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Scan ter onderbouwing van het actieprogramma

resultaat

resultaat

resultaat

Actieprogramma 
Kennis & Innovatie

1. Versterken van de
innovatiekracht van V&W

2. Als V&W substantieel 
bijdragen aan de kennis-
economie

3. De kennisorganisatie 
van V&W op orde krijgen

Scan Input / 
draagvlak

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Vraagstelling - oorspronkelijke kernvragen (1)

De kernvragen van VenW zijn

Inhoud: Wat doet VenW in haar 
sectoren? Wat gebeurt in het bedrijfs-
leven en de kennisinstellingen zelf?

Proces: Hoe zijn de VenW-kennisketens
en innovatiesystemen georganiseerd 
(schakels, spelers, onderlinge relaties) en 
hoe functioneren die?

Prestatie: Wat is het rendement van de 
kennisinvesteringen (kwaliteit vraag-
sturing)? Wat is de innovatiekracht van 
de VenW-sectoren? Welke bijdrage levert 
VenW hieraan?

Aanpak en bronnen

KJP, bronnenanalyse, gesprekken 
accountmanagers en interviews externe 
experts

KJP, gesprekken accountmanagers, 
teamanalyse en interviews externe experts

CBS-CIS, gesprekken accountmanagers, 
externe experts

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon

Noot:
Om redenen van beschikbaarheid, tijd en capaciteit is de IVW in deze scan buiten beschouwing gebleven. De 
opzet maakt het mogelijk op korte termijn dat alsnog in te vullen. 
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Vraagstelling - oorspronkelijke kernvragen (2)

Kernantwoorden

Kennisvragen zijn veelal korte termijn en 
uitvoeringsgericht. Een toekomstgerichte 
innovatiestrategie ontbreekt. Onderontwikkelde 
relaties in sectorale innovatiesystemen dragen bij 
aan onderbenutting aanwezige K&I-potentieel

Huidige organisatie van kennisketens (in zichzelf 
gekeerd, onvoldoende maatschappelijke antenne, 
dominantie SD'n, indirecte sturing beleidskernen, 
nationaal) draagt bij aan onderbenutting van het 
kennis- en innovatiepotentieel in VenW-sectoren.

De innovatiekracht van de VenW-sectoren is 
‘onder de maat’. VenW kan voor stimulering van 
kennis en innovatie bestaande rollen gerichter 
inzetten en nieuwe rollen actiever ontwikkelen

De kernvragen van VenW zijn

Inhoud: Wat doet VenW in haar 
sectoren? Wat gebeurt in het bedrijfs-
leven en de kennisinstellingen zelf?

Proces: Hoe zijn de VenW-kennisketens
en innovatiesystemen georganiseerd 
(schakels, spelers, onderlinge relaties) en 
hoe functioneren die?

Prestatie: Wat is het rendement van de 
kennisinvesteringen (kwaliteit vraag-
sturing)? Wat is de innovatiekracht van 
de VenW-sectoren? Welke bijdrage levert 
VenW hieraan?

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Vraagstelling – interpretatie (3)

Hoe komt Verkeer en Waterstaat:
van een overwegend aanbodgericht, veelal intern gericht, matig gecoördineerd en in de 
buitenwereld niet herkend VenW kennisbeleid 
naar een vraaggestuurd, meer extern gericht, beter gecoördineerde en voor de 
buitenwereld beter herkenbare VenW kennis én innovatiestrategie die bijdraagt aan de 
geschetste doelstellingen
Uitgangspunt bij de beschouwing van kennisketens is de bijdrage van kennis aan 
innovatie

Waartoe de nulmeting een antwoord dient te geven op de volgende vragen:
Hoe maken we innovatie tot een structurele activiteit binnen VenW?
Hoe komen we tot een meer collectieve kennis- en innovatiestrategie?
Hoe sturen we de diverse categorieën kennisinstellingen op een juiste manier aan?
Hoe betrekken we de bedrijven actief bij innovatie in de VenW-sectoren?
Wat zijn de gewenste rollen van VenW in het kennis- en innovatiesysteem?
Waar moet het actieprogramma zich concreet op richten?

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Verschillende goede aanzetten binnen de VenW-
organisatie (illustratieve voorbeelden)

• Kennisstrategie uitvoeringsorganisatie en inzetten rolverandering naar professionalisering 
opdrachtgeverschap (RWS)

• De lange termijn spoorvisie “Benutten en Bouwen”, waarin spoorsector en overheid 
gezamenlijk de betekenis van (deels innovatieve) veranderingen hebben doordacht (Prorail, 
NSR, DGP)

• Innovatietestcentrum (DWW) dat in het werkveld van RWS iedereen uitdaagt om met goede 
en realiseerbare innovaties te komen

• Prijsvragen (toepassing nieuwe kennis) in de markt met garantie voor uitvoering daagt 
bedrijven uit tot en beloont innovatie (RWS)

• Subsidie Leerstoelen (DGG/DGL) versterkt wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek en 
(beleids)praktijk

• Thematische innovatieprogramma’s die toepasbare nieuwe kennis prioriteren (DGP/DGG) 
die gericht belemmeringen voor bestaande nieuwe concepten wegnemen

• Trendbreuk in denken over waterbeheer (meer gebruiksfuncties, meer disciplines, meer 
vanuit burgers) leidt tot andere kennisvragen (DGW)

• Uitgevoerde kennisaudits (bijvoorbeeld in DGP en IVW) ter vergroting van bewustzijn van 
betekenis van kennis en innovatie

* Zie ook overzicht van 112 innovaties in de Nota Mobiliteit

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap: van speldenprik naar speerpunt!

1) Onderbenutting van kennis- en innovatiepotentieel
Huidige organisatie van kennisketens draagt bij aan een onderbenutting
van het het kennis- en innovatiepotentieel in VenW-sectoren (VenW
bijdragen zijn speldenprikken)

2) Geringe innovatiekracht in de VenW-sectoren
De innovatiekracht van de VenW-sectoren is ‘onder de maat’

3) Nieuwe rolopvattingen van VenW wenselijk
Kiest VenW voor stimulering van kennis en innovatie (speerpunt), dan 
bestaande rollen gerichter inzetten en nieuwe rollen actiever ontwikkelen

Kanttekening: er bestaan belangrijke verschillen/overeenkomsten tussen
sectoren en organisatieonderdelen. Daarom zal VenW sector- en vraagstuk-
specifiek haar bijdrage en rol moeten bezien

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Negen kernboodschappen

1. De huidige organisatie van kennisketens draagt bij aan een onderbenutting van het 
kennis- en innovatiepotentieel in VenW-sectoren (kennis én innovatieparadox)

2. Een samenhangende kennis- en innovatiestrategie ontbreekt
3. Vraagsturing in kennisketen en innovatiesysteem is onvoldoende ontwikkeld
4. Kennis- en innovatiemanagement is nog niet adequaat vormgegeven

5. De innovatiekracht van de VenW-sectoren is ‘onder de maat’
6. De op onderdelen internationaal leidende kennis- en innovatierol erodeert 

7. VenW kan voor stimulering van kennis en innovatie bestaande rollen gerichter 
inzetten en nieuwe rollen actiever ontwikkelen

8. VenW daagt andere actoren onvoldoende uit tot innovatie en draagt zo onvoldoende bij aan 
een innovatiecultuur

9. Tussen VenW-sectoren bestaan belangrijke verschillen en overeenkomsten

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Tien generieke aanbevelingen

A. Verbeter de ontsluiting van de VenW kennisketens (door SD'n) voor zowel interne als externe actoren ter 
bestrijding van de kennis- en innovatieparadox (S)

B. Richt de organisatie zo in dat parallel gewerkt kan worden aan (a) actuele ontwikkelingen en (b) 
(middel)lange termijn strategie. (O)

C. Richt kennisinvesteringen op de dominante toekomstige beleidsvragen (S)
D. Herontwerp kennisketens en innovatiesysteem gericht op vraagsturing. Organiseer een dialoog tussen 

aanbieders en intermediaire en finale gebruikers (S/O)
E. Breng samenhang in de vaak versnipperde initiatieven gericht op K&I-management. (O)
F. Ontwikkel een visie op de VenW-sectoren als economisch c.q. innovatiesysteem (S)
G. Opereer nadrukkelijker op de internationale kennis en innovatiemarkt en ontwikkel een kennisstrategie 

waarin ook plaats is voor internationaal samen kennis ontwikkelen en gericht internationaal kennis halen (S)
H. Ontwikkel een K&I-beleid waarin gevestigde en nieuwe overheidsrollen op een intelligente manier worden 

gecombineerd (S/C/HRM)
I. Geef meer aandacht aan de implementatie van innovaties en maak dat innovatie ook voor externe partijen 

loont (continuïteit en duidelijkheid) (O)
J. Investeer in een innovatiecultuur binnen VenW en in de Ven W-sectoren (C/HRM)

(Zie aanbevelingen naar strategie (S), organisatiestructuur (O), cultuur (C) en HRM)

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 1: Organisatie kennisketens draagt bij aan 
onderbenutting kennis- en innovatiepotentieel (diagnose 1) 

VenW kennisketens zijn in zichzelf gekeerd. Er is veel kennis aanwezig bij VenW, maar deze 
stroomt onvoldoende van binnen naar buiten. VenW heeft weinig zicht op en maakt (derhalve) 
in beperkte mate gebruik van kennis buiten de eigen organisatie/kennisketens.

VenW kennisparadox: onvoldoende aansluiting omvangrijke VenW-kennis in SD’n en de 
kennisbehoeften van beleidsmakers 

- Beleidsdirecties ontberen een directe organisatorische sturing op de kennisketen
- Tussenkomst SD'n maakt afstand tussen oorsponkelijke vrager (uitvoering en soms 

beleidsdirectie) en externe onderzoeksinstellingen soms (te) groot 
- Beleidsdirecties articuleren kennisbehoeften onvoldoende gestructureerd en systematisch
- Focus op korte termijn beleidsvragen belemmeren totstandkoming toekomstgerichte 

kennisagenda 

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 1: Organisatie kennisketens draagt bij aan 
onderbenutting kennis- en innovatiepotentieel (diagnose 2)

VenW-kennisketens sterk gericht op genereren van kennis ten behoeve van uitvoering en 
minder gericht op het aanreiken van kennis voor beleidsvragen of VenW- (en andere 
economische) sectoren

VenW innovatieparadox: omvangrijke kennisinvesteringen en kennisorganisaties dragen 
onvoldoende bij aan innovatiekracht van VenW-sectoren.

Een groot aantal intermediairen draagt bij aan kennis en innovatie in de VenW-sectoren, maar 
leidt tevens tot complexiteit en versnippering. Dit maakt dat nieuwe vormen van sturing in 
kennisnetwerken (bijvoorbeeld ICES-KIS/Bsik) niet op voorhand verzekerd is.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 1: Organisatie kennisketens draagt bij aan 
onderbenutting k&i-potentieel (verbijzondering sectoren)

Water: De nieuwe richtinggevende maatschappelijke visie op watermanagement (WB 21, NBW) werkt 
door naar andere potentiële initiatoren (medeoverheden, bedrijven, burgers). Sturing op interactie tussen 
kennisdragers in de VenW kennisketens en daarbuiten - van groeiend belang – is matig ontwikkeld. DGW 
staat in een spagaat (tijd en aandacht) tussen korte termijn (kamervragen, implementatie, projecten) en 
lange termijn (meerjarige onderzoeksagenda). De buitenwereld wil toegang tot de VenW
kennisinfrastructuur. Kennis en innovatie fungeren onvoldoende als bindmiddel tussen overheid, 
kennisinstellingen en bedrijven (zie bijv. geringe personeelsuitwisseling). Brengt een Delta-instituut 
verbetering hierin?

GWW-bouw: De onderbenutting (tot nu toe) van het kennis-en innovatiepotentieel blijkt als nieuwe 
prestatiecontracten voor beheer en onderhoud door de markt tegen 50% van de vroegere kosten worden 
aangeboden. De nieuwe verhoudingen kunnen RWS tot vernieuwingen in contractmanagement 
aanzetten en kunnen de marktpartijen inspireren tot slimmer uitvoeren van de werken/taken.

Personenvervoer/goederenvervoer: De kenniswerelden van VenW, onderzoek en bedrijfsleven zijn 
slecht verbonden, ondanks (complexe) intermediaire initiatieven als Transumo. Het ontbreken van een 
duidelijke gedeelde maatschappelijke visie (onder regie van VenW) op het bereikbaarheidsvraagstuk is 
een van de belemmeringen voor het tot wasdom komen van innovatieve ideeën en initiatieven. 

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 1: Organisatie kennisketens draagt bij aan 
onderbenutting k&i-potentieel (aanbevelingen & acties)

Verbeter de ontsluiting van de VenW
kennisketens (door SD'n) voor zowel 
interne als externe actoren ter bestrijding 
van de kennis- en innovatieparadox
Benut relevante kennis van buiten de 
VenW kennisketens beter
Geef meer aandacht aan de implementatie 
van innovaties 
Maak dat innovatie ook voor externe 
partijen loont
Breng meer structuur aan in het veld van 
intermediairen (samenvoegen, 
herschikken, etc.) 

Investeer in een cultuurverandering waarin 
innovatie wordt beloond: scholing, 
personeelsmobiliteit, kennisdeling, etc. 
(C/HRM)
Vergroot de marktoriëntatie van partijen in de 
kennisketens met vraag/aanbod-platforms (S)
Stimuleer uitwisseling van kennis en 
personeel (C/HRM)
Inventariseer hoe andere Ministeries en het 
bedrijfsleven omgaan met hun kennis en 
innovatiefunctie (S)
Ga na of de uitkomsten van Cie. Wijffels ook 
van toepassing zijn op (andere) VenW
kennisketens (o.a. vraagsturing) (S)
Draag innovatiesuccessen uit! (C/HRM)

AANBEVELINGEN ACTIEPROGRAMMA

Naar 9 kb.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 2: Een samenhangende kennis- en innovatie-
strategie ontbreekt (diagnose)

De dominante focus op de ‘waan van de dag’ (bijvoorbeeld ‘kamervraagsturing’/politieke 
actualiteit, adhocracy en korte termijn implementatie) belemmert de systematische 
formulering van beleidsgerichte kennisbehoeften op de middellange en langere termijn 

Hoewel de problematiek van aansturing van kennisketens en innovatiekracht van VenW-
sectoren verschilt, behandelt VenW beide ten onrechte als twee gescheiden werelden 

De uitvoeringsorganisatie van VenW heeft wel en beleidskernen hebben nauwelijks een 
kennisstrategie geformuleerd

Een duidelijke innovatiestrategie ontbreekt nagenoeg overal in de VenW-sectoren

Voor zover sprake is van een kennis- en innovatiestrategie komt deze onvoldoende tot 
stand in samenspraak met andere actoren in het innovatiesysteem 

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 2: Een samenhangende kennis- en 
innovatie-strategie ontbreekt (verbijzondering sectoren)

Water: Op basis van WB21 en NBW heeft DGW geïdentificeerd dat nu een 
instituutsoverschrijdende onderzoeksprogrammering en visieontwikkeling nodig is, 
bijvoorbeeld door probleemgerichte verkenningen op sleutelthema’s. De ‘buitenwereld’
verwacht dat dit in samenspraak en samenwerking gebeurt.

Verkeer en vervoer: een samenhangende visie op het maatschappelijke vraagstuk van 
congestie en bereikbaarheid van de stedelijke en economische centra en de 
grensverleggende kennis die daarvoor nodig is kan richting geven aan het handelen van de 
eigen uitvoeringsorganisatie, bij regionale overheden, maar ook aan de kennisontwikkeling 
en implementatie van innovaties in/door het bedrijfsleven.

Luchtvaart: Er is een goed ontwikkeld innovatiesysteem in het luchtvaartcluster. Er is bij de 
overheid (VenW, EZ, Defensie, OC&W) geen samenhangende visie op de 
maatschappelijke, economische betekenis daarvan (nationaal en internationaal). Welke 
consequenties heeft dit voor beslissingen op onderdelen in het VenW-domein (NLR, LVNL, 
AAS)? Omgekeerd is de vraag wat de internationalisering van KLM en AAS betekent voor 
de positie van de Nederlandse kennisinfrastructuur in Europa.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 2: Een samenhangende kennis- en innovatie-
strategie ontbreekt (aanbevelingen & acties)

Richt de organisatie zo in dat parallel 
gewerkt kan worden aan (a) actuele 
ontwikkelingen en (b) (middel)lange termijn 
strategie.
Ontwikkel de strategie interactief (andere 
actoren) en interdepartementaal 
(bijvoorbeeld met EZ-innovatiebeleid). 
Richt kennisinvesteringen op de dominante 
toekomstige beleidsvragen
Stimuleer een gemeenschappelijke kennis-
en innovatietaal 
Communiceer dat VenW slechts een van 
de actoren is die met betrokken actoren wil 
sturen op innovatie.

Breng het belang van innovaties bij de 2e

Kamer onder de aandacht met een VenW-
innovatiebrief. Claim K&I-budget! (S)
Prioriteer toekomstgerichte vraagstukken 
in onderlinge samenhang (zowel binnen 
als buiten VenW) (S)
Zet probleem- en niet technologiegedreven 
verkenningen uit; word opdrachtgever van 
het ruimtelijk planbureau en SCP! (O)
Koppel het actieprogramma qua focus aan 
de grote maatschappelijke problemen op 
VenW-gebied (bijvoorbeeld mobiliteit) (S)

AANBEVELINGEN ACTIEPROGRAMMA

Naar 9 kb.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 3: Vraagsturing in kennisketen en innovatie-
systeem onvoldoende ontwikkeld (diagnose)

De analyse van de Commissie Wijffels voor de GTI’s en TNO is in belangrijke mate ook 
van toepassing op VenW-kennisinstituten

Het aanbod- en technologiegerichte denken overheerst vooralsnog het vraaggerichte en 
niet-technologische denken

Dit is niet alleen het geval bij VenW. Ook in (belangrijke delen van) het bedrijfsleven en 
onderzoeksinstellingen overheerst aanbodsturing

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 3: Vraagsturing in kennisketen en innovatie-
systeem onvoldoende ontwikkeld (verbijzondering sectoren)

Water: Ruimte voor water zal deels in een ontwikkelingsplanologische context worden gerealiseerd. Dit 
genereert andere kennis- en innovatievragen. Die vragen zullen worden gesteld door andere (bedrijven, 
gemeenten, adviesbureaus, projectontwikkelaars) dan traditionele ‘vragenstellers’ (waterschappen, RWS)

GWW: Slimmere oplossingen voor beheer en onderhoud van het watersysteem (vaarwegen, watertoe- en 
afvoer, baggerslib) worden nu nog voornamelijk door RWS en waterschappen zelf bedacht. 

Personenvervoer: De kennisontwikkeling op het gebied van actuele en toekomstige afwegingen 
(financien, gedrag, gemak e.d.) van consumenten (mobilisten) is bij alle actoren in het innovatiesysteem 
beperkt ontwikkeld. Technologie en aanboddenken zijn (te) dominant. 

Goederenvervoer: Onlangs is de uitdaging voor de opgave om tot een rendabele exploitatie van de 
Betuwelijn te komen door VenW bij een van de meest direct belanghebbenden neergelegd, het 
Havenbedrijf Rotterdam. Dit kan de vraagsturing bevorderen.

Luchtvaart: sinds het ontstaan van het omgevingsbeleid voor de luchthaven Schiphol ‘(ruim tien jaar 
geleden) is er een krachtige maatschappelijke vraag naar een grotere rol voor het meten van geluid. Pas 
recent is (onder toenemende druk van buiten) door VenW dit onderwerp serieus opgepakt.

