Het Nationaal Innovatie Event – 7 december 2005

Innovatie stevig op de Agenda
Een massale en inspirerende ontmoeting was het van ruim 2000 professionals en
managers uit bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid, die zich dagelijks
bezighouden met innovatie. Minister-president Jan Peter Balkenende, voorzitter
van het Innovatieplatform, opende het event na een openingsperformance waar
klassieke violen samenvloeiden met popmuziek, twee danseressen door hun
parallelliteit de schoonheid van innovatie lieten beleven en een filmimpressie van
een uitdagend wensbeeld van NL in 2027. De boodschap: door vernieuwend en
verrassend samenspel ontvouwen zich aantrekkelijke perspectieven op de
toekomst.
Vier werelden van innovatie
Op het event waren talrijke innovatievoorbeelden en presentaties van
kennisinstellingen en bedrijven te zien. Het resultaat van productinnovatie en
technologische innovatie stond daarbij voorop; er viel evenwel ook meer
aandacht voor het organiseren van innovatie te bespeuren. Met name de
ordening in 4 werelden geeft aardig de breedte van het Innovatieplatform weer:
• Starten + groeien: kennis over kapitaal en ondernemerschap
• Samen + werken: tussen bedrijven, kennisinstituten en overheid
• Kennis + delen: verbreden door kennisvraag en aanbod bij elkaar te brengen
• Leren + excelleren: meer differentiatie en ruimte voor talent
Innovatieplatform: landelijk programmamanagement
Het Event was vooral bedoeld om halverwege de rit de tussentijdse resultaten
van het (nationaal) Innovatieplatform neer te zetten.
(http://www.innovatieplatform.nl/nl/resultaten/index.html) In 2004 en 2005 is
een stroom van rapporten en adviezen uitgebracht die langzaam maar zeker
beginnen door te werken in de samenleving: van een visie op vitalisering van de
kenniseconomie, voorstellen op praktische belemmeringen uit de weg te ruimen,
en tot aan het invoeren van MKB-innovatievouchers. Zeven rapporten zijn
inmiddels van een kabinetsreactie voorzien. Van de 171 voorgestelde acties zijn
er 46 uitgevoerd, 80 in voorbereiding en 40 nog niet overgenomen. Voor de
lange termijn zijn o.a. een zestal sleutelgebieden in de Nederlandse economie
aangewezen, waar nationaal op geïnvesteerd dient te worden.
Daarnaast wil zij 5 Deltabudgetten voor innovatieve maatschappelijke
investeringen in stellen en werken met een interdepartementale
investeringsaanpak.
Politieke overtuigingen: het belang van innovatie
Naast onderwijs en onderzoek ziet het Innovatieplatform innovatie als één van
de drie peilers gezien van de kenniseconomie, productiviteitsgroei en welvaart.
Zij stelt in haar advies ‘Overheid en innovatie’ dat de overheid een blijvende
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aanjaagrol op dit punt moet vervullen in de Nederlandse economie. Vanuit het
perspectief van systeeminnovatie en de politiekbeleidsmatige context is
interessant dat een essaybundel ‘Politieke visies op innovatie’ is verschenen
waarin de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen hun visie geven.
Anders en slimmer organiseren: sociale innovatie
In 2006 zal meer aandacht komen voor de sociale kanten van innovatie: een niet
zo zichtbaar en tastbaar onderdeel van innovatie. In de ogen van prof. Frans
Leijnse, Lid van het innovatieplatform, zit het probleem niet aan de technische
kant. Technologische kennis is overal ter wereld beschikbaar. In Nederland zijn
we niet zo handig in het toepassen van die kennis. Er is te veel controle en
beheersing, en te weinig ruimte voor mensen. We naar een nadere
arbeidscultuur in werksituaties. Dit sluit aan bij de bevindingen van prof. Henk
Volberda dat sociale factoren als durf, teamgeest en vrijheid van werken
doorslaggevend zijn voor de innovatiekracht van een bedrijf.
Werkprogramma 2006
Bijna in veranderkundige termen giet het Innovatieplatform tot slot haar
werkprogramma 2006:
• Monitor: het bewaken van de voortgang van uitgebrachte adviezen en
ingezette acties
• Versneller/veranderaar: innovatie en innovatoren aanmoedigen, ingezette
vernieuwingen uitbreiden naar meer sectoren en het perspectief voor de
lange termijn: het wensbeeld Nederland in 2027
• Ijsbreker: dynamisering van onderzoek, vergemakkelijking kennisbenutting
door ondernemingen, innovatief vermogen overheid,
kennisinvesteringsniveau op peil brengen, meer differentiatie en ruimte voor
talent en bevorderen van sociale innovatie.
Het lijkt erop dat het thema ‘organiseren van innovatie’ een vaste plek op de
agenda van organisaties gaat krijgen.
Dhian Sioe Lie
Zie ook:
http://www.nationaal-innovatie-event.nl/01_home.php
http://www.innovatieplatform.nl/

Ervaring van Dhian Sioe Lie op Het Nationaal Innovatie Event, 7 december 2005

2

