
Bij verschillende gelegenheden 
wordt de vrees geuit dat de tech
nologische expertise uit de top 
van de Nederlandse industriele 
ondernemingen verdwijnt. Er 
zou een proces gaande zijn waar
bij technisch-operationeel com
petente en ervaren bestuurders 
(de 'techneuten') in de raden van 
bestuur geleidelijk aan worden 
vervangen, zo niet verdrongen, 
door economen, accountants, en 
juristen (de 'socio's'). Deze 
accentverschuiving in puur 
bedrijfseconomische richting 
binnen ondernemingen lijkt op 
gespannen voet te staan met het 
feit dat concurrentievermogen 
en effectiviteit van bedrijven op 
de langere termijn juist toene
mend afhankelijk zijn geworden 
van steeds sneller evoluerende 
technologische ontwikkelingen. 1 

Zo werd door de directeur 
van de Stichting voor Technische 

Wetenschappen de vraag opgewor
pen of er, gelet op de voortschrij
dende en steeds dieper ingrijpen
de technologische ontwikkeling 
van de maatschappij, wei in vol
doende mate een technisch oor
deelkundige inbreng in het top 
bestuur van industriele onderne
mingen aanwezig is. In opdracht 
van deze stichting werd door 
onderzoekers van de Universiteit 
van Amsterdam daartoe een ver
kennend onderzoek gedaan naar 
de samenstelling van de raden 
van bestuur van 97 industriele 
ondernemingen uit de top hon
derd voor 1 9 9 3. Via een schrifte
lijke vragenlijst werden in augus
tus-september 1994 voor aile in 
het jaarverslag van dat jaar 
genoemde directieleden (totaal 
335) enkele globale cv-gegevens 
verzameld inzake hun opleidings
en functioned loopbaanprofiel, 
eventueel aangevuld met apart 
verzamelde gegevens uit andere 
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biografische of publicitaire bron
nen, voorzover beschikbaar en 
toegankelijk voor de onderzoe· 
kers. 

Het response-percentage was 
met 6o% relatief zeer hoog in 
vergelijking met onderzoekingen 
van dit type. Bovendien maakte 
de beschikbaarheid van vergelijk· 
bare bestanden uit vorige onder
zoekingen een vergelijking moge· 
lijkvan 1993 met 1984. 

Uit het onderzoek bleek een 
gezamenlijke groei in aantal en 
een versterking van het aandeel 
van de technische en vooral de 
financiele signaturen in de direc
ties van het door ons beschouwde 
segment van ondernemingen 
over de periode 1984-1993. 
Hierbij moet wei worden opge· 
merkt dat in beide jaren de signa· 
turen in de driehoek commer
cieel, financieel en bedrijfsecono
misch management gezamenlijk 
de technische domineren (lcke, 
Mokken en Schijf, 1997). Het 
gaat mij hier vooral om de, ook 
elders geconstateerde snelle 
opkomst, welhaast uit het niets, 
van de financiele specialisatie in 
de directies. 

Van ondernemer tot .financieel 

rentmeester? 

De klassieke definitie van de 
ondernemersfunctie, als basisele
ment van het kapitalisme, werd 
gegeven door Schumpeter (1939; 
1942), '[which] is by nature a 
form or method of economic 
change and not only never is but 
never can be stationary. ' De drij· 
vende kracht achter die verande
ring, 'which sets and keeps the 
capitalist engine in motion comes 
from the new consumer goods, 
the new methods of production 
or transportation, the new mar
kets, the new forms of industrial 
organization that capitalist 
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enterprise creates.' (Schumpeter, 1942, 82-83) . In 
dat proces van voortdurende innovatie en verande
ring is de ondernemer de creatieve spil als de produ
cent en exploitant van nieuwe combinaties: 'This 
function does not essentially consist in either inven
ting anything or otherwise creating the conditions 
which the enterprise exploits. It consists in getting 
things done' (Schum peter, I 94 2, I J2) . 

