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Inleiding

De industrialisatie op grote schaal is in ons land in vergelijking met de om-

ringende landen pas laat op gang gekomen. De rol die de overheid hierbij speel-

de was aanvankelijk overwegend passief. Pas sinds de dertiger jaren kan van

een actieve industriepolitiek worden gesproken. Met name na de ~aeede Wereldoor-
log werd het industriebeleid systematisch aangepakt. In de loop van de tijd ver-

anderden de problemen. Zo stond de industrialisatie in de na-oorlogse jaren ge-

heel in het teken van de wederopbouw en het herstel. In de vijftiger jaren tra-
den de regionale ongelijkheden steeds sterker naar voren, waardoor een regio-

naal (industrialisatie) beleid gevoerd moest worden. De planologische gevolgen

van de algemeen economische ontwikkelingen werden steeds meer manifest. De ver-

strengeling van economische en planologische ontwikkelingen en de industriali-

satie monden in de zestiger jaren uit in vernieuwde beleidsopties. De algemeen
economische teruggang van de jaren zeventig en de toegenomen complexiteit van

de problematiek toonde eens te meer de noodzaak aan van een gewijzigde struc-
turele aanpak. Een vernieuwd beleid wordt sinds enkele jaren onder de term "In-

novatie" krachtig gepropageerd.
In dit paper worden na een uitvoerig exposé van het industriebeleid in het ver-

leden, het te voeren industriebeleid en innovatiebeleid in een regionale con-

text geplaatst. In concreto zal de rol van de kleine onderneming daarbij cen-

traal staan.

1. Industrialisatie en industriepolitiek in Nederland

1.1. Industrialisatie

In vergelijking met andere industrielanden is de industrialisatie van Neder-

land pas op gang gekomen toen de Industriële Revolutie in die landen reeds
lang een feít was. Zo toont de studie van J.A. de Jongel) duidelijk de trage
start van het proces van de Nederlandse industrialisatie aan. Het begin van de
industrialisatie op qrote schaal heeft voor Nederland aan het eind van de vo-
rige eeuw plaatsgevonden. De amorfe industriële structuur, het ontbreken van
grote geintegreerde industriële complexen en de centrale positie van zeehavens,
maken een vergelijking met de industriële ontwikkeling in de omringende landen
arbitrair en moeilijk.

1) J.A. de Jonge, "De índustrialisatie van Nederland tussen 1850 en 1914",
Amsterdam, 1968.
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De late start van de industriële ontwikkeling hangt samen met een aantal fak-

toren. Zo wijzen Jansen c.s.z) op de volgende oorzaken; de sterke gerichtheid

op tropische cultures moedigde weliswaar de internationale handel aan maar be-

lemmerde de industriële ontwikkeling; de vrijhandelspolitiek accentueerde de-

ze ontwikkeling nog eens extra; de voorwaarden voor het ontstaan van geínte-

greerde industriêle complexvorming (íntegratie kolenmijnbouw hoogovens en

staalfabricage) ontbraken in Nederland; Nederland vertoonde geen structuur van

een regionale industriêle samenhang, maar veeleer de internationale vervlech-

ting door aanvoer van grondstoffen en~of halffabrikaten en de afvoer van half-

fabrikaten en~of eindprodukten.
De sterke jaarlijkse groei van de industriêle beroepsbevolking rond de eeuw-

wisseling was een direct gevolg van de definitieve doorbraak van het industria-

lisatieproces. De metaalnijverheid en met name de machinebouw hebben daarbij

een sleutelfunktie vervuld. De eerste decennia van deze eeuw stonden in het

teken van verdere technologische vernieuwingen en de ontwikkeling van een aan-

ta1 basisinnovaties. De opkomst en groei van nieuwe sektoren vond plaats ten

koste van oude bedrijfstakken. Onder de nieuwkomers namen de chemische indus-

trie, de rubberindustrie, de lichte metaalindustrie en de elektrotechnische

industrie een vooruitstrevende positie in. De sterke nationalisering van de

industrie en de introduktie van allerlei basisinnovaties (auto, vliegtuig, ra-

dio, kunstvezels} gaven nieuwe impulsen aan de industrialisering in de jaren

twintig. De economische malaise van rond 1930 betekende enerzijds het eind van

de eerste grote industrialisatieronde, anderzijds geldt dit tijdstip als start-

datum van een meer actieve bemoeienis van de overheid met de industriêle ont-

wikkeling van ons land.

1.2. De industriepolitiek

In de periode vóór 1930 had de overheid zich slechts incidenteel met industrie-

politiek beziggehouden maar van een regelmatige, systematische en planmatige

bemoeiing was qeen sprake. De instelling van het Directoraat-Generaal voor

Handel en nijverheid in 1931 kan beschouwd worden als startsein voor een ac-

tieve bemoeienis van de overheid met de technische en economische ontwikkeling

van het industriële bedrijfsleven.3) De economische crisis en de confessio-
neel-liberale regeringen van de jaren dertig, bewerkstelligden een geleidelij-

2) A.c.M. Jansen, M, de Smidt, E. Wever, "Industrie en ruimte", blz. 37 e.v.

3) P.f~. de Hen, "Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland", 1980,
blz. 9.
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ke ommezwaai van vrijhandelspolitiek naar handelsbescherming en enige bemoeie-

nis op ad-hoc basis met de industrie. Teneinde de stagnerende export te com-

penseren en de binnenlandse afzet te vergroten werden diverse (wettelijke)

maatregelen getroffen.4) De actieve industriepolitiek kreeg verder gestalte

door de oprichting van de Maatschappij voor Industriefinanciering (MAVIF) met

een taak op het gebied van financiering van projecten die niet zonder over-

heidshulp mogelijk zouden zijn. De oprichting van Economisch Technologische

Insti.tuten met als doel het bevorderen van regionale industrialisatie op zo-

wel particulier, gemeentelijk als provinciaal initiatief kan eveneens beschouwd

worden als illustratie van een groeiende overheidsinvloed. De instelling van

het Centraal Instituut voor de Industrialisatie (C.I.V.I.) aan het eind van de

dertiger jaren leidde tot het ontwerpen van de eerste plannen van overheidswe-

ge tot een geleide industrialisatiepolitiek.

De "Nota inzake de industrialisatie" van het C.I.V.I. wordt door de Hen een

niet kwantitatieve voorloper van de naoorlogse industrialisatienota's ge-

noemd.5) Deze nota handelde onder andere over het verlenen van faciliteiten

voor de aanleg van índustrieterreinen en de bouw van industriehallen, het ver-

schaffen van financiering, het aantrekken van aspirant-ondernemers door de

overheid en het promoten van de machine-industrie. Deze industriepolitiek kwam

d~is neer op het stimuleren van het particuliere ondernemersinitiatief door de

overheid, zij het binnen bepaalde vastgestelde kaders. Zo werden maatregelen

die ~]e concurrentieverhoudingen konden beínvloeden bij voorbaat afgeschreven

als in~trumenten van een industrialisatiebeleid.

De Tweede Wereldoorlog onderbrak de ontwikkeling van de industrialisatie op

een drastische wijze. Het is opmerkelijk dat de na-oorlogse industriepolitiek

in hoofdzaak voortborduurde op de reeds geinstitutionaliseerde ideeén. De we-

deropbouw en de Marshall-hulp gaven een duidelijke stoot tot een nieuwe fase

van een actieve industriepolitiek. De eerste aanzetten tot een doelgericht be-

leic'. ~tammen uit de jaren direct na de T~teede Wereldoorlog. De politieke ver-

schi.llen traden daarbij duidelijker aan het licht. Het door de confessionelen

aanqehangen corporatisme kan beschouwd worden als een verzoening tussen het

indivi-3ualisme van de liberalen en het collectivisme van de socialisten.ó)

-~~ Bijvoorbeeld; de Crisisinvoerwet (1931); de Wet op de verbindend en onver-
t~inaend verklari-ng van ondernemersovereenkomsten (1935) en de bedrijfsver-
gunningenwet (1938); De instelling van het Werkfonds (1934).

S) De fien, a.w. , blz. 238.

6) 7,ie P. Fortuijn: "Sociaal-economische politiek in Nederland 1945-1949",
Alphen aan den Rijn, 1981, pagina 230.
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De gevoerde industriepolitiek in de jaren vijftig en zestig is hoofdzakelijk
gebaseerd geweest op de beleidsuitgangspunten die in een achttal zogenaamde
Industrialisatienota's zijn vastgelegd.

1.3. De Industrialisatienota's

De (eerste) nota inzake de industrialisatie uit 1949 werd samengesteld vanuit

de noodzaak de economische activiteiten van de wederopbouw te coórdineren. Dat

het vraagstuk van de regionale industrialisatie in die tijd al speelde, bleek

uit het verschijnen van de nota "Landelijke spreiding der industrialisatie

door regionale concentratie". De aanbevelingen uit deze nota zijn nagenoeg ge-

heel terug te vinden in de tweede nota inzake de industrialisatie van Neder-

land, eveneens verschenen in 1950. Verhoging van de Nederlandse produktiviteit

door gebundelde industriespreiding naar overwegend agrarische gebieden en het

tegengaan van verdere industrieconcentratie in de Randstad waren de hoofdthe-

ma's. De derde, vierde en vijfde industrialisatienota die in 1951 resp. 1953

en 1955 werden uitgebracht, bevatten in hoofdzaak een verantwoording van het

gevoerde beleid. Nieuwe gezichtspunten werden in deze overheidsstukken niet

gepresenteerd. Dat was wel het geval in enkele andere nota's die in de loop

van de vijftiger en zestiger jaren uitgebracht werden.~) Hierin werd steeds

duidelijker dat naast de puur economische aspecten van industrialisatie ook

faktoren als Ruimtelijke Ordening en Sociaal beleid een rol gingen spelen. De

sterk op de Randstad georiénteerde visie van de nota "Het Westen en overig Ne-

derland", werd in de beleidvoornemens van de zesde Industrialisatienota gein-

tegreerd. Zo werd de zware basisindustrie voorbestemd voor het westen, terwijl
de lichtere industrieën zich in de overige regio's zouden kunnen ontwikkelen.

De zevende Industrialisatienota bood geen nieuwe beleidsvisies, maar toonde de
rol van de industrialisatie ten opzichte van de ruimtelijke ordening, gezien

het voortgaande beleid van de gebundelde regionale spreiding van de industrie.

In de 3chtste en tevens laatste industrialisatienota uit 1963 werd vastgesteld
dat industrialisatie als apart probleem niet meer bestond. Nederland was ge-
industrialiseerd en voortaan zou de industriepolitiek over een andere boeq ge-

gooid moeten worden. De economie werd in sterke mate beheerst door een forse
jaarlijkse groei.

