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Erken 
innovatiekrac,ht 
mkb 
In het innovatiedebat moet meer aandacht komen voor de 'zachte' kant van innova
tie. Momenteel wordt dit weggedrukt door toespitsing van het debat op de ontwik
keling van hightech kennis en grote bedrijven. Een andere houding bij de overheid 
is gewenst. Op initiatief van D66 is afgelopen september het Innovatieplatform 
opgericht. Om daadkrachtige stappen ter bevordering van innovatie te nemen, 
moet dit forum een brede definitie van innovatie hanteren. Dan pas kan er een 
poging ondernomen worden om de Nederlandse ambitie om tot de Europese koplo
per~ in de kenniseconomie te behoren, waar te maken. 

DOOR ERIE TANJA 

"Nederland innoveert niet genoeg," is op het moment een veel gehoorde kreet. Door de 
media, de politiek en betrokken instanties wordt aan de hand van vergelijkingen met andere 
westerse landen getoond hoe slecht ons land scoort op internationale indicatoren. Deze indica
toren worden gebruikt om de status van 'de kenniseconomie te meten. De innovatiegraad, dit is 
de mate ,waarin onze economie vernieuwingen voortbrengt, loopt terug. Zonder vernieuwingen 
zal in de toekomst de economische groei uitblijven. De Nederlandse economie heeft echter 
bepaalde economische karakteristieken. Oe krachten van onze economie liggen (deels) op 
andere puntén dan die waarop ze vergeleken worden. Deze karakteristieken relativeren dit 
negatieve beeld enigszins. Ook de oplossingen voor knelpunten kunnen daardoor op andere 
terreinen liggen dan in eerste instantie te verwachten is. Voor Nederland kan het mkb een 
belangrijke rol spelen. 

Krachtig uitgangs'punt 
De gedachte heerst dat de Nederlandse economie haar krach~ ontleent aan multinationals 

zoals Philips en Akzo Nobel, en aan andere grote nationale bedrijven. De verplaatsing van hun 
productie en Research&pevelopment (R&D) naar andere landen, vormt het onderwerp van één 
van de alarmerende geluiden rond de kenniseconomie. De toenemende internationalisering en 
globalisering hebben landen binnen het bereik gebracht waar goedkopere productie mogelijk 
is. Deze trend is ,al enkele jaren waar te nemen. De belangrijke impuls die deze bedrijven aan 
onze economie zouden kunnen geven, blijft" zo achterweg'e. Onze economie draait echter niet 
alleen op deze bedrijven. Voor Nederland' is het mkb, als gevolg van deze verplaatsing door 
grote bedrijven, van toenemend belang. Het mkb heeft veel potentie om in'novaties te bewerk
stellig~n en te dragen. Deze kracht wordt echter niet onderkend. Wel is om dit potentieel uit te 
buiten steun van de overheid nodig, meer dan bij de grote bedrijven. Rond innovatie zou de 
focus meer op deze groep gericht moeten worden. De kleinschaligheid van het mkb zorgt ech
ter op bepaalde punten, zoals financiering, voor problemen. Hierbij kan de overheid het mkb 
ter zijde s.taan. Zij kan het mkb helpen' om innovaties tot een succes te laten zijn. 
Welke bedrijven behoren .tot het mkb? Over het algemeen word,en in Nederland hiertoe de " 
bedrijven met 100 werknemers of minder geteld. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de' 
Statistiek blijkt dat 99% van het Nederlandse bedrijfsleven uit mkb bestaat. De Europese maàt
staf gaat daarentegen 'uit van' beprijven kleiner dan ,250 personen, uit alle sectoren, uitgezon
derd landbouw, visserij en jacht.! Van het deel van de beroepsbevolking dat werkzaam is bij 
bedrijven, heeft echter minder dan de helft een betrekking in het mkb. 2 Nieuwe bedrijven zijn 
daarentegen vaak klein . Zo zorgt het mkb voor toename van de werkgelegenheid. Vaak wordt 
aangenomen dat het grootbedrijf met zijn activiteiten meer economische groei bewerkstelligt 
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dan het mkb. Deze aanname wordt echter 
niet door economisch oriderzoek gestaafd. 
Wel is .duiqelijk dat het mkb meer kracht 
bezit dan haar over het algemeen wordt toe
gedicht. Het karakter van het mkb kan dit 
illustreren. Het mkb is door de beperkte 
omvang flexibel (de bureaucratie van de gro
tere bedrijven ontbreekt) wat samen met de 
regionale gerichtheid zorgt voor korte en 
directe communicatie met de klant. Dit komt 
de productie ten goede en afzet lijkt verze
kerd. De regionale gerichtheid voorkomt 
bovendien verplaat.sing naar het buitenland. 
Onze economie .profiteert hiervan. Erkenning 
van de kracht van het mkb is dus van 
belang. 

