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KENNISECONOMIE EN DE ORGANISATIE VAN PUBLIEK GEWENST~ INNOVATIE 

Het geprivatiseerde 
agrokennissysteem 
In de afgelopen kabinetsformatie heeft het thema 'kenniseconomie' hoog op de agen
da gestaan. De term roept vanuit de randbouwsector twee verschillende associaties 
op. Cees Leeuwis laat zien hoe vanuit deze associaties ook een verschillend over
heidsbeleid gevoerd zou moeten worden. 

DOOR CEES LEEUWIS1 

De eerste is die van de land- en tuinbouw als een sector die erin geslaagd is om met snelle ont-
. wikkeling en toepassing van hoogwaardige kennis en techl:lOlogie, een internationale grootmacht 

te worden op agrarisch gebied. Ondanks het feit dat de kosten van arbeid, grond, energie en 
bedrijfsovername in Nederland relatief hoog zijn. En de sector zal nog kennisintensiever moeten 
worden om alle problemen met milieu en ecologie de baas te blijven.2 Een tweede associatie is 
die van 'kennis als economisch goed', iets wat je kunt kopen en verkopen. Hier is interessant dat 
het 'succes' van de Nederlandse landbouw gepaard ging (wellicht zelfs te danken was) aan het 
feit dat kennis niet als economisch goed werd behandeld. Met publieke middelen werd tot 1990 
het OVO-drieluik _(onderzoek, voorlichting en onderwijs) in de benen gehouden. Onderzoekers en 
voorlichters in dienst van de overheid hadden een grote speelruimte om in overleg met de sector 
innovatie te bewerkstelligen in een richting die tot het midden jaren tachtig als het publieke 
belang werd beschouwd: productiviteitsverhoging. 

De situatie anno 2003 is totaal anders. Het op productiviteitsverhoging gerichte beleid is 
omstreden geraakt en de publieke doelstellingen liggen nu op het vlak van duurzaamheid, multi
functioneellandgebruik, ecologische diensten, voedselveiligheid en het beheer van productieke
tens. En vanwege onvrede met de moeilijk bij te sturen landbouwkennisinstellingen, alsmede 
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bezuinigingsdrift, heeft de overheid zich 
goeddeels teruggetrokken als eigenaar van 
het landbouwkennissysteem. De landbouw
voorlichtingsdienst is geprivatiseerd, het 
landbouwkundig onderzoek is verzelfstan
digd. Kennis wordt steeds vaker behandeld 
als een privaat goed waarvoor betaald moet 
worden op een 'kennismarkt'. De Nederlandse 
overheid blijft een belangrijke speler op die 
markt; er wordt (gelukkig) nog steeds onder
zoek en voorlichting gefinancierd over 
publieke thema's. Maar een belangrijk ver
schil met vroeger is dat commerciële onder
zoeks- en voorlichtingsorganisaties ru (via 
tenderingsprocedures) moeten concurreren 
om toegang te krijgen tot deze gelden. 
De,hamvraag is natuurlijk of men met het 
heringerichte landbouwkennissysteem, geba
seerd op het idee van 'kennis als economisch 
goed', in staat zal zijn om innovatie in een 
publiek' gewenste richting te bevorderen. Kan 
men met een 'kennismarkt' 

en ook zaken als onderling vertrouwen en 
gevoelens van afhankelijkheid en verantwoor
delijkheid. Ik spreek hier va'n een 'sociaal 
leerproces' waarbij 'Ieren' niet moet worden 
opgevat als kennisoverdracht, maar als het in 
ihteractie met anderen ontwikkelen van een 
andere kijk op de werkelijkheid. Het gaat dan 
niet alleen om cognities over de natuurlijke 
en fysieke wereld ('kennis'), maar ook om per
cepties van het eigen willen , kunnen, mogen 
en moeten en de werkelijkheidsbelevingen 
van anderen (Leeuwis , 2002). Dergelijke leer ... 
proceSSen, zijn van groot belang om de vele 
spanningen en patstellingen te doorbreken 
die zich rondom de landbouw voordoen, en 
ook om te komen tot nieuwe levensvatbare 

' afspraken, regels, contracten en andere insti-
tuties die een inherent onderdeel vormen van 
'systeeminnovaties' . De dynamiek van derge
lijke leer- en onderhandelingsprocessen is 
inherent grillig, complex en onvoorspelbaar. 