7) Bijvoorbeeld: "Het Westen en overig Nederland", door het Centraal Planbu-
bureau, Den haag 1956.
"De Nederlandse ontwikkelingsgebieden", door ISONEVO, Den Haag, 1960.
"De nota's inzake de Ruimtelijke Ordening" (1960 en 1966).
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De kwalitatieve aspecten van de industriële expansie kregen een uitgebreide be-
handeling in de nota. De noodzaak tot innoveren werd in feite al expliciet be-

pleit, getuige onderstaand citaat van de ondertekenaar Dr. J.W. de Pous:B)

"De ondergeteker~de acht het daarom noodzakelijk, dat onze industrie zich in
aanzienlíjk grotere mate zal gaan toeleggen op het zoeken naar nieuwe materia-
len, produkten en produktiemethoden door middel van speurwerk. Ook het tot
praktische toepassing brengen - door middel van ontwikkelingsarbeid - van
ideeën en vindingen, die dikwijls bij het dagelijks werk in de fabriek naar
voren komen, is hier belangrijk. Een te geringe bereidheid om op deze terrei-
nen iets te ondernemen zal ongetwijfeld een ongunstige weerslag hebben op het
concurrentievermogen en dus op de positie van onze industrie, nu in andere ge-
industrialiseerde landen de technische ontwikkeling dank zij het daar gedane
onderzoekingswerk in hoog tempo doorgaat".
De laatste índustrialisatienota markeerde aan de ene kant de eerste grote na-
oorlogse industrialisatiefase, en aan de andere kant een fase gericht op pro-
duktiviteitsverbetering, rationalisering en aanpassing aan de internationale
marktverhoudingen. Veel aandacht werd voortaan besteed aan de groei en de

.
structuur van onze economie. ~ De doorbraak en snelle groei van bepaalde sec-
toren stond lijnrecht tegenover de neergang en ondergang van enkele andere be-
drijfstakke.n. Zo gelden de petro-chemische industrie enerzijds en de textiel-

en mijnindustrie anderzijds als klassieke voorbeelden.
Vanaf ca. 1970 begon een fase van herstructurering en selectieve groei,l0)
De effecten van de stormachtige naoorlogse economische groei mondden uit in
geleidelijke beleidsombuigingen. Naast gunstige conjuncturele ontwikkelingen,
manifesteerden zich toenemende problemen in de industriële structuur. Aan het
eind van de zeventiger jaren namen de algemeen economische ontwikkelingen een
dergelijk omvang aan, dat een meer fundamentele aanpak van de problemen drin-

gend geboden was. Het begin van de jaren tachtig staan sterk in het teken van
een industrieel structuurbeleid gevoed door het streven te komen tot een krach-
tige herindustrialisatie. Een drastische heroriëntatie op het te voeren beleid
is hieraan voorafgegaan.

8) Achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland, 1963, Den Haag,
hl~. 40.

~~) I3ijvoorbeelc3 in de "Nota inzake groei en structuur van onze economie, Den
Haay, 1966, hoofdstuk 2 en 3.

10) Zie G.J. Wijers, Industriepolitiek, Leiden, 1982, blz. 23.
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1.4. Herbezinning op beleidsvoornemens

De eerste aanzetten tot een herbezinning op de beleidsuitgangspunten stammen
uit het begin van de zestiger jaren. De betekenis van de laatste industriali-
satienota is al terloops naar voren gebracht. De ruimtelijke implicaties van
het industrialisatiebeleid werden steeds sterker onderkend. Mede daarom wer-
den de problemen betreffende de ruimtelijke problematiek in afzonderlijke be-
leidsnota's behandeld. De Eerste en de Tweede Nota inzake de Ruimtelijke orde-
ning (uit 1960 resp. 1966) toonden duidelijk de verstrengeling van het (regio-
naal) economisch beleid, het industrialisatiebeleid en de ruimtelijke orde-
ningspolitiek. In de Nota inzake groei en structuur van onze economie werd ge-
streefd naar een "voldoende economische groei" ter concretisering van de be-
leidsvoornemens. Wel werd de vraag opgeworpen de groeidoelstelling nader te
preciseren.ll) Eind zestiger jaren werd, mede als gevolg van een conjuncturele
terugslag, de discussie gevoerd over een meer gerichte industriepolitiek in
plaats van het globale industrialisatiebeleid van weleer. Concrete activitei-
ten zouden zodoende de industrièle structuur (met sterke groeisectoren) ten
goede moeten komen terwijl daarnaast de begeleiding van de sanering in zwakke
sectoren gerealiseerd diende te worden.
Hoewel de energiecrisis van 1973 veel genoemd wordt als start van de herstruc-

tureringsfase in het naoorlogse industriële structuurbeleid, zijn er argumen-

ten om de begindatum r.ond 1970 te localiseren. De discussies over de nevenef-

fecten van e-conomische groei namen in die tijd grote vormen aan.

Een "verantwoorde ruimtelijke ordening" werd als zesde doelstelling toegevoegd
aan de traditionele vijf centrale sociaal-economische doelstellingen. Daarmee
waren de eerste elementen voor een fase van industriële herstructurering aan-
gedragen. Het uitbreken van de oliecrisis heeft ongetwijfeld bijgedragen tot
een versnelling van dat proces. In diverse nota's is na te gaan op welke wijze
het beleid op deze ontwíkkelingen reageerde c.q. anticipeerde.

1.5. Selectieve groei

Een opmerkelijke positie wordt ingenomen door de Oriënteringsnota Ruimtelijke

Ordening. In een afzonderlijke paragraaf wordt de noodzaak van een op selec-

11) Nota inzake groei en structuur van onze economie, Den Haag, 1966, blz. 7.
'La



- 7 -

tieve groei gebaseerde economie beschreven.12) Deze herbezinning op het beleid

werd met name geinitieerd door de discussies rond het Rapport van de Club van

Rome. In diverse nota's van latere datum is de selectieve groeigedachte verder

uitgewerkt. De economische structuurnota van 1976,13) kan beschouwd worden als

een eerste uitwerking van de selectieve groeigedachte. Opmerkelijk is dat in

plaats van de term industrialisatie (beleid) met name begrippen als economisch

structuur (beleid), sectorbeleid en sectorstructuurbeleid gehanteerd worden.

De industrialisatie werd dus kennelijk sterker dan voorheen bekeken binnen het

kader van de gehele nationale economische structuur. Zo werden bevordering van

produktiviteit, innovatie en herstructurering van het bedrijfsleven bepleit.

Alle aktiviteiten werden geplaatst binnen het spanningsveld van de thema's con-

tinuiteit (gericht op volledige en volwaardige werkgelegenheid) en selectivi-

teit (de facetten ruimtelijke ordening, milieu, energie en grondstoffen en in-

ternationaie arbeidsverdeling die als andere maatschappelijke doelstellingen

de marges voor het te voeren structuurbeleid aangaven). Door het rangschikken

van bedrijfstakken in kansrijke en kansarme categorieén diende een economisch

structuurbeleid ontwikkeld te worden, waarbij met name nieuwe kansrijke econo-

mische activiteiten - de zogenaamde speerpunten - alle aandacht kregen.
Enkele bladzijden van de nota zijn gewijd aan (het bevorderen van) innovatie,i4)

Deze belangstelling voor innovatie was enerzijds een vervolg op de eerder ge-

maakte aanzetten, anderzijds betekende dit een vernieuwde aandacht van de zij-
de van het beleid. Meerdere beleidsnota's zijn in de volgende jaren uitgebracht

die expliciet handelden over deze problematiek.

1.6. Sectorbeleid

Zo werd in 1979 een voortgangsnota economisch structuurbeleid gepresenteerd.

Deze zogenaamde sectornota was een vervolg op de nota Selectieve groei, en een

intensivering van het sectorbeleid gepaard met een vermindering van de indivi-

duele steunverlening werd hierin bepleit. Een hoge prioriteit werd daarbij toe-
geketi~] aan de versterking van de internationale concurrentiepositie. De nieuwe

inciustriepolitieke koers werd geintensiveerd in de richting van nieuwe hoog-

waardige activiteiten.

1~) Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening. Derde nota over de Ruimtelijke Or-
den.ing - Deel 1, blz. 18 e.v.

13) Nota inzake de selectieve groei (Economische structuurnota), Den Aaag,
1Q76.

14) Nota Selectieve groei, blz. 208 t~n 223.



Het sectorstructuurbeleid moest gericht zijn op beinvloeding van de sociaal-
economische verhoudingen tussen sectoren, zodanig dat gewenste structuurwijzi-
gingen van het bedrijfsleven - bijvoorbeeld gericht op minder energie-intensie-
ve produktieprocessen - gerealiseerd konden worden. De klemtoon van het sector-
beleid lag op het voorkomen van omvangrijke vermijdbare kapitaalvernietiging
en schoksgewijze veranderingen op de arbeidsmarkt.
Tegenover deze uitgebreide analyse van het sector-(structuur)beleid stond een
uiterst summiere bespreking van het innovatiebeleid. In een kleine paragraaf
werd de noodzaak van voortgaande innovatie weliswaar onderstreept, maar voor
de uitwerking werd verwezen naar de nog uit te brengen Znnovatienota.l5)
Dat de problematiek rond de economische stagnatie ook op internationaal niveau

leefde, bleek uit diverse rapporten. Zo gaf de O.E.S.O. in het rapport "Facing

the future"16) haar visie weer. Opmerkelijk kernpunt van dit rapport was de

stelling dat er geen fysieke produktiegrenzen zouden zijn. Over de vooruit-

zichten op macro-economische groei was men pessimistisch gestemd, maar de mo-

gelijkheden voor technologische innovatie werden zeer optimistisch ingeschat.

De nog sterke groei van de beroepsbevolking in de jaren tachtig, de hoge prij-

zen van energie en grondstoffen en de verschuivingen in concurrentiepositie

tussen industriéle landen en Newly Industrialized Countries zijn gegevenheden

waarmee we onvermijdelijk geconfronteerd zullen blijven worden. Over de moge-

lijke oplossingen is het rapport optimistisch gestemd, met uitzondering van de

verstarrende tendenzen binnen de verzorgingsstaat.

1.7. De Innovatienota

Als vervolg op de nota Selectieve Groei en de Sectornota werd eind 1979 de In-

novatienota uitgebracht. Waar de Sectornota slechts een globale inwlling van
~3ie delen van het innovatiebeleid bevatte die direct op het bedrijfsleven wa-

ren toegesneden, stelde de Innovatienota het belang van een technologisch ver-

nieuwingsbeleid tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwíkkelingen

centraal. Steeds sterker was het besef gegroeid dat oplossing van de huidige

problemen aan de aanbodzijde van de economie en vanuit een lange-termijn pers-

pectief gezocht moesten worden. Technologische vernieuwing zou bij een actie-

15) Voortgangsnota Economisch structuurbeleid (Sectornota), Den Haag, 1979,
blz. 43.