Voor alle beleidskernen is het scherp stellen van de maatschappelijke vraagstukken een zorgpunt.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 3: Vraagsturing in kennisketen en innovatie-
systeem onvoldoende ontwikkeld (aanbevelingen & acties)

Herontwerp kennisketens en 
innovatiesysteem gericht op vraagsturing. 
Organiseer een dialoog tussen aanbieders 
en intermediaire en finale gebruikers
Ontwikkel een ‘antennefunctie’ die 
signalen uit de markt en de samenleving 
oppikt. Stel het kennissysteem open voor 
vragen uit de markt en de samenleving
Zoek nieuwe manieren om in de VenW
organisatie het schakelen tussen 
kennisinfrastructuur en beleid te 
verbeteren; 
Ontwikkel / vergroot de hiervoor benodigde 
competenties 

Ontwikkel kanalen waarlangs signalen uit 
de markt en samenleving binnenkomen, 
bijvoorbeeld gebruikerspanels, platforms, 
marktonderzoek, scenarioworkshops, etc. 
(O)
Formuleer experimenten met vraagsturing 
in alle vijf de VenW-sectoren. Daag 
externe partijen (niet alleen de ‘usual
suspects’) in een competitie daartoe uit (S)
Inventariseer welke niet-technologische 
innovaties nodig zijn en waar de 
benodigde kennis voorhanden is (S)
Voer een studie uit naar methoden van 
vraagsturing en de manier waarop deze 
kunnen worden bevorderd (S)

AANBEVELINGEN ACTIEPROGRAMMA

Naar 9 kb.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Kernboodschap 4: Kennis- en innovatiemanagement is 
nog niet adequaat vormgegeven (diagnose)

Binnen VenW ontbreekt het op te veel plekken aan adequaat kennis- en 
innovatiemanagement

Verspreid in de (kennis-intensieve) VenW-organisatie zijn tal van initiatieven gericht op 
het verbeteren van het kennis- en innovatiemanagement. Deze initiatieven vertonen nog 
onvoldoende samenhang

Eenmaal ontwikkelde kennis wordt onvoldoende gecodificeerd, gedeeld en ‘verdampt’ te 
gemakkelijk

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon
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Water: Er wordt gedacht aan het opnieuw organiseren van de kennisinfrastructuur, waarbij aansluiting op 
de vraag en de rol van het bedrijfsleven dient te verbeteren. 

Water: er is een groot verschil in innovatiekracht tussen de waterketen (afvalwater / drinkwater / riolering) 
en het watersysteem (waterbeheersing). In de waterketen is meer onderscheid en samenspel tussen 
overheid/markt/onderzoek. Het watersysteemdeel van het Nederlandse watercluster wordt veel sterker 
door de overheid gedomineerd.

Goederenvervoer: het initiatief ‘Nederland innovatieland’ heeft enkele jaren het gesprek tussen overheid, 
onderzoek en bedrijfsleven gestimuleerd. Het na enkele jaren stoppen van dit programma heeft buiten het 
ministerie tot onbegrip en frustratie geleid (‘waarin en waarom hebben wij dan tijd en aandacht 
geïnvesteerd?’

Luchtvaart: met het ‘knippen’ van de beleidskern (DGL) van de toezicht- en handhavingsorganisatie
(IVW-onderdeel) en de ontvlechting van de luchtvaart-sector (LVNL, AAS) is sector- en materiekennis op 
grote afstand van de beleidskern geraakt. Voor aansturing en ontsluiting van die kennis (naar elkaar toe) 
zal hernieuwde bereidheid en andere vormen moeten worden gecreëerd

Kernboodschap 4: Kennis- en innovatiemanagement is nog
niet adequaat vormgegeven (verbijzondering sectoren) 
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Kernboodschap 4: Kennis- en innovatiemanagement is nog
niet adequaat vormgegeven (aanbevelingen & acties)

Breng samenhang in de vaak versnipperde 
initiatieven gericht op kennis- en 
innovatiemanagement. 
Borg kennis in de organisatie systematisch

AANBEVELINGEN ACTIEPROGRAMMA

Bundel de bestaande initiatieven en kom 
tot uniform K&I-management (O)
Ontwikkel en organiseer een VenW
masterclass K&I-management. (C/HRM)
Evalueer innovatieprogramma’s, ter lering. 
(Wat werkt wel, wat niet? Waarom?) (O)
Koppel het HRM-systeem van de 
beleidsdirecties aan kennismanagement 
(is juiste kennis aan boord? Bevorder 
personeelsmobiliteit. Beloon innovatief 
gedrag.) (C/HRM)
Participeer in relevante opleidingen 
(C/HRM)

Naar 9 kb.
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Kernboodschap 5: De innovatiekracht van VenW-
sectoren is ‘onder de maat’ (diagnose I)

Met uitzondering van de sector Water (en dan met name het Waterketen-deel) presteren 
de VenW-sectoren relatief slecht wat betreft innovatiekracht

Met name in de sectoren bouw, logistiek en personenvervoer doet slechts een klein aantal 
bedrijven (beneden gemiddeld) aan technologische proces- en produktinnovatie

Vier van de vijf VenW-sectoren presenteren beneden gemiddeld voor wat betreft niet-
technologische innovatie. Op veel andere innovatie-indicatoren scoren de VenW-sectoren
aanzienlijk beter, wat opnieuw een aanwijzing voor de kennis- en innovatieparadox is 

NB: innovaties in bedrijven en sectoren worden lang niet altijd als zodanig 
aangemerkt c.q. gezien door VenW. 

In de achtergrondrapportage ‘Innovatiegedrag sectoren Verkeer en Waterstaat’ d.d. 18 juni 2004 wordt  
verklaard en verantwoord waarop bovenstaande conclusies zijn gebaseerd.
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Kernboodschap 5: De innovatiekracht van de VenW-
sectoren is ‘onder de maat’ (diagnose II)

Bouw
(GWW) Water

Logistiek
& GVV

Personen
vervoer

Lucht-
vaart

Hele
populatie

Aandeel innovatieve bedrijven (%) 14,1 47,7 23,9 25,9 26 34

* Productinnovatie (%) 10 35 21 22 26 28

* Procesinnovatie (%) 11 31 12 12 20 18

Aandeel innovatieve bedrijven …

… dat universiteit als informatiebron gebruikt 45 58 19 20 47 22

… dat onderzoeksinstituten als informatiebron gebruikt 48 83 33 34 54 31

… met overheidssteun (%) 57 60 17 19 49 25

… met partnerships (%) 47 60 26 25 44 24

… niet-technologische vernieuwing (%) 29 45 37 35 32 69

… met bescherming van innovatie (%) 65 54 46 49 74 57

meer dan +10% boven gemiddelde

tussen +5% en +10% boven gemiddelde

tussen +/- 5% van gemiddelde

tussen -5% en -10% onder gemiddelde

meer dan -10% onder gemiddelde

• Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in 
VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Water: Binnen en buiten VenW wordt het toenemende belang van gamma- en 
bestuurskundige kennis in watervraagstukken (niet-technologische vernieuwing) onderkend.

Water: Geringe aandacht bij de dominante overheid (agenderen, richting geven) voor de 
waterproblemen van de toekomst: afvoer, watertekort, zeespiegelstijging, bodemdaling en 
waterkwaliteit, kan de innovatiekracht op termijn verder doen afnemen.

GWW-bouw: ingezette veranderingen in verhouding RWS – markt kan er toe leiden dat de 
innovatiekracht in de sector wordt gestimuleerd. 

Personenvervoer/goederenvervoer: het gebrek aan kennis en inlevingsvermogen bij de 
overheid in de mogelijkheden van onderdelen van het bedrijfsleven (en v.v.) is een 
belangrijke belemmering voor innovatie. VenW is voor grote delen van het bedrijfsleven in 
deze sectoren steeds minder relevant.

Kernboodschap 5: De innovatiekracht van de VenW-
sectoren is ‘onder de maat’ (verbijzondering sectoren)
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Kernboodschap 5: De innovatiekracht van de VenW-
sectoren is ‘onder de maat’ (aanbevelingen & acties)

VenW moet uitgaan van de samenstelling 
van de economische sectoren (outside-in) 
in plaats van de eigen 
overheidsorganisatie (inside-out)
Ontwikkel een visie op de VenW-sector als 
economisch cluster c.q. innovatiesysteem

Creëer een experimenteer- en 
leeromgeving (S)
Analyseer bijna innovaties in de VenW-
sectoren (waarom niet gerealiseerd?) (S)
Monitor en benchmark nadrukkelijker de 
innovatieperformance van de VenW-
sectoren (bijv. in samenspraak met CBS) 
(O)
Inventariseer de bruikbaarheid van 
instrumenten (ten behoeve van innovaties) 
van andere Ministeries (m.n. EZ) voor 
spelers binnen VenW-sectoren (S)
Ga na waarom bedrijven in de sectoren 
logistiek en personenvervoer innovatie-
instrumentarium weinig gebruiken (S)
Draag innovatie best practices uit (C/HRM)

AANBEVELINGEN ACTIEPROGRAMMA

Naar 9 kb.
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Kernboodschap 6: De op onderdelen internationaal leidende
kennis- en innovatierol erodeert (diagnose)

Op deelgebieden nemen de VenW-sectoren een internationaal leidende kennis- en 
innovatiepositie in. Deze positie is aan erosie onderhevig. Dit hangt samen met gebrek 
aan praktische samenwerking met buitenlandse partners

Internationale kennis wordt wel gebracht maar onvoldoende gehaald (‘not invented here’)

Door een versnipperde structuur verliezen de VenW-sectoren de leidende innovatiepositie 
aan het buitenland. (bijv. waterbeheer)
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Kernboodschap 6: De op onderdelen internationaal leidende
kennis- en innovatierol erodeert (verbijzondering sectoren)

Water: Ook hier lijkt een opvallend onderscheid tussen het waterketendeel en het watersysteemdeel van 
het Nederlandse watercluster te bestaan

Water: Het Nederlandse watersysteem is de afgelopen jaren kwetsbaar gebleken voor toenemende piek-
neerslaghoeveelheden. Een Nederlandse delegatie (RWS, waterschappen, bedrijven) leerde enkele jaren 
geleden veel van de manier waarop in Oost Azië wordt omgegaan met het verwerken van grote 
neerslaghoeveelheden. Het inspireerde lokale gemeentebestuurders in Haaglanden tot het gezamenlijk 
zoeken naar innovatieve oplossingen.

Personenvervoer/goederenvervoer: de commissie Luteijn (Haaglanden) vond vrij snel – en niet via de 
VenW kennisketen – inspirerende buitenlandse voorbeelden (binnen en buiten Europa) van slim omgaan 
met de congestie- en bereikbaarheidsproblematiek van stedelijke centra

GWW-bouw: Op het gebied van andere contractvormen en contractmanagement kan de Nederlandse 
sector niet voldoende concurreren met het nabije buitenland (Frankrijk en Engeland bijvoorbeeld). 
Leergeld is betaald bij enkele grote projecten die buitenlandse consortia in Nederland uitvoeren.

Luchtvaart: Er is veel belangstelling uit het buitenland voor de koploper Schiphol. Vanuit Nederland 
wordt er veel minder ‘afgekeken’ in het buitenland.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



30

Kernboodschap 6: De op onderdelen internationaal leidende
kennis- en innovatierol erodeert (aanbevelingen & acties) 

In een internationale kennis en 
innovatiemarkt moet een strategie van 
kennis brengen en samen kennis 
ontwikkelen worden aangevuld met een 
expliciete strategie gericht op kennis halen
Intensiveer de internationale 
onderzoekssamenwerking in zowel sterk 
als matig innoverende VenW-sectoren
Sluit aan op de Europese 
onderzoeksagenda 

Stimuleer exportkansen van Nederlandse 
bedrijven door gebruik te maken van het 
internationale beleids- en kennisnetwerk (S)
Ga na hoe op kennis gebaseerde 
concurrentiekracht in de VenW-sectoren kan 
worden verzilverd via export door EZ (S)
Ga na in hoeverre op dominante 
probleemgebieden relevante kennis uit het 
buitenland kan worden gehaald (S)
Bevorder dat internationale innovatiethema’s 
– zoals urbane congestie, Europese 
(spoor)netwerkvorming, Europese logistieke 
netwerken – in Europees verband worden 
aangepakt (S)
Co-financier internationale projecten 
waardoor een betere toegang ontstaat tot 
internationale kennisnetwerken (S)

AANBEVELINGEN ACTIEPROGRAMMA

Naar 9 kb.
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Kernboodschap 7: voor k&I bestaande rollen gerichter 
inzetten en nieuwe rollen actiever ontwikkelen (diagnose)

VenW slaagt er door het accent op haar huidige rollen onvoldoende in om een gunstig 
innovatieklimaat in de VenW-sectoren te creëren. Er is voornamelijk sprake van incidentele 
bijdragen aan innovatie (speldenprikken).

VenW maakt in haar overwegend (al eerder als impliciet en versnipperd gekarakteriseerde) 
kennis en innovatiebeleid met name gebruik van de meer traditionele rollen: wet- en 
regelgever; bestuurder; financier; eigenaar/aanbieder; aanbesteder/vrager (oude stijl)

Waar aanzetten zijn tot een meer expliciet kennis- en innovatiebeleid lijkt sprake te zijn van 
een accentverlegging naar andersoortige rollen: aanbesteder/vrager [nieuwe stijl]; facilitator
van leeromgeving / experimenten; kennismakelaar / regisseur en systeembewaker

VenW heeft nog weinig ervaring met deze andersoortige rollen

Vanuit diverse departementen wordt door regelgeving invloed uitgeoefend op het functioneren 
van VenW-sectoren. De buitenwereld ervaart een opvallend gebrek aan coördinatie. Bij VenW
is weinig aandacht voor de rol van bewaker van de randvoorwaarden van de VenW-sectoren
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Personenvervoer/goederenvervoer: bij de vorming van het kennisinfrastructuurprogramma 
Transumo is de overheid voornamelijk financier en toetser. VenW lijkt te aarzelen om te zoeken 
naar een meer richtinggevende en regisserende rol. Dat zou gemakkelijker zijn indien er 
gehandeld kan worden vanuit een duidelijke toekomstvisie op (duurzame) mobiliteit en de 
daarvoor benodigde transities. Het project/programma Wegen naar de Toekomst gaat niet 
gepaard met een andere rol van VenW en is daardoor vrijblijvend ten opzichte van andere 
deelnemers.

Goederenvervoer: de kortstondigheid van ‘Nederland Innovatieland’.

GWW-bouw: het werken aan een andere, professionelere opdrachtgeversrol

Kernboodschap 7: voor k&I bestaande rollen gerichter inzetten
en nieuwe rollen actiever ontwikkelen (verbijz. sectoren)
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Kernboodschap 7: voor k&I bestaande rollen gerichter inzetten 
en nieuwe rollen actiever ontwikkelen (diagnose/aanbev.)

IST Aanbeveling: bestaande rollen gerichter inzetten en 
actiever nieuwe rollen ontwikkelen 

SOLL

Wet- en regelgever +++++ Actie: Ga na in hoeverre wet- en regelgeving 
innovatiebelemmerend werkt (S)

Actie: Ontwikkel samen met sectoren een visie op afzonderlijke 
sectoren en toon leiderschap (agendeer!) (S)

Actie: SD'n meer marktconform laten opereren (evt. insitutionele
aanpassing). Onderdeel discussie over privatisering (O)

Actie: Heroverweeg subsidies (cie. Wijffels), publiek-private
financiering (afnemende budgetten), seed money (S)

Actie: Zet nog nadrukkelijker in op professionalisering opdracht-
geverschap en innovatief aanbesteden (meer aanbesteden, minder 
specifiek) (S)

Actie: Pas beleidsinstrumenten aan (aanjagen, initiëren, 
communiceren) en wordt partner in onconventionele, (niet) 
technische innovaties (O)

Actie: Ontsluit kennis SD'n voor derden, leg meer nadruk op 
vraagarticulatie en transformeer SD'n tot makelaars. Bekwaam 
VenW in netwerksturing (bijvoorbeeld via Bsik) (O)

Actie: Agendeer innovatie in het systeem en geef zelf het voorbeeld 
daartoe (best practices, samenwerking etc...) (S)

Bestuurder +++++

++++

+++++

+++

++

+++++

+++

+++++

Financier ++++

+++

Eigenaar/aanbieder ++++

Aanbesteder/vrager +++

Facilitator leeromgeving
/ experimenten

+

Kennismakelaar / 
regisseur

+

Systeembewaker +
Naar 9 kb.
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Kernboodschap 8: uitdagen tot innovatie en innovatiecultuur 
onvoldoende ontwikkeld (diagnose)

VenW weet actoren in het kennis- en innovatiesysteem onvoldoende uit te dagen tot een 
bijdrage aan systeeminnovaties. Haar huidige rolopvatting stelt VenW onvoldoende in staat 
om een gunstig innovatieklimaat in de VenW-sectoren te creëren dat alle partijen (m.n. 
bedrijven) uitdaagt tot een meer dan incidentele bijdrage aan innovatie. 

Bedrijven en VenW geven vaak een verschillende uitleg aan het begrip innovatie (product-
en procesinnovatie versus systeeminnovatie) en ‘verstaan elkaar onvoldoende’

Er is slechts beperkt een innovatietraditie in bedrijven en (m.n. in de bouw) een vlucht in 
kosten in plaats van een kwaliteitsstrategie. 
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Kernboodschap 8: uitdagen tot innovatie en innovatiecultuur
onvoldoende ontwikkeld (verbijzondering sectoren)

Water: Van de Nederlandse overheid (VenW, waterschappen) wordt verwacht dat die ‘ten alle tijden’
zorgt voor droge voeten. In het nabije buitenland is dat niet zo vanzelf sprekend. Een nieuwe visie op de 
rol van de overheid én die van anderen (bedrijven, corporaties, burgers) kan de innovatiecultuur (eigen 
verantwoordelijkheid en inventiviteit) bevorderen. 

Meerdere sectoren: welke (interpretaties en toepassingen) van regelgeving belemmeren innovaties?

