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Het overbruggen 
van ongelijkheid 
Europa is in de ban van de kenniseconomie. In de verklaring 'van Lissabon beloven 
de regeringsleide'rs plechtig dat Europa in 2010 de meest dynamische kenniseco
nomie van de wereld moet worden. Niet dat er vervolgens boter bij de vis wordt 
gedaan: politici herhalen hun goede intenties, maàr van het hervormingsfront 
komt weinig nieuws. De statements b1ijven beperkt tot algemeenheden over de 
kenniseconomie. Wat mist in de discussie over de kenniseconomie is waarom.hier
in investeren zo'n lovenswaardig doel is. 

DOOR MICHIEL SCHEFFER EN GERHARD BRUNSVELD 

Teveel wordt investeren in de kenniseconomie gelijkgesteld aan het versterken van het con
currentievermogen of van het groeipotentieel. Wij zullen de laatste zijn om te zeggen dat het 
verhogen van de economische groei en het concurrentievermogen overbodig is. Sterker nog, 
als men niet wil overgaan tot een 'grote herverdeling van inkomen is een hoger groeipad de 
enige manier om de stijgende kosten van vergrijzing op te vangen. Deze benadering van de 
kenniseconomie schept wel een urgentiegevoel , maar weinig enthousiasme: een no-nonsense, 
hard liberale visie. 

Is kenniseconomie de enige weg naar een hoger groeipad? En is het begrip kenniseconomie wel 
,eenduidig te bepalen? Om met dit laatste te beginnen, kenniseconomie is verre van eenduidig. 
Vaak wordt de slag gemaakt ken!1iseconomie = ICT, maar dat versmalt het begrip tot een inno- , 
vatie waarvan de potentie vaak schrOmelijk wordt overdreven. Een eerste onderscheid moet 
gemaakt worden tussen een ,kenniseconomie waarin het ontwikkelen van kennis, van produc~ 

ten of van processen centraal staat. Kennis op zich kan de basis voor een groei strategie zijn. 
Het gaat dan om de opleidingsfunCtie, de onderzoeksfunctie, de ontw'ikkelingen van patenten, 
modellen , organisatievormen. Bij de ontwikkeling van producten staat creativiteit voorop in 
combinatie met de voortdurende oriëntatie op nieuwe behoeften van de corisument. Het gaat 
niet eens om technologie alleen, maar ook om design en marketing. Productiviteitsverhoging is 
een weg, vaak gebaseèrd op pröcesinnovaties en hogere efficiency. Daarbij kan ICT een belang
rijke 'rol spelen. 

, Historisch themapark 
Maar investeren in de kenniseconomie ,i!? zeker niet de enige weg die Europa en Nederland 

kunnen bewandelen. Finánciële deskundigheid, taalvaardigheid, bandelsgeest en logistieke 
organisatie kunnen het recept vormen voor een handelsnatie in de traditie van de 19d• eeuw. 
Dit scenario sluit het meest aan bij onze traditie, ware het niet dat Nederland de laatste jaren 
wordt overspoeld door een antikosmopolitisme en last heeft van een verval van taalvaardighe
den. ,Monumenten, een rijk verleden, Rembrandt en Van Gogh, een aansprekende architectuur, 
zandstranden en koeïen .inde wei zijn de basis voor een toeristische toekomst. Uiteindelijk 
willen de binnenkort 50 mln. Chinezen met een hoog inkomen ook de wereld verkennen. 
Europa heeft immers een grote potentie als historisch themapark. Maar dan moeten we wel wat 
doe'n aan de kwaliteit van de openbare rûimte, het onderhouden van ons erfgoed, en het ver
hogen van onze dienstverlening. Vrijwel àll~ scenario's' om tot economische groei te komen 
veronders,t,ellen een open econo'mie: zowel in politiek-institutioneel, als in cultureel opzicht. 
Geen enkel scenario verdraagt de soms in zichzelf gekeerde, zelfs verongelijkte houding of'de 
vaak zelfingenomen houding en fixatie op verworven rechten die velen in Europa en Nederland 
kenmerkt. Openheid en onbevangenheid voor de rest van de wereld zijn noodzakelijke attitu
des . Op dit terrein kan het integratiebeleid het nodige doen en kan Nederland beter toegerust 
worden. Beheersing en belangstelling van de belangrijke talen en culturen (Chinees , Islam) is 
daarbij noodzakelijk. Dit veronderstelt een hoog niveau van verwevenheid met de grote econo-
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mische gebied.en in de wereld : in de eerste 
plaats Azië. De Europese markt met slechts 

