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De nieuwe economie: 
een braze bundeling 
van kennis 
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Vee! schoolpleinen vormen tegen
woordig marktplaatsen voor het 
ruilen en verhandelen van Poke
mon-kaarten. Menig ouder zal 
zich a! op zijn achterhoofd hebben 
gekrabd bij het verzoek van zoon 
of dochter een setje van die kaar
ten aan te schaffen: acht gulden 
betalen voor zeven kaarten waar 
niets bijzonder mee aan de hand 
lijkt te zijn? Slim bekeken van die 
fabrikant! 

Oat is echter op zich niet nieuw. 
Dertig jaar geleden a! spendeer
den kinderen hun zakgeld - en 
vaak meer dan dat - aan plaatjes 
van voetballers uit de Eredivisie, 
net zo lang tot ze aile elftallen bij 
elkaar hadden. En die laatste ont
brekende plaatjes van Coen Mou
lijn en Piet Keizer, die kostten in 
feite een vermogen, want je kocht 
je arm aan aile zakjes met plaatjes 
die geheel bleken te bestaan uit 
spelers die je a! had. Nu kunnen 
we hier dezelfde, ietwat morele 
bedenkingen bij koesteren als nu 
bij de Pokemon-plaatjes, maar het 
geeft wei aan dat hier in feite 
sprake is van 'oude economie': de 
produktiekosten van de plaatjes 
vormden maar een beperkt dee! 
van de verkoopprijs en het ver
schil is winst voor de producent. 
Anders dan de voetbalplaatjes 
hebben de Pokemon-plaatjes ech
ter nog een extra soort waarde die 
op de kaarten vermeld staat. Heb 

je geluk, dan zit in jouw setje een 
kaart die eigenlijk vijftig gulden 
'waard' is, zo luidt de tekst. En 
voor die prijs, of zijn ruilwaarde 
aan andere kaarten, gaat hij ook 
van de hand. Waarom is die kaart 
vijftig gulden waard? Omdat de 
kinderen daarin geloven. De pro
ductiekosten vormen hooguit een 
paar cent, de verkoopwaarde on
geveer een gulden per kaart maar 
de handelswaarde vijftig gulden. 
Althans: op dit moment. Na een 
jaar, als de rage weer voorbij is, 
komt de waarde akelig dicht in de 
buurt van de productiekosten of 
nogminder. 

Kennis-economie 

De handelswaarde van de Poke
mon-kaarten vormt een parallel 
met de 'nieuwe economie'. Char
les Leadbeater beschrijft in Livin9 
on Thin Air- The New Economy hoe 
de waarde van een onderneming 
als General Motors in feite de optel
som vormt van de waarde van de 
samenstellende delen: machines, 
productielocaties, etcetera. Oude 
economie dus. Maar een onderne
ming als Microscift is talloze malen 
meer waard dan de optelsom van 
dit soort zaken: nieuwe economie. 
Waarin schuilt het verschil? Val
gens Leadbeater met name in ken
nis. De nieuwe economie is in zijn 
ogen vooral een kennis-economie, 
meer dan - wat nogal eens wordt 
aangenomen - een Internet-eco
nomie. Concurrentiefactoren zijn 
dan ook: de mate waarin organisa
ties in staat zijn de kennis te be
houden en uit te diepen, zich 
voortdurend te vernieuwen, en de 
mensen aan zich te blijven binden 
die die kennis belichamen. De 
nieuwe werknemer is een kennis
werker. Deze kennis wordt aange-
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wend voor allerlei samenwer
kingsverbanden buiten de grenzen 
van de traditionele onderneming: 
met leveranciers, afnemers, on
derzoeksinstanties, zelfs met con
currenten. De transparantie en 
snelheid van handelen die door 
moderne informatietechnologie 
zoals Internet-toepassingen mo
gelijk worden gemaakt, geven 
hieraan een belangrijke impuls. 
Toch moet de nieuwe econornie 
volgens Leadbeater niet worden 
verengd tot een geheel van op In
ternet gebaseerde processen. Ook 
vee! ondernerningen uit de oude 
economie, bijvoorbeeld produc
tiebedrijven, tonen volgens hem 
steeds meer nieuw economisch 
gedrag. 