GWW-bouw: zichtbaar en consistent doorzetten van de ingeslagen weg naar andere contractvormen 
(prestatiecontracten, D&C, PPS, ..) kan de markt tijd en vertrouwen geven om eigen professionalisering 
en vernieuwing door te zetten

VenW-breed: De strategie voor het ontwikkelen professioneel opdrachtgeverschap kan worden 
doorgetrokken naar kennis, bijvoorbeeld door een ‘Corporate Inkoopstrategie Kennis’ met daarin:

Visie op belangrijkste maatschappelijke vraagstukken (voor VenW) en de (grensverleggende) kennis 
die daarvoor nodig is (pro-actieve kennisstrategie). 
Doorvertaling van de visie naar organisatie en aansturing van de kennisketen, (elementen hierin: 
beleidsvragen voor (over)morgen / ondersteuning van professioneel opdrachtgeverschap / uitplaatsen 
van (technische uitvoerings)kennis gekoppeld aan vraagsturing / koppelen van subsidies aan aan de 
beleidsvragen)
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Kernboodschap 8: uitdagen tot innovatie en innovatiecultuur
onvoldoende ontwikkeld (aanbevelingen & acties)

Geef meer aandacht aan de implementatie 
van innovaties en maak dat innovatie ook 
voor externe partijen loont (continuïteit en 
duidelijkheid)
Koppel kennis- en innovatieopgaven van 
VenW aan andere Ministeries. (VROM, 
EZ, Financiën)

Organiseer op basis van een te 
ontwikkelen strategische K&I-agenda
themagewijs evenementen met bedrijven 
(innovatiesalons, ontwerpwedstrijden) (O)
Versterk het VenW breed innovatief 
aankoop- en aanbestedingsbeleid (bijv. 
door concessies/PPS/contractvormen of 
gebiedsgerichte ontwikkeling) (O)
Scan bestaande wet- en regelgeving op 
belemmeringen voor innovatie (vgl. MDW, 
EZ) (S)
Ga over tot productsturing in plaats van 
institutionele financiering van VenW-
kennisinstituten (S)
Stem de kennis- en innovatieagenda 
interdepartementaal af. (duidelijk en 
samenhangend) (O/S)

AANBEVELINGEN ACTIEPROGRAMMA

Naar 9 kb.
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Water Bouw Goederen Personen Luchtvaart Overall

VenW KENNISKETEN

Aanwezigheid onderzoeks- en kennisstrategie + + 0 - -- -/0

Mate van toekomstgerichte kennisontwikkeling + 0/+ - 0/+

Beleidsrelevantie van VenW kennisketen -/0 -/0 -/0 -/0 0 -/0

Uitvoeringsrelevantie van VenW kennisketen ++ + + + + +

Kennisparadox (van toepassing) ja ja ja ja Ja Ja

Mate van integratie van kennisketen in 
innovatiesysteem 

+ 0/+ -- -- - 0/- (variatie)

INNOVATIESYSTEEM

Vraagsturing door eindgebruikers -/0 - ++ - + Uiteenlopend

Betrokkenheid bedrijven bij sectorale innovatie 0 0/+ ++ 0 0/+ 0/+

Beeld in sector van VenW bijdrage aan 
sectorale innovatie (outside in)

- - -- -- - -

Zelfbeeld van VenW over bijdrage aan 
sectorale innovatie (inside out)

++ + - - 0 0/+

Belang van VenW rol in innovatiesysteem ++ + -- - + 0

Innovatieparadox (van toepassing) nee ja nee ja nee Uiteenlopend

In hoeverre is sectorale innovatie event-driven ++ + - - - Uiteenlopend

Vergelijkende indicator

Kernboodschap 9: Tussen VenW-sectoren bestaan 
belangrijke verschillen en overeenkomsten (diagnose 1)

00/+

++ + 0/+ 0 -/0 - --

prima goed redelijk neutraal matig slecht zeer slecht
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Kernboodschap 9: Tussen VenW-sectoren bestaan 
belangrijke verschillen en overeenkomsten (diagnose 2)

Meest opvallende uitkomsten van de vergelijking in de voorgaande tabel zijn:
• De kennisparadox doet zich in alle VenW-sectoren voor
• In alle VenW-sectoren is de kennisketen matig beleidsrelevant, maar in hoge mate 

relevant voor de VenW uitvoeringstaken
• De VenW-sectoren hebben een negatief beeld van de VenW bijdrage aan innovatie in de 

sectoren (outside in)
• VenW heeft in Water, Bouw en Luchtvaart een positief zelfbeeld over de bijdrage 

aan innovatie in de sector, in de vervoerssectoren is zelfbeeld negatief (inside out)
• Uiteenlopende scores voor de overige vergelijkingsindicatoren voor de kennisketen
• Geen van de VenW-sectoren scoren positief op alle vergelijkingsindicatoren; water en bouw

doen het relatief iets beter dan de vervoerssectoren en luchtvaart 

Naar 9 kb.
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Aanbevelingen naar type – strategie (1)

Algemeen:
Breng het belang van innovaties bij de 2e Kamer onder de aandacht met een VenW-
innovatiebrief. Claim budget voor kennis en innovatie! 
Richt kennisinvesteringen op de dominante toekomstige beleidsvragen
Kom tot sectorale Kennis & Innovatie-strategieën op hoofdlijnen en ontwikkel deze interactief 
met betrokken actoren. VenW moet daarbij uitgaan van de samenstelling van de economische 
sectoren (outside-in) in plaats van de eigen overheidsorganisatie (inside-out) 
Koppel kennis- en innovatieopgaven van VenW aan die van andere Ministeries (VROM, EZ, 
Financiën) waar dit meerwaarde oplevert
Ontwikkel een Kennis & Innovatiebeleid waarin bijvoorbeeld wet- en regelgeving innovatie niet 
op voorhand belemmert, een overheidsaankopenbeleid (Professionaliseer de opdrachtgeversrol) 
uitnodigt tot innovatie en geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van netwerksturing. 
Vul de strategie van kennis brengen en samen kennis ontwikkelen aan met een expliciete 
strategie gericht op kennis halen, bijvoorbeeld door inrichting van een intelligence functie 
Intensiveer de internationale onderzoekssamenwerking in zowel de sterk als matig innoverende 
VenW-sectoren. Sluit aan op de Europese onderzoeksagenda!
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Aanbevelingen naar type – strategie (2)

Voorbeelden sectorspecifieke aanbevelingen:
Luchtvaart: overweeg - zonder veel afbreuk te doen aan gevestigde rollen - nieuwe rollen zoals bijvoorbeeld 
regisseren. Dat draagt bij aan instandhouding van de kennisinfra (in de luchtvaartsector in potentie zeer compleet)
Personenvervoer/goederenvervoer: er is dringend behoefte aan een visie op het maatschappelijke vraagstuk van
mobiliteit en bereikbaarheid. Alleen dan kan er een beter innovatieklimaat ontstaan en kan VenW duidelijker haar
rol kiezen
Personenvervoer/goederenvervoer: de partnerrol van RWS in consortia verdient in toenemende mate 
aandacht. Partnership met bedrijven bevordert de bundeling van kennis en implementatie van nieuwe toepassingen
Bouw: zet de ingeslagen weg naar andere contractvormen in de bouwsector (prestatiecontracten, D&C, PPS) 
voort op een wijze die voor in- en externe partijen duidelijk zichtbaar is
Water: betrek vooral bedrijven nadrukkelijker bij kennisontwikkeling en innovatie, bijvoorbeeld door ‘brokerage
events’, innovatieprijsvragen en een overheidsaankoopbeleid dat uitnodigt tot innovatie. Laat bedrijven delen in 
opbrengsten van innovatie.

Voorbeelden concrete acties:
Formuleer experimenten met vraagsturing in alle vijf de VenW-sectoren. Daag externe partijen (niet alleen de ‘usual suspects’) in 
een competitie daartoe uit. 
Inventariseer welke niet-technologische innovaties nodig is c.q. waar deze voorhanden is 

• Analyseer bijna innovaties in de VenW-sectoren (waarom niet gerealiseerd?)
• Ga na in hoeverre bestaande wet- en regelgeving innovatiebelemmerend werkt
• Zet probleem (i.p.v. technologie) verkenningen uit; word opdrachtgever van het ruimtelijk planbureau en SCP!
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Aanbevelingen naar type – organisatiestructuur (1)

Algemeen:
Breng meer structuur aan in het veld van intermediairen (samenvoegen, herschikken) 
Ga na op welke wijze uitkomsten Cie. Wijffels van toepassing zijn op SD'n en zouden kunnen 
worden geïmplementeerd in de VenW kennisketens 
Herontwerp kennisketens en innovatiesysteem gericht op vraagsturing. Organiseer een 
permanente dialoog tussen aanbieders en intermediaire en finale gebruikers
Verbeter de ontsluiting van de VenW kennisketens (door SD'n) voor externe actoren ter 
bestrijding van de kennis- en innovatieparadox. Leg meer nadruk op vraagarticulatie en 
transformeer SD’s tot makelaars. Bekwaam VenW in netwerksturing (bijvoorbeeld via Bsik)
Ontwikkel kanalen waarlangs signalen uit de markt en samenleving binnenkomen, 
bijvoorbeeld gebruikerspanels, platforms, marktonderzoek, scenarioworkshops, etc
Richt de organisatie zo in dat de beleidsdirecties én kunnen inspelen op actuele 
beleidskwestie én opstelling/bewaking van een kennisagenda op (middel)lange termijn. 
Borg kennis in de organisatie systematisch. 
Breng samenhang in de vaak versnipperde initiatieven gericht op kennis- en 
innovatiemanagement.
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Aanbevelingen naar type – organisatiestructuur (2)

Voorbeelden sectorspecifieke aanbevelingen:
Water: regisseer vernieuwing van het innovatiesysteem door het doorsnijden van enkele 
Verbanden en het opheffen en bundelen van organisaties (STOWA, RIVM, SD'n) uitmondend
in een nieuw instituut met meer aansluiting op de vraag en bedrijven 
Water: vergroot marktoriëntatie van het waterkennissysteem; koppel deze niet langer exclusief
aan de ‘eigen sector’. Doorbreek vaste coalities. Maak ruimte voor vraagarticulatie bij toekomstige
kennisvragen, bijv. door experimenten met vraagsturing (bijv. ontwikkelingsplanologie en water)

Voorbeelden concrete acties:
Evalueer innovatieprogramma’s ter lering. (Wat werkt wel, wat werkt niet? Waarom?)
Monitor en benchmark nadrukkelijker de innovatieperformance van de VenW-sectoren (bijv. in 
samenspraak met CBS)
Organiseer op basis van een te ontwikkelen strategische kennis en innovatie agenda 
themagewijs evenementen met bedrijven (innovatiesalons, ontwerpwedstrijden)
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Aanbevelingen naar type – organisatiecultuur en HRM

Algemeen:
Investeer in een cultuurverandering waarin innovatie wordt beloond. 
Draag innovatiesuccessen uit!
Stimuleer een gemeenschappelijke kennis- en innovatietaal 

Voorbeelden sectorspecifieke aanbevelingen
Personenvervoer/goederenvervoer: stimuleer de ontwikkeling van een innovatiecultuur door uitwisseling 
tussen kennisintensieve onderdelen van VenW (vooral de specialistische diensten) en innovatieve
bedrijven aan te moedigen. (bijvoorbeeld d.m.v. uitwisselingsprogramma’s)

Voorbeelden concrete acties
Benut relevante kennis van buiten de VenW kennisketens beter. Koppel het HRM-systeem van de 
beleidsdirecties aan kennismanagement (is juiste kennis aan boord? Bevorder personeelsmobiliteit. 
Beloon innovatief gedrag.) 
Ontwikkel een ‘antennefunctie’ die signalen uit de markt en de samenleving oppikt. Stel het 
kennissysteem open voor vragen uit de markt en de samenleving
Train VenW beleidsambtenaren in nieuwe rolopvatting, bijvoorbeeld door een kennis en innovatie 
masterclass 
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Onderbouwing: kennis in de VenW organisatie

Hyperlinks:
Kennisketens DGW (water)
Kennisketens DGP (personenvervoer)

Kennisketens DGL (luchtvaart)
Kennisketens bouw (GWW)

Kennisketens DGG (goederenvervoer / logistiek)
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Kennisinvesteringen ten behoeve van DGW 2004 (1)

57%

11%

32%

0%

Basisinformatie Advies en ondersteuning
Onderzoek Subsidie kennisinstellingen

Basisinformatie ‘nat’
(financiering én
aansturing) via RWS
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Kennisinvesteringen ten behoeve van DGW 2004 (2)

Basis KJP 2004 met aanpassingen (definities kennisdomeinen behoeft aandacht)
Sterke verwevenheid met ‘eigen’ SD’n
In uitvoeringsgerichte subsidiestromen ook kenniscomponent (vb. Impuls regionaal 
waterbeheer i.s.m. RWS)
Subsidies GTI’s/TNO via RWS
Van de BVE-gelden (€ 29 mln.) wordt circa 50% uitbesteed
Onderzoek meest dominante kennisdomein
DGW heeft ten opzichte van andere VenW beleidsdirecties: 

- een aanzienlijk deel van de VenW kennisinvesteringen
- (veel) meer onderzoek
- veel Advies & Ondersteuning
- (veel) minder subsidies kennisinstituten
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Beleid
DGW

Onder-
zoek

Onder-
wijs

Uitvoering
k€ 38330 (nat)

Inspec-
tie

Bedrijven

Buiten-
land

Ministerie van V en W 

Agentsch.
KNMI

Onderzoek Subsidies

Beleid
DGW
k€ 7620

Onder-
zoek

Onder-
wijs

Uitvoering Inspec-
tie

Bedrijven

Buiten-
land

Ministerie van V en W 

Agentsch.
KNMI

Beleid
DGW
k€ 21455

Onder-
zoek

Onder-
wijs

Uitvoering Inspec-
tie

Bedrijven

Buiten-
Land 

EROP,
NGO’s, 

Interegg

Ministerie van V en W 

Agentsch.
KNMI

Ministerie van V en W 

Basisinformatie Advies & Ondersteuning

Special.dienst
DWW
RIKZ
RIZA

Kennisdomeinen V&W Water

Beleid
DGP
232 k€

Onder-
zoek

Onder-
wijs

Uitvoering 
k€ 7750

Inspec-
tie

Bedrijven

Buiten-
land

Agentsch.
KNMI

Special.dienst
DWW
RIKZ
RIZA

Special.dienst
DWW
RIKZ
RIZA

Special.dienst
DWW
RIKZ
RIZA

Intermediairs, 
STOWA, CUR, 

ing.-adv.bureaus

Financiële stroom
Kennisproduct stroom
Subsidiestroom
Minder sterk ontwikkelde stromen

Intermediairs, 
STOWA, CUR, 

ing.-adv.bureaus

Intermediairs, 
STOWA, CUR, 

ing.-adv.bureaus

Intermediairs, 
STOWA, CUR, 

ing.-adv.bureaus
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Context

Klassieke en rijke mono-disciplinaire (technisch) kennis- en onderzoekstraditie 
gericht op waterkering/-kwaliteit
Sterk overheidsgedomineerd met sterke positie voor SD'n
SD’n van onderzoek advies & intermediair & als kennispartner 

rechterhand van DGW
DGW leunt sterk op SD’n, naast GTIs & andere kennisinstellingen
Innovatieparadox (veel kennis, weinig innovatie) steeds meer op 

sector van toepassing
Creatie van DGW en “hoge knip” = ruimte voor nieuwe structuren & aanpakken:

– multi-sector, multi-actor, multi-level
– versterking maatschappelijke oriëntatie & aandacht voor besturing (multidisciplinaire 

gammakennis)
Meer multi-functionele innovatiebenadering (‘terugredeneren vanuit andere

gebruiksfuncties’)
Politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen steeds meer sturend op kennisvraag
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Kwalitatieve beschrijving: Kennisstrategie

• Formulering kennisvragen (wie/hoe): SD’n & RWS beleidsdirectoraat dat reageert op 
politiek/bestuurlijke (strategische beleids-)agenda

• Termijn kennisvragen: ‘waan van de dag’ & steeds meer strategische vraagstukken voor
langere termijn

• Inhoudelijke prioritering (top 5): KRW/WB21; veiligheid; bestuur &
organisatie; waterbodems; water, ruimte en gebruik

• Vraagsturing: in toenemende mate door gevoeligheid voor draagvlak,
haalbaarheid, perceptie burgers, organiseren debat, niet alles centraal
willen regelen, samenwerking met anderen 

• Aansluiting buitenlandse kennis: kennis brengen kennis delen, samen ontwikkelen en 
(gericht) halen, gebiedsgerichte samenwerking, toenemende EU-gevoeligheid

• Evaluatie & monitoring kennisinvesteringen: overwegend inhoudelijk, 
minder in termen van begrotingsverantwoording, wel VBTB audits
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Voorbeeld Basisinformatie: Waterstanden

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt? RD’s en hoofdkantoor
2. Aan wie wordt vraag gesteld? SD'n
3. Wie voert uit? Meetdiensten RWS, AGI en bedrijven
4. Wie maakt er gebruik van? SD'n en RWS (DGW indirect via adviezen)
5. Wat levert het op? Informatie over de toestand van het watersysteem
6. Wie financiert? Hoofdkantoor en extra opdrachten van RD’s
7. Waarom is dit exemplarisch? Illustreert huidige werkwijze. In de toekomst zal meer via 

Service Level Agreements (SLA’s) gewerkt gaan worden.
8. Knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? Inefficiëntie vanwege basis-

pakket en extra opdrachten van RD’s; Op dit moment alleen sturing op parameters (bijv. 
Waterstand), via SLA gaat het om het eindproduct dat geleverd wordt.
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Voorbeeld Advies en Ondersteuning: Kustbeleid

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt? DGW
2. Aan wie wordt vraag gesteld? RIKZ
3. Wie voert uit? SD'n, GTI’s en ingenieursbureaus
4. Wie maakt er gebruik van? DGW,  RD's, andere departementen en markt (1%)
5. Wat levert het op? Advisering kustbeleid gebaseerd op langjarige kennis v/h systeem
6. Wie financiert? DGW
7. Waarom is dit exemplarisch? Voorbeeld dat goed werkt in de praktijk
8. Knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? De vraagstelling kan beter; het 

aanbod voor beantwoording van de vraag dient beter gecommuniceerd te worden; de SD'n
moeten de ruimte krijgen om alternatieve oplossingen/adviezen en de consequenties 
daarvan te kunnen geven. 

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



53

Voorbeeld Onderzoek: Kustbeleid (ook KUST*2005)

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt? Stuurgroep (SG) (DGW, Hoofdkantoor en  RD's)
2. Aan wie wordt vraag gesteld? RIKZ (= interactief proces met SG)
3. Wie voert uit? RIKZ en externe kennisinstituten (GTI’s, universiteiten en consultants)
4. Wie maakt er gebruik van? SG
5. Wat levert het op? Antwoorden op korte termijn vragen en vraaggestuurde lange termijn 

kennis ontwikkeling
6. Wie financiert (via wie lopen geldstromen)? SG
7. Waarom is dit exemplarisch? Model waarmee ca. 10 jaar positieve ervaring is opgedaan
8. Waar zitten de knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? Door scheiding 

beleid en uitvoering zijn er nu twee vraagsturingen ontstaan voor feitelijk nauw 
samenhangende kennis (kustbeleid en SLA kustlijnzorg).