. 7% van de wereldbevolking is niet de inzet. 
De confrontatie tussen de VS en Europa zal 
vooral in Azfë plaatsvinden. Tenslotte is een 
scherpere tweedeling tussen hoogopgeleide 
goed betaalde kenniswerkers en lager opge
leide dienstverleners onvermijdelijk. Ook 
een kenniseconomie vereist een toestroom 
van migranten voor ·ongeschoold werk. 
Kiezen voor de kenniseconomie is dus ook 
kiezen voor nadelen. Een keuze voor een 
kenniseconomie is geen politiek neutrale 
keuze. In de eerste plaats moeten we het 
belang van investeringen 'en kennis afwegen 
tegen investeringen en solidariteit met oude
ren, arbeidsongeschikten, werklozen. We 
moeten ook een afweging maken tussen 
investeringen in v~iligheid en investeringen 
in kennis. 
We moeten afzien van bepaalde infrastructu
rele projecten. We moeten 
aanvaarden dat een ken-
niseconomie in eerste 
instantie denivellerend 

de wereld , het confronteren van opvattin
gen, het verruimen van de geest zijn . 
waardevolle doelen op zich. Waarden als 
nieuwsgierigheid, onbevangenheid, onortho
dox denken en daarom ook vrijheid zijn dan 
componentèn van de beschaving volgens 
D66. De kenniseconomie is dan, heel 190

• 

eeuws, een element in een beschavingsof
fensief. Een kenniseconomie zonder vooruit
gangsgeloof is een vreemde paradox. Maar 
men kan als alternatief o(als aanvulling 
(afhankelijk van de ideologie) stellen, dat de 
kenniseconomie het antwoo~d is op grote 
maatschappelijke vraagstukken. Kennis en 
technologie is daarmee het antwoord op het 
nakende einde der tijden: noodzakelijke 
oplossing voor het bevolkingsvraagstuk, het . 
uitputten van natuurlijke grondstoffen, het 
karteren en koesteren van Gods schepping 
in het bijzonder van het menselijk lichaam. 
Zo kun je met enig doordenken de kennis-

economie ook plaatsen in 
het verlengde van het rent
meesterschap. Fijn voor 

werkt, dat dè 'kenniseco
nomie zich niet weer
houdt met eenheidsv,:orst 
en centrale sturing. 
Kortom, wie werkelijk een 
kenniseconomie wil zal 
weerstanden tegenkomen, 
zQwel bij groepen met 
andere belangen als bij 
gevestigde machten. Wie 

Kenniseconomie 
Balkenende. Maar serieuzer, 
een belangrijke legitimiteit 
van de kenniseconomie is 
het mobiliseren van kennis 
om de wereld veiliger, 
gezonder, duurzamer, 
gelukkiger te maken. Ook 
D66 zou aan deze dimensie 
meer waarde moeten gun-

vereist dat 

we open staan voor 

de wereld 

niet werkelijk kiest -dat 
wil zeggen de nadelen niet 
wil aanvaarden- belijdt de 
kenniseconomie slechts met de mond. Het ' 
besef komt daarbij dat de Nederlandse poli
tiek -mede door coalitievorming- grote moei
te heeft met het maken' van keuze met nega
tieve bijeffecten. 

Maatschappelijke meerwaarde 
Een kenniseconomie kan dan wel noodza

kèlijk zijn maar daarmee nog niet aange
naam. Het blijft op het eerste gezicht een 
politiek item van het noodzakelijk kwaad . . 
D66 zou wat mij betreft in de waardering 
van de kenniseconomie twee dimensies cen
traal mo'eten stellen. In de eerste plaats dat 
kennis leuk is. Of in meer verlichtingster
men, dat verheffing door kennis en creati
viteit een waardevol doel is . Of moderner, 
dat ondernemerschap in een kennisecono
mie een vorm van emancipatie is. Het ver
leggen van einze grenzen, het ontdekken van 

nen. 
Dat is ook nodig als we die
per in het innovatieproces 
duiken. Een kennisecono-
mie heeft pas economisch 

en maatschappelijk effect als kennis, tech
nologie zich vertalen in productinnovaties , 
procesinnovaties en niet-technologische 
innovaties (in diensten en organisaties). Op 
dit moment overheerst nog het beeld dat de 
kenniseconomie een kwestie is van meer 
onderzoek, meer onderwijs , meer patenten, 
meer octrooien, meer wetenschappelijke 
publicaties. Zo gesteld is de beleidsagenda 
eenvoudig: meer geld er in pompen en we 
halen het OESO gemidde!de (zinloze bench
mark ... ), meer publicatie en octrooien en we 
hebben een hogere output gerealiseerd. De 
maatschappelijke meerwaarde van wete'n
schappelijke publicaties en van patent en 
octrooien is zeer beperkt. Het welzijn en 
welvaartseffect is zo goed als nihil. 