Virtueel vereenzamen 
Evenals Internet is er ook een an
dere term die vaak valt in discus
sies over nieuwe econornie: virtu
ele organisaties. En ook daarbij 
plaatst Leadbeater een aantal be
langrijke nuanceringen. Somrnige 
organisaties worden inderdaad 
meer virtueel als we daaronder 
verstaan de toename van netwer
ken met andere organisaties, de 
ad-hoc coalities tussen onderne
mingen, het spectaculair ge
groeide gebruik van email, Intra
net en andere nieuwe communica
tiemedia . Maar aan de andere kant 
zal de nieuwe econornie toch niet 
moeten gaan inhouden dat iedere 
werknemer op zichzelf terugge
worpen zal worden: weliswaar 
voorzien van aile moderne tech
nologie op de eigen zolderkamer, 
maar vereenzamend en verpiete
rend . lntegendeel, zo stelt Lead
beater in misschien wel het meest 
belangwekkende onderdeel van 
zijn betoog. Het versterken van de 
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communicatieve en sociale ban
den tussen medewerkers, oftewel 
het manaaen van het sociale kapi
taal, daar zal het met name om 
draaien. Als organisaties dat suc
cesvol doen, binden zij de mensen 
aan zich en versterken zij de on
derlinge uitwisseling van kennis. 
En dat zijn precies de factoren die 
ondernemingen succesvol maken 
in de nieuwe econornie. Juist op 
dat vlak schieten veel bedrijven in 
bijvoorbeeld Silicon Valley tekort. 
Hoe vernieuwend dit netwerk van 
ondernemingen ook mag zijn en 
hoe belangrijk voor vee! technolo
gische doorbraken, in het ma
nagen van het sociale kapitaal heb
ben zij zich traditioneel en volgens 
de oude econornie opgesteld: te 
weinig gedaan dus. De zwakke pij
ler onder de turbulente innovatie
fabriek Silicon Valley is zodoende 
dat medewerkers een heel braze 
band met hun werkgever hebben 
en die gemakkelijk inruilen voor 
een ander waar meer te verdienen 
valt. Daardoor lekt essentiele ken
nis weg naar de concurrent. Die 
doet er overigens vervolgens ook 
weer weinig mee en verwacht dat 
de medewerker een a twee jaar in 
dienst zal blijven en weer verder 
trekt. Pas als er een onderneming, 
of misschien wel een netwerk van 
verschillende ondernemingen, 
opstaat die op basis van expliciete 
normen en waarden mensen aan 
zich gaat binden, kennis gaat mo
biliseren en een eigen bedrijfscul
tuur gaat kweken waar mensen 
graag bij willen horen, dan moe
ten de overige ondernemingen 
zich echt zorgen gaan maken. 

Een selectieve overheid 
Welke zou de rol van overheid en 
politiek moeten zijn in deze 

nieuwe economie? Politiek en 
overheid zouden zich volgens 
Leadbeater nadrukkelijker moe
ten richten op het laagdrempelig 
maken en stimuleren van kennis
uitwisseling. Bovendien zou de 
staat sterker moeten gaan investe
ren in die zaken die bijdragen aan 
de ontwikkeling van het sociale 
kapitaal : kwalitatief goed onder
wijs, innovatie in het bedrijfsle
ven, etcetera. Dit alles vergt een 
transparante, selectieve overheid, 
maar wel een met een duidelijke 
rol. Bij de in te zetten instrumen
ten zijn slimme fiscale maatrege
len volgens Leadbeater met name 
van belang. De overheid zal in de 
nieuwe econornie meer een 
machtsfactor moeten zijn die ge
wenste initiatieven aanmoedigt en 
ongewenste ontmoedigt, dan een 
sterke staat die met geboden en 
verboden werkt op basis van vaste 
grondbeginselen. 

