingswerk bij kleine en middelgrote bedrij
ven lijken een typisch produkt van de enge oriëntatie op 
technische kennis van het rapport. Op 26 mei jl. werd 
door de Erasmus Universiteit (Group for Research and 
Advice in Strategie Behaviour and Industrial Policy, 
GRASP) een colloquium georganiseerd, 'Technology 
Policy in a Market Economy'. Hierbij liet een aantal 
bu itenlandse deskundigen hun licht schijnen over de 
Dekker-voorstellen . Uit hoffelijkheid tegenover hun 
Nederlandsegastheren was hun oordeel tamelijk mild. 
Met name de nadruk op het verhogen van de scholings
graad van de beroepsbevolking werd goed ontvan
gen. De directe R&D steun voor kleine en middelgrote 
bedrijven ontving de meeste kritiek. In tegenstelling tot 
de situatie bij grotere bedrijven is speur- en ontwikke
lingswerk bij de kleinere vaak niet een afzonderbare 
functie. Financiële stimulering hiervan, zoals in West
Duitsland en Nederland, levert, zachtjes gezegd, grote 
technische problemen op in de uitvoering. Decentrali
satie via Innovatie Advies Centra lost dit probleem niet 
op. Thomas Pugel, hoogleraar aan de New York Uni
versity, merkte hierover op : 'The notion thattechnology 
con beforced into small and medium sized firms seems 
to me to be quite questionable. It is not a problem of 
technology but of the competitiveness of these firms'. 

De toewijding aan de markt, waaraan men bij 
Dekker niet kan twijfelen, blijkt op deze manier vooral 
een negatieve betekenis te hebben: men is erop uit, de 
rol van de centrale overheid in het technologiebeleid 
terug te dringen. Het is echter zeer de vraag of men juist 
daarin slaagt. Devoorstellen van de commissie dragen 
het stempel van een verdere bureaucratisering . Er 
worden nieuwe bureaucratische organen toegevoegd 
aan de reeds bestaande: een adviesorgaan, een 
Agentschap, en bovenal de regionale Innovatie Advies 
Centra, inmiddels door het kabinet herdoopt tot Inno
vatie Centra. De wijze waarop deze 'in de markt' 
IT)oeten opereren is geheel duister. Vanuit deze centra 
wordt een nieuw soort industriële opbouwwerkers 

geacht naar de bedrijven te stappen - wat een nieuwe 
bevoogding, nu van het bedrijfsleven met zich mee
brengt. Een onderbouwing van deze aanbeveling met 
de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de 
gang van het innovatieproces ontbreekt geheel. 

Openheid 

Is de Commissie-Dekker niet goed in staat, de bureau
cratische invloed op het technologiebeleid terug te 
dringen, evenmin lijkt er door het optreden van de 
commissie verandering te komen in de beslotenheid 
van de beleidsvorming . Welke strategische keuzen 
moeten worden gemaakt? Welkeontwikkelingen in het 
bijzonder gesteund? De meningsvorming daarover 
vindt doorgaans achter gesloten deuren plaats. Een 
frisse wind door deze stoffige overlegstructuren zou 
geen kwaad kunnen . Informatie ter verbetering van de 
werking van markten is daarvoor het sleutelwoord . 
Maar aan informatievoorziening besteedt de commis
sie nauwelijks aandacht. Met name op de markten 
waar technologische vernieuwing een rol speelt is de 
onzekerheid een knelpunt en hebben de marktpartijen 
een grote behoefte aan het soort informatie dat de 
overheid zou kunnen verstrekken . Hier is sprake van 
een la.cune in de inrichting van de markt : het ontbreekt 
in Nederland aan een regelmatige intelligente verken
ning van economische interdependenties en technolo
gische ontwikkelingen, die de bedrijven houvast biedt 
bij het bepalen van hun strategie . De overheid zal hier 
haarverantwoordelijkheid moeten nemen; zij is in staat 
een dergelijke verkenning uit te voeren en aan bedrij
ven ter beschikking te stellen . Zij heeft zelf ook belang 
bij inzicht in deze ontwikkelingen, voor het technolo
gie- en industriebeleid, om beter als strategische part
ner op te kunnen treden in voorkomende gevallen . 

In concreto zou dat betekenen, dat de overheid 
periodiek analyses en verkenningen zou (laten) uitvoe
ren . Naar onze mening zouden dergelijke verken
ningen de complexiteit van de werkelijkheid zoveel 
mogelijk recht moeten doen. Een analyse dus, die 
gebaseerd is op een schets van de relevante omgeving 
van interessant geachte clusters van economische be
drijvigheid, op een verkenning om gebieden met een 
snelle technologische ontwikkeling te identificeren, en 
op kennis van de voor Nederlandse bedrijven relevan
te strategieën. Het doel van dergelijke periodieke 
analyses is allereerst om de bedrijven die daar behoef
teaan hebben enig houvastte geven bij het bepalen van 
hun eigen strategie. Het voorziet in de behoefte aan 
informatie en functioneert als een soort kristallisatie
punt van meningen . De enigszins vergelijkbare gang 
van zaken in Japan toont aan, dat de informatie niet 
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eens voor 100% 'raak' hoeft te zijn . Het blijft tenslotte 
een verkenning van de toekomst. Hoofdzaak is, dat de 
betrokken partijen een zo coherent mogelijk beeld van 
de toekomst voor ogen hebben en daar naar kunnen 
handelen. Het doel is niet om zelf te interveniëren of 
bedrijven onder adviezen te bedelven, maar om het 
marktproces beter te laten functioneren. Hiervoor is 
meer nodig dan een achter gesloten deuren verga
derende commissie van hooggekwalificeerde deskun
digen uit de praktijk. 

Conclusie 

De Commissie-Dekker heeft haastwerk afgeleverd. 
Men kan eraan twijfelen of daarvoor goede politieke 
redenen waren, in elk geval lijdt de doeltreffendheid 
van het resultaat daaronder. Vooral op twee punten 
heeft de commissie het laten afweten. 

In de eerste plaats heeft het de commissie ontbroken 
aan een gefundeerde visie op de toepassing van tech
nologische vernieuwingen in de praktijk van het pro
duktieproces. Daardoor komt de commissie met aan
bevelingen waarvan de effectiviteit betwijfeld moet 
worden (met name het instellen van de IAC's). Het 
besluit van het kabinet om hiermee slechts op beperkte 
schaal te gaan beginnen lijkt meer gebaseerd op 
geldgebrek dan op een betere analyse. 

In de tweede plaats formuleert de commissie geen 
rol voor de overheid in het proces van technologische 
vernieuwing. De visie die de commissie wel heeft is 
voornamelijk negatief bepaald, namelijk in verzet te
gen de centraliserende rol die EZ in het verleden heeft 
gespeeld. Alle partijen blijven echter in het onzekere 
over de afbakening van taken . ln dat ideeënvacuüm zal 
van een terugtred van EZ geen sprake zijn ; meer 
positieve ontwikkelingen, zoals grotere openheid bij 
het proces van beleidsvorming en een betere informa
tieverschaffing aan de marktpartijen worden intussen 
geblokkeerd . 

Het rapport is een gemiste kans - een kans die de 
politiek zichzelf heeft laten ontnemen en die nu ook 
door de te hulp geroepen commissie om zeep is gehol
pen. Het technologiebeleid IS rliP voor een nieuwe 
commissie. 
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