16) Facing the future; Mastering the probable and managing the unpredictable,
Parijs, 1979.



ver structuurbeleid van de overheid een belangrijke rol moeten spelen. Dit
beeld roept sterke herinneringen op aan de vergelijkbare economische problema-
tiek van direct na de Tweede Wereldoorlog. Immers in de Eerste nota inzake de
industrialisatie werd al gesteld, dat maatregelen om tot technologische ver-
nieuwing te komen krachtig bevorderd dienden te worden. Wel dient daarbij ver-
meld te worden dat de complexiteit van de huidige problemen groter is. De ver-
gelijkbaarheid spitst zich met name toe op het industrieel voortbrengingspro-
ces. De Innovatienota begon met een analyse van de sociaal-economische proble-
matiek. Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft het zwaartepunt gelegen bij de
primaire verwerking en produktie van halffabrikaten. Voor de toekomst zal moe-
ten gelden dat het industriéle patroon moet worden geherprogrammeerd van grond-
stof- en energie-intensieve en milieubelastende processen naar schonere en
meer kennisintensieve processen.
Het overheidsbeleid zoals geformuleerd in de nota is gegroepeerd rond 4 kern-
thema's.17)
- Het innovatievermogen van bedrijven zelf.
- De inzet van het Nederlandse Research en Development potentieel.
-- ndV1C5 éïi informatie, met name ten behoeve van middelgrote en kleine onder-

nemingen.
- Technologische vernieuwing en de door de overheid beïnvloede vraag (facet-
tenbeleid, collectieve dienstverlening, opdrachtenbeleid, reguleringsbeleid).

Verderop zullen wij nog nader ingaan op de concrete mogelijkheden ter effectue-
ring van genoemde kernpunten in regionaal perspectief.
'1'ot slot volgen nog enkele kritische kanttekeningen bij de Innovatienota. Hoe-

wel deze nota een redelijke analyse van de problematiek bevatte staan de in de

nota voorgestelde maatregelen in een scheve verhouding tot de gesignaleerde

problemen. Positief is het grote belang dat gehecht wordt aan de positie van

tlet midden- en kleinbedrijf. Er lag een dominant accent op het stimuleren van

research en development, terwijl de aandacht voor de invloed van de markt en

behoeften op het innovatieproces uiterst marginaal is. Ook de ruimtelijke com-
ponent van het hele innovatiegebeuren komt onvoldoende uit de verf. Voor de
relatie tussen innovatie en kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid

geldt eenzelfde constatering. Het is dan ook van belang na te gaan in hoeverre

de vervolgnota "Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie" aan deze te-
kortkomingen tegemoet komt.

17) Nota Innovatie, Brief van de Minister voor wetenschapsbeleid, Den Haag,
1979.
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1.8. Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie

A1 in een eerder stadium was vastgesteld dat globale stimulering van de econo-

mie, vooral gericht op de vraagzíjde, onvoldoende effectief bleek. De druk om

tot verandering van de structuur via het aanpakken van de aanbodzijde en het

doorbreken van de verstarde instituties te komen werd steeds groter. Diverse

symptomen wezen hierop. De overcapaciteit in industriële bedrijfstakken die in

ons exportpakket een belangrijke plaats innamen is een teken aan de wand. An-

dere sectoren - zoals kleding-, hout-, meubel- en lederindustrie; chemie en

basismetaal en de kapitaalgoederensector - werden en worden gekenmerkt door

de-industrialisatie. De sterke sectorale specialisatie is een nalatenschap van

het na-oorlogse industrialisatiepatroon. Weliswaar was hierdoor sprake van goe-

de groeimogelijkheden, mede dankzij de sterke positie van de basisprodukten

(chemie, metaal en petrochemie).

De concurrentie vanuit de opkomende industrielanden is sterk bedreigend voor

onze economie met een sterk accent op de "middle industries". Voor de geavan-

ceerde produkten zijn dat de industriële grootmachten en voor arbeidsintensie-

ve sectoren vormen de ontwikkelingslanden een opkomende concurrentie. Een aan-

passing van onze industriële structuur naar een grotere diversificatie, een o~--

waardering van het produktenpakket en meer nadruk op produktdifferentiatie

lijkt dringend geboden. Voortzetting van het generieke beleid - d.w.z. beleid

dat in algemene zin de concurrentiepositie tracht te verbeteren - moet volgens

de W.R.R. tesamen met een specifiek sector structuurbeleid worden uitgevoerd.

Daarbij moet wel het overwegend conserverende karakter worden omgebogen naar

een anticiperend beleid. Voorts wordt gepleit het industriële klimaat te ver-

beteren door intensívering van het internationale handelsbeleid en versterking

van innovatie en management in met name het midden- en kleinbedrijf.

Een vertaling van de aanbevelingen uit het W.R.R.-rapport is vastgelegd in het
Rapport van de Adviescommissie inzake het industriebeleid.l8)

1.9. Een nieuw industrieel elan

Vanuit c~en analyse Van de teleurstellende beleidsresultaten van de jaren zeven-

t:iq worden de perspectieven voor de toekomst gepresenteerd. Niet alleen de te-

genvallende internationale omstandigheden zijn debet aan de slechte industrië-

18) Adviescommissie inzake het industriebeleid "Een nieuw industrieel elan",
Den Haag, 1981.
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le str.uctuur, maar evenzeer de gebrekkige diagnose, de zwakte van de instrumen-

ten en de uitvoering van het beleid. De verdere afkalving van onze industriële

capaciteit is fataal, vooral gelet op de belangrijke uitstralingseffecten naar

de commerciële dienstensector. Niet alleen dient het afbraakproces tegengegaan

te worden door het creèren van gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van

de industrie, maar tegelijkertijd zal de herindustrialisatie krachtig bevor-

derd moeten worden. Een breed scale van maatregelen kan daartoe gehanteerd wor-

den. Het te voeren industriebeleid zal moeten afzien van individuele steunver-

lening zonder perspectief en een verbetering van zowel de concurrentiepositie

als het industriële produktenpakket moeten bewerkstelligen. Voorts dienen met

name marktbehoeften met hoge toegevoegde waarden en hooggeschoolde arbeid aan-

gepakt te worden. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven moeten gestimuleerd

worden en voldoende kans krijgen.

Hieronder zullen we in eerste instantie nader ingaan op de regionale implica-
ties van de gevoerde en te voeren industriepolitiek. Tevens zal het regionale

aspect van het innovatiebeleid bekeken worden.

2. Regionale industriaiisatie en innovatie

2.1. Regionale industrialisatie

De verhouding van het regionale industrialisatiebeleid tot het algemene indus-

trialisatiebeleid wordt in de achtste, tevens laatste, industrialisatienota

als volgt verwoord: "Naast het kwantitatieve aspect komt het kwalitatieve as-

pect van de regionale ontwikkeling, met name de verbetering van de structuur

van de regionale industrie, voortdurend meer naar voren. Het is zelfs niet uit-

gesloten dat de bevordering van een meer evenwichtige opbouw van de regionale

industriële werkgelegenheid in de komende 4 jaren van groter betekenis zal

blijken te zijn dan het scheppen van zo groot mogelijke aantallen arbeidsplaat-

sen".
Deze uit 1963 stammende passage geeft uitdrukking aan de opvatting van des-

tijds, dat ruimtelijke onevenwichtigheden in de industriéle ontwikkeling in

het vervolg meer aandacht van het beleid zouden dienen te hebben, dan de in-

dustriële ontwikkeling van het land als geheel. De regeringsnota die in 1964

verscheen droeg dan ook het opschrift "Nota inzake het te voeren industrie-

spreidingsbeleid 1965 t~m 196Ei". In de plaats van bestrijding van werkloosheid

kwam als centraal motief van het beleid een ruimtelijk meer evenwichtige sprei-

19) Achtste Nota inzake de industri-alisatie van Nederland, Den Haag, 1963,
blz. 80.
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ding van de industrialisatie.
Deze ontwikkeling kwam niet uit de lucht vallen. Reeds in de jaren vijftig wa-

ren wendingen in het industrialisatiebeleid ten aanzien van de regio's bepleit

en opgetreden. Maatregelen ter bevordering van de industrialisatie werden niet

uitsluitend meer gericht op wat men pleegde aan te duiden als "ontwikkelings-

gebieden", maar men ging ook aandacht geven aan gebieden met een aanzienlijk

vertrekoverschot en aan gebieden met een acute structurele werkloosheid. In

verband hiermede werd het begrip "ontwikkelingsgebied" vervangen door een rui-

mer begrip: "probleemgebied". In 1964 kwamen daar dan de "spreidingsgebieden"

bij. Volgens de rijksbegroting van dat jaar: "In deze industriële spreidings-

gebieden behoeft regionaal gezien niet zonder meer gevreesd te worden voor een

structureel werkgelegenheidsvraagstuk, maar een verdere industrialisatie zou

hier toch een belangrijke spreidingsbijdrage kunnen leveren".

Aldus kwam het spreidingsmotief in het regionale industrialisatiebeleid onbe-

twist op de eerste plaats.
Ook wat betreft het beleidsinstrumentarium zien we in de vanaf 1964 intredende

periode wijzigingen optreden. Tot begin 1965 was een reqeling van toepassing,

waarbij kapitaalsubsidies voor industriële vestigingen in de zogenaamde ont-

wikkelingskernen mogelijk waren mits er een arbeidsplaats per 50 mZ bij vesti-

ging werd gecreëerd. Deze BIO-regeling (Bevordering Industrialisatie Ontwikke-

lingskernen) werd in 1965 vervangen door de SIO-regeling (Stimulering Indus-

trievestiging Ontwikkelingskernen), waarbij de arbeidsplaatsenvoorwaarde inge-

trokken was. En in 1968 werd een regeling ingevoerd krachtens welke subsidies

mogelijk werden op investeringen in vaste activa, boven een bepaald minimum en

behalv~~ op gebouwen, ook voor wat betreft grond en machines (Investerings Pre-

mie Regeling). Zowel vestiging als uitbreiding van de industriële investerin-

gen werden subsidiabel.

ne IPR-reqeling was cverigens voor wat betreft industriële investeringen alleen

van toFpassinq op dc industrialisatiekernen in de stimuleringsgebieden en de

herstructurcr.ingsgebieden.
Stimuleringsgebieden was een nieuw begrip, dat alle vroegere probleemgebieden

en spreidingsgebieden omvatte. Herstructureringsgebieden zijn gebieden met een

snelle achteruitgang van de werkgelegenheidsstructuur als gevolg van het ge-

deeltelijk of geheel wegvallen van een belangrijke bedrijfstak. Voorbeelden

hiervan zijn de mijnindustrie in Limburg en de textielindustrie rond Tilburg.

