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ı Hoe rekbaar is de wereld? ı Visie op 2012 ı

Voorwoord

“Nieuwe vragen stellen, nieuwe
mogelijkheden zien, oude problemen
vanuit een nieuwe invalshoek
beschouwen; allen vereisen een
creatief verbeeldingsvermogen dat
doorslaggevend is voor echte
wetenschappelijke doorbraken.”

Aldus de even eenvoudige als uitdagende kijk van Albert
Einstein op wetenschappelijke vernieuwing. Dit inzicht is
onverkort van toepassing op innovatie en technologische vooruitgang in het bedrijfsleven. Innovatie en
technologische vooruitgang zijn randvoorwaarden voor
het voortbestaan van iedere onderneming. Zeker tegen
de uitdagende economische achtergrond van dit
moment is het van cruciaal belang om steeds de meest
hoogwaardige kwaliteit producten te kunnen leveren,
aangevuld met een uitstekende dienstverlening, tegen
de laagst mogelijke prijs. De rekbaarheid van de ondernemer wordt daarbij continu op de proef gesteld.
Daarnaast zijn innovatie en technologische vooruitgang
bittere noodzaak om de vele uitdagingen die de
mensheid van oudsher ondervindt, te overwinnen.
Sommige uitdagingen worden alleen maar groter. Denk
aan de wereldvoedselvoorziening en -zekerheid op de
lange termijn, de klimaatverandering in combinatie met
het mondiale energievraagstuk, of de beperkte beschikbaarheid van schone lucht en schoon drinkwater. Onder
de juiste - grotendeels beleidsmatig vorm te geven omstandigheden kan het innovatieve vermogen worden
gesmeed tot het spreekwoordelijke mes dat aan twee
kanten snijdt; succesvolle ondernemers dragen met
slimme producten en innovatieve processen bij aan de
oplossing van de grote knelpunten van onze tijd.

Een volledig beeld van de rol van innovatie en technologische vooruitgang in de rekbaarheid van de wereld is
uiteraard niet te schetsen in een beknopte studie. Maar
de belangrijkste aspecten lichten we er wel uit. Zo
constateren we dat de productiviteitsgroei die uit
innovaties voortvloeit in toenemende mate de
stuwende kracht achter economische groei in onze
vergrijzende samenleving wordt. En die groei is nodig
om de draagkracht te ontwikkelen onder de zware
staatsschuldenlast die de crises van de afgelopen jaren
hebben nagelaten. Ter versterking van het Nederlandse
innovatieve vermogen zijn daarbij extra investerings
uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling gewenst, maar
ook een kwaliteitsslag in het hogere onderwijs.
Daarnaast moet actief worden gewerkt aan de
verspreiding van (theoretische) kennis in de vorm van
publiekprivate samenwerking. Die verspreiding van
kennis kan ook op mondiaal niveau extra impulsen
geven. Bijvoorbeeld in ‘s werelds snelst groeiende afzetmarkten van de toekomst - China en op termijn India waar men probeert een transitie te bewerkstelligen van
een industriële naar een duurzame en innovatieve
economie. Voor wat betreft de mondiale voedsel
voorziening en -zekerheid constateren we dat het
innovatietempo wordt vertraagd door bijvoorbeeld
onvolledige toegang tot de mondiale databanken die

4

ı Visie op 2012 ı Hoe rekbaar is de wereld? ı

ı Voorwoord ı

genetische informatie van plantenrassen bevatten.
Bovendien stuit een deel van de biotechnologie bij
sommige maatschappelijke groeperingen op ethische
bezwaren.
Naast de winst die nog te behalen is uit het breder
toepasbaar maken van bestaande technologie, is er ook
nog veel vernieuwing mogelijk via de meest recente
doorbraaktechnologie, namelijk de ICT-revolutie. Zo
zien wij bijvoorbeeld een grote potentiële toegevoegde
waarde van de hieruit voortvloeiende sociale media.
Deze worden nu al ingezet om producten en diensten
beter te kunnen koppelen aan consumenten, ten
behoeve van efficiëntere en effectievere marketing
strategieën, maar leiden ook tot een toenemend
belang van branding en - als keerzijde - het risico
van imagoschade.
Al met al zien wij vooral een wereld die kansen biedt
voor creatieve, innovatieve oplossingen en dat alleen
al mag u als ondernemer optimistisch stemmen. Ook
voor de Rabobank speelt innovatie een strategische
sleutelrol. Zo zijn we met onze betaaldiensten al jarenlang toonaangevend, ook in de nieuwste trend van het
contactloos betalen. Daarnaast wordt de zakelijke markt
in toenemende mate in staat gesteld om via een

vernieuwend platform - RaboTransact - marktinformatie
aan producten te koppelen en dit direct in een
gewenste transactie om te zetten. Maar wij hebben
ook belang bij het faciliteren van innovatie door onze
klanten. Zo introduceerde Rabobank Rotterdam bijvoorbeeld de Innovatielening. Omdat geld geen barrière
mag zijn voor innovatie, dat is het idee.
Geflankeerd door faciliterend en stimulerend beleid
kunnen creativiteit en innovatie de rek geven die
we hard nodig hebben. Samen met onze macroeconomische Visie op 2012 en verder geeft deze
themabrochure u een geïntegreerde kijk op de
financieel-economische wereld zoals Rabobank die
ziet. Onze blik is daarbij verrijkt door interviews met
ondernemende experts uit het veld waarvan u de
verslagen in deze brochure aantreft. Wij willen hen
hartelijk bedanken voor hun tijd en vakkennis.
Tot slot wil ik u allen veel leesplezier wensen en boven
alles een succesvol, gezond en gelukkig 2012.

Sipko Schat
Raad van bestuur
Rabobank Groep
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Groeimotor van de toekomst

Innovatie en technologische vooruitgang zijn al eeuwenlang de bepalende
factoren voor de ontwikkeling van onze welvaart. Economische groei is
daarin een belangrijk facet, maar de impact ervan reikt veel verder.
Belangrijke knelpunten in de duurzame benutting van schaarse
grondstoffen werden en kunnen ook in de toekomst worden aangepakt
met innovatieve oplossingen en de toepassing van steeds hoogwaardigere
technologie. Dit geldt ook voor de uitdagingen in de voedselvoorziening
voor de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen in de afstemming
van het aanbod van goederen en diensten op consumentenvoorkeuren.
In economische zin, kijkend naar de staatsschuldenproblematiek van het
moment en de demografische trend van vergrijzende bevolkingen,
constateren we dat innovatie en technologische vooruitgang een steeds
belangrijkere bron van groei zullen worden.
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Productiviteit, technologische vooruitgang en
innovatie
Economische groei kent drie dragers, te weten groei
van de beroepsbevolking, groei van de kapitaalgoederenvoorraad en technologische vooruitgang, zoals die
kan worden afgelezen in de groei van de productiviteit.
Het belang van deze productiviteitsgroei als bron van
economische groei zal gaan toenemen doordat het
arbeidsaanbod in onze vergrijzende samenleving in
de komende decennia veel minder gemakkelijk uit te
breiden zal zijn dan in de afgelopen decennia. De hierna
volgende paragrafen zullen deze context messcherp
toelichten. Naast de uitdaging om de arbeidsdeelname
te verhogen, ligt er daarmee ook een duidelijke
uitdaging om met gerichte investeringen de groei van
de productiviteit te bevorderen. Hoofdstuk 2 zal vanuit
deze invalshoek het Nederlandse innovatieve vermogen
beschouwen. Uit de internationale vergelijking van de
verschillende facetten die het innovatieve vermogen
karakteriseren, is ook duidelijk te maken waar voor
Nederland de grootste stappen vooruit zijn te zetten.
Maar de mogelijke impact van technologische vooruitgang en innovatie reikt veel verder dan de puur economische. Er liggen namelijk ook belangrijke uitdagingen
op het gebied van de voedselvoorziening en -zekerheid,
de klimaatverandering in samenhang met het mondiale
energievraagstuk en de beperkte beschikbaarheid van
drinkwater. Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van
producten en diensten in toenemende mate ingespeeld
op de specifieke wensen van de consument, mede
mogelijk gemaakt door de vooruitgang op het gebied
van internet- en communicatietechnologie. Innovatie
en technologische vooruitgang dienen in dat opzicht

niet alleen om de productiviteit te verhogen, maar
ook om de economische activiteit duurzamer te laten
plaatsvinden en om de productie beter te laten
aansluiten op de vraag. Op bovenstaande vlakken
worden onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen
verricht om de knelpunten weg te nemen, of deze
aanmerkelijk te verminderen. Wij lichten er in deze
brochure een aantal uit.
Zo gaan we in hoofdstuk 3 in op de uitdagende transitie
waar China voor staat om haar economie om te vormen
van ’s werelds grootste fabriekshal naar een duurzame
en innovatieve economie. DSM licht tegen die achtergrond toe hoe het hier met haar bedrijfsmodel van de
activiteiten in China op aanhaakt. Hoofdstuk 4 handelt
over het wereldvoedselvraagstuk en concludeert dat
innovatieve oplossingen de sleutel zijn om de ruim 9
miljard wereldbewoners van 2050 te voeden. Planten
zadenproducent Rijk Zwaan legt uit hoe dit kan worden
bereikt door innovatie in de sector ruim baan te geven.
Hoofdstuk 5 ten slotte beschrijft het nut van de sociale
media, een van de uitvloeiselen van de internetrevolutie
van de jaren negentig. Telegraaf Media Groep legt uit
hoe sociale media helpen om producten en diensten
op de juiste, optimale manier aan de consument te
koppelen.
Technologische vooruitgang en productiecapaciteit
Vanuit macro-economisch perspectief leiden innovatie
en technologische vooruitgang tot een verhoogde
productiviteit van arbeid; er kan meer toegevoegde
waarde worden gecreëerd bij een gegeven inzet van
werknemers. Dat kan bijvoorbeeld de vorm aannemen
van mechanisering van de productie, dat wil zeggen
7
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Figuur 1: Trend en schommelingen in BBP-groei
miljard
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Figuur 2: Bijdragen aan de economische groei
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meer machines per werknemer. Maar het kan ook door
een slimmere benutting van mensen en machines, dat
wil zeggen in de vorm van bijvoorbeeld proces
innovatie.1 Tegelijkertijd is het wel van belang om te
realiseren dat productiviteitsverhoging vooral een
groeipijler is op de langere termijn. Het is daarmee geen
wondermiddel waarmee we ons bijvoorbeeld heel snel
door de huidige economische laagconjunctuur heen
kunnen worstelen.

goederenvoorraad wel sneller kunnen groeien, maar
heeft men er door de lagere groei van de vraag naar
goederen en diensten voor gekozen dit niet te laten
gebeuren. Als laatste kan de productie dermate hard
terugvallen dat men met hetzelfde aantal kapitaalgoederen en arbeidskrachten ineens minder produceert.
En weer geldt dat dit niet komt doordat men daadwerkelijk minder productief is geworden, maar doordat
het productiepotentieel tijdelijk wordt onderbenut.

