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OPENINGSTOESPRAAK door J.C. Terlouw 

Deze studiedag "Innovatie" van D'66 is het uitvloeisel van een motie, aangeno
men_ op onze ledenvergadering vorig jaar. 
'Innovatie, vernieuwing, is het woord dat D'66 de. afgelopen jaren veel heeft 
gehanteerd, waarschijnlijk vaker dan enige andere politieke partij. Feitelijk 
begin ik een zekere gène te voelen om het woord nog in de mond te nemen, omdat 
het een cliché aan het worden is, een uitgekauwd en afgesleten begrip, dat naar 
hartelust wordt gebruikt om te zien hoezeer men bij de tijd is. 
Al in 1971 heeft de-fractie van D'66 in de. Tweede Kamer een motie ingediend, 
waarin werd overwogen dat "functionele innovatie van grote betekenis is én voor 
een doelgerichte ontwikkeling. van het industriële produktiepakket én voor een 
gezond industriebeleid" en waarin ue regering werd gevraagd "gerichte innovatie 
met name voor kleinere .bedrijven, krachtig te steunen, o.a. door marktgerichte 
overheidsparticipatie". 
t~isschien zou ik nu wat eenvoudiger woorden gebruiken, nu we ervaren hebben hoe 
moeizaam de boodschap is doorgedrongen. Trouwens, ook wij hebben geleerd. We 
hebben geleerd dat industriële vernieuwing niet los kan worden gezien van al
gehele maatschappelijke vernieuwing, dat de belangrijkste stimulans voor ver
nieuwing wordt gevonden in veranderingen in de maatschappij, niét alleen op 
sociaal-economisch terrein, maar in al z'n geledingen. 
U vindt cjat besef terug in de opzet van deze studiedag. Twee algemene lezingen · 
handelen over de industriële vernieuwing in het sociaal-economisch beleid, maar 
ook over innovatie en haar maatschappelijke voorwaarden. 
In de secties vindt U de onderwerpen: 

een spectrum dat 
scheermesjes het 

- juridische bescherming 
- rol van het onderzoek 
- rol van de overheid 
- rol van het bedrijfsleven 
- arbeidsorganisatie, 

aanzienlijk uitgaat boven de vraag of een apparaat met twee 
gelaat gladder scheert dan het bekende houdertje van Gilette. 

De samenleving is enorm veranderd in de laatste 13 jaar, een periode die ik. 
kies, omdat D'66 zo lang bestaat. Men zegt wel dat D'66 niet meer dezelfde par
tij is als in de zestiger jaren, maar meer dan onze stijl en handelwijze is de 
maatschappij veranderd. 
Die 13 jaar hebben een beduidende welvaartsstijging opgeleverd voor alle Neder
landers, al zijn er nog genoeg voor wie het leven bepaald geen vetpot is. 
Welvaartsstijging leidt tot veranderd gedrag. We zien veranderingen in: 

- het consumptiepatroon 
- de waardering voor vrije tijd 
-de waardering voor natuur en milieu 
- de waardering van onze privacy 
- enz. enz. 

Anders gezegd: de behoeften zijn veranderd, de vraag naar materiële goederen 
verschuift naar immateriële goederen, maar helaas is het ·zeer.moeilijk om die 
verschuiving te meten, om hem zichtbaar te maken. 
Toch, als U even met mij wilt aannemen dat zo'n verschuiving èr inderdaad is, 
dan blijkt al meteen dat ook industriële vernieuwing niet los kan worden 



gezien van: 
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- de waardering van arbeid, en dus 
-de kwaliteit van arbeid, 
- de omvang van het pakket collectieve goederen, en dus 
- de rol van de overheid, 
- de waardering van veiligheid, bijvoorbeeld van de lucht die we 

inademen in Rijnmond of in de ~erkhal, en dus 
-de socialisatie van de vraag 
- de mate waarin de moderne technocratie de mensen van elkaar ver-

vreemdt, en dus 
- een brede maatschappelijke discussie over de maatschappelijke 

gevolgen van technologische ontwikkelingen. 
Nieuwe behoeften, nieuwe waardepatronen vragen innovatie op het gebied van 
onderwijs, emancipatie, arbeidsverhoudingen, gezagsstructuren, bestuurlijke 
organisatie. · 

Kor. torn, we moeten ons niet all een re a 1 i se ren dat technól ogi e en technologische 
vernieuwing een wezenlijke rol moet spelen in het industriebeleid, maar ook, 
of eerst, dat de structuur van de samenleving grondig aan h_et veranderen is. 
Innovatie kan nieuwe produkten opleveren, kan nieuwemarkten openen, kan l·eiden 
tot nieuwe produktiemethoden,ma.:rhet kan ook iets doen voor de kwaliteit van 
de arbeid, waaraan werknemers in een veranderde samenleving nieuwe eisen stellen. 
Als we ·optellen de werklozen, de WAO-trekkers, en zij die tijdelijk ziek zijn, 
dan waren er in 1968ongeveer 500.000 niet-actieven; in 1978 waren er dat ruim 
1.000.000. Zij hebben ·gelukkig allemaal een uitkering, een van dè grootste 
triomfen van de welvaartstaat, maar het is duidelijk dat de financiering van 
di.e uitkeringen een groot probleem wordt en het zou dwaas zijn daarvoor de kop 
in het zand te steken. · 
De oplossing is niet om het loon van de niet-actieven achter te laten blijven 
bij het minimumloon van de wel-actieven, dat zou een fundamentele aantasting 
zijn van een verworvenheid, narnel ijk het redelijk (en zedelijk) besef dat de
genen die buiten hun schuld bij een zwakke groep horen in een volwassen samen
leving gelijke rechten behoren te hebben als de sterken. Een betere oplossing 
is het aantal niet-actieven niet alleen niet verder te doen stijgen, maar te 
doen dalen. Daarvoor moet de oorzaak van stijging worde[l weggenomen, de weer
zin tegen bepaalde soorten werk, het gebrek aan motivatie·, de stress. Dat 
heeft te maken met de kwaliteit van de arbeid. 
Humanisering van de arbeid is nodi.g, al was het alleen maar uit sociaal-econo
mische overwegingen, als we zien dat ook bij een ruimere arbeidsmarkt steeps 
meer mensen, zowel tijdelijk als permanent buiten het arbeidsgebeuren terecht 
komen en het aantal gastarbeiders is gestegen tot 200.000. · 
In eerste instantie ging het bij humanisering van de arbeid.om voornamelijk 
fysieke aspecten van het werk, zoals lawaai, stank, blootstelling aan ongun

stige weersomstandigheden. Intussen is een veel groter aantal aspecten van 
ook psychis~he en sociale aard zichtbaar geworden,· die niet zo duidelijk ver
meden of gecompenseerd kunnen worden, omdat ze verwev·en zijn met de ·tata le 

.organfsatie van produktie en arbeid. Er is namelijk een nieuw~oort werkloos-
heid ontstaan naast de bekende conjuncturele en structurele werkloosheid, name
lijk de "culturele werkloosheid".Dê mensen zijn teleurgesteld in hun werk. Zij 
hadden zich er iets anders van voorgesteld. Het gevolg is dat zij het bijltje 
er bij neer gooien of er zelfs helemaal niet aan beginnen. Steeds meer mensen 
hebben de neiging om maar niet opnieuw te gaan werken als ze een tijdje ziek 
of werkloos zijn geweest. Zij zijn niet voldoende gemotiveerd. Ze walgen van 



- 3 -

het soort werk dat voor hen is weggelegd en ander werk kunnen ze niet krijgen. 
Ze houden het voór gezien: cultureel werklozen~ 
Ziekteverzuimprecentages van circa 10%, een aantal WAO-trekkers van circa 
400.000 spreken een duidelijke taal. Hoewel de goede sociale voorzieningen 
zeker van invloed zijn op deze aantallen denk ik toch niet dat ze de hoofd
oorzaak zijn. Belangrijker lijkt me de genoemde culturele werkloosheid. Die 
ontstaat niet alleen als een uiting van algehele malaise, maar ook wanneer 
de verwachtingen ·pessimistisch zijn over de eigen werkkring. Het ziektever
zuimpercentage in bedrijfssectoren die in moeilijkheden verkeren, zoals de 
scheepsbouw en de textiel, is aanzienlijk hoger dan in de sectoren waarin het 
de bedrijven voor de wind gaat. 
Arbeid. bestaat meer en meer uit zich herhalende handelingen. Het werk wordt 
saaier. Werken in de industrie heeft een ander karakter gekregen. Anderzijds 
stelt de werknemer juisthogere eisen aan de vorm en de ·inhoud van het werk dat 
hij .moet doen en zo is er een onbalans ontstaan tussen de verlangens van hen 
die het werk moeten doen en hen die het werk organiseren, tussen de eisen van 
de werknemers en de eisen die een doelmatige produktie-organisatie stelt. 
Ik noem deze aspecten van de kwaliteit van de arbeid om aan te geven hoezeer 
innovatie nodig is ook buiten de traditionele _betekenfs van produktve{nieuwing 
of verbetering van produktiemethoden. Innovatie is ook ·nodig om de fysieke, 
sociale en psychische problemen van arbeid zoveel mogelijk weg te nemen voor 
diegenen die de arbeid verrichten. Hij is nodig voor verbetering van de orga
nisatie van arbeid en de kwaliteit van het werk in zijn algemeenheid. Je kunt 
daarbij bijvoorbeeld denken aan veranderingen in de aard van de arbeid door 
een andere organisatiestructuur, waardoor het werk meer wQrdt aangepast aan 
menselijke eigenschappen en behoeften._ Langs nieuwe· wegen moet worden gestreefd 
naar een evenwicht tussen optimale produktie en voldoening in het werk. 
Als politici spreken over innovatie dan kunn~n ze niet heen om de rol van de 
overheid bij dit gebeuren; immers, politiek in zijn eenvoudigste gedaante is 
stellingname op sociaal-economisch gebied. Een nog verdergáande vereenvoudiging 
is het.om te kijken in welke mate de overheid zich op het sociaal-economisch 
gebied met het bedrijfsleven mag bemoeien. Als je het systeem van de vrije 
ondernemihgsgewijze produktie verdedigt en beschermt dan ben je rechts,.probeer 
je de greep van de overheid op de produktie te versterken, dan ben je links.· 
In de praktijk worden politieke partijen op deze simpele wijze op een 1 inks/ 
rechts schaal ingedeeld. Daarom is het gewoonte om de communistische partijen 
uiterst links te noemen, ook al kennen ze nauwelijks democratie. binnen hun 
eigen organisatie, terwijl in economisch opzicht behoudende liberalen rechts zijn 
al _lopen ze nog zo warm voor vrijheidsrechten. · 
Deze indeling moge zeer onredelijk zijn, een feit is dat de omvang van overheids
bemoeiingen met het bedrijfsleven belangrijk is, en ook zeer complex. Meestal 
wordt vooral aandacht besteed aan de mate van de overheidsbemoeiing, terwijl 
steeds belangrijker wordt de aard ervan.watmoet die overheid wel doen en wat 
vooral niet? In hoeverre moet-oe-overheid stimuleren, in hoeverre sturen, in 
we 1 ke geva 11 en dwingend re ge 1 en ? ~laarom is de taak van de overheid veranderd? 
Wat kan de overheid wel, wat de particuliere sector niet kan? ._ 
Nu is in het ideale geval de overheid er in de eerste plaats als beschermer van 
de zwakken .. Misschien is dat het meest wezenlijke kenmerk van een menselijke 
samenleving. Het "recht van de sterkste" geldt minder naar mate een "goede" 
overheid zich daar krachtiger tegen verzet. Zonder overheid regeert de zelfzucht. 
De taak van de overheid om zwakken t~ beschermen ·wordt in beginsel door geen 
zinnig mens aangevochten, zelfs niet als het gaat om economisch zwakken. Afge
zien van details wil niemand de sociale verworvenheden meer afschaffen. Het is 
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algemeen aanvaard dat we de medemens - althans als hij een ·landgenoot is -
m'et van e 11 ende 1 aten omkomen, a 1 vinden sommigen dat de mensen teveel worden 
verwend door de overheid, terwijl anderen het stelsel van sociale voorzieningen 
verder willen uitbouwen. 
In hoeverre heeft nu de overheid, als het gaat om de economiscre bedrijvigheid 
in het land, naast een beschermende een sturende en organiserende taak? Natuur
lijk kan men zeggen dat het sturen van de economie direct voortvloeit uit de 
opdracht om zwakken te beschermen. Ik ga daar niet verder op. in en bepaal me 
liever tot het aangeven van andere argumenten waarom de overheid zich bepaald 
intensief met het sturen en organiseren van de economische bedrijvigheid moet 
bezighouden, maar ook waarom de overheidstaak zijn grenzen heeft. 
In een boekje van Walter Zegveld en mij dat over ongeveer zes weken uitkomt, 
betogen wij dat de huiver die sommigen hebben voor overheidsbemoeiing op econo
misch gebied naar onze mening vooral voortkomt uit een kunstmatige scheiding 
tussen het maatschappelijke systeem en het economische systeem. In de vorige 
eeuw beschouwde men het economische systeem als een soort levensvorm, door de 
natuur gegeven, waaraan de overheid slechts minimale beperkingen mocht opleggen 
in verband met de veiligheid en de gezondheid van consument en producent. Als 
door "onzichtbare hand geleid" zou het systeem van elkaar beconcurrerende onder
nemers de gemeenschap naar een hoog welzijnsniveau voeren. Het maatschappelijke 
systeem wordt dus feitelijk ondérgeschikt aan het economische systeem. 
Dat is niet meer waar, althans hoeft dit niet meer te zijn. Wij menen dat het 
economische systeem moet worden gezien.als.een subsysteem van het maatschappe
lijke systeem,·en dus ook moet voldoen aan de regels die het maatschappelijke 
systeem stelt. 
Men spreekt tegenwoordig nogal eens van -het "post-industriële tijdperk", waarin 
we beland zouden zijn. Die benaming is natuurlijk onzinnig. Onze maatschappij 
wordt nog steeds sterk bepaald door industriële activiteiten. Hoogstens kunnen 
we zeggen dat we aarzelend bezig zijn te gaan van een waanzinnig ver~pillende 
economie naar een economie die meer rekening houdt met de beheerderstaak die 
de eindigheid van deze planeet ons oplegt en zoals ik straks al heb gezegd, 
er zijn andere verschuivingen gaande. 

De vraag, de behoefte van de consument krijgen meer en meer een collectief as
pect dat op de markt van vraag en aanbod tot uitdrukking komt. Er is een zekere 
verzadiging van de behoefte aan materiële goederen te constateren. 
Misschien is wel het meest karakteristieke van de veranderingen die zich voor
doen dat het economische systeem een subsysteem van het maatschappelijke systeem 
aan het worden 1s. N1et "voorblJ het 1ndustr1äle'' kenmerkt de n1euw~ tlJd, maar 
ondergesch1kthe1d van de economie. 
Wie het economische systeem ziet als een subsysteem van het maatschappelijke 
systeem zal gemakkelijker aanvaarden dat de overheid ook voor het goed functio
neren van het economische stelsel een belangrijke taak heeft. De overheid is 
erop uit om de collectieve sector te sterken en dat kan niet als de economische 
sector niet eveneens sterker wordt.Het omgekeerde is ook waar: bij een bepaald 
niveau van economische activiteit hoort een daarop afgestemd niveau van collec
tieve voorzieningen. Als er onvoldoende wegen, havens, scholen en transport mo
gelijkheden zijn, dan zullen economische activiteiten.daardoor worden afgeremd. 
De taken van de overheid beïnvloeden het economische subsysteem, maar zijn toch 
nog direct terug te voeren op de taak van overheid als beschermer van zwakken. 
Daarnaast kan de overheid nog iets anders doen wat het bedrijfsleven niet - of 
minder goed - kan, namelijk over de middellange termijn heen kijken en daarnaar 
handelen. · 
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Naarmate de financieel-economische toestand slechter is, worden bedrijven 
meer gedwongen hun beleid te richten op korte termijn. Doen zij dat niet, 
houden ze zich aan hun prachtige lange termijn visie, dan gaan ze failliet. 
De overheid daarentegen kan zich wel veroorloven naar de effecten op lange 
termijn te speuren en daar consequenties aan te verbinden. 
Een overheid die alleen beschermt en niet stuurt doet feitelijk alleen aan 
puin ruimen. Dat kan niet effectief zijn. Het economische systeem, dat naar 
zijn aard op eigen kracht geen rekening kan houden met de gevolgen voor. de 
verre toekomst, veroorzaakt een hoeveelheid puin in die toekomst wat ten 
laste komt van de maatschappij. 
Als de overheid beha 1 ve een beschermende ook een sturende en organiserende taak 
heeft ten opzichte van het bedrijfsleven, dan doet zich de vraag voor: hoe, 
in welke mate, van welke aard moet die bemoeienis zijn? 
De oplossing van D'66 is bepaald niet .dat de overheid het economische gebeuren 
moet sturen door het zelf te doen. Het zal niet nodig zijn in deze kring de 
argumentatie daarvoor te geven. De bewering houdt in dat de overheid zich moet 
beperken tot het aangeven van kaders waar binnen ondernemers zich kunnen bewe
gen. Die kaders moeten steeds sneller worden gelegd, omdat de omstandigheden 
steeds sneller veranderen. Minder krachtige ondern~mingen, met name het middel
grote en kleine bedrijf, dreigen in de zwenkingen te worden doodgedrukt. Daarom 
moet de overheid ook de helpende (en niet onnodig betuttelende) hand bieden 
door het sturen van de industrie in en naar een nieuwe sociaal-economische 
context. Het maatschappelijke systeem dwingt het economische subsysteem binnen 
steeds nauwere grenzen.Hetlegt de overheid verplichtingen op.Zonder hulp legt 
het subsysteem in de concurrentieslag het loodje. 
Denken over innovatie betekent denken over nieuwe verhoudingen en nieuwe oplos
singen in de industrie, maar ook tussen mensen. Het sociaal-economische systeem, 
dat bij ons nog altijd is gebaseerd op particuliere ondernemingsgewijze produk
tie, kan innovatie alleen niet meer aan, althans wanneer het kleinere bedrijven. 
betreft. Het mag ook niet meer ongehinderd innoveren en daarmee een dictaat 
opleggen aan net maatschappelijke systeem, waarvan het een·deel is, maar ook 
niet meer dan dat. 
Anderzijds mag de overheid het bedrijfsleven niet zonder hulp laten, en dan be
doel ik hulp en niet betutteling. 
Innovaties in de industrie moeten in .harmonie zijn met innovatie in dè samenle
ving in een veel breder verband, waarbij we er ons steeds bewust van moeten 
zijn dat zonder maatschappelijke innovaties in wat ik in brede zin zou willen 
noemen de verhoudingen tussen de mensen onderling, de industriële innovaties 
onvoldoende zullen leiden tot herstel van onze concurrentiepositie; omgekeerd 
zal zonder industriële innovaties de samenleving zich niet kunnen ontwikkelen 
tot de·graad van volwassenheid en emancipatie die D'66 zich ten doel stelt. 
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INDUSTRIELE VERNIEUWING ALS NOODZAKELIJK ELEMENT VAN HET SOCIAAL-ECONOMISCH 
, BELEID. · 

door W. Zegveld 

1. De periode rond ·de Tweede Wereldoorlog 
Tot aan de Tweede Wereldoorlo-g was de industriële ontwikkeling in Nederland een 
vrijwel autonoom proces. Overheidsmaatregelen hadden een incidenteel karakter. 
Nederland was vooral een land dat handel dreef en het economisch beleid was 
sterk liberaal getint. De industriële bedrijvigheid paste in de economische 
structuur van die dagen: De industrie was primair gericht op onze koloniën en 
nam ten aanzien daarvan een monopoliepositie in. De texti2lnijverheid en de 
sigarenfabrieken bloeiden als gevolg van uit het VPrre Oosten geïmporteerde 
grondstoffen. We bouwden suikerfabrieken om gebruik te kunnen maken van de riet
suiker-cultuur in het toenmalige Nederlands-Indië. Onze scheepsbouw en scheep
vaart waren. uitstekend ontwikkeld omdat we die als zeevarende, handeldrijvende 
en-koloniale natie nodig hadden. De structuur van het bankwezen was niet op · 
de eerste plaats gericht op het financieren van industriële projecten, maar 
voor inter·nationale dienstverlening. Het waren .in hoofdzaak handelsbanken. 
Een andere factor was het in die tijd, op steenkool na, volledig ontbreken, 
althans voorzover toen bekend, van grondstoffen in de Nederlandse bodem. 
Het gevolg van een en ander was dat Nederland de Tweede Wereldoorlog inging 
met een gebrekkige industriële structuur. Aan het eind ~an de oorlog bleek hoe 
kwetsbaar deze positie was. De bronnen van welvaart waarop Nederland in 'het 

'verleden had gesteund,waren in belangrijke mate opgedroogd. · 
Gedurende de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was de. dÓelstelling van de 
overheid ·de geleden oorlogsschade zo snel mogelijk. te herstellen. Aangezien 
hiertoe zowel grondstoffen als produktiemiddelen moesten worden ingevoerd, ont
wikkelde de betalingsbalans zich die jaren sterk negatief. Het Marshall Plan 
gaf verlichting doch hief het betalingsbalansprobleem niet op. 
Toen Dr. v.d. Brink (KVP) benoemd werd tot opvolger van de eerste na-oorlogse_ 
minister van Economische Zaken, Ir._ Vos (PvdA),werden de gedurende -.en vlak 
na de oorlog geïnitieerde overheidsbemoeienissen op het ~conomisch terrein 

'aanzienlijk gereduceerd. In analogie met de koers van professor Ehrhardt in dt=;.. 
Duitse Bondsrepubliek vond ook in Nederland een aanzienlijke liberalisering 
plaats. 