In Schum peter's visie en in historisch perspectief 
was de ondernemersfunctie strikt gei:ndividuali
seerd, waarbij aile vereiste kwaliteiten en capacitei
ten belichaamd werden in een persoon, 'van aile 
markten thuis', zoals bij vee! stichters van succes
volle ondernemingen het geval was. 

In de moderne onderneming en bij een verdere 
ontwikkeling naar concernvorming wordt de 
ondernemingsfunctie noodzakelijkerwijs collectief 
uitgeoefend in een uit meerdere personen samenge
stelde directie. De in die directie ingebrachte capa
citeiten, ervaring en kwaliteiten zullen dan binnen 
de directie als geheel gebundeld en gecoordineerd 
in de besluitvorming tot uiting dienen te komen. 2 

Daarbij komt dan de vraag naar voren of zich in 
de tegenwoordige ontwikkeling van de onder
nemersfunctie een steeds actueler spanningsveld 
aftekent tussen enerzijds de technici en anderzijds 
de financiele rekenmeesters? Oat spanningsveld 
reikt verder dan het volgen en ontwikkelen van 
interne bedrijfsprocessen. Het speelt evenzeer mee 
bij de steeds meer gangbare vervreemding of ver
werving van ondernemingscomponenten door 
opsplitsingen, overnames, joint ventures en fusies. 
De effectiviteit en het succes daarvan worden 
immers niet aileen bepaald door de financiele 
aspecten van schaalvergroting, of de commerciele 
perspectieven van marktuitbreiding door opening 
van, of toegang tot nieuwe markten, maar ook door 
een juiste inschatting van technologische synergie 
en ontwikkelingslijnen. 

Het treurspel van de ondergang van Fokker kan 
dat illustreren. Met name client hierbij gewezen te 
worden op het financieel/ technische spanningsveld 
van het directieduo E.J. Nederkoorn en R. van 
Duinen. Als, naar Goethe's . gezegde, slechts de 
bekwamen steeds geluk hebben, dan heeft het de bij 
dit drama betrokkenen niet meegezeten. Mislukte 
pogingen tot internationale samenwerking, over-

schatting van afzetmogelijkheden, en uiteindelijk 
een weinig synergetische overname door Daimler
Benz, gevolgd door vele misverstanden tussen dat 
bedrijf en het ministerie van Economische Zaken, 
c.q. de zaakwaarnemer daarvan, markeren volgens 
insiders de ondergang van een bedrijf waar de beste 
vliegtuigen voor de korte afstand ter wereld werden 
ontworpen en gemaakt. 

lntussen werd in april I 996, in Seattle, door top
man en jurist Frank Shrontz de lei ding van vliegtuig
bouwer Boeing, als CEO en 'designated chairman of 
the board', overgedragen aan Philip M. Condit, een 
54-jarige aerodynamische ingenieur, die op de 
werkvloer van Boeing eerder chef was van het B777 
programma, daar in de process (re)enaineerinB zijn 
sporen had verdiend en het bedrijf door en door 
kende . Een van de vier centrale software systemen 
die de daarvoor benodigde logistieke en financiele 
processen ondersteunen is Enterprise Resource 
Plannina (ERP). Het komt niet van plaatsgenoot 
Microsoft (hoewel 'was not invented here', in de vs 
toch vaak een handicap is), maar is het product van 
het Nederlandse softwarebedrijfBaan uit Ede op de 
Veluwe. 

Ook in de publiciteit rondom de handelingen 
van industriele ondernemingen, zoals bij jaarver
slaggeving, kwartaalrapportages, acquisities en 
overnames, komt een beeld naar voren van ver
schuivende accenten in de doelstellingen en bet 
bestuur van industriele ondernemingen. Van een 
ondernemingsstrategie gericht op continulteit van 
product- en marktontwikkeling op de langere ter
mijn naar een financiele overlevingsstrategie geba
seerd op winstrnaximalisatie en vermogensaccumu
latie !outer op de korte termijn. 