Je kunt innovatie dus niet 
op e,ven effectieve wijze een 
transitie richtin'g duurzaam 
landgebruik 'aanjagen' zoals 
dat in het verleden gebeur
de met de productiviteit? 

Veranderde kijk op 
. in novatieprocessen 

Om bovenstaande vraag 
te kunnen beantwoorden is 
het van belahg om kort stil 
te staan Qij wat bij een d'er
gelijk innovatie proces van 
belang is: De ideeën over 

Zaken die duidelijk 

moeten gebeuren, 

gebeuren niet 

omdat er geen uren 

voor kunnen 

van te voren plannen en 
controleren maar je kunt 
wel het proces in de gaten 
houden en op bepaalde 
momenten de voortgang 
bevorderen. Goed gekwali
ficieerde proces begeleiders 
kunnen in dit verband een 
belangrijke rol spelen. 

Kennisbeleid of 
innQvatiebeleid? 

worden geschreven Wat zien we wan
neer we met deze bril op 

innovatie en innovatiepro-
cessen zijn de laatste jaren sterk veranderd. 
Onderkend wordt steeds meer dat de bouw
stenen van innovaties niet alleen uit de 
wetenschap komen, maar ook uit de praktijk. 
Daarnaast zien we dat innovaties niet alleen 

.bestaan uit nieuwe technische arrangemen
ten, maar ook uit nieuwe sociaal-organisatori
sche zoals' nieuwe regels, percepties, afspra
ken en sociale relaties. En er zijn dus ook 
altijd meerdere maatschappelijke partijen bij 
betrokken; in het geval van duurzame land
bouw bijvoorbeeld boeren, consumenten, 
supermarktketens, beleidsmakers en toeleve
ringsbedrijven. Het gaat uiteindelijk dus om 
nieuwe patronen van gecoördineerd handelen 
in een netwerk van mensen (Roep, 2000). Om 
daartoe te komen is het onder meer noodza
kelijk dat de betrokken partijen geleidelijk 
aan iets van overlappende (of op z'n minst 
complementaire) doelen, inzichten, belangen 
en uitgangspunten ontwikkelen (Röling, 2002) 

kijken naar de alledaagse 
praktijk van de 'kenniseconomie' (in beide 
betekenissen van het woord)? [s het op com
merciële leest geschoeide kennissysteem in 
staat publiek gewenste innovatierichtingen in 
de landbouw 'te ondersteunen? 
Het ministerie van LNV heeft in 2001 een 
nota over innovatiebeleid geproduceerd waar
in veel zinnige gedachten staan over innova
tie en transitie (Ministerie van LNV, 2001), 
maar wanneer we kijken naar de alledaagse 
praktijk lijkt op belangrijke beleidsterreinen 
weinig aansluiting te bestaan. Over bijvoor
beeld de minerálenproblematiek staan de 
be leids- en projectdocumenten bol van de 
kennisontwikkeling, -verspreiding en -door
stroming, terwijl gebrek aan technische ken
nis bij de mineralenproblematiek eigenlijk 
een secundaire kwestie is. Het gaat veeleer 
om verstoorde relaties, gebrek aan overeen
stemming en gebrek aan eenduidigheid en 
coördinatie in het netwerk waar boeren deel 
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van uitmaken. Maar eigenlijk niemand houdt 
zich expliciet bezig met het begeleiden van 
sociale leer- en onderhandelingsprocessen of 
het creëren van coherentie tussen sociale en 
technologische arrangementen. Bij het (ken
nis)beleid ten aanzien van biologische land
bouw spelen soortgelijke zaken. De samen
hang tussen kennisbeleid en innovatiebeleid 
lijkt al met al nog onvoldoende ontwikkeld. 
De wijze waarop de overheid haar opdrachten 
en vragen op de kennismarkt definieert (veel
al in termen van conventionele 'kennispro
ducten' als (technisch) onderzoek en voorlich
ting) speelt hierbij zeker ook een rol. 

