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Van kennis naar 
economische kracht 
Uit veel analyses is gebleken dat ons land voor de opbouw van zijn toekomst veel 
meer innoverend ondernemerschap nodig heeft. De Philips'en en Akzo's van de toe- . 
komst moeten nu worden geboren. De D66-werkgroep Kenniseconomie heeft onder-· 
zoek gedaan naar de manier waarop méér starters beter en sneller op weg kunnen 
wQrden geholpen. 

DOOR HENK DE VRIES 

Een van onze principiële uitgangspunten was de yraag hoe we de aanwezige krachten en midde
len beter kunnen bundelen en benutten om de aanwezige kennis in ons land sneller en beter om 
te zetten in economische kracht. In dat verband spelen in ons model drie essentiële krachten een 
belangrijke rol : allereerst het onderwijs, en dan met name de voor de industrie zo belangrijke uni
versiteiten en hogescholen. Ten tweede de grote(re) bedrijven die iri tal van 'constructies' en insti
tuten samenwerken met universiteiten en soms ook hogescholen. En als derde kracht natuurlijk 
ook de overheid zelf. 
Deze drie krachten/kunnen gezamenlijk veel meer effectiviteit ontwikkelen dan momenteel het 
geval is. Het woord gezamenlijk zal daarbij de boventoon moeten voeren; ook de stuur- en contro
lemechanismen moeten daarop gebaseerd zijn. 

Analyses 
De grotere industrieën leve'ren nog steeds veel economische kracht aan Nederland, maar die 

krachten zijn tanende. Dit is zeker het geval in vergelijking met andere landen en de globale ver
plaatsingen van R&I (research en innovatie). Alhoewel de grotere bedrijven nog veel pogingen 
doen om hun R&I te handhaven, soms zelfs te stimuleren, blijven R&I-resultaten vaak 'hangen' in 
de keten naar de markt. 
Veel starters kennen deze problemen niet omdat de beoogde keten naar de markt zeer dicht 

. binnen een team of. soms zelfs één 'persoon besloten ligt. Er zijn veel categorieë,n starters met de 
ambitie om zo snel mogelijk tot een (groeiende) onderneming te komen met voldoende toekomst
perspectief. De noden van deze starters zijn welbekend; vooral technostarters moeten naast veel 
basisbehoeftes ook nog de nodige barrières overwinnen op het gebied van patenten, verwerving 
van technologie, technische hulpmiddelen, infrastructuur en investerende partijen met verstand 
van (hun) zaken. 

Transferdesks 
Veel instanties bieden deze starters hulp. Naast de Kamers van Ko<?phandel bijvoorbeeld ook de 

regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de transferdesks van universiteiten en hogescholen. 
Daar 'mogen' starters aankloppen en meldt men trots dat de eerste x uren gratis zijn. Ook' krijgt 
men veelal een lijst met voorwaarden voor verdere hulp en faciliteiten zoals huisvesting, gebruik 
van voorzieningen en toegang tot experts, vaak 'bij de gratie van deze goden'. Een verbeterende 
toegankelijkhe~d vindt men bij diverse instituten die zich in of nabij universiteiten en hogescholen 
bevinden. Dit zijn instituten die dikwijls grote gesubsidieerde projecten hebben opgezet van uni
verSiteiten en grotere bedrijven. (Overheid 2 in het startersstimuleringsmodel). Dat model is op 
zich goed, maar ook hier is de deelname van (techno-)starters nog zeer gering en ook bij deze 
instituten ligt geen prioriteit bij de ondersteuning van starters. 

Het'startersstimuleringsmodel 
Uitgaand Vjin bestaande instituten is een veel effectiever model te ontwikkelen waarmee starters 

beter en sneller kunnen worden geholpen dan nu het geval is. De starter is niet alleen een belang
hebbende bij bestaande samenwerkingsprojecten tussen universiteiten en grotere bedrijven, maar 
ook omdat de overheidsfinanciering zich in dit model niet (alleen) richt op voornoemde twee par-
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tijen (in de figuur Overheid 2.) maar juist ook 
de bedoeling heeft om een essentiële stimu
lans te zijn dat de staf zich daadwerkelijk 
inzet om starters bij hun projecten te betrek
ken of die zelfs speciaal voor hen opzèt. De 
hiervoor bedoelde subsidie (Overheid 1) heeft 
in dat geval een sterk vermenigvuldigend 
effect. Immers, de krachten en inbreng van het 
bedrijf en de onderwijsinstelling worden ver
sterkt door de inbreng van de overheid als 
derde kracht, waardoor het instituut een opti
male 'katalysator' wordt. De staf, gefinancierd 
door 'Overheid 1', is primair ingesteld op star
ters en benut kennis en ervaring van het insti
tuut om hen te helpen. Bovendien kan de 