Het zie er naar uit dat de ondernemersfunctie in 
het grote concern aldus voornamelijk de vorm krijgt 
van financieel rentrneesterschap. 

Het onderscheid van publieke (beurs genoteer
de) versus niet-beurs genoteerde ondernemingen 
speelt bij deze ontwikkelingen in de ondernemers
functie ook een rol, wanneer de zeggingskracht van 
het 'vreemd' vermogen (i.e. de aandeelhouders) in 
de raden van bestuur in het geding is. 

Anaelsaksische import: Corporate aovernance 
Het begrip 'corporate governance' is een recente 

* Dit artikel is gebaseerd op een eerdere 
voordracht voor een Symposium inzake 
Corporate Governance, 26 juni 1998 . 

4- r r -9 3, het Technieuws Weekblad van 
os-o6 - l996. 

heerser over aile beslissingsmacht 
beschikt, moet die worden geacht aile 
benodigde ondernemercapaciteiten in 
zich te verenigen. r. Onder meer in NRC-Handelsblad, 

2. In de Verenigde Staten, waar de chiif 
executive cjficer als min oF meer aileen-
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term in de exportstroom van Amerikaanse goeroe
(en dus Nederlandse consulenten) literatuur, waar
van de doorgaans korte levensduur het wetenschap
pelijk gehalte nogal eens op de tocht lijkt te zetten. 3 

Anders dan de term suggereert, gaat het daarbij niet 
om de vormen van ondernemingsbestuur, maar om 
de introductie van een rechtstreekse invloed van de 
(grote) aandeelhouders op directiebeslissingen, 
inzake het reilen en zeilen van de onderneming. Oat 
probleem heeft al een respectabele onderzoekstra
ditie achter zich. 

In de jaren twintig en dertig leek een grote sprei
ding van het aandelenbezit een opvallende machts
uitoefening van de aandeelhouders in de weg te 
staan. Berle en Means constateerden destijds in hun 
onderzoek een scheiding van eigenaarschap en con
trole in de moderne grate beursgenoteerde onder
neming (Berle and Means, 1932, 64-65). Deze 
scheiding bracht 'het management' in de positie 
relatief autonoom het ondernemingsbeleid te bepa
len. Deze theorie, door Burnham ( 1941) gepopula
riseerd, werd naderhand algemeen aanvaard 
(Chandler, 1990). Sindsdien wordt de prominente 
rol van het management dat nogal onafhankelijk 
opererend de ondernemersfunctie uitoefent, bena
drukt . 

De laatste jaren signaleren echter velen een ont
wikkeling, waarbij die onafhankelijkheid van het 
management in het voordeel van de aandeelhouders 
sterk wordt gereduceerd. 4 Internationalisatie en 
uitbreiding op buitenlandse markten zijn doorgaans 
slechts bereikbaar door overnames, dan wel fusie of 
samenwerking in joint ventures. In aile gevallen is op 
de een of andere manier een beroep op de kapitaal
markt noodzakelijk. Maar die kapitaalmarkten 
internationaliseren zelf eveneens, zodat van menige 
grate onderneming het kapitaal voor het overgrote 
dee! in buitenlandse handen is. Op die internationa
le aandelenmarkt nemen in het kader van vermo
gensbeheer in toenemende mate grote beleggers, 
zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, pen
sioenfondsen, zichtbare posities in. Deze afstande
lijke aandeelhouders hebben doorgaans weinig 
rechtstreekse binding met de herkomst en activitei
ten van de onderneming als zodanig, noch met 
nationale belangen zoals die van bepaalde plaatselij-

ke vestigingen, lokale werkgelegenheid, milieu
effecten, e.d. Zij zoeken in toenemende mate recht
streekse invloed op het ondernemingsbeleid, voor
zover dat borg staat voor voldoende rendement en 
groei van de beurswaarde van de onderneming op 
afzienbare termijn . De moderne snelle rapportage· 
technieken en de daarmee gepaard gaande verhoog· 
de reactiesnelheid van de internationale beurzen 
stellen hen in staat hiertoe de vinger aan de pols te 
houden. 