Beperkingen in kennisuitwisseling 
Waar innovatieprocessen in theorie gebaat 

zijn bij openheid en uitwisseling van kennis 
tussen verschillende partijen, zien we dat 
samenwerking tussen partijen in het kennis
netwerk minder vanzelfsprekend is gewor
den. Het agrarisch praktijkonderzoek en de 
voorlichtingsorganisaties zijn uit elkaar 
gegroeid vanwege onderlinge concurrentie. 
Voorts zijn er duidelijke aanwijzingen dat 
boeren en tuinders minder bereid zijn het 
achterste van hun tong te laten zien in stu
diegroepen, onder andere ook omdat ze 
steeds meer moeten betalen voor kennis 
(Oerlemans et al., 1997). Ook verloopt de 
samenwerking en uitwisseling tussen ver-

schillende publiek gefinancierde projecten, 
uitgevoerd door met elkaar concurrerende 
partijen, lang niet altijd optimaal. Daarbij 
speelt ook mee dat die projecten vaak een 
beperkte tijdshorizon hebben, en sowieso op 
allerlei verschillende momenten beginnen en 
eindigen, zodat ze moeilijk op elkaar te 
betrekken zijn. Van redelijk soepele uitwisse
ling in de tijd van het OVO-drieluik is weinig 
meer over. 

Gebrek aan ruimte voor innovatie 
Een inter'essante paradox is dat de overheid 

behoorlijk precies moet definiëren wat ze wil 
met de gelden die ze ter beschikking stelt 
voor voorlichting en onderzoek in het publie
ke belang om te kunnen werken met een ten
deringssysteem. Er moeten concrete 'outputs' 
op papier komen. Dat geeft aan degenen die 
projecten moeten uitvoeren een heleboel dui
delijkheid omtrent te besteden dagen en te 
verrichten activiteiten, maar kan behoorlijk 
belemmerend werken bij innovatieprocessen. 
Een essentieel gegeven van leer- en onderhan
delingsprocessen in multi-stakeholdersitua
ties is dat je va'n te voren niet 'weet waar het 
uitkomt, en over welke oplossingsrichtingen 
overeenkomst wordt bereikt. Er is ruimte en 
flexibiliteit nodig (ook in de besteding van 
gelden) maar in de praktijk blijkt dat dit met 
outputfinanciering niet makkelijk te realise-
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ren is. Het van tevoren definiëren van out-
. puts kan tevens gemakkelijk leiden tot een 
. zekere mate van inertie op die terreinen 
waarvoor nog geen outputs zijn gedefinieerd. 
Om het cru te zegg.en: zaken waarvan· duide
.lijk is dat ze moeten gebeuren, gebeuren niet 
omdat daarvoor geen uren kunnen worden 
geschreven. Eigenlijk zijn we onder de vlag ' 
van 'marktwerking' weer terug bij een top-

, down aansturing en planning van publiek 
gefinancierde voo'rlichting en onderzoek. De 
principes van vraag en aanbod gelden maar 
de overheid formuleert de vraag. En dat zou ' 
nog niet zo erg zijn als de overheid als hoe
der van het publieke belang een goed gevoel 
had voor wa,t er speelde in de praktijk van 
plattelandsvernieuwing, maar (zoals collega 
Van der Ploeg (1999) al eens heeft geconsta
teerd) de overheid is met de privatisering van 
de voo~lichting haar ogen en o·ren op het 
platteland kwijtgeraakt en daardoor nog 
maar beperkt in staat om in te spelen op de 
dynamiek en initiatieven 

moet leiden tot de conclusie dat innovatie 
allereerst plaatsvindt in de maatschappij 
zelf en niet binnen de kunstmatige grenzen 
van een project of programma. Die kunnen 
best ,behulpzaam zijn maar je kunt ze zeker 
niet centraal stellen., Dat gebeurt nu vaak 
wel. 

Gebrek aan visie 
Het 'succes' van het oude OVO-drieluik 

had niet alleen te maken met intensieve ken-
, nisuitwisseling tussen alle partijen en de 
relatieve flexibiliteit van het systeem, maar 
ook met het feit dat er een grote mate van 
overeenstemming bestond over de gewenste 
innovatierichting. Die innovatierichting (pro
ductiviteitsverhoging) sloot ook in belangrij 
ke mate aan bij de private doelstellingen van 
de meeste boeren. Publieke en private belan
gen lagen goeddeels in "elkaars verlengde. 
Op dit moment is dat heel anders. In de 
beleving van veel agrariërs staan de nieuwe 

publiekè doelen op , 
vanuit de samenleving. 