Vanaf 1967 vind het principe van de vervroegde afschrijving toepassing in het

regionale industrialisatiebeleid.20) Deze regeling was niet van toepassíng op

20) C.P.A. Bartels en J.J. van Duijn: Regionaal economisch beleid in Nederland,
Assen, 1981, blz. 89.
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de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland (exclusief de kop), waar-
mede een ten opzichte van voortgaande congestievorming in het westen van het
land negatieve maatregel geïntroduceerd werd. Deze stap werd door een tweede
gevolgd in 1975 toen in het kader van de Selectieve Investeringsregeling de
overheidscontrole op investeringen in de open lucht verscherpt werd door het
invoeren van een meldingsplícht, een verplichte vergunning voor grote investe-
ringen en een heffing op investeringen in nieuwe gebouwen en nieuwe vaste in-
stall.aties. Het vergunningenbeleid en het heffingenbeleid beperkte zich tot
het Rijnmondgebied; de meldingsplicht werd behalve het westen, uitgebreid tot
de Veluwe.
Uit het voorgaande blijkt het regionale industrialisatiebeleid, zoals dat vorm
gekregen heeft in Nederland een beleid te zijn, dat duidelijk ondergeschikt is
aan het ruimtelijke spreidingsbeleid. Bevorderen van verplaatsing van indus-
triéle bedrijven; stimulering van uitbreiding van industriële capaciteit in
daartoe in aanmerking komende gebieden en afremming van investeringen in de
congestiegebieden werden verondersteld bij te dragen tot een meer evenwichtige
verdeling van bestaansbronnen en bevolking over het nationale grondgebied.
Dai. i~~ ue ioop van de zestiger en de zeventiger jaren dit spreidingsbeleid be-
halve de industrie zich ook heeft gericht tot de dienstensector en overheids-
instellingen doet aan de centrale plaats van het spreidingsmotief in het regio-
nale industrialisatiebeleid niets af. Het is van groot belang na te gaan op
welke wijze dit beleid aan de sedertdien veranderde maatschappelijke behoeften
moet worden aangepast.

2.2. Innovatie en regio

Hierboti.er. hebben we al gezien dat op diverse plaatsen het bevorderen van inno-
vatie bepleit is. Deze beleidsvoornemens zijn echter steeds vanuit een natio-
nale invalshoek naar voren gebracht. Van een regionale verbijzondering van de
innovatieve activiteiten is pas sinds enkele jaren sprake. Zo komt de regiona-
le visie op het innovatiegebeuren in de Selectieve groeinota en in de sector-
nota erq marginaal uit de verf. Anders ligt dit bij de Nota "Innovatie". De
technologische vernieuwingsprocessen, de invloed van de overheid en vernieuwing
in het bedrijfsleven worden breed uitgemeten. Daarbij komt de ruimtelijke di-
mensie geleidelijk naar voren. De verhouding tussen het regionale beleid en
het innovatiebeleid komt in een afzonderlíjke paragraaf ter sprake.21) In dit

21) Innovatienota, Den Haag, 1979, g 4.11, blz. 84 en 85.
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kader wordt gesteld: "In de instrumentele sfeer komt de hiervoor bedoelde sa-

menhang tot uitdrukking in een gevarieerd pakket maatregelen, die rekening hou-

den met de gedachte om - waar mogelijk - vernieuwing te stimuleren". Vervolgens

worden enkele voorbeelden opgesomd; de aanpassing van de I.P.R., de vernieuwen-

de activiteiten van Regionale Ontwikkelings Maatschappijen, de transferactivi-

teiten van hogescholen en universiteiten, de activiteiten in het kader van het

facettenbeleid en de acties die bij het Integraal Structuurplan Noorden des

lands en de Perspectievennota Zuid-Limburg worden ondernomen.

Een verdergaande uitwerking van de relatie innovatie-regio treffen we aan in de

Nota Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie. Deze gedegen vervolgstu-

die bevat een paragraaf die handelt over een toekomstbeeld van regionale spe-

cialisatie.22) Enkele belangrijke passages zullen we hier kort weergeven. Re-

gio's hebben geen homogene industriële structuren maar kennen daarentegen re-

gionale specialisaties. Naast bepaalde fysieke omgevingsfaktoren kunnen toeval-

ligheden hierbij een rol spelen. Zo zijn beschikbaarheid van grondstoffen, in-

frastructuur, kapitaal en arbeid factoren die de regionale specialisatie bepa-

len. Naast de marktkant vraagt aan de afnemerszijde ook de beïnvloeding van het

leefmilieu ruime aandacht.
Bij innovatieve activiteiten zal een regionale differentiatie van kennis moe-

ten plaatsvinden, waardoor een zekere meerwaarde aan de produktie door bijvoor-

beeld kwaliteit, duurzaamheid en dienstverlening gerealiseerd kan worden. Met

name de beschikbaarheid van de produktiefaktor kennis kan een relatief sterke

regionale afhankelijkheid bezitten door:23~

- de regionale verdeling van onderwijs-, onderzoek- en service-instellingen

- spreiding van kennis verbonden met bestaande industriële activiteiten

- geringe mobiliteit van mensen

- kort drachtwerking van een effectieve, creatieve informatie-uitwisseling.

Zodoende kunnen bepaalde kennisgevoelige nieuwe industriële activiteiten effi-

ciënter en goedkoper op bepaalde plaatsen van de grond komen. De overheid kan

hierbij een belangrijke rol vervullen door een actief en tegelijkertijd selec-

tief ingrijpen in de regionale industriële structuur. Uiteindelijk kan een re-

gionale profilering van het innovatiebeleid tot stand komen.

Hieronder zullen we de rol van de kleine onderneming in de innovatie in een

regionale context bespreken.

22) W.R.R.-rapport, no. 18, Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie,
Den Haag, 1979, blz. 99 t~m 105.

23) A.W. pag. 101.
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3. Innovatie en de kleine onderneming in regionaal perspectief

3.1. Inleiding

In de discussie rond innovatie wordt veel aandacht geschonken aan de kleine
c.q. nieuwe onderneming. Deze belangstelling is niet zo verwonderlijk gezien

het teleurstellende resultaat van de grote ondernemingen met al hun R. 8~ D.
mogelijkheden als trekpaard van de economie in de huidige situatie. Voor een

belangrijk deel komt het echter ook voort uit de hernieuwde ontdekking en er-
kenning van het innovatief potentieel van de kleine onderneming en de waarde
als bron van nieuwe werkgelegenheid. De kleine onderneming wordt gekenmerkt

door een grote mate aan flexibiliteit en marktgerichtheid waardoor hij beter
kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Utterback en Aberna-

thy24) benadrukken de rol, die de kleine en nieuwe ondernemingen spelen in de
eerste levensfase van een basis-innovatie. De meeste basis-innovaties van deze

eeuw zijn door individuele personen en kleine ondernemingen gedaan. Ze hebben

hiermee de grondslag gelegd voor geheel nieuwe bedrijfstakken. Van der Zwan25)

wijst er echter op dat deze innovaties door grote ondernemingen zijn geconso-

lideerd en op grote schaal toegepast. Door hun hoge graad aan organisatie en
procesbeheersing zijn ze hiertoe beter in staat. Belangrijker dan de basis-in-
novaties zijn de afgeleide innovaties die door de kleine ondernemingen worden

qedaan. Deze afgeleide innovaties worden hetzij eveneens door grotere bedrij-

ven overgenomen hetzij binnen de kleine onderneming toegepast. Dit laatste is

vooral het geval wanneer de innovatie niet voor grootschalige toepassing ge-

schikt is. In de V.S. blijkt de helft van alle innovaties afkomstig te zijn

van kleine ondernemingen. Vooral de nieuwe ondernemingen hebben daar een groot

aandeel in.
Ook vanuit de regio is er een toenemende belanstelling voor de kleine innova-

tieve onderneming; vooral nu het aantrekken van grotere bedrijven steeds moei-
zamer verloopt en de sluitingen en inkrimpingen bij grote ondernemingen tot
ernstige problemen leiden. De creatie van nieuwe ondernemingen, die zich rich-
ten op de toepassing van geavanceerde technologieën, staat daarbij op de voor-
grend omdat deze bedrijven, zoals de Innovatienota stelt, groeikernen van hoog-
waardige werkgelegenheid vormen. Voor deze ondernemingen vormen het autochtone

24} J.M. Utterback, W.G. Abernathy: Patterns of industrial innovation, Tech-
nology Review, Vol. 80, 1978.

25) A. van der Zwan: "Uit de schaduw van de groten", E.S.B. 7 oktober 1981.
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ondernemerspotentieel en innovaties gedaan in of buiten de regio de voornaamste

bron.
De verwachtingen over de kleine innovatieve onderneming zijn nogal hoog gespan-

nen. Wil dit ook geëffectueerd worden, dan zullen nog een groot aantal knelpun-

ten overwonnen moeten worden. De problemen zijn zowel van bedrijfsinterne- als

externe aard.
Het klimaat voor de ontwikkeling van innovaties is niet erg gunstig. De risi-

co's zijn groot en de drempels hoog. Hoewel de ruimte van de overheid om hier-

op invloed uit te oefenen klein is, worden de mogelijkheden die ze heeft (voor-

alsnog) onvoldoende benut. Maatregelen voor de overheid om het algemene inno-

vatieklimaat te verbeteren liggen onder meer in de sfeer van het aanschaffings-

beleid. Door naar Amerikaans voorbeeld een duidelijk vastgesteld quotum van de

overheidsopdrachten voor kleine bedrijven te reserveren en de betalingen aan

deze categorie bedrijven versneld te laten geschieden zou een enorme stimulans

tot innovatie gegeven worden. Op het gebied van het kredietbeleid zouden lang-

lopende kredieten verstrekt kunnen worden aan kleine ondernemingen ter finan-

ciering van de innovatie, waarbij de terugbetaling gedeeltelijk wordt kwijtge-

scholden bij succesvolle innovatie. Kredieten en subsidies zouden ook ter be-

schikking moeten worden gesteld aan personen, die nog geen onderneming hebben

maar wel met plannen in die richting rondlopen. Men denke aan het beschikbaar

stellen van gelden voor de ontwikkeling van een innovatie of het volgen van

een managementcursus. Dit geldt ook vaor organisaties, die zich bezighouden

met het stimuleren van de ondernemer in spé. Verder zou in het onderwijs een

betere afstemming kunnen plaatsvinden op de vaardigheden van de ondernemer.

Tenslotte zijn er mogelijkheden op het sociale vlak. Huidige verworvenheden,

zoals pensioenrechten, zouden door de overheid veilig gesteld kunnen worden,

indien een werknemer te kennen geeft ondernemer te willen worden. Ook zou het

financiële risico van de innovatieve ondernemer beperkt kunnen worden door be-

lastingverlaging voor een bepaalde periode te geven of voor een vastgestelde

aanloopperiode van de innovatie garant staan voor de schulden.

De kclelpunten van bedrijfsinterne aard worden voornamelijk veroorzaakt door

gebrek aan deskundigheid op één of ineerdere terreinen, die voor de bedrijfs-

uitoefening van essentieel belang zijn, zoals techniek, management, marketing,

personeelsbeleid, financiën en marktinzicht. Veelal beperkt de deskundigheid

van de ondernemer zich tot één specifieke deskundigheid. Bij de meeste kleine

innovatieve ondernemingen is dit de techniek. Op terreinen waar deskundigheid

ontbreekt moet de ondernemer worden bijgestaan. Juist bij de kleine onderne-

mer is dit een probleem omdat stafafdelingen of staffunktionarissen ontbreken.
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Vanouds zijn er een groot aantal instanties waar de kleine ondernemer zich kan
laten adviseren.2ó)
Vooral nu de combinatie kleine ondernemer-innovatie zo sterk op de voorgrond
staat zijn er een aantal nieuwe organisaties bijgekomen. Aan de hand van de be-
hoeften van de innovatieve ondernemer zullen de activiteiten, die deze organi-
saties ontplooien worden toegelicht.