Op korte termijn worden ontwikkelingen in het Bruto
Binnenlands Product (BBP) namelijk vooral bepaald door
veranderingen in de vraag naar goederen en diensten.
Daardoor schommelt het werkelijke BBP rond een
langetermijntrend (figuur 1), bepaald door de aanbodzijde van de economie, ofwel het productiepotentieel.
Dit potentieel hangt af van de beschikbare hoeveelheid
arbeidskrachten, de kapitaalgoederenvoorraad en het
niveau van de productiviteit. Ook op de korte termijn
kan de productiegroei worden beschreven aan de hand
van deze factoren (figuur 2), maar de ontwikkelingen
daarin worden dan niet zozeer bepaald door wat
mogelijk is, maar wat gezien de vraag naar goederen
en diensten daadwerkelijk gebeurt. Zo neemt de werkgelegenheid af in tijden van lagere economische groei
en recessie, waardoor ook de productie afneemt. Dit
was in 2002-2004 en in 2009 het geval. Dit kwam
nadrukkelijk niet doordat er minder arbeidskrachten
beschikbaar zijn, maar doordat de beschikbare arbeid
minder is ingezet. De lagere investeringsgroei leidt
bovendien tot een geringere toename van de kapitaalgoederenvoorraad. In 2009 nam de kapitaalgoederenvoorraad zelfs af, doordat de bruto investeringen lager
waren dan de afschrijvingen. Ook hier zou de kapitaal-

De schommelingen in de productiviteitsgroei op de
korte termijn hebben dus vooral te maken met het
onderbenutten of juist overbenutten van het productiepotentieel. Op langere termijn speelt productiviteitsgroei juist een stuwende rol in de groei van de
economie. Tussen 1996 en 2008 was de gemiddelde
jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in de
commerciële sector 3,1% en bijna de helft daarvan werd
gerealiseerd door productiviteitsgroei. In figuur 2 is
bovendien zichtbaar dat de rol van de productiviteitsgroei in 2003-2008 veel groter was dan in de periode
1996-2002. Het belang van productiviteitsgroei is
daarmee in het afgelopen anderhalve decennium al
toegenomen.
Vergrijzing en staatsschuldenproblematiek
Het belang van innovatie en technologische vooruitgang neemt de komende decennia alleen maar verder
toe. De staatsschuldenproblematiek, die als rode draad
door onze Visiebrochure2 loopt, vraagt namelijk om een
structurele verhoging van de economische groei.
Daarmee kan dan op termijn voldoende draagkracht
komen onder de enorme schuldenlast die sommige
landen met zich mee moeten torsen. Tegelijkertijd leidt
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Figuur 3: Demografie en economische groei
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Figuur 4: Vergrijzing daagt heel Europa uit
%-punt
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de demografische trend van vergrijzende bevolkingen
ertoe dat die extra activiteit in de toekomst met minder
mensen moet worden gegenereerd. Bovendien zorgt
diezelfde vergrijzing voor een toename van dienst
verlening in de zorg, waar zowel productiviteitsniveau
als -groei lager liggen dan het gemiddelde van de rest
van de economie.
Voor het macro-economisch groeipotentieel is vooral
van belang te realiseren dat de potentiële beroeps
bevolking (de bevolking in de werkzame leeftijd)
afneemt. Dat zet de komende decennia een rem op de
potentiële groei. Dit geldt niet alleen voor de groei van
de totale productie, maar ook voor de productie per
hoofd van de bevolking. Sterker nog, het negatieve
effect van vergrijzing op de ontwikkeling van de Nederlandse productie per hoofd van de bevolking is al op
gang gekomen ver voor de daadwerkelijke daling van
de potentiële beroepsbevolking. Dit komt doordat de
groei van de totale bevolking niet hetzelfde verloopt als
de groei van de bevolking in de werkzame leeftijd
(figuur 3). Het positieve effect van de ontwikkeling van
de bevolkingsopbouw op de groei van de productie per
hoofd van de bevolking bedroeg van 1967 tot en met
1994 gemiddeld 0,6%-punt per jaar. Vanaf 1994 groeit
de totale bevolking echter sneller dan de bevolking in
de werkzame leeftijd, en tot en met 2010 was de gemiddelde rem die dit op de potentiële economische groei
zette 0,15%-punt per jaar. Dat wil overigens niet zeggen
dat we daarmee, in termen van bestedingen per hoofd
van de bevolking, ook per definitie minder welvarend
zullen worden. Deels worden namelijk de pensioen
besparingen aangesproken, waardoor de bestedingen
aan goederen en diensten op peil kunnen blijven, maar

deze zullen in toenemende mate vanuit het buitenland
moeten worden geleverd. De collectieve voorzieningen
moeten echter wel uit een minder snel groeiende belastingbasis worden gefinancierd, wat betekent dat er aan
scherpere keuzes niet te ontkomen valt.
		

De komende jaren gaat een grote groep mensen die in
de naoorlogse geboortegolf werd geboren met
pensioen. Hierdoor zal de bevolking in de werkzame
leeftijd de komende jaren gaan dalen, waardoor hun
aandeel in de totale bevolking nog sneller zal afnemen.
De komende decennia zal de demografische rem op de
groei van de productie per hoofd van de bevolking dus
nog sterker zijn dan in de afgelopen tien jaar. Nederland
is daarin niet uniek. Ook in de landen om ons heen zal
dit het geval zijn (figuur 4).
Wedden op twee paarden: 
productiviteit én participatie
De demografische vooruitzichten schetsen de grenzen
van de ontwikkeling van het arbeidsaanbod. Binnen de
kaders van wat we beschouwen als werkzame leeftijd,
geven ze aan hoeveel ruimte er is voor groei van het
arbeidsaanbod. De werkelijke ontwikkeling van het
arbeidsaanbod wordt echter ook bepaald door de
arbeidsdeelname die uit de potentiële beroepsbevolking daadwerkelijk voortvloeit, de participatiegraad.
De participatiegraad geeft de werkelijke beroeps
bevolking ten opzichte van het potentieel weer. Deze is
in Nederland sinds het eind van de jaren tachtig fors
toegenomen (figuur 5). De daling van de groei van de
potentiële beroepsbevolking is in de jaren negentig
en het eerste decennium van deze eeuw meer dan
gecompenseerd door de hogere arbeidsdeelname. Een
9
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Figuur 5: Participatie duwt arbeidsaanbod 
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verdere benutting van de productiefactor arbeid kan
ondanks de daling van de bevolking in de werkzame
leeftijd ook in de toekomst nog worden gerealiseerd
door een hogere participatiegraad. Maar hoe hoger
de participatiegraad reeds is, des te moeilijker een
verdere verhoging te realiseren zal zijn. Overigens is er
in de Nederlandse context ook bij een gelijkblijvende
participatiegraad nog een verdere benutting van het
arbeidspotentieel mogelijk, maar dan moeten we wel
bereid zijn om onze deeltijdcultuur (gedeeltelijk) op te
geven en/of ons werkzame leven te verlengen in de

vorm van een (verdere) verhoging van de pensioen
leeftijd. Hierbij moet worden opgemerkt dat BBP slechts
een beeld van welvaart in enge zin geeft, waarbij een
component als vrije tijd niet is meegenomen.3 En zelfs
met bovenstaande aanpassingen zal het een uitdaging
zijn om de indrukwekkende groei van de arbeidsbenutting van de jaren negentig weer terug te krijgen. De
rem van de vergrijzing wordt namelijk aanzienlijk. Het
belang van productiviteitsgroei als bron van economische groei zal hierdoor - zoals hiervoor reeds opgemerkt
- de komende decennia gaan toenemen.

0

De Oslo Manual (2005) hanteert een nog veel breder begrip van innovatie, namelijk “de implementatie van een nieuw of
significant verbeterd product (goed of dienst), proces, marketingmethode of organisatiemethode in de bedrijfsvoering, in
externe relaties of in een ander type organisatie.”
2
Zie Rabobanks Visie op 2012: Hoe rekbaar is de economie?
3
Zie Rabobank Special 11/08 voor meer informatie over het meten van welvaart en welzijn.
1
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Hoe groot is De innovatiekracht
van Nederland?