Lange termijn onderzoeksprogramma gedestilleerd uit korte termijn vragen
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Voorbeeld subsidies: STOWA

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt? DGW
2. Aan wie wordt vraag gesteld? STOWA
3. Wie voert uit? STOWA
4. Wie maakt er gebruik van? DGW
5. Wat levert het op? Adviezen
6. Wie financiert (via wie lopen geldstromen)? DGW
7. Waarom is dit exemplarisch? Een van de weinige rechtstreekse subsidies van DGW
8. Knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? DGW is subsidies aan het 

afbouwen en wil werken via concrete adviesvragen
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Voorbeeld Netwerkregie – en management                   
“Leven met Water”

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt? Overheid via kennisplatform NBW
2. Aan wie wordt vraag gesteld? Consortium ‘Leven met Water’
3. Wie voert uit? Externe kennisinstituten en SD'n
4. Wie maakt er gebruik van? Overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven
5. Wat levert het op? Vernieuwing aanpak waterbeheer; sterkere kennisnetwerken
6. Wie financiert? Overheid en eigen bijdrage kennisinstituten
7. Waarom is dit exemplarisch? Dit is een voorbeeld van de sterke dominantie van de 

overheid als kennisvrager op het gebied van ‘water’.
8. Knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? DGW is bezig om de 

(middel)lange termijn kennisbehoefte te koppelen aan Bsik. Met een actievere rol van 
DGW in het voortraject kan er meer uit dit soort programma’s worden gehaald. 
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Sterke punten in aansturing kennisketen

Kennis geen doel op zich, maar productiemiddel DGW
Ontwikkeling van institutionele productsturing
Koppeling aan politiek-bestuurlijke prioriteiten
Ontwikkeling naar systematisch vaststellen (LT) strategische kennisbehoefte
Switch naar meer bewuste en gerichte vraagsturing, meer systeemactoren betrokken bij 
aansturing  
Ontwikkeling van technisch-inhoudelijke systeemkennis bestuurlijk maatschappelijke 
proceskennis
Aansluiting op internationale kennis en kennisontwikkeling & Internationale contacten geven 
aanleiding tot nieuwe kennisvragen
Streven meer actoren te betrekken bij kennisfunctie (m.n. de markt) 
Bewust van verschillende rollen bij aansturing kennisketens en netwerken (vb Bsik)
Steeds bewuster aansturen SD’n (welke rollen moeten SD’n vervullen)
Kennismanagement gekoppeld aan HRM (NB: werkgroep kennismanagement) 
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Zwakke punten in aansturing kennisketen

Afstand tot bedrijven, onderwijs en extern relatief nog groot (loopt ook meestal via SD'n!)
Maatschappelijke context kennisopbouw nog onvoldoende ingevuld 
In kennisdomein onderzoek vraagsturing & sturing vanuit beleid nog onvoldoende
De lagenbenadering (nota Ruimte) kan meer als kader toegepast worden bij de kennisopbouw
Weinig sturing (c.q. afhankelijkheid RWS) op basisinformatie
Weinig sturing op subsidiestroom aan GTI’s/TNO (ligt na boedelscheiding bij RWS)
Formele evaluatie kennisinvesteringen audit in najaar 2004
Personeelsbestand nog niet aangepast op nieuwe sturingsfilosofie (meer kennis van regievoeren 
is gewenst)
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Conclusie DGW en K&I – evt concrete acties (1) 

Gevestigde waterkennisinfrastructuur (en bijbehorende werkwijzen)
Kennisparadox (evenals innovatieparadox) van toepassing op sector water
Dominante rol SD'n in kennisketen water, daarnaast RWS nog dominant in
aansturing voor DGW relevante kennisketens
Waan van de dag overheerst formulering (middel)lange termijn kennisvragen
Ontwikkeling van mono-disciplinaire multi-disciplinaire waterkennis
Duidelijke aanzetten tot kennismanagement
Oog voor andere gebruiksfuncties van / zienswijzen op water 
Aansturing kennisketens onvoldoende gekoppeld aan innovatiekracht
bedrijven

Kennisstrategie nog onvoldoende gericht op actief en gericht
(internationaal) kennis halen 
Oriëntatie op andere rolopvatting bij aansturing kennisketens en
kennisprojecten vergt kennis van regievoeren en netwerksturing
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Conclusie DGW en K&I – evt. concrete acties (2)

Vergroot marktoriëntatie waterkennissysteem en koppel deze niet langer
exclusief aan ‘eigen sector’. Doorbreek vaste coalities.
Ga na in hoeverre complex van watergerelateerde onderzoeksinstituten,
intermediairs en netwerken kan worden vereenvoudigd (Delta-instituut)
Investeer in een instituutsoverschrijdende onderzoeksprogrammering en
visieontwikkeling, bijv. door probleemgerichte verkenningen op sleutelthema’s
Benut nadrukkelijk gamma- en bestuurskundige kennis in watervraagstukken
Koppel waterkennis nadrukkelijk aan multi-functioneel gebruik water
Maak ruimte voor vraagarticulatie bij toekomstige kennisvragen, bijv. door
experimenten met vraagsturing (bijv. ontwikkelingsplanologie en water) 
Vergroot kennisdiffusie door gerichte stimulering personeelsmobiliteit 
Maak ruimte voor het gericht halen van (buitenlandse) kennis waar nodig en
stem co-financiering internationale kennisprojecten hierop af
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Kennisinvesteringen ten behoeve van DGP 2004 (1)

NB1: basisinformatie ‘droog’ zoals aangestuurd en gefinancierd via RWS
NB2: budget basisinformatie 60/40 verdeeld over DGP/DGG

57%

5%

20%

18%

Basisinformatie Advies en ondersteuning
Onderzoek Subsidie kennisinstellingen
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Kennisinvesteringen ten behoeve van DGP 2004 (2)

Definitie kennis: basis KJP 2004, maar:
Basisinformatie voor 100% bij uitvoerende diensten (indirect)
– RWS, Prorail, RDW
AVV heeft een belangrijke coördinerende rol: onderzoek door DGP wordt meest via AVV 
(kennismakelaar) uitbesteed
Ook sterke verwevenheid AVV door adviserende rol van AVV in Advies & Ondersteuning 
(45 fte trekkingsrecht)
Meer SD'ndan RWS: DWW / bouwdienst
Inhoudelijk sterk gericht op kennis van het verkeers- en vervoerssyteeem (veiligheid, 
benutting, beprijzen, OVG, kwaliteit OV, marktordening, etc.)
Relatief weinig aandacht voor contextuele zaken (RO, economie, milieu, etc.)
Belangrijke intermediaire instituten / kennisfinanciers: Novem-Senter, Connekt, 
Transumo (subsidie / financiering uit andere middelen)
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Beleid
DGP

Onder-
Zoek

TNO, SWOV, 
TRAIL

Onder-
Wijs

Univ., hbo

Intermediairs 
Consultants, 

Senter, Connekt

Uitvoering Inspectie

Bedrijven

Buiten-
land

Ministerie van V en W 

Prorail

Onderzoek Subsidies

Bedrijven

Buiten-
land

Ministerie van V en W 

Bedrijven

Buiten-
land

Ministerie van V en W Ministerie van V en W 

Basisinformatie Advies & Ondersteuning

Special.dienst
AVV

(DWW, bouwd)

Kennisdomeinen V&W Personenvervoer

Bedrijven

Buiten-
land

Beleid
DGP

Intermediairs 
Consultants, 

Senter, Connekt

Uitvoering 

Prorail Special.dienst
AVV

(DWW, bouwd)

Beleid
DGP

Intermediairs 
Consultants, 

Senter, Connekt

Uitvoering Inspectie

Prorail Special.dienst
AVV

(DWW, bouwd)

Beleid
DGP

Intermediairs 
Consultants, 

Senter, Connekt

Uitvoering Inspectie

Prorail Special.dienst
AVV

(DWW, bouwd)

Onder-
Zoek

TNO, SWOV, 
TRAIL

Onder-
Wijs

Univ., hbo

Onder-
Zoek

TNO, SWOV, 
TRAIL

Onder-
Wijs

Univ., hbo

Onder-
Zoek

TNO, SWOV, 
TRAIL

Onder-
Wijs

Univ., hbo

Inspectie

Financiële stroom
Kennisproduct stroom
Subsidiestroom
Minder sterk ontwikkelde stromen
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Context

Vraagoriëntatie is matig ontwikkeld: vervoerconsument / mobilist staat ver weg van overheid 
en (deel) markt
Overheid is sterk in eigen circuits (rijk-prov-gemeenten e.d.) met problematiek bezig; er is 
weinig interactie met andere actoren
Interactie met beperkt aantal andere actoren betreft m.n. intermediaire vragers (koepels); 
van een echt open planproces is op Rijksniveau geen sprake
De beleidsagenda van DGP wordt geheel gedomineerd door sores in alle belangrijke 
dossiers. (files, spoor, beprijzen, grote projecten, (niet) bouwen, etc.) De politieke waan van 
de dag overheerst.
Vervoersystemen zijn sterk overheidsgedomineerd; de markt richt zich vooral op 
vervoermiddelen en diensten (deels, bijv. OV, overheid bepalend via concessies)
Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid ideeën en concepten, die nauwelijks verder komen 
dan idee, hooguit een pilot. Dit wijst op een innovatieparadox (veel kennis, weinig innovatie)
DGP neemt ook een ‘rollenparadox’ waar; door de politieke waan van de dag worden VenW
ambtenaren te vaak betrokken op terreinen waar ze nét niet thuis horen. Hierdoor neemt 
aandacht voor ‘reguliere business’ af
De SD'nschuiven op van onderzoeksrol naar meer advies en intermediaire rol 
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Kwalitatieve beschrijving: Kennisstrategie
Er is geen sprake van een expliciete kennisstrategie!
• Kennisvragen worden veel bepaald door ‘waan van de dag’ & politieke agenda
• De vraagsturing is beperkt, vragen komen voornamelijk tot stand tussen specialisten (er is ruimte 

voor initiatieven in het apparaat, maar deze raken slecht verankerd) 
• De aandacht voor vraagsturing neemt wél toe door gevoeligheid voor draagvlak,

haalbaarheid, perceptie burgers, organiseren debat, decentralisatie, samenwerking
• Er kunnen ‘kleine rampen’ ontstaan als ervaren VenW-ers opstappen. Kennis zit te veel 

opgesloten in dossiers en personen.
• In de kennisketen gaat veel aandacht uit naar systeembeheer en mede-overheden, relatief weinig 

naar bedrijfsleven en onderzoek
• Discussies over kennis worden vaak te abstract getrokken. Er zijn goede ervaringen met 

aanwenden kennis van innovaties t.b.v. geluid/lucht:
- Stap 1: experts zetten concrete concepten uiteen
- Stap 2: scan op belemmeringen (als het bestaat, waarom passen we het dan niet toe?)
- Stap 3: strategie uitstippelen om gezamenlijk belemmeringen te tackelen!

• De internationale dimensie (EU) is sterk technologie georiënteerd (bijvoorbeeld kaderprojecten 
veiligheid en voertuigtechnologie)

• De inhoudelijke top 5 betreft: Veiligheid, Benutting, Monitoring, Duurzaamheid (Geluid, Lucht)
• Basisinformatie is erg op rijkswegennet geconcentreerd, niet op totale verkeersnetwerk
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Voorbeeld Basisinformatie: verkeersinformatie

Aansturing via een jaarlijks programmeringsoverleg; bij evt. problemen via een stuurgroep
Vooruitgang: sinds kort aparte programmeringsoverleggen uitvoering / beleidskern
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen de kern en de schil
De kern betreft modellen en systemen die nodig zijn maar niet direct toe te rekenen aan een 
bepaalde 'klant'
De schil betreft gegevens en activiteiten die wel toe te rekenen zijn aan afnemers
Voor de kern zijn kwaliteitsaudits afgesproken waarin controle plaats vindt
Basisinformatievoorziening is in enig opzicht vergelijkbaar met nutsvoorziening: “Zo lang het 
goed gaat hoor je niemand, zodra er iets te gebeuren staat (bezuinigen, missers) wordt er aan 
de bel getrokken…”
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Voorbeeld Advies en Ondersteuning: handen aan tafel

In principe loopt dit identiek aan de andere onderzoeksprojecten die door 
beleidsmedewerkers worden voorgesteld. 
Vraag wordt geformuleerd binnen de beleidsdirectie
AVV bekijkt de verzameling van projecten die na prioritering in het onderzoeksplan zijn 
opgenomen en kiest o.b.v. haar specifieke competenties een aantal projecten die ze 
liever niet uitbesteedt, maar waar ze ook graag effort in stopt; 
in overleg met de betrokken projectleider worden vervolgafspraken gemaakt. 

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



68

Voorbeeld Onderzoek: Ketenmobiliteit

Aanleiding: plannen bij Ministerie, Spoorwegen en maatschappelijke organisaties om de 
zakelijke auto aan te pakken.
Gevolg: initiatieven vanuit bedrijfsleven om dit tegen te gaan en juist aandacht te vestigen 
op afstemmen van bijvoorbeeld OV en auto.
Resultaat: gezamenlijk (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) meerjarig 
project ketenmobiliteit!
Effect: kleine ‘paradigma-shift’ van modaliteiten tegen elkaar uitspelen naar denken in 
vervoersketens
Follow up: nog weinig concrete projecten, wel een aantal!
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Voorbeeld subsidies: Transumo

Betreft een EZ-subsidie uit de ICES-KIS gelden, met als doel verbetering van de 
kennisinfrastructuur 
In deze ronde (Bsik) ligt de nadruk op het stimuleren van de Nederlandse economie en de 
innovatiekracht.
Consortia van wetenschap, bedrijven en overheden (incl Rijk) schrijven in ingeschreven 
(wo. Transumo) met als doel mobiliteit in alle facetten te verduurzamen (bereikbaar, veilig, 
leefbaar, betaalbaar, ...)
De vraagstelling is op strategisch niveau geformuleerd, inkleuring van de vraag vindt 
plaats binnen het programma
De geldstroom loopt van EZ via V&W-DGP als penvoerder richting de manager van het 
consortium: het Transumo-bestuur.
Resultaat nog niet bekend (start was mei) Voorgaande trajecten (ICES-KISS 2 - Connekt) 
hebben slechts tot een aantal concrete projecten geleid. 
Een van de oorzaken was de zeer beperkte deelname van bedrijven in de projecten zelf. 
Dit dreigt binnen Transumo opnieuw!
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Sterke punten kennisketen

De kennisketen is sterk gericht op uitvoering van belangrijke (voormalige) overheidstaken. 
Bundeling van basisinformatievoorziening in TIC’s en kennisinstellingen, zoals 
bijvoorbeeld TRAIL en SWOV
Goede voorbeelden van innovatieprogramma’s geluid en lucht (inventariseren concepten, 
belemmeringen-scan, doelgroep-georiënteerd, gezamenlijke strategie)
DGP is zich goed bewust van de grote afstand tot bedrijven en doelgroepen. Zij richt zich 
in een aantal specifieke gevallen bewust op het openen van het beleidsproces voor 
bedrijven en gebruikers. (voorbeelden: Infralab, verbouwing A10 Amsterdam, 
snelheidsverlaging A13 Overschie)

* Zie ook overzicht van 112 innovaties in de Nota Mobiliteit
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Zwakke punten kennisketen

90% van DGP heeft een relatief grote afstand tot bedrijven en doelgroepen
Onderzoeksagenda wordt te vaak bepaald door specialisten die met specialisten praten. 
Dit betreft niet alleen uitvoering, maar ook dienstverlening, regelgeving en campagnes.
Onvoldoende vraagsturing & sturing vanuit beleid in kennisdomein onderzoek
Vanuit de netwerk- en ketenoptiek allerlei onvolkomenheden in basisinformatie
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Conclusie DGP en K&I – evt. concrete acties

VenW is in de kennisketen erg op zichzelf en haar eigen taken gericht. Kennis bij 
bedrijfsleven wordt onvoldoende ontsloten!
Als gevolg van vroeg koploperschap wordt kennis in het buitenland (wet van de 
remmende voorsprong) onvoldoende ontsloten!
Kennis is sterk systeem-georiënteerd (functioneren, beheren, bouwen, effecten); de 
vraagzijde is al lange tijd onderbelicht!
Kennis sterk is inhoudelijk en specialistisch georiënteerd
De grote concentratie van kennis bevindt zich bij specialistische diensten; bij de 
beleidskern relatief mager ontwikkelde kennis. Het gevolg is sterk procesmatige sturing 
door DGP.
DGP is geen lerende organisatie; het is zaak kennis en kunde actiever te delen!
DGP heeft behoefte aan een sturingsfilosofie die ruimte laat om (a) vooruit te denken en 
(b) kamervragen te behandelen.
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Kennisketen
DGG

(logistiek)
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Kennisinvesteringen ten behoeve van DGG 2004 (1)

31%

47%

10%

10% 2%

Basisinformatie goederenvervoer Basisinformatie personenvervoer
Advies en ondersteuning Onderzoek
Subsidie kennisinstellingen

Volgens DGG betreft heeft minder 
dan de helft van de investeringen in 

basisinformatie betrekking op 
goederenvervoer, omdat er over het 

algemeen een grotere focus op 
personenvervoer bestaat. (geschatte 

verhouding 40-60)
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Kennisinvesteringen ten behoeve van DGG 2004 (2)

Onderscheid naar vier typen kennis:
Basisinformatie: RWS, RDW, IVW, AVV (betreft data en modellen, bijvoorbeeld: 
verkeersinformatie, veiligheidsgegevens, vervoercijfers; zeer relevant voor overheid, sector 
en gebruikers in de sector).
Advies en Ondersteuning: interim management + 15 fte trekkingsrecht op AVV (bij DGP is dat 
45 fte). Let wel trekkingsrecht AVV staat bij RWS op de begroting.
Beleidsondersteunend onderzoek: hoofdzakelijk door consultants (extern uitbesteed), op 
basis van kortlopende onderzoeksprogramma’s. 
Subsidie (Marin), subsidie van universitair hoofddocenten ter stimulering van meer 
hoogopgeleiden (totaal aan subsidie bedraagt k€ 680, deel wordt aan UHD’s besteed), 
relevant voor de hele sector.
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Kennisdomeinen V&W Goederenvervoer en Logistiek

Onderzoek

TNO
Cluster van univ. (zie 
TRANSUMO), TRAIL

Onderwijs

Universiteiten
(Speciale UHD’s

bij univ’n)

Intermediairs

CONNEKT
TRANSUMO

Specialistische diensten

AVV
BWD
DWW
RIKZ
RDW

Beleidsdirectie

DGG

AVV speelt centrale rol in 
onderzoeksmanagement,

aggregatie en bewerking van 
basisinformatie en in advies en 

ondersteuning

Hooggespannen 
verwachtingen van 

kennisinfrastructuur-
programma

€ 5 miljoen per
jaar voor 60 à 70 

projecten

Bedrijven

Consultants
Ecorys

NEA
Dialogic

Transcair

Agentschap

PRORAIL

Uitvoerende dienst

RWS

Inspectie

IVW (rail, weg, 
scheepvaart)

Onderzoeksmanagement
Aggregatie en bewerking van basisinformatie
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Context

Kennisketen: vooral gericht op uitvoering van belangrijkste V&W-taken en 
beleidsprioriteiten
De consultant = de beleidsadviseur. Consultants domineren advies en ondersteuning in 
de kennissfeer – duidelijk dossiergedreven, weinig onderlinge samenhang
Bedrijven vooral gericht op eigen kennisontwikkeling en innovatie vanwege kleine marges 
en hoge mate van (internationale) concurrentie. ‘Boerenslimheid’ – vooral in transport –
leidt tot concurrentievoordeel.
Innovatiesubsidies via Senter (EZ). Bedrijven lijken onvoldoende te worden bereikt / 
kunnen moeilijk de weg vinden
Basisinformatie overheid deels ook voor gebruikers relevant (m.n. voor transporteurs)
Sterke verwevenheid met DGP in verband met afhankelijkheid kwaliteit en functioneren 
weg en rail (geldt niet voor waterwegen). Personenvervoer is hierin dominant / beschikt 
over meer middelen.
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Kwalitatieve beschrijving: Kennisstrategie

• Vraagsturing (vanuit bedrijven en maatschappelijke groeperingen) vooral dossiergedreven, 
bijvoorbeeld via kamervragen, daarmee gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken

• DGG volgt de vraag die voortvloeit uit economische centra (mainports), focus op organisatie 
van verbindingen (kernnet)

• Top-5 strategische kennisthema’s (Basisinformatie aangesloten op deze thema’s): 
- sturingsinformatie voor beleid 
- brede veiligheidsmonitor 
- macro-economische bijdrage goederenvervoer 
- randvoorwaarden voor logistieke efficiency
- effectief beleid & bestuur 

Per thema trekkers benoemd binnen DGG (intra- en interdepartementaal), maar expertise 
zit bij AVV. Thema’s kunnen tot nieuwe onderzoeksprogramma’s leiden!

Overgang van ‘volumedenken’ naar genereren van toegevoegde waarde in vervoersketens.
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Voorbeelden Basisinformatie

• Het gaat bijvoorbeeld om (gegevens / data / modellen over):
- file-informatie 
- economische waarde van verliesuren (reistijdwaardering en bedrijvigheid)
- verkeersveiligheid
- voertuigemissies
- waterstanden

• Deze informatie is voor overheid en bedrijfsleven (met name brancheorganisaties) relevant 
en beschikbaar (te maken).

• Betaald uit publieke middelen
• Lang niet altijd sprake van duidelijke vraagsturing, het gaat in belangrijke mate om gegevens 

die van belang zijn voor het goed functioneren en beheren van de vervoerssystemen
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Voorbeeld Advies en Ondersteuning 

Hoofdzakelijk twee vormen:
Beroep op hiervoor beschikbare capaciteit bij AVV (met name voor
onderzoeksbegeleiding en ondersteuning; minder voor advies)
Ondersteuning door consultants (vaak gericht gevraagd vanwege beschikbare kennis en 
ervaring, bijv. TNO)

Dit geldt voor vrijwel alle onderdelen van het beleidsveld (economische
aspecten, veiligheid en gevaarlijke stoffen, specifieke kennis van
modaliteiten).
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Voorbeeld Onderzoek 

Algemene meerjarige strategisch kernthema’s
Uit de beleidsstrategie van DGG zijn de 5 genoemde strategische kennisthema’s geselecteerd 
die zich uitstrekken over meerdere VBTB doeleinden, effectief beleid en bestuur

Transportbesparing
Geagendeerd door milieubeweging, opgepakt door DGG beleidscluster milieu en RO, met 
betrokkenheid van bedrijfsleven. Voorbeeld van bescheiden oppakken van langere termijn 
vraagstuk, gericht op interactieve kennisontwikkeling en innovaties (vernieuwing in denken 
(mindset) en concepten)

Onderzoeksprojecten en -programma’s zijn voornamelijk gerelateerd aan beleidsvoornemens 
van DGG.
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Voorbeeld subsidies

Subsidiëring van enkele UHD plaatsen, sinds meer dan 4 jaar
Gericht op meer hoogopgeleide mensen voor goederenvervoer / logistieke sector. 
In 4 jaar 100 afgestudeerden, grotendeels naar bedrijfsleven (tevens overheid).
Bedrijfsleven heeft nog niet aangehaakt als medefinancier.

