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Management

Nederland is als kenniseconomie aan het
wegzakken. Nederlandse universiteiten
en onderzoekers staan op basis van hun
wetenschappelijke publicaties in hoog
aanzien, maar dat leidt niet tot marktge-

oriënteerde innovaties of nieuwe indus-
trieën.
De agrifoodsector is exemplarisch voor
dit probleem. Deze sector staat wereld-
wijd bekend om haar sterke en brede
kennisinfrastructuur. In de agro-industrie
verschuift steeds meer grondstofproduc-
tie naar het buitenland waardoor Neder-
land zijn internationale concurrentieposi-
tie verliest. Perspectief voor deze sector

ligt dan ook vooral bij het benutten van
beschikbare kennis om weg te komen
van de margeloze bulkproductie, waarbij
ondernemingen door onderzoek markten
ontwikkelen voor nieuwe (grondstof)pro-
ductie met veel ‘kennis inside’ en moge-
lijkheden voor hoge(re) marges.

Innovatieproces
Bij innovatieprocessen spelen drie ele-
menten een belangrijke rol.
Ten eerste: de kennis zelf. Hierbij gaat
het niet alleen om gedocumenteerde,
expliciete kennis, maar ook om erva-
ringskennis en impliciete kennis. Voor
innovatie is het belangrijk dat kennis
voortdurend wordt vernieuwd. Dit
gebeurt spiraalsgewijs: impliciete kennis
wordt door uitwisselen van ervaringen
(socialisatie) expliciet gemaakt (externa-
lisatie) en door netwerken aangevuld met
andere nieuwe expliciete kennis. Vervol-
gens wordt deze kennis toegepast en

levert zij uitvoeringskennis en ervaring
op waarmee de innovatie operationeel
kan worden gemaakt (internalisatie) (zie
figuur 1).
Op de tweede plaats: de wisselwerking
tussen de functies onderzoek, marketing
en management. Deze functies vormen
geen afzonderlijke fasen in het innovatie-
proces, maar moeten nauw op elkaar
betrokken zijn om van kennis naar inno-

vatie te komen. Dit is in de binnenste cir-
kel van figuur 1 te zien.
Als derde: netwerken. Netwerken zorgen
voor een vergroting van de efficiëntie van
het innovatieproces doordat kennis beter
wordt uitgewisseld. Het netwerk wordt
gerepresenteerd als de blauwe cirkel in
figuur 1.

Drijvende krachten
Voor marktgerichte innovaties in de
agrifoodsector zijn, op basis van inter-
views met innoverende organisaties, zes
factoren gevonden die van belang zijn
om kennis te benutten voor innovatie.
Zo zijn er krachten nodig die aanleiding
geven om van kennis tot innovatie te
komen. De droom van een ondernemer,
de ambitie van een onderzoeker of de
innovatiedoelstelling en -strategie van
een concern vormt zulke krachten. Rijn-
consult begeleidt een groep bedrijven die
gelooft in de kansen voor kweekvis in

Zuidoost Nederland. De groep is al negen
jaar aan het investeren, blijft geloven en
tracht in de komende drie jaar ‘break
even’ te draaien. De droom en lange
adem van de ondernemers zijn de drij-
vende kracht achter een potentieel nieu-
we economische agrifoodactiviteit.

Financiering
Zonder financiering kunnen de beste
ideeën niet worden gerealiseerd. De
beschikbaarheid van zaaikapitaal voor
het ontwikkelen van een innovatie in een
start-up is in Nederland gering. Een
oplossing hiervoor is het vormen van
nieuwe bedrijven uit bestaande organisa-
ties, zogenaamde spin-offs. Deze spin-
offs hebben als voordeel bij het aantrek-
ken van kapitaal dat de relatie met hun
moederorganisatie enige acceptatie bij

financiers teweegbrengt. Voor de inuline-
productie heeft suikerbietencoöperatie
Cosun bijvoorbeeld het dochterbedrijf
Sensus opgericht. Daarnaast vormt ook
het delen van financieringslasten met
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Fig. 1   Model ‘Kennis inside voor innovatie’
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partners een oplossing om de financie-
ring voor het opstarten van het bedrijf te
vereenvoudigen.

Creativiteit
Het stimuleren van een creatieve organi-
satiecultuur vormt een basis voor het
combineren van kennis tot innovaties. In
Amerika wordt zelfs gesproken over de
opkomst van een creatieve klasse die ver-
schillende steden economisch groei heb-
ben bezorgd. Binnen organisaties
gebeurt dit door het organiseren van cre-
atieve ontmoetingen: het samenbrengen
van ‘niet voor de hand liggende’ perso-
nen en het uitnodigen van andersden-
kende buitenstaanders. Andere mogelijk-
heden zijn het signaleren van mensen
met creatieve ideeën buiten de organisa-
tie en het aangaan van relaties met hen
in de vorm van spin-off’s. Zo richtte
Rodenburg als handelsonderneming in
aardappelrestproducten een nieuw doch-

terbedrijf, Rodenburg Biopolymers, op
waarin een onderzoeker de ruimte kreeg
om in plaats van veevoer een nieuw bio-
plastic te ontwikkelen.