Hoofdstuk 1 beschrijft het belang van innovatie voor duurzame
economische groei. Overheden in ontwikkelde landen zien
innovatie als een manier om de groeicijfers van de afgelopen
decennia te continueren, terwijl opkomende landen het zien als
een manier om de achterstand op geïndustrialiseerde landen in te
lopen. Helaas zijn niet alle landen even succesvol in het stimuleren
van innovatie. In dit hoofdstuk worden de innovatieve prestaties
van Nederland vergeleken met die van enkele grote economieën
met behulp van onze recent ontwikkelde Rabo Innovatie Index (RII).
Naast dit internationale perspectief gaat dit hoofdstuk in op
passende beleidsmaatregelen voor Nederland om innovatie in de
toekomst te bevorderen.
11
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Innovatie meten
Het meten van innovatie op een manier die bruikbaar is
voor beleidsdoeleinden is bijzonder moeilijk gebleken.
Het wezenlijke probleem is dat iedere innovatie uniek is.
Sommige innovaties (bijvoorbeeld de uitvinding van de
telefoon of de pc) leiden tot compleet nieuwe marktsectoren, terwijl andere handig, maar niet grensverleggend zijn (zoals de upgrade van de iPad1 naar iPad2).
Het meten van innovatie is ook een statistische uitdaging. In de eerste plaats zijn directe officiële
metingen van innovatieve productie in veel landen vaak
niet beschikbaar. Dit geldt in het bijzonder wanneer
innovatie breed wordt gedefinieerd, zoals wordt aanbevolen in het Oslo-handboek (zie voetnoot hoofdstuk 1).
Bovendien is het onduidelijk welke factoren elkaar
onderling beïnvloeden onder de specifieke omstandigheden binnen een bepaald land. Veel factoren zullen
zich niet in elk land op dezelfde manier ontwikkelen.
Ondanks al deze problemen denken wij dat het zinvol is
innovatie te meten om zo economieën met elkaar te
vergelijken en contrasten zichtbaar te maken. Met dit
doel hebben wij een samengestelde indicator ontwikkeld, de RII - Rabo Innovatie Index - om een ‘objectief’
kader vast te stellen voor het meten van innovatie. We
willen in het bijzonder de belangrijkste economieën4
rangschikken van meest naar minst innovatief op basis
van een geselecteerd aantal indicatoren.
Voor we de methodologie en de resultaten bespreken,
willen we benadrukken dat deze exercitie zeker niet
zonder gebreken is. Het samenvoegen van verschillende indicatoren tot een eenvoudig meetinstrument
voor de innovatiekracht van een economie kent tal van
complexiteiten. Economieën verschillen immers enorm
van elkaar qua omvang, bevolking en fase van economi-

sche ontwikkeling. Bovendien kan bepaalde informatie
verloren gaan door de keuze voor een beperkt aantal
indicatoren. Ten slotte dwingt de afwezigheid van een
sterke theoretische basis met betrekking tot het
gewicht van elke indicator ons om elke indicator
hetzelfde gewicht te geven. Dit geeft de werkelijkheid
wellicht niet geheel juist weer, aangezien sommige
variabelen onder bepaalde omstandigheden belangrijker zijn bij het bepalen van de innovatiekracht van
een land.
De introductie van onze index
Nadat we naar tal van variabelen hebben gekeken,
hebben we ons gericht op tien indicatoren uit verschillende bronnen waarvan wij menen dat zij ruwweg de
innovatiekracht van een land kunnen meten.5 Vaak is
een afweging tussen precisie en landendekking
gemaakt bij de keuze van de indicatoren die in de RII
zijn opgenomen. De RII bestaat uit twee subindices: de
innovatie input subindex en de innovatie output
subindex (zie figuur 6). Onder de eerste staan twee
kolommen met elementen die in de nationale
economie innovatieve activiteiten mogelijk maken: (1)
menselijk kapitaal en onderzoek en (2) instituties en
omgeving. De eerste kolom omvat het niveau en de
standaard van het onderwijs en de onderzoeks
activiteiten in een land, die de primaire determinanten
zijn van de innovatiekracht van een land. De tweede
kolom beschrijft het bevorderen van een institutioneel
kader dat bedrijfsactiviteiten aantrekt door goed
bestuur en het geven van de juiste bescherming en
prikkels, wat essentieel is voor innovatie. De zakelijke en
politieke omgeving zijn ook van groot belang om
innovatieve ondernemingen en een hooggeschoold
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arbeidspotentieel aan te trekken. De innovatie output
subindex legt het daadwerkelijke bewijs van innovatie
output vast en omvat drie indicatoren die het resultaat
zijn van inventieve en innovatieve activiteiten.
Wanneer de variabelen eenmaal zijn geselecteerd, met
al hun benoemde beperkingen, vatten wij deze samen
in een indexscore om de relatieve posities van de
landen te kunnen interpreteren (tabel 1). Om onze
RII-rangschikking te ‘benchmarken’, hebben wij deze
vergeleken met de ranglijsten die opgesteld zijn door
de INSEAD business school, de Boston Consulting
Group (BCG) en de Economist Intelligence Unit (EIU).6
Figuur 6: Rabo Innovatie Index - indicatoren

RII
Innovatieve input

Innovatieve output

Menselijk kapitaal
& onderzoek

Instituties &
omgeving

R&D-uitgaven
(% van het BBP)

Venture capital-transacties
(% van het BBP)

Wetenschappelijke artikelen
(% van BBP per persoon)

Tertiair onderwijs
(% bruto)

Samenwerking
universiteit/industrie

Octrooiaanvragen
(% van het BBP)

PISA-score: wis- en
natuurkunde, lezen

Rechtsorde

Hightechuitvoer, netto
van weder-uitvoer

Bron: Rabobank

Mate van concurrentie
(enquête)

RII: Onze belangrijkste bevindingen
Wanneer we door de tabel heen lopen, springen enkele
interessante observaties in het oog. De meest opmerkelijke daarvan is dat de Noord-Europese landen (exclusief
Noorwegen) de top-5 in de RII domineren. Eveneens
opmerkelijk zijn de relatief hoge plaatsen van de
Verenigde Staten en Zwitserland in zowel de RII als de
benchmarkindices. Aan het andere uiteinde van het
spectrum bevinden zich de Zuid-Europese landen
(Spanje, Portugal, Italië en Griekenland), die momenteel
met een schuldencrisis kampen. Zij zijn in innovatieve zin
het minst ontwikkeld van alle landen in ons onderzoek.
Dit komt opnieuw goed overeen met de ranglijsten in de
benchmarkindices. Ierland is het enige door de crisis
getroffen perifere land dat een relatief sterke innovatiekracht heeft (we hebben dit in het verleden uitvoerig
besproken - zie bijvoorbeeld ons Economisch Kwartaalbericht 09/2010, Ierland: een sterke economie verzwakt).
Van de BRIC-landen slaagt alleen China erin het beter te
doen dan enkele van de ontwikkelde economieën in ons
onderzoek door hoger te scoren dan de Zuid-Europese
landen. Brazilië en Rusland bevinden zich, niet verrassend, op de onderste plaatsen in de tabel.
RII: De Nederlandse innovatieve prestaties
Nederland staat op de negende plaats in de algehele
RII-ranglijst. Dit is iets lager dan zijn posities in de
benchmarkindices. Figuur 7 toont de Nederlandse
prestaties op alle individuele indicatoren. Hoewel
Nederland bij geen enkele afzonderlijke indicator aan
de top staat, bezet het bij drie indicatoren een plaats in
de top-5 (vierde bij de PISA-score en vijfde bij rechtsorde en octrooiaanvragen). Nederland scoort tamelijk
slecht met zijn relatief lage R&D-intensiteit (twaalfde),
13
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Tabel 1: Rabo Innovatie Index

Land

Rangschikking gebaseerd op
RII INSEAD BCG* EIU**

Zweden
Finland
Zwitserland
Verenigde Staten
Denemarken
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Japan
Nederland
Ierland
België
Noorwegen
Frankrijk
Oostenrijk
China
Spanje
Portugal
Italië
Griekenland
India
Rusland
Brazilië

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
3
1
5
4
7
8
12
6
9
14
10
13
11
15
16
17
18
22
21
20
19

6
3
1
4
7
9
12
5
8
2
15
11
13
10
16
14
17
18
19
20
21
22

* Boston Consulting Group
** Economist Intelligence Unit
Bron: Rabobank

5
3
2
4
8
13
6
1
7
14
11
12
10
9
21
16
18
15
17
22
19
20

die aanzienlijk is gedaald sinds het begin van de jaren
negentig. De particuliere R&D-uitgaven daalden van
1,1% van het BBP in 1990 tot 0,9% van het BBP in 2009.
Volgens onze RII is de andere belangrijke zwakte van de
Nederlandse innovatiekracht de lage deelname aan het
tertiair onderwijs (elfde). Ondanks deze lage ranking is
het aandeel van mensen dat tertiair onderwijs heeft
gevolgd in de afgelopen twee decennia met ongeveer
10 procentpunten toegenomen tot circa 33%. Ten
slotte scoort Nederland relatief slecht op samenwerking
tussen universiteiten en de industrie (negende), hoewel
figuur 7 laat zien dat Nederland het iets beter doet dan
het gemiddelde van de OESO-landen. In feite was in
2008 slechts 36% van de innovatieve Nederlandse
industriële ondernemingen betrokken bij publieke
en/of private samenwerking, wat behoorlijk laag is als je

de vercommercialisering van wetenschappelijk onderzoek wilt vergroten.7
Innovatiebeleid in Nederland
Als Nederland in 2020 een van de vijf beste kennis
economieën wil zijn, zoals nagestreefd wordt door het
Innovatieplatform8, dan dienen de verbetering van de
elementaire kwaliteit van het tertiair onderwijs en het
vergroten van het bevolkingsaandeel dat een tertiaire
opleiding heeft gevolgd, prioriteit te krijgen.
Dit vereist niet alleen een efficiëntere inzet van de
beschikbare middelen, maar ook extra investeringen
in opleiding en onderzoek in de toekomst. Bij de financiering van het hoger onderwijs zou men zich moeten
richten op prestaties en kwaliteit van de programma’s.
Ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van de docenten
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Figuur 7: Nederlandse innovatieve prestaties 
in internationaal perspectief
Dichter bij het middelpunt betekent een
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zouden meer prioriteit moeten krijgen. Meer vrijheid
bij het vaststellen van het lesgeld en een sterkere
concurrentie voor overheidsgelden kunnen leiden tot
een verhoging van de kwaliteit van de aangeboden
opleidingen. Het kan tevens universiteiten prikkelen om
meer programma’s op maat aan te bieden, waarvan
zowel de studenten als de arbeidsmarkt profiteren. Een
tweede zeer belangrijke doelstelling van het Nederlandse innovatiebeleid is het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemingen en publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder universiteiten. De
privaatpublieke samenwerking zou kunnen worden
bevorderd door de financiering van universiteiten deels
afhankelijk te maken van de mate waarin ze hun kennis
verspreiden binnen het bedrijfsleven.
Kort gezegd is het beschikbaar stellen van heel veel
overheidsgeld niet voldoende om de Nederlandse
innovatiekracht te vergroten. Evenmin is dit wenselijk.
Wil innovatiebeleid succesvol zijn, dan is verbetering van
de randvoorwaarden op de langere termijn zinvoller.