Subsidiëring NDL
Algemene subsidie omgevormd tot projectsubsidie 
Projecten moeten passen in 5 genoemde strategische kennisthema’s

Soit regeling 
Gericht op realisering van intermodale terminals
Startsubsidie voor terminals (bijv. Venlo en Alphen a/d Rijn; regeling inmiddels afgeschaft).
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Sterke punten kennisketen

De kennisketen is sterk gericht op uitvoering van belangrijke (voormalige) overheidstaken
Bundeling van kennis in basisinformatievoorziening (vb. Travel Information Centres) en 
onderzoeksclusters (bijv. TNO en gespecialiseerde consultants)
Kennisbeleid gericht op ontwikkeling van kennis gerelateerd aan beleidsspeerpunten
Stimuleren van onderwijs voor hoger kennisniveau in de sector 
Participatie in opzet en uitvoering van grote kennisinfrastructuurtrajecten (o.a. Transumo) 
levert nieuwe kennis op voor beleidsontwikkeling en –uitvoering en zorgt voor 
kennisverspreiding in bedrijven.
Via Transumo aansturing kansen op nieuwe kennisontwikkeling en innovaties in PPS-
verband
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Zwakke punten kennisketen

EZ zeer actief met bedrijfsgerichte regeling voor – zeer dynamische – wegtransportsector, 
deels via Senter. Daarmee gestimuleerde ontwikkelingen blijven voor publieke domein 
verborgen: V&W heeft nauwelijks notie van de daarmee ontwikkelde kennis
Gebrek aan verwevenheid met DGP zorgt voor sterke afhankelijkheid in functioneren van 
weg- en railnetwerken, waarin DGP met aanzienlijk meer middelen dominante partij is.
Moeizame betrokkenheid bedrijven in onderzoek, hoewel daar wel kennisontwikkeling en 
innovatie plaatsvindt. Beperkt aantal echte innovatieve spelers (vooral enkele grote 
logistieke dienstverleners) kan nieuwe concepten operationeel maken (bijv. Distrivaart
door Vos Logistics). In transport beperkte innovatiegraad, vooral early adopter gedrag
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Conclusies DGG en K&I – eventuele concrete acties

Omslag van het denken in volumes naar het denken in toegevoegde waarde generatie in 
transportketens
Resultaten van onderzoeksprogramma’s (bijv. Nederland Innovatieland) worden 
onvoldoende doorvertaald in beleidsuitvoering
Ontwikkel een systeembenadering van verkeers- en vervoersinfrastructuur (ketens, 
netwerken, intermodaliteit e.d.) Dit vraagt in toenemende mate om interactie tussen DGP, 
DGG en DGL 
Verhoog actieve betrokkenheid van VenW bij kennisontwikkeling in publiek-private
samenwerking
Besteed meer aandacht aan (inter)nationale ontwikkeling op gebied van kennis en 
innovatie
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Kennisketen
DGL

(luchtvaart)
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2% 5%
8%

85%

Basisinformatie Advies en ondersteuning
Onderzoek Subsidie kennisinstellingen

Kennisinvesteringen ten behoeve van DGL 2004 (1)

Basissubsidie 
NLR, gericht op 
onderzoek en 

advies en 
ondersteuning

Er is meer dan hier 
aangegeven, via 

LVNL en 
Luchtvaartsector

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



88

Kennisinvesteringen ten behoeve van DGL 2004 (2)

Onderscheid naar typen kennis:
Basisinformatie: bij NLR, LVNL, IVW en sector (luchthaven Schiphol en 
luchtvaartmaatschappijen)
Advies en Ondersteuning: voornamelijk door consultants, met specifieke kennis en 
ervaring
Beleidsondersteunend onderzoek: consultants
Onderzoeksprogramma’s: bij NLR, nl. Air Traffic Management en Externe Veiligheid en 
onderzoeksprojecten, zoals bijvoorbeeld naar ‘Level playing field’
Subsidie: basissubsidie en investeringssubsidie aan het NLR
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Kennisdomeinen V&W Luchtvaart

Onderzoek

NLR (GTI)
TUD/NIVG

TNO
RIVM

Onderwijs
TUD / NIVR

Luchtvaartcollege A’dam
Hogeschool Holland
RUL: hinderbeleving

Intermediairs

Consultants (DHV-NACO, 
ASE, to70 e.a.)

Initiatief tot Centre of Inno-
vation tussen TUD/TNO en 

Luchtvaartsector

Beleidsdepartement

DGL

Bedrijven

KLM,AAS, Regionale luha

Luchtmacht

Stork, HITT, Thales

Agentschap

LVNL

Inspectie

IVW - LUCHTVAART

Basis-
subsidie

++

Aandachtspunt is 
gebrek aan eigen 

deskundigheid

Basisinformatie 
van meerdere 

actoren; die van 
sector lastig te 

ontsluiten

Advies en ondersteuning 
gelijkwaardig / in 
concurrentie met 

consultants

Matig ontwikkelde
kennisketen
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Context

Voor DGL is de kennisketen enigszins atypisch ten opzichte van andere DG’s. Er is een 
belangrijke relatie met NLR (en via NLR ook met TUD), in mindere mate TNO, en met 
diverse adviesbureaus (grote en kleine). De tussenschakel van een specialistische dienst 
kent DGL niet.
Op het gebied van uitvoering is de relatie met Luchtverkeersleiding Nederland relevant. 
Een belangrijk onderdeel van de vroegere Rijksluchtvaartdienst is nu onderdeel van de 
IVW (daar zit veel kennis van de luchtvaart, daar en bij LVNL) is de beschikking over 
relevante basisinformatie). 
Daarnaast is de kennis van het bedrijfsleven (luchtvaartmaatschappijen en luchthaven 
Schiphol) zeer relevant. Overheid is deels afhankelijk van daar aanwezige 
basisgegevens, kennis en expertise.
Ontvlechting van overheid en luchtvaartsector is nog maar onlangs begonnen.
Er is nog geen ‘traditie’ van het structureel bijhouden van basisgegevens ten behoeve van
beleidssturing, uitgezonderd wellicht geluid(hinder).
Beleidsterrein wordt al ruim 10 jaar beheerst door politieke en maatschappelijke 
discussies, die de beleidsagenda bepalen.
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Kwalitatieve beschrijving: Kennisstrategie

Belangrijkste kennistypen zijn basisinformatie, onderzoek en beleidsondersteunend advies, 
maar veel kennis wordt ook verzameld via de basis- en investeringssubsidie aan NLR
De belangrijkste inhoudelijke thema’s zijn: Capaciteit, Veiligheid, Milieu, Marktordening, 
Mainport, Internationale ontwikkelingen. 
De agenda van DGL wordt sterk beheerst door de capaciteits- en omgevingsproblematiek van 
Schiphol en de belangrijkste regionale luchthavens. Er is geen oriëntatie op de economische 
sector luchtvaart in bredere zin. De luchtvaartinfrastructuur (luchthaven en luchtruim) staat 
centraal.
Vanuit de kennisketen wordt door DGL en IVW intensief geparticipeerd in internationale (EU, 
ICAO,..) circuits
Er is geen kennisstrategie.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



92

Voorbeeld Basisinformatie: Grenzen geluidbelasting

De hiervoor benodigde basisgegevens (data en modellen ; zowel voor bepalen 
geluidsgrenzen als voor handhaven ervan) komen bij NLR, IVW en luchtvaartsector
vandaan

1. Wie definieert de vraag? de wet- en regelgever vraagt jaarlijks gegevens in verband 
met handhaving

2. Aan wie wordt vraag gesteld? aan de exploitant van de luchthaven
3. Wie voert uit? NLR
4. Wie maakt er gebruik van? exploitant en IVW
5. Wat levert het op? inzicht in de ontwikkeling en omvang van de geluidsbelasting van de 

omgeving van de luchthaven
6. Wie financiert (via wie lopen geldstromen)? VenW voornamelijk 
7. Waarom is dit exemplarisch? het illustreert dat er diverse bronnen moeten worden 

gecombineerd;
8. Waar zitten de knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? er vindt nu 

harmonisering met Europese richtlijnen plaats; meer aansluiting bij beleefde hinder in de 
omgeving nodig; er wordt al tien jaar aangedrongen op een grotere rol voor het meten 
van geluidsbelasting
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Voorbeelden Advies en Ondersteuning

DGL laat zich bijna structureel ondersteunen door verschillende gekwalificeerde experts 
(externe adviseurs), met relevante kennis en vaardigheden voor belangrijke dossiers. Dit 
hangt samen met onvoldoende expertise en borging van kennis bij DGL zelf voor 
belangrijke dossiers.
Intermediaire advisering: consultants verbinden kennis en gegevens van luchtvaartsector 
en onderzoek ten behoeve van beleidsontwikkeling.
De beschikbaarheid van betrouwbare gegevens vanuit de luchtvaartsector is lastig, en 
kennelijk niet eenduidig geregeld.
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Voorbeelden Onderzoek

Level playing field voor luchtvaartmaatschappijen (de vier grote luchthavens in 
Noordwest-Europa (A’dam, Parijs, Frankfurt en Londen). Wordt uitgevoerd door enkele 
consultants.
Air Traffic Management (efficiënt en veilig gebruik van schaarse ruimte in de lucht). Een 
van de onderzoeksprogramma’s bij NLR (uit basissubsidie); 
Externe Veiligheid. Onderwerp waarin Nederland voorloper is in de wereld. NLR doet al 
ruim 10 jaar onderzoek (data, modellering e.d.) op dit gebied, met name ten behoeve van 
beleidsontwikkeling (normering en handhaving). Ook uit basissubsidie.
Gezondheidsonderzoek Schiphol (in opdracht van VROM, VWS en V&W, uitgevoerd door 
RIVM en TNO); langjarig onderzoek (loopt inmiddels al 10 jaar) naar mogelijke 
gezondheidseffecten in de omgeving van een grote luchthaven in verstedelijkt gebied.
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Voorbeeld subsidies: Basissubsidie NLR 

Uit het rapport van de commissie Wijffels:
• NLR ontvangt € 18 mln. basisfinanciering en 1,6 mln. doelfinanciering (20020)
• NLR ondersteunt beleid, technologieontwikkeling en operationeel gebruik
• Overheid is grootste klant NLR
• NLR vervult rol van integrator
• NLR wil vanuit stevige thuisbasis positie in Europa verwerven
• NLR sterk afhankelijk van nationale lucht- en ruimtevaartambities
• Huidige NLR is te groot voor Nederland
• Onzekere toekomst, situatie is urgent
• Snelle visievorming en besluitvorming bij overheid en NLR vereist
• Terugbrengen tot schaal die past bij vraag marktsector en overheid 
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Sterke punten kennisketen

Internationale oriëntatie en relaties
Kennisontwikkeling op het gebied van omgevingsmanagement van luchthavens, 
bijvoorbeeld via de website van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol 
(CROS, voorheen Cie. Geluidhinder Schiphol). In nabije toekomst gevolgd door online
informatievoorziening van gebruiks- en omgevingsinformatie (luchtvaart - ’weer’bericht), 
zodat hinder voorspelbaarder wordt. Deze kennis staat internationaal in de belangstelling

Volledigheid en directe relaties in de kennisinfrastructuur (die zich voor een deel onttrekt 
aan de waarneming/belangstelling van DGL en Burgerluchtvaart). Universiteit-
Onderzoek&Ontwikkeling-Bedrijfsleven/industrie-Gebruikers-Diensten – zie verder 
innovatiesysteembeschrijving. 
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Zwakke punten kennisketen

Zwakke schakel is het gebrek aan inhoudelijke en sectorkennis bij de beleidskern, wat de 
aansturing in de kennisketen bemoeilijkt. 
Kennisbeleid onvoldoende ontwikkeld. Ontsluiting van noodzakelijke gegevens bij 
luchtvaartsector t.b.v. monitoring en handhaving.
Sturing op kennisnetwerk (NLR, TNO, RIVM, div. consultants) omgevingsmanagement, 
dat internationaal koploperpositie inneemt. Er is geen visie op de betekenis van de 
beschikbare kennisinfrastructuur (die internationaal hoog aangeschreven staat).
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Conclusie DGL en K&I – evt. concrete acties 

VenW had en heeft geen visie op de betekenis van de kennisinfrastructuur 
(onderzoek/onderwijs/intermediairs/bedrijven) die internationaal hoog aangeschreven 
staat. Die visie ontbreekt overigens ook vanuit de burgerluchtvaart. 

Overheidsbetrokkenheid bij deze kennisinfrastructuur (Lucht- en ruimtevaart) is 
versnipperd over meerdere ministeries: VenW, Defensie, EZ. Daarom is de blik van DGL 
op de kennisinfrastructuur en de betekenis daarvan beperkt.
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Kennisketen
Bouw

(GWW)
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RWS in verschillende kennisketens

Het kennisbudget van de SD'n (organisatorisch onderdeel van RWS) wordt deels gevoed 
door beleidsdirecties.

Budget DGP

Budget DGW

Budget DGG

Kennisbudget
RWS

Kennisbudget
Specialistische diensten
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RWS en Kennisinvesteringen Bouw (GWW)

Kennisinvesteringen RWS
2004: k€ 205.293

Kennisinvesteringen sector 
Bouw

2004: ca. k€ 95.000

(ca. 46%)

De kennisinvesteringen in de sector bouw omvatten een deel van de totale 
kennisinvesteringen van RWS.
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Kennisinvesteringen sector Bouw (1) –indicatief-

18%

24%
50%

8%

Basisinformatie Advies en ondersteuning
Onderzoek Subsidie kennisinstellingen
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Kennisinvesteringen sector Bouw (2)

Kennisinvesteringen sector Bouw (GWW):
Definitie: kennis gerelateerd aan het realiseren van fysieke objecten
Dit is een deel (ca. 45%) van de totale kennisinvesteringen van RWS:
– Kennisinvesteringen RWS totaal 2004: 205293 kEUR
– Kennisinvesteringen Bouw 2004: 95000 kEUR (indicatief)
Het overige deel van de kennisinvesteringen van RWS heeft betrekking op de 
kennisketens Water, Personenvervoer en Goederenvervoer
De kennisketens voor Water en Bouw overlappen deels (Natte Waterbouw)
Subsidies aan externe kennisinstellingen betreffen WL en GeoDelft

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



104

Context

De bouw en daarbinnen de GWW kent al jaren een roep om verandering, in cultuur en in 
verhouding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers
O.a. de nasleep van de Bouwfraude heeft aan deze veranderingen een nieuwe impuls 
gegeven, ondermeer via de Regieraad Bouw 
Verschillende onderzoeken wijzen op een goede en uitgebreide kennisinfrastructuur
De verandering in de verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers roept ook 
vragen op over de rolverdeling binnen de kennisinfrastructuur

Belangrijke ontwikkelingen binnen RWS;
Agentschapsvorming, incl. vormgeving van de schakels tussen beleid, uitvoering en 
inspectie een belangrijke ontwikkeling 
Heroriëntatie:

- RWS ‘droog’: van aanbodoriëntatie naar vraagoriëntatie (klant/gebruiker)
- RWS ‘nat’: versterkte omgevingsoriëntatie
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Kwalitatieve beschrijving: Kennisstrategie

Er is een Kennisstrategie RWS Uitvoeringsorganisatie 2003 – 2007 die op het totaal van 
de kennisinvesteringen betrekking heeft (dus breder dan Bouw).
Elementen uit deze Kennisstrategie:

- Kennis binnen VenW verschuift van technische uitvoering naar professioneel 
opdrachtgeverschap (contracten, functionele en kwaliteitsdefiniëring), 
vb. Expertise Centrum Opdrachtgeverschap bij BD

- Stijgende behoefte aan kennis van de gebruiker, van bestuurlijke arrangementen en 
systeemsamenhangen (droog en nat)

- Nieuw: beleid gericht op het halen van kennis uit het buitenland
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Voorbeeld Basisinformatie: 
Actueel hoogtebestand Nederland (AHN)

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt (dominantie)?
In een convenant (stuurgroep) tussen waterschappen, provincies en RWS worden 
kwaliteitseisen en het percentage dat elke partij bijdraagt in financiering voor actualisatie 
en beheer vastgelegd.

2. Aan wie wordt vraag gesteld? De specialistische dienst AGI is de 
uitvoeringsorganisatie 

3. Wie voert uit? Een deel van het werk wordt uitbesteed aan derden
4. Wie maakt er gebruik van? Alle convenant partners
5. Wat levert het op? Noodzakelijke input t.b.v fysieke werken 
6. Wie financiert (via wie lopen geldstromen)? Zie 1
7. Waarom is dit exemplarisch? Voorbeeld van brede samenwerking rond 

basisinformatie
8. Waar zitten de knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering?

Werkt naar tevredenheid
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Voorbeeld Advies en Ondersteuning: 
Expertise Centrum Opdrachtgeverschap (ECO)

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt (dominantie)? 
De DG RWS stuurt de HID’s van de diensten aan met kaders en richtlijnen. 
De regionale directies stellen ECO vragen ter ondersteuning van de uitvoering.

2. Aan wie wordt de vraag gesteld? Aan ECO, onderdeel van de Bouwdienst
3. Wie voert uit? ECO zelf mét het kennisnetwerk van RWS-ers met praktijkervaring
4. Wie maakt er gebruik van? Management en projectmedewerkers van Regionale 

Directies
5. Wat levert het op? Betere prijs/kwaliteit en interne efficiency
6. Wie financiert (via wie lopen geldstromen)? Hoofdkantoor RWS
7. Waarom is dit exemplarisch? ECO is een voorbeeld van voorzien in nieuwe 

kennisbehoefte (van technische uitvoering naar professioneel opdrachtgeverschap)
8. Waar zitten de knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? 

Het ECO is in zichzelf een verbetermaatregel, nl. het bundelen van expertise die 
voorheen binnen RWS versnipperd aanwezig was.
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Voorbeeld Onderzoek: 
Programma Aanleg Rijkswegen Realisatie

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt (dominantie)?
RWS als uitvoeringsorganisatie

2. Aan wie wordt vraag gesteld? Aan Specialistische Diensten
3. Wie voert uit? Soms de SD'nzelf, vaker derden (advies- en ingenieursbureaus, GTI’s, 

universiteiten, ..)
4. Wie maakt er gebruik van? Regionale Directies, SD'nen derden
5. Wat levert het op? Productverbetering (reagerend op maatschappelijke 

ontwikkelingen), technologische vernieuwing, etc. 
6. Wie financiert (via wie lopen geldstromen)? RWS/HK naar SD'n naar derden
7. Waarom is dit exemplarisch? Dit is de gebruikelijke gang van zaken rond 

onderzoeksprojecten 
8. Waar zitten de knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? 

Balans vinden tussen meer naar derden en behoud / versterking voldoende 
deskundigheid voor professioneel opdrachtgeverschap in de eigen organisatie 
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Voorbeeld Subsidies: GeoDelft

1. Wie definieert de vraag c.q. wie stuurt (dominantie)?
DWW onderhoudt de contacten

2. Aan wie wordt vraag gesteld? Er is een programmeringsoverleg met SD'n en 
GeoDelft, het programma wordt voorbereidt door GeoDelft

3. Wie maakt er gebruik van? Openbare kennis: zowel RWS als andere partijen
4. Wat levert het op? Er is sprake van outputfinanciering, als tegenprestatie voor realisatie 

van het afgesproken programma
5. Wie financiert (via wie lopen geldstromen)?