Problemen bij innovatie 
De kleinschaligheid werkt ook ten nadele 

van het mkb. Dit geldt zeker waar het gaat 
om innovatie. In de eerste plaats is de eigen 
financiële draagkracht van de bedrijven 
klein, waardoor zij voor kapitaal afhankelijk 
zijn van derden. Zij hebben echter vaak 
moeite om dit te vinden. Banken kunnen 
hiervoor leningen verstrekken. De overheid 
kan ook helpen, bijvoorbeeld door middel 
van subsidies of door voor bedrijven in 
financiële kwesties garant te staan. Ten 
tweede ontbreekt in tegenstelling tot de 
grote bedrijven een apart kader of manage
·ment die over bédrijfszaken het overzicht 
houdt. Een dergelijk kader heeft de tijd en 
mogelijkheden te bepalen waar in het bedrijf 
innovatie nodig is en waar dit het meeste 
rendement zou 6pleveren. Ondernemers in 
het MKB hebben het echter te druk met 
dagelijkse bezigheden om structureel aan
dacht te besteden aan innovatiemanage
ment. Het korte termijn denken overheerst 
hier, niet alleen bij innovaties. Ook drukken 
administratieve lasten ' door dit tijdgebrek 
zwaar op de ondernemers. 
Een belangrijk probleem voor het mkb is 
bovendien dat het niet weet hoe na totstand· 
koming een innovatie op de juiste wijze in 
de bedrijfsvoering geïmplementeerd moeten 
worden. Innovaties in het mkb worden vaak 
gerealiseerd op initiatief van een klant. Dit 
probleem rond implementatie is onder ande-. 
re .een gevolg van focus op het product 
waardoor er een gebrek is aan marktstudie . 
Het is onduidelijk waar het rendement van 
een innovatie voor het bedrijf ligt of waar de 
markt precies behoefte aan heeft. Deze 
noodzakelijke organisatie rond het nieuwe 
product is een onderdeel van de niet-techno· 
logiiche aspecten van innovatie. ·Als ·dit 
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achterwege blijft, zal de innovatie slechts 
weinig rendement opleveren. 

Breed begrip 
Innovatie moet op twee ma·nieren zo breed 

mogelijk worden gezien. Ten eerste omvat 
innovatie meer dan techniek en de bijbeho
rende technische kennis en machines . 
Hierop wordt in de discussie vaak de nadruk 
gelegd. Bij het innovatie proces zijn drie 
zaken aan de orde. Dit is ten eerste de 
'input' in het proces, die met na·me kennis, 
maar bijvoorbeeld ook financiering omvat. 
Daarnaast is er de 'output', de uiteindelijke 
innovatie in de vorm van een product- of 
procesvernieuwing met eventuele bijbeho
rende octrooien of licenties. Als derde 
onderdeel van een innovatie, geldt de zoge
naamde 'throughput', de manier waarop de 
uiteindelijke innovatie tot stand komt. 
Hierbij zijn ook niet-technologische aspec
ten· van belang. Dit zijn strategie en visie, 
organisatie en management, cultuur en leer
klimaat, ontwikkeling, design en marketing, 
en menskracht en middelen. 3 Zij zorgen 
voor een kader en juist verloop van het pro
ces van .implementatie van de innovatie in 
een bedrijf. Zonder deze juiste organisatie , 
zal de innovatie niet het maximale rende
ment opleveren. Een 'innovatiecultuur' moet 
aanwezig zijn. In het innovatiedebat is voor 
deze niet-technologische aspecten nog te 
weinig aandacht. Dit geldt ook voor de over
heid. Willen de innovaties, zeker in het mkb, 
succes hebben, moet deze houding verande
ren. 
Ten tweede moet er, zeker bij het mkb, een 
brede schaal zijn waaraan de mate van inno
vatie kan worden afgemeten. Innovatie vindt 
niet alleen plaats met hightech kennis Of op 
hightech onderzoeksgebieden. Zeker niet in 
het mkb, dat voor een belangrijk deel tech
nologievolgend is. Bovendien .kunnen ver
nieuwingen die voor het ene bedrijf slechts 
een kleine aanpassing zijn, een grote stap 
vooruit voor een ander bedrijf betekenen. 
Voortdurende vernieuwing aan de basis, 
rond zaken die in eerste instantie vrij ele
mentair lijken, is minstens zo belangrijk als 
vernieuwing aan de top. Basiskennis is 
bovendien weinig concurrentiegevoelig. Er is 
hierdoor een spillover effect aanwezig: niet 
slechts één bedrijf profiteert van de ver
spreiding van de kennis , maar ook zijn 
directe omgeving. Dit is een argument voor 
de overheid om haar steun te verlenen aan 
de verspreiding van dergelijke basiskennis. 
Dit kan via brancheorganisaties of een over-