Conclusies
Volgens onze Rabo Innovatie Index is Nederland niet
bijzonder innovatief in vergelijking met andere belangrijke economieën. Ondanks het overheidsbeleid hebben
de particuliere investeringen in kennis, onderzoek en
innovatie in Nederland de afgelopen jaren geen gelijke
tred gehouden met de groei van het BBP en blijven
deze achter bij de investeringen in sommige andere
ontwikkelde economieën. Het goede nieuws is dat
enkele passende beleidsmaatregelen ons innovatieve
vermogen in de toekomst kunnen versterken. Als Nederland een plaats wil verdienen in de top-5 van kennis
economieën, dan moet de elementaire kwaliteit van het
hoger en wetenschappelijk onderwijs worden verhoogd
en de privaatpublieke samenwerking verder worden
gestimuleerd.

Wij hebben in deze index de belangrijkste Europese industrielanden opgenomen plus de Verenigde Staten,
Japan en de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).
5
De bronnen omvatten: UNESCO, OESO, Thomson Reuters, de Wereldbank en het Wereld Economisch Forum.
Voor nadere details en de statistische beschrijving van de tien indicatoren zie Rabobank Special 11/07.
6
INSEAD (2011), The Global Innovation Index. BCG (2009), The innovation imperative in manufacturing.
EIU (2009), A new ranking of the world’s most innovative countries.
7
OESO (2006), OECD Economic Surveys: Netherlands 2006.
8
Innovatieplatform (2010), Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020.
4
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China: van producent
tot innovator?
In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat innovatie niet alleen dient om meer
te produceren, maar ook om duurzamer te produceren. De beschik
baarheid van hulpbronnen is eindig en de negatieve externe effecten
van productie kunnen groot zijn. De noodzaak om bestaande
industrieën om te vormen geldt voor veel ontwikkelde landen,
maar zeker voor China.9 De groei van de Chinese economie is
verbazingwekkend. In een tijdsbestek van drie decennia heeft China
zich ontwikkeld van een arm land tot een midden-inkomensland.
Innovatie kan eraan bijdragen dat deze groeicijfers in de toekomst
gehandhaafd blijven en dat genoemde doelstellingen worden
gerealiseerd zonder dat het milieu extra schade oploopt. Volgens de
ranglijst van onze Rabo Innovatie Index (hoofdstuk 2), waarop China
de vijftiende positie bekleedt, is er echter nog een lange weg te gaan.
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Wat is het vertrekpunt?
China heeft al grote vorderingen gemaakt bij de
verbetering van de innovatiekracht van zijn economie.
Tussen 2000 en 2009 is het aantal octrooien dat Chinese
aanvragers kregen verachtvoudigd, terwijl het aantal
Chinese publicaties in internationale tijdschriften op het
gebied van wetenschap en technologie is verdubbeld.

Verder stegen de R&D-uitgaven als percentage van het
BBP van gemiddeld 0,8% tussen 1996 en 2001 tot 1,3%
tussen 2002 en 2007. Ter vergelijking: de Amerikaanse
R&D-uitgaven zijn stabiel gebleven op 2,7% van het BBP.
Wat de bovenstaande getallen echter niet laten zien, is
de kwaliteit van de gepubliceerde artikelen en het
innovatieve gehalte van de meegetelde octrooi
aanvragen. Chinese octrooien worden bijvoorbeeld
vaak toegepast op producten of technieken die slechts
marginaal afwijken van oudere versies. In het algemeen
is de opkomst van China als mondiale economische en
politieke macht het resultaat van het vermogen van de
regering om de vruchten te plukken van decennia van
innovatie in de rest van de wereld, in combinatie met
hoge investeringen in kapitaalgoederen en de inzet van
een reservoir van goedkope arbeid. Tot nu toe is
kopiëren en toepassen, meer dan het uitvinden van
processen en producten, de belangrijkste strategie
geweest bij de ontwikkeling van de Chinese economie.
Op de lange termijn gaat de Chinese technologische
standaard onvermijdelijk die van de technologische
leiders benaderen. Dan moet het op namaak gebaseerde
groeimodel noodzakelijkerwijs omgevormd worden naar
een op uitvinding en innovatie gebaseerd model.
Bovendien heeft de opkomst van China als grootste
industriële producent het milieu ernstig aangetast.
De noodzaak van beleidswijziging
Met het oog op deze ontwikkelingen is de vooruitziende Chinese regering een weg ingeslagen waarbij
innovatie moet leiden tot meer welvaart. Wij constateren dat de noodzaak voor innovatie voortvloeit uit
twee verschillende doelstellingen: de eerste is de trans17
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formatie van de traditionele industrieën en het
aanpakken van een aantal obstakels die momenteel de
ontwikkeling belemmeren. Om dit doel te bereiken zal
China nieuwe manieren moeten vinden om bestaande
technologieën en processen in te zetten. Het tweede
doel is kunnen concurreren met de meest ontwikkelde
landen in de wereld. Dit vereist de ontwikkeling van
nieuwe technieken en processen. Om deze doelstellingen te realiseren, dient China een omgeving te
creëren die innovatie mogelijk maakt, door een goed
opgeleid arbeidspotentieel, de mogelijkheden om
kennis te delen en een cultuur die mensen die nieuwe
wegen durven in te slaan beloont. Deze uitdagingen
worden hieronder uitvoeriger besproken.

Figuur 8: Directe buitenlandse investeringen 
(DBI) China
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De behoefte aan hooggeschoolde arbeid
Alleen met een onderwijsstelsel van hoge kwaliteit zal
het mogelijk zijn om het menselijk kapitaal op te
bouwen dat nodig is om innovatie te bevorderen.
Helaas schiet het huidige Chinese onderwijsstelsel in
een aantal opzichten tekort. Het probleem zit niet
zozeer in het aantal afgestudeerden, als wel in de
kwaliteit van het onderwijs dat wordt geboden aan de
vele studenten die jaarlijks afstuderen. Hoewel Chinese
universiteiten meer afgestudeerden afleveren op het
gebied van wetenschap en technologie dan hun Amerikaanse tegenhangers, staan er slechts zes Chinese
universiteiten op de World University Ranking van
The Times (de top-200). Ter vergelijking: er staan 75
Amerikaanse en 12 Nederlandse universiteiten in.
Klachten, vooral van multinationals, over het gebrek aan
vaardigheden bij deze studenten illustreren eens te
meer de ondermaatse prestaties van Chinese universiteiten. Afgestudeerden zijn naar verluidt te jong en te

onervaren om in dienst te nemen. Bovendien worden
een goed geheugen en gehoorzaamheid in het Chinese
onderwijsstelsel, in tegenstelling tot het onderwijs in de
Verenigde Staten en Europa, beter beloond dan kritisch
denken, terwijl kritisch denken en het vermogen om
de niet-gebaande paden te betreden alom worden
gezien als voorwaarden voor succesvolle innovatie en
wetenschap.
De behoefte aan kennis en overdracht 
van technologie
Het is onwaarschijnlijk dat innovatie tot stand komt in
een isolement. Juist ondernemingen die op de wereldmarkt actief zijn, zijn beter in staat de vruchten te
plukken van bestaande kennis en technologieën. De
openstelling van de economie om gebruik te maken
van buitenlandse expertise is een van de belangrijkste
successen van de Chinese regering. Het navolgende
interview met DSM China geeft een mooi voorbeeld
van de wijze waarop buitenlandse expertise China kan
helpen om de belangrijkste obstakels te overwinnen.
Figuur 8 toont dat de buitenlandse directe investeringen
in China tussen 2000 en 2010 aanzienlijk zijn gegroeid
en in 2010 circa 3% van het BBP bedroegen.
Beloning van innovatief gedrag
Bedrijven hebben voorts de juiste motivatie nodig om
daadwerkelijk te kunnen innoveren. De belangrijkste
prikkel is natuurlijk het vooruitzicht om een uitvinding
exclusief te mogen exploiteren en daar winst mee te
maken. Octrooien stellen innovatoren daartoe in staat.
Een goed geregeld octrooisysteem wordt daarom
beschouwd als een essentiële voorwaarde voor
innovatie. Toen China in 2002 lid werd van de Wereld-
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handelsorganisatie (WTO) paste het zijn octrooi
wetgeving aan de internationale standaarden aan.
Het belangrijkste probleem van het Chinese systeem
van intellectueel eigendom (IE) is echter niet de
wetgeving, maar eerder het gebrek aan handhaving
van IE-regelingen. Hierdoor blijft de schending van
IE-rechten een belangrijk probleem dat vooral buitenlandse ondernemingen ervan weerhoudt om kennis
aan China over te dragen, uit vrees dat de door hun
opgebouwde kennis eenvoudigweg zal worden
gekopieerd.

9

Conclusies
Door haar innovatiekracht te vergroten en bestaande
innovatieve producten en processen toe te passen in de
traditionele industrieën kan China voorkomen dat de
inkomensgroei stagneert. Ook moet het land een aantal
knelpunten oplossen die de toekomstige economische
groei zouden kunnen belemmeren. Het zal echter tijd
en inspanning kosten om het etiket ‘Geproduceerd in
China’ te vervangen door ‘Uitgevonden in China’. Het
navolgende interview laat zien hoe buitenlandse kennis
China helpt het transformatieproces te versnellen.