Op verzoek van de Tweede Kamer werd de "Eerste Nota inzake de industrialisatie 
in Nederland" opgesteld. Deze nota werd in 1949 uitgebracht en bevatte een ge
detailleerde taakstelling t.a.v. de werkgelegenheid. de produktie en de daartoe 
noodzakelijke investeringen voor de periode t/m 1952. Het accent werd gelegd op 
de metaalindustrie, de chemie, de openbare nutsbedrijven, de textielindustrie 
en de voedings-en genotmiddelenindustrie. Doelstellingen waren. het opheffen 
van het tekort op de betalingsbalans en het creëren van additionele werkgelegen
heid van ruim 200.000 arbeidsplaatsen, Aan investeringen was volgens de Nota 
over deze periode hiertoe een geraamd bedrag ad f5,7 miljard benod~gd. 
Teneinde de benodigde investeringsmiddelen te verkrijgen trof de regering een 
·aantal maatregelen. De belangrijkste hiervan waren van fiscale aard en betroffen 
vervroegde afschrijving en het door middel van een centraal geleide loonpolitiek 
laag houden van de lonen. Als gevolg ván deze maatregelen en een monetaire maat
regel in 1949, inhoudende devaluatie van de gulden t.o.v. de Amerikaanse dollar 
met 30%, waren de Nederlandse produkten snel concurrerend met die in het buiten
land. Het tekort op de betalingsbalans kon dan ook snel worden weggewerkt. 
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Voor het beschikbaar krijgen van een deel van de benodigde investeringsmid
del en stichtte de overhe.i d tezamen met een aanta 1 fi nanci ël e instellingen de 
z.g.Herstelbank. 

Een belangrijk middel tot het verhogen van het technologisch kunnen was het 
beleid t.a.v. het aantrekken van buitenlandse ondernemingen. Tot en met i952 
vestigden ruim 100 buitenlandsebedrijven zich in Nederland. Eind 1952 werd 
t.a.v. de periode vanaf 1948 de balans opgemaakt. De investeringen beliepen 
f 5,5 miljard (t.o.v. de doelstelling f 5,7 miljard), de werkgelegenheid was 
toegenomen met 140.000 arbeidsplaatsen (t.o.~. de doelstelling 200.000) en ·cte 
betalingsbalans-was positief zodat aangegàne· schulden konden worden afgelost. 
De perdiode t/m 1952 werd gekenmerkt door een sterke internationale vraag 
naar allerlei ·produkten en een eendrachtig streven naar nationaal herstel. Met 
het opstellen van de eerste industrialisatienota werd een tijdperk ingeluid 
van actieve bemoeienis van de overheid t.a.v. het bevorderen van de industri
ele activiteit. De gedurende de periode 1948-1952 bereikte resultaten stimu
leerden de overheid en verschaften haar de autorisatie om op het ingeslagen pad 
van het voeren van een industriebeleid verder te gaan. Naarmate de problemen 
zich gedurende de volgende jaren wijzigden, paste de overheid haar maatregelen 
hierop aan. 
Elementen van dit aangepaste beleid waren het regionale beleid, het sector
structuurbeleid, het beleid gericht op opvoering van de produktiviteit en dat 
gericht op de tech~ologische ontwikkeling in het bedrijfsleven. 
De belangrijkste problemen die aan het eind van de zestiger en in de zeventiger 
jaren manifest werden, zijn de milieuvervuiling, de schaarste aan energie en 
grondstoffen, de werkgelegenheid zowel in kwantitatieve en kwalitatieve zin, de 
concurrentie positie .van de Nederlandse industrie en de afname van de groei 
van het BNP.vçn de geïndustrialiseerde landen. In het navolgende wordt een schets 
gegeven ~an de ontwikkelingen gedurende de periode tot 1973. 

2. De periode tot 1973. 

De kwarteeuw tussen 1948 en 1973 is er een geweest van uitzonderlijke toèname 
van de materiële welvaart en van wereldomvattende economische groei. Hoewel 
het gevaarlijk is vergelijkingen te trekken met situaties uit het verleden kan 
vermoedelijk worden gesteld dat het BNP-groeipercentage van 4 à 5%, dat gemiddeld 
.in deze periode in het OESO-gebied werd gerealiseerd, nooit eerder voor zo lang 
en in zoveel landen is bereikt. Ook ontwikkelingslanden, landen in de "derde 
wereld", deelden in deze groei, zij het dat in de meeste gevallen door grote 
bevolkingsaanwas en de ongelijke inkomensverdeling grote groepen mensen in bit
tere armoede bleven voortleven. De Oostbloklanden bereikten of overtroffen in 
vele gevallen de procentuele stijging van het per capita-inkomen· in West-Europa 
en de. V.S., doch bleven ten achter bij de exceptioneel grote stijging in Japan. 
Algemeen zal men het erove~ eens zijn dat technische innovatie een belangrijke 
factor is geweest bij ·het realiseren van de materiële welvaart in de periode. 
tussen 1948 en 1973. Zowel in de nieuwe, zich in snel tempo ontwikkelde bedrijfs
takken, zoals b.v. voor elektronische en chemische produkten en kunststoffen, 
als in enkele reeds bestaande bedrijfstakken, zoals de mijnbouw en uiteraard 
de landbouw, vonden talrijke technische vernieuwingen plaats. De gestadige 
stijging van de produktie perman-uurinde meeste sectoren van de economie, in 
combinatie met een sociaal beleid dat gericht was op een herverdeling van fn
komens, bracht met zi eh mee .dat de 1 evensstandaard in de meeste Europese 1 ancten 
vermoedelijk voor meer mensen sneller steeg dan in enig andere vergelijkbare 
periode in de geschiedenis. · 
De verhoging van de materiële welvaart in de kwarteeuw 1948-1973 kan het best 
worden vergeleken met die gedurende de·periode tussen. de twee wereldoorlogen, 
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de periode 1919 - 1939. De BNP -groeipercentages waren in de eerstgenoemde 
periode gemiddeld 2 à 3 maal zo hoog. Terwijl de periode tussen de twee werelc 
oorlogen werd gekenmerkt door de ernstigste dEPressie die de wereldeconomie ooii 
heeft gekend en door twee kleinere recessies in 1921 en 1937, waren de recessiE 
na de Tweede Wereldoorlog betrekkelijk mild en van korte .duur. Terwijl werk
loosheid een ernstig probleem vormde in de periode tussen de twee wereldoorlo
gen, zou men zonder overdrijving kunnen stellen dat het derde kwart van de 20e 
eeuw een tijdperk van nagenoeg volledige wérkgelegenheid was. 

In de jaren dertig waren werkloosheidspercentages tussen de 10 en de 20 niet 
uitzönderlijk en pas tegen.het begin van de Tweede Wereldoorlog daalde het per
centage in de VS tot beneden dit niveau. Daarentegen kenden de meeste Europese 
landen. in de jaren vijftig en zestig werkloosheidspercentdges van onder de tweE 
De grootste tegenstelling is wellicht gelegen in de groei en de omvang van de 
internationale handel. Tegen het eind van de periode tussen de twee wereldoor
logen (1938) was de omvang van de internationale handel zelfs lager dan in 1912 
In de periode 1948-1973 nam . de internationale handel sneller toe dan de toe
name van de totale wereldproduktie, en wel met ongeveer 7% per jaar. De jaren 
dertig werden gekenmerkt door een sterk economisch nationalisme en steeds dras
tischer handelsbarrières. De jaren vijfig en zestig beleefden een verregaànde 
liberalisatie van de handel, alsmede de opkomst van succesvolle vrijhandelsge-
bieden, zoals de EEG. · 
Nog een duidelijke tegenstelling was gelegen in de betrekkelijke stabiliteit Vë 
inkomens en prijzen in de landbouwsector sinds de Koreaanse oorlog .. Tijdens de 
periode tussen beide wereldoorlogen waren de inkomens in de landbouwsector en 
ook de landbouwprijzen zeer laag. Hoewel prijsdalingen in de jaren dertig van
zelfsprekend bepaalde voordelen voor de consument met zich brachten, vormde de 
armoede op het platteland één van de oorzaken van de sociale onrust en instabi
liteit. 
Een van de gevolgen van de situatie van volledige werkgelegenheid, zoals deze 
sinds de Tweede Wereldoorlog heeft bestaan, gepaard gaande met het feit dat 
voor iedereen betaalbare huishoudelijke appàraten ter beschikking kwamen, was 
een opvallende stijging van het aantal vrouwen dat is ingeschakeld in het ar
beidsproces. Tussen 1960 en 1974 nam het percentage vrouwelijke arbeidskrachter 
(het deel van de vrouwelijke bevolking tussen 25 en 64 jaar dat werkt of acti~f 
doende is werk te vinden) aanzienlijk toe. Het feit dat de positie van de wer
kende vrouw niet langer zulke grote verschillen vertoonde met die van de man 
was slechts een van een groot aantal belangrijke sociale veranderingen die in
herent waren aan de toegenomen materiële welvaart. Andere ingrijpende verande
ringen waren de sterke uitbreiding van het voortgezet en hoger onderwijs en dE 
veel ruimere voorzieningen op het gebied van de volksgezondheid. 
Hoewel de levensstandaard van hen die geregeld"werk hadden gedurende de jaren 
twintig en zelfs de jaren dertig iets omhoog ging, hadden de alom heersende on
zekerheid van de economische crisis waarfn de wereld zich in de periode 1929-15 
bevond en het faillissement van talrijke boeren en zakenlieden tot gevolg dat 
de periode tussen de twee wereldoorlogen algemeen werd beschouwd als een perioc 
van mislukking en frustratie op economisch gebied. Zowel in de industrielanden 
als in hun koloniën nam het nationalisme hand over hand toe en de jaren dertig 
waren getuigen van de ineenstorting van de Volkenbond en andere idealistische 
pogingen tot internationale samenwerking. Het is goed dat we ons duidelijk voor 
ogen houden dat massale werkloosheid en sociale onzekerheid kunnen leiden tot 
~ituaties van explosieve aard en tot geSpannen internationale verhoudingen. 
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Hoewel het van naïviteit zou getuigen verhoging in per capita-BNP op een lijn 
te stellen met verbetering van de kwaliteit van het bestaan of van het algemeen 
welzijn, is er nauwelijks twijfel dat er voor de meeste mensen een bepaald ver
band bestaat tussen een stijging van hun reeäl besteedbaar inkomen en hun le
vensvoldoening. 
Attitude-onderzoeken over de gehele wereld (hoe men daarover ook moge denken) 
bevestigen dat er een vrij nauw verband bestaat tussen onvrede en een laag 
inkomensniveau, zowel .nationaal als internationaal gezien. Het is evenzeer 
het geval dat deze samenhang zich minder duidelijk upenbaart bij hogere inkomens
niveaus. Het verlangen naar een steeds stijgend inkomensniveau leeft bij de 
hogere inkomensgroepen minder sterk dan bij de lagere. Het zou echter wederom 
van naïviteit getuigen teveel waarde te hechten aan de betekenis van de onder
linge samenhang tussen reêêl inkomen, kwaliteit van het bestaan en levensvol
doening. Laatstgenoemde begrippen zijn niet eegvoudig te definiären en nog moei-
lijker te meten. ' 
Het ligt ver buiten het bestek van deze voordracht om dit in discussie te brengen. 
Ik wil hier volstaan met het ge~en van een viertal betrekkelijk ~envoudige in 
algemene termen gestelde uitgangspunten voor een verdere discussie over de doel
stellingen van het overheidsbeleid inclusief overheidsmaatregelen voor de bevor
dering van de technische innovatie. 
1. Is het niveau van het per capita-tnkomen laag, zoals bijna overal in de ont

wikkelingslanden het geval is en zoals ije situatie in de jaren dertig was, 
in grote delen van Europa en Japan, dan bestaat er een zeer sterke, algemeen 
heersende overtuiging dat een belangrijke vooruitgang in de kwaliteit van het 
bestaan alleen door middel van een aanzienlijke ~n constante stijging van het 
reële inkomen kan worden bereikt. 

2. Een zodanige stijging beleefden grote groepen mensen in de industrielanden 
tijdens de kwarteeuw van materiële welvaart, de periode 1948-1973. Algemeen 
juichten zij dit toe en werden erom benijd door de minder fortuinlijke meer
derheid in de "Derde Wereld", die op haar beurt in de meeste gevallen het
zelfde zou willen bereiken en thans hiervoor aanzienlijke politieke druk uit
oefent. 

3. Naarmate het per capita-inkomen stijgt, neemt de belàngstelling voor die_ 
aspecten van de kwaliteit van het bestaan toe, die minder gemakkelijk bevre
digd kunnen worden dan uitsluitend via verhoging van het eigen consumptiepeil. 
Kwesties als de leefbaarheid van stedelijke gebieden, vrijetijdsvoorzienin
gen, werkklimaat, politieke betrokkenheid, participatie en sociale voorzie
ningen, worden voor grote groepen mensen allengs belangrijker. 

4. Het vooruitzicht dat het proces dat leidt tot materiële welvaart voor steeds 
grotere delen van de wereldbevolking langzamer zou kunnen gaan verlopen 
of geheel tot stilstànd zou kunnen komen, wordt door het overgrote deel van 
de wereldbevolking als uitermate ongewenst beschouwd. De ·problemen die gepaard 
gaan met economische groei zijn groot, de problemen van stagnatie in deze 
groei zijn ernstig, de gevolgen van een scherpe depressie van de wereld-
economie zijn niet te overzien. · 

Het is deze vrees die ten grondslag ligt aan de algemene reacties op het terug
lopen van de economische groei, uitmondend in de huidige recessie en op de 
voortdurend stijgende werkloosheid in de jaren zeventig,_ Allen die politieke 
verantwoordelijkheid dragen dienenzich bewust te zijn van de noodzaak om een 
terugkeer naar de toestand van de jaren dertig te voorkomen. Een en ander 
heeft geleid tot het opstellen in 1977 van een rapport door een onafhankelijke 
groep deskundigen ten behoeve van de OESO (het rapport McCracken). 
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Onder de titel "Naar volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit" analyseert 
het de vraag "wat is er fout gegaan in het begin van de jaren zeventig?" en 
wijst h~t de weg naar een hernieuwde, sterke economische groei van 5,5% voor de. 
periode tot en met 1980. 
Het McCracken rapport is een bui tengewoon knap stuk werk, ,maar er wordt weinig 
aandacht in besteed aan vraagstukken van technische innovatie. Het vermogen om 
technische vernieuwing te.operationaliseren is van vitaal belang geworden binnen 
het kader van de internationale concurrentie, even belangrijk of wellicht belang
rijker dan een beleid inzake het loonniveau. Daarnaast is technische vernieuwing 
van levensbelang voor de werkgelegenheid. Dit is êên van de redenen waarom de 
uitvoering van het Meera-cken rapport uitermate moeilijk te verwezenlijken blijkt. 

3. óe OPEC-crisis en het gewijzigde economisch klimaat van de jaren zeventig 
Het algemeen besef dat het economisch klimaat zich·drastisch heeft gewijzigd 
dateert van de OPEC-crisis,· het verviervoudigen van de prijs van aardolie in 1973. 
De meeste ~conomen zijn echter van mening dat een aantal ingrijpende veranderingen 
reeds vöör de OPEC-crisis had plaatsgevonden. 
Enkele van deze veranderingen waren: 
1. Een reeds in het begin van de jaren zeventig versterkt optredende inflatie, 

gepaard gaande met een sterke stijging van de landbouw- en grondstoffenprijzen. 
2. De wijziging in het internationale wisselkoerssysteem tussen 1970 en 1973. 

3. Een terugloop van het deel van de totale investeringen dat bestemd is voor 
bedrijfs- en kantoorgebouwen sinds het midden van de jaren zestig. Dit wijst 
op een verl~gging van het accent van de investeringen voor capaciteitsuitbrei
ding door middel va~ de bouw van nieuwe fabrieken naar rationalisatie investe
ringen. 

4. Een toename in de jaren zestig van het aantal concentraties in het bedrijfs
leven en een daling van het aantal kleinere bedrijven alsmede van hun aandeel 
in de totale produktie. 

5. Een daling van de winstpercentages van het bedrijfsleven in verscheidene toon
aangevende industrielanden vanaf het midden van de jaren zestig. 

6. ·Een voortdurende stijging van de investeringen per werknemer, doch een daling 
van de rentabiliteit over het geïnvesteerd vermogen over dezelfde periode. 

Ofschoon het rapport McCracken in zijn analyse van de vraag "Wat is er fout 
gegaan?" ·aan bijna al deze factoren aandacht schenkt, komt het tot de volgende 
betrekkelijk optimistische conclusie: 
''Het ~eest kenmerkende was een ongewone samenloop van ongelukkige omstandigheden, 
waarvan het niet waarschijnlijk is dat deze zich zal herhalen en waarvan het 
effect nog werd vergroot door bepaalde onnodig gemaakte fouten in het economisch 
beleid. Met andere woorden, de eerste helft van deze decade gaf een omwenteling 
te zien in de economische situatie van de westelijke industrielanden waarvan het 
·niet waarschijnlijk is d~t deze zie~ nogmaals zal voordoen. 

Hoewel dit tijdvak ons een ergenis van onzekerheid en onzekere vooruitzichten 
heeft gelaten, als gevolg waarvan zich in de komende jaren uiterst gecompli
ceerde beleidsproblemen zullen voordoen, behoeft deze omwenteling niet· noodza
kelijkerwijs te wijzen op een definitieve overgang naar een wereJd die onver
mijdelijk minder stabiel en meer inflato.ir zal zijn". 
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In andere commentaren is men minder optimistisch gestemd over de situatie-waar
tegenover de OESO-landen zich geplaatst zien. Een voorbeeld daarvan is het over
zicht inzake de wereldeconomie dat deel uitmaakt van "Statistiques et Etudes· 
Financiers". · 

a. Om uiteenlopende oorzaken zullen de injecties die de economie krijgt van in
vesteringen in de privé-sector in het vierde kwart van deze eeuw naar alle 
waar.schijnlijkheid niet zo krachtig zijn als in het derde kwart van deze eeuw 
het geval is geweest. Oorzaken zijn onder meer de verwachtingen inzake de ren
tabiliteit, het algemene klimaat van economische en politieke onzekerheid ·en 
de ~uidelijke "verzadigingsverschijnselen" die zich doen gelden voor belang-
rijke markten van de 50-er en 60-er jaren. · 

b. Het is niet waarschijnlijk dat de werkloo.sheid zal dalen tot het lage peil van 
de jaren zestig. Indien, zoals velen verwachten, de groeipercentages belang
rijk achterblijven bij de 5,5% waarmee in het rapport McCracken rekening wordt 
gehouden, zou een werkloosheidspercentage van ruim 5 tot in de jaren tachtig 
kunnen voortduren. 

c. Niettegenstaande het algemeen voorkomende verschijnsel van éen hoger werkloos
heidspeil zal "wage-push" een voortdurende bron van inflatoire druk zijn., 

d. Het monetaire beleid zal naar alle waarschijnlijkheid restrictiever, en de 
vrijheid van handelen van de overheid om tekorten ii de publieke sector aan 
te zuiveren beperkter zijn. Dit vanwege de moeilijkheden die zich bij het be
teugelen van de inflatie zullen voordoen. 

e. De groei van de internationale handel zal kunnen afnemen en zowel openlijke 
protectie als non-tarifaire belemmeringen _voor de handel zullen veelvuldiger 
kunnen voorkomen naarmate de internationale concurrentie sterker wordt. 

f. Enkele van de van oudsher traditionele. bedrijfstakkeni zoals de scheepsbouw, 
de staalindustrie, de katoen- en wolindustrie, de confectie-industrie, de 
metaalverwerkende industrie zullen ernstige concurrentie ondervinden, niet 
alleen van de zijde van Japan en. de Oostbloklanden, maar in toenemende mate 
ook van landen in de Derde W~reld waar het industrialisatieproces op gang is 
gekomen, zoals Zuid-Korea, Brazilië, Mexico en enkele OPEC-landen. Naar ver
wacht wordt; za 1 deze concurrentie eveneens toenemen binnen _de "nieuwere" be
drijfstakken, zoals de motorvoertuigenindustrie, de chemische industrie en de 
elektronische industrie. 

g. ·Het concentratieproces binnen het bedrijfsleven zal aanhouden zodat uiteinde
lijk een relatief beperkt aantal multinationale ondernemingen een steeds be
langrijker deel van de produktie en handel in de industrielanden zal gaan .be
heersen. Dit kan de internationale instabiliteit vergroten als gevolg van de 
stromen "hot money" en door wisselingen in de besluitvorming intake interna:.. 
tionale investeringen. 

h. Energie kan nog duurder worden als gevolg van het zeer kapitaal-intensieve 
karakter van· de nieuwe energiebronnen (w.o. kernenergie) en het tekort schie
ten van de overheid in het voeren van een doelmatig beleid, gericht op energie

. besparing. 
i. Het tempo waarin de technische ontwikkeling zich voltrekt zal kunnen teruglopen, 

waardoor een minder gunstig klimaat voor nieuwe investeringen wordt geschapen 
en waardoor de animo van particuliere investeerders verder zal verflauwen. 