RWS HKW financiert (VBTB artikel XII 22) via DWW
6. Waarom is dit exemplarisch? Aansturing vindt plaats via SD'nen het programma wordt 

voorbereid door GeoDelft zelf
7. Waar zitten de knelpunten c.q. aangrijpingspunten voor verbetering? Vraagsturing 

verbeteren zowel vanuit beleid als vanuit uitvoering en evt. inspectie, d.w.z. eerst eigen 
doelen formuleren en richting geven op een hoger abstractieniveau
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Voorbeeld Netwerkregie en –management: PSIB

Op welke wijze neemt RWS deel in het BSIK programma Proces- en Systeem Innovatie in de Bouw?
• VenW is penvoerder voor de BSIK subsidie PSIB (uitgevoerd door RWS-ECO); 
• VenW is vertegenwoordigd in het bestuur van PSIB (Jan de Bont);
• RWS is vertegenwoordigd in de verschillende onderzoeksclusters van PSIB; 
• RWS-ers nemen deel aan uitvoering verschillende activiteiten PSIB (vooral RWS-BD en RWS-ECO);
• Vanuit RWS worden projectplannen ingediend en experimenteer projecten aangedragen bij PSIB.
Wie betaalt mee?
• Het programma PSIB wordt gefinancierd door de volgende partijen: BSIK subsidie (komt op rekening 

VenW), kennisinstituten, publieke partijen (Lagere overheid en de Centrale overheid VROM/RWS/EZ), 
private partijen (O&O fonds, bouwondernemers, ONRI, private opdrachtgevers en banken).

Wie voert uit? 
• De vele projecten worden door verschillende partners uitgevoerd.
• Het programmabureau opereert onder CUR-vlag
Hoe worden de resultaten verspreidt? 
• De kennis wordt primair verspreid door het programma bureau PSIB. Intern RWS zal ECO/Markt en inkoop 

een coördinerende rol vervullen. Belangrijke wijze van kennis verspreiden is actieve deelname.
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Sterke punten in de kennisketen 

Er is een goed ontwikkelde kennisinfrastructuur 
De ‘buitenwereld’ beschouwd de specialistische kennis van RWS als hoogwaardig
Met name bij ‘nat’ sterke participatie in internationale kennisketens, 
bijv. EU 5e Kaderprogramma 
Veel internationale contacten en informatie uitwisseling
Integratie kennisketen in innovatiesysteem is redelijk goed
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Zwakke punten in de kennisketen

• Versnippering: samenhang en verbindingen in bijv. onderzoeksprogramma’s zijn zwak
• SD'n benaderen kennisvragen gefragmenteerd; bij het opknippen in deelprojecten raakt 

het zicht op de achterliggende (maatschappelijke) vragen, vooral bij verdere 
uitbesteding, vertroebeld

• Er zijn te weinig inhoudelijke senioren met een brede blik
• Maatschappelijke relevantie van m.n. onderzoeken is niet altijd duidelijk
• Feitelijke internationale samenwerking m.n. bij ‘droog’ nog beperkt
• ‘Natte’ kennis staat grotendeels los van ‘droge’ kennis
• Bedrijven en onderwijs zijn beperkt betrokken bij de kennisontwikkeling
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Conclusies bouw en K&I – evt. concrete acties

Sterke uitvoeringsrelevantie kennisketen
Door andere contractvormen wordt technische uitvoeringskennis voor RWS minder 
relevant, maar voor anderen des te meer. Doorvertaling van de veranderende 
verhoudingen naar de kennisketen (in- en extern) moet nog plaats vinden.
Zwakke beleidsrelevantie kennisketen - er is meer vraagsturing nodig vanuit beleid:
– naar SD'n
– naar externe kennisinstellingen
Veel samenwerking, maar zwakke regie en beperkte inhoudelijke samenhang binnen de 
kennisketen en de kennisnetwerken, zowel binnen als buiten VenW
Internationale oriëntatie nog beperkt
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Onderbouwing: Innovatie in de VenW-sectoren

Hyperlinks:

Innovatie sector water
Innovatie sector personenvervoer

Innovatie sector luchtvaart
Innovatie sector bouw (GWW)

Innovatie sector goederenvervoer / logistiek

Rollen VenW in innovatiesysteem
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Rollen VenW in het innovatiesysteem (IST) (1)

Wet- en regelgever
– In alle sectoren, maar in sommige sectoren zeer dominant (bijv. luchtvaart)
– Eerder een belemmering dan een stimulans voor innovatie
– Doorgeefluik van internationale wet- en regelgeving (EU)
– Handhaving en toezicht nemen toe
Bestuurder
– Als aandeelhouder, vertegenwoordiger in besturen en politiek-bestuurlijke 

verantwoordelijke een uiteenlopende rol als bestuurder in de sectoren. Groot in 
luchtvaart, vervoer en water, minder groot in logistiek en bouw 

– Leiderschaps- en visierol zijn beperkt in alle sectoren
Financier
– In alle sectoren (m.u.v. logistiek) rol als financier, maar omvang verschilt. Grote rol in 

luchtvaart en water (basis- en doelfinanciering GTI’s). Kleine rol in bouw en vervoer 
(wel als financier van projecten, maar minder als subsidieverstrekker

– Budgetten nemen af
Eigenaar/aanbieder
– In alle sectoren via SD'n eigenaar en ontwikkelaar van kennis (m.u.v. luchtvaart)
– In alle sectoren (gedeeltelijk) eigenaar/aanbieder en beheerder van harde 

infrastructuur en materieel (m.n. vervoer, logistiek en bouw)
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Rollen VenW in het innovatiesysteem (IST) (2)

Aanbesteder/vrager
– In de bouw, water en logistiek (m.n. goederen) een prominente rol als aanbesteder. 

Uitvoerders worden echter beperkt ingezet bij ontwerp en innovatie (geen rol als co-
innovator of als partner)

Facilitator leeromgeving/experimenten
– SD'n benadrukken ‘traditionele’ en technische innovaties en zijn minder gericht op 

niet-technische innovaties waar combinatie van gamma- en bèta-kennis vereist is
– Beleidsinstrumentarium is niet gericht op initiëren en aanjagen. Wel participant in 

innovatieve onderzoeksprogramma’s (Transumo)
Kennismakelaar/regisseur

– In alle sectoren kleine rol als vraagarticulator
– In alle sectoren kleine regierol
– SD'n onvoldoende uitgerust om als kennismakelaar te fungeren (kennis wordt matig 

ontsloten) 
Systeembewaker
– Sense of urgency t.a.v. innovatie is sterk ontwikkeld bij DGW en DGL, in minder mate 

bij DGG en DGP Naar innovatie
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Innovatie-
systeem
Water
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Sectorale innovatiesysteem water (1): actoren
Vraagzijde (1) 

Intermediair: binnenvaart, overheid (RWS) als aanbesteder van werken t.b.v. waterbeheer. 
finaal: gebruikers van vaarwegen, recreanten, boeren, waterschappen, gemeenten en 

tuinders, burgers die veilig achter dijken willen wonen
Vraagbundeling: Natuurmonumenten, ARK, Provinciale landschappen

Politiek, bestuurlijke prioriteiten

Bedrijven (2)

WATERBEHEER
Natte waterbouw, baggerbedrijven, 

ontgronding/ontginningsbedrijven 
oeverwerken etc.

Weg- en waterbouw
Projectfinanciers (banken) en -

ontwikkelaars

TOELEVERING
Ingenieurs- en adviesbureaus (incl. 

milieuadvies), (natte) waterbouw, 
groothandel en fabrikanten van 

pompsystemen, e.a.

Onderzoek (3)
Universiteiten,TNO-

NITG, RIZA,RIKZ, WL, 
GeoDelft, MA-RIN, 
NIOZ, Ned. Centr. 

voor Kustonderzoek 
(NCK), Ned. Centr. 
voor Rivierkunde 

(NCR)

Onderwijs (4)
Universiteiten (UU, 
TUD, VU, UT, WU), 

Hogescholen, 
St. 

wateropleidingen, 
IHE
…

Voorzieningen , randvoorwaarden (7)
• Nederlandse WaterschapsBank (NWB), verzekeringsmaatschappijen

• Gedeelde informatiesystemen / communicatie t.b.v. draagvlak
• Water gerelateerde standaarden en normen 

• Europese wet- en regelgeving (waterkwaliteit, EKW)
• Beroepsverenigingen: ONRI, Ned. Ver. voor waterbeheer, VBKO

Intermediairs (5)
•STOWA, CUR (o.a. Leven met 

Water), Habiforum, KIWA, RIVM
•VWN, NWP, Ned. Maritiem Land, Cie

Integraal Waterbeheer (CIW), 
•Ingenieurs- en adviesbureaus

Overheid (6)
VenW, VROM, EZ, LNV, (‘natte natuur’)

Waterschappen (Unie van Waterschappen)
Provincies (grond- en afvalwater, RO)

Gemeenten (RO)
Semi-overheid (Staatsbosbeheer) .

Buitenlands 
Onderzoek (8)

• Interreg 3a, b en c
• NGO’s (WNF)

• EROP

(a) (b)

(c)

(d) (e)

(f)

(h)(g)

(i)
(j)

(k)

(l)

(m)
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Sectorale innovatiesysteem water (2): relaties

Dominante relaties in de sector Water is: VenW (SD'n) – UvW - STOWA - CUR (f). 
Relaties (e) en (h) zijn ook relatief goed ontwikkeld, wel sprake van versnippering en 
gebrek aan gammakennis.
Relatie met de vraag is – vooral bij de overheid - zwak ontwikkeld en richt zich 
hoofdzakelijk op politiek-bestuurlijke prioriteiten. Bij bedrijven is de relatie met de vraag 
beter (a). 
Relatie tussen bedrijven en onderzoek (c) is onvoldoende, maar verbetert. Tussen 
overheden en bedrijven (g) bestaat een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie die 
onvoldoende uitdaagt tot innovatie. 
Relatie met buitenland is eenzijdig gericht op kennis brengen i.p.v. halen. 
Relatie van partijen met randvoorwaarden varieert. Wet- en regelgeving, conservatieve 
(water)cultuur, gebrekkige communicatie en gebrekkige verbindingen met andere 
sectoren belemmeren innovaties. Strenge normen (bijv. waterkwaliteit) stimuleren 
innovaties, evenals kleinere budgetten (bevorderen creativiteit)
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Sectorale innovatiesysteem water (3): economische
performance & belangrijkste trends

Innovaties in waterkwaliteit zijn relatief goed. Innovaties in waterkwantiteit/-beheer staat 
nog in de kinderschoenen
De omzet van de Nederlandse watersector (watervoorziening, afvalwater, waterbeheer, 
irrigatie en drainage, waterkracht en waterbouw) bedraagt € 11,5 mrd. Hiervan wordt 66% 
op de thuismarkt en 34% in het buitenland gerealiseerd (2002)
Naast waterbedrijven zijn zuivering en riolering onderdeel van de waterketen. Het 
zuiveringsbeheer (taak van de waterschappen) heeft een jaarbudget van € 1,7 mrd., 
waarvan € 0,9 mrd. wordt besteed aan waterkwaliteit. De zuiveringsprestatie van 
verschillende installaties is gemiddeld 87%. (2002)
Watervoorzieningsbedrijven (en andere subsectoren) hebben gemiddeld een aandeel van 
2% op de wereldmarkt. (2002). Dat was ooit 10%!
Trends: ‘verdroging en vernatting’ vragen om innovatief waterbeheer, strengere Europese 
normen, verbreding naar niet-technische kennis bij innovaties, noodzaak voor meer 
vraagsturing, meer aandacht voor beheer waterkwantiteit en minder voor kwaliteit (“dat 
laatste zit toch wel goed”), betere koppeling wetenschap en praktijk, fusies van 
waterschappen, discussie over positie en financiering kennisinstellingen (cie. Wijffels), 
maatschappelijke en politieke agendering van watervraagstukken, toenemend belang van 
het buitenland (bijvoorbeeld voor GTI’s) 
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Innovatiekenmerken sector Water: highlights CBS data* (1)

Opmerkingen vooraf: 
- Cijfers betreffen de periode 1998-2000
- Steekproef betreft bedrijven met 10 of meer werknemers 
- Respons is representatief gebleken maar ophoging kan afwijkingen introduceren
- Innovatie betreft technologische innovatie
- Celvulling is in sommige gevallen mager (m.n. water en luchtvaart) 
- Sector is samengesteld uit diverse categorieën bedrijven met (mogelijk) heel 

verschillend innovatiegedrag -> vertroebelende werking 
Onderliggende werkwijze: systematische vergelijking met gehele populatie, innovatieve 
bedrijven en andere VenW-sectoren
Algemene beeld: water scoort opvallend goed op het aantal innovatieve bedrijven (47,7% 
ten opzichte van landelijke gemiddelde van 34%), heeft diverse mix van 
informatiebronnen en samenwerkingsverbanden en een internationale oriëntatie

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004 
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Innovatiekenmerken sector Water: highlights o.b.v. CBS data (2)

Landelijk
gemiddelde

1. Aandeel van innovatieve bedrijven is 
hoger dan gemiddeld: 47,7% 34,0%

2. Product en procesinnovatie: 35% en 31% 28% resp. 18%
3. Over hele linie vrij hoog gebruik van informatiebronnen voor innovatie, 

behalve voor concurrenten / relatief vaak gebruik van interne bronnen 
(eigen en gelieerd bedrijf) en kennisinfrastructuur

4.  Watersector innoveert relatief vaak in partnership (60%), waarbij samen-
werking met kennisinfrastructuur en (semi-)overheid goed is 24%

5. Watersector ondervindt alle knelpunten bij innovatie meer dan gemiddeld. 
Economische risico’s, inflexibele organisatie en regelgeving vormen de 
grootste knelpunten

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Innovatiekenmerken sector Water: highlights o.b.v. CBS data (3)

6. Percentage innovatoren met bescherming innovatie is gemiddeld (~55%) en het belang 
van octrooien opvallend hoog 

7. 45% van alle onderzochte bedrijven in de watersector kent niet- technologische 
vernieuwingen (=landelijk gemiddelde); hiermee scoort water het best in vergelijking met 
andere VenW-sectoren

8. 60% van de innovatoren in de watersector ontvangt overheidssteun (landelijk 
gemiddelde=25%); met een belangrijke internationale component

9. Overige observaties: 
– Watersector bestaat uit relatief veel grote bedrijven (>200 w.n.); 
– Innovatie in de watersector vindt relatief vaker bij grote bedrijven plaats en [dus] 

vaker op continue basis 

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004 
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Belangrijkste knelpunten in innovatiesysteem (en evt gevolgen)

Overheid en overheidsbeleid belemmeren innovaties. Zij zijn over het algemeen:
- Onderhevig aan de politieke waan van de dag / onafhankelijk denken ontbreekt
- Onvoldoende in staat om gebruikers en bedrijven te betrekken bij innovaties
- Onvoldoende in staat om omvangrijke, maar versnipperde waterkennis (met derden) 

om te zetten in innovaties (innovatieparadox)
- Onvoldoende in staat een regierol te vervullen in het innovatiesysteem, waardoor 

kennis- en innovatieachterstand dreigen.
- Weinig gericht op taal en cultuur van het bedrijfsleven (dat wordt versterkt door 

geringe personeelsmobiliteit tussen partijen in het innovatiesysteem)

Innovaties zijn gericht op technisch-inhoudelijke systeemkennis en minder op bestuurlijk-
maatschappelijke proceskennis. Kennisketens en innovatiesysteem zijn nog volgens dit 
(oude) ordeningsprincipe georganiseerd.

Watersector leunt sterk op publieke financiering en nauwelijks (meer) op private 
financiering van (institutionele) beleggers. De Waterschapsbank speelt nauwelijks rol bij 
financieel ondersteunen innovaties.
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Hoe bedrijfsleven te betrekken bij innovatie in dit
innovatiesysteem?

Verbetering van communicatie tussen overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven:
– Overheid begrijpt taal, cultuur, werkwijze en doeleinden van bedrijven onvoldoende, 

bijv. dat termijn van kennisontwikkeling (onderzoek) langer is dan kennistoepassing 
(bedrijven). 

– Meer personeelsmobiliteit tussen bedrijven en andere partijen in het innovatiesysteem
– ‘Creëren van tafels’ (symposia, congressen) als ontmoetingsplaats voor partijen uit 

het innovatiesysteem 

Selectie en bundeling van bedrijven die op basis van hun onderzoeksinspanning en 
(inter)nationale netwerken een wezenlijke bijdrage leveren aan waterinnovaties.

Bedrijven beter bewust maken van maatschappelijke (water)vraagstukken. Bedrijven 
moeten nadrukkelijker worden uitgedaagd (en beloond) voor ontwikkeling van creatieve 
oplossingen voor maatschappelijke knelpunten. Dit vereist nieuwe bestuurlijke 
arrangementen en nieuwe beleidsinstrumenten 

De overheid moet minder nadruk leggen op traditionele rollen (bijv. wet- en regelgeving) 
en meer op nieuwe rollen als kennismakelaar, veeleisende vrager en regisseur. Vereist 
andere rolopvatting.
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Hoe draagt VenW momenteel bij aan innovatie in de sector?

Positieve bijdrage
VenW heeft een traditie van het ontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties
VenW beschikt over een zeer omvangrijke kennisbasis over de watersector
Oprichting DG Water
SD'n dragen sterk bij aan (technische) innovatie
RWS financiert zes bijzonder hoogleraren

Negatieve bijdrage
VenW benadrukt financiering en wet- en regelgeving, terwijl andere rollen (regie, 
communicatie) ook belangrijk zijn bij innovatie. VenW opereert in vaste circuits van enkele 
partijen.
‘Kennis op de plank’ (veelal bij SD'n) wordt onvoldoende ontsloten naar derden. SD'n zijn 
onvoldoende uitgerust om een kennismakelaarsrol (inclusief vraagarticulatie) te vervullen. 
Dominantie van ‘traditionele’ (technische) innovaties, waardoor verbreding naar andere 
soorten innovaties moeilijk van de grond komt. Dit hindert ook aansluiting van VenW op 
interessante leeromgevingen en experimenten. VenW treedt onvoldoende op als aanjager.
Vraagsturing bij innovaties wordt niet gestimuleerd. Bedrijven worden bijvoorbeeld alleen 
via aanbesteding ingeschakeld bij uitvoering en veel minder betrokken bij 
innovatieopgaven
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Huidige en gewenste verdeling rollen VenW in de sector 
Water

Wet- en regelgever

Eigenaar/aanbieder

Aanbesteder/vrager

Financier

Bestuurder

Facilitator van leeromgeving / experimenten

Kennismakelaar/regisseur

Systeembewaker

Ist (huidig) Soll (gewenst)

X

X

X

X

X
X

X

X

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



129

Hoe kan VenW innovatie in de sector beter faciliteren?

Ontwikkel een strategische visie waarin de watersector als economische sector wordt gepositioneerd 
met als product “Leven in een delta”. VenW moet eerste stappen zetten, cases bouwen en best 
practices verspreiden.
Regisseren van het vernieuwen van het innovatiesysteem: het doorsnijden van enkele verbanden en 
het opheffen en bundelen van organisaties (STOWA, RIVM, SD'n) uitmondend in een nieuw instituut, 
meer aansluiting op de vraag, bedrijven meer betrekken
Ontsluiten van haar omvangrijke kennisbasis over water voor andere partijen
Aandacht geven aan niet-technische innovaties
Stimuleren dat innovaties daadwerkelijk toegepast worden (makelaarsrol)
Kennisuitwisseling met het buitenland verbeteren (niet alleen brengen, ook halen!).
Geld reserveren voor kleinschalige innovatieve projecten (‘seed money’)
Beter benutten van (wetenschappelijke) expertise op universiteiten 
Sterke aandacht voor waterproblemen van de toekomst: afvoer, zeespiegelstijging, bodemdaling en 
waterkwaliteit.
Investeren in de eigen organisatie: ontwikkelen van kennis en ervaring (omdat deze verdwijnen door 
vergrijzing), werven en opleiden van jongeren, beter alloceren en verantwoorden van geldstromen, 
leiderschap tonen
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Conclusies en aanbevelingen (1)

Het innovatiesysteem vertoont onvoldoende dynamiek. Een selecte groep van overheden, 
intermediairs en kennisinstellingen werkt samen. Bedrijven, vraagzijde en buitenland 
worden onvoldoende betrokken bij en uitgedaagd tot innovatie. 