Zie Rabobank Special 11/06 voor meer informatie over innovatie in China en India.
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Koninklijke DSM N.V. is een mondiale
onderneming die vanuit wetenschappelijke
basis actief is op het gebied van gezondheid,
voeding en materialen. Door de jaren heen is
innovatie altijd de sleutel tot de groei van
DSM geweest. Het bedrijf werkt over de hele
wereld samen met universiteiten en zakelijke
partners. Begin jaren negentig opende DSM
haar eerste verkoopkantoren en fabrieken in
China. In 2005 opende zij een nieuw
onderzoekscentrum in Shanghai om haar
innovatieve slagkracht te vergroten.
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Weiming Jiang
President-directeur DSM China

“Groeiende marktaandelen
lokken R&D naar China”
Waarom besloot DSM een R&D-centrum
in China op te zetten?
“DSM is altijd een heel innovatief bedrijf geweest
binnen de sector waarin we opereren. Zo hebben
we verschillende onderzoekscentra in Nederland en
Zwitserland. Innovatie is voor elk bedrijf simpelweg
een essentiële voorwaarde om te overleven, en dat
geldt zeker voor die in de chemische sector. DSM
is al sinds de jaren zestig actief in China, toen nog
als staatsbedrijf. De eerste decennia was zakelijke
handel onze kernactiviteit. De laatste jaren zijn onze
activiteiten op de Chinese en Aziatische markt hard
gegroeid. Onze verkoop in China vormt vandaag de
dag meer dan 14% van de totale activiteit van DSM.
Natuurlijk zijn we nog steeds een nieuwe en relatief
kleine speler op de Chinese markt, maar als bedrijf
met groeiende marktaandelen moeten we in de
behoeften van onze Chinese klanten kunnen voorzien. Het besluit om een onderzoekscentrum in
China op te zetten is dus vooral ingegeven door onze
toegenomen activiteit aldaar. DSM China probeert
in de eerste plaats om bestaande producten en
productieprocessen, bijvoorbeeld uit de Europese
markt, te vertalen naar producten en productie

21

ı Hoe rekbaar is de wereld? ı Visie op 2012 ı

processen die inspelen op de voorkeuren van de
Chinese markt. Het uitvinden van nieuwe producten
en processen komt op de tweede plaats. We hopen
dat DSM China met haar innovatieve kracht onderscheidend kan zijn op de Chinese markt. Daarbij
kunnen we voortbouwen op de jarenlange ervaring
binnen DSM als geheel.”
Verwacht u dat andere bedrijven hun
R&D-activiteiten naar China verplaatsen?
“Het is niet te ontkennen dat China als consumenten
markt snel groeit. De afgelopen decennia was deze
rol weggelegd voor de Verenigde Staten, maar China
is bezig met een sterke inhaalslag. Een multinational
die van een dergelijke groeimarkt wil profiteren,
moet kunnen voorzien in de specifieke vraag van die
markt. Dit is echter niet voor alle sectoren een wet
van Meden en Perzen. Een sterk luxe merkartikel als
een Zwitsers horloge kan simpelweg worden
geëxporteerd via buitenlandse verkoopkanalen.
Maar in andere sectoren zijn lokale R&D-activiteiten
onmisbaar, en de chemische sector hoort daar zeker
bij. Als je zelf je producten en diensten niet aanpast
aan een specifieke markt, doet de concurrentie dat
wel voor je. Daarnaast is het zeker aantrekkelijk om in
de verschillende geografische gebieden gebruik te
maken van al het talent dat daar aanwezig is. De
technologische vorming en knowhow van China
nemen in hoog tempo toe. Ook hiervoor geldt dat
wanneer je daar geen gebruik van maakt, andere

bedrijven in die specifieke markten je te slim af zullen
zijn. Gebruikmaken van talent is echter gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Het was dan ook een uitdaging
voor DSM China om goede werknemers te vinden.
Chinese jongeren zijn moeilijk aan te trekken
wanneer je geen groot en bekend merk voert. Het is
daarom essentieel dat je jezelf in een lokale markt als
een kwalitatief en innovatief bedrijf onder de
aandacht brengt.”
Wat voor effect heeft deze toestroom
van R&D op China?
“Mondiaal gezien is China momenteel niet leidend
wanneer je kijkt naar het niveau van zijn techno
logieën. Mogelijk verandert dit in de komende
decennia, aangezien de Chinese regering steeds
meer focust op innovatie. De afgelopen dertig jaar
heeft China een enorme maakindustrie opgebouwd,
een indrukwekkende prestatie. Volgens critici is deze
transformatie echter ten koste gegaan van het milieu
en de beschikbaarheid van grondstoffen voor
toekomstige generaties. De huidige regering is zich
bewust van deze problematiek. Het kernthema van
haar twaalfde vijfjarenplan (2011-2015) is dan ook
innovatie en de mogelijkheden die dit biedt om de
maakindustrie in de toekomst te verduurzamen. Dit is
een historisch keerpunt in het Chinese beleid: het
stimuleert schone sectoren en legt vervuilende
sectoren juist beperkingen op, tenzij ze kunnen
aantonen dat ze naar een ‘groener’ productieproces
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toegroeien. Het uitgebreide vijfjarenplan stimuleert
duurzame sectoren met bijvoorbeeld aanmoedigingspremies of onderzoeksbeurzen.
Desondanks zal China behoorlijk veel moeite
moeten doen om zijn industrie schoner te maken.
De toestroom van buitenlandse R&D-activiteiten kan
helpen om innovatieve oplossingen te vinden voor
deze problemen. Bij innovatie denken veel mensen
aan de uitvinding van bijvoorbeeld de iPad. Maar
het omvormen van traditionele industrieën tot
duurzame productieprocessen vergt ook een
enorme innovatieve inspanning. DSM China draagt
bij aan dit proces door gebruik te maken van
bestaande kennis uit Europa, bijvoorbeeld op het
gebied van CO2-uitstoot. Het vertalen van de
knowhow van DSM naar de Chinese markt verbetert
de concurrentiepositie van DSM China en toont de
toegevoegde waarde van de toestroom van
R&D-activiteiten voor China als land.”
Voorziet u obstakels op het gebied van innovatie?
“Ik vind het huidige regeringsbeleid zoals
omschreven in het vijfjarenplan al behoorlijk uitgebreid. De overheid kan niet veel meer doen dan
schone sectoren stimuleren en vervuilende sectoren
beperkingen opleggen. Niettemin zal het nog wel
even duren voordat het resultaat hiervan zichtbaar
is. In de praktijk blijkt het moeilijk om dit beleid te
implementeren aangezien het sluiten van een
bedrijf grote werkeloosheid oplevert. Dit laat zien

dat innovatiebeleid soms wordt belemmerd door
sociale belangen.
Naast het vijfjarenplan denk ik dat er verbetering
mogelijk is op het gebied van financiële prikkels
voor innovatieve projecten. Banken zouden bijvoorbeeld gunstigere leentarieven kunnen hanteren
voor bedrijven die bezig zijn om schonere processen
te implementeren. De overheid zou de taak op zich
kunnen nemen om deze financiering te sturen.
Daarnaast is het belangrijk om de bescherming van
het intellectueel eigendomsrecht te verbeteren.
China is in staat om een enorme hoeveelheid
intellectueel eigendom te produceren, maar de
bescherming daarvan verdient meer aandacht.
Ik geloof desondanks dat wanneer een land innovatiever wordt, de mindset van de mensen in dat land
zich op een natuurlijke manier aanpast aan het idee
dat bescherming van intellectueel eigendom
belangrijk is. In zijn algemeenheid denk ik dat een
verandering in de mindset van mensen van cruciaal
belang is om in de komende decennia de meest
innovatieve mogendheid te worden. Het aantal
jonge veelbelovende studenten is overweldigend.
Maar China heeft dertig jaar lang geproduceerd
zonder al te veel aandacht te besteden aan de
gevolgen voor het milieu, dus je kunt je voorstellen
dat het moeilijk is om daar opeens rekening mee
te houden. Het is een grote uitdaging om deze
verandering in mindset te bewerkstellingen.”
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Hoe kan technologische
vooruitgang helpen bij de
wereldvoedselvoorziening in 2050 ?

Een aantal sectoren staat voor de uitdaging om hun productiecapaciteit structureel te vergroten. De agrarische sector is er daar
één van; zij ziet zich geconfronteerd met een continue groei van
de wereldbevolking en de welvaart, vooral in de opkomende
economieën. Hoofdstuk 1 belichtte al dat innovatie essentieel is
bij het oprekken van de productiegrenzen van een sector.
Vooruitgang in de biotechnologie heeft in de afgelopen decennia
de productiviteit en de resistentie van plantenzaden vergroot, wat
heeft geleid tot grotere oogsten van diverse gewassen. Naast het
belang van technologische verbetering bij plantenveredeling is het
essentieel om de voorwaarden te scheppen waarin deze
verbeteringen volledig tot hun recht komen.
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een verbetering van onze huidige productieprocessen
noodzakelijk maken. De wereld krijgt te maken met
tekorten aan vitale natuurlijke hulpbronnen, zoals
vruchtbare grond, schoon water, voedingsstoffen en
een aantal niet-vervangbare grondstoffen en metalen.
Daarnaast wordt de wereld in toenemende mate
geconfronteerd met uitstoot van broeikasgassen,
waaraan de agrarische sector een van de grootste
bijdragen levert. Deze ontwikkelingen benadrukken de
noodzaak van een grotere en tegelijkertijd duurzamere
productie. Het antwoord op deze problemen ligt
natuurlijk niet alleen aan de productiezijde. Er zal ook
veel meer aandacht moeten worden geschonken aan
andere factoren die hieraan een bijdrage leveren, zoals
inefficiënte distributie en onverantwoorde consumptie.
De vooruitgang in de plantenveredeling
Op zoek naar oplossingen voor deze uitdagingen richt
dit hoofdstuk zich op de ontwikkelingen en obstakels
in de plantenveredelingssector (zie kader pag. 26).
De succesvolle en continue toepassing van de plantenwetenschap bij de plantenveredeling heeft enkele
indrukwekkende resultaten opgeleverd qua verbeterde
Waar ligt de uitdaging?
opbrengsten en productiviteit van de grond. In de
Een belangrijke stuwende kracht achter de verwachte
afgelopen decennia zijn er in de plantenveredelingsstijging van de vraag naar voedsel is de groei van de
wereldbevolking. De totale bevolking zal met ongeveer sector diverse nieuwe technieken ontwikkeld. Een
40% toenemen tot meer dan 9 miljard mensen in 2050. vergroot begrip van de genetische codes van planten
heeft het ontwikkelingstempo van nieuwe rassen
Van groot belang is verder dat deze mensen veel
aanzienlijk versneld. Sinds de introductie van het eerste
welvarender zullen zijn dan op dit moment, wat
‘transgene’ zaad in 1996 is het gebruik van genetisch
waarschijnlijk betekent dat ze veeleisender zullen
worden op het gebied van voeding en voedingswaarde. gemodificeerde gewassen tot 2010 (gemeten naar
gebruikte grondoppervlakte) 88 maal zo groot
Er zal ongeveer 70% meer voedsel moeten worden
10,11
verbouwd om de wereld in 2050 te kunnen voeden . geworden. Belangrijke gewassen die profiteerden van
Er zijn echter nog andere belangrijke ontwikkelingen die biotechnologie zijn onder meer sojabonen en maïs,
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Plantenveredeling en biotechnologie
Bij plantenveredeling worden veel verschil
lende technieken toegepast op planten
om zaad te produceren met de gewenste
eigenschappen (zoals smaak, gebruik van
hulpbronnen en weerstand tegen ziektes).
De afgelopen eeuw is er veel technologi
sche vooruitgang geboekt in deze sector.
Van de vroegste vorm van veredeling via
‘open bestuiving’ zijn we nu in een geavan
ceerde fase aanbeland waarin veredeling
plaatsvindt met gebruikmaking van
‘genomica’ als een middel om sneller en
economischer te veredelen.
Biotechnologie is een zeer ruim begrip
dat verschillende technieken omvat die
bijvoorbeeld worden gebruikt in de
medische en agrarische sector. Bij de
laatste omvat het zowel traditionele
veredelingstechnieken als meer contro
versiële technieken, zoals genetische
modificatie (bij een transgeen zaad wordt
een gen van een ander organisme toege
voegd aan het DNA van de ‘doelplant’).
Biotechnologie heeft bijgedragen aan het
begrip van het plantengenoom, meer
specifiek aan het in kaart brengen van alle
kenmerken van een specifiek ras.

