Elk land kan ver boven gemiddeld groeien door innovatie
Landen die veel en effectief investeren in innovatie hebben meer economische
groei dan andere landen in dezelfde economische macro-omstandigheden. De
schat die door elke overheid gevonden dient te worden, is de effectiviteit. Hoe dient
een overheidsgestuurde en gefinancierde innovatiestrategie ingericht te worden om
succes te verzekeren?
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De vrije markt
Er zijn veel ondernemers en veel economen die van mening zijn dat de overheid
zich in het economische terrein nergens mee dient te bemoeien. Behalve faciliteren,
waarmee bedoeld wordt dat het bedrijfsleven geen strobreed in de weg gelegd
dient te worden. Niet met wetgeving, niet met (hoge) belastingen en ook niet met
milieubeleid. Deze, meer en minder conservatieve ondernemers en economische
experts, hangen er de theorie aan dat als de vrije markt alle ruimte krijgt, vanzelf
alles goed komt. Ook op het gebied van innovatie. De praktijk wijst uit dat dat juist
niet het geval is. De vrije markt is, algemeen gesteld, te korte termijn georiënteerd
om de investeringen die nodig zijn voor de noodzakelijke innovaties ten behoeve
van sociale en economische groei, te fourneren. Voor de vrije markt, zeg de
durfkapitaal verschaffers, duurt dat allemaal te lang en is het risicoprofiel van die
investeringen te onaantrekkelijk. Strategisch, structureel innovatiebeleid kan dus niet
aan de vrije markt overgelaten worden. Daar dient de overheid verantwoording
voor te nemen, een handje te helpen. Met een effectieve innovatiestrategie.
Effectieve innovatiestrategie
Ondernemers van bestaande ondernemingen en ondernemers in de pioniersfase in
het bijzonder, zijn op grond van dromen en visie in staat activiteiten op te zetten met
risicovolle aspecten en onzekere toekomstperspectieven. Die ondernemers komen
ergens vandaan en worden ‘ergens’ door gevoed. En in dat ‘ergens’ heeft de
overheid een belangrijke invloed en taak. Dat ‘ergens’ wordt kort en bondig
gekenmerkt door de cultuur van de maatschappij en het volk waaraan de overheid
sturing geeft. En tot slot de uitvoering van fundamenteel onderzoek, waarvan de
kosten de kapitaalskracht van private ondernemers en zeker van de private,
startende ondernemers ver te boven gaat. Die overheid dient daartoe de
kernintelligenties van de aangestuurde maatschappij in kaart te brengen. En de
verankering, ontwikkeling en versterking van die kernintelligenties te structureren in
instituties (National Core Intelligence Institutes (NCII’s)). Hierin wordt, op ultra lange
termijn gericht, fundamenteel onderzoek uitbesteed en uitgevoerd. Deze NCII’s zijn
bij voorkeur niet de universiteiten. De spanning tussen het doen van
wetenschappelijk onderzoek gefinancierd met belastinggelden en de commerciële
exploitatie ervan door dezelfde onderzoekers, is maatschappelijk gezien simpelweg
te groot. Een betere weg is, om de universiteiten intensief te doen samenwerken
met de NCII’s die als zodanig een praktische, effectieve brugfunctie vervullen tussen
wetenschappelijke opleiding, wetenschappelijke toepassing en bedrijfsleven.

Nationale kernintelligenties
Een overheid die NCII’s opzet, heeft inzicht nodig in het complex van
tegenstrijdigheden dat aan elk ondernemerschap ten grondslag ligt. Enerzijds de
feiten over het unieke vermogen, het DNA (inspiratie, talent, vaardigheid) van het
volk en het land en de maatschappij om bijzondere groei tot stand te brengen.
Anderzijds het markten van de dromen die de visies voeden van nieuwe,
vernieuwde, veranderde vraag/aanbod situaties. Eén van de beste voorbeelden op
dit gebied is het ‘Man on the Moon’ beleid van President John F. Kennedy.
Geëtaleerd in het Apolloproject en uitgevoerd door NASA. Het was de Amerikaanse
overheid die, in de inspirerende persoon van New Frontiers Kennedy, zorgde voor de
cultuur van volksopwinding. Deze is nodig om innovatie op nationaal niveau van de
benodigde energie en financiën te voorzien. Het zijn deze populaire, dierlijk
aandoende instincten van gezamenlijke opwinding en gedeeld enthousiasme. Deze
worden gevoed door gevoelens van nationale eer en trots die ondernemende
mensen in het volk tot innovatieve daden aanzetten. Die ook de energie van moed
en de gevoelens van onoverwinnelijkheid injecteren en die de gebruikelijke
lethargie van zekerheid en veiligheid naar de achtergrond dwingen. In Nederland
zouden we dat de ‘Geuzenmoed’ noemen, de mentaliteit die we reeds lang
geleden in de klei van het Nederlandse poldermodel hebben doen afzinken.
Geuzenmoed maakt deel uit van de Nederlandse oercultuur en vindt weerslag in
de volgende kernintelligenties: 1. Water/Land, 2 Agricultuur, 3. Logistiek en 4.
Infrastructuur. Om de Geuzenmoed weer tot de belangrijkste drijfveer van nationale
trots, eer en groei te brengen, dient de overheid voor elk van deze kernintelligenties
een NCII op te richten met een Geuzenmoedig, glashelder en meetbaar
prestatieplan. De NAWA (National Water Association), de NAGRA (National
Agriculture Association), de NALA (National Logistics Association) en de NAIA
(National Infrastructure Association).