3.2. Níeuwe activiteiten gericht op de kleine innoverende onderneming

De activiteiten, die worden ontplooid door tal van organisaties, zullen worden
toeqelicht aan de hand van de terreinen waarop de hulp van buitenaf kan worden
ingeroepen. Deze terreinen zijn ingedeeld in: de innovatie en het produkt, het
management en de financiering.

3.2.1. De innovatie en het produkt

Veel aandacht bij de hulp op het gebied van de innovatie zelf krijc;Pn de trans-
ferpunten. De term 'transferpunt' is afkomstig uit de Innovatienota. Doel van
het transferpunt is de aanwezige kennis bij de Technische Hogescholen, univer-
siteiten en grote instellingen beter toegankelijk te maken voor het bedrijfs-
leven, met name de kleine en middelgrote ondernemingen. Er zijn momenteel 11
transferpunten actief werkzaam: bij de drie regionale vestigingen van de Rijks-
nijverheidsdienst in Zwolle, Amsterdam en Tilburg, bij de twee Industriële
Dienstencentra van T.N.O. in Delft en Apeldoorn en bij de academische onder-
wijsinstellingen in Delft~Leiden, Eindhoven, Twente, Groningen, Nijmegen en
Wageningen. In Tilburg, Utrecht en Rotterdam zijn de transferpunten nog in op-
richting. De belangstelling van het bedrijfsleven voor de overdracht van ken-
nis van universiteiten en grote instellingen is overweldigen~,Bij het eerste
transferpunt aan de TH-Eindhoven zijn in 1981 meer dan 500 vragen binnengeko~
men. Vooral de kleine en middelgrote ondernemingen uit de regio's rond het
transferpunt profiteren van deze mogelijkheid om kennis en hulp te verkrijgen.
Toch doen zich ook al problemen hierbij voor. Dit geldt vooral ten aanzien van
de transferpunten aan de universiteiten en hogescholen. De taak van deze in-
stellingen ligt primair bij het onderwijs en het fundamenteel onderzoek. Wil
deze taak niet in het gedrang komen dan zullen aan de hoeveelheid ter beschik-

26) Bijvoorbeeld; notaris, accountant, bank, (commercieel) adviesbureau, Kamer
van Koophandel, Rijksniverheidsdienst, Centraal Instituut Midden- en Klein-
bedrijf, Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf, Koninklijk Neder-
lands Ondernemers Verbond enz.
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king te stellen tijd voor deze activiteit beperkingen moeten worden opgelegd.

Zegveld27j heeft verder bedenkingen tegen het karakter van de kennis, die wordt

overgedragen. Deze bestaat bijna uitsluitend uit technologische kennis en dat

is maar een klein onderdeel van het innovatieprobleem van de industrie. Tenslot-

te dient gewezen te worden op het kostenaspect. Vooralsnog funktioneren de

transferpunten niet kostendekkend. Gelet op de financiële problemen van de over-

heid is het noodzakelijk, dat gestreefd wordt om zonder subsidies te werken, om-

dat men anders het gevaar loopt door de bezuiniqingsmaatregelen van de overheid
getroffen te worden. Daarbij moet men vooral ten aanzien van de wat grotere 'op-
drachten' de gemaakte kosten zo reëel mogelijk doorberekenen, omdat de kans
groot is, dat men door commercièle adviesbureaus beticht wordt van concurrentie-
vervalsing.
Kennisoverdracht en hulpverlening staan ook centraal bij de activiteiten, die
door de Stichting Kleinnood worden ontplooid. De Stichting is drie jaar gele-

den door een aantal grote bedrijven en banken opgericht. Het doel van Kleinnood
is de aanwezige know-how en middelen bij de aangesloten leden kosteloos ter be-

schikking te stellen aan de kleinere collega's, die hierop een beroep doen.
Het grote probleem is echter het ingebakken wantrouwen bij de kleine onderne-
mer ten opzichte van de grote. Hierdoor worden de mogelijkheden, die Kleinnood

kan bieden nog niet volledig en optimaal benut.
Evenals de Stichting Kleinnood kunnen ook de drie in Nederland op te richten
Centra voor de Micro-Electronica (CME) als transferpunt worden aangemerkt. Uit-

gangspunt voor deze centra vormt het bieden van hulp aan kleine en middelgrote
ondernemingen, die micro-electronica in hun produkt willen toepassen. De CME's,

die in Delft, Eindhoven en Enschede verrijzen, zullen het gat moeten opvullen

tussen de ontwikkelingen in de micro-electronica technologie en de toepassin-
gen in deze sector. Van der Kooy28) stelt de vraag of de kleine en middelgrote
ondernemingen wel de doelgroep vormen voor de CME. Zijns inziens is deze sec-
tor nog niet rijp voor hoogwaardige technologieën. De kennis, die door de trans-
ferpunten, Stichting Kleinnood en Centra voor de Micro-Electronica, ter be-
schikking wordt gesteld is voornamelijk in de organisaties zelf gegenereerd.
Daarnaast opereren er een aantal instellingen - veelal op commerciële grond-
slag - die slechts bemiddelen tussen vraag en aankoop bij de verkoop en over-

27) W. Zegveld: Kleine en middelgrote bedrijven, het zaad voor het industrie-
beleid, De ingenieur, no. 1, maart 1982.

28) B.J.G. van der Kooy; In zichzelf verdeeld centrum, Intermediair no. 6, 12
februari 1982.
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dracht van licentierechten en know-how van produkten en produktieprocessen. De
belangrijkste 'kennishandelaren' in Nederland zijn: Licentec, Stichting Kennis
Exploitatie (opgezet door NMB en TNO), Technotec (een dochteronderneming van

Control Data), Dr. Dvorkowitz, ID-NL, Dofitt en Helicon Technology Marketing.
Veelal zijn de databestanden, die deze instellingen hebben opgebouwd aangeslo-
ten op die van buitenlandse kennishandelaren. Het voordeel van de kennishandel
is dat de omzet voor de kennisgever kan worden vergroot, terwijl de kennisnemer
goedkoop aan de benodigde kennis komt. Nadeel is echter, dat de kennisnemer
vrijwel altijd in kennis achterloopt bij de kennisgever en het bovendien de
vraag is of de aangeschafte kennis ook toepasbaar zal zijn gelet op de speci-
fieke kenmerken van het bedrijf of zijn markt.

Tenslotte verdient in dit rijtje het fenomeen 'uitvinderscentrum' aandacht.
Zo'n centrum is vooral bedoeld voor de particuliere uitvinder, die met een be-
paald idee rondloopt. Primair staat het technisch en commercieel ontwikkelen
van het produkt en het onderbrengen bij een bedrijf. Naar Deens voorbeeld (Da-
nish Invention Center) is twee jaar geleden in Rotterdam het uitvinderscentrum
ID-NL van start gegaan. Haar activiteiten richten zich vooral op het commer-
cieel en technisch beoordelen van de vinding, het ontwikkelen van een prototy-
pe, het vervaardigen van een Nul-serie, het aanvragen van octrooi en het onder-
brengen van de vinding bij het bedrijfsleven. Het grootste probleem voor ID-NL
is het vinden van goede ideeèn (slechts 10~ van alle ideeën is bruikbaar) en
het vinden van een onderneming, die de vinding uiteindelijk in produktie wil
nemen. De betekenis van het uitvinderscentrum voor het regionale bedrijfsleven
is beperkt aangezien vindingen die in de regio gedaan zijn elders geproduceerd
kunnen worden.

3.2.2. Het management

De grootste struikelblokken voor de kleine innovatieve onderneming zijn veelal
het management en de financiering. Hoewel de ondernemer voor management- en
marketingadviezen ook bij de transferpunten terecht kan is men voor een meer
evenwichtige aanpak van de management en marketingbegeleiding aangewezen op an-
dere mogelijkheden.
Een programma, dat goed blijkt aan te slaan is het Project Industriële Innova-
tie (PII). Er worden thans voor PII een 100-tal kleine en middelgrote bedrij-
Ven intensief begeleid en ondersteund waardoor de kans op een succesvol inno-
vatieproces aanmerkelijk wordt verhoogd.
Men richt zich daarbij niet alleen tot bestaande, maar ook beginnende onderne-
mingen. Bij dit project zijn ook een groot aantal particuliere organisatie- en
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adviesbureaus betrokken.

De Small Business School, die verbonden is aan de Stichting Bedrijfskunde in

Delft, tracht aan de hand van een meerdaagse cursus het algemene managementni-

veau en daarmee de kans van slagen van de onderneming te verhogen.

Op meerdere plaatsen in Nederland worden thans voorlichtingsdagen gehouden,

die beogen de ondernemer te helpen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Ge-

let op het massale karakter (100 of ineer deelnemers) de korte tijdsduur (1 dag)

en het ontbreken van een goede follow-up moet het succes van dergelijke dagen

uiterst gering worden geacht.

3.2.3. De financiering

Het aantrekken van voldoende kapitaal blijkt een groot en vaak onoverkoombaar

probleem, vooral voor nieuwe innovatieve bedrijven. De ondernemer is voor het

benodigd kapitaal aangewezen op eigen middelen of vreemd vermogen. De overheid

heeft weliswaar een aantal financieringsregelingen in het leven geroepen, maar

deze zijn voor de ondernemingen vaak onvoldoende of niet van toepassing.29) Fi-

nancieringsinstellingen eisen vaak hoge zekerheden voor de verstrekking van kre-

diet. De oprichting van de Particuliere Participatiemaatschappijen, die risico-

dragend kapitaal verstrekken, heeft de mogelijkheden voor de kleine ondernemer

om aan voldoende geld te komen vergroot, maar de knelpunten zijn daarmee nog

niet uit de weg geruimd. Bedrijven zonder B.V.- of N.V.-structuur (ca. 2~3 van

alle ondernemingen in Nederland) kunnen van de PPM geen gebruik maken en of-

schoon de eisen ten aanzien van de hoogte van de zekerheden minder hoog zijn

worden nog steeds geen kredieten verstrekt uitsluitend op basis van het voorge-

legde plan en de indruk, die men heeft van de capaciteiten van de kredietaan-

vrager. Het aantal ondernemingen, dat tot op heden van de PPM gebruik maakt is

dan ook zeer bescheiden.

Een vaak gehoord bezwaar tegen het scala aan hulpverlenende activiteiten is de

ééndimensionale benadering van het innovatiegebeuren. Innovatie wordt als een

technisch gebeuren beschouwd. De instrumenten worden dan geheel toegespitst op

technische ontwikkeling of innovatie wordt gezien als een financieel probleem.