De bewegingen op de kapitaalmarkt worden 
daarmee steeds meer bepaald door financiele, op 
vermogenswaarde gerichte deskundigheid, i.p.v. 
door investeringsgerichte, technologische exper· 
tise. Financiele analisten domineren in toenemende 
mate die markt, en daarmee de investeringsmoge· 
lijkheden. Zij concentreren zich op efficient porte· 
feuillebeheer op de korte termijn. Het beurswaarde 
potentieel van een concern treedt daarbij op de 
voorgrond en vee! minder de lange termijn ontwik
kelingsperspectieven van technologie en operatio· 
nele activiteiten. Financiele expertise gaat zo in toe
nemende mate voorbij aan de technologische, pro· 
ces- en markttechnische dieptevisie die nodig is 
voor de beoordeling van investeringsrisico 's. 

Zo volgden na de Amerikaanse beursgang van 
het hiervoor genoemde Nederlandse software 
bedrijf Baan kritische beoordelingen van financiele 
analisten op basis van de concernverslaggeving, 
omdat daarin de interne winststromen niet goed 
konden worden gevolgd. Oat leidde tot koersdalin
gen, ongeacht de uitstekende prestaties en perspec
tieven van dit bedrijf op de wereldmarkt. 

Sinds de ineenstorting van het Oostblok en het com· 
munistische systeem lijkt aldus een ongebreidelde 
en agressieve vorm van financieel kapitalisme, het 
'Angelsaksische model', als ideaalbeeld over te 
waaien uit de Verenigde Staten. Corporate aovernance 

is daarin vooral financieel-commercieel onderne· 
merschap, waarbij de bedrijfsorganisatie en de lei· 
ding, via benoemingsbeleid, bonus- en optieregelin
gen, dienen te worden afgestemd op de barometer 
van de beurs en de gearticuleerde belangen van 
dominante aandeelhouders en hun organisaties.S 

In Nederland wordt deze vorm van onderne· 

3. Zie bijvoorbeeld de, hopelijk, ont
nuchterende analyse van prof. Arjen van 
Witteloostuijn in NRC-Handelsblad, 29 

mei 1998, pag. 8. 

met een beursnotering van SHV veel 
minder zou hebben bereikt. (Interview 
met NRC-Handelsblad, 4 mei 1994). 

beurs proberen te verzilveren. Oat 
ondervond bijvoorbeeld de Chrysler 
Corporation , toen zijn gepensioneerde 
'redder', voormalig c E 0 Lee Iacocca, 
tezamen met Kirk Kerkorian, daartoe 
een (overigens mislukte) poging onder· 
nam. 

4· Bijv. Fentener van Vlissingen merkte 
in een interview bij zijn afscheid als pre
sident-directeur van de SHV op dat hij 