Sommige economen zijn van mening dat het geheel van de gevolgen van deze proble
men spoedig zal leiden tot een mondiale depressie van een soortgelijke omvang 
als die van de jaren dertig. Andere economen geloven dat de wereld aan de voor
avond staat van een tamelijk langdurige periode van "stagflatie". Weer anderen 
menen dat de huidige situatie zal leiden tot ingrijpende wijzigingen van sociale, 
politieke en economische aard. Deze presentatie beoogt niet in te gaan op de 
beoordeling van deze alternatieve gezichtspunten en interpretaties. Zij. bepaalt 
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zich nu meer op de relatie tussen technische innovatie en economische groei en 
de concrete mogelijkheden die er zijn voor het voeren van een innovatiebeleid. 

4. Technische innovatie en economische groei 

Uit welke hoek men de mogelijkheid _van_een terugkeer naar een gewenste selectie
ve groei en naar een adequate werkgelegenheid ook beschouwt, steeds zullen de 
volgende vragen naar voren komen: 

1. Is technische inriovatie noodzakelijk voor het verwezenlijken van deze doel
stellingen? 

2. Indieri dit het geval· is, hoe zal het overheidsbeleid gevoerd moeten worden wil 
het ertoe bijdragen dat een voldoend innovatieproces aan de gang wordt gehou
den? 

3. Welke soorten technische innovatie zull~n, gezien de veranderende wereldecono
mie, het meest effectief zijn. Ten aanzien van welke soorten technische inno
vatie in het bijzonder is het het meest waarschijnlijk dat zij zullen bijdra
gen tot het bereikèn van een gewenste werkgelegenheid? 

Het antwoord op de eerste vraag is kort en goed een volmondig "ja''. Economische 
theorieën hebben steeds de betekenis onderkend van technische vernieuwing wat de 
groei van het produktievermogen en de concUrrentie betreft. Dit centrale axioma 
van alle economische denkrichtingen wordt bevestigd door elk recent theoretisch 
en empirisch onderzoek. Het is waar dat econometristen op grote moeilijkheden 
zijn gestuit bij hun pogingen nauwkeurig statistisch vast te stellen in hoeverre 
technische vernieuwingen tot de economische groei bijdragen. Noch op grond van 
het macro-economisch werk dat is verricht, noch op grond van het meer rechtstreeks 
gericht empirisch onderzoek naar de economische groei binnen bepaalde bedrijfs
takken, bestaat er ook maar de geringste twijfel ten aanzien van het vitale be
lang van de technische innovatie. Veeleer is het tegenovergestelde waar; nage
noeg al het werk dat is_ verricht heeft opnieuw dit bel?ng beklemtoond. 
Het vitale belang vantechnologische vernieuwing in beginsel onderkennen is êên 
~ingr het is iets heel a~ders het hoe en waarom ervan te begrijpen. Macro-econo
men zijn, zoals gezegd, nogal eens geneigd maar aan te nemen dat technologische 
vernieuwing een betrouwbare, van buitenaf komende variabele is, waarvan de in
vloed tot in lengte van dagen merkbaar zal zijn. 
Het tot nu toe in Nederland gevoèrde economisch beleid gaat inderdaad nog van dit 
idee uit. Mijns inziens is die stelling achterhaald. Het uitgangspunt is zelfs 
onjuist en gevaarlijk, omdat het leidt tot niets gerichts doen op dit gebied, 
stimuleren noch belemmeren, omdat het ertoe leidt dat er geen aandacht is voor 
de specifieke kenmerken van technologische vernieuwing. 

Technologische vernieuwing of innovatie is het met succes toepassen en op de 
markt brengen van hetzij een nieuw produkt, hetzij een nieuw produktieproces. -We 
kunnen dus onderscheid maken tussen-produktinnovaties en procesinnovaties. Bij 
produktinnovaties gaat het om geheel nieuwe produkten, bf om ingrijpende veran
deringen in de manier waarop het produkt kan worden gebruikt of is uitgevoerd. 
Procesinnovaties zijn veranderingen in de manier waarop een produkt wordt ge
maakt. We kunnen het aantal· produkt- en procesinnovaties die worden gedaan aan 
een nieuw produkt per tijdseenheid, uitzetten tegen de levensduur van dat pro
dukt. Over het algemeen blijkt dan dat aan het begin van de levenscyclus van 
een nieuw produkt het aantal produktinnovaties zeer hoog is. 
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Een nieuw produkt ondergaat in het begin een menigte veranderingen.-Men is 
nog op zoek naar de beste vorm en de beste toepassing. Naarmate het produkt 
volwassener wordt, zal het meer en meer gestandaardiseerd worden, waardoor 
het aantal wijzigingen vermindert. Het aantal produktinnOvaties neemt af. 
In de levensloop van een produkt kunnen drie fasen worden onderscheiden, In 
de eerste fase wordt weinig aandacht gegeven aan de manier waarop het pro
dukt wordt gemaakt. Immers, het nieuwe produkt biedt duidelijke voordelen aan de 
consument, het is sterk gedifferentieerd, en aan veel wijziging·en onderhevig. De 
produktiekosten spelen feitelijk een ondergeschikte rol. Het aantal produkt
innovaties is hoog. In fase twee is enige standaardisatie opgetreden. Het 
produkt heeft de markt veroverd. De effecten van het op grotere schaal produ
ceren, gaan een rol spelen en de rationalisatie van het produktieproces gaat 
gepaard met een menigte procesinnovaties. Deze fase kenmerkt zich door stan~ 
daardisatie en door kwaliteitsverbetering, het aantal producenten· neemt af, 
de kosten dalen, arbeid wordt vervangen door kapitaal. 
De derde fase toont een dalend aantal proces- en produktinnnovaties. Het 
proces van rationalisatie van de produktie nadert zijn grenzen. De standaar
disatie gaat nog wel verder, maar het produkt is volwassen. Zowel een dalende 
winstmarge als een goeddeels verzadigde markt doven de lust tot meer in
vesteringen en tot verdere innovaties. 

Het is van belang te constateren dat er een relatie be~taat tussen de fase 
van de levenscyclus waarin een p·rodukt zich bevindt en de mate waarin door 
technische veranderingen arbeidsplaatsen verloren gaan. Bovendien kunnen we 
redelijkerwijs aannemen dat de kwaliteit van de arbeid in de eerste fase van 
de levensduur van een produkt hoogwaardig is. In de eerste fase ontstaan dus 
hoogwaardige arbeidsplaatsen. 
De periode na de tweede wereldoorlog werd gekenmerkt door een zeer forse eco
nomische groei. Door die groei werd het mogelijk dat de produktiviteit~ 
met name door vervanging van arbeid door kapitaal, snel toenam, zonder ontoe
laatbare uitstoot van arbeid. Ook zijn er in die periode een aantal techno
logieën volwassen geworden, die gebaseerd waren op basis-uï"tvindingen uit een 
vroeger tijdperk. Voorbeelden zijn elektronische produkten zoals televisie, 
halfgeleiders, radar en computers en veel chemische produkten zoals synthe
tische vezels, plastics, landbouwchemical iën, pharmaceutische produkten en 
hormoonpreparaten. 
De bedrijven die deze produkten produceerden, groeiden snel en hebberi een 
aanzienlijke impuls gegeven aan de bedrijvigheid in sommige takken van de 
kapitaalgoederenindustrie, de chemische industrie en in de energievoorzie
ning. Rond het begin van de jaren zeventig zijn echter een aantal trends zicht
baar geworden die het aannemelijk maken dat zonder belangrijke nieuwe tech
nieken en economische impulsen, het niet mogelijk zal zijn opnieuw zo'n 
gunstige situatie als die van de afgelopen kwart eeuw te scheppen. 
De groeipercentages van een aantal belangrijke ~edrijfstakken, zoals de chemie 
en de elektronica, blijven in de westerse industrielanden beneden het niveau 
van _ de vijftiger en zestiger jaren. Steeds meer bedrijfstakken worden geken
merkt door een stagnerende of dalende werkgelegenheid, die gepaard gaat met 
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eeri aanzienlijke kapitaalaccumulatie door automatisering. Dit geldt o.a. voor 
de chemie, de textiel, en inmiddels ook voor het bank- en verzekeringswezen. 
Het beeld van de derde, arbeidsuitstQtende fase in de levensloop van produkten 
dringt zich op. Daarentegen is het moeilijk echt nieuwe groeipunten in de in
dustrie aan te wijz,en die beloften inhouden voor het laatste kwart van de 
twintigste eeuw. De revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van microproces· 
soren zijn in zekere zin veelbelovend maar door hun specifieke toepassingsmoge
lijkheden bij rationalisatie en automatisering zijn zij tegelijk een bedrei-
ging voor de directe werkg~legenheid. · 

Onderzoek naar de uiteindelijke werkgelegenheidseffecten van deze óntwikkeling, 
in de elektronica· wordt op een aantal plaatsen uitgevoerd maar is nog niet 
afgerond. De voorlopige conclusies zijn tegenstrijdig. Conclusies zullen dan 
ook van land tot land verschillen. 

5. Naar een innovatiebeleid 

Een in Nederland te voeren innovatiebeleid zal van zowel vernieuwingsbevorde
rende als van sturende. aard moeten zijn. Vernieuwingsbevorderend in de zin ' 
dat omstandigheden worden geschapen waaronder vernieuwing tot stand kan komen. 
Sturend in de zin van richting geven aan gewenste en voorkomen van ongewenste 
ontwikkelingen. 
Het innovatiebeleid zal èen nadere invulling betekenen van o.a. het in de Nota 
Selectieve Groei genoemde facettenbeleid (energieverbruik, grondstoffenverbruik, 
milieubeheer, veiligheid), het exportbeleid, het beleid t.a.v. kleine en 
middelgrote ondernemingen, het werkgelegenheidsbe~l~e~id~i~n~z~o~w~elr.k~w~a~n~t~i~ta-t~1eve 
als kwalitatieve zin en het industriebeleid. 
De instrumenten die de overheid in principe hierbij ten dienste staan zijn o.a.: 
- fiscale maatregelen 
milieu-,gezondheids~ en veiligheidsreguleringen 
het verlenen van ontwikkelingssubsidies 
een op vernieuwing gericht overheidsaankoopbeleid 
het meer effectief inschakelen van door de overheid gesubsidieerde onderzoek
instellingen, waaronder Universiteiten, TH's, TNI, ECN, e.d. 
het koppelen van expertise uit de publieke sector met expertise uit de 
private sector t.a.v. de export. 
een op vernieuwing gericht informatiebeleid 
een meer adequaat arbeidsmarktbeleid 
een intensief beleid gericht op humanisering van de arbeid. 

Naast deze maatregelen van meer algemene aard moeten we in Nederland, evenals 
in 1949, keuzen maken t.a.v. enkele gebieden waarop we onze aandacht zullen 
concentreren. 
Voor Nederland met zijn hoge bevolkingsdichtheid en hoog ontwikkelde publieke 
sector zijn er mogelijkheden voor·de ontwikkeling van produktenen systemen 
voor de publieke sector. voorbeelden zijn de gezondheidszorg, waaronder de 
gehandicaptenzorg, verkeer ~p de weg en te water, de verkeersveiligheid, de 
brandveiligheid, het ophalen en verwerken van huisvuil en van chemisch afval, 
de parkeerproblematiek; de drinkwatervoorziening, de rioolwaterzuivering en de 
toekomstige mogelijkheden van telecommunicatie en computers in de publieke 
sector. 
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.Er zijn veel gebieden die voor ons land, gezien de hoge bévolkingsdichtheid 
en het hoge welvaartsniveau, nog boordevol problemen zijn en waar we voorop. 
kunnen lopen. We moeten, nèt als bij de strijd tegen de 2ee, van onze problemen 
onze kracht maken. 

Als Nederland een zwaartepunt van zijn inspanning op activiteiten van deze· aard 
legt, betekent dit een nauwere samenwerking en vooral ook een andere aard van 
samenwerking tussen de privé en de publieke sector. Er moet andere apparatuur 
worden àhtwikkeld, geproduceerd en operationeel worden gemaakt. Ook het 
exportpakket zal erdoor worden gewijzigd. Als· de Nederlandse overheid samen 
met het bedrijfsleven actief op zoe~ gaat naar nieuwe mOgelijkheden in de pu
blieke sector, zoals hierboven aangeduid, dan is dat een strategische keus 
die de technologische vernieuwing in ons land in een kansrijke richting kan 
sturen . 
. Het is duidelijk. dat de problemen bij het operationeel maken van een dergelijk 
beleid niet gering zijn. Het benodigde overheidsinstrumentarium zal er in 
belangrijke mate nog voor mo.eten worden ontwikkeld. 
Een op innovatie gericht beleid is geen "master-stroke" die ons op korte termijn 
uit de problemen helpt. De resultaten zullen eerst op middellange termijn zicht
baar worden. Reden temeer om met het formule-ren en uitvoeren van een derge
lijk beleid de nodige haast te maken. 
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INNOVATIE EN HAAR MAATSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN 

door ~lw. E. Wessel-Tuinstra 

Proloog 

De eerste bladzijde van Gabriel Garcia Marquez "Honderd jaar eenzaamheid" zal 
ik U voorlezen: " ( ... ) Macondo was een dorp van twintig huizen opgetrokken 
uit leem en riet aan de oever van een rivier vol doorschijnende wateren die 
zich hals over kop naar beneden stortten door een bedding van stenen, glad en 
wit en.reusachtig als voorhistorische eieren. De wereld was nog zo jong dat 
vele dingen nog geen naam hadden en om ze te noemen moest je ze aanwijzen met 
je vinger. Elk jaar omstreeks de maand maart zette een haveloze zigeunerfamilie 
bij het dorp zijn kermistent op en onder een luid kabaal van fluiten en trom
mels maakten ze dan de nieuwste uitvindingen bekend. Eerst brachten ze de mag
neet mee. Een zigeuner, die zich aan het publiek voorstelde met de naam Melqui
ades - een dikke man met een woeste baard en handen a 1 s mussepootj es - gaf een 
schokkende demonstratie van wat hijzelf omschreef als het achtste wonder van 
de wijze alchemisten van Macedonië. Hij ging van huis tot huis en sleepte daar
bij twee metalen staven met zich mee en iedereen zag tot zijn stomme verbazing 
hoe potten en pannen, tangen eQ stoven van hun plaats kwamen, hoe de planken 
kraakten onder de wanhopige pogingen van spijkers en schroeven om zich· los te 
wrikken en hoe sinds 1 ang vermiste voorwerpen opdoken op pl aa.tsen waar men ze 
het meest had gezocht en zich in een rumoerige warboel achter de magische ijzers 
van Melquiades aansleepten. "De Hingen leiden.een eigen leven" ve~klaarde de 
zigeuner met een raspend stemgeluid. "Het komt er slechts op aan hun zielen op 
te wekken". Jose Arcadia Buendia, wiens ongebreidelde fantasie altijd.al verder 
ging dan het vernuft van de natuur en zelfs nog verder dan wonderen of magie, 
meende dat men zich van deze nutteloze uitvinding zou kunnen bedienen om het 
goud aan de schoot der aarde te kunnen ontrukken. Melquiades (de zigeuner), die 
een eerlijk man was, bezwoer hem:"Daar is het niet geschikt voor". Maar José 
Arcadia geloofde in die tijd niet in de eerlijkheid van zigeuners zodat hij 
zijn muilezel en een partij geiten uit zijn schamel familiebezit afstond in ruil 
voor. de twee magnetische staven . . . ". 
Op deze bladzijde 1 van dit ongemeen boeiende boek vinden we onze hele cultuur
geschiedenis terug, inclusief de zondeval, en voor wie hierna nog moed had om 
verder te lezen, blijkt reeds midden op bladzijde 2 dat er voor ons allen toch 
nog hoop is. Want daar staat: "De volgende maart keerden de zigeuners terug. 
Ditmaal met een verrekijker, die zij tentoonstelden als de allerlaatste ontdek
king van de joden van Amsterdam. 

"Paradise regained ... " 
Voor wie het te snel gegaan is lopen wij deze cultuurgeschiedenis nog even door: 
- de mens levend in de natuur in de nog jonge wereld 
- het zwervende nomadenvolk dat hen "kennis" brengt 
- de onschuld, het niet bedreigende van de uitvinding op zichzelf 
~ de integrale of zo U wilt interdisciplinaire aanpak van de introducti~ van de 

uitvinding: "onder een luid kabaal van fluiten en t~ommels", muziekinstrumen
ten zowel van engelen als van de duivel, wordt zij geTntroduceerd 

- de fatale wens van de man "wiens ongebreidelde fantasie verder ging dan het 
vernuft van natuur, wonderen of magie", die de uitvinding weliswaar nutteloos 
acht, maar wellicht bruikbaar voor zijn eigen hebzuchtige doel: goud 

- de makkelijke afstand die de zigeuners doen van hun vinding; zij hebben hun 
genoegen eraan .beleefd, want dat is eigenlijk hun grootste pret: het spelen 
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met de uitvinding: lang voor Gabriël Marcel zijn "être et avoir".of Fromm 
zijn "to have or to be" schreef, kozen zij reeds voor hèt "zijn" boven het 

"hebben", zij bleven daardoor eeuwig haveloos, eeuwig vrij: uitvindingen ac-
cepterend, maar er wel een ziel in opwekkend. 

Eigenlijk is nu de boodschap gebracht, dit is gewoon de quintessence van mijn 
verhaal en ik zou best kunnen ophouden, maar U bent allemaal pragmatici, de dag 
is nog jong,je reist niet voor êén bladzijde wereldliteratuur naar Amsterdam 
en dus is dit slechts het einde van de proloog en zal ik nu werkelijk beginnen. 

Inleiding 
D'66 spreekt al jaren over innovatie. We hebben op dat gebied een naam hoog te 
houden en dat geeft altijd eerr zekere druk op sprekers: noblesse oblige. Die 
druk voel ik temeer, nu ik een alpha ben en de meeste sprekers over dit onder
werp bèta's, doorgaans gepromoveerd. Een klein complex heb ik daar zeker van: 
veel mensen dromen nog jaren van hun eindexamen, dat heb ik ook gedaan, maar 
met één rare afwijking: ik droomde nooit van het wel afgelegde alpha-examen, 
maar altijd van het niet-afgelegde bèta-eindexamen. Voer voor Freudianen .. , · 
maar wellicht tot hun teleurstelling droom ïk sinds ik in de Kamer zit nooit 
meer 's nachts, dan slaap ik zeer vast. Ik droom nog wel overdag, dagdfomen dus. 
Wie als politicus dagdroomt, droomt van de maatschappij van morgen en soms van 
overmorgen en ziet om zich heen wat hij als manco's van de huidige maatschappij 
ervaart. 
Wie als D'66-er dagdroomt, neemt daarbij als toetsingscriteria de uitgangspun
ten van D'66, zoals die in het programma z1jn verwoord in de zogenaamde actie
beginselen: 
a) politiek handelen slechts zinvol als· hetleidt tot handhaving en vergroting 

van de individuele ontplooiing, 
b) ontplooiing in vrijheid en verantwoordelijkheid, 
c) naar eigen inzicht en overtuiging, 
d) in solidariteit met de medemens, 
e) zonder politieke, sociale en economische discriminatie van anderen. 
Wat hieraan ten grondslag ligt, welke grondslagen dus, niag U zelf invullen, de 
grondslagendiscussie is in de partij in volle gang. Vrijheid, gelijkheid, 
broederschap is prima, geloof, hoop, liefde is ook prima. Ik persoonlijk vind 
het niet eens zo erg belangrijk want het voornaamste is dat één leidraad zeer 
duidelijk naar voren springt: D'66 gelooft hartstochtelijk in mensen, in de 
krachten die in de mens zelf verborgen liggen. Bij de operationalisering en 
toepassing van haar program stelt 0'66 voorop: zelfvertrouwen als sleutel tot 
maatscha pelijke vernieuwing. Dit komt niet uit de lucht vallen. 
D 66 1s aarmee het po itie e antwoord op een aantal mens - en - maatschappij 
filosofieën en bewegingen van de laatste vijfitg jaar. Ik ga zo kort terug, 
niet omdat er niet eerder gefilosofeerd werd, maar omdat zowel mijn spreektijd 
als mijn kennis van de filosofie beperkt zijn. Opvallend is het gelijksoortige 
proces dat de diverse stromingen doormaken. Of we nu lezen bij Rudolf Steiner, 
bij Erich Fromm, bij Ivan Illich, om een willekeurige greep te doen, zij allen 
beginnen met verzet tegen het rationele denken, althans het pure rationele 
denkeri, om via de opbouw van een bepaald mensbeeld tot een maatschappij-visie 
te komen. Het eerste boek van Fromm was getiteld "Forbidden language", een 
prachtig essay over de betekenis van sprookjes. Van daaruit denkend heeft hij 
bemerkt hoe geweldig verschraald ons mensbeeld zo langzamerhand geworden was, 
hoe neergedrukt door angst. En van daaruit schrijft hij zijn bevrijdingsfiloso
fie "Angst voor de vrijheid" en tenslotte zet hij de volstrekt logische stap 
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naar de opbouw van een maatschappij-visie in ZlJn boek "Naar een gezonde samen
leving". Precies dezelfde ontwikkeling zien wij bij Ill ich, die in !tal ië 
kristallografie studeerde, _een goede bèta dus, weliswaar gepromoveerd op 
Toynbee, maar in mensen begon te geloven door zijn werk onder analphabeten in 
Zuid-Amerika. Van daaruit schreef hij zijn "Ontscholing van de maatschappij", 
één lange kreet om .de bevrijding van de mens· en hem neerdrukkende instituties 
als onderwijs-systemen en gezondheidsautoriteiten. Ookhier via mensbeeld naar 
maatschappijbeeld. 

