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Verdienvermogen

in het verdienvermogen van Nederland. Een stabiele eco-
nomische groei is ons niet langer gegeven. We staan aan 
de vooravond van een periode met schaarste aan geschik-
te arbeidskrachten en tekorten aan noodzakelijke grond-
stoffen. De snelheid waarmee productieprocessen veran-
deren neemt toe en het langdurig behouden van een 
leidende marktpositie is maar weinig bedrijven gegeven. 
Bovendien veranderen de mondiale machtsverhoudingen, 
wat weliswaar kansen biedt, maar tegelijkertijd gevestigde 
posities op scherp zet. De centrale boodschap van de WRR 
is dan ook: ons land zal zich moeten voorbereiden op een 
wereld waarin succesvol innoveren betekent dat zowel 
benodigde infrastructuur, instituties, als menselijk kapi-
taal zodanig zijn toegerust dat ze adequaat kunnen inspe-
len op wisselende omstandigheden. Daarbij zijn verdien-
vermogen en responsiviteit sleutelbegrippen. Inzetten op 
beide vraagt om een andere focus. Niet langer zal het 
beleid primair gericht moeten zijn op product- en markt-
interventies. Afgestapt moet ook worden van de gedachte 
dat markten te corrigeren zijn via losstaande maatrege-
len. Om het innovatiesysteem als geheel beter te laten 
functioneren moeten interventies en stimulerende maat-
regelen gericht zijn op het innovatiesysteem als geheel. 
Het is, aldus de WRR, “tijd voor een systeemperspectief: 
het bevorderen van goede netwerken, stimulerende regu-
leringen en ondersteunende instituties; en het formule-
ren van lange termijn strategieën waarop alle betrokken 
partijen zich kunnen oriënteren. Die omslag is lastig: pro-
duct- en marktinterventies zijn gemakkelijker uit te leg-
gen aan een breed publiek, en hebben ook de charme van 
een hoge mate van concreetheid en daadkracht. Systeem-
interventies kosten meer tijd en zijn onzichtbaarder, maar 
ze leveren wel meer op.” 

Wie probeert de aanbevelingen van de WRR te verta-
len naar de juridische wereld en stil staat bij de mogelijke 
rol van wetgeving en regulering in het bepleite denken 
vanuit innovatiesystemen, ziet zich geconfronteerd met 
vele vragen. Zo lijkt de boodschap van de WRR te implice-
ren dat we instrumenten die gericht zijn op stimuleren 
van markten en tegengaan van marktfalen (mededin-
gings- en aanbestedingsbeleid, intellectuele eigendoms-
rechten, handelsbepalingen) in samenhang bezien met 
instrumenten op het terrein van scholing, arbeidsmarkt-
beleid en ontslagrecht. Dat zal allerminst een eenvoudige 
opgave zijn. En om het nog complexer te maken: kijken 
door de lens van innovatiesystemen impliceert dat instru-
menten gericht op ondernemingen (vestigingsregelingen, 
belastingfaciliteiten, etc.) dan ook maar direct in deze 
analyse betrokken worden. Natuurlijk weten we allen dat 
het recht zich al lang niet meer manifesteert als een cohe-
rent geheel van klassieke vormen van regulering (wetge-
ving, rechtspraak), maar ook door middel van alternatieve 
vormen daarvan, zoals soft law, co-regulation en nog 
andere vormen van governance. Bovendien is sprake van 
een gelaagde lokale, nationale en internationale rechts-

orde, waartussen wisselwerking bestaat. Maar het WRR-
perspectief impliceert dat we hier als het ware nog een 
dimensie aan toevoegen: een scherp oog voor de wissel-
werking tussen regulering van zowel markten, arbeid als 
ondernemingen. 

Maar daarmee is nog niet alles gezegd over een 
mogelijke vertaalslag van het WRR-rapport naar de rol van 
het recht. Evenzeer een uitdaging zijn de aanbevelingen 
op het terrein van het onderwijs. “Het verdienvermogen 
van een land hangt voor een groot deel af van de kennis 
die de bevolking heeft”, aldus de WRR. Het rapport zet 
daarom mede in op een stevige hervorming van het 
onderwijs. Redenerend vanuit de overtuiging dat mensen 
in staat moeten zijn zich aan te passen aan de telkens wij-
zigende omstandigheden en eisen van de arbeidsmarkt: 
“Ons onderwijs vertoont nog veel trekken van een indus-
triële aanpak. Het lijkt nog sterk op een leerfabriek in 
plaats van een inspirerende leeromgeving, is sterk locatie-
gebonden, met vaste tijden en met vaste jaarschema’s. (...) 
Onderwijzers staan nog steeds voor een klas en besteden 
veel van hun energie aan het overdragen van de lesstof.” 
Kennis moet daarom niet langer op ‘industriële’ wijze wor-
den overgebracht, maar veel meer op maat en tijds- en 
plaatsonafhankelijk worden aangeboden. 

Wie kijkt naar het rechtswetenschappelijk onderwijs, 
ziet dat juridische faculteiten de afgelopen jaren het nodi-
ge hebben gedaan om hun ‘leerfabriek’ in te ruilen voor 
meer kleinschalig en mede op competenties gericht 
onderwijs. Een goede juridische faculteit leert z’n studen-
ten dat het positieve recht voor velerlei uitleg vatbaar is 
en eenduidige oplossingen niet bestaan omdat ze afhan-
kelijk zijn van interpretatie en maatschappelijke ontwik-
kelingen. Tegelijkertijd: studenten worden binnen de 
muren van de universiteit slechts spaarzaam geconfron-
teerd met de ingewikkelde opdracht het recht z’n rol te 
geven in een complexe samenleving. Voor de meerderheid 
van de studenten lijken het privaat-, straf en bestuurs-
recht als keurig aangeharkte en afgescheiden tuintjes en 
velen blijken aan het einde van de studie nog onvoldoen-
de in staat om te gaan met de wisselwerking tussen meer-
dere deelgebieden van het recht. 

Terugkerend naar het WRR-rapport. Inzetten op res-
ponsiviteit en verdienvermogen impliceert volgens de 
Raad: afstappen van losstaande maatregelen en redeneren 
vanuit interventies gericht op het innovatiesysteem als 
geheel. Voor het recht zou dat kunnen betekenen: meer 
oog voor de wisselwerking tussen regulering van respec-
tievelijk markten, arbeid en ondernemingen. Voor het 
juridisch onderwijs valt vanuit deze denkrichting te agen-
deren: studenten aanleren vooral ook te redeneren vanuit 
het juridisch systeem als geheel. Kortom, hen in staat stel-
len voorbij de grenzen van klassieke rechtsgebieden te  
denken. Met als bagage zowel een uitstekende kennis  
van juridische dogmatiek als de kunde te redeneren  
vanuit problemen en ontwikkelingen die de klassieke 
rechtsgebieden overstijgen.

Corien Prins 
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