waarvan de productie enorm is gegroeid. Het groeitempo van de productie van bijvoorbeeld graan,
waarvan de toepassing van nieuwe technieken minder
beduidend is geweest, is aanzienlijk achtergebleven bij
dat van de genoemde gewassen.
Een beter begrip van het plantengenoom biedt talloze
voordelen. Naast hogere opbrengsten en bijvoorbeeld
een betere smaak, kan het tot belangrijke andere
eigenschappen leiden, zoals een betere weerstand
tegen droogte, insecten en ziekten, en bovendien tot
een lager noodzakelijk gebruik van meststoffen. Deze
eigenschappen kunnen worden toegepast om de
productie van gewassen in droge delen van Afrika te
vergroten, maar ze zouden ook kunnen bijdragen aan
een verminderde uitstoot van broeikasgassen.
Wat zijn de obstakels voor de veredelingssector?
Hoewel biotechnologie, in al haar toepassingen, heel
belangrijk is voor de toekomstige voedselvoorziening
van de wereld, kent zij een belangrijk obstakel en
wel de weerstand onder het publiek, vooral tegen
genetische modificatie. Los van de ethische kwesties
met betrekking tot het ‘spelen’ met het genoom van
een organisme kan men ook andere argumenten
aanvoeren tegen deze controversiële technologie.
Op lange termijn kan genetische modificatie leiden
tot een geringere biodiversiteit, wat in biologisch en
maatschappelijk opzicht onwenselijk is. Een ander
gevolg van het toenemende gebruik van genetische
modificatie is dat technologie en kennis met betrekking
tot sommige rassen in handen zouden kunnen komen
van slechts een of enkele grote ondernemingen,
aangezien de ontwikkeling van superieure gewassen

tot minder concurrentie en monopolisering van de
markt kan leiden. Een ander obstakel voor verdere
technologische vooruitgang in de veredelingssector is
structurele onderinvestering door de collectieve sector.
Hoewel particuliere investeringen deze kloof hebben
gedicht, vooral sinds de introductie van intellectuele
eigendomsrechten in de plantenveredeling, leidt deze
ontwikkeling tot een situatie waarin veredeling van
commercieel oninteressante gewassen, zoals haver,
achterblijft. Op de volgende pagina komen deze en
andere obstakels meer in detail aan bod in het interview
met Rijk Zwaan, een Nederlandse producent van
plantenzaden die wereldwijd actief is.
Het scheppen van voorwaarden is essentieel
Zoals aangegeven in onze Rabo Innovatie Index in
hoofdstuk 2, is een stimulerende omgeving voor elke
sector cruciaal om maximaal van innovatie te kunnen
profiteren. Ook in de plantenveredelingssector is er
sprake van een sterke interactie tussen verschillende
factoren, waaronder het overheidsbeleid, wetenschappelijke doorbraken, agrarische bedrijfsvoering en de
bedrijfsstrategie van de particuliere sector. Hoewel
wetenschappelijk onderzoek in het verleden tot
verschillende belangrijke doorbraken heeft geleid, is de
toegevoegde waarde van de sector de afgelopen jaren
afgenomen als gevolg van onderinvestering door de
overheid. Toch is de noodzaak van goed overheids
beleid nog altijd aanwezig, niet in de laatste plaats
vanwege het feit dat aanbod en veiligheid van voedsel
zaken van publiek belang zijn. Verder speelt het
overheidsbeleid een cruciale rol bij de bescherming van
de resultaten van innovatie via intellectuele eigendomsrechten. Tegelijkertijd zou de politiek innovatief gedrag
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niet moeten belemmeren door het gebruik van recente
innovaties door andere partijen te beperken.
Conclusies
Een aantal sectoren staat voor de uitdaging om hun
productiecapaciteit structureel te vergroten. De
agrarische sector is er daar één van; zij ziet zich
geconfronteerd met een continue groei van de wereldbevolking en de welvaart, vooral in de opkomende
economieën. Zo staat de plantenveredelingssector
voor een serieuze uitdaging omdat zij zich
geconfronteerd ziet met enerzijds een groeiende

10
11

vraag naar voedsel en anderzijds duidelijke beperkingen
van de beschikbaarheid van hulpbronnen. Hoewel
technologische vooruitgang de afgelopen jaren voor
uitbreiding van de productie van verschillende
gewassen heeft gezorgd, dient te worden opgemerkt
dat niet alleen het niveau van technologische ontwikkeling bepalend is voor het toekomstige voedselaanbod.
Een actieve rol van de beleidsmakers is van belang om
een omgeving te creëren waarin obstakels voor zowel
productie als innovatie uit de weg worden geruimd. Het
volgende interview belicht deze obstakels.

OESO-FAO (2010), Agricultural Outlook 2010-2019, Parijs.
Zie Sustainability and security of the global food supply chain, Rabobank, oktober 2010,
voor meer informatie over de uitdagingen rond de wereldvoedselproductie.
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Rijk Zwaan is een wereldwijd actief
groenteveredelingsbedrijf dat zich richt op
de ontwikkeling van hoogwaardige
groenterassen. Het bedrijf hoort bij de top
vijf van wereldwijd opererende groente
veredelingsbedrijven en verkoopt in meer
dan honderd verschillende landen.
Rijk Zwaan besteedt veel aandacht aan
onderzoek. Dit leidt tot nieuwe technieken,
waarmee veredelaars sneller en efficiënter
nieuwe rassen kunnen ontwikkelen. In haar
onderzoeksactiviteit werkt Rijk Zwaan veel
samen met andere onderzoeksinstellingen
en universiteiten.
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Drs. Ben Tax RA en dr. Kees Reinink
Beiden directeur van Rijk Zwaan

“Stimuleer innovatie voor
voedselzekerheid”
Is groenteveredeling een conservatieve of juist
een innovatieve sector?
“Wij opereren in een zeer innovatieve sector.
De onderzoeksactiviteiten binnen Rijk Zwaan
concentreren zich voor een belangrijk deel op het
ontwikkelen van nieuwe, verbeterde groenterassen.
De verbetering zit hem bijvoorbeeld in een hogere
resistentie tegen ziekten of in verhoogde
opbrengsten. Dit zijn belangrijke voordelen in een
wereld waarin de voedselvoorziening in de toekomst
mogelijk steeds meer onder druk komt te staan. De
ontwikkeling van nieuwe plantenrassen is echter
tijdrovend; dit kan zes tot twaalf jaar in beslag nemen.
Er vindt bovendien een lange testfase plaats zodat we
er zeker van zijn dat tuinders onze groentezaden
zonder problemen in verschillende klimaatzones
kunnen gebruiken.”
Is groenteveredeling een wetenschap of een ambacht?
“Vroeger was dit vooral een ambacht. Bekwame
mensen selecteerden plantenrassen en de beste
rassen kwamen uiteindelijk bovendrijven. Dit was
echter een langdurig en onzeker proces van ‘trial and
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error’. Hoewel ervaring en een zekere geluksfactor
altijd een rol zullen blijven spelen, gaat groenteveredeling langzaam in de richting van wetenschap.
We krijgen steeds meer kennis over de verschillende
genen binnen groenterassen en de eigenschappen
die door deze genen worden bepaald. Het is een
soort puzzel waarin je de diverse eigenschappen van
een ras in kaart probeert te brengen. Door de rassen
te kruisen, kun je verschillende positieve eigenschappen met elkaar combineren - inkruisen - en
ongewenste eigenschappen verwijderen - uitkruisen.
We kunnen door nieuwe technologieën veel sneller
en gerichter, maar vooral ook voorspelbaarder,
veredelen dan vroeger.
Het is belangrijk om een onderscheid te maken
tussen veredeling en gentechnologie. Bij veredeling
gebruik je de genetische variatie van de soort waarin
je veredelt, en daarnaast de variatie die kan worden
gevonden in verwante kruisbare soorten. Bij genetische modificatie voeg je extra genen toe aan een
bepaald ras, die ook uit totaal niet-kruisbare soorten
kunnen komen. Maatschappelijk gezien bestaat er
echter veel discussie over gentechnologie. Rijk Zwaan
is van mening dat deze omstreden technologie niet
nodig is om groenterassen te optimaliseren. Door de
grote natuurlijke genetische variatie binnen groenten
en de technologische vooruitgang binnen veredeling
kunnen we de vragen die bestaan met veredeling
prima oplossen. Toepassing van biotechnologie in de