Ik vind het fantastisch dat U nog steeds luistert, want U heeft in de Democraat 
. gelezen dat ik zou spreken over Innovatie en haar maatschappelijke voorwaarden 

en nu heeft U eerst een zigeunerverhaal moeten aanhoren, toen het D'66 programma 
en daarna wat gefilosofeer. Dat heb je als je op een D'66-congres over innovatie 
een alpha aan het woord laat, of een vrouw, of nog erger, de combinatie~ 
Ik denk dat ik nu meer Uw taal ga spreken, ik had dit even nodig als denkraam 
voor de vraag: in hoeverre is technologische innovatie een instrument tot maat
schappelijke verandering. 
Waarom 1nnoveren WiJ of wat zijn de doelstellingen van innovatie? 
Produkt- of procesvernieuwing verloopt in verschillende fas_en, we hebben ze net 
prima opgesomd gezien, zij staan ook in ons onvolprezen D'66 programma, terecht 
in het hoofdstuk over samenhangend- beleid. U moet het daar maar eens lezen. Ik 
neem niet alle fasen met U door. 
Je ·begint er wat in te stoppen (input), grondstoffen bijvoorbeeld, maar niet te 
veel want ze zijn schaars, hetzelfde geldt voor energie. Het hele produktieproces 
moet liefst niet teveel energie en grondstoffen vragen. Kwaliteitsprodukten 
vragen goed opgeleide mensen, vaklieden graag aantreden ! Gekwalificeerd,maar 
toch ook weer niet te gespecialiseerd want de p~oduktomlbop kan kort zijn. Dat 
ver~ist een mentaliteit die bereidheid toont tot om- en bijscholing. Merkt U 
hoe we intussen bezig zijn met onderwijs-innovatie? En dat betekent dus niet 
eindeloos leren, maar het in gang zetten van een proces waarin bepaalde grond
slagen worden gelegd waarbij vooral initfatief en he-t zoeken naar eigen oplos
singen worden ontwikkeld. Aanmoediging bovendien van werken in teamverband. Ei
kaar helpen. Goed: onderwijs-innovatie betekent dan wel iets meer dan het vast~ 
stellen van takenpakketten of het sam~nsmelten van scholen. Het vereist een heel 
andere mensbenadering. Niet er van alles instoppen, maar er van alles uithalen. 
Dan_komen we aan het produktieproces van ons kwaliteitsprodukt. Aan welke eisen 
zal het arbeidsproces waarin dat plaatsvindt moeten voldoen ? Eén ding staat 
vast: produktvernieuwing zal verbetering van de arbeidsomstandigheden met zich 

- mee brengen. 
Dat het huidige arbeidsklimaat verre van ideaal is, weten we al lang: hoog 
ziekteverzuim, veel mensen in de WAO/AAW, overbevolkte sociale werkplaatsen, enz. 
De oorzaken zijn veelsoortig: ongezonde en onveilige omgeving, te hoog tempo, 
geestdodend werk, te weinig toekomstperspectief. Niet alleen het arbeidsklimaat 
maar de arbeid op -zichzelf en de wijze waarop deze georganiseerd is, blijkt 
weinig aantrekkelijk. 
Ik sta bij dit arbeidsproces wat langer stil omdat we hier te doen hebben ~et 
één van de belangrijkste knelpunten van dit ogenblik. Het is eigenlijk ontzet
tend vreémd dat we i~ een toch betrekkelijk welvarend land als Nederland zo 

-relatief weinig aandacht en-energie aan een vraagstuk als humanisering van de 
arbeid gegeven hebben. Ook de vakbeweging begint pas de laatste jaren enige be
_langstelling te tonen, We horen wel van alle kanten:werk is meer dan geld ver
dienen; werk is meer dan brood alleen, maar de consequenties trekken we niet, 
namelijk dat we het werk daar dan ook bij moeten aanpassen. De mens gaat met 



- 19 -

bepaalde behoeften en capaciteiten naar zijn werk en waarom houden we met het 
·ontwerpen van de- individuele arbeidstaak en de organisatie van het arbeidspro-

ces hiermee geen rekening ? 1) _ 
Humanisering van de arbeid is echt meer dan fleurige gordijntjes of bloemperken 
bij de fabriekspoort. Humanisering is ·een beroep doen op, gebruik maken van de 
vele mogelijkheden van mensen en dezeniet als een statisch gegeven aanvaarden. 
Belangrijk en omvangrijk werk op het terrein van de relatie mens-machine, werker
arbeidstaak is afkomstig van de Human Resources groep van het Tavistock Institute 
of Human Relations in Engeland~ Is het tussen haakjes niet opvallend dat het 
initiatief hier ligt bij een .Institute of Human Relations en niet bij een 
Technische Hogeschool ? 
De vastgelopen discussie of binnen een bedrijfsorganisatie de sociale organisa
tie het technisch produktieproces moet beheersen dan wel omgekeerd: 9us wie van 
beide dominant is, heeft men ~ ik zou haast zeggen op een typische D'66 manier -
weer vlotgetrokken. Men moet beide (dus de sociale organisatie èn het technisch 
produktieproces) niet als gegeven, onveranderbaar of dominerend zien. Het gaat 
hier juist om de wisselw~rking van de twee onderdelen van de organisatie: het 
sociale en het technische. Het één moet gelijke tred houden'met het ander. De 
aard van-die relatie is bepalend voor de effectiviteit van het bedrijf en het 
welzijn van de werkers. 
Ditzelfde geldt voor ds arbeidstaak. 06k hier moet de relatie tussen de sociale 
en technologische aspecten als complementair worden beschouwd. Dat is niet alleen 
noodzakeli_jk voor het plezier in het werk, het is tevens noodzakelijk om _al onze 
onvervulbare vacatures (7Q tot 90.000) te doen verdwijnen. Het bestaan daarvan 
levert immers alleen maar nadelig saldo op. Het komt erop aan een werkvorm te 
ontwikkelen van waaruit de mensen gemotiveerd zijn om in hun werk verantwoorde
lijkheid te dragen. Dat zal lukken als bepaalde psychische behoeften bevredigd 
worden. 
In .. een studie van F.E. Emery 2) vinden we een aantal van deze psychologische 
behoeften gerangschikt, namelijk: 

-a. de behoefte dat de inhoud van een taak zekere minimumeisen stelt, anders dan 
uitsluitend in termen van fysiek uithoudingsvermogen, en dat er een minimum 
aan gevarieerdheid in de taak opgesloten ligt; 

b. de behoefte in staat te zijn om te leren in de taak en dat de taak hiertoe 
in zekere mate voortdurend_gelegenheid biedt; 

c. de behoefte aan een minimum-gebied waarin de werker eigen beslissingen kan 
nemen; 

d. de behoefte aan een minimum aan sociale en psychologische-steun en aan er
kenning in het werk; 

e. de behoefte om in staat te zijn om de taak die men verricht,zinvol te rela-
tiveren aan het sociale leven; · 

f. de behoefte te weten dat het eigen werk toekomstmogelijkheden biedt. 
Hiermee rekening houden betekent innovatie. 
Wanneer we spreken over de realisering van nieuwe werkvormen, ontkomen we niet 
aan spreken over democratisering. 

1) Aldus Van Gils reeds in 1968 in Arbeidsvoldoening en Arbeidsbeleid van J. 
Berting en L.U. de Sitter, Utrecht Het Spectrum, 1968. 

2) Geciteerd in Van Gils, blz. 67. 
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Democratisering 

Ik laat met opzet de discussie over taak~ plaats en samenstelling van onderne
mingsraden even terzijde. Dat begint redelijk op gang te komen,.maar waar min
stens zo veel behoefte aan is, is aan medezeggenschap over zichzelf en de eigen 
d1recte werkomgeving. 
In januari 1979 ben ik met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken in Noorwegen 

·geweest. Daar is kortgeleden de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet ingevoerd, een 
wet die uitvoerig het."welzijn" van de werknemers fn ruime zin regelt. Met het 
oog hierop zijn daar experimenten in gang gezet met een zogenaamde.semi-autonome 
werkgroep. Dit model houdt een mogelijkheid in om medezeggenschap te krijgen 
over de eigen werksituatie: de verantwoordelijkheid over het werk gaat dan over· 
in handen van groepen werknemers die het·werk verrichten. In een aantal gevallen 
blijkt een voorman/opzichter of afdelingsleider overbodig geworden, soms wordt 
zijn taak veranderd in een adviesfunctie. 1} 
Alle taken binnen een afdeling zouden eigenlijk door alle medewerkers verricht 
moeten kunnen worden. In ieder geval kunnen vrijwel alle medewerkers meerdere 
taken uitvoeren, zodat rotatie mogelijk wordt, men elkaar kan vervangen in geval 
van ziekte of verlof en men elkaar kan helpen wanneer dat nodig is. 
Merkt U dat we bezig zijn met innovatie van relatiepatronen, elkaar helpen be
tekent toch echt op een andere manier met elkaar omgaan dan in een concurrentie
verhouding of (minstens zo erg) in een hiërarische verhouding. (Terzijde zij op
gemerkt dat innovatie van relatiepatronen ook buiten de werksituatie wel ter 
hand genomen mag worden;wat dacht U van innovatie van het instituut huwelijk, 
nu één op de vier huwelijken mislukt? Geen enkel bedrijf zou zich ooit permit
teren een produkt te handhaven waarvan 25% niet deugdelijk blijkt). 
Overigens heeft Hofstede er in zijn brochure "Humanisering van de Arbeid" terecht 
op gewezen dat nieuwe werk- en gezagsvormen van onderaf opgebouwd moeten worden. 
Die ervaring had men ook in Noorwegen. We zullen moeten waken tegen elitair bezig 
zijn als mensen met goede opleiding en inkomens. Zo speelt voor mensen met lage 
inkomens de geldelijke beloning bij het bepalen van de arbeidssatisfactie een 
veel grotere rol dan voor beter betaalden. Maslow heeft daar een hele theorie 
op gebouwd, maar zonder Maslow kunnen we het ook al begrijpen. 
Dit wijst overigens nog eens op de noodzaak om in Nederland te komen tot 
inkomensherverdeling, want elkaar helpen wordt bepaald niet bevorderd wanneer 
er nog zulke belachelijke inkomensverschillen binnen één teamverband bestaan 
al~ bij~oorbeeld de chirurg en de operatiezuster, en nu praat ik nog niet eens 
over het meisje dat hem koffie brengt. (Dit is geen theoretisch voorbeeld - de 
specialisten van Annadal willen 300.000 gulden als vast inkomen gegarandeerd 
zien). Dit soort inkomensverschillen staan vernieuwing van werkrelaties in de 
w~. . . 

. Arbeidsomstandighedenwet in Nederland 
De belangrijke rol van de overheid in het hele innovatiebeleid is door 0'66 zo 
vaak en zo lang naar voren gebracht dat ik daar niet op wil terugkomen. Men leze 
en herleze nog eens het goede verhaal van Maarten Engwirda over de kwalitatieve 
werkgelegenheid (ons z.g. Alternatieve Bestek, verkrijgbaar op het Wetenschap
pelijk Bureau van 0'66). 
Ik noem van de vele instrumenten die de overheid voor het innovatiebeleid ter 
beschikking staan slechts de wetgeving, in het bijzonder de Arbeidsomstandig
hedenwet in Nederland. We zien daar .namelijk een heel positieve ontwikkeling. 

1) Zie ook: Arbeidsomstandigheden, een sociologische benadering van 
drs. M.J.A. Scobie - de Maar. 



- 21 -

Van een wet gericht op veiligheid en gezondheid wordt het tot een wet bevordering 
welzijn; een veel ruimer begrip dus. Hier ligt een kans voor de overheid om " 
werkelijk initiatieven te nemen, zelf actief te handelen juist op dat gebied van 
de humanisering. Overigens wordt het hoog tijd dat de overheid ook als werkgever 
zich meer om het welzijn van haar werknemers bekommert. In de nu al maandenlang 
durende nieuwsstroom over de onderhandelingen met de ambtenarenbonden ontbreekt 
iedere aanwijzing dat men zich ook met immateriële zaken als democratisering én 
werkreorganisatie bezighoudt. Om twee redenen opmerkelijk: in de eerste plaats 
omdat het verschijnsel "stress" onder ambtenaren hoger scoort dan onder welke 
andere werknemers dan ook en in de tweede plaats omdat de bewindsman voor" ambte
narenzaken hoort tot een partij, die onlangs verklaard heeft aandacht aan imma
teriële zaken te gaan geven. Goed, een kans dus voor de overheid via de nu bij 
het parlement liggende arbeidsomstandighedenwet. 
Dat technologische vernieuwing tevens een bijdrage aan veiligheid en gezondheid 
kan geven," is een open deur, maar moet toch nog gezegd, omdat bijvoorbeeld het 
geluidsniveau dat maximaal bij de Noorse wet wordt toegestaan nog niet in de 
praktijk gebracht kan worden omdat vele moderne machines het nog ver overschrij
den en andere nog niet bestaan. Bij ons is de elektrische zaag daar een goed· 
voorbeeld van. 
Produktinnovatie kan dus aan het arbeidsproces een zeer positieve bijdrage le
veren .. Na de input en het proces rest ons de output: het produkt. 
Welke eisen stellen wij aan het produkt ? Voorafgaand hieraan is de vraag: 
Wat hebben wij daar momenteel eigenlijk over te zeggen ? Welke produkten er wel 
of niet op de markt komen. Opnieuw komt hier ons mensbeeld om de hoek dat van 
mensen, consumenten in dit geval, een bewuste keuze vraagt. 
Maar dan moet er wel zoiets zijn als een consumentenbeleid. Momenteel heeft de 
consument geen zeggenschap. De consumentenorganisaties doen hun best, maar het 
blijft vriendelijk gebabbel over produktvergelijking. Van enige invloed op het 
produktaanbod is ~een sprake. Integendeel, het is slechts gespartel binnen het 
bestaande consumptiedenken en doen. Het Europees program van D'66 stelt dan ook 
terecht, dat de consument daadwerkelijk invloed moet kunnen uitoefenen op wat 
en ~oe er geproduceerd wordt. · 

De eisen aan het produkt te stellen betreffen niet alleen gezondheid en veilig
heid, milieu, grondstoffen en relatie tot derde-wereld-produkten, maar ook de 
maatschappelijke"voorwaarden die aanwezig moeten zijn voor het gebruik van het 
produkt. Zo moet men geen nucleaire geneeskunde toepassen zolang wij op de 
controle, openbaarheid en besluitvorming daaromtrent nog onvoldoende greep heb
ben. Een goed voorbeeld daarvan is het isotopenlaboratorium in Alkmaar. In de 
geneeskunde zien we meer van die voorbeelden. Een kunstnier is een prachtprodukt, 
maar draagt niet altijd bij aan de kwaliteit van het leven. Wie h,eeft eigenlijk 
beslist dat we met die kunstnier sommige levens wensen te verlengen ? Innovatie 
van besluitvormingsprocessen blijkt noodzakelijk. 
Samenvattend 
Produktinnovatie prima. Broodnodig voor ons selectieve groeibeleid, onze kwali
tatieve wèrkgelegenheid, enz. Maar voora'l prima, omdat het een bijdrage kan le
veren aan andere kwalitatieve processen in de samenleving zoals onderwijs-inno
vatie, humanisering van de arbeid, consumentenbewustzijn, innovatie van besluit
vorming, relatiepatronen en andere: processen die meewerken aan een veranderend 
mensbeeld. · 
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Epiloog 

Terug naar onze proloog, het verhaal uit "Honderd jaar eenzaamheid".· De zi
geuners bleven uitvinden. Zij bleven ook haveloos. Dat is dan wel de prijs. De 
muziek die het produkt begeleidt kunnen we zelf scheppen, de mens is daartoe· 
in staat: pas dan "krijgen de dingen een ziel''. 
Er blijft ook de oude methode: goud willen maken. Wie dat wil levert zijn vrij
heid in. Die prijs is hoog. De keuze is aan ons. 
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INNOVATIE EN HAARMAATSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN 

door B .van Nederveen 

Ik geef U enkele voorbeelden van industri~le innovatie met tel ken& een korte 
beschrijving van de oorzaak en de gevolgen van de vernieuwingen. 
Tenslotte ontleen ik enkele_stellingen aan 'het voorafgaande, die tevens in de 
discussie van pas kunnen komen, om ons te doen realiseren hoe zeer het streven 
naar innovatie politiek op gespannen vo~t kan staan met andere doelstellingen. 
De Kunstnier 
De toepassing van de kunstnier heeft twijfelachtige aspecten. Ik bespreek de 
kunstnier alleen vanuit de industriäl~ innovcitie. 
Een kunstnier is een apparaat dat bij mensen met onvoldoende werkende nieren 
de nierfunctie kan overnemen. -
De kunstnier bestaat uit een vezelmembraan die de vloeistof kan zuiveren en de 
apparatuur daaromheen kan het geheel als nier laten functioneren. 
Wat is de oorzaak van die innovatie gezien vanuit de industrie ? 
Dit voorbeeld komt uit de AKZO. Bij ENKA wordt fundamenteel onderzoek naar 
vezeleigenschappen verricht. 
Zoals U weet is de vezeltoepassing in de textiel niet zo'n florissante zaak op 
het ogenblik èn heeft weinig toekomst in de westerse landen. Research wordt 
daarom vooral gericht op andere toepassingen. Een van die andere toepassingen 
is de semidoorlaatbaarheid van bepaalde vezels. Hierbij werden holle vezels 
ontwikkeld die speciaal geschikt zijn voor dit doel. Dit is één oorzaak. 
Er is een andere oorzaak die dit produkt naar een echte innovatie heeft geleid: 
er was een entree in de markt. De markt van de ziekenhuizen wordt verzorgd door_ 
Organen Technica. Dit bedrijf kent de behoeften van de ziekenhuizen en kan aldus 
insp.elen op de specifieke kennis van de vezel en de beschikbare apparatuur van 

. de fabrikant. -
In degezmdheidszorg acht men de toepassingswijze nog discutabel. Maar in een 
sector die anders wellicht geheel afgestorven zou zijn, ontstaat nieuwe, hoog
waardige werkgelegenheid. 
Stelling: Zonder goede marktkennis was deze technologie geen innovatie geworden. 

Wanneer de markt niet goed gekend zou zijn, was het gebleven bij een· 
leuke technologische vinding, die niet tot de innovatieve ontwikkeling van de 
kunstnier had gel~id. 