Het Nederlandse Innovatiebeleid
Het Nederlandse innovatiebeleid dient gericht te worden op de genoemde
instituties en de bedrijven die daarmee willen samenwerken. Dat zijn per definitie
bedrijven met dromen, focus, discipline en business planning, getoetst door feiten
van vraag/aanbod en toekomstige marktontwikkelingen. Dat zijn ook per definitie
bedrijven die willen innoveren en die willen groeien. En daarmee heeft de overheid
dan meteen een keihard nodige segmentatie, of strakker gezegd discriminatie,
aangebracht. Een discriminatie die dringend nodig is als het gaat om
overheidsgeld, dus geld dat door het volk wordt ingelegd. Het heeft immers geen
enkele zin om veel, of nog erger, alle bedrijven toegang te verlenen tot de
springplanken van groei die door de NCII’s en de daaraan verbonden
overheidsfinanciering, worden aangeboden. De overgrote meerderheid van
bedrijven wil immers helemaal niet groeien en gebruikt overheidssubsidies uitsluitend
voor het versterken van de zekerheid en veiligheid, die door de eigen financiële
ondernemingsbalans geboden kunnen worden. Gemiddeld genomen gaat het
slechts om een zeer klein percentage van de bedrijven dat ambitieus, structureel en
renderend wil groeien. De rest van de ondernemingen zoekt via allerlei wegen,
inclusief consolidatie, belastingmanipulatie en beschikbare subsidiepotten naar
meer continuïteitzekerheid, meestal vooral en primair voor de aandeelhouders. Die
geweldig grote groep van bedrijven (in de US ca. 70% en in Nederland ca. 90%)
dient zich te vernieuwen, veranderbereid en verandervaardig te worden of
uitgesloten te worden van deze investeringen van de belastingbetaler, de overheid,

het volk. Generiek faciliteren heeft dus weinig of geen zin en creëert in ieder geval
veel ‘waste’ en stimuleert ook nog de verkeerde ondernemingscultuur. Hetzelfde
geldt, zij het in iets mindere mate, voor het huidige Top Sectoren beleid. Het beste is
dus om dat onmiddellijk en radicaal te vervangen door de keuze voor
kernintelligenties met een strategie van kernintelligentie instituten.
Nederland innovatieland, groeiland, gidsland
Elk land kan ver bovengemiddeld groeien door innovatie. Ook Nederland. Door te
concentreren op de oertalenten van het volk. Door innovatie institutioneel aan te
jagen. Door even zwaar als gefocussed te investeren in fundamenteel onderzoek
naar en voor deze kernintelligenties. Niet door generieke belastingmaatregelen of
generieke subsidies, wel door focus en een duidelijke relatie tussen de investering en
het resultaat. Belastingmaatregelen en subsidies in de kernintelligentie sectoren
dienen dus uitsluitend de drijfveren en facilitering van innovatie te stimuleren en te
ondersteunen. Alle maatregelen, die gericht zijn op het vergroten van de
opbrengsten van innovatiebeleid, de premiering aan de achterkant, dienen
onverwijld omgezet te worden naar onderzoek en ontwikkeling, dus naar de
voorkant. Direct in aanmerking voor ‘omkatten’ komen onder andere de
innovatiebox en de aftrek van innovatie investeringen van de inkomstenbelasting.
Nederland kan gidsland zijn, worden en blijven in de kernintelligenties door instituten
te organiseren met inspirerende doelen. Doelen die samen met ambitieuze, jonge,
ondernemende Nederlanders worden geformuleerd. Doelen die realistisch,
ecologisch en meetbaar zijn. Doelen die de betrokken ondernemingen werkelijk
representeren, zodat de mensen in die ondernemingen er met oprechte toewijding
aan kunnen werken. Doelen die eer en trots van elke Nederlander voeden. Doelen
die voor inspiratie en opwinding zorgen. Die voor de saamhorigheid en het
enthousiasme zorgen zoals bij de prestaties van nationale teams. Zoals het land in
beweging is als het Nederlandse hockeyteam Olympisch goud wint, zoals het land
oranje kleurt als Nederlandse voetbalelftal Europees kampioen wordt. Zoals elke
Nederlander ontroerd is als Ranomi Kromowidjojo, als Olympisch kampioen in de
camera kijkt en zegt: ‘Nederland, hier is ie dan’. En later in een interview toelicht:
‘waar iedereen ophield, ben ik door gegaan’. Het zijn de Nederlandse bedrijven
met die bedrijfscultuur, met die mentaliteit in hart en haarvaten, die in aanmerking
komen voor opdrachten van de NCII’s en voor overheidsondersteuning aan de
voorkant van hun innovatiestrategie. Met dergelijk innovatiebeleid kan elk land
bovengemiddeld groeien, zeker Nederland!
Joost van Zoelen is internationaal ondernemingsgroeistrateeg en grondlegger van
de Rebounce® Philosophy. Tevens CEO van de Central Park Groep, waarin de
volgende specialisaties zijn opgenomen:
Mantion (ondernemingsstrategie), Synergie (identiteit-/merkstrategie), Brand
Republic (commerciële communicatie) en Pure (merkactivatie).