Ontwikkelingen, bijv. verdroging en vernatting, vereisen dat watersector investeert in 
innovaties, waarbij meer oog bestaat voor andere typen kennis en andersoortige 
organisaties. VenW moet partijen in het innovatiesysteem bewust maken van deze 
veranderingen en ruimte creëren voor (experimenten met) gezamenlijke innovaties. Het 
creëren van een (veilige) leer- en experimenteeromgeving is daarvoor een vereiste. 

Het innovatiesysteem (en daarmee ook het water kennissysteem) moet meer worden 
opengesteld voor buitenstaanders, vaste coalities doorbroken en de overheid moet meer 
sturen op intersectoraal leren en systeeminnovaties. 

Een markt- en vraaggerichte positionering van VenW vergt dat haar kennisbasis actief 
wordt ingezet ter versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van de watersector 
(en andere sectoren). Dit vereist dat het beschikbare kennispotentieel nadrukkelijker aan
de (internationale) innovatiekracht van het water innovatiesysteem wordt gekoppeld. 
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Conclusies en aanbevelingen (2)

Plaats kennisintensieve onderdelen van V&W op een grotere afstand van het 
departement. Op dit punt lijkt afstemming met OCW op zijn plaats alsmede een reflectie 
op de toepasbaarheid van de cie Wijffels op de VenW-kennisinfrastructuur. 
Interdepartementale afstemming met EZ aangaande stimulering innovatiekracht 
waterbedrijven lijkt eveneens een vereiste

Vooral bedrijven moeten nadrukkelijker bij kennisontwikkeling en innovatie worden
betrokken, bijv. door brokerage events, innovatieprijsvragen en meer algemeen een
overheidsaankopenbeleid dat uitnodigt tot innovatie. Laat bedrijven delen in opbrengsten.

Er is onvoldoende sprake van een internationale kennis- en innovatiestrategie. Een “BV 
Nederland” op het gebied van water ontbreekt internationaal grotendeels (versnippering 
en verkokering binnen en buiten overheden), terwijl de watersector voldoende kennis in 
huis heeft om een product als “leven in deltagebieden” internationaal te vermarkten. 

De overheid moet sterker internationaal als breekijzer fungeren en nadrukkelijk 
kennisuitwisseling met het buitenland bevorderen (brengen én halen). Een systematische 
internationale innovatie intelligence functie is één van de mogelijkheden.
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Conclusies en aanbevelingen (3)

Kennis en innovatie fungeren nog onvoldoende als verbindingsmiddel tussen overheid, 
kennisinstellingen en bedrijven, onder meer tot uiting komend in een geringe wederzijdse 
personeelsmobiliteit. Voer een HRM-beleid dat nadrukkelijk inzet op gericht 
personeelsmobiliteit en creëer een masterclass kennis- en innovatie Water met 
deelnemers uit alle geledingen van het water innovatiesysteem. De sector moet 
doordesemd raken van een nieuwe innovatiecultuur.

Water scoort relatief goed op een aantal innovatie-indicatoren. Dat beeld wordt echter 
gerelativeerd door nadruk op technische innovaties en waterkwaliteit. Het beeld voor niet-
technische innovaties en waterkwantiteit is minder positief. VenW moet ook niet-
technologische innovatie in het domein van waterkwantiteit stimuleren. VenW zou kunnen 
inventariseren aan welke niet-technologische innovaties in de toekomst het meeste
behoefte bestaat en dit koppelen aan vraagsturing. 

In de sector water is een verschuiving naar een moderner rolopvatting van de overheid 
gewenst. Sturing komt daarbij niet overwegend door meer traditionele rollen tot stand 
(bijv. wet- en regelgeving, financiering), maar evenzeer door bijvoorbeeld regie en 
netwerkmanagement. Nagaan in hoeverre de huidige water gerelateerde wet- en 
regelgeving innovatie in de weg staat c.q. hoe een beleidsmix kan worden ontwikkeld 
welke nadrukkelijker uitdaagt tot innovatie (innovatiescan wetgeving).
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Confrontatie Kennisketen en Innovatiesysteem Water

Duidelijk sprake van kennisparadox, in mindere mate van een innovatieparadox
Kennisketen is goed geïntegreerd in innovatiesysteem (m.u.v. vraagkant en in mindere mate bedrijven), maar 
ontsluiting voor derden kan beter
Kennismanagement volgens andere ordeningsprincipes organiseren (vraaggericht, intersectoraal, interactief) 
- t.b.v. innovaties kennis vanuit waterwereld meer koppelen aan kennis uit andere werelden (o.a. RO)
- kennis vooral gericht op waterkwaliteit en minder op waterkwantiteit

Veel specialistische kennis met onvoldoende maatschappelijke oriëntatie (onvoldoende multidisciplinaire en 
gammakennis)
- kennis sterk ondersteunend aan de uitvoering (sterke uitvoeringsrelevantie)
- kennis minder gericht op nieuwe toekomstige ontwikkelingen (geen vraagsturing vanuit beleid =>beperkte 

beleidsrelevantie)
- ontwikkeling van technisch-inhoudelijke systeemkennis naar bestuurlijk maatschappelijke proceskennis 

Weinig gezamenlijke kennisontwikkeling
- groeiende tussen bedrijven en kennisinstellingen
- niet tussen overheid en bedrijven

SD’n onvoldoende geëquipeerd om kennismakelaarsrol (incl. vraagarticulatie) te vervullen
Toenemende invloed politiek-bestuurlijke prioriteiten op kennisvraag Naar +/- tabel
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Innovatie-
systeem

Personen-
vervoer
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Sectoraal innovatiesysteem Personenvervoer (1): actoren
Vraagzijde (1)

Intermediair: werkgevers, ‘reisbureaus’
Finaal: consumenten / mobilisten (per fiets, auto, trein)

Bedrijven (2)
• Aanbieders (OV, taxi)

• Toeleveranciers (aandrijving, 
brandstof, olie [int’l])

• Producenten (auto [int’l], fiets 
[NL], bus ([NL])

• Vervoersdiensten 
(groot/klein: lease, 

Greenwheels, Mobilitymixx)
• Informatiediensten (ov9292, 

VCC’s)
• ICT (hardware/software: 

Siemens, autonavigatie)
• Functies: telecom, fun, retail 
• Transfers: transferia, hubs, P

• Private exploitanten van 
infrastructuur 

• Sloop, tweedehands

Onderzoek (3)
• SWOV, TNO (TM, IW, 
INRO), AVV, TRAIL, SCP, 

VSC, alg. univ’n 
(reizigersgedrag), TU’s 

Onderwijs (4)
• TU’s, hogescholen 

(NHTV/NHL), 
vervoersgeografie (UU)

Voorzieningen, randvoorwaarden (7)
• Belangenbehartiging: ANWB, Rover, FB, VVV, 3VO, 

• Financieel/verzekeraars (Achmea, TVM
• Normen en standaarden

• Infrastructuur (hard incl. informatie/reguleringssystemen)
• CMG, Vialis

Intermediairs (5)
• Advies/ing.bureau’s (econ

/management, verkeer) 
• TRANSUMO, NOVEM/Senter

Connekt
• V&W programma’s

• KCLR, KPVV, OVmonitor

Overheid(6)
• Toezicht en handhaving 

Politie (KLPD/OM), RDW, Rail
• Wegbeheerders 

(gemeenten/provincie/Rijk) .

Buitenlands 
Onderzoek (8)

• EU

(a) (b)
(c)

(d) (e)

(i) (k)

(l)

(g) (h)

(j)

(f)

(m)
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Sectorale innovatiesysteem Personenvervoer (2): relaties

Dominante relaties in de sector Personenvervoer:
- tussen overheid en bedrijven (g)
- tussen overheid en O&O (h) 
- tussen overheid en intermediairs (f)

Zwakkere relaties in de sector Personenvervoer:
- tussen bedrijven en intermediairs (d)
- tussen bedrijven en O&O, met uitzondering van TNO en OV-bedrijven (c). 

De relatie met vraagkant relatief slecht ontwikkeld. Overheid heeft weinig zicht op reële vraag, werkt 
defensief (traag – vraag volgend) in plaats van offensief (vraag genererend en bundelend). Er is geen 
overheid die zich verantwoordelijk voelt voor de bereikbaarheid van een stedelijke regio 
Overheid beïnvloedt vraag wel via RO en woningbouw, relatie met VROM is echter matig
De sector Buitenland – in het schema “aanhangsel” van O&O-blok – is in feite sterk verweven met de meeste 
systeemcomponenten 
De nadruk van het EC onderzoek heeft vermoedelijk vooral impact in termen van netwerkvorming (diffusie), 
minder qua ontwikkeling van nieuwe kennis
De relatie tussen de OV-aanbieders in de sector Bedrijven en de Vraagzijde is primair aanbodgedreven. 
De overheid is niet dienend richting bedrijfsleven; het levendige spel tussen bedrijven ontgaat de overheid
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Sectorale innovatiesysteem vervoer (3): 
economische prestaties & belangrijkste trends

Innovatiekracht in de sector personenvervoer is “mager”, ten opzichte van andere sectoren. 
Het innovatiesysteem is beperkt innovatief, alleen op afgebakende deelgebieden waar 
duidelijke randvoorwaarden en spelregels gelden. 
Weinig innovaties hebben betrekking op de gedragscomponent in het personenvervoer, 
terwijl dit vermoedelijk een sleutelfactor is (omzet reizigersvervoer per spoor in 2001: € 1,31 
mrd; soortgelijke gegevens ontbreken voor andere modaliteiten)
Benutting van aanwezige kennis bij VenW voor innovatieve doeleinden is beperkt
Innovativiteit blijft hoofdzakelijk beperkt tot voertuigtechniek, vooral in auto’s (veiliger, 
comfortabeler). Wel is er nog enige vernieuwing op benuttingsgebied
(verkeersmanagement). Implementatie van beschikbare ideeën en kennis is beperkt 
Sleutelthema’s zijn: variabilisering van de kosten van personenvervoer en, 
daaraan gerelateerd, grotere transparantie in de kostenstructuur
Onderzoek verloopt traag in vergelijking met de ontwikkeling van de problematiek
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Innovatiekenmerken sector Personenvervoer: 
highlights op basis van CBS data (1)

Opmerkingen vooraf: 
- Cijfers betreffen de periode 1998-2000.
- Steekproef bevat bedrijven vanaf >10 werknemers
- Respons is representatief (ophogingen kunnen afwijkingen introduceren)
- Innovatie betreft technologische innovatie.
- Sector bestaat uit diverse categorieën bedrijven met (mogelijk) heel verschillend 

innovatiegedrag; dit kan vertroebelend werken. 
Algemene beeld: Personenvervoer en Logistiek & goederenvervoer vertonen 
eenzelfde beeld (mede door overlap in samenstelling) en neigen naar 
dienstenkarakter. 
Onderliggende werkwijze: systematische vergelijking met 
- gehele populatie 
- innovatieve bedrijven, en 
- andere VenW-sectoren

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Landelijk
gemiddelde

1. Aandeel van innovatieve bedrijven in Personenvervoer is 
lager dan gemiddeld: 25,9% 34,0%

2. Product en procesinnovatie: 22% resp. 12% 28% resp. 18%
3. Gebruikspatroon van informatiebronnen stemt overeen 

met landelijk gemiddelde
4. Innovatie in partnership in Personenvervoer i.o.m. gemiddelde (25%)

maar relatief minder vaak met (semi-)overheid 24%
5. Vervoersector ondervindt knelpunten in iets mindere mate dan gemiddeld, 

waarbij ‘te hoge kosten en ‘gebrek aan gekwalificeerd personeel’ duidelijk 
minder dan gemiddeld een knelpunt vormen.

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004

Innovatiekenmerken sector Personenvervoer: 
highlights op basis van CBS data (2)
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6. Het aandeel innovatieve bedrijven in de sector Personenvervoer dat innovatie 
beschermt, wijkt met 49% af van het gemiddelde (57%); in de sector wordt opvallend 
veel belang gehecht aan voorsprong op de concurrentie.

7. 35% van de onderzochte bedrijven in de sector doet aan niet-technologische 
vernieuwing (landelijk gemiddelde: 45%); hiermee scoort Personenvervoer gemiddeld 
t.o.v. andere VenW-sectoren.

8. 19% van de innovatieve bedrijven in de sector Personenvervoer ontvangt 
overheidssteun (landelijk gemiddelde: 25%), een niveau dat vergelijkbaar is met de 
dienstensector.

9. De afzetmarkt in de sector Personenvervoer heeft een bovengemiddeld lokaal karakter.

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004

Innovatiekenmerken sector Personenvervoer: 
highlights op basis van CBS data (3)
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Belangrijkste knelpunten in innovatiesysteem (en eventuele 
gevolgen)

Door korte termijn blik én onvermogen aan de vraagzijde om mobiliteitsbehoefte te 
articuleren ontbreekt sense of urgency als aanjager voor innovatie
Er is sprake van gebrek aan consistent beleid en daaraan ten grondslag liggende visie. Dit 
houdt verband met gebrek aan gebundelde kennis bij beleidsdirecties
VenW innovaties: technology push met vooralsnog beperkte aandacht voor draagvlak
Bedrijven haken af door grote bureaucratie (veel detail en bemoeizucht) bij 
innovatieprogramma’s (bijv. B-SIK en Europese programma’s)
Veel wet- en regelgeving in sector Personenvervoer is innovatie-onvriendelijk.
Bedrijven zijn onvoldoende betrokken bij onderzoek, mede door cultuurverschillen tussen 
bedrijven en universiteiten. Bovendien wordt samenwerking met bedrijven gezocht vanuit 
het collectief, terwijl bedrijven onderscheid zoeken
Er is onvoldoende ruimte voor fundamentele (technische) kennisontwikkeling.
Het sectorale innovatiesysteem is versnipperd: veel actoren
Vereiste grote investeringen om innovaties te realiseren vormen een grote barrière.
VenW let te veel op details (advies: let op hoofdlijnen en laat andere partijen uitwerken)
De toezichtfunctie is met toenemende marktwerking onvoldoende ontwikkeld. Kennis over 
bijvoorbeeld contractvormen en prestatiemeting ontbreekt
De kennis van kamerleden over personenvervoer is absoluut onvoldoende
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Hoe het bedrijfsleven te betrekken bij innovatie in dit 
innovatiesysteem?

Primair door visie te ontwikkelen op de ontwikkeling van logistiek, transport en 
personenvervoer als duidelijk kader waarbinnen bedrijven innovatieve initiatieven 
kunnen ontplooien (de huidige ellende is dat “er wel een plan is, maar dat geldt niet voor 
iedereen”). 
– Advies: ontwikkel een consistent plan, en voer dit consequent en bestendig uit. 
– Maak duidelijk wat de randvoorwaarden en spelregels zijn. 

De overheid stuurt de automobiliteit nu nauwelijks aan. Zij laat ook weinig onderzoek 
doen naar dit thema, terwijl het een issue van de 1e orde is. 

Bij aanbesteding door de overheid moeten bedrijven uitgenodigd worden met 
innovatieve oplossingen te komen. Om bedrijven daartoe te verleiden is het cruciaal 
daarbij enige mate van continuïteit te bieden.
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Hoe draagt VenW momenteel bij aan innovatie in de sector?

VenW participeert wel in enkele (innovatie)programma’s, maar meestal incidenteel en op 
afstand (bijvoorbeeld Transumo).

Een expliciet en structureel innovatiebeleid gericht op personenvervoer ontbreekt bij 
VenW. Zij neemt een te afwachtende houding aan; het beleid is vooral volgend.

VenW is onvoldoende in staat om met innovatieve oplossingen de fileproblematiek en 
congestie te bestrijden.

Er bestaat een te beperkte sense of urgency bij DGP.
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De beleidsrollen van VenW in de sector Personenvervoer

Wet- en regelgever

Eigenaar/aanbieder

Aanbesteder/vrager

Financier

Bestuurder

Facilitator van leeromgeving / experimenten

Kennismakelaar/regisseur

Systeembewaker

Ist (huidig) Soll (gewenst)
X

X
X

X

X

X

X

X
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Hoe kan VenW innovatie in de sector beter faciliteren? 
(punten voor het actieprogramma)

Wees een passende gesprekspartner in regelmatig overleg met (innoverende) bedrijven 
in de sector Personenvervoer. 
Bevorder de kennis van zaken bij beleidsmensen.
Stuur meer op resultaat, niet alles zelf doen (bedenk vooral wat, niet hoe), ook in het 
voortraject.
Vergroot de partnerrol van RWS in consortia waardoor kennis gebundeld en 
implementatiegericht wordt.
Thema’s: 

- Inter-, multimodaliteit, ketenmobiliteit, vervoersknooppunten, gericht op: 
o het kunnen kiezen van vervoerwijze[n] op maat 
o laagdrempelig kunnen wisselen van vervoerwijze
o tegen transparante variabele transportkosten.

- Hernieuwde koppeling van vervoers- en RO-beleid (verwijzend naar de 
uitblijvende nota Mobiliteit).
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Conclusies en aanbevelingen

Een sterke visie op toekomstig personenvervoer, en de rol daarin van VenW, wordt gemist: 
- Ontwikkel een samenhangende visie op de ontwikkeling van personenvervoer en logistiek
- Maak een consistent plan ter realisatie van de visie en voer dat consequent en bestendig uit 
- Maak duidelijk wat de randvoorwaarden en spelregels zijn 

De sector mist voldoende sense of urgency voor de congestieproblematiek bij de beleidsdirectie.
- Betrek bedrijven in de visieontwikkeling; en geef hen commitment af

In het innovatiesysteem van de sector Personenvervoer is de relatie met de vraagkant relatief 
slecht ontwikkeld. De overheid heeft weinig zicht op de reële vraag en werkt defensief

- Ontwikkel een meer offensieve, vraaggenererende en bundelende rol
- Ga over naar ‘van buiten naar binnen kijken’: maatschappelijke vraagstukken

Het innovatiesysteem in de sector Personenvervoer is beperkt innovatief, alleen op afgebakende 
deelgebieden, waar duidelijke randvoorwaarden en spelregels gelden

- Creëer duidelijke randvoorwaarden en spelregels die het innovatieklimaat in de sector positief 
beïnvloeden.