Vernieuwing: "Kunstnier" 

Oorzaak: 

Gevolgen: 

Stelling: 

vezelmembraan.met apparatuur 
fundamentele research vezeleigen
schappen; kennis van de markt 
"ziekenhuizen" 
gezondheidszorg 
hoogwaardige werkgelegenheid 
zonder goede marktkennis was deze 
technologie geen "innovatie" geworden. 
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De zelfbedieningspomp 

De zelfbedieningsbenzinepomp toont de prlJS in elektronische nummertjes. Het 
meetsignaal wordt elektronisch overgebracht en verwerkt. Dit voorbeeld is ge
kozen om aan te geven dat een situatie met hoge arbeidskosten de belangrijkste 
prikkel kan zijn voor een innovatie. Het bedienen van een-pomp is kostbaar, 
het onderhoud van mechanische machientjes is kostbaar en de administratie is 
zeer tijdrovend. Het gevolg is minder directe werkgelegenheid. Aan de andere 
kant, de benzine is goedkoper geworden. U zult zeggen, wij zijn voor openbaar 
vervoer en dus is deze innovatie niet zo nodig. Maar er doet zich een totaal 
effect voor: goedkopere benzine betekent een lager prijspeil voor de consument 
en een betere concurrentiepositie voor het innoverende bedrijf ten opzichte 

.van bedrijven die niet deze innovatie hebben. 
Stelling: Het goed doordenken van de toepass i ngsmogel ijkheden van een eerder 

gedane uitvinding (goedkope microprocessor) leidt tot een innovatie. 
Het betreft hier geen spectaculaire innovatie, maar een toepassing van iets 
dat elders is uitgevonden. De microprocessor in het elektronische werktuig 
waarmee vrij goedkoop a 11 erl ei zaken geautomatiseerd kunnen worden en eerde.r 
niet opgebracht konden worden, leidt nu bij een goed doordachte toepassing tot 
een innovatie. 

Vernieuwing: "Zelfbedieningsbenzinepomp" 
meetsignaal elektronisch· 
overbrengen en verwerken 

Oorzaak: hoge arbeidskosten:bediening 
onderhoud en administratie 

Gevolgen: minder directe werkgelegenheid; 
goedkopere benzine: 
voor consument- lager prijspeil 
voor bedrijven: betere concur-

rentiepositie 

Stelling: het goed doordenken van de 
toepassingsmogelijkheden van 
een eerder gedane uitvinding 
(goedkop~ microprocessor) 
leidt tot een innovatie. 

De numerieke besturing van machinefabrieken 
De numerieke besturing van draaibanken, freesbanken en boormachines. Het zijn 
machines die in een metaalverwerkende fabriek staan en vroeger met de hand be
diend werden. Sinds 10 tot 15 jaar worden deze door een paar digitale machines 
bestuurd. 
De oorzaak is hier ook weer de hoge arbeidskostenpost. 
De gevolgen zijn in verschillende fasen heel interessant. 
In de eerste plaats is er minder arbeid per eenheid produkt. Dat is ook de be
doeling. Maar een nevengevolg is een betere concurrentiepositie ten gevolge van 
de lagere kosten vooral ten opzichte van het buitenland. Nederland heeft nu een
maal het nadeel van de hoge arbeidskosten. 
De verbeterde concurrentiepositie heeft weer een hogere produktie en meer arbeid 
tot gevolg. 
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Een ander gevolg is de hogere produktkwaliteit van die beter producerende 
machines. 
Het derde gevolg is een-hoogwaardiger werkgelegenheid. Men is in de gelegenheid 
niet alleen machines,maar machines met het gehele daarbij behorende systeem 
compleet met engineering te verkopen. 
Stelling: Arbeidsbesparende investeringen leiden dikwijls tot hoogwaardiger werk

gelegenheid. Men moet niet doodsbenauwd zijn voor arbeidsbesparende 
investeringen. Als er goed over gedacht wordt, kan het gevolg zijn: hoogwaardiger 
werk. 

Vernieuwing: "Nûmerieke besturing machine
fabriek" 
automatisering draaibanken, 
freesbanken, boormachines 

Oorzaak: hoge arbeidskosten 

Gevolgen: - minder arbeid per eenheid 
produkt, door lagere kosten 
betere concurrentiepositie, 
door hogere produktie toch meer 
arbeid; 

- hogere produktkwaliteit, 
hoogwaardiger werkgelegenheid 
(van routinewerk naar ontwerp 
van systemen) 

Ste 11 i ng: Arbeidsbesparende investeringen 
leiden dikwijls tot hoogwaardiger 
werkgelegenheid. 

De verwijdering van kwik uit afvalstromen 
Een voorbeeld uit de chemische industrie. AKZO Zout Chemie is een bedrijf dat 
kwik gebruikt in één van zijn processen. Voorheen kwam dat kwik in het milieu 
terecht. Het kwikverlies bestond uit de hoeveelheid van enige flessen per jaar. 
Vanwege het giftige gehalte is dat toch vrij veel. 
De milieu-eis_en hebben geleid tot een programma om binnen de termijn van 8 jaar 
dat verlies terug te brengen tot e.nkele druppels per jaar. Het gevolg is een 
schoner milieu. Het produkt is iets duurder geworden, omdat er investeringen en 
research voor nodig zijn geweest. Dit bedrijf in Nederland is niet het enige 
dat worstelt met dit probleem. In alle landen van de wereld doet zich dat voor. 
Zodoende kan tevens de kennis verkocht worden. Voordat deze industrie is over
geschakeld op drastisch nieuwe processen is een aantal jaren nodig. In die 
tussentijd is het toch noodzakelijk dat die bedrijvan zo schoon mogelijk produ
ceren. 

Stelling: De technologische kennis van een groot bedrijf is nodig voor zo'n ont-
wikkeling. Om de innovatie ook elders toe te passen is een kl~in be

drijf {of een zelfstandig klein deel van een groot bedrijf) beter. 
De milieu-eisen bedreigen het bedrijf niet altijd in zijn bestaanszekerheid en 
kunnen zelfs tot innovatie leiden. 
De technologische ontwikkeling is moeilijk en stelt eisen aan kennis op speciale 
gebieden waaraan alleen een groot bedrijf kan voldoen. Aan de andere kant, inno
vatieve ontwikkelingen dienen klein te beginnen. Dat is een ervaringsfeit. Een 
groot bedrijf is nooit gelijk aan een klein bedrijf. Binnen een groot bedrijf 
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kan een kleine onafhankel)jke eenheid ingericht worden, die zorg draagt voor de 
verkoopbare kennis. Immers wanneer een groot bedrijf kennis wil verkopen, loopt 
het vast in de bureaucratie van technici en marketing experts die overal over 
mee wi 11 en praten. Dat wordt te kostbaar, te ·i ngewi kkèl d en de weg is te 1 ang. 

Vernieuwing: "Verwijdering van kwik uit afval
stromen" 

Oorzaak: 
Gevolgen: 

Stelling: 

De elektronische telefooncentrales 

milieu-eisen 
- schoner milieu: water, iucht,produkt 
- (iets) duurder produkt 
- verkoopbare kennis 

De technologische kennis van een 
groot bedrijf·is nodig voor zo'n 
ontw1kkeling. Om de innovatie ook 
elders toe te passen is een klein 
bedrijf (of een zelfstandig klein 
deel van een groot bedrijf) beter. 

De elektronische telefooncentrales en de Philips telecommunicatie industrie. 
De oorzaak van deze ontwikkeling 1 igt in de hoge arbeidskosten en de hoge eisen. 
die aan de communicatie gesteld worden door de overheid. De ~lektronica,het 
bedrijfsleven, Philips, maakt een nieuwe ontwikkeling mogelijk en probeert die 
toe te passen. ' 
Het geval g van deze ontwi kke 1 i ng is dat de Nederlandse overheid, i.c. de PTT, 
vrij goed samenwerkt met de Nederlandse industrie. De ervaring met die opdracht 
van de PTT bew"erkstell igt de basis voor een sterke exportpositie, die werkgele
genheid oplevert. Een andere voorwaarde is de ervaring in bij voorkeur de eigen 
m·arkt waar veel kennis met de gebruiker gedeeld kan worden. 
Stelling: Het inkoopbeleid van de overheid kan het innovatiebeleid en de export

bevordering onders~eunen. 

Vernieuwing: 

Oorzaak: 

Geval gen.: 

Stelling: 

"Elektronische telefooncentrales" 
- hoge arbeidskosten 
- hoge eisen aan communicatie (overheid) 
- ontwikkelingen elektronica (bedrijfs-

1 even) . 
De Nederlandse overheid werkte samen 
met de Nederlandse industrie. 
Ervaring met een opdracht van de PTT 
was de basis voor een sterke export
positie, die werkgelegenheid oplevert. 
Het inkoopbeleid van de overheid kan 
het innovatiebeleid en de export
bevorderi~g ondersteunen. 
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Met deze voorbeelden heb ik uitsluitend de moeilijkheden en barrières willen 
aangeven, die een succesvolle innovatie met zich mee kan brengen. Er zijn even
veel voorbeelden van mislukkingen·aan te geven. 
Verder wil ik onde~strepen dat de innovaties niet spectaculair zijn. Het is niet 
zo, dat. het allemaal opzienbarende uitvindingen hoeven te zijn. Het kunnen soms 
heel kleine dingen zijn waar het publiek helemaal niets van merkt, maar die toch 
gevolgen hebben voor de werkgelègenheid in kwalitatief opzicht. 
Ik signaleer nog twee problemen: Deze voorbeelden komen uit de grote industrie, 
de multinationale ondernemingen of uit de industrie met groot kapitaal. 
Het is de industrie die zich risico's en mislukkingen kan veroorloven. Het is de 
vraag hoe kleine bedrijven kunnen'slagen in innovatie. Voor deze bedrijven wegen· 
de risico's veel zwaarder, maar het effect kan juist op de kwalitatieve werkge
legenheid groot zijn. 
Wanneer een klein bedrijf wil innoveren· dan staat deze doelstelling op gespannen 
voet met de politieke wil de zwakke .te beschermen. Een klein bedrijf neemt risi
co's met mensen die in dienst genomen zijn en worden en die bij een mislukking 
misschien wel afgestoten moeten worden. 
Daarom moet aan innoverende, kleine bedrijven die het risico nemen in geld of 
in enige andere vorm,tegemoet gekomen worden. 



JURIDISCHE BESCHERMING VAN INNOVATIE 

door H. Co hen Jéhoram 

"The Congress sha 11 have power to promate the progress of sci ence and useful arts, 
by:securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to 
their respective writings and discoveries .... " (United States Constitution, 
Art. I, Sec. 8, Cl. 8). 

"Opwekken tot het doen van uitvindingen, tegengaan van het geheimhouden daarvan: 
dit zijn de twee grote doeleinden, die bij de samenstelling van ene octrooiwet 
behoren te worden nagestreefd" .. (Memorie van Toelichting· op de Octrooiwet 1910, 
die voor ons land op nieuwe grondslagen het octrooirecht herstelde d·at bij wet 
van 15 juli 1869 in eeri buitengewone aanval van "liberalisme" was opgeheven). 
Deze eenzijdige, want louter utilitaire, redegevingen voor octrooibescherming. 
lijken ons wel zeer direct te voeren naar een onderwerp: "juridische prikkel tot 
innovatie". 
Zo eenvoudig en direct liggen de zaken nu echter ook weer niet met het octrooi
recht en aanverwante rechten. Een rechtsinstituut als het octrooirecht behoeft 
in de eerste plaats een rechtsgrond. Deze is m.i. gelegen in het rechtsbeginsel, 
dat ongerechtvaardigde verrijking van de een ten1 koste van een ander tegengegaan 
moet worden. · 

Een uitvinder, een industrie dan meestal, heeft vaak grote kosten gemaakt voor 
research en ontwikkeling van een nieuw produkt - voor een werkelijk nieuw ge
neesmiddel al gauw 50 millioen. Hierbij moet wel bedacht worden dat niet de 
uitvinding het leeuwendeel van deze kosten opeist, maar wel de ontwikkeling van 
het produkt en het scheppen van produkt i e-facil itei ten en een markt. Brengt de 
industrie dat nieuwe geneesmiddel voor een prijs die niet alleen de directe aan
maakkosten dekt en daarbij enige winst overlaat, maar die ook nog die hypotheek 
van 50 millioen in een. redelijke termijn aflost, dan ligt het voor de hand dat 
een tamelijk hoge prijs gevraagd moet worden, ook in gevallen dat de fabrikant 
met dit laatste niet overdrijft (en dergelijke overdrijving komt zeer zeker ook 
voor). Bij gebreke nu van een octrooi, d.w.z. een tijdelijk (in de praktijk 
maximaal 15-jarig) produktie- en handelsmonopolie op het nieuwe produkt kan iedere 
concurrent het nieuwe produkt direct analyseren en zelf produceren en op de markt 
brengen voor een aanzienlijk lagere prijs dan de oorspronkelijke fabrikant. De 
concurrent hoeft immers die hypotheek van 50 millioen niet af te lossen. Hij kan 
gewone fabricagewinsten maken en de oorspronkelijke uitvinder met een schadepost 
van 50 millioen laten zitten. Dit is de ongerechtvaardigde verrijking van de con
current ten koste va~ de uitvinder, dié met een octrooirecht, een tijdelijk mo
nopolie, verhinderd kan worden. 
In Italië, waar de octrooiwet van ouds geneesmiddelen van actrooiering uitsloot, 
heeft dit dan ook tot gevolg gehad dat wel alle buitenlandse spêcialitê's druk 
werden nagemaakt en goedkoop verkocht werden, maar ook dat geen eigen Italiaanse 
uitvindigen op de markt kwamen. Wie solliciteert naar zo'n verliespost van 50 
millioen ? In 1978 heeft de Italiaanse Hoge Raad het wettelijk verbod van genees
middeloctrooien echter in strijd met de Italiaanse grondwet en daarmee krachte
loos verklaard. 
Een enigszins vergelijkbaar verschijnsel heeft zich in de Verenigde Staten voor
gedaan. Daar was de regering jarenlang van oordeel datze àf geen octrooi moest 
aanvragen op uitvindingen van overheidsinstanties, àf wel octrooi aanvragen, 
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b.v. voor de v~l~ uitvindingen die het leger in verband met de ruimtevaart had 
gedaan (de Amerikaanse regering is nu de grootst~ octrooihouder in de V.S.), 
maa-r dat zij vervolgens aan een ieder die daarom vroeg toestemming moest geven 
de uitVinding toe te passen: d.w.z. een niet-exclusieve licentie geven. De re
sultaten van.het met belastinggelden van het volk gedane research moesten niet 
gemonopoliseerd worden maar ter beschikking worden gesteld van ditzelfde gehele 
volk. Men wilde dus aan geen enkele belangstelling tonende industrie een ex
clusieve licentie - een uitsluitende toestemming tot produktie en handel -=-9even: 
de uitvindinge~ lagen voor een ieder op straat. Met als natuurlijk gevolg dat ook 
niemand ze opraapte. "That: which is available to everyone is of little value to 
anyone". Welke industrie zal kosten spenderen aan de ontwikkeling van· een op 
een vrije uitvinding berustend produkt als dit, eenmaal op de markt gebracht, 
direct nagemaakt kan worden door iedere concurrent ? De Amerikaanse regering 
geeft tegenwoordig vaak gewoon exclusieve licenties aan industrieën die nu 
wèl belangstelling tonen voor overheidsuitvindingen. 
Zo valt tenslotte toch te concluderen dat het octrooirechtelijke systeem een 
bepaalde commerciële belemmering voor innovatie uit de weg kan ruimen. 
Naast het "opwekken tot het doen van uitvindingen"noemde de M.v.T. van de wet 
uit 1910 ook nog "het tegengaan van het gerei mhouden daarvan" als tweede grote 
doel van het wettelijke octrooisysteem. Octrooien worden inderdaad alleen ver
leend voor tijdens de octrooiverleningsprocedure openbaar gemaakte uitvindingen. 
Op zichzelf is het waar dat de maatschappij als geheel, althans de gehele be
treffende industtie,-daarvan profiteert: ee~ nieuwe, geopenbaarde uitvinding van 
de octrooihouder kan een ander tot weer verdere, daarop voortbouwende, uitvin
'dingen brengen; ook kan iedere concurrent _van de octrooihouder de geopenbaarde 
uitvinding zelf vrij gaan toepassen na afloop van de octrooitermijn. Toch rijzen 
hier vragen. De fabrikant die een nieuw, volkomen analyseerbaar, geneesmiddel op 
de markt brengt, of een geheel nieuw geconstrueerde waterpomp, openbaart zijn 
uitvinding al door dit op de markt te brengen. Publikati~ van de uitvinding bij 
octrooiaanvrage voegt daaraan weinig of niets toe. Een dergelijke publikatie 
zou alleen zelfstandige betekenis kunnen krijgen bij uitvindingen, die nièt 
direct uit een op de markt gebracht produkt zijn af te leiden: een nieuwe werk-

. wijze voor het chemisch reinigen van kleren of voor de verkrijging van een niet 
analyseerbaar produkt, als Coca Cola. En dààr zien we dan ook dat de uitvinders 
vaak niet tot actrooiering overgaan, omde publicatie te vermijden. Men houdt de 
vinding dan vaak voor zich, als fabrieksgeheim, know-how, met de juridische 
bescherming diP geheimen volgens algemene rechtsregels genieten. In ieder geval 
kunnen bij geheimhouding concurrenten niet via kleine verbeteringsuitvindingen 
toch toegang krijgen tot de eerste uitvinding en ook kan het feitelijke monopolie 
van het fabrieksgeheim vaak veel langer duren dan de maximaal 15-jarige octrooi
bescherming (Coca Cola). 
In de praktijk worden veel meer uitvindingen alsfabrieksgeheim bewaard dan via 
een tietrooi-aanvrage openbaar gemaakt. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat vooral 

·octrooi gèvraagd wordt voor uitvindingen die toch gedoemd zijn openbaar te wor
den door het op de markt brengen van het desbetreffende produkt (Als daarnaast 
toch ook octrooien aangevraagd worden voor niet analyseerbare produkten moeten 
we waarschijnlijk voornamelijk denken aan octrooien als signalement- van licentie
gevende industrieën aan anderen - èn aan z.g. defensieve octrooien, waarbij het 
niet in de bedoeling van de octrooihouder ligt om zijn uitvinding toe te passen, 
maar uitsluitend om concurrenten van de toepassing af te houden, geen instrument 
voor innovatie dus). De quid-pro-quo-theorie, d.w.z. de theorie van het tijde
lijk octrooimonopolie in ruil voor openbaarmaking, lijkt mij in ieder geval minder 
juist. 
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In de V.S. is er een even curieuze als leerzame stroming in de rechtspraak om 
de quid-pro-quo-theorie overei.nd te houden do'or middel van een geforceerde in
greep in de geschetste geheimhoudingspraktijk ten aanzien van uitvindingen. 
Tot goed begrip hiervan diehe, dat uitvindingen, geheim of geoctrooieerd, niet 
alleen maar toegepast plegen te worden in het bedrijf dat de uitvinding gedaan 
heeft. De fabrikant pleegt zijn uitvinding vooral ook te valoriseren door het 
tegen betaling van royalties verstrekken van licenties a:an industrieën in andere 
landen of op andere markten, die hij toch niet zelf kan voorzien van zijn kant 
en klare produkten. De gehele geïndustrialiseerde wereld is zo door een dicht 
netwerk van licentiecontracten omgeven, waarbij de meeste landen een negatieve 
licentie~betalingsbalans vertonen, zoals Duitsland, en slechts enkele een 
positievé, zoals Nederland (geen onverdeeld gunstig teken). 
Octrooilicenties ·1 everen juridisch de minste compl i ca ti es op. Een Amerikaan 
geeft met betrekking tot zijn ook in Nederland geoctrooieerdeuitvinding toestem
ming aan een Nederlander deze toe te passen, binnen de in het licentiecontract 
getrokken grenzen. Het juridische monopolie van de Amerikaan verschaft alle ge
wenste rechtszekerheid. Ook t.a.v. know-how kan de Amerikaan toestemming verle
nen tot gebruik. In de praktijk gaat trouwens êên octrooilicentie gepaard met 
een hele serie toestemmingen tot gebruik van reeksen geheime fabricagesnufjes 
rond die ene geoctrooieerde uitvinding. De geheime vindingen worden door de 
licentiegever geopenbaard aan de licentienemer. Essentieel voor de licentiegever 
is uiteraard dat zijn Wederpartij zich verplicht tot geheimhouding van de hem 
geopenbaarde know-how. 
In een arrest nu van het Amerikaanse Supreme Co~rt uit 1969 (Lear v. Adkins) 
dat een beslissing bracht van een heel ander:e kwestie, heeft een wel als 
"progressief" aangeduide minderheid van het Hof in een obiter dictum, een over
weging "ten overvloede", als haar mening uitgesproken dat zo'n geheimhouding 
opleggende verschaffer van know-how via de rechter geen· naleving kon afdwingen 
van de contractuele geheimhoudingsplicht van de ontvanger van de know-how. Met 
een dergelijke geheimhoudingsplicht zou een technologisch monopolie beschermd 
worden buiten de octrooiwet om, met alle zware eisen die deze wet toch stelt 
aan octrooiverlening, de korte duur van het monopolie die deze voorziet, en voor
al de in de openbaarmaking van de uitvinding gelegen prijs die deze vraagt voor 
het te verlenen octrooimonopolie. 
De verwarring en onrust in Amerikaanse industriële kringen waren groot na .deze 
uitspraak. Zou deze overweging "ten overvloede" in een volgende zaak, waar de 
kwestie ten principale aan de orde zou komen, onderschreven worden door een 
meerderheid van het Hof? De meeste lagere rechterlijke instanties volgden de 
minderheid van het Supreme Court niet, tot in 1973 inderdaad een Federal Court 
of Appeal het wèl deed (Kewanee v. Bicron). Deze zaak kwam in hoogste instantie 
voor het Supreme Court dat in ziJn uitspraak van 1974 nader inging op de vraag 
in hoeverre de in een geheimhoudingsplicht opgesloten know-how-bescherming een 
ongeoorloofde concurrentie van de octrooibescherming opleverde. Het Hof maakt 
onderscheid tussen drie categorieën uitvindingen. In de eerste plaats zijn er 
de uitvindingen die om de een of andere reden niet voldoen aan de wettelijke oc
tröoieerbaarheidsvereisten. Tèn aanzien van deze categorie bestaat er geen con~ 
currentie tussen octrooi- en know-how-bescherming en hoeft deze laatste dus niet 
te wijken. Dan zijn er 'de uitvindingen waarvan het twijfelachtig is of zij ge
octrooieerd kunnen wordeh. Oot hier kan know-how-bescherming geen kwaad: deze 
vermindert waarschijnlijk all een het aantal dubieuze octrooi en. Tens l ott·e kan 
men denken aan een categorie geheim gehouden uitvindingen die ongetwijfeld 