Lllunching customer 
Het moderne irlnovatiedenken (vastgelegd 

---------- -- -
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in' de zgn. vierde generatie innovatiemodel
len) gaat ervan uit dat innovatie en dus ken
nisontwikkeling alleen zinvol is als de 
marktvraag centraal staat. Dit zijn demand
push modellen. In eerste instantie is markt
vraag omschreven als een reële vraag in de 
markt. In meer recente jaren is dat veel 
meer omschreven als een latente vraag of 
als een maatschappelijke vraag. Veel maat
schappelijke vragen leiden door marktim
perfecties tot een marktvraag, en daarnaast 
'kunnen nieuwe producten ook nieuwe mark
ten creëren. Maar ook nieuwe markten voor
zien in een maatschappelijke behoefte. 
Moderne innovatieprocessen gaan dan uit 
van de identificatie van fundamentele trends 
in de samenleving, zoals het uitputten van 
natuurlijke grondstoffen en klimaatverande
ring, vergrijzing en de verhoûgde (perceptie 
van) maatschappelijke risico's . Het verlengen 
van de levensduur met 10 jaar, het halveren 
van de kindersterfte, het vermijden van een 
aanslag op het WTC kan dan een impuls 
geven tot kennis en technologieontwikke
ling. Carl Rohde, socioloog in Utrecht, 
spreekt over "soft spots of society" die de 
basis kunnen vormen voor nieuwe produc
ten, processen en organisatievormen. Via 
methodes als scenario's en back-casting kun 
je dan de technologiebehoefte in kaart bren
gen en een innovatieprogramma opstellen. 
In dat innovatieprogramma hoeft technolo
gie niet eens centraal te staan. Er bestaan 
veel niet-technologische barrières voor inJ1o
vatie. Knellende 'regelgeving of juist veel te 
lakse regelgeving kan een belemmering vor
men. Gebrek aan samenhang in overheidsre
geigeving kan innovatie vertragen. 
Overheidsaanbestedirig puur gericht op de 
laagste prijs kan innovatie frustreren. Juist 
de overheid kan een -1aunching customer 
voor innovaties zijn. Gebrek of juist een 
overdaad aan concurrentie kan innovatie 
vermijden. Kapitaalverschaffers die rende
ment op korte termijn boven groeiperspec
tief op langere termijn verkiezen, beperken 
lange- termijn ontwikkelingstrajecten. 
Kortom, innovatie is meer dan een zaak van 
de ministeries van Economische Zaken of 
Onderwijs . Erger nog, het is vaak de over
heid die door gebrek aan lange adem of 
door onsamenhangend gedrag innovatie 
belemmert. Het gaat daarbij zelden om de 
grote vergezichten, maar om details in de 
uitvoering van beleid. 
Dat betekent dan ook dat kenniseconomie 
zich niet kan richten op een technologisch 
domein . Te vaak wordt kenniseconomie 

ge redu ce erg .tot ICT of biotechnologie. Te 
vaak wordt ook-gewezen op de noodzaak 
keuzes te maken. 'Vervolgens worden door.
gaans die sectoren gekozen die iedereen 

. kiest : elk land in Europa heeft onderhanp 
een tweedehands Silicon Valley. Er wordt 
voorbijgegaan aan het feit dat technologieën 
ook traditionele sectoren kan veranderen. 
Scheidingstechnologie kan van grote beteke
nis zijn voor de productie van voeding of 
behandeling van afvalwater. Nieuwe chemi
sche processen kunnen een materialenrevo
lutie ontketenen, ook in een vaak ten ' 
onrechte afgeschreven sector als textiel. 
Natuurlijk mag een overheid keuzes maken 
maa~ dan wel gebaseerd op een lange adem, 

. een samenhangend programma en draagvlak 
bij het relevante bedrijfsleven. 

Nederland moet het besef hebben dat het tot 
stand brengen van een kenniseconomie een 
grote uitdaging is, die meer behelst dan het 
verbouwen van het subsidie-instrumentari

·um van het ministerie van 'Economische 
Zaken of het. hervormen van het hoger 
onderwijs door het ministerie van 
Onderwijs. Het vereist een grote mobilisatie 
van middelen die afgewogen mo.et worden 
tegen de wenselijkheid van een hoger begro
tingstekort of staatsschuld of een versobe
ring van de sociale zekerheid en gezond
heidszorg. Het is ook niet een zaak van de 
overheid alleen, maar ook van mensen wordt 
een grote nieuwsgierigheid verwacht in com
binatie met het engagement voor grote pro
jecten met een lange adem. Een kenniseco
nomie vereist dat we daadwerkelijk open 
staan voor de wereld, want Nederland alleen 
en zelfs Europa is geen markt voor de ken
niseconomie. Natuurlijk moet de overheid 
op de schop, maar ook mensen moeten 
gemobiliseerd worden. In die sfeer kan 'het 

.Innovatieplatform onder leiding van premier 
Balkenende niet volstaan met beleidsaanbe
velingen met een te'chnocratisch karakter. 
Enthousiasme, inspirerend en mobiliserend 
vermogen is nodig maar ook een reflectie op 
de waarden waarin een kenniseconomie zich 
kan ontwikkelen. Dan is de kenniseconomie 
bij Balkenende in verkeerde handen, en 
moet D66 zichzelf een ruimere missie geven 
dan alleen wat geld erbij voor onderwijs . 
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