5. In meer extreme gevallen kan zich dat 
tegen de onderneming zelfkeren, wan
neer door een overname raiders de meer
waarde van een onderneming op de 
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merschap onder meer bepleit door de V ereniging 
van Effectenbezitters en wordt gestreefd naar een 
aanpassing van het hier geldende beursregime en dat 
van de zeggenschap over ondernemingen. Als weg
bereider client het eindrapport van de Commissie 
Corporate Governance, dat een jaar geleden werd 
gepubliceerd (Commissie Corporate Governance, 
1997). Deze commissie onder voorzitterschap van 
ex-AEGON bestuurder, J.F.M. Peters, kende een 
zware vertegenwoordiging uit de wereld van finan
cien en beleggers. Hoewel de commissie in haar 
rapport geen duidelijke omschrijving van haar 
opdracht heeft opgenomen, blijkt uit een begelei
dend schrijven van haar voorzitter dat zij zich, inge
volge de haar opgedragen taak, uitsluitend heeft 
gericht op de positie van kapitaalverschaffers. 
Omstreeks deze tijd, najaar I 998, wordt vennoot
schappelijk Nederland geacht op de algemene ver
gaderingen van aandeelhouders het rapport te heb
ben behandeld en de eigen inrichting te hebben 
getoetst aan een zestal toetspunten - twee inzake 
een goede informatieverschaffing en een viertal 
inzake directe invloed op beleid. (Commissie 
Corporate Governance, I997: aanbevelinB 29, par . 
5.5, pags. 22 e.v.). 

Het wachten is eigenlijk op een commissie die in 
meer algemene zin adviseert over de wijze waarop 
publieke ondernemingen verantwoording kunnen 
enmoeten afleggen aan de samenleving. Van belang 
is dan hoe die 'samenleving' wordt gedefinieerd. 
Immers in de publieke discussie worden hier twee 
vormen van kapitalisme tegen elkaar in stelling 
gebracht: het Angelsaksische model met zijn con
centratie op shareholders value en het continentale 
model (i.e. de Rijnlandse variant of de Polderland 
variant), waarin het maatschappelijk belang, in de 
vorm van de stakeholder value vooropstaat. De 
Jong (I 996) heeft er op gewezen dat deze discussie 
meer van politiek-ideologische gronden uitgaat dan 
van economische realiteiten. 6 Hij toonde met 
onderzoek aan dat ondernemingen met een 
Angelsaksisch regime inderdaad beter presteerden 
op de indicator van aandeelhoudersbelang, de winst 
per aandeel. Werd echter gekeken naar de maat
schappelijke waardeproduktie in term en van de toe
gevoegde waarde, dan bleken de continentale 

ondernemingen een betere maatschappelijke pres
tatie te leveren.7 De druk van de kapitaalmarkt 
heeft blijkbaar een averechts effect op de onderne
ming naar Angelsaksische snit. DeJong (I 996, 2 3 I) 

zegt hierover: 
'Opsplitsingen, zoals van Hanson, Boots, 

Thorn-EM I, I C I enz. worden door de kapitaalmark
ten toegejuicht en voeden de op snelle winsten 
beluste overnamemarkt, maar maken de eigen 
ondernemingsbasis smaller. De !age productiviteits
groei doet de rest, zodat de relatieve betekenis van 
Angelsaksische ondernemingen in Europa steeds 
verder daalt'. 

Toch lijken Angelsaksische vormen van voorname
lijk financieel ondernemerschap sterk naar voren te 
komen in de raden van bestuur. 

De voortdurende activiteiten op de internatio
nale kapitaalmarkten in het kader van overnames, 
fusies, afsplitsingen, samenwerkingsverbanden e.d. 
vragen hier een specialisme dat de overhand krijgt 
over meer operationele en technische capaciteiten, 
waarvan het blijkbaar voldoende is dat die aanwezig 
zijn op het niveau van de verschillende, eveneens 
weer beursgeorienteerde business units. 

Een recent voorbeeld van die ontwikkeling met 
een verkeerd Hollands glorie gehalte is dat van 
Nedlloyd, Nederlands grootste transportconcern . 
Een middelgrote partij in de containervaart en grate 
wegvervoerder en distributeur in overwegend 
West-Europa. Na jaren van krachtige expansie 
waren de rendementen te laag,· waardoor de toe
gang tot de kapitaalmarkt, nodig voor beoogde 
schaalvergroting, slecht was. 