- 31 -

voor octrooieering in aanmerking zouden komen. Hiervan zegt het Hof eenvoudig dat 
de fabrikanten deze uitvindingen toch wel zullen octrooieren omdat een wettelijk 
octrooi mee~ juridische zekerheid geeft dan een contractuele geheimhoudingsplicht. 
Hiermee ontkent het Hof i~ feite het bestaan van de geheimgehouden octrooieerbare 
.uitvinding zodat de vraag naar de geoorloofdheid van de contractuele geheimhou-
dingsplicht zelfs niet kan opkomen. · 
Een dergelijke rechterlijke ontkenning- in hoogste instantie- van de realiteit 
is onthutsend en de uitspraak vormt dan ook een uiterst wankele ba·sis voor de ju
ridische bescherming van de know-how. Zal het Hof in een toekomstige zaak niet 
moeten zwichten voor een verpletterende documentatie van het tegendeel van zijn 
feitelijke veronderstellingen? De grondfout van het Hof ligt echter nog elders, 
n.l. in de stilzwijgende aanvaarding van de gedachte.dat octrooi~ en know-how
bescherming, als zij feitelijk naast elkaar zouden bestaan, juridisch elkaars 
concurrenten zouden zijn, met als gevolg dat de know-how voor het octrooi zou moe
ten WlJken, omdat het niet zou aangaan dat voor het monopolie van de know-how-be
zitter niet de prijs va.n openbaarmaking zou behoeven te worden betaald, die voor 
het monopolie van de octrooihouder wettelijk geëist wordt. 
Het Hof stelt dari echter twee heel verschillende monopol i es op één 1 ijn. Een oc
trooi levert een juridisch monopolie op, know-how bescherming slechts een feite
lijk monopolie. Als octrooihouder kan ik iedereen die mijn uitvinding zelfstandig 
opnieuw doet - en ho~ vaak komt dat niet voor! - verhinderen zijn eigen uitvinding 
industrieel toe te passen. Als bezitter van know-how ben ik echter machteloos tegen 
de latere her-uitvinder, die zelfs op zijn beurt octrooi kan aanvragen en mij daar
mee kan hinderen. Als men al in de, door mij niet aangehangen, quid-pro-quo-theorie 
zou 'kunnen zeggen .dat een octrooihouder voor zijn.juridische monopolie de prijs 
van openbaarheid heeft betaald, dan valt even goed op te merken, dat de know-how
bezitter wel geen prijs betaald heeft, maar ook geen juridisch monopolie heeft ge
kregen. 
De hele Amerikaanse gedachtengang, expliciet in de minderheidsmening in de Lear v. 
Adkins-zaak, en impliciet in het Kewanee-arrest, zou overigens tot maatschappeliJk 
zeer bedenkelijke uitkomsten leiden. Wanneer geheimhoudingsclausules in licentie
contracten t.a.v. fabrieksgeheimen niet meer rechterlijk afdwingbaar zijn, worden 
die licentie-contracten niet meer gesloten. Iedere fabrikant blijft dan op zijn 
eigen geheimen zitten ·en de huidige, op licentiecontracten berustende kolossale 
technologie-overdracht binnen de ~S. ,van de V.S. naar Europa en omgekeerd (en naar 
de Derde Here 1 d), komt tot een einde. En dat a 11 es op zulke kwestieuze doetri na i re 
gronden. · 

Octrooien zijnmoeilijk te verkrijgen en duur, in ieder geval in. Nederland, Duits
land en bij de sinds 1978 werkzame Europese Octrooiraad. De overheid verleent 
een octrooi pas na een zeer uitgebreid onderzoek van de voor octrooiverlening 
aangemelde uitvinding op o.m. nieuwheid en ·uitvindingshoggte. De gehele bekende 
technische literatuur moet op het onderwerp worden doorgenomen en getoetst moet 
ook worden of de uitvinding niet te zeer voor de hand liggend is om gemonopo
liseerd te worden. De Nederlandse Octrooiraad heeft hiervoor zo'n 150 ingenieurs 
en juristen in dienst. ·Een aanvrager is gedurende een aarital jaren (al heel gauw. 
4 tot 6 jaar) in een adm1nistratief proces gewikkeld waarbij hij een gespeciali
seerd soort advocaat moet inschakelen, octrooigemachtigde geheten, die zijn 
honorarium vraagt. Daarnaast moet de Octrooiraad taxen heffen om het eigeri appa-. 
raat te betalen (+ 40 millioen per jaar). Een octrooiverlening waarbij geen com
plicaties optreden (oppositie door derden) zal. ar gauw zo'n f 25.000,'- kosten. 
Daarmee ·heeft men dan alleen nog een monopolie in.ons landje. Voor een beetje 
belangrijke uitvinding zal men dezelfdE'! weg nog eens moeten bewandelen voor Enge
land, de V.S., Duitsland, wellicht 10 landen. 
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Op het moment van de uitvinding staat meestal nog niet vast of deze commercieel 
interessant zal zijn. Ook een interessante uitvinding kan ieder moment achter
haald worden door weer een andere. Voor een klein percentage van de uitvindingen 
~ordt daarom maar octrooi aangèvraagd. Een betrekkelijk klein percentage van 
de aanvragen (+ 20%) haalt de eindstreep en zeer vele van de verleende octrooien 
worden in verband met de te betalen jaartaxen niet de maximale tijd (20 jaar na 
aanvrage) in stand gehouden. 
De vraag kan rijzen of naast dit zware en kostbarè octrooissyteem niet een veel 
lichter stelsel ingevoerd zou kunnen worden. Zo kent Duitsland naast zijn oc
trooirecht een z.g. gebruiksmodellenrecht en Frankrijk een z.g. gebruikscertifi
caat voor "kleine" uitvindingen waarop een zeer kort monopolie kan worden geves
tigd (max. 6 jaar) door middel van eenvoudige registratie zonder materieel voor-
onderzoek. · 
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INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN INNOVATIE ~= technology transfer) 

door S.A. Heijn 

Zoals uit de inleiding van prof. Cohen al blijkt, kent het octrooirecht zowel 
nationaal als internationaal aan de eigenaren van door octrooien beschermd 

, industrieel eigendom een tijdelijk monopolie toe. 
Anderzijds bestaat zowel in de V.S. als in de E.E.G. bij de wetgever een duide
lijke afkeer van monopolies ·(vgl. art. 85 v.h. ,Verdrag van Rome) en tracht men 
een open concurrentie en een vrij verkeer van goederen dwingend voor te schrijven. 

Het ligt voor de hand dat deze tegenstelling in de loop van de jaren herhaalde
lijk tot confrontaties leidde. Tot aan de totstandkoming van de E.E.G. waren de 
V.S. hier de koplopers, en tientallen zo niet honderden uitspraken van lagere 
en hogere rechtsinstanties getuigen hiervan; thans is de Europese Commissie, 
vooral via het Directoraat Generaal IV zeer aètief op het gebied van het indus
trieel eigendom. Achtereenvolgens werden vier voor-ontwerpen van een z.g. groeps
antheffing gepubliceerd, die voor wat de eerste drie betreft, steeds weer door de 
z.g. expert-meetings van de lidstaten afgewezen en teruggezonden werden. 
Eerlijkheidshalve zij opgemerkt, dat de rnanopolie-achtige bescherming van octrooi
en know-how-licentie-overeenkomsten in het verleden menige onderneming ih de 
verleiding bracht er een on-eigenlijk gebrutk van te maken. Zowel fiscale trucs 
en gedwongen winkelnering kon men in licentie-overeenkomsten aantreffen: de eer
sten dikwijls bij contracten tussen moeder- en dochterondernemingen, de andere 
bij contracten tussen niet-gebonden partners. 
Hoofdlijn in alle vier voor-ontwerpen van DG IV zijn: beperking van de territo
riale werkingssfeer (geen licenlies mogelijk- dus geen monopolie - voor de 
gehele E.E.G. door middel van een grens qua inwonerstal van het verdragsgebied), 
beperking in tijd (verloopt octrooi, dan vervalt verplichting van licentie
overeenkomst), enz. Te vrezen valt, dat wanneer de Commissie volledig haar zin 
krijgt, in-flow van technologie zou kunnen stagneren, respectieVelijk gericht 
wordt naar de periferie van de E.E.G. (Zweden b.v.). 
Buiten de E.E.G. staat de kennis-overdracht, althans de vorm waarin deze tot nu 
toe plaats vond, bloot aan kritiek van vnl. de minder-ontwikkelde landen. Inder
daad valt misbruik in het verleden niet te ontkennen, maar thans kunnen we bang 
zijn voor het kind-met-badwater-effect. De discussie speelt zich voornamelijk af 
in organen als UNCTAD (Puqwash Code, Group 77 Code) en zal dit jaar ongetwijfeld 
ook plaats vinden tijdens de speciale vergadering van de V.N. over het onderwerp 
''Science and Technology for Development", waar o.m. de verschillende concept-
codes aan de orde zullen komen. · 

In de discussies zoals die tot nu toe gevoerd zijn; blijkt een duide~jke Noord
Zuid tegenstelling, die meer cbrreleert met de mate van industrialisatie dan met 
politieke opvattingen .. Zo trekken b.v. Oost-en West-Europa stilzwijgend êên lijn 
(waarbij de Oosteuropeanen de westelijke vertegenwoordigers het woord laten doen 
en zelf trachten buiten schot te blijven), terwijl enkele Zuid-Amerikaanse landen 
zich duidelijk onderscheiden van b.v. Afrikaanse en sommige Aziatische landen. 

Merkwaardig is., dat terwijl de minder-ontwikkelde landen veelal een politiek ge
motiveerd standpunt naar voren brengen, in de meeste westelijke landen de dele
gaties voorzover ze al niet samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, in ieder geval de briefing uit sterk bij het onderwerp betrokken 
organisaties komt. ·zeker voor wat Nederland betreft is de inbreng vanuit de pol i
tiek (= parlement) minimaal, zo niet afwezig. Waar echter de t.z.t. vast te stel
len code en regelingen. een direct effect hebben op de internationale kennis-over
dracht en dit laatste weer uitwerkt in zowel de input in de innovatie als de out
put van de innovatie, is het noodzakelijk ook hierover een standpunt in te nemen. 
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DE ROL VAN ~ET UNIVERSITAIR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

door C. le Pair 

Suggestie voor een begripsbepaling 

Innovatie is het met succes in de samenleving introduceren van een-nieuw element. 
·We noemen ·het succes bij waardering door de ontvanger zowel als tevredenheid bij 
de zender. Onder element ka!n van alles wOrden verstaan. b.v.:een produkt, een 
produktiewijze, een werkwijze, een organisatievorm,een idee, een aanpak,enz.enz. 
Enkele voorbeelden op verschillende gebieden: 

-commerciële innovatie: het profijtelijk verkopen van een nieuw prOdukt aan een 
tevreden publiek; 

- politieke innovatie: het brengen van een 'nieuwe' gedachte, waarmee men zelf 
blij.is en die kiezerswinst oplevert; 

-maatschappelijke innovatie: het introduceren .van een concept, of een milieu, 
waardoor het leven van kleine of grote groepen men
sen waardevoller of gelukkiger wordt gemaakt. 

De algemene definitie omvat nog heel wat meer gespecialiseerde vormen van innovatie. 
De rol van de-universiteit 

De universiteit is in eerste instantie een leerschool, waar mensen trachten zo veel 
mogelijk van bepaalde onderwerpen te weten te komen, door studie en door eigen 
onderzoek. 
Bij extreme specialisatie worden mensen gevormd, die bij uitstek kennis van zaken 
hebben op een bepaald terrein en daarmee potentieel van dingen, die misschien 
tot in~ovatie kunnen leiden. Anderzijds bestaat het gevaar dat dergelijke ~pecia~ 
listen alleen nog maar oog hebben voor hun eigen terrein en geen aandacht voor 
prestaties ten behoeve van een 'markt', die buiten hun aandachtsgebied ligt. 
Meer algemeen ontwikkelde universitaire programma's hebben die handicap niet, 
maar daarbij bestaat weer het probleem, dat de ·verworven i<erinis noodzakelijk op
pervlakkiger is dan in het eerste geval en daardoorvermoedelijk al meer afgegraasd 
met· betrekking tot innnovatiemogel ijkheden. · 
Universiteiten zijn geen abstracties. Het zijn bestaande instellingen met een 
eigen dynamiek. In de Nederlandse universiteiten is in vergel ijking met elders 
een groot onderzoekspotenti ee l aanwezig. Wij hechten grote waarde aan de uni ver
sitaire autonomie. Denkbaar is, dat die wat wordt ingeperkt, maar er ~ou tegen 
moeten worden gewaakt, dat dat over de hele linie zou gebeuren. 
Suggesties voor vragen om te bespreken 

A 1. Succesvolle bevordering van innovatie brengt met zich een versnelde ve~andering van 
de samenleving. Dat kan spanningen oproepen en/of nieuwe problemen· scheppen. Welke 
rol kunnen de universiteiten hier spelen ? 

A 2.' Innovatie zelf kan op den duur, of al direct voor derden, ongunstige effecten 
hebben. Is daaraan in het algemeen door de universiteiten iets te doen ? 

A 3. Kan de inspanning ten behoeve van innovatie worden gestuurd door een (universitair) 
onderzoeksbeleid ? 

A4. Is het wenselijk en mogelijk zoiets te ondernemen, b.v. door hèt instellen van 
· sectorraden; door meerjarenplannen; door sociaal onderzoeksbeleid ? 
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A 5. Wat zouden de universiteiten moeten doen om het innovatiegericht denken te bevor
deren ? 

A 6. Is de verhouding van de tijdsbesteding van de studenten aàn onderzoek en onderwijs 
optimaal voor het bevorderen van innovatie ? 

B 1. Irtnovatie door het bedrijfslev~n lijkt een noodz~ak· voor een land dat arm is aan 
grondstoffen. Het bedrijfsleven is overwegend van mening, dat de grootste belem
mering voor innovatie is gelegen in het bedrijfsrisico, dat in hoofdzaak wordt 
bepaald door de kosten/baten verhouding. Als bij succes grote winsten worden 
wegbelast, kan die verhouding alleen door betnvloeding .van de kostenfactor worden 
verbeterd. Welke rol kunnen de universiteiten daarin spelen ? 

B 2. Politieke innovatie kan de machtsverhoudingen doen verschuiven. Hoe kunnen de uni
versiteiten daaraan bijdragen zonder zelf ·centra van politieke activiteit te worden? 

B 3. Bij invoering van maatschappelijke innovatie is het positieve of negatieve effect 
·vaak moeilijk meetbaar. Veel hangt af·van groepsgebonden normen en waarden. In 
hoeverre kunnen de universiteiten hier bijdragen ? 

C. (Algemeen). Zijn er specifieke innovaties, die nu of in de toekomst een grote rol 
kunnen spelen, die om universitaire actie vragen ? Zo ja, wat voor actie ? 
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ENKELE INLEIDENDE OPMERKINGEN INZAKE DE ROL.VAN DE OVERHEID. 

door M. Engwirda 

Algemeen 
Alle studies en rapporten die de laatste jaren in Nederland en het buitenland 
over innovatié zijn gepubliceerd, wijzen zonder uitzondering op de uiterst be
langrijke rol die de overheid kan vervullen bij het stimuleren en sturen van 
innovatie. Het is tragisch te moeten constateren dat, terwijl in de meeste ge
industrialiseerde landen al een aantal jaren een actief innovatiebeleid gevoerd 
wordt, een dergelijk beleid in Nederland nog niet van de grond is gekomen. Door 
het huidige kabinet is onder aandrang van de fractie van D'66 tijdens het debat 
over de regeringsverklaring in januari 1978 een innovatienota toegezegd, die 
oorspronkelijk in de herfst van 1978 zou verschijnen. Het ziet er nu naar uit 
dat die nota pas rond de zomer van 1979 zal uitkomen. Het staat dan ook·wel vast 
dat, ondanks al1e lippendienst, die de laatste jaren in toenemende mate, ook door 
het huidige kabinet, aan het belang van innovatie is bewezen, Nederland nu reeds 
een forse achterstand heeft opgelopen ten opzichte van de belangrijkste concur
rerende landen. 

Het belang van de rol van de overheid 
Het belang van de rol van de overheid bij het stimuleren en sturen van innovatie 
is gebaseerd op de volgende factoren: 
a) de aankoopfunctie van de overheid: meer dan 50% van de geavanceerde produkten 

in Nederland wordt aangekocht door de overheid, semi-overheid; lagere over
heden en door de overheid gesubsidieerde instellingen; 

b} de wetgevende en bestuurlijke functie van de overheid: via wetgeving en be
stuursmaatregelen op allerlei gebied·(veiligheidsnormen, milieuvoorschriften, 
consumentenbescherming, enz.) oefent de overheid belangrijke invloed uit op 
de eisen die aan produkten en produktieprocessen gesteld worden; 

c) de Overheid als financieringsbron, respectievelijk belastingwetgever: via het 
verstrekken van kredieten, subsidies, resp. belastingfaciliteiten kan de over
heid industriële innovatieprojecten en onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
stimuleren; 

d) het beleid t.a.v. wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en de door de over
heid gefinancierde onderzoeksinstellingen: ook langs deze weg kan de overheid 
de innovatie stimuleren en sturen, enerzijds via de opleiding van goed gekwa
lificeerde mensen, anderzijds via de coördinátie van het onderzoek aan deze 
instellingen met de behoeften van het bedrijfsleven. 

e) de invloed van de overheid op het algemeen economisch klimaat: onder meer via 
haar loon-, prijs-, meded ingings- en belastingbeleid oefent de overheid in
vloed uit op de bedrijfsrendementen en de concurrentieverhoudinge» tussen 
ondernemingen, die weer van invloed kunnen zijn op de innovatiegeneigdheid 
van het bedrijfsleven. 

Aanbevelingen voor een actief innovatiebeleid ten aanzien van de zojuist genoemde 
punten zullen later in deze notitie aan de orde komen. Eerst zal thans echter 
worden ingegaan op het belangrijke punt van de organisatie van het innovatie 
bevorderende apparaat van de overheid. 
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Een Minister voor Wetenschap en Technologie 

Niet voor niets heeft D'66 in de mislukte kabinetsformatie van PvdA, CDA en D'66 
van 1977 grote nadruk gelegd op het belang van de benoeming van een Minister 
voor Wetenschap en Technologie op het Ministerie van Economische Zaken. Dit voor
stel strandde voornamelijk op het verzet van het CDA, dat een dergelijke post te 
belangrijk vond voor D'66, maar vervolgens zelf wel in de kabinetsformatie met de 
VVD voor de benoeming van een Minister voor Wetenschap en Technologie pleitte. 
Opnieuw leed dit voorstel schipbreuk, dit keer vanwege verzet van de VVD, die · 
hierdo6r de competentie van haar eigen candidaat-Minister voor Economische Zaken 
zag aangetast. Partijpolitiek van de verwerpelijkste soort! 