Vergroting van de kredietmogelijkheden moeten in dat geval de oplossing bieden.

innovatie raakt echter alle aspecten van het ondernemingsgebeuren en deze as-

pecten zijn nauw met elkaar verweven. Dit betekent, dat de hulpverlening ook

29) Voorbeelden zijn: Technisch ontwikkelingskrediet, Subsidieregeling con-
tract research en Kredietbeschikking Midden- en Kleinbedrijf.



- 21 -

een integraal karakter dient te dragen. Een eerste aanzet hiertoe vormt het

industrièle bedrijvencentrum.

3.3. Het industrièle bedrijvencentrum: Kader voor een integrale benadering van

de innovatieproblemen van de kleine onderneming

Op enkele plaatsen in Nederland worden thans industrièle bedrijvencentra gerea-

liseerd. Bestaande centra in het buitenland (V.S., Groot-Brittannië en Ier-

land) staan hierbij veelal model. Centrale begrippen voor bedrijvencentra zijn:

kostenverlaging, hulpverlening en verhoogde interactie.
Om de (aanloop-)kosten voor de innovatieve ondernemer te verlagen worden in de

bedrijvencentra een aantal gemeenschappelijke diensten en faciliteiten aange-

boden. De kwaliteit en de kwantiteit is afhankelijk van de aard en de behoefte

van de gebruikers. Dit kan varièren van een copieerapparaat tot geavanceerde

onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten. Soms worden ook de huisvestingslas-

ten laag gehouden en aangepast aan de positie van de ondernemer. Verlaging van

de exploitatielasten kan in de praktijk meer kans op slagen bij het verkrijgen

van krediet betekenen.
Een centrale plaats in een bedrijvencentrum neemt de manager in. Naast beheer-

der en exploitant van het centrum en de voorzieningen kan hij de ondernemers

in het centrum adviseren en bijstaan in het oplossen van problemen. De manager

moet echter geen nieuwe en overlappende advies- en hulpinstantie gaan vormen

naast de andere reeds beschreven mogelijkheden. Waar vereist moet hulp en ad-

vies van anderen worden ingeroepen. De manager kan daarbij als intermediair

optreden en door zijn contacten met en kennis van de hulp- en adviesorganisa-

ties de optimale mogelijkheden aan zijn cliènt voorleggen of indien gewenst de

benodigde contacten leggen. Zelfs kan hij als belangenbehartiger naar buiten

toe optreden. Concentratie van bedrijven in een centrum betekent in de prak-

tijk ook kwalitatief en kwantitatief ineer hulp en advies van externe organisa-

ties. Door de permanente aanwezigheid van de manager kunnen de problemen bij

de bedrijven eerder gesignaleerd en tot een oplossing gebracht worden.

Concentratie van bedrijven betekent ook verhoogde interactie. Hierbij kan het

gaan om onderlinge leveranties van goederen en diensten, mobíliteit van werk-

nemers en ideeèn, spin-off effecten en informele contacten. Uit buitenlandse

studies blijkt, dat van een industrieel bedrijvencentrum een stimulerende wer-

king uitgaat op de groei van de ondernemingen in het algemeen en innovatie in

het bijzonder.

Her verdient aanbeveling de instanties, die voor de ondernemer van essentiéle
betekenis kunnen zijn of worden, in het centrum te laten participeren. In het
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ondernemerscentrum Markant in Almere participeren een bank (NMB) en de over-

heid (R.IJ.P.). De manager, die voor alle partijen een overkoepelende funktie

vervult, kan zo indien gewenst of vereist zijn invloed binnen deze organisaties

aanwenden om bepaalde oplossingen te bewerkstelligen. Oplossingen, die voor de

individuele ondernemer niet of moeizaam te verkrijgen zijn. Men denke bijvoor-

beeld aan kredietverlening voor een onderneming met een hoge risicofaktor.

3.4. De kleine innovatieve onderneming en het regionale beleid

De kleine innovatieve onderneming kan voor de regio een belangrijke níeuwe

werkgelegenheidsbron worden en bijdragen aan verbetering van de economische

struktuur. Door de lokale en regionale overheden worden deze kwaliteiten alge-

meen onderkend en getracht hierop in te spelen.
Het is echter de vraag of dit in de meeste gevallen wel op de juiste wijze ge-

beurt. Op het gebied van informatie, advisering en assistentie bij vraagstuk-

ken van de onderneming zijn thans een groot aantal instanties werkzaam, die

zich ook richten op de lokale en regionale onderneming, hetgeen hierboven al

ter sprake is gekomen. Het heeft daarom weinig zin een nieuwe lokale of regio-

nale bedrijfsbegeleidingsdienst op de richten. Wel zou men kunnen komen tot

lokale en regionale contactpunten, die evenals de manager van een bedrijven-

centrum tot taak hebben, het bedrijfsleven door te verwijzen naar bestaande

dienstverlenende instantíes. Dergelijke contactpunten zijn gewenst, omdat de

huidige dienstverlenende struktuur door de ondernemers over het algemeen als

onoverzichtelijk wordt ervaren. Sterke decentralisatie van de contactpunten

verdient de voorkeur, omdat zoals Kamminga30) stelt, kleine ondernemers eerder

geneigd zijn naar de 'winkel om de.hoek' te stappen dan naar het 'warenhuis'

in de grote stad, ook al zou het assortiment daar beter zijn. De contactpunten

moeten wel ondergebracht zijn in bestaande lokale en regionale organisaties

(ontwikkelingsmaatschappijen, industrieschappen, gemeentelijke afdelingen voor

bedrijfsvestiging e.d.). Het consulentschap van de landbouw kan als voorbeeld

voor de industriële contactpunten dienen.
Het beleid van de lokale en regionale overheden dient verder gericht te zijn

op het werven van nieuwe ondernemingen c.q. innoverende activiteíten. Alvorens

wordt ingegaan op de instrumenten die hiervoor kunnen worden aangewend zal

eerst nagegaan worden op welke doelgroepen men zich kan richten.

30) C. Brevoort c.s.: De kleinere ondernemer: niet klein te krijgen, S.M.O.,
1981.
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3.4.1. De doelgroepen voor het regionale wervingsbeleid

De eerste doelgroep bestaat uit individuele personen, die een nieuw bedrijf

willen opzetten. De belangrijkste categorie daarbinnen wordt gevormd door (ex-)

werknemers, die de technische kennis opgedaan in het bedrijf dat ze verlaten

willen gebruiken voor een eigen bedrijf: de zgn. spin-offs. Vaak gaat het om

mensen, die geheel op eigen initiatief deze stap zetten; soms ook om personen,

die door hun werkgever daartoe worden aanqespoord. De aanleiding voor dit laat-

ste vormen innovaties, die in het bedrijf niet verder zullen worden ontwikkeld

c.q. geproduceerd of afslankingen en sluitingen van bedrijven. Verdere cate-

gorieén binnen deze doelgroep zijn scholieren en studenten, die hun schoolken-

nis en vaardigheden willen gebruiken voor een eigen onderneming en niet-wer-

kenden, die vaak vanuit een uitzichtsloze situatie het opzetten van een eigen

onderneming overwegen.

De tweede doelgroep bestaat uit produkten, waaruit een nieuwe onderneming of

activiteit zou kunnen ontstaan. De belangrijkste categorie hierbij wordt ge-

Vor rjnnr nn a nomi o ,r~7 c ce~; o~ o ~,.CtiVit~' }md d.r.--...-rg..n, 1,. ni.,.lw.. cs.i. riiílii2ïi Op dE liui.ulgé tOKd-

tie willen beginnen of ondernemingen, die een bepaald produkt~dienst afstoten

en hiervoor een nieuw bedrijf stichten: de zgn. hive-offs. Vaak gaat het om

produkten, die niet passen binnen de huidige produktiestruktuur. Ook kan het

gaan om produkten of diensten, die volledig worden afgestoten en aan derden

ter beschikking worden gesteld. Tenslotte bestaat deze doelgroep uit individue-

le uitvinders, die hun produkt of idee aan derden aanbieden.

Het wervingsbeleid dient zich daarom te richten op het opsporen van de mensen,

die een eigen onderneming willen beginnen en hen daarbij ondersteunen en ver-

der om het opsporen en 'onderbrengen' van produkten en diensten bij nieuwe of

bestaande ondernemingen.

3.4.2. De mogelijke instrumenten voor een regionaal innovatiebeleid

Het beste resultaat voor het regionale beleid geven die instrumenten, die voor

de individuele ondernemer in spé een wezenlijke bijdraqe leveren aan de oplos-

sing van één of ineerdere knelpunten. Deze knelpunten liggen kort samengevat op

het gebied van het management, de financiering, informatie over de onderne-

mingsomgeving (markt, wetgeving etc.) en de techniek.

Om het management te verbeteren en tegelijkertijd informatie over de onderne-

mingsomgeving aan te dragen kan gedacht worden aan een cursus voor de begin-

nende en innovatieve ondernemer. Centraal moet daarbij staan het verkrijgen
van ondernemersvaardigheden en -kennis en het opdoen van noodzakelijke contac-
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ten voor de verdere bedrijfsvoering. De cursus moet uiteindelijk leiden tot
een gefundeerd en afgerond ondernemingsplan. Voor de regio vormen de cursísten
potentiële vestigers. In Groot-Brittanniè, de Verenigde Staten en Frankrijk
zijn dergelijke cursussen een groot succes.
In dit kader valt ook te denken aan het opzetten van zgn. 'bedrijfsinformatie-
winkels' in regionale kernen van grotere omvang. Hier zouden met name aan de
mensen, die zich oriënteren op het ondernemerschap, informatie moeten worden
verstrekt. Deze winkels moeten bij voorkeur bemand worden door een ex-onderne-
mer, omdat deze dichter bij de praktijk van het ondernemerschap staat. Zijn
taak is het de (potentiële) ondernemer te informeren, te helpen bij knelpunten
(eventueel het opstellen van een ondernemingsplan) en het doorverwijzen naar
andere hulpverlenende instanties.
Om nieuwe activiteiten in de regio te kunnen stimuleren of kleine ondernemin-
gen van elders te kunnen aantrekken zou een regionale participatiemaatschappij
kunnen worden opgericht.
Verder kan ook een regionale kennishandel worden opgezet. Het regionale be-
drijfsleven kan hier terecht voor het verkrijgen en verkopen van licentierech-
ten. Bij de regionale kennishandel zou ook informatie kunnen worden opgeslagen
over lacunes in het regionale produkten- of dienstenaanbod. Een eerste aanzet
hiertoe vormt het opstellen van een regionale 'witte vlekken kaart' zoals die
voor Oost-Groningen is ontworpen. Omdat de kennis van de kleine ondernemer
vaak beperkt blijft tot één of enkele aspecten van het ondernemerschap bestaat
de mogelijkheid een regionaal bedrijfshuwelijksbureau op te zetten, waarbij de
ondernemer met een technische specialisatie op verzoek "gekoppeld" kan worden
aan een ondernemer met een uitgesproken marktorièntatie.
Om de individuele uitvinder in de regio te helpen biedt een regionaal uitvin-
derscentrum perspectieven. Produkten, die worden aangeboden of worden aange-