Netwerken
Het sluiten van allianties met R&D-part-
ners en het vormen van clusters met ken-
nisinstellingen zorgt voor overdracht van
kennis en brengt innoverende bedrijven
bij elkaar. Food Valley in Wageningen
vormt zo’n cluster. Maar vooral de klei-

nere bedrijven blijken moeite te hebben
de weg naar de wetenschap te vinden.
Cultuurverschillen spelen hierbij een
belangrijke rol. Bij het bedrijfsleven
draait het om winst. Bedrijven worden
door de markt gedwongen te denken in
korte termijnen. In de academische
wereld draait het om erkenning. Die
wordt verkregen door publicaties en niet
door het bedenken van toepassingen.
Kennismakelaars, zoals Knowhouse in
de regio Venlo, die in beide werelden
thuis zijn en ze met elkaar in contact
weten te brengen, kunnen deze cultuur-
verschillen overbruggen. Ook participa-
tie in stimuleringsprogramma’s zoals
AKK en KLICT bieden kansen om
bedrijfsleven en wetenschap kennis met
elkaar te laten maken.

Management en organisatie
Aansturing is van wezenlijk belang om
van kennis tot innovatie te komen. Goede
aansturing zorgt voor focus bij de selectie
van ideeën voor innovaties. CSM heeft,
op basis van zijn innovatiestrategie,
zogenaamde kennisdragers aangesteld.

De kennisdragers zijn verantwoordelijk
voor een bepaald kennisgebied binnen
de organisatie. Hiermee verzekert het
bedrijf zich van toegang tot de nieuwste
kennis die benodigd is om het winning-
proces van suiker verder te innoveren.

Marktontwikkeling
De vraag uit de markt bepaalt uiteindelijk
of de innovatie en daarmee de benutting
van kennis een succes wordt. Deze vraag
is vaak latent en moet worden ontwik-
keld. Rodenburg Biopolymers, bijvoor-
beeld, werkt als producent van bioplas-
tics samen met zijn afnemer, een spuit-

gietbedrijf, en de klant van deze
afnemer, een meubelfabrikant, aan de
ontwikkeling van een wegwerpverpak-
king voor meubelen. Door deze geza-
menlijke kennis- en productontwikkeling
wordt een latente vraag via het nieuwe
product bioplastics ingevuld.

‘Kennis inside’ voor innovatie
Het in dit artikel gepresenteerde model
laat zien hoe kennis kan bijdragen aan
marktgerichte innovaties en welke facto-
ren daarbij essentieel zijn. Met het
beschikbaar komen van een nieuwe sti-
muleringsimpuls (zie kader) is er het
extra aantrekkelijk dit model toe te pas-
sen om tot innovatie in de agrifoodsector
te komen, waarbij kennisontwikkeling en
-benutting de ‘processor’ is tot een duur-
zame en krachtige agrifoodsector.
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De kleinere bedrijven hebben moeite
de weg naar de wetenschap te vinden

Op 12 maart 2004 stemde het kabinet
in met de financiering van een
omvangrijk project dat een ferme
impuls moet geven aan de transitie
naar een duurzame landbouw. Het pro-
ject, gericht op duurzame systeemin-
novaties binnen de domeinen agro en
groen, zal een looptijd hebben van zes
jaar. Bedrijfsleven, kennisinstellingen,
overheden en maatschappelijke orga-
nisaties kunnen projecten uitvoeren
die zich inhoudelijk richten op realisa-
tie van drie innovatiestrategieën:
– vitale clusters
– plattelandsontwikkeling

– internationale agrifoodnetwerken
Er wordt zowel met wetenschappelij-
ke projecten als met integrale projec-
ten gewerkt. In integrale projecten
komt kennisontwikkeling tot stand in
interactie tussen wetenschap, prak-
tijk en samenleving. Een belangrijke
doelstelling is om in deze zes jaar een
(virtueel) topinstituut te ontwikkelen
dat de op gang gebrachte beweging
naar verantwoord geproduceerd
voedsel en een mooi en leefbaar plat-
teland voortdurend van nieuwe kennis
kan voorzien.
Voor meer info: www.agro-groen.nl.

Transforum agro en groen

Binnen organisaties
worden creatieve
ontmoetingen geor-
ganiseerd: het
samenbrengen van
‘niet voor de hand
liggende’ personen
en het uitnodigen
van andersdenkende
buitenstaanders.