Waarom vond en vindt D'66 de benoeming van een Minister voor Wetenschap en Tech
nologie zo belangrijk ? De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag: 

a) Innovatiebeleid kan alleen maar succesvol zijn op basis van een nauwe coördi
natie tussen wetenschapsbeleid, technologiebeleid en industriepolitiek. In 
deze coördinatie zijn wetenschaps- en technologiebeleid verantwoordelijk voor 
de technologische kant van de innovatie, t~rwijl via het industriebeleid nauw 
voeling wordt gehouden met de marktgerichtheid en de economisch-commerciële 
kant van de innovatie. 

b) Een dergelijke coördinatie is vooral in Nederland van belang om een brug te 
slaan tussen het op een zeer hoog peil staande fundamenteel-wetenschappelijk 
onderzoek en de toepassing van de resultaten daarvan door de Nederlandse in
dustrie. 

c) De huidige situatie met b~trekking tot de voorbereiding van de innovatienota 
door de Minister voor Wetenschapsbeleid zal bewijzen dat het zo niet kan. Nu 
al valt te vrezen dat deze nota een dik, academisch stuk zal worden, waarvan 
de voorstellen onvoldoende operationeel zullen zijn omdat zij de aansluiting 
bij het industriebeleid zullen missen. · 

Het aankoopbeleid van de overheid 
Het huidige aankoopbeleid van de verschillende overheidsinstellingen is niet ge
richt op de bevordering van innovatie. Prijs, kwaliteit en levertijd van de aan 
te kopen goederen zijn doorslaggevend. Die zuinigheid in het aankoopbeleid is 
op zichzelf goed verklaarbaar, maar daarmee wordt wel de boot gemist ten aanzien 
van de benutting van het volgens deskundigen belangrijkste instrument, waarover 
de overheid beschikt om innovaties te bevorderen. Vele andere landen maken al 
jaren bewust gebruik van dit instrument. Het wordt hoog tijd dat Nederland dit· 
ook gaat doen. Er bestaan hiervoor vele mogelijkheden zonder in strijd te komen 
met EG-verplichtingen of anderszins in protectionisme te verva1len: 

. a) Het toepassen ·van het instrument van het overhei ctsaankoopbeleid voor innovatie
bevordering zal op selectieve en gecoördineerde wijze móeten plaatsvinden. 
Selectief, omdat slechts een deel van de overheidsaankopen geavanceerde pro
dukten betreft, waarmee innovatie kan worden bevorderd. GecoHrdineerd, omdat het 
huidige aankoopbeleid van de overheid sterk gefragmentariseerd is,en plaats 

vindt door talloze departementen, instellingen en lagere overheden. Ik wil 
daarom sterk pleiten voor de opstelling van een centrale lijst van dergelijke 
geavanceerde produkten, bij de aankoop waarvan niet alleen de toestemming van 
de betreffende overheidsinstelling vereist is, maar tevens die van een cen
trale dienst op het Ministerie van Economische Zaken, die als taak heeft om 
de betreffende aankopen zo veel mogelijk innovatiebevorderend te laten werken. 
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b) Er zal een systematisch overleg tot stand moeten komen tussen de overheid, 
het be·drijfs leven, uni vers itei ten en onderzoeks ins te 11 i ngen waarin per afzon
derlijke sector van het overheidsbeleid (milieubeheer, gezondheidszorg, politie, 
woningbouw, enz.) de toekomstige behoeften van de samenleving, met .inbegrip 
van de te verwachten overheidsaankopen, worden verkend, zodat onderzoeksinstel
lingen en bedrijfsleven daarop tijdig inspelen. In dit overleg zullen tevens 
te verwachten. ontwikkelingen t.a.v. toekomstige wetgeving en bestuursmaat
regelen (veiligheidsnormen, milieuvootschriften,energieprijzen, consumenten
bescherming, enz.) aan de orde moeten komen. Uiteraard zal de overheid zich 
in dit overleg vaak niet kunnen bindèn voor wat betreft het toekomstig beleid, 
maar wel zal zij te verwachten ontwikkelingen .kunnen aangeven, die van belang 
zijn voor de richting waarin innovaties gezocht moeten worden. 

Kredietverstrekking, subsidiëring en fiscale faciliteiten 
Het verstrekken van kredieten voor de financiering.van innovatieprojecten door 
de overheid is vah groot be 1 ang en w~,l om de vo 1 gende redenen: 
a) de technische en commerciele risico's verbonden aan innovatieprojecten zijn 

groot; 
b) in de huidige periode van recessie zijn de bedrijfsrendementen, vooral in 

Nederland, 1 aag en vormt de financiering van innovatieprojecten, voora 1 voor · 
middelgrote en kleine ondernemingen vaak een onoverkomelijke barrière. 
De volgende maatregelen zijn daarom nodig: 

-verdubbeling van de omvangvan de door het Ministerie van Economische Zaken 
ter beschikking te stellen ontwikkelingskredieten (60 millioen-in 1978) in 
1981; . 

- versnelling van_ de proced-ures om deze kredieten aan te vragen en een betere 
voorlichting naar het bedrijfsleven; 

- -reservering van een bepaald deel van deze kredieten, bij voorbeeld 273, ten 
behoeve van middelgrote en kleine ondernemingen in de vorm van een innovatie
fonds voor midden- en kleinbedrijf. 

Het nut van het globaal subsidiëren van industriële R. en o.x~s twijfelachtig. 
Studies, o.a. die van de Universiteit van Sussex en TNO, hebben dit uitgewezen. 
Het is daarom naar mijn mening zeer de vraag of de innovatietoeslag, die voor 
de tweede fase van de Wet Investeringsrekening is aangekondigd, de vorm zou moe
ten krijgen van een globale premie op alle investeringen (al dan niet inclusief 
personeelskosten) in industriële R. en D. Een meer ~electieve toepassing van de 
voor deze innovatietoeslag beschikabre gelden (200 à 300 miljoen gulden) verdient 
naar mijn mening de voorkeur. Te denken valt aan de aanwending van een deel van 
deze fondsen in de vorm van overbruggingssubsidies in het kader van het overhe1ds
aankoopbeleid en het gebruiken van een ander deel voor·de verhoging van de omvang 
van de beschikbare fondsen voor ontwikkelingskredieten. Wanneer men toch iets 
zou willen doen om industriële R. en D. globaal te stimuleren, zou dit kunnen 
door hiervoor fiscale faciliteiten te verlenen, zoals dat ook in het buitenland 
gebeurt. 

x) Résearch·and Development 



- 39 -

De wetenschappelijke infrastructuur voor innovatiebevordering 
Er is dringend behoefte aan een betere informatie over het (fundamenteel) onder
zoek, zoals dat aan universiteiten,hogescholen en onderzoeksinstellingen plaats 
vindt, aan het bedrijfsleven. Ook is verbetering nodig in het functirineren van 
TNO, dat is opgericht om industriële ionnovatie te bevorderen, maar deze functie 
n_i et effectief genoeg vervult .. 
Nodig zijn daarom de volgende maatregelen: 
a) het opzetten van een netwerk van bedrijfscontactfunctionarissen aan de verschil

lende universiteiten en hogescholen met als taak om met name de middelgrote en 
kleine ondernemingen in de regio's in contact te brengen met de aanwezige know
how op de universiteiten en hogescholen. 

b) periodieke publicaties van onder handen zijnde research-projecten bij univer
siteiten, hogescholen, TNO en andere onderzoeksinstellingen. 

c) vergroting van de hoeveelheid door (kleinere) ondernemingen bij TNO te plaat
sen, contractresearch, die door de overheid gedeeltelijk gefinancierd zou kun
nen worden via verlaging van de basissubsidie van TNO. 

d) verbetering van de infÓrmatiestroom uit het buitenland via uitbreiding en her
vorming van het instituut van de technisch-wetenschappelijke attachê's. Deze 
attaché's zouden in meer geïndustrialiseerde landen gevestigd moeten worden 
(thans alleen in de V.S. en Japan), grotere staven moeten krijgen. nauwer ge
koppeld moeten worden aan innovatie-instftuten als TNO en een meer actieve rol 
moeten vervullen voor ondernemingen en bedriifstakken in Nederland. 

Geraadpleegde literatuur: 
1. The current international elimate and policies for technical innovation, 

Science Policy Research Unit of the University of Sussex and the Staffgroup 
Strategie Surveys of TNO. October 1977. 

2. Toekomstbeeld der industrie, publicaties 23 en 24 van de Stichting Toekomst
beeld der Techniek. 

3. Relatie overheid-industriële R. enD., Raad van Advies voor het Wetenschaps
beleid, september 1978. 

4. Innovatie, een nieuw elan, VNO en NCW, november 1977. 
5. Techniek en wetenschap als basis voor industriële innovatie, W.M. de Jong, 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, december 1978. 
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STELLINGEN B. van Nederveen 

De rol van het bedrijfsleven 

1. Industriële vernieuwing vereist kennis van technologie, markt en organisatie. 
De kennis van marktmogelijkheden en de organisatie van vernieuwingen zijn beper
kend voor het tot stand komen van vernieuwingen. 

2. Concurrentiepositie op lange termijn is een essentieel criterium voor een onder
neming bij het nemen van beslissingen over vernieuwing. 
De concurrentiepo~itie wordt bepaald door de compar~ievevoordelen ter plaatse 
en door de specifieke kennis van de onderneming op het gebied van technologie 
en markt. Een actieve aanwezigheid in de markt leidt tot betere vernieuwings
plannen dan een royaal researchbudget. 

3. Een specifieke rol voor het bedrijfsleven i.s het .afwegeA van interne mogelijkhe
den en externe ontwikkelingen,bijvoorbeeld; 

- de markt wat wordt gevraagd ? 
- de technolgie welk proces, welke schaal ? 

de wetgeving welke processen en produkten ZlJn nodig om te voldoen aan 
nieuwe eisen op het gebied van milieu, veiligheid, arbeids
omstandigheden ? 

- de arbeidsmarkt: welke graad van automatisering is aangepast aan een hoog 
opleidingsniveau en een hoog loonniveau ? 

Het afwegen van deze factoren kan alleen door het bedrijf zelf gebeuren. Advi
seurs (TNO b.v.) kunnen technologie en markt toegankelijk maken. De overheid kan 
wetgeving en arbeidsmarkt beïnvloeden. De overheid schiet tekort in het formule
ren van een consistent beleid, dat de gevolgen van ontwikkelingen in wetgeving 
en arbeidsmarkt op een consistente manier zichtbaar maakt. 

4. Het realiseren van vernieuwingen vereist een flexibele organisatie. Ook hier ligt 
een specifieke rol van het bedrijfsleven. In een tijd vän expansie kan een func
tioneel gespecialiseerde verticale organisatievorm doelmatig zijn. In deze tijd 
is "vernieuwen" niet gelijk aan "vergroten", maar aan "verfijnen" en aan "ophef
fen wat verouderd is". Een vlakke organisatie met kleine teams, die alle aspec
ten van vernieuwingen kunnen overzien, voorkomt vervreemding en is daarom doel
matig. 

5. Het nationale bedrijfsleven in Nederland wordt in zijn vernieuwingen geremd door 
het ontbreken van een grote thuismarkt. Het potentiële voordeel van de kleine 
schaal van Nederland is een hechte samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid 
en onderwijs. Dit voordeel wordt minder gebruikt dan in andere landen. Belang
rijke redenen zijn: 

- vernieuwing wordt vaak overgelaten aan technici; 
- het denken in markten en concurrentiepositie is in Nederland niet 

ontwikkeld (onderwijs) 
- bij de overheid zijn inkoopbeleid, exportbevordering en innovatiebeleid 

niet geïntegreerd; 
de mobiliteit, vooral tussen bedrijfsleven en overheid, is gering 
(mentaliteit, pensioenen). 

Het bedrijfsleven heeft een rol te vervullen om deze samenwerking te verbeteren, 
maar onderwijsprogramma's en de overheidsorganisatie behoeven aanpassing. 
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ARBEIDSORGANISATIE IN VERBAND MET INNOVATIE 

door H.A. Hutte 

1. Algemeen model van een arbeidsorganisatie 

De kern wordt gevormd door een technisch'produktie systeem; dit is over het alge
meen vrij stabiel, want moeilijk om te bouwen. Het berust meestal op taken-af
splitsing, zodat verschillende werkplaatsen ontstaan, al of niet aan elkaar toe
leverend. De produkten moeten worden verkocht. Er is meestal een permanente span
ning tussen produktie en verkoop, speciaal wanneer de markt flexibel is: de produk
tie heeft dan moeite met het aanpassen van de geplande bezettingen van het machine
park. Rondom het technische systeem ontstaan taakrollen, deels bepaald door de 
machines, deels door de noodzaak van controle en de verdeling van verantwoordelijk
heid. Dit is dan het sociale systeem, dat zich vervlecht met het technische tot 
een socio-technisch systeem. De rolverwachtinge'n binnen dit systeem ontstaan deels 
vanuit de ~isen die het machinepark stelt, deels echter oçk uit een autonome bron 
van persoonl~jke (dis-)satisfacties: de mensen zijn geen machines en hebben auto
nome voorkeuren. Vormen de rolverwachtingen niet samen een goed systeem, dan lei
den de stemmingen en meestal ook de produktiviteit hieronder. Om het systeem der 
rolverwachtingen "goed" te houden, zijn meestal uitvoerige stelsels van regels 
ontworpen (bureaucratie). De formele organisa~orische regels zijn echter gebaseerd 
op routine en voorspelbaarheid, terwijl de we'rkelijkheid toont dat er steeds ver
storingen. optreden. De bureaucratie kan dus onmogelijk alle veranderingen opvangen 
en daarvoor treedt dan een "informele organisatie" in werking. Waar het grote na
deel van bureaucratie is: vers~arring en apathie, is het nadeel van de informele 
organisatie: onduidelijkheid, verwarring en persoonlijk streven naar invloed. 

2. Innovatie vereist een creatieve, flexibele organisatie 
Produkt-innovatie heeft wijzigingen in het machinepark tot gevolg. De meeste wer
kers hebben moeite met zulke wijzigingen, door "weerstand tegen verandering". 
Bovend i en ver.andert het gehele socio-technische systeem, dus ook de verde 1 i ng der 
onderlinge rolverwachtingen. In bedrijven met een sterke bureaucratie en strakke 
tijdschema's zal die weerstand het moeilijkst te overwinnen zijn. De aanpassingen 
zullen het beste kunnen worden opgevangen in de afzonderlijke eenheden (werkplaat
sen),. waar men elkaar kent en gemakkelijk contact met elkaar kan hebben. Sommige 
produktiewijzen (reparatie ·werkplaatsen) lenen zich gemakkelijker tot het inrich
ten van afzonderlijke werk-eenheden, dan andere (treinenloop en andere verkeers
instellingen). Wanneer het technische systeem.zich ertoe leent, kan men autonome 
groepen instellen: deze maken een totaal-produkt, vanaf de invoer van grondstof
fen tot en met de aflevering en kwaliteitscontrole (b.v.: een hele auto, in plaats 
van lopende band). Deze produktiewijze biedt veel mogelijkheden tot creativiteit 
en flexibiliteit, omdat men aan de groep uitsluitend kritische voorwaarden stelt 
en de gehele organisatie en taakverdeling verder aan hen overlaat. De overgang 
van een bureaucratisch stelsel naar autonome groepen is. echter zeer moeilijk en 
autonome groepen kan men het beste ontwerpen gelijk met nieuwbouw van een tech
nisch stelsel. Innovatie zal dus vaak, om goed ingevoerd te kunnen worden, op 
nieuwbouw aangewezen ZlJn. 

3. Kenmerken van autonome groepen 
Autonomie = ''zelf de wetten stellen". Dit slaat dan op middelen, niet op doelstel
lingen, want een autonome groep behoort altijd tot een stelsel van groepen die af
hankelijk van elkaar zijn. De doelstellingen van de groepen worden dus hetzij 
hiërarchisch vastgesteld, hetzij in onderling overleg tussen de groepen.(het 
laatste moeilijk haalbaar, gezien de belangentegenstellingen tussen de groepen). 
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Ook de vereiste kwaliteits- en kwantiteitsnormen worden aan de groepen opgelegd, 
vooral daar die in hoofdzaak van buitenaf komen (concurrentie verhoudingen, enz.). 
De groep is echter vrij in het ontwerp van de wijze waarop die normen worden bereikt 
Ideaal is daarbij: de groep stelt zichzelf samen, verdeelt taken, wijst zelf een 
"chef" aan (of: contactpersoon), lost zelf stagnaties en andere verstoringen op, 
stelt eisen aan de "input" (grondstoffen, energie) en regelt zelf de kwaliteitscon
trole, de verloven, opvang bij ziekte, enz. Taken kunnen rouleren, opdat ieder 
groepslid overal kan inspringen.Eventueel: groepsbeloning of groepspremiesi 
Centrale regelingen (b.v. voor toevoer-transporten, afvoer-transporten, inpakken, 
enz.) doen afbreuk aan de idee van autonome groepen. 
Autonome groepen kennen enkele voor- en enkele nadelen. 

4. Innovatie en de motivatie der medewerkers 
Wil het geheel van een socio-technisch systeem goed functioneren, dan is een goede 
motivatie vereist. Die·is het beste, indien alle betrokkenen de ervaring opdoen dat 
hetgeen zij in de groep moeten en mogen,· in harmonie is met hun-eigen opvattingen 
omtrent wat zij menen te moeten, te ·kunnen en te mogen. (Meer abstract gezegd: in
dien de bestaande gedragsnormen in harmonie zijn met het geheel der persoonlijke 
waarden - in de zin van voorkeuren). Is er teveel ·ontevredenheid omtrent de regels, 
dan moet het rnagel ijk zijn die snel bij te stellen. Dat kan het beste binnen auto
nome groepen. Het zwaartepunt van het overleg omtrent waarden en nórmen moet dan 
ook in die kleine groepen liggen, daar zijn de meeste re~le mogelijkheden tot in
spraak aanwezig. Een continu mee-beslissen over het totale beleid (dus ook over de 
samenhang tussen de groepen) vergt teveel van de gemiddelde medewerker en werkt 
door het tijdsverslindende vergaderen verlammend op de energie. Alleen over "gevoels
matige zaken" moet raadpleging plaatsvinden; alles wat boven de ervaring en des- . 
kundigheid van de eigen groep uitgaat, moet worden gedelegeerd na~r "boven" (= meer 
centraal in het netwerk}~ Voor de invoering van snelle en complexe veranderingen 
kunnen betrokkenen - na zich te hebben overtuigd van de noodzaak en van de integri
teit van de leidinggevende - het beste. "volmacht" verlenen voor een bepaalde tijds
periode en zich gedurende die tijdsperiode bij uitzondering met de gang van zaken 
bemoeien. Na afloop der periode kunnen de ondervonden bezwaren worden geuit en 
eventueel een motie van wantrouwen ingediend via een Ondernemingsraad. De OR kan 
dan beslissen of zij de volmacht verlengd willen zien. Een plotselinge vertrouwens
crisis tus~en leiding en personeel zou aan een rechtsprekende instantie moeten 
kunnen worden voorgelegd. Men zou dit wellicht kunnen uitbouwen tot een tripartiet 
stelsel (OR: wetgevende ~acht; leiding: uitvoerende macht; rechtsprekende macht 
ergens in de bedrijfstak). 
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VERSLAG VAN ~E SECTIE: JURIDISCHE BESCHERMING VAN INNOVATIE 

De conclusies van de sectie Juridische bescherming van Innovatie bestaan uit de 
hierna volgende vijf resoluties: 

I. Gezien de ingewikkeldheid, de kostbaarheid en de langdurigheid van de procedure om 
een Nederlands octrooi te verkrijgen wordt voor ~eer vele uitvindingen in ons land 
géén octrooi aangevraagd. Het zodoende ontbreken van juridische bescherming voor· 
deze uitvindingen heeft naar het gevoel_en van vele praktijkjuristen een nadelige 
invloed op de innovatie-activiteit van met name de kleinere en middelgrote indus
trie. Er dientdaarom gestreefd te worden naar de invoering van een wettelijke re
geling die het de industrie mogelijk zal maken een zgn. "registratie-octrooi" te 
verkr:ijgen., waarbij enerzijds géén, of slechts een zeer summier, voor-onderzoek 
verricht behoeft te worden en waarvoor anderzijds slechts een zeer korte looptijd; 
van b.v. maXimaal zes jaar, geldt. 

II.. De overheid is door alTerlei vormen van contract-research, bedrijfsdeelneming, sub
sidi~ring e.d. nauw betrokken bij veel industri~le innovatie. In de hierop betrek
king hebbende overheidscontracten komen de meest uiteenlopende en vaak onvoldoende 
regelingen vöor t_.a.v. bescherming van deze innovatie door octrooien. De indruk 
bestaat, ~n ~at geldt niet alleen voor rins land, dat hierdoor veel kansen om tot 
innovatie te komen, gemist worden of in ieder geval niet optimaal benut worden. 
Er dient gestre·efd te worden naar de ontwikkeling van uniforme richtlijnen voor het 
gehele overheidsapparaat ten aanzien van clausules in overheidscontracten, die ge
richt dienen te zijn op optimale toepassing van uitvindingen die (mede) met over
heidsgelden gedaan worden. 

Ili. Onderzocht dient te worden of en in hoeverre de industri~le innovatie zou worden 
bevorderd door aan de uitvinder in dienstverband eigen aanspraken toe te kennen 
t.a.v. door hem voor. zijn bedrijf of instituut gedane uitvindingen. 

IV. Onderzocht moet worden in hoeverre de toepassing van geoctrooieerde uitvindingen 
kan.worden bevorderd door een actiever overheidsbeleid t.a,v. de.doorbreking van 
het monopolie van de octrooihouder door middel van dwanglicenties. 