Transactiekosten 
In het verlengde van het 

voorgaande is een derde 
'opmerkelijk gegeven dat 
het tot stand brengen van 
innovatieprocessen via 
'kennismarkt' en 'outputfi ~ 

nanciering' vaak gepaard 
gaat met grote, soms zelfs' 
reusachtige transactie
kosten, Het is beslist geen 

Leiderschap en 

daadkracht 

gespannen voet met 'doel
stellingen als de continuï
teit van het bedrijf en 
behoud van concurrentie
positie op de markten. 
Daarnaast is er op dit 
moment sprake 'van een 
vertrouwensbreuk tussen 
de overheid en boeren, 
waardoor thema's die door 
de overheid worden aange
dragen haast bij voorbaat 

zijn nodig om te 

komen tot 

werkelijke transitie 

gemakkelijke zaak, en al helemaal niet voor 
hoeren en burgers, om een goed innovatief 
idee ergens gefinaricierd te krijgen. Je moet 
zorgen dat dat idee ergens als output wordt 
gedefinieerd en vervolgens van alles in het 
leven roepen om mee te tenderen op 'je eigen 
idee. Er wordt voor miljoenen euro's aan 
manjaren ingezet om 'businessplannen' in te 
dienen bij innovatieprogramma's van de 
Nederlandse overheid (bijvoorbeeld leES/KIS) 
en de Europese Unie. Projectbureaus en con
sultants, wat boeren de 'stropdassencultuur' 
noemen (Aarnink, pers. comm.), varen daar 
wel bij, maar het blijkt uiterst moeilijk om 
het ritme van dit soort programma's (waaron
der een stroperige aanloop; een paar jaar 
waarin alles moet gebeuren, en dan weer 
niets) te' verbinden met de dynamiek van 
reëel bestaande innovatieprocessen in 'de 
maatschappij. De gedachte dat het bij innova
tieprocessen gaat om nieuwe vormen van 
coördinatie tüssen maatschappelijke actoren 

ve,rdacht zijn. Ze resulte
ren aldus nauwelijks in een autonome vraag 
naar kennis bij agrariërs, hetgeen vanuit de 
gedachte van een 'vraaggestuurde kennis
markt' een probleem is (zie ook De Grip et 
al., 2003). 
Om deze situatie te doorbreken is het nodig 
om te komen tot een nieuwe visie en con
sensus over de rol van de landbouw in 
Nederland, met bijbehorende langetermijn
commitments van verschillende partijen, en 
een stabiele verlegging van geldstromen en 
subsidies. Om kort te gaan, er is leiderschap 
en daadkracht nodig om te komen tot werke
lijke transitie. Op dit moment lijkt het hier
aan te ontbreken; de toekomst van de land
bouw wordt goeddeels overgelaten aan de 
maatschappelijke krachten, inclusief de. 
markt. Overheid, burgers, consumenten en 
boeren leggen de verantwoordelijkheid om 
de komen tot duurzaamheid op elkaars bord 
(te Velde et al., 2003) en laten het daar vaak 
bij. Dit leidt tot stuurloosheid en een zekere 
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mate van demoralisatie aan de kant van boe
ren. Men gelooft er eigenlijk niet meer in. 
Dat is geen ideale ujtgangspositie voor inno
vatie. 

Conclusie 
De voorgaande observaties maken duide

lijk dat het idee van 'kennis als economisch 
goed' op gespannen voet kan staan met. de 
wens om in een kennisintensieve economi
sche sector publiek gewenste innovatie te 
bevorderen. De manier waarop de 'kennis
markt' functioneert, en met name ook de 
wijze waarop de overheid haar opdrachten 
definieert en verleent, brengt in ieder geval 
risico' s met zich mee ten aanzien van 
samenwerking, coherentie, leervermogen en 
slagvaardigheid. Het probleem begint eigen
lijk al bij de notie van 'vraag' en 'aanbod' 
van kennis. Die suggereert meteen dat er 
iemand is die kennis vraagt, en iemand die 
het aanbiedt, waarbij de eerstgenoemde de 
laatstgenoemde moet betalen. Dat werkt wel
licht in het geval van reeds beschikbare en 
beproefde kennisproducten, maar niet als 
nieuwe socio:technische innovaties ontwik
keld moeten worden. Daar zijn de vragen in 
het begin sowieso niet duidelijk, is veel rele
vante kennis nog impliCiet, maar staat wel 