Onder de nieuwe bestuursvoorzitter, Leo 
Berndsen, ontwikkelde Nedlloyd volgens waarne
mers zich snel tot een bedrijf, waar in plaats van 
echte ondernemers de financiele caretakers de zeg
genschap in handen krijgen . Berndsen leek een typi
sche representant van de rekenmeesters, de finan
ciele specialisten, die niet koersen op omzet, markt
aandeel, of op ontwikkeling van concurrentievoor
delen in de markt, maar op het criterium 'winst per 
aandeel', pure shareholdersvalue dus. Hij had geen 
ervaring in de kernactiviteiten van het bedrijf zelf, 
containervaart of wegtransport. 

6. Een illustratie van deze evident ideo
logische stellingname wordt bijvoor
beeld duidelijk door de joumalistiek 
weinig onbevangen reportages van 
Menno Tamminga in NRC-Handelsblad, 

rue zich daarin lijkt op te werpen tot een 
onvermoeide (maar soms doodvermoei
ende) pleitbezorger van het het uitslui
tend op de aandeelhouder gerichte 
'Angelsaksische systeem'. 

7. De toegevoegde waarde is een goede 
indicator van het economisch en maat
schappelijk belang van een onderne
ming. Zie ook Bloemen eta/ (1993). 
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Als tegenvoorbeeld geldt hier de echte onderne
mer en reder Moller van het Deense rederijbedrijf 
Maersk, die tegen het nadrukkelijke advies van 
McKinsey, financiele specialisten en zijn eigen 
managers in, zwaar herinvesteerde in de container
vaart en daardoor de grootste en best lopende con
tainer rederij ter wereld werd. 

Berndsen's aanpak was anders. Binnen drie jaar 
realiseerde hij verbetering van de financiele positie 
en vooruitzichten van het bedrijf door een fusie of 
afstoting van kernactiviteiten en dochterbedrijven. 
Als ook nog de resterende transportpoot van 
Nedlloyd op een vergelijkbare wijze bij een grotere 
partner wordt ondergebracht, dan blijft er voor de 
top van Nedlloyd pas werkelijk slechts het financieel 
beheer, het rentmeesterschap jegens de aandeel
houders over. 

Nog een recent voorbeeld van de zich wijzigen
de verhoudingen. Bestuursvoorzitter ir. Rinze 
Kingma van Delft Instruments trad af per I januari 
I998. Men verwachtte bij de opvolging een koers
wijziging ter tegemoetkoming aan kritiek van de 
aandeelhouders, die vonden dat onder zijn bestuur 
een te laag rendement werd nagestreefd . Kingma 
zelf merkte in zijn afscheidsinterview op, dat hij het 
rendement waarop hij koerste goed genoeg vond . 
'Wij hadden ook op de korte termijn kunnen gok
ken, door bijvoorbeeld te beknibbelen op research &_ 

development en marketinB &_sales. Oat had een mooi 
rendement opgeleverd. Maar nee, we hebben deze 
kosten juist verhoogd omdat wij een lange-termijn 
doelstelling hebben. ' 8 

En met dit voorbeeld kom ik op het andere 
aspect van deze bijdrage: wat voor gevolgen kan 
men met de invoering van 'corporate aovemance' ver
wachten voor de contimiiteit van de zo noodzakelij
ke technologische R&D: research and development? 

Verschuivina van de R&_D junctie 

James H. Goodnight, sinds midden jaren '7o de 
stichter, president en eigenaar van SAS Institute 
(Raleigh, North-Carolina), volgens eigen zeggen 
'the world's largest privately held software compa
ny', werd eens gevraagd waarom hij niet naar de 
beurs ging om zijn levenswerk te verzilveren en ver
der uit te breiden, dan wei stil te gaan Ieven . Hij 
antwoordde toen dat een beursnotering een eind 
zou maken aan het beleid dat SAS groot had 

gemaakt: het terugploegen van een groot deel van 
de bedrijfsinkomsten (voor I996 p%) in onder
zoek en ontwikkeling. Oat zouden de beleggers niet 
slikken. 