V. Voor een gUnstig inn6vatie-klimaat is het noo~akelijk de internationale kennis
overdracht zo veel mogelijk te bevorderen. Het verkrijgen, resp. het verlenen van 
licenties heeft in de afgelopen 30 jaar een sterke toename vertoond en stelde be-

. drijven in staat eigen kennis mondiaal te exploiteren _(sneller dan door eigen pro
dukt-export) en nieuwe kennis te verkrijgen (sneller dan door eigén research en ont-
wikkeling) . . . · . 
Dit voor innovatie zo belangrijke systeem wordt ter discussie gesteld door het anti
monopolie beleid van de Europese Commissie en de eisen van de .. zijde van de ontwik
kelingslanden. De opstelling van Nederlandse vertegenwoordigers in de desbetreffen
de organen dient mede bepaald te worden door een politieke uitspraak, gebaseerd 
op het beginsel van redelijkheid ("a fair and equitable price") en van internatio
nale solidariteit. 
Gedacht kan worden aan een nationale of Europese "kennisbank" waaruit de minder 
ontwikkelde landen kennis kunnen v~rkrijgen en waarvoor de kennisverschaffers door 
die ·bank schadeloos worden gesteld. 



44 

VERSLAG VAN DE SECTIE: DE ROL VAN HET UNIVERSITAIR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

De discussie in deze sectie bevatte de kernpunten creativiteit, kennisoverdracht 
en de kostbaarheid van innovatie. 
De discussie is aldus samengevat: 
1. Zonder schade aan de totaliteit van de universiteit toe te brengen, moeten 

onderzoekprogramma's meer maatschappij-gericht worden. 
2. Er moeten meer elementen worden ingebouwd voor het verkrijgen van een ·maximale 

ontplooiing van de creativiteit binnen de universiteit. Daarbij dient het ver
mogen tot integrerend denken te worden bevorderd. 

3. De kennisoverdracht moet worden verbeterd door b.v. kanalen tussen de gebruikers 
en de universitaire onderzoekers te creëren. 

4. Op.het ogenblik ontbreekt het bij de universiteiten aan marginale toetsing, 
hoewel het op bepaalde plaatsen wel aanwezig is, bijvoorbeeld aan de Technische 
Hogescholen. 

5. Er is twijfel geuit aan de effeciëncy van het universitaire bestuur. 

N.B. Innovatie kan duur zijn wanneer er geen follow-up is op een universitair ont
wikkelde innovatie. 

VERSLAG VAN DE SECTIE: DE ROL VAN DE OVERHEID 

In de discussie stonden twee punten centraal: 
1. De oprichting van een Ministerie van Wetenschapsbeleid en Technologie. 
2. De instrumenten van de overheid die industriële innovatie kunnen bevorderen met 

name het aankoopbeleid. 

ad 1. 

De voordelen van een Ministerie van Wetenschapsbeleid en Technologie ZlJn groot. 
Een innovatiebeleid kan alleen succesvol zijn op basis van de nauwe coördinatie 
tussen wetenschaps- en technologisch beleid en energiepolitiek en tussen het weten
schappelijk onderzoek en de toepassingsresultaten op de markten. 
Er zijn aanwijzingen over de werking van het huidige Ministerie van Wetenschaps
beleid. Dit komt tot uitdrukking in de binnenkort te verschijnen innovatienota. 

ad 2. 
Het aankoopbeleid dient verbeterd te worden door middel van een betere coördinatie 
van de centrale overheid en van de lagere overheden ten aanzien van het aankoop
beleid; een selectief aankoopbeleid dat zich veel meer op geavanceerder produkten 
zou moeten richten en door middel vari eeri systematisch overleg tussen overheid, 
bedrijfsleven en wetenschap. 
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VERSLAG VAN DE SECTIE: DE ROL VAN HET BEDRIJFSLEVEN 

Mede ten behoeve van een werkgroep Innovatie zijn de volgende stellingen geformu
leerd: 
1. Wanneer innovatie het maken van produkten voor ieders welzijn betekent, dan 

dient de dialoog tussen consument en producent geëntameerd te worden. Bij 
voorbeeld via de consumentenorganisaties of via een consumentele vertegenwoor
diding in de Raad van Commissarissen ten einde de invloed van de consument 
op innovatieve ontwikkelingen te bevorderen. 

2. Innovatie is het allert reageren van een bedrijf op zijn markt. Het is een 
fundamentele plicht van het bedrijfsleven ten aanzien van de samenleving steeds 
opnieuw tè innoveren. 

3. Voor het midden- en kleinbedrijf én voor de dienstverlenende organisaties is 
de relatie met overheidsinstanties niet optimaal. De overheid dient innovaties 
te stimuleren d.m.v. een subsidiebeleid dat tot doel heeft het innovatief ver
mogen te verhogen. De overheid dient de relatie van het midden- en kleinbedrijf 
en de dienstverlenende organisaties met de innovatieve instellingen, b.v. het 
TNO, te onderzoeken. en een actieve rol te vervullen inzake de kleinere bedrij
ven, omdat voor hen het TNO b.v. moeilijk toegankelijk is. 

4. De politiek dient de noodzaak van sociale innovaties beter tot uitdrukking te 
brengen. · 

5. Er dient meer aandächt te worden besteed aan het instituut privé-uitvinders, 
b.v. met het organis~ren van uitvindersbeurzen. 

6. De volgende onderscheidingen dienen in het begrip innovatie aangebracht te worden: 
a. ruime; de maatschappelijke en sociale innovaties 
b. enge; innovaties van technische aard in bedrijven 
c. vertikale; bedrijf, sector, nationaal en internationaal 
d. horizontale; produkt, proces en structuur van de innovatie. 

7. Een interdisciplinaire aanpak van de innovatie is vereist. 
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VERSLAG VAN DE SECTIE: ARBEIDSORGANISATIE 

Onderscheid in enkele hoofdpunten: 
I. De rela-tie tussen innovatie en arbeidsorganisatie. 
II.De innovatie in de arbeidsorganisatie zelf. 

ad I. 

1. De effecten van de innovatie op de arbeidsorganisatie. 
2. De voorwaarden waaraan de arbeidsorganisatie moet voldoen om innovatie moge-. 

l.ijk te maken. 

ad l.Een veelvoorkomend effect is uitstel van arbeid die maar zeer ten dele door de 
··bedrijven zelf opgevangen kan worden. Dit moet wel geprobeerd worden d.m.v. hu
manisering van de arbeid en herscholing. Of elders in de maatschappij in andere 
sectoren. 

ad 2.In verband met de voorwaarden vormen een flexibele en creatieve organisatie de 
kernwoorden. Deze zijn tegengesteld aan de starheid van formele organisaties zo
als de heel erg kapitaal-intensieve bedrijven en van informele organisaties bij 
mensen met gevestigde ~ewoontes en opvattingen. 
De oplossing lijkt te liggen in de autonomie van een kleine groep in het be-

. drijfsleven, de overheid, de gezondheidszorg en dergelijke. De voorwaarden voor 
die autonome groep zijn overdracht van kennis, multiscanning, op verschillende 
plaatsen inzetbaar zijn en inspraakmogelijkheden met een duidelijk kader want 
anders werkt ook de inspraak verstarrend. 
ad II. 
Wanneer de a~tonome groep w~rkelijk een basis is voor de innovatie en de humani
sering van de arbeidsorganisatie dan kan innovatie nagestreefd worden. 
In de gezondheidszorg heeft de laatste 20 jaar wel innovatie plaatsgevonden 
zonder de noodzakelijke humanisering in de arbeidsorganisatie. 

Samengevat is het innovatieterrein in 3 categorieën te verdelen: 
1. Innovaties zijn noodzakelijk en aanwezig. 
2. Er is een contingent voor innovatie aanwezig maar ook starheid. 
3. Er zijn rnagel ijkheden voor innovatie met de relatieve autonomie van mens·en 

die in kleinschaligheid opereren. 
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SLOTTOESPRAAK door W.J. Beek 

Dames en Heren, 

Allerelevante aspecten over innovatie zijn deze dag wel naar voren gebracht,· 
ofschoon de secties niet geheel uit de verf zijn gekomen. · 

Hetprobleem is lijnen te ontdekken, van politieke beweging naar politieke 
actie, m.a.w. ik moet zien de bijdragen van Elida Wessel en van Boudewijn 
Nederveen:het politiek appèl en de vraag naar de pragmatische uitvoering, 
te brengen tot een huwelijk dat niet mislukt. · 

Ik heb drie politieke hoofdlijnen kunnen vaststellen~ 
1. De draa·gvlaktheorie die zegt dat cultureel gewenste en collectieve voor

zieningen· alléén kunnen worden betaald uit de marge van de economische 
groei, moet worden herzien. -

2. Socialisatie van de markt is nodig. 
Deze twee punten leiden tot: 

3. Ons wetenschapsbeleid moet door de bocht. 
Dat wetenschapsbeleid is eigenlijk stilzwijgend tot stand gekomen in 100 
jaar eenzaamheid. 

ad .1. De draagvlaktheorie: 
Het. primaat dat wij aan de sociaal economisc-~ driehoek geven, dient te wor
den herzien. Jan Terlouw zei het al: Er is een kt,.mstmatige scheiding tussen 
het maatschappelijke en het .economische systeem. En Wálter Zegveld zei het: 
De relatie tussen de kwaliteit van het bestaan en de economische welvaart is 
niet eenduidig, zeker niet als de welvaart reeds boven de directe behoefte
bevrediging uitgaat. En Elida Wessel zei het in haar vele voorbeelden, waar
in zij kwam van een mensbeeld naar een maatschappij-beeld. En Boudewijn 
Nederveen zei het op zijn manier, uitgaande van de andere kant van de be
hoefte, n.l. van de nijverheid: er is een relatie tussen wetensthapsbeleid en 
bijvoorbeeld exportbevordering; tussen ~verheid en industrie. 
Dit is de eerste conclusie van deze dag: 
De post~ndustri~le maatschappij ~ordt gekenmerkt door het feit dat alle be
langen·g.roèpen erkennen dat de samenleving een taak .heeft .ten aanzien van pro
duktie, goederen en diensten.Dus niet alleen, zoals vóór Wereldoorlog II, 
ten aanzien van mac·ro-economi sche doelstellingen, maar ook ten aanzien van 
het industriebeleid, een kwalitatief arbeidsbeleid en het wetenschapsbeleid. 
De gegeven voorbeelden zijn aan te vullen om te laten zien wat er in een 
industriële samenleving fout gaat wanneer de blik té eenzijdig gericht is -
op de sociaal economische factoren en waarin cultuur als afgeleide daarvan, 
volgens het principe welvaart is welzijn, wordt beschouwd. 
De volgende spanningsvelden tussen harde en zachte werkelijkheid werden door 
Elida Wessel gesignaleerd: Wetenschapsbeleid en techniek (zacht) versus 
economische groei (hard). Onderwijs versus de kwantitatieve en kwalitatieve 
arbeidsmarktontwikkeling. Ontwikkelingshulp versus de internationale arbeids
verdeling. De sociale organisatie versus het produktieproces. Het buitenlandS 
beleid ver~us de economische groei die· via het wetenschapsbeleid wordt nage
streefd. Walter Zegveld: Kwalitatief bestaan versus economische ontwikkelïng. 
Het is het spanningsveld tussen hebben en zijn, dat'Elida Wessel zo duidelijk 
schetste. Omdat zij dat zo goed deed, lees ik voor haar en voor U een gedicht 
van Hoornik, opdat U dit dilemma nogmaals goed aanvoelt. 
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Hoprnik: Hebben en Zijn. 

"Op school stonden ze op het bord geschreven: 
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. 
Hiermee was tijd, was eeuwigheid aangegeven, 
de ene werkelijkheid, de and're schijn. 

Hebben is niets, is oorlog, is niet leven, 
is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn Js boven die dingen uitgeheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn. 

Hebben is hard, is lichaam, is twee borsten, 
is naar aarde hongeren en dorsten, 
is enkel zinnen, enkel botte plicht. 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar sterren kijken 
en daarheen 1 àngzaam worden opge 1 i cht." 

Hoe leven we met dit dilemma? We zullen mijns inziens dat dilemma beter moe
ten inbrengen in de organisatie van de (Rijks) overheid. En ik denk dat ik 
dat voor de partij een beetje kan bevorderen in de commissie Organisatie Rijks
overheid, in navolging van de commissie Van Veen en de commissie ~titaco,die nu 
onder leiding van Vonhoff start. Mogelijkheden zie ik daartoe, maar dit is niet 
het moment om daar uitvoerig op in te gaan. 
ad. 2. Socialisatie van de markt. 
Van deze herziening van de draagvlaktheorie komt men tot de verdere gedachten 
over de rol van de overheid. De herziene draagvlaktheorie houdt in dat de 
economie niet alleen de cultuur betaalt, maar dat cultuur een voorwaarde is van 
humane bedrijvigheid en dus van economie. 
Jan Terlouw sprak daarover: de overheid zal alléén het kader stellen en niet 
zelf tot innovatie overgaan. 
Walter Zegveld sprak erover: de privé- en de publieke sector moeten samenwerken. 
Bij monde van de overheid zal de samenleving de vraag meer benadrukken 
Elida Wessel duidde het aan met het ~jzenop de behoefte aan een consumenten
beleid. 
Boudewijn Nederveenverwoordde de behoefte van de industrie, toen hi.i sorak over 
de relatie overheid en industrie (in een TNO svmoos.ium) over innovatie: de over
heid moet de infrastructuur scheooen.Ook toen hij aangaf hoe grote industrieën 
kleine kernen van nieuwe, gewenste activiteit met overheidssteun zouden kunnen 
afscheiden. 
Toch stuiten we hier op een nieuw dilemma. 
We constateren dat grote eenheden, niet alleen bureaucratisch ZlJn, maar· ook 
ten gevolge v.an hun ongunstige verhouding van eenheids- en vaste kosten, zoeken 
naar markten die reeds een grote omvang hebben. Grote eenheden onderhouden en 
vernieuwen wat bestaat, maar beginnen zelden iets echt nieuws. 
Dit is geen kritiek. Dit is feitelijk en logisch te begrijpen, Grote eenheden 
zijn niet echt innovatief. Het echte nieuwe begint klein. 
Het dilemma is nu· dat we het kleine willen bevorderen door de hulp in te roepen 
van de grootste ondernemer- in ons land, de staat. 
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Jan Terlouw heeft in mlJn ogen vOlledig gelijk wanneer hij stelt dat de staat 
als uitvoerder van dit programma, d.ie het kleine wil bevorderen, zal misluk
ken door zijn aàrd van groot ondernemer. In dat geval zou hij zich ·meer en 
meer richten op "big science"; b.v. militair, research, ruimtevaart en kern
energie, zaken waaraan wij m.i. minder behoefte hebben vanwege onze zeer kleine 
thuismarkt. 
Het zou trouwens tot nog een ander dilemma leiden bij de staat zelf, namelijk 
tussen zijn taak als hoeder van het algemeen be.lang en als ondernemer. Deze 
taken zullen meer en meer gaan botsen. Vandaar dat vandaag de wens i~ uitge
sproken van socialisatie van de markt.Dat wil zeqqen: niet de productie, het 
aanbod, riqide laten voorschrijven ~oor de samenlevinq en de overheid, dat i~ 
de dood in de pot, maar fondsen vrij maken voor de qewenste produktie van 
qöederen of diensten die niet of noq niet economisch rendabel kunnen worden 
qeproduceerd en deze produktie qunnen aan de producent die ze het mèest econo
misch leveren kan. Het betreft het bevorderen van het aanpassingsvermogen van 
onze industrie aan de markt die zich van tevoren niet bekend maakt, die je 
moet heTpen zoeken. 

ad 3. Het wetenschapsbeleid. 
De onderzoekstructuur in Nederland is a-typisch ten opzichte van die in de om
rinqende landen. 
1. 8et ohderzoekbud~et telt na aftrek van het "budget voor pronkobjecten": 

militair, ruimteÇaart en kernenergie, voor alle landen 1 ~ 1,3% van het Bruto 
Nationaal Produkt. Voor Nederland bedraagt het 1,8% van het BNP; het is dus 
hoog.. . 

2. Wanneer mén dat verdeelt·in exploratief, vernieuwend en in ondersteunend 
·werk,respectievelijk lange termijn, middellange termijn en korte termijn 
werk, dan is die verdeling om ons heen 10- 25% exploratief, 15- 30% ver
nieuwend en 75 - 60% ondersteunend. In Nederland is 30% exploratief, 20% 
vernieuwend en 50% ondersteunend, dus sterk op de lange termijn (op explo-
ratie) gericht. - . . 
Onze cultuur lijkt ingesteld op het kennen-om-het-kennen en niet op het ken
nen-om--er-iets-mee-te-doen. De caricatuur van onszelf is de volgende: we 
worden dominee of koopman en vinden dat een goede opleiding daarbij net zo 
min misstaat als goede manieren. 

3. Een relatief groot deel van ons budget voor onderzoek en ontwikkeling is af
komstig van de industrie, voornamelijk van de grote industrie. Dat leidt nièt 
gauw tot het openen van geheel nieuwe markten. Dat heb ik U reeds uitgelegd. 

4. Een gering geheel van onze eigen expertise of kundigheid is gebaseerd op 
zelfverworven kennis (wè1 b.v. in de chemie, maar daar is nauwelijks nog. 
sprake van een voorsprong). Dit hangt samen met de geschiedenis van onze 
industrialisatie en met het feit dat we toch meer handelaar en transporteur 
dan producent zijn. -

De infrastructuur van onderzoek en ontwikkeling in ons land helpt dus onze con
currentie-positie niet .. We hebben een achterstand, ook in de wijze waarop we 
ons onderzoek hebben georganiseerd. 
Daar komt bij dat onze concurrenten·op de wereldm~rkt een cuitureel andere 
benadering hebben. Ik denk met name aan de nieuwe Japans: Taiwan, Korea, Malei
si~, die niet alleen de produ~en en de produktiemiddelen voor de tweede sector, 
de industrie, zullen gaan leveren, maar ook voor de derde sector, de diensten. 
Het verschil is, met woorden van Carry van Bruggen, dat wij ons willen onder
scheiden in anders zijn; in originaliteit en in creativiteit. Zij onderscheiden 
zich in uitnemendheid, in de kunst om.dat wat er reeds is, beter te doen. 
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Als we in Nederlands Indië wat zouden hebben geleerd dan hadden we het kunnen 
weten, met name van de Chinezen. 
In markten die verzadigd raken wint uitnemendheid, kwaliteit en prijs het van 
originaliteit, denk ik. 
Veel ondernemers weten het nog niet, maar het ondernemen begint nu pas echt. 

Nu kan men veel maatregelen voorstellen om in onze situatie verbetering te 
brengen. Ik zal ze niet alle noemen. De ~prekers ~ebben er een aantal genoemd, 
bijvocrbee l d: 
1. Een gericht inkoopbeleid van de overheid, zonder protectionistisch te worden. 
2. Gebruik maken van installatie- en warenwetvoorschriften om de kwaliteit vari 

de prod~ktie te bevorderen. 
3. Het beter beschikbaar maken van "venture"-kapitaal, d.w.z. van investeringen 

voor nieuwe activiteiten. De bank meer invloed geven op het managen van 
nieuwe industrieën. 

4. Integreren van het wetenschapsbeleid met· het beleid van Buiten.l andse Zaken, 
b.v. door het aanstellen van wetenschapsattachê's. 

5. De mobiliteit van de wetenschapper bevorderen, o.a. door êên pensioenregeling 
in te voeren. 

6. Een betere regeling van de octrooiwetgeving met het oogmerk om een tijdelijk 
monopolie te gunnen in ruil voor de openbaarheid, b.v. door: 
a. registratie-octrooien mogelijk te maken; 
b. een octrooibeleid van de overheid te vragen, in samenhang met zijn op

drachtenbeleid, om de publieke sector te voorzien; 
c. revenuen voor uitvinding te gunnen ook aan hen, die de uitvinding in het 

werk doen; 
d. dwangleveranties mogelijk .te maken en 
e. de openbaarheid ook internationaal te regelen. 

7. Het wetenschappelijk onderwijs meer op doen dan op kennen allêên te richten; 
planning, efficiëncy, besluitvorming en toetsing van plannen dienen daartoe 
te behoren. Het is een misvatting dat hiervoor altijd veel geld nodig is. 

8. Rijksnijverheidsconsulenten de rol te laten vervullen van bemiddelaars tussen 
TNO, universiteiten enTH's enerzijds, en het klein- en middenbedrijf ander
zijds. 

Deze maatregelen zijn natuurlijk aan te vullen met andere zinnige maatregelen. 
Laten we het hierbij houden, omdat deze dag onze moge.l ijke uitgangspunten heeft 
verdiept, n.l.: 
I. Politiek zal het dilemma tussen hebben en zijn moeten worden uitge.werkt en 

de draagvlaktheorie moeten worden verbreed .. 
JI. De idee van de socialisatie van de markt (en niet die van de socialisatie 

van het aanbod) zal moeten warde~ uitgediept. 
I I I. De "human capacity", onze enige grondstof die we in overvloed hebben, 

moeten we beter gaan gebruiken door de infrastructuur van onderzoek en ont
wikkeling te verbeteren. 
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