Noten 

vast dat vele betrokkenen relevänte kennis 
hebben in te brengen. Het is, met andere 

woorden, ten enen male onduidelijk wie ' 
voor wat zou moeten betalen. Het idee van 
'kennis als economisch goed' gaat al met al 
uit vàn een te expliciet en simpel beeld van 
kennis, en ook van een te eenzijdig beeld: 
de 'markt' richt het vizier immers vooral op 
inhoudelijke kennis, en niet op de andere 
vormen van perceptie en cognitie die bij 
innovatie van belang zijn. 
Het innovatiebeleid van de toekomst zal 
flexibeler moeten zijn, en minder nadruk , 
moeten leggen op het 'inkopen' van k~nnis
ontwikkeling en kennisoverdracht. Het moet 
gaan om het organiseren van maatschappe
lijke leer- en onderhandelingsprocessen, 
gesteund door een helder en geloofwaardig 
beleid, en met veel aandacht voor de articu
latie van onzekerheden en kennisvragen die 
de voortgang van het proces belemmeren. 
Hiervoor zijn nieuwe organisatievormen, 
finanCieringsvormen en werkwijzen nodig. 
We moeten wellicht meer denken over 'inno
vatie-ecologie' dan over 'kenniseconomie'. 
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1. Delen van deze bijdrage zijn afkomstig uit een recente inaugurele rede (Leeuwis, 2003). 
2. Röling & jiggins, 1998; Leeuwis, 1998 

literatuur: 
Grip, K. de & c.. Leeuwis (m.m.v. L.W.A. Klerkx) (2003) 'Lessen over vraagsturing. Ervaringen met het 
Steunpunt Mineralen concept'. Agro Management Tools, Wageningen. 
Leeuwis, C. (1998) Leren ecologiseren. Laat de agrarische kennismarkt gaten vallen? 'Spi/'. 155-156,41·84. 
Leeuwis, C. (2002) 'Making expliCit the social dimensions of cognition'. In: Leeuwis, C. & R. Pyburn (Eds) (2002) 
'Wheelbarrows full of frogs. Sociallearning in rural resource management'. pp. 391-406. Royal Van Gorcum, 
Assen. 
Leeuwis, C. (2003) 'Van strijdtonelen en luchtkastelen '. Inaugurele rede. Wageningen Universiteit, Wageningen. 
Ministerie van LNV (2001) 'Innovatie: sleutel tot verandering. LNV innovatiebeleid voor Voedsel en Groen'. 
Ministerie van LNV, Den Haag. 
Oerlemans, N.,]. Proost &]. Rauwhorst (1997) Farmers' study groups in the Netherlands: In: L. Veldhuizen, A. 
Waters·Bayer & R. Ramirez (Eds) (1997) 'Farmers' research in practice. Lessons from the field'. pp. 263·279. 
Intermediate Technology Publications, London. 
Ploeg, ].D. van der (1999) 'De virtuele boer'. Van Gorcum, Assen 

,Roep, D (2.000) 'Vernieuwend werken. Sporen van vermogen en onvermogen'. Cirde for Rural European 
Studies. Wageningen Universiteit, Wageningen. 
Röling, N.G. (2002) Beyond the aggregation of individual preferences. Moving from multiple to distributed 
cognition in resource dilemmas. In: Leeuwis, C. & R. Pyburn (Eds) (2002) 'Wheelbarrows full of frogs. Social 
learning in rural resource management'. pp. 25-47. Royal Van Gorcum, Assen. 
Röling N.G. &]. jiggins (1998) The ecological knowledge system. In: N.G. Röling & MAE. Wagemakers (Eds) 
(1998), 'Facilitatings sustainable agriculture. Participatory learning and adaptive management in times of envi· 
ronmental uncertainty'. pp.283·307. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 
Velde, H. te, M.N.C. Aarts & C.M.]. van Woerkum (2002) Dealing with ambivalence: Farmers' and 'consumers' 
perceptions of animal welfare in livestock breeding. 'Journalof Agricultural and Ènvironmental Ethics', IS, 
203-219. 