veredeling is als zodanig zeer nuttig, maar dient niet
verward te worden met genetische modificatie,
hetgeen slechts een onderdeel is van biotechnologie.
Er zijn bijvoorbeeld moleculaire diagnostische
technieken, die de veredeling gerichter en meer
voorspelbaar maken, maar nog steeds tot volstrekt
natuurlijke producten leiden, alleen sneller.”
Groenteveredeling biedt dus een oplossing voor onze
voedselzekerheid?
“Er bestaat inderdaad voldoende genetisch materiaal
en bovendien voldoende technologische kennis om
zonder gentechnologie de groeiende wereldbevolking van voldoende groenten te voorzien. Onze
sector kent echter twee grote bedreigingen in dit
proces. Ten eerste bestaat er mondiaal weliswaar
voldoende genetisch materiaal, maar wordt de
toegang tot buitenlandse genenbanken sinds een
aantal jaren ernstig belemmerd. De beperkte toegang
tot genetisch materiaal uit het buitenland zet een
aanzienlijke rem op de innovatie. Daarnaast speelt
er in onze sector al lange tijd een discussie over de
bescherming van het intellectueel eigendom. Van
oudsher is dit in onze sector beschermd via het
kwekersrecht. Recent is hier echter het octrooirecht
aan toegevoegd. Wij vinden het een goed idee om
technologische uitvindingen te beschermen via
octrooirechten, omdat dit de uitvinder beloont voor
zijn geld- en tijdsinvestering in de ontwikkeling.
Het gaat ons echter een stap te ver om planteigen-
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schappen te octrooieren, omdat dit voor andere
kwekers de mogelijkheid wegneemt om het
plantentras te gebruiken om weer betere rassen te
ontwikkelen. Onder het kwekersrecht mochten
rassen altijd worden gebruikt voor doorveredeling,
wat heeft geleid tot een zeer innovatieve sector. Het
huidige octrooirecht verhindert de doorveredeling
en zet hiermee een flinke rem op de innovatie,
terwijl innovatie juist een belangrijke voorwaarde is
voor de voedselvoorziening in de toekomst.”
Heeft de politiek de sleutel in handen?
“Ja, beide belemmeringen vragen om een politieke
oplossing. Met betrekking tot de genenbanken
heeft de sector een gezamenlijk belang, namelijk
toegang tot genetisch materiaal om hiermee
innovatie de vrije hand te geven. Het kost echter tijd
om landen ervan te overtuigen dat hun protectionisme op de lange termijn averechts zal werken. In
de kwestie van het octrooirecht is er in de sector een
uitgebreid debat ontstaan. Het verschil in visie komt
voort uit de toepassing van verschillende ‘business
models’. Te grote machtsposities in deze sector
lijken ons echter onwenselijk. Wat als er straks nog
maar één bedrijf bestaat dat tomaten ontwikkelt?
De Nederlandse politiek heeft internationaal veel
aanzien op dit gebied. Gelukkig pleit staatssecretaris
Bleker voor een volledige kwekersvrijstelling in
Europa, waarmee alle rassen die op de markt zijn,
beschikbaar blijven voor doorveredeling.

Graag wil ik nog benadrukken dat de toekomstige
voedselzekerheid niet alleen een kwestie is van
innovatieve oplossingen. Bovengenoemde issues
spelen weliswaar een belangrijke rol voor de
toekomstige capaciteit van de voedselvoorziening,
maar minstens zo belangrijk is de manier waarop we
met de bestaande hoeveelheid voedsel omgaan.
Een aanzienlijk deel van de huidige voedselproductie gaat verloren aan verspilling, corruptie en
slechte distributie. Als er in Nederland bijvoorbeeld
geen verspilling meer zou plaatsvinden, zou dat
voldoende voedselwinst opleveren om 80 miljoen
Afrikanen van voldoende eten te kunnen voorzien.
Hier ligt een minstens zo grote uitdaging.”
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Sociale media: meer binding met
de markt of nieuwe bubbel?

Sociale media hebben de afgelopen jaren een stormachtige
opkomst doorgemaakt. Deze digitale innovatie kent grote
toegevoegde waarde voor bedrijven, omdat zij hun bedrijfsvoering
in grotere mate kunnen afstemmen op de wensen van
consumenten. Hoofdstuk 1 beschrijft dit als een belangrijke rol die
innovatie kan spelen bij de afstemming van het productieaanbod
op de vraag. Door de snelle (verwachte) waardestijging van nieuwe
mediaplatformen dringt de vergelijking met de internetbubbel
van het begin van dit millennium zich nadrukkelijk op.
Zitten we in de opbouw van een nieuwe bubbel?
32

ı Visie op 2012 ı Hoe rekbaar is de wereld? ı

ı Sociale media ı

Te hoge verwachtingen van web 1.0
Iets meer dan tien jaar geleden bevonden we ons op
het hoogtepunt van de internetbubbel. De beloften van
internet brachten het hoofd van menig belegger op hol
en we spraken over de ‘nieuwe economie’. Gedurende
eind jaren negentig werden in de VS duizenden nieuwe
dotcombedrijven opgericht.12 De lente van 2000
markeert het keerpunt in de euforie, waarbij de
aandelenkoersen van de dotcombedrijven hard bleven
dalen tot midden 2001. Het uiteenspatten van deze
bubbel wil niet zeggen dat internet, of iets breder,
ICT, geen economische groei heeft opgeleverd.
Integendeel, het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen en informatietechnieken, veelal gelieerd aan
internet, zijn de afgelopen vijftien tot twintig jaar een
belangrijke bron van groei geweest en zullen dat ook
de komende tijd zijn.
Web 2.0: maakt het zijn belofte waar?
We zijn inmiddels op een nieuw punt aangekomen.
Web 1.0 is getransformeerd naar internet waarop
gebruikers de voornaamste content leveren. Dit wordt
ook wel aangeduid als web 2.0 (zie kader pag. 34).
Socialemediabedrijven, bijna allemaal opgericht na de
eeuwwisseling, trekken steeds meer bezoekers (figuur 9).
Van het aantal mensen dat in Nederland van internet
gebruik maakt, bezocht in maart 2011 96% een sociaal
netwerk. Dit is een stijging van 18% ten opzichte van
het jaar ervoor. Daarbij waren Facebook, Twitter en
Linkedin de snelste stijgers. In geen enkel land wordt
door relatief zoveel mensen ‘getweet’ en ‘gelinkedind’
als in Nederland. Sociale media vormen een steeds
belangrijker tijdverdrijf, waarbij sociale aspecten zich in
toenemende mate vermengen met werkzaken.
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Figuur 9: Snelle opkomst van sociale media
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Bedrijven steeds actiever via sociale media
Ook het bedrijfsleven maakt steeds vaker gebruik van
sociale media. Inmiddels is van de top 100-bedrijven
90% actief op sociale mediaplatformen13, een stijging
van meer dan 30% ten opzichte van 2010. Maar waar
zit precies de toegevoegde waarde?
Allereerst kunnen bedrijven via sociale media veel
gemakkelijker en gerichter communiceren met hun
klanten. In tegenstelling tot web 1.0, waarin de kernactiviteit van internetbedrijven was om zelf iets te
creëren, speelt nu de interactie met de gebruikers een
veel prominentere rol.
Ook bedrijven die een niche in een markt hebben,
kunnen hierdoor (mondiaal) klanten bereiken. Ze
kunnen klanten zelfs (gratis) laten meedenken over de
ontwikkeling van nieuwe producten, waardoor deze
producten in theorie beter aansluiten op de wensen
van consumenten. Hier zit niet alleen een belangrijke
toegevoegde waarde vanuit bedrijfsperspectief, maar

ook vanuit algemeen economisch perspectief. Een
betere afstemming van de productie op de vraag
levert in theorie immers welvaartswinst op. Het
navolgende interview met Telegraaf Media Groep
laat zien hoe sociale media als communicatiemiddel
kunnen worden ingezet. Daarnaast is het bewaken en
het verbeteren van het bedrijfsimago voor bedrijven
een belangrijke reden om actief te zijn via sociale media.
Met relatief weinig middelen kan via sociale media een
zeer geloofwaardige en effectieve imagocampagne
worden gevoerd.
Sociale netwerk bedrijven: bubbel 2.0?
Web 2.0 heeft in algemene zin weliswaar een duidelijke
toegevoegde waarde, maar rechtvaardigt dit ook de
hoge (beurs-)waardering van bedrijven als Linkedin en
Facebook? Deze bedrijven bieden immers niets anders
dan een platform, waarbij de stroom bezoekers zorgt
voor de inhoud. De crux zit hem in het genereren van
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Wat is web 2.0 / sociale media?
De term ‘web 2.0’ wordt erg ongespecifi
ceerd gebruikt. Meestal worden ermee de
verschillende technologieën aangeduid
die efficiënte interactie mogelijk maken
tussen mensen, inhoud en data.
Deze interactie wordt niet alleen passief
gebruikt, maar ook om gezamenlijk
nieuwe mogelijkheden (toepassingen,
netwerken) te ontwikkelen. Dit is de
zogenaamde ‘user generated content’.
Het ‘sociale’ aan sociale media zit erin dat
de gebruikers zelf de inhoud van de media
leveren. Voorbeelden hiervan zijn blogs,
wiki’s, microblogs (twitter) en sociale
netwerken. Kenmerk van al deze online
platformen is dat gebruikers, zonder
of met minimale tussenkomst van een
professionele redactie, de inhoud
verzorgen. Tevens is er sprake van
interactie tussen de gebruikers.

zoveel mogelijk verkeer en daardoor (advertentie)
inkomsten. In dit eenvoudige verdienmodel schuilt het
grote gevaar voor socialemediabedrijven. Tot op zekere
hoogte geldt er een ‘firstmover advantage’, maar door
de zeer lage toetredingsdrempels (de investeringen om
een platform te bouwen zijn relatief laag) is de concurrentie in de markt groot. Er zullen dus altijd kapers op
de kust liggen die met een goede marketingcampagne
of een superieur platform een bedreiging vormen.
Omdat het imago van een platform essentieel is, kan
imagoschade, bijvoorbeeld als gevolg van privacy
issues, in korte tijd tot een grote daling van het aantal
bezoekers leiden. Men kan achteraf pas concluderen of
er sprake is geweest van een bubbel, maar het business
model van de sector resulteert per definitie in onzekere
vooruitzichten voor bestaande platformen.
Conclusies
De toegevoegde waarde van sociale media voor
bedrijven staat buiten kijf. Het productieaanbod kan
immers op een effectieve manier worden afgestemd op
de vraag van consumenten. Het is daarbij niet gezegd
dat individuele platformen de hoge verwachtingen
kunnen waarmaken. Het volgende interview geeft een
kijkje in de keuken van Telegraaf Media Groep. Als
mediabedrijf zit het bovenop bovenstaande trends om
zijn marktpositie in de toekomst uit te breiden.