Deze opmerking illustreert de gevoeligheid voor 
het corporate reaime van het speur- en ontwikkelings
werk en de daarvan afhangende innovatieprocessen. 

De hiervoor geschetste veranderende orientaties 
van de Ieiding van grote ondernemingen en de daar
mee vaak toenemende invloed van de financiele-, 
verkoop- en marketing-functies in de grote con
cerns impliceert vaak dat de R&D -functie daaraan 
wordt ondergeschikt en er door wordt aangestuurd. 
Een karakteristiek en betrekkelijk willekeurig, 
recent voorbeeld daarvan is British T elecom9, dat 
zijn R&D vrijwel geheel heeft ingezet voor product
ontwikkeling op de korte termijn, onder strakke 
regie van de marketing- en verkoopafdelingen. 
Slechts een mini em dee! van het budget (5- I o%) 
wordt besteed, onder directe verantwoordelijkheid 
van de raad van bestuur van BT, aan 'wilde plan
nen', d.w .z. projecten met wellicht een perspectief 
op de langere termijn . 

Doelstelling lijkt hier vooral de bescherming van 
de holding tegen het effect van plotselinge maat
schappelijke en technologische ontwikkelingen, 
zeals de snelle opkomst van World Wide Web 
browsers, die de benutting van het a! decennia 
bestaande Internet revolutionariseerde . Deze 
bescherming krijgt een hogere prioriteit dan het 
vergaren van lange reeksen patenten en octrooien. 
Vol gens dit patroon wordt de R & D functie binnen 
de onderneming voornamelijk gebruikt voor ver
kenning ('scouting') en signalering van opkomende 
technologieen, ten behoeve van een snel daarop 
aansluitende productontwikkeling, a! of niet 
gepaard met een alliantie met, of de overname van 
kenniseenheden inzake deze technologieen. 

Het grote moderne multinationale concern 
stoot het fundamentele onderzoeks- en ontwikke
lingswerk af, initieert dat niet Ianger, koopt dat 
voortaan in, of neemt het over, na gebleken per
spectieven. Andy Groves, de topman van Intel, 
schijnt in dit verband eens te hebben opgemerkt, 
dat zeer grote ondernemingen als Intel geen funda
menteel onderzoek nodig hebben, maar dat kunnen 
inkopen. Zo werd ook het wereldberoemde Bell 

8. NRC- Handelsblad 26-5-1997 . 
9· Automatiserinas Gids, 25-4-1997. 
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Laboratories, bij de splitsing van AT&T afgestoten 
en binnen Lucent Technology geplaatst (CEO des
tijds: Henry B. Schacht, een financiele specialist). 

De totale R&D intensiteit van het Nederlandse 
bedrijfsleven is gedurende de jaren negentig sterk 
afgenomen. Caniels & V erspagen ( I 9 9 2) Iaten zien 
dat deze daling al in I 987 is ingezet. Zij waarschu
wen dat Nederland de aansluiting met de koplopers, 
te weten Japan, Duitsland en de VS dreigt te verlie
zen. Maar ook op EU-niveau zit Nederland onder 
het gemiddelde. 

Het grootste dee! van de Nederlandse R&D 
vond plaats binnen de grootste industriele ondeme
mingen. Een voorbeeld hiervan is Philips. In de 
jaren So was Philips in Nederland koploper in R&D 
uitgaven (Minne I992, 748). Hetis de vraag of met 
de huidige Ieiding en orientatie van de directie dat 
zo blijft. De rol van het beroemde Natlab lijkt uitge
speeld. Een aantal projecten van fundamenteel 
onderzoek- bijv. het Zeus-project zijn stopgezet, 
de betrokken staf binnen het bedrijf gerealloceerd. 
In een R.v.B. die steeds voller raakt met markt- en 
verkoop specialisten zou voldoende technologische 
expertise inspiratie en tegenwicht moeten bieden. 
Men mag hopen dat met de komst in de top van jong 
technologisch bloed via Roe! Pieper de vooruitzich
ten hier ten goede lijken te keren. Hij schijnt echter 
tot dusver vooral zijn sporen te hebben verdiend 
met bet saneren en gereed maken van technologi
sche bedrijven voor overname door anderen en dat 
lijkt goed te passen in het beleid van de huidige PO 

van Philips, dat voomamelijk door verkoop van 
Philips's tafelzilver de balans en daarmee de share

holders value van dat concern beoogt te dienen . 