. betrokkenheid bij driehoeksprojecten worden 
versterkt en versneld, evenals het naar de 
markt brenge'n van technologie vanuit univer
siteiten en bedrijven. Waarmee meer economi
sche kracht wordt ontketend. 

Toetsbaar 
Verder is de hier aangegeven inbreng van 

overheidsfinanciering sterk resultaatgedreven 
en toetsbaar op effectiviteit, bijvoorbeeld aan· 

. de hand van antwoorden op vragen als 
- Hoeveel starters zijn dankzij ·de inbreng 

van het katalysatorinstituut succesvol 
(gebleven); 
In welke mate zijn middelen van de uni: 
versiteitbenut voor starters; 
In welke mate zijn de (veelal gesubSidieer
de) projecten van grote(re) bedrijven en 
de onderwijsinstelling van nut geweest 
voor de starters; 
Hoeveel nieuw ondernemerschap heeft 
het instituut zelf voortgebracht? 

!-fit zulke vragen blijkt dat de organisatievorm 
van een dergelijk katalysatorinstituut een 
(ook) sterke commercieel en strategisch accent 
moet bezitten. Behalve voor technologische, 
facilitaire en organisatorische hulp zullen de 
(techno-)starters hier ook de koppeling moeten 
kunnen vinden met de zo noodzakelijke . 
marktbenadering en -oriëntatie. Zelfs voor de 
contacten met terzake deskundige investeer
ders moeten zij hier ondersteuning kunnen 
vinden. 

Spin-offs ' 
Zoals gesteld zou een dergelijke Organisa

torische opstelling van een katalysatorinsti
tuut ook zelf voor de nodige spin-offs kun
nen zorgen. Het is immers een broedplaats 
van (vaak nog o·nontgonnen) ideeën uit 
diverse onderzoeksprogramma's van zowel 
grote(re} bedriJven als universiteiten . . 
Studenten doen stages en afstudeerprojecten 
en· maken kennis met starters, ook ter stimu
lering van ondernemingszin. 

Aan de Nederlandse universiteiten zijn al 
veel gespeCialiseerde instituten ge·vormd, 
zoals het ESI bij de TU Eindhoveri en MESA 
bij TU Twente. Ook TNO kan zo'n rol spelen. 
Veelal werken deze instituten nauw samen 
met universiteiten, soms· zelfs hogescholen, 
en gespeCialiseerde bedrijven. Deze focus op 
specialisaties en vooral ook de sterke inno
vatie-elementen van onze economie zijn een. 
prima zaak en sluiten aan bij de voorstellen 
van de Innovatieraad om bepaalde regio's te 
ontwikkelen op basis van aanwezige sterk
tes. Samen met regionale ontwikkelingsmaat
schappijen kunnen ook de geschetste kataly
satorinstituten daarbij een krachtige rol. 

Doorlopende ontwikkeling 
De aangegeven voorstellen voor een meer . 

R&I-gedreven rol voor starters, en uiteraard 
ook de MKB'ers die al enige tijd op gang zijn, 
neutraliseren de zwaktes en bedreigingen 
waarmee jonge ond'ernemingen in Nederland 
worden geconfronteerd. Ze versterken de 
sterktes van Nederland en helpen om de kan
sen beter te benutten. Bedrijven kunnen 

. niet-benutte R&I-resultaten via de katalysator 
'vermarkten' en hetzelfde geldt voor onder
zoeksresultaten van universiteiten en hoge
scholen. Dat is een doorlopende ontwikke
ling die de werkgroep Kenniseconomie ook 
blijft volgen om te komen tot voorstellen 
voor acties op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau. De laatste stand van 
zaken staat steeds, op de website vàn adop
tieafdeling Eindhoven: 
www.d66eindhoven/nl/kenniseconomie 
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