De greep naar het fiscale be
leidsinstrument is tegen die ach
tergrond begrijpelijk, maar wei
nig verrassend - hoeveel maat
schappijhervormers zijn de auteur 
hier niet in voorgegaan - en bo
vendien beperkt. De kracht van 
zijn analyse zit met name in hoe 
onderneminaen het 'sociale kapi 
taal' meer moeten gaan besturen 
en aanrnoedigen. Hoe overheden dit 
kunnen stimuleren, komt minder 
uit de verf. Vragen die onbeant
woord blijven, maar wei van be
lang zijn, zijn bijvoorbeeld: wat 
betekent de nieuwe economie 
voor het economische en het tech
nologiebeleid van de overheid? 
Welke kansen biedt zij de overheid 
voor het realiseren van beleids
doelstellingen op andere terrei
nen, zoals het aanpakken van ach
terstands- en integratieproblema-
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tiek? Moeten we sowieso de natio
nale overheid wel als een belang
rijke machtsfactor blijven zien, of 
vergt de globaliserende, kennisin
tensieve economie eerder initia
tieven van hetzij supra-nationale 
overheden, hetzij andere niveaus, 
niet noodzakelijkerwijs overheid? 

Nieuwe onzekerheden 

Met alle kansen die de nieuwe 
economie biedt, moeten we toch 
niet blind zijn voor een paar be
langrijke keerzijden waar Lead
beater te weinig aandacht voor 
heeft. Niet alleen de overheid 
maar ook het bedrijfsleven zelf 
zou die pro-actief aan moeten pak
ken, dus voordat die keerzijden 
zich daadwerkelijk hard doen gel
den. Hn van de uitgangspunten 
van overheidsbeleid zou bijvoor
beeld kunnen zijn om drop-outs in 
de nieuwe economie - in welke 
vorm dan ook - tijdig op te sporen 
en te begeleiden. Bovendien zou
den overheid en bedrijfsleven zich 
goed moeten wapenen tegen 
nieuwe onzekerheden die de 
nieuwe economie oproept. Zo 
fluctueert waarde in de nieuwe 
economie veel sterker dan in de 
oude, naar hoven en naar bene
den. Vandaag geloven kinderen 
nog dat Pokemon-kaarten vijftig 
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gulden waard zijn als dat erop 
staat, maar morgen misschien al 
niet meer. 'Living on thin air ' kan 
gevaarlijk zijn en veel minder 
voorspelbaar dan in de oude, ver
trouwde kapitaalgoederenindus
trie waarin veranderingen soms in 
slakkengang gingen, ook al werd 
dat op dat moment nooit zo erva
ren. 

Zonnige kanten 

Daarnaast is de nieuwe economie 
kwetsbaar op een heel andere ma
nier dan vroeger. Wie vroeger se
rieuze economische schade wilde 
berokkenen, dacht al gauw aan het 
uitschakelen 'van belangrijke 'slag
aders' als havens, wegen en brug
gen. Tegenwoordig volstaat een 
simpel computervirus al om mil
jardenschade te veroorzaken. 
Nieuwe aanvalmechanismen vra
gen om nieuwe afweermechanis
men. Het 'I love you' virus was in 
feite nog Spielerei, wel snel om zich 
heen grijpend maar relatief on
schuldig. Een meer precies ge
richte en meer verwoestende 
virus-aanval lijkt misschien een 
aardig thema voor de nieuwste 
James Bond-film, maar zou die op 
basis van de nu voorhanden zijnde 
verdedigingsmethoden kansloos 
zijn? 

Deze keerzijden van de nieuwe 
economie vragen dus een nieuwe 
aanpak. Zonnige kanten zijn er ge
noeg. Zeker als we de nieuwe eco
nomie niet beschouwen als een 
door technologie gedreven serie 
economische processen waarin in
dividuen eenzaam in virtuele or
ganisaties verdwalen, maar als een 
kenniseconomie waarvan perma
nente ontwikkeling, vernieuwing 
en uitdaging de voornaamste ken
merken zijn . Charles Leadbeater 
is erin geslaagd dat laatste beeld 
met aanstekelijk enthousiasme op 
te roepen. Hij zal zelf echter niet 
ontkennen dat we nog maar aan 
het begin staan van de gedachten
vorming rondom de consequen
ties van de nieuwe economie. Dit 
geldt niet alleen voor bedrijven, 
die de mond vol hebben over e

Business solutions, maar vaak nog 
maar aan het begin staan van het 
mobiliseren van kennis en sociaal 
kapitaal. Het geldt ook voor de 
politiek, die zich zal moeten her
bezinnen op haar eigen rol en de 
uitdagingen waarvoor de overheid 
zich in de nieuwe economie ge
steld ziet. 
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