Nieuwe R &.P ecoloaie 

In Nederland lijkt in dit opzicht de strategie van Oce 
-Vander Grinten de toon voor de toekomst te zet
ten. Het bedrijflegt een zwaar accent op hoogwaar
dig onderzoek en ontwikkeling, maar besteedt ook 
een groot dee! van de R & D uit in de regio ofhet bui
tenland. 'Kennis die elders beschikbaar is hoef je 
niet opnieuw uit te vinden, zo luidt het devies van 
Oce. Die koop je in'. 10 

In terrnen van het modeme voetbal, dat in toe
nemende mate volgens diezelfde 'commercieel
zakelijke' normen wordt gerund: geen dure jeugd
opleidingen meer, we kopen via goede scouts top-

spelers in op de wereldmarkt en laten de ontwikke
lingskosten (opleidingskosten) voor rekening van 
anderen. 

Daarmee ontstaat allengs het probleem waar dan 
de kweek van de R&D vandaan moet komen. Van 
de steeds verder bezuinigende en marktgerichte, 
naar colleaes toegroeiende Nederlandse universitei
ten? In feite wordt dan op den duur het fundamente
le onderzoek gedeprivatiseerd, want afgestoten 
naar de publieke sector, de universiteiten en para
universitaire onderzoeksinstituten. Nieuwe uitvin
dingen komen immers niet uit de Iucht vallen maar 
zijn en moeten tot op zekere hoogte worden afge
dwongen. Voor de overheid betekent dit het schep
pen van een klimaat waarin technologie zich thuis 
voelt: een zodanige spreiding en acceptatie dater op 
grote schaal nieuwe activiteiten uit voortkomen 
(Roobeek I 99 2, 11 2). Oat zal een herorientatie 
inhouden ten aanzien van de wijze waarop de 
publieke sector in de behoefte aan lange terrnijn 
onderzoek en fundamentele research client te voor
zien. 

Hier ontstaat aldus een nieuwe ecologie voor 
kennisaccumulatie en innovatie. Die drijft weg van 
de traditionele grote instituten en multinationale 
ondernemingskaders. Hij is gegroepeerd rondorn 
de universitaire research, in symbiose met een 
groeiende periferie van vooral kleinschalige para
private ondememingen. Deze worden bij gebleken 
succes via venture kapitaal in de markt klaarge
stoomd voor beursgang of ovemame naar de multi
nationale ondernemingsnetwerken. 

In de Verenigde Staten wordt het best geanticipeerd 
en aangesloten op deze nieuwe R & D ecologie. Voor 
Nederland zal hier een aanzienlijke herorientatie 
nodig zijn ten aanzien van de inrichting van het 
onderwijs en onderzoek, vanaf het VWO en het 
HBO tot aan de universiteiten, als het mee wil tel
len in die intemationale kweek van lange terrnijn 
technologische en (post-)industriele vernieuwing. 
W eg van de multinationals naar een versterking van 
de para-universitaire structuur en daarmee corre
sponderende kleinschalige, op de technologische 
wereldmarkt toeleverende hiah-tech bedrijfjes. Het 
recente bericht dat Lucent Technologies via zijn 
Bell Lab-vestigingen een laboratoriurn voor tele
communicatieonderzoek in Enschede zal vestigen 
lijkt die ontwikkeling te illustreren. 

10. NRC- Handelsblad 10-2-1995· 
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