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Gevestigde orde is vaak een belemmering voor kleine en
vernieuwende onderneming

Duurzame economische groei vergt innovatie en
innovatie vergt ondernemerschap. Kleine en grote
bedrijven hebben hierin verschillende capaciteiten en
kunnen elkaar aanvullen. Grotere bedrijven hebben meer
specialistische kennis, meer middelen, meer toegang tot
markten en tot beleidsmakers - zeker ook in Brussel. Het
zijn echter vaak kleine, nieuwe bedrijven die met de meer
baanbrekende innovaties komen, en met de innovaties die
voor de gewenste snelle evolutie naar een duurzame
economie noodzakelijk zijn.

Er stapelen zich aanwijzingen op dat grote bedrijven
vanuit hun gevestigde praktijken, denk- en werkwijzen,
investeringen en belangen de duurzame innovaties door
kleine, nieuwe, opkomende bedrijven tegenhouden of
kapen wanneer die doorbreken. Soms worden die
innovaties niet overgenomen om ze toe te passen maar
om ze te vertragen om daardoor het leven van bestaande
producten te rekken. Grote bedrijven hebben de mond vol
van duurzame innovatie en doen mee aan allerlei overleg,
en dragen ogenschijnlijk bij, maar in feite zitten ze vaak
aan tafel om ontwikkelingen tegen te houden of te rekken
als die niet in hun straatje passen, of om hun zicht op

ontwikkelingen bij te houden zodat ze tijdig in kunnen
springen als innovaties zich onverhoopt toch doorzetten.

Dit is allemaal niet verbazingwekkend. Het is naief te
denken dat grote bedrijven initiatieven zullen nemen of
ondersteunen die afbreuk doen aan hun gevestigde
posities en investeringen. Je moet niet van een olieman
verwachten dat hij haast maakt met alternatieve
brandstof, evenmin als je van een slager verwacht dat hij
zich inzet voor vegetarisch voedsel.

Er zijn vaak ook gemakkelijk plausibel lijkende
argumenten tegen duurzame innovatie te vinden. De
innovatie past niet bij bestaande infrastructuur, of bij
bestaande technische standaarden, of opleidingen, of bij
bestaande eisen van veiligheid, of draagt niet snel genoeg
bij aan winstgevendheid. Daar liggen geldige
overwegingen die bij de afweging betrokken moeten
worden, maar dan wel kritisch. Ze worden al te
gemakkelijk als dooddoener gebruikt, terwijl het in feite
gaat om bescherming van gevestigde belangen in de vorm
van bestaande producten en investeringen. Obstakels zijn
niet altijd een kwestie van boze opzet maar ook van
vastgeroest zijn in dogma, routine, blindheid en
verouderde concepten.

De invloed van de gevestigde orde van bedrijven wordt
versterkt door de overheid die beleid vormt en uitvoert in
samenwerking met de grootste bedrijven. Dat is
begrijpelijk omdat die bedrijven de kennis, mensen, tijd,
ervaring en retorische vaardigheden hebben om het
overleg te voeren. De kleine bedrijven die bezig zijn met
de meer baanbrekende innovaties welke bestaande
competenties en investeringen bedreigen zijn onbekende
buitenstaanders. Zij hebben ook de tijd en middelen niet,
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en kunnen de ambtelijke beleidstaal niet verstaan. Het is
ook relatief duur voor de overheid om die ondernemers te
traceren en te benaderen en het is soms ongemakkelijk
om met deze 'doeners' te communiceren. Anders gezegd:
de transactiekosten zijn hoog.

Er zijn dus begrijpelijke institutionele redenen waarom de
overheid zo te werk gaat, maar dat neemt niet weg dat de
gevolgen nadelig zijn voor ons land. Er wordt wel eens
gesproken van de 'bv Nederland'. Dat is een passende
term. De leiding van die bv zit voor een belangrijk deel
bij enkele grote bedrijven. Willen we echt een andere
koers varen, in de richting van een duurzame
samenleving, dan is dit funest. We lopen door obstakels
in duurzame innovatie achter bij het buitenland. Leiding
door grote bedrijven geeft lijdzaamheid. Die bedrijven
mogen niet langer de aanjagers en koplopers tegenhouden
maar moeten door hen worden opgejaagd.

Onderzoekers van innovatie zoals wij, horen al jaren
uiteenlopende verhalen over al deze obstakels. We zijn
echter niet geneigd tot complottheorieën en vermoeden
dat ondernemers ook wel eens hun eigen mislukken
afschuiven op anderen. Ondernemen is risico nemen en
dan moet je niet zeuren over obstakels. Soms durven
ondernemers man en paard niet te noemen uit angst voor
nadelige gevolgen, of hebben een
geheimhoudingsverklaring getekend.

De opeenstapeling van gevallen houdt echter aan en ze
zijn te plausibel om nog verder te negeren. Een aantal
gevallen is genoemd in een WRR-rapport over innovatie
van mei 2008. Maar daar is weinig reactie op gekomen.

Ook wij komen steeds weer nieuwe gevallen tegen, als lid
van een adviesraad van het SUSTenable Forum voor
innovatieve ondernemers in duurzame producten en
diensten. Die signalen zijn ook afkomstig van succesvolle
ondernemers.

De maat is vol, er wordt verdere actie gevraagd. We gaan
al die gevallen verzamelen, ontwikkelen op basis daarvan
een dossier en leggen dat aan de politiek voor. Daarbij
passen we hoor en wederhoor toe en voegen aan dat
dossier een analyse toe van de verschillende wijzen
waarop duurzame ondernemers in hun succes belemmerd
worden door gevestigde belangen en praktijken. We
roepen ondernemers op om met nieuwe gevallen te
komen en aan te geven hoe ze worden tegengewerkt.
Maar dan wel overtuigend en met feiten gestaafd.

Bart Nooteboom is hoogleraar Innovatiebeleid aan de
Universiteit van Tilburg en Marko Hekkert is hoogleraar
Dynamiek van Innovatiesystemen aan de Universiteit van
Utrecht.

Illustratie: Hein de Kort

LOAD-DATE: April 30, 2010

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Krant

JOURNAL-CODE: HFD

Copyright 2010 Het Financieele Dagblad B.V.
All Rights Reserved

Page 2
Grootbedrijf smoort innovatie Het Financieele Dagblad 30 april 2010 vrijdag