trokken van grote bedrijven, instituten en instellingen kunnen hier verder
ontwikkeld worden.
De eerder genoemde bedrijvencentra en contactpunten kunnen ook belangrijke in-
strumenten zijn voor het regionale beleid. Het aantal dient echter beperkt te
blijven en op basis van haalbaarheidsonderzoeken te worden bepaald.
Het is van essentieel belang, dat deze instrumenten op een geintegreerde wijze
worden ingezet. Niet alleen om de creatie van een nieuwe onoverzichtelijke

struktuur te voorkomen, maar ook uit een oogpunt van kostenbesparing en verho-
ging van de effectiviteit.
Deze geintegreerde benadering kent drie dimensies. Allereerst een organisato-
rische. Alle instrumenten moeten zijn ondergebracht bij dezelfde (incubatie-)
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organisatie. Verder moet gestreefd worden naar zoveel mogelijk ruimtelijke in-
tegratie. Een uitvinderscentrum kan bijvoorbeeld worden gehuisvest in een in-

dustrieel bedrijvencentrum. Het grootste belang moet echter aan de funktionele
integratie worden gehecht. Door de instrumenten gecombineerd aan te bieden
neemt de effectiviteít van elk aanzienlijk toe. Te denken valt aan integratie

van een cursus voor beginnende en innoverende ondernemers, de regionale parti-
cipatiemaatschappij en een bedrijfshuwelijksbureau. Ook de combinatie kennis-
handel, bedrijfsinformatiecentrum, bedrijfshuwelijksbureau en regionale parti-
cipatiemaatschappij biedt grote mogelijkheden voor het regionale beleid.
Deze geintegreerde benadering vereist wel, dat naast de overheid ook banken en
het overige particuliere bedrijfsleven in deze opzet betrokken worden en actief
participeren.

3.4.3. Systematische produktontwikkeling: Toepassingsmogelijkheden voor de
kleine ondernemer en inpassing in het regionale beleid

In de voorafgaande paragrafen werd gepleit voor een meer gecoórdineerde aanpak
bij de hulpverlening aan kleine innovatieve ondernemingen. Nog sterker speelt
deze noodzaak bij de innovatie-activiteiten binnen de onderneming.
innovatie ontleent haar bestaansrecht enerzijds aan de potenties van de onder-

neming, en anderzijds aan de verwachting dat bepaalde produkten of diensten

voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften. Succesvolle innovatie vereist

daarom inzicht in de wensen en eisen van de relevante omgeving en vertaling

ervan in het produkt, de dienst en~of de voortbrengingswijze. Innovatie is dan

ook niet zozeer een puur technische aangelegenheid, maar kent daarentegen vele

andere aspecten van ondermeer sociologische, economische, juridische en zelfs

politieke aard. Een doelgericht innovatieproces omvat vier fasen: het idee, de

ontwikkeling Van het idee, de produktie en de marketing. In de fase van het

idee bepaalt de onderneming welke wensen zij wil vertalen in een nieuw produkt

of dienst, rekening houdend met de eisen die zullen worden gesteld en de eigen

mogelijkheden.

De wensen, eisen, mogelijkheden alsmede de strategie moeten systematisch wor-
den geanalyseerd en in een produktbeschrijving worden vastgelegd. Pas daarna
kan de ontwikkeling van het produkt of de dienst plaatsvinden, aan de hand van
een produktbeschrijving. Voor eventuele fricties tussen beschrijving en uit-
werking moeten in deze fase oplossingen worden gezocht. Mathót stelt,31) dat

31) Mathót, G.B.M., Nieuwe produkten ontstaan niet 'Vanzelf', Intermediair
nr. 46, 1979.
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deze alternatieve oplossingen op hun perspectief voor de onderneming moeten

worden bekeken, waardoor inzicht wordt verkregen in de vraag welke oplossing

het meest kansrijk is. Met behulp van een definitief ontwikkelingsplan kan dan

produktie en tenslotte introduktie op de markt plaatsvinden.

Bovengenoemde innovatie-werkzaamheden moeten een continue karakter dragen. Als

de onderneming de continuiteit wil waarborgen dan zal zij haar activiteiten

steeds weer opnieuw moeten aanpassen aan veranderingen in wensen en omstandig-

heden. Dit aanpassingsproces dwingt de ondernemer tot voortdurende ontwikke-

ling van verbeterde of g~heel nieuwe produkten of diensten en tot aanpassing

of vernieuwing van de produktiewijze of de marktbenadering.

De systematische produktontwikkeling wordt bij uitstek gekenmerkt door deze

benadering. Door MathSt wordt gesteld, dat de afstemming tussen idee, ontwik-

keling, produktie en marketing onlosmakelijk met het bedrijfsbeleid verbonden

is en daarom niet aan derden kan worden overgelaten. Interne afstemming kan

o.a. geschieden door een speciaal daartoe intern opgeleide produkt-íngenieur.

De kennis en de mogelijkheden tot het toepassen van het concept van systemati-

sche produktontwikkeling is nog zeer gering. Tot nu toe wordt systematische

produktontwikkeling in Nederland (met veel succes) toegepast in een aantal

grote instellingen en bedrijven. Dit succes berust niet, zoals zo vaak het ge-

val is bij innovatie op toevalstreffers, maar op vooraf verrichte berekeningen

en werkzaamheden.
Uitgerekend hier ontstaat een groot dilemma. Voor vernieuwende activiteiten is

men op regionaal en lokaal niveau in belangrijke mate aangewezen op kleine en

beginnende ondernemers. Deze categorie ontbreekt het doorgaans helaas aan mid-

delen en know-how om de innoverende activiteiten te laten plaatsvinden aan de

hand van een systematische produktbenadering. Is de regio bij het stimuleren

van innovatie-activiteiten in kleine en beginnende ondernemingen dan uitslui-

tend aangewezen op de toevalstreffers? Naar onze overtuiging hoeft dat niet

het geval te zijn. Wellicht dat grote instellingen en bedrijven met ervaring

op het gebied van de systematische produktontwikkeling de helpende hand zou-

den kunnen bieden. Zo zouden kleine regionale bedrijven in de gelegenheid ge-

steld moeten worden om met behulp van de aanwezige kennis en mogelijkheden van

grote instellingen en ondernemingen hun idee verder uit te werken en te ont-

wikkelen. Voor deze activiteit kan een produkt-ingenieur waardevolle diensten

bewijzen. Deze persoon zou bijvoorbeeld in dienst van het kleine bedrijf moe-

ten treden, met name wanneer het innovatieve produkt in produktie genomen

wordt, zodat het continue karakter van innovatie gewaarborgd wordt. Vanaf de-

ze fase geldt dat de kosten van een produkt-ingenieur ook voor de kleine on-

derneming opgebracht moeten kunnen worden.
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In een aantal regio's worden thans pogingen tot realisering van deze opzet on-
dernomen. Een van de mogelijke uitwerkingen is de stichting van een bedrijven-
groeikern. Bij deze opzet worden een beperkt aant:al kleine bedrijven in staat
gesteld hun produkt of produktgroep zonder extra kosten aan de hand van de sys-
tematische produktontwikkeling en met behulp van een produkt-ingenieur uit te
werken en produktierijp te maken. Deze bedrijven worden vanaf de produktiefase
geconcentreerd gehuisvest in de groeikern. De produkten van deze bedrijven moe-
ten tezamen de voornaamste produktie-aktiviteiten vertegenwoordigen, te weten
metaalbewerking, electronica en electro-techniek en kunststofverwerking. De
bedrijven behoeven niet bij de ontwikkeling en produktie van elk produkt ge-
zamelijk betrokken te zijn, maar zij moeten wel indien nodig een beroep op el-
kaar kunnen doen. De produkt-ingenieurs, die vanaf de produktiefase in dienst
zijn getreden van de afzonderlijke ondernemingen zijn verantwoordelijk voor
een optimale bedrijfsontwikkeling.
Na verloop van tijd moet de groeikern ook opengesteld kunnen worden voor ande-
re bedrijven uit de regio. Zodoende kunnen de plaatsen opgevuld worden van
deelnemers die uit de groeikern zijn gegroeid. De nieuwkomers worden op basis
van trainíngsprogramma's vertrouwd gemaakt met de nieuwe aanpak. Concrete pro-
duktvragen zijn hierbij basis en leidraad.



- 28 -

I,I TL;RATtIL K

1. Abert,J.~r.,Lconomic policy and planriinfr in the Nether-
lands 1950-1965,Londen,1969.

2. Achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland,
'l~aeede lcamer,Zitting 1963-1964,7169, 1963.

3. Adviescommissie inzake het industriebeleid, Len nieuw
industrieel elan, Den lIaag, 1981.

tE. l;altus, P. ,Lindhoven voortrelclter industriële verníeuwi ng,

in de Nederlandse Gemeente nr. 17, 1982.

5. Iiartels,C.l'.A.,Duyn,J.J. van.,Regionaal economisch be-
leid in Nederland, Assen, 1981.

6. )-3eek,1J.J.van,.Herindustrialisatie en kennisoverdracht,
In Economisch Statistische Berichten, 1982.

7. Iioekema,l~'.1J.P1., Straaten J. van der., l~egional policy
and environmental problems, Paper presented at the
l'olish-Dutch Seminar in Warsaw, 1980.

8. 13orchert,J.G. c.s., Ruimtelijlc beleid in redeïland,
ltaarlem, 1978.

9. l;oswi jk, Ii.lr. , c. s. , Innovatie langs nieuwe laegen,

lleventer, 1980.

10.L3revoort,C. c.s.,De kleinere ondernemer: niet klein
te krijgen, 1981.

11,f3yards,I,. en Christenson C.,Small Business llevelop-
ment Center, in Journal of Systems l~anagement, 1979.

12.Centraal 1'lankureau, Het Westen......en overig Nederland,
Den ]Iaag, 1956.

13,Cremers,ti~.II.J., Iiet Nederlandse regionale beleid sinds

1945, in Intermediair no. 26, ?5 juni 1976,

14.1)elden, P.J. van, Organisatie afstemrnen op innoveren,

in Intermediair no. 48, 1981.

15.llercksen,~~'., Industriepolitielc, in Intermediair no. 39,
t931.

16.1)erde nota inzake de industrialisatie van Nederland,

Tweede Iiamer, Zitting 1951-1952. ven Haag, 1951.

17.Donk,1~,I'. van, c.s.,lledrijfskundige t~etenschapswinlce1,1981

18.Dorlandt, T.,l~enr,ishanclel Licentic in tweede vtorsnelling,

In PT~Alctueel no . 43 198 1

19.l~orlandt, T.,Contractresearch nog niet perfect ~;eregeld,

In PT~Alctueel no. 7, 1982.



- 29 -

20.])orlandt, 1`., ID-.~L is vastgepin~3 op kleine uitvinder.,

-~-n i~"L'~Alctueel no. 43, 1981.