------



heidsstichting zoals Syntens, die adviezen 
over innovatie verstrekt aan ondernemers. 
De kennis die verspreid wordt kan techni
sche kennis zijn, zoals bijvoorheeld het 
gebruik van internet, maar ook kennis op 
het gebied van effectievere bedrijfsorganisa
tie. Zeker omdat hier, zoals reeds aangeven 
werd, een belangrijk knelpunt ligt. Ook dient 
in het oog gehouden te worden dat bedrij 
ven vaak onderdeel zijn van een keten, 
waarbij ze voor het ene bedrijf afnemer, 
maar voor het andere juist toeleverancier 
zijn . Indien de keten niet mee innoveert, 
zullen innovaties in één schakel minder tot 
hun recht komen. 

Nieuwe houding 
Een andere houding ten opzichte van 

innovatie is wenselijk. Ten eerste moet er 
meer aandacht in het debat en 'het beleid 
voor de 'zachte' kant van innovatie , de niet
technologische aspecten: komen. Deze aan-. 
dacht moet gecombineerd worden met een 
erkenning van de innovatiekracht van het 
mkb. Het mkb verdient deze aandacht, zeker 
nu grote bedrijven zich minder op 
Nederland richten. Juist dit mkb heeft moei
te met het organiseren van innovatie. Het is 
(vaak) prima in staat om de producten of 
·diensten die zij levert te vernieuwen, maar 
doet dit weinig structureel als het gaat om 
de verdere implementatie in het bedrijf voor 
klanten in de toekomst. Het mkb is dus 
gebaat bij meer nadruk op de niet-technolo
gische aspecten. De 'zachte' kant is hier een 
noodzakelijke vereiste voor het tot stand 
brengen van een innovatie. 
De erkenning van de krachten van het mkb 

Noten: 
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en hun specifieke. problemen vormt boven
dien de aanleiding voor de overheid om 
meer gerichte aandacht het mkb te beste
den. Willen deze bedrijven inderdaad een 
motor in het Nederlandse innovatieproces 
worden en blijven, is dit van belang. Veel 
van de problemen die het mkb door hun 
kleinschaligheid ervaren, kunnen zij ,:iet 
alleen oplossen. De eerste taak van de over
heid is logischerwijs het scheppen van 
goede voorwaarde'n: het terugdringen van 
strijdige wet- en regelgeving en de stroomlij 
ning hiervan. Dit laatste geldt eveneens voor 

. subsidies. Daarnaast kan zij de benodigde 
nadruk op de structurele or.ganisatie van 
innovaties in het mkb leggen, bijvoorbeeld 
door deze explicieter in adviezen via 
Syntens op te nemen, of aan subsidies te 
verbinden. Ook het leveren van hulp om de 
administratieve lasten die verbonden .zijn 
aan innovaties te verlichten, is een mogelijk
heid. Dit kan indirect, bijvoorbeeld via werk
gevers- of brancheorganisaties. 

Innovatie is in de huidige kenniseconomie 
een vereiste. Het Innovatieplatform zal in de 
komende jaren pogen mogelijkheden te vin
den om Nederland tot de internationale top 
te laten behoren. Laat het platform en de 

'overheid dan ook de brede visie hebben, die 
hiervoo r: nodig is. 
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