Wang, Z. (2007), Technological Innovation and Market Turbulence:
The Dot-com Experience, Review of Economic Dynamics, 2007 vol. 1, pag. 78-105.
13
SSM (2011), Rapport Social Media Monitor 4.
12
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Telegraaf Media Groep (TMG) is een van
de grootste Nederlandse mediagroepen
met leidende marktposities in dagbladen,
magazines, puzzelbladen, on- en offline
media en radio. TMG is in toenemende
mate actief in nieuwe en veelal digitale
mediavormen via (mobile) internet en
in combinaties van mediumtypen
(cross media). Daarnaast is zij nadrukkelijk
actief in sociale netwerken via
dochteronderneming Hyves.
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Frank Volmer
Directeur Telegraaf Media Nederland

“Sociale media helpen ons het
gesprek van de dag te vatten”
Wat betekent de verschuiving in medialand
voor Telegraaf Media Groep?
“De beweging van gedrukte naar digitale media heeft
vanzelfsprekend grote gevolgen voor ons bedrijf.
Niemand weet precies hoe de toekomst van geprinte
dagbladen eruit ziet, maar Telegraaf Media Groep wil
zich graag in diverse richtingen ontwikkelen. Hierbij
kun je denken aan een uitbreiding naar televisie
- WNL - of sociale media - Hyves. Ons overnamebod
eerder dit jaar op SBS is weliswaar mislukt, maar we
hebben onze ambitie op het gebied van televisie
zeker niet losgelaten. Tegelijkertijd blijft de kerncompetentie van ons bedrijf, ondanks de ontwikkelingen in medialand, hetzelfde: de capaciteit om
het gesprek van de dag te vatten, te faciliteren
en complexe problematiek voor de consument
begrijpelijk te maken. Om de wensen van de
consument te vervullen, staan aantrekkelijkheid en
geloofwaardigheid van de nieuwsvoorziening
bovenaan ons lijstje. Via het gesprek van de dag
halen we tijd van consumenten naar ons toe om
die tijd vervolgens te verzilveren. We brengen de
consument de tijd in rekening die hij met onze
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nieuwsvoorziening doorbrengt, in de vorm van
betaalde producten en diensten, of we delen die tijd
met anderen die een boodschap aan de consument
willen overbrengen, in de vorm van advertentieinkomsten. Nieuwe mediaplatformen stellen ons in
staat om deze competentie verder te optimaliseren
en bovendien in andere gebieden te benutten.”
Hoe beïnvloedt deze ontwikkeling
jullie verdienmodel?
“Een verschuiving in de bron van onze inkomsten is
onmiskenbaar. Op dit moment komt ongeveer 8%
van onze inkomsten uit niet-printactiviteiten, maar
de verwachting is dat dit aandeel snel zal stijgen.
Ook via nieuwe mediaplatformen werkt ons verdienmodel in grote lijnen hetzelfde, al ontstaan er
gaandeweg nieuwe varianten waarlangs we de tijd
van consumenten kunnen verzilveren. De inkomsten
van de krant Spits en de website Dumpert zijn
bijvoorbeeld gebaseerd op hetzelfde verdienmodel:
het aanbieden van gratis diensten die worden
gefinancierd uit advertentie-inkomsten.
De verwachting dat de digitale activiteiten een groter
deel van onze inkomsten gaan genereren, betekent
niet dat er in deze markt geen bedreigingen bestaan.
Vanwege de lage toetredingskosten is de concurrentie erg hoog. Daarnaast spelen er, zeker op
politiek niveau, diverse issues op het gebied van de
privacybescherming van consumenten. De recente
behandeling van de cookiewet in de Tweede Kamer

vormt hiervan een goed voorbeeld. Het huidige
wetsvoorstel schrijft voor dat internetexploitanten
voorafgaand toestemming moeten vragen aan
consumenten voor zij een cookie mogen plaatsen.
Dit beperkt het gebruik van gericht adverteren, maar
heeft bovendien grote gevolgen voor het plezier in
de internetervaring van menig consument. Een aantal
Nederlandse politici heeft zich duidelijk te weinig
verdiept in deze materie.”
Hoe blijven jullie in deze sector
qua innovatie vooroplopen?
“In de bedrijfsstructuur van Telegraaf Media Groep is
een aparte, overkoepelende tak opgericht die zich
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bezighoudt met innovatie op verschillende
afdelingen. Het doel is om de innovatie van een
aantal specifieke diensten te ondersteunen en te
laten accelereren. Daarnaast bestaat er in ons bedrijf
geen uitgestippelde, vaste route naar innovatieve
oplossingen. In medialand is duidelijk een aantal
trends waarneembaar, waarop we proberen in te
spelen met een groot palet aan producten en
diensten. De richting is daarbij duidelijk, maar of je
daadwerkelijk het goede concept te pakken hebt,
weet nu nog niemand. Gaandeweg leer je wat werkt
en wat niet. Een goede strategie wordt mijns inziens
dan ook pas achteraf bedacht.
Wat je wél actief kunt doen, is ruim baan geven aan
creatieve en innovatieve ideeën vanuit je eigen
organisatie. Een leuk voorbeeld hiervan vormt
GeenStijl. Deze website is ontsproten uit de boezem
van de Telegraafredactie, waarbij de financiële
voorwaarden zijn geschapen om dit initiatief door te
zetten. Helaas heeft niet iedereen zowel de ambitie
als het talent om dergelijke activiteiten te realiseren.
Daar waar dat wel het geval is, moet je het
herkennen, op waarde schatten en direct faciliteren
en stimuleren.”
Hoe past de overname van Hyves in jullie strategie?
“Sociale media spelen een zeer belangrijke rol in
onze bedrijfsvoering omdat zij ons in staat stellen
ons bereik naar consumenten en adverteerders te
vergroten en te verscherpen. Via sociale media kun

je effectief informatie verzamelen over het gesprek
van de dag en kun je het gesprek nog aanjagen ook.
Waar hebben mensen het over? Wat vinden ze leuk?
Los van alle indianenverhalen over Hyves en de
geduchte, internationale concurrentie van bijvoorbeeld Facebook is het op zichzelf een gezond en
stabiel bedrijf.
Daarnaast kent Hyves nadrukkelijk toegevoegde
waarde voor de meer traditionele mediaonderdelen
van ons bedrijf. Het volgen van discussies op dit
platform vergemakkelijkt het schrijven van actuele,
gewaardeerde artikelen door onze redactie. De
positieve kruisverbanden gaan echter ook de andere
kant op. Hyves kan ons grote netwerk gebruiken,
waardoor bijvoorbeeld filmpjes van de website
Dumpert op het platform worden gezet. Hyves
kende daarvoor al een grote waarde in de dienstverlening voor bedrijven, via zogenaamde end-to-end
diensten. Hiermee stelt Hyves bedrijven in staat om
direct, zonder intermediair, de interactie te zoeken
met consumenten. De Donorstichting heeft hier
bijvoorbeeld vruchtbaar gebruik van gemaakt in
haar zoektocht naar nieuwe donoren.
Zo zie je dat sociale media een geheel nieuwe
manier vormen om adverteerders te bedienen in
hun zoektocht naar aandacht. Wij helpen hen graag
mee zoeken naar een goede route. Ik ben ervan
overtuigd dat we hiermee pas aan het begin van
een ontwikkeling staan.”
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Met het oog op de vergrijzing worden innovatie en
technologische ontwikkeling steeds belangrijker als stuwende
kracht van economische groei. Vanuit een internationaal
perspectief blijkt het innovatieve vermogen van Nederland
echter niet bovenmatig sterk. Nederland heeft met name een
aantal stappen te zetten in de kwaliteit van het hoger en
universitair onderwijs en op het gebied van de privaatpublieke
samenwerking. Hoewel het belang van innovatie en
technologische vooruitgang voor de economische groei
onmiskenbaar is, reikt hun impact veel verder. Zij kunnen niet
alleen verschillende vormen aannemen, conform de gebruikte
definitie in hoofdstuk 1, maar kennen ook diverse doeleinden.
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Naast een hogere productiecapaciteit vormt meer
duurzame productie hiervan een goed voorbeeld.
Of het nu gaat om de uitstoot van broeikasgassen
of de toekomstige biodiversiteit, innovatie speelt
een cruciale rol in de ‘verduurzaming’ van diverse
productieprocessen. Zeker met betrekking tot de
toekomstige voedselzekerheid verdient daarnaast
duurzame consumptie gelijke aandacht. Verder kunnen
innovatieve toepassingen van de internettechnologie,
zoals in de vorm van sociale media, worden ingezet om
vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.
Hierdoor kan productie gerichter worden ingezet.

Uit de laatste drie hoofdstukken en de bijbehorende
interviews komt een aantal belangrijke bevindingen naar
voren. Ondanks de grote verscheidenheid aan sectoren,
bestaan er diverse overeenkomsten omtrent de positie
en problematiek van innovatie en technologische
vooruitgang. Allereerst blijkt uit de interviews dat de
intentie om te innoveren, meestal gedreven door
concurrentie, buiten kijf staat. De geïnterviewde ondernemers zien innovatie als een randvoorwaarde voor een
sterke marktpositie. De alom aanwezige nadruk op
duurzaamheid en restricties van natuurlijke hulpbronnen
laat zien dat de rekbaarheid van de wereld zeker niet
oneindig is. Ook vanuit dat perspectief is de intentie van
het bedrijfsleven om te innoveren zonder meer wenselijk.
Uit de verschillende hoofdstukken blijkt echter ook dat
de bereidheid tot innovatie dikwijls stuit op (sector
specifieke) obstakels of weerstand. Deze obstakels
kunnen bijvoorbeeld politiek of moreel zijn, maar zijn
zelden van technologische aard. Gedurende de
afgelopen decennia zijn de technologische progressie
en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden in veel
sectoren enorm toegenomen. De knelpunten zitten
daarmee vaak niet in de aanwezigheid, maar in een
beperkte toepassingen van bestaande of nieuwe technologieën. Een belangrijke gemeenschappelijke factor in de
drie hoofdstukken vormt het appel op beleidsmakers om
deze knelpunten weg te nemen. In lijn met hoofdstuk 2
dient overheidsbeleid dus niet zozeer om innovatie
direct te stimuleren, maar om de juiste voorwaarden te
scheppen en mogelijke knelpunten te verminderen.
Alleen met een dergelijk samenspel van het bedrijfsleven
en de overheid zijn wij via innovatie en technologische
vooruitgang in staat om de potentiële rek van de wereld
op een duurzame manier te benutten.
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