~1."aas, F, Underzoelc naar broedplaats van de innovatie,
in Sociaal-};conomisch i,ia{;~azine no. 4, 1981.

~2.Grao.f, -.'.J .J .~'.. de, De manager valr mor~en: een kameleon,

In Intermec}iair no. 44, 1981.

`'3.'-(a;;e, ll., 'rechnolo~;ie dwingt overizeid iri andere rol,

in Sociaal-:~conomisch :.aga~ine, naart 1981.

24.}ianeman,?:.-~.,Klein octrooi,groot gewin,in Intermediair

no. 1F8, 1981.

?5.}ien, ~'.L, de, Actieve en re-actieve industriepolitie}c
in Nederland, Amsterdam, 1980.

?6.Jíoofdcommissie voor de Industrialisatie; Landelijke
spreiding der industrie.lisa.tie door regionale con-
centratie, Den }Iaag, 1951.

?7.11ove, J.P.C.~en, Kleinere bedrijven aansporen tot in-

novatie, in Sociaal-Lconornisch ~.agazine no. 18, 1981.

28.ISONLVC~.,1)e I~ederlandse ontwikkelingsgebieden, Den
T~..., ,. io~n. ~ uaÉ, ~ ' ~ ~

2g.Jansen, 1~.C;.I'. c.s.,Industrie en ruimte,:~ssen, 1979.
30.Jonge, J.1'.. de, lie industriaisatie van i`ederland tussen

1350 en 1914, Amsterdam 19~8.
31.Jooren,H.,Stimulering van werkgeleF;enheid in de regio,

afstudeerwer}cstuk, TilUur~-, 1981.
32.]Looy, }3.J.~~. van der, Innovatie en transformatie, in

Intermediair no. 23, 1981.

33.1':ooy 13.J .G. van der, In zichzelf verdeeld centrum, in

-'-iztermediair no. 6, 1982.

34.Lanen, ~1. van,Universiteiten reiken de helpende hand,
::ana~:eEnent Totaal, april 1982.

35.}-anF:, ': .:~., Groenevelt, I3.,llienstverlening staat nu

voorop, ii~ Intermediair no. 48, 1981.

3C.l.iar~;e i'sSlil, :i . de, c.s., (red. ~:~'ederland Industrialiseert,

i~'i jmef;en, 1981 .

`i7. T.oon, 1~.J . van, ])e ~~:7'G innoveert, i~i ïntermediair .~0 50, 1981 .

38.i athSt,("~.I3.i..,Uo}c innoveren is leren,Intermediair 36, 1981.

39.}~athct,G.Lt.;'.., ":ieuwe produkten ontstaan niet vanzelf,

in Interrnediair no. 46 1979.
~EO.;:ederlandse P!iddenstanclsbank, Jaarverslag 1980.



-30-

1F1.~ota inzake de industrialisatie van Nederland, I)en liaag, 1949.

42.T:ota inza,ke het te voeren industiespreid~n~sbeleid 19h5-

1968, l~en Haag, 1964.

43.Nota inzake de sociaal-econo:.iische aspecten van het te

voeren re;;ional.e beleid, 1)en llaa~;, 1968.
~t4.'.ota inzalce groei en struktuur van onze economie,Den Itaag.

~t 5. T:o ta inzalce de selectieve groei , llen Ilaag, 1976 ,

46.:~,ota Re~ionaal Sociaal-economisch beleid,Den Haag 1977.

íE7.i~.ota R~ionaal Sociaal-J:conomisch beleid, Den 1[aag 1981.

lt8.c).J~:.C.I).,J:egional problems and policies in C.L.C.D.-

countries, yaris, 1976.

4n.O.Is.C.D.,Facing the future, Paris, 1979.

50.(' . J;. C.ll. , I~~novation in small and medium firms, Paris, 1982.

51.Uriënterin;.~snota ltuimtelijl:e ordening,I)en liaag, 1974.

52. c,vermeer,.:. 1'ralclce, F,1``ieuwe innovatieve bedri jven in

`:ederland, 1980.

~3.P,idder,l~.'.J. de, `Lelffinancicrirg moet uitgangspunt blijven

in ~nternediair no. 48, 1981.
54.1tin~rnoldus,ll.,Het is een heilig ideaal.Je moet,je kunt

niet anders, in lntermediair no. 1~8, 1981.
~ï5.ltijksuniversiteit (~rcnin,-;en, Het 'rr.ansferpunt:een nieuw

contact tussen ti~etenschap en :'aatschappij, 1982.

56. San.ten:a, i ., I~e universiteit en de regio, in Interrriediair

no. 29, 1931.
`í7.Sectornota J~conomisch Stuctuurbeleid,l~en Ifaag , 1979.

5g.`rcchnologische Innovatie, I)en lIaag, 1979.

59.'i~aeede ~~ota inzake de industrialisatie,l~en Ilaag, 195U.

FO.L'dell,G.G., c.s.,TYie innovation center pro,mram, in ïlesearch

i !ana~;ement no . 5 , 1979 .

(í1.Ltterback, .J.i'.,Abernatiiy, lti.G.,Patterns of industrial

in:iovation,in ')`echnolo~,y Revie~a, Vol. SO, 1978.

(,2. Vaa~s, n.'~: ., Verraad azn Yiet reclite pad, Intermediair, 1981

F'i. 1'~nJiove, I': .J ., 1)e doelmati(rheid van het re~ionaal econo-

mi.scl-i beleid in 1`:ederland, ~:otterdam, 1961.

G4. Verhoef, I,. 1.~J ., 1,en troeikern voor indiistriële vernieuwing

in I~lruere, ~ti'erkdocwnent [Z.IJ .1'. , 1982.

(~5.Vierde :ota inzal~,e de indu~rialisatie, ,)en itaa~~, 1953.

Ei(~. Vi jfde Nota inzal:e de industrialisatie, i~en IJaag, 1955.

i;7. l;er.rel si'elcíci~,J ., ',.e rnoeten stee~:; 1iz ~~'er fietsen om bi j

ta ' lí,'~-en, i~r 7-nterr;edia-r no. ~~S, 1981.



- 31 -

G8.Wijers, G.J., Industiepolitiek, Leiden ,1982.
69.W.:t.R., Plaats en toelcomst van de Nederlanclse ~.ndustrie,

I?apporten aan de Regsring no. 18, Den 1[aag,1980.

70.'Legveld,lJ.,Kleine en midclelgrote bedrijven.líet zaad voor
het industriebeleid, in de ingenieur, no. 1, 1982.

71.Íesde T,.ota inzalce de industrialisatie,Den 'laag, 1958.

72.Zevenc.Te Nota inzake de industrialisatie, Len T:aa~, 1960.

73.~~han, A. van der, Uit de schaduw van de groten, in

l;conomisch-Statistische I3erichten, 7 ol.tober 1981.



- 1 -

IN 1981 REEDS VERSCHENEN:

0.1. J.J.A. Moors Inadmissibility of linearly
invariant estimators in
truncated parameter spaces jan.

0.2. H, Peer De mathematische structuur
J. Klijnen van conjunctuur-structuur-

modellen en een rekenprocedure
voor numerieke simulatie van
deze modellen

Asymptotic Robustness of Prediction
Intervals of Arima Models by Devia-tlOT1c pf TT~~ality

0.3, H. Peer Macro economic policy options in
non-markt structures febr.

0.4. J, van Mier ~-vergelijkingen en operatoren maart
0.5. A.L. Hempenius Definities van gemiddelde factor-

productiviteiten en bezettings-
graad in een jaargangenmodel voor
industriéle sectoren, met een
toepassing voor de sector
Chemische Industrie

0.6. R.J.M. Heuts

0.7, B. Kaper

0.8. R.M.J. Heuts and
R. Willemse

0.9. J.P. Heesters

10. J.P. Heesters

Some aspects of differential equa-
tions with discontinuous right-hand
sides

jan.

maart

méi

juli

Impulse response patterns for various
dynamic time teries models j~i

Aankleden of uitkleden?
Een kritische beschouwing van de
honorering van de huisarts - vrij
beroepsbeoefenaar

Aankleden of uitkleden?
Een kritische beschouwing van de
honorering van de medisch specia-
list - vrij beroepsbeoefenaar ten
opzichte van de ambtenaar

sept.

okt.

11. Dr. G.P.L van Roij Rente-arbitrage, valutaspeculatie
en wisselkoersen nov.

12. J. Glombowski A Comment on Sherman's Marxist
Cycle Model
revised version

13. Drs. W.A.M. de Lange Deeltijdarbeid o~ de Katholieke
H.A.C. de Coninck-Merckx Hogeschool Tilbura
M.R.M. Turlings
M.C.M. Puyk

nov.

nov.



-2-

14. Drs. W.A.M. de Lange Tabellenboek bij het Onderzoek
L.H.M. Bosch 'Deeltijdarbeid op de Katholieke
M.C.M. Turlings Hogeschool Tilburg' nov.

15. H. Peer Economische groei en uitputtelijke
grondstoffen nov.



- 3 -

IN 1982 REEDS VERSCHENEN:

O1. W. van Groenendaal

02. M.D. Merbis

03. F. Boekema

04. P.T.W.M. Veugelers

05. F. Boekema

06. P. van Geel

07. J.H.M. Donaers,
F.A.M, van der Reep

08. R.M.J. Heuts

09. B.B. van der Genugten

10. J. Roemen
I1. J. Roemen

12. M.D. Merbis

13. P. Slangen

14. M.D. Merbis

Building and analyzing an jan.
econometric model with the
use of a hybrid computer;
part I.
System properties of the jan.
interplay model -
Decentralisatie en regionaal maart
sociaal-economisch beleid
Een monetaristisch model voor maart
de Nederlandse economie
Morfologie van de "Wolstad", april
Over het ontstaan en de ont-
wikkeling van de ruimtelijke
geleding en struktuur van
Tilburg.
Over de (on)mogelijkheden mei
van het model van Knoester.

De betekenis van het monetaire
beleid voor de Nederlandse ece-
nomie, presentatie van een ana-
lyse aan de hand van een een-
voudig model

The use of non-linear trans-
formation in ARIMA-Models when
the data are nor.-Gaussian
distributed

mei

juni

Asymptotic normality of least
squares estimators in auto-
regressive linear regression
models. j~i
Van koetjes en kalfjes I juli
Van koetjes en kalfjes II juli

On the compensator
Part I
Problem formulation and prelimi-
naries juli

Bepaling van de optimale beleids-
parameters voor een stochastisch
kasbeheersprobleem met continue
controle aug.

Linear - Quadratic - Gaussian
Dynamic Games aug.



- 4 -

15. P. Hinssen Een kasbeheermodel onder
J. Kriens onzekerheid
J. Th. van Lieshout

16. A. Hendriks en "Van Bedrijfsverzamelgebouw
T. van der Bij-Veenstra naar Bedrijvencentrum"

sept.

okt.



VI~I~~G~BII VÍI WI VIÍVMMW~WN V I I V


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40