- Geef meer aandacht aan de gedragscomponent bij (op) innovatie (gericht onderzoek) in het 
personenvervoer (meer niet-technologische vernieuwing)
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Confrontatie kennisketen en innovatiesysteem
personenvervoer (1)

Kennisketen / onderzoek vooral gericht op uitvoering beleid / beleidsvoornemens
Gebrek aan strategische visie bij beleidsdirectie
Kamervraagsturing: politieke waan van de dag regeert

Grote, hoogwaardige, specialistische kennisconcentratie bij AVV
Bij DGP relatief mager ontwikkelde kennisbasis
Versterking interactie DGP – AVV vergroot kwaliteit beleidsvoorbereiding en vermogen 
tot aansturing innovatie-initiatieven

Verwevenheid DGP en DGG (beide focussen op infrastructuurvoorziening)
DGG te weinig oog voor personenvervoer
Bedrijven (aanbieders vervoersdiensten) primair gefocust op infrastructuurgebruik
Onvermogen bij DGP om te komen tot integrale visie en beleidsvoorbereiding inzake 
congestieproblematiek
Te weinig geïntegreerde visie op congestieproblematiek (personen én goederen)
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Confrontatie kennisketen en innovatiesysteem
personenvervoer (2)

Hoogwaardige (dossier) kennis bij DGP, beperkte implementatiekracht
Onvolkomen vraagbundeling bij mobilisten, interne gerichtheid DGP staat bundelende 
rol (nog) in de weg
Onvermogen om kennis om te zetten in innovatie (Innovatieparadox)

Goede voorbeelden innovatieprogramma’s geluid en lucht
Vernieuwing vervoersysteem onvoldoende integraal benaderd (VenW, EZ, VROM)
Interne oriëntatie VenW leidt tot onderbelichting bereikbaarheidsdoelstelling (vb. 
aandacht luchtknelpunten en geluidsknelpunten)

Onvoldoende vraaggerichte informatievoorziening aan mobilisten door gebrek aan 
intermodale en integrale basisinformatie (koppeling van beschikbare informatie 
onvoldoende gekoppeld) (AVV)
Gemiste kans voor gedragsverandering bij mobilisten

Naar +/- tabel
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Innovatie-
systeem
Logistiek
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Sectoraal innovatiesysteem 
Logistiek en goederenvervoer (1): actoren

Vraagzijde (1)
• intermediair: Retailers, verladers, vervoersbeurzen

• finaal: Consument

Bedrijven (2)
• Logistieke dienstverleners
• Transportbedrijven:

•Vervoerders: Frans
Maas, Jan de Rijk
•Verladers: DE, 
Heineken, Unilever,
Philips (prod. bedrijven)

• Toeleveranciers
• Koepel: TLN, KNV, VERN, 

SBRB, Kantoor Binnenvaart
• Retailers: AH, HEMA, 

Vendex, non-food
• Logistieke dienstverleners 

(ook labelling, koeling, 
opslag, etc): 3PL, 4PL

Onderzoek (3)
•AVV

•TRAIL, TNO, NLR, SWOV, 
MARIN

Onderwijs (4)
• TU-D en TU-E

• Overige universiteiten
• HBO (NHTV, NHL)

Voorzieningen, randvoorwaarden (7)
• ING, TVM, Rabo, ABN Amro

Intermediairs (5)
• Connekt, NIWO, BIB

• Advies/ingbureaus: NEA, 
Ecorys, IG&H

• NDL (Lobby)

Overheid(6)
• Lokale overheden 

• V&W-DGG
• EZ-Senter, Novem/Syntens

.

Buitenlands 
Onderzoek (8)

• EU

(a) (b)
(c)

(d) (e)

(i)

(l)

(k)

(g) (h)

(j)

(f)

(m)
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Goed ontwikkelde relaties: 
- met name: tussen bedrijven en vraagzijde (a) 
- tussen bedrijven en infrastructuur/randvoorwaarden (i)
- tussen onderzoek/onderwijs en intermediairs (e), en
- tussen onderzoek met buitenland (l).

Zwakkere relaties: 
- tussen bedrijven en onderzoek/onderwijs (c), en
- tussen vraagzijde en onderzoek/onderwijs (b).

Overheid, Intermediairs en Onderzoek spelen in het innovatiesysteem van de sector 
Logistiek en goederenvervoer een betrekkelijk marginale rol
De sector buitenland is – naast het O&O-blok – sterk verweven met de meeste andere 
systeemcomponenten.
De overheid beïnvloedt via het RO-beleid en investeringen in infrastructuur de vraag naar 
transport- en vervoersdiensten (m). 
Gemiddeld zijn de relaties – los van geldstromen – in dit systeem matig ontwikkeld. 
Bedrijven innoveren zelf en werken daarbij samen met externe adviseurs. Samenwerking 
bij innovatie tussen verschillende partijen is bovendien meer gebaseerd op 
belangenbehartiging dan objectieve kennisdeling.

Sectoraal innovatiesysteem Logistiek en 
goederenvervoer (2): actoren
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Sectoraal innovatiesysteem Logistiek en goederenvervoer
(3): economische performance & belangrijkste trends

Prestaties van dit innovatiesysteem nemen af: omzetten en resultaten dalen. 
Op innovatiegebied gaat het – volgens sommigen – ook niet goed.
De toegevoegde waarde van de dienstverlening t.b.v. logistiek bedroeg in 2002 €5,6 mrd, voor 
vervoer over water bedroeg dit €1,38 mrd
De toegevoegde waarde van het goederenvervoer over de weg bedroef in 2000 €5,7 mrd, voor 
de zeevaart bedroeg dit €850 miljoen en voor de binnenvaart €884 miljoen
Nederlands onderzoek op logistiek gebied neemt in EU verband een prominente plaats in. 
Interessante innovaties vinden vooral plaats in niches of op deelterreinen. 
Subsector Logistiek is relatief innovatief. 
Railsector is nauwelijks innovatief. 
Subsector Goederenvervoer is alleen op voertuigniveau vernieuwend. Innovatie wordt daar 
gedomineerd door early adopter gedrag.
Trends: 

- vergaande internationalisering (door sterke verwevenheid met internationaal opererende 
verladers, en internationale samenwerking)

- groeiende concurrentie
- realisatie van toegevoegde waarde van mainports door specialisatie.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



153

Innovatiekenmerken sector Logistiek en goederenvervoer: 
highlights op basis van CBS data (1)

Opmerkingen vooraf: 
- Cijfers betreffen de periode 1998-2000
- Steekproef bevat bedrijven vanaf >10 werknemers
- Respons is representatief (ophogingen kunnen afwijkingen introduceren).
- Innovatie betreft technologische innovatie
- Sector bestaat uit diverse categorieën bedrijven met (mogelijk) heel verschillend 

innovatiegedrag; dit kan vertroebelend werken
Algemene beeld: Logistiek & Goederenvervoer en Personenvervoer vertonen 
eenzelfde beeld (mede door overlap in samenstelling) en neigen naar 
dienstenkarakter
Onderliggende werkwijze: systematische vergelijking met 
- gehele populatie 
- innovatieve bedrijven, en 
- andere VenW-sectoren

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Landelijk
gemiddelde

1. Aandeel van innovatieve bedrijven in Logistiek & goederenvervoer is 
lager dan gemiddeld: 23,9% 34,0%

2. Aandeel van innovatieve bedrijven in de subsector Goederenvervoer
is met 18,2% geringer dan dat van de sector als geheel.

3. Product en procesinnovatie: 21% resp. 12% 28% resp. 18%
4. Gebruikspatroon van informatiebronnen stemt overeen 

met landelijk gemiddelde

5. Innovatie in partnership in sector Logistiek & goederenvervoer 
i.o.m. gemiddelde (26%) maar relatief minder vaak met (semi-)overheid 24%

6. Sector Logistiek & goederenvervoer ondervindt knelpunten in iets mindere 
mate dan gemiddeld. ‘Te hoge kosten’ en ‘geen financiering’ leveren 
duidelijk minder dan gemiddeld een knelpunt op; een ‘onzekere markt’
vormt voor de sector een groter (dan gemiddeld) knelpunt.

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004

Innovatiekenmerken sector Logistiek en goederenvervoer: 
highlights op basis van CBS data (2)
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7. Het aandeel innovatieve bedrijven in de sector dat innovatie beschermt, wijkt met 46% 
duidelijk af van het gemiddelde (57%); in de sector wordt opvallend veel belang gehecht 
aan voorsprong op de concurrentie.

8. 37% van de onderzochte bedrijven in de sector doet aan niet-technologische 
vernieuwing (landelijk gemiddelde: 45%); hiermee scoort de sector gemiddeld t.o.v. 
andere VenW-sectoren.

9. 17% van de innovatieve bedrijven in de sector Logistiek & goederenvervoer ontvangt 
overheidssteun (landelijk gemiddelde: 25%); een niveau dat vergelijkbaar is met de 
dienstensector.

10.De afzetmarkt in de sector Logistiek & goederenvervoer heeft een bovengemiddeld 
lokaal karakter.

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004

Innovatiekenmerken sector Logistiek en goederenvervoer: 
highlights op basis van CBS data (3)
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Belangrijkste knelpunten in innovatiesysteem                    
(en eventuele gevolgen)

Het ontbreekt VenW aan expliciete visie op innovatie en daarop gestoeld consistent beleid 
Gebrek aan kennis bij beleidsdirecties (gebrekkig ontsloten kennis bij SD'n) 
Het sectorale innovatiesysteem is versnipperd (veel actoren).
Bedrijven zijn onvoldoende betrokken bij onderzoek, mede door cultuurverschillen tussen bedrijven en 
universiteiten. Hogescholen kunnen hier een brug slaan. Bovendien wordt samenwerking met bedrijven 
gezocht vanuit een collectief belang; bedrijven hebben primair oog voor bedrijfsbelang
In het innovatiesysteem ontbreekt een onafhankelijke gerespecteerde instelling die vanuit het oogpunt 
van bedrijven sectorale vragen agendeert en beantwoordt. De huidige onderzoeksinstellingen verkeren 
te veel in een vacuüm
Er is onvoldoende ruimte voor fundamentele kennisontwikkeling.
Bedrijven haken af door grote bureaucratie (veel detail en bemoeizucht) bij innovatieprogramma’s (bijv. 
B-SIK en Europese programma’s)
Toepassingsgerichte pilots komen niet in aanmerking voor overheidssubsidie vanwege 
concurrentievervalsing, maar gebrek aan middelen houdt deze pilots juist tegen 
Door onvermogen aan de vraagzijde om mobiliteitsbehoefte te articuleren, ontbreekt sense of urgency
als aanjager voor innovatie
Veel wet- en regelgeving in de sector is innovatie onvriendelijk.
Grote investeringen ter realisatie van innovaties vormen een fundamentele innovatiedrempel.
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Hoe bedrijfsleven te betrekken bij innovatie in dit 
innovatiesysteem?

Breng op basis van heldere visie en concrete beleidsdoelstellingen bedrijven samen (zie 
Transumo) door als makelaar en schakelaar op te treden. Maak daarbij duidelijk wat de 
randvoorwaarden en spelregels zijn, waarbinnen bedrijven innovatieve initiatieven 
kunnen ontplooien
Bij aanbesteding door de overheid moeten bedrijven uitgenodigd worden met 
innovatieve oplossingen te komen
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Hoe draagt VenW momenteel bij aan innovatie in de sector?

VenW draagt bij aan een innovatief klimaat door fricties in de wet- en regelgeving bij 
innovatie te verminderen en door vraagarticulatie te stimuleren, vooral bij infrastructuur, 
zo dat bedrijven uitgedaagd worden tot innovatieve antwoorden
Een expliciet en structureel innovatiebeleid gericht op logistiek ontbreek bij VenW. De 
houding van DGG ten opzichte van innovatie is te afwachtend, mede ingegeven door 
vrees voor het verwijt dat niet naar de sector geluisterd wordt. Het beleid is hierdoor 
vooral volgend
VenW participeert wel in (innovatie)programma’s, maar meestal incidenteel. 
Voorbeelden zijn Transumo, Transactie Modal Shift en het Distri-vaart project
VenW is onvoldoende in staat om met innovatieve oplossingen fileproblematiek en 
congestie te bestrijden
Er bestaat een opmerkelijk verschil tussen DG’s en hun beleidsdomeinen. DGW en DGL 
zijn meer bewust van het belang van innovatie, terwijl deze sense of urgency minder 
aanwezig is bij DGG en DGP
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De beleidsrollen van VenW in de sector Logistiek

Wet- en regelgever

Eigenaar/aanbieder

Aanbesteder/vrager

Financier

Bestuurder

Facilitator van leeromgeving / experimenten

Kennismakelaar/regisseur

Systeembewaker

Ist (huidig) Soll (gewenst)

X

X

X

X

X

X
X

X
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Confrontatie kennisketen en innovatiesysteem logistiek

Verwevenheid DGG en DGP (beide focussen op infrastructuurvoorziening)
DGP te weinig oog voor goederenvervoer
Bedrijven primair gefocust op infrastructuurgebruik
DGG neemt in ogen van bedrijven onvoldoende verantwoordelijkheid voor 
congestieproblematiek
Te weinig geïntegreerde visie op congestieproblematiek (goederen én personen)
Hybride vervoer onvoldoende serieus genomen als beleidsoptie

Bundeling van hoogwaardige kennis bij onderzoeksclusters (Trail, Connekt, …)
Onvoldoende betrokkenheid van bedrijven bij programmering en uitvoering van 
(innovatiegericht) onderzoek. Kennisparadox

EZ “zeer actief met wegvervoer bezig” (Senter), bij VenW geen notie van deze kennis
Bij DGG (en DGP) onvoldoende technisch inhoudelijke kennis van sector
DGG (en DGP) kan niet goed meesturen aan innovatieprogramma’s Senter (dat 
bedrijven te bureaucratisch benadert)

Naar +/- tabel
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Innovatie-
systeem

Luchtvaart
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Sectorale innovatiesysteem Luchtvaart (1): actoren
Vraagzijde (1)

• Passagiers
• Zakelijk / hoofdkantoren

• Reisbureaus (Thomas Cook, Wagon Lit’s, …..)
• Vracht

Bedrijven (2)
• Luchthavens: Schiphol Group 

(incl. regionaal)
• Luchtvaart: KLM Group, Sky

Team
• Div. industrie: STORK, 
toeleveranciers, Tales, ….
• Kleine Luchtvaart: fun, 

zakelijk, privé
• Defensie / Koninklijke 

Landmacht
• HITT Apeldoorn

• LVNL (agentschap tussen 
overheid en bedrijven) 

Onderzoek (3)
•NLR
•TNO
•TUD
•NIVR
•RIVM

Onderwijs (4)
•TU-Delft

•Luchtvaartcollege Amsterdam
•Hogeschool Holland

•RUL (hinderbeleving)

Voorzieningen, randvoorwaarden (7)
• Verzekeraars

• Security, Douane

Intermediairs (5)
•Diverse kleine adviesbureaus

•DHV-NACO, Deerns
•TUD-Schiphol Centre of 

Innovation

Overheid(6)
• VenW DGL, IVW, VROM/EZ, 

Raad Transp. Veiligh., 
(provincies) .

Buitenlands 
Onderzoek (8)

• Sky Team
• EU

• Euroconn….
• FEE/CAO

• Overname KLM 
brengt groot Frans
luchtvaartcluster

nabij

(a) (b)
(c)

(e)

(i) (k)

(l)

(d)

(g) (h)

(j)

(f)
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Sectorale innovatiesysteem Luchtvaart (2): relaties

De luchtvaartsector is vergeleken met andere sectoren klein en overzichtelijk
De relaties van bedrijven en onderzoek en onderwijs met de vraagzijde - (a) en (b) – zijn 
relatief goed ontwikkeld
De civiele luchtvaart (Schiphol, KLM-AF) werkt weinig samen met bijv. NLR (c). 
Bedrijven uit andere luchtvaartsectoren (Stork, defensie, luchtmacht) werken wel samen 
met onderzoeksinstellingen (c)
Goed ontwikkelde kennisinfrastructuur (van fundamenteel tot toegepast): TUD –
kennisinstelling (NLR, TNO e.d.) – maakindustrie (Stork e.d.) – diensten
Internationale oriëntatie. Relaties met buitenlandse (Franse) luchtvaartsector(en) worden 
beter door samenwerking (KLM – Air France / Stork – Airbus / NLR – collega-instituten / 
luchtmacht etc.).
De luchtvaartsector is in randvoorwaardelijke zin gebonden aan strenge wet- en 
regelgeving. Deze wetten en regels werken zowel remmend als stimulerend op 
innovaties. Bovendien is er een voortgaande maatschappelijke discussie over 
bijvoorbeeld de overlast van luchthavens. 
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Sectorale innovatiesysteem Luchtvaart (3): 
economische performance & belangrijkste trends

Omzet (Mln. €): Luchttransport (6.542), defensie (1.324), nieuwbouw (612), onderhoud 
(1.252), ingenieursbureaus (9) en instituten (112) (2002)
Werkgelegenheid (aantal medewerkers): Luchttransport (31.010), defensie (13.750), 
nieuwbouw (5.095), onderhoud (6.411), ingenieursbureaus (89) en instituten (1.004) 
(2002)
De luchtvaartsector is onvoldoende in staat om haar (innovatieve) prestaties onder de 
aandacht te brengen
De luchtvaartsector is structureel onderhevig aan het legitimeren van haar handelen 
(veiligheid, milieu, geluidsoverlast). Dit vereist continu investeren in kennis en kunde om 
bij te blijven
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Innovatiekenmerken sector Luchtvaart:
highlights o.b.v. CBS data (1)

Opmerkingen vooraf: 
- Cijfers betreffen de periode 1998-2000
- Steekproef bevat bedrijven met >10 werknemers [NB: is uitvergroting van de actor

bedrijven!]
- Respons is representatief gebleken maar ophoging kan afwijkingen introduceren
- Innovatie betreft technologische innovatie
- Celvulling is in sommige gevallen mager (m.n. water en luchtvaart) 
- Sector is samengesteld uit diverse categorieën bedrijven met (mogelijk) heel 

verschillend innovatiegedrag -> vertroebelende werking 
Algemeen beeld: de internationale oriëntatie van de luchtvaart wordt bevestigd, de 
uitgebreide mix van bescherming van innovatie is opvallend, evenals het gebruik van 
concurrenten als informatiebron. Als ze innoveert is luchtvaart vaak zelf leidend (nieuwe 
producten of processen ontwikkeld door het eigen bedrijf), zij ontvangt daarvoor ook 
relatief vaak subsidies 
Onderliggende werkwijze: systematische vergelijking met gehele populatie, innovatieve 
bedrijven en andere VenW-sectoren

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Innovatiekenmerken sector Luchtvaart:              
highlights o.b.v. CBS data (2)

Landelijk
gemiddelde

1. Aandeel van innovatieve bedrijven lager dan gemiddeld: 26,0% 34,0%

2. Product en procesinnovatie: 26% resp. 20% 28% resp. 18%

3. Relatief zeer vaak gebruik van kennisinfrastructuur (universiteiten 47%, 
onderzoeksinstituten 54%, vakliteratuur 81%) en concurrenten (100%)

4. Innovatie in partnership is hoog in de luchtvaart: 44% 24%

5. Luchtvaart ondervindt knelpunten minder dan gemiddeld. 
‘Gebrekkige technische kennis’ en ‘gebrek aan gekwalificeerd personeel’
scoren duidelijk lager dan gemiddeld (Δ-5%) en alleen ‘economische risico’s’
en ‘lage productacceptatie’ iets vaker dan gemiddeld (Δ+1%) 

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Innovatiekenmerken sector Luchtvaart: 
highlights o.b.v. CBS data (3)

6. Het % innovatoren met bescherming van innovatie is met 74% duidelijk hoger dan 
gemiddeld (57%); met een uitgebreide mix van bescherming (octrooien, geheimhouding, 
voorsprong & complexiteit) 

7. 32% van alle onderzochte bedrijven in de Luchtvaart kent niet-technologische 
vernieuwingen (landelijk gemiddelde=45); hiermee scoort Luchtvaart matig t.o.v. andere 
sectoren

8. 49% van innovatoren in de Luchtvaart ontvangt overheidssteun (landelijk 
gemiddelde=25%); waarvan een substantieel gedeelte uit het buitenland

9. Overige observaties: 
– Afzetmarkt Luchtvaart is bovengemiddeld internationaal georiënteerd (logisch)
– De luchtvaartsector bestaat uit relatief meer grote (>200) bedrijven; 
– Innovatie in de Luchtvaart relatief meer bij grote bedrijven -> [dus] vaker op continue 

basis Luchtvaart is sterk internationaal georiënteerd (wederom logisch) met hoog% 
samenwerking met VS (63%) en laag % bedrijven met vestiging hoofdkantoor in 
Nederland (58%)

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Belangrijkste knelpunten in innovatiesysteem            (en 
eventuele gevolgen)

De Nederlandse luchtvaartsector – in het bijzonder bedrijven – is zich onvoldoende 
bewust van de aanwezigheid van goed onderzoek (NLR) en onderwijs (Faculteit Lucht-
en Ruimtevaarttechniek). Kennisinfrastructuur wordt door bedrijven vooral als een 
overheidsvoorziening gezien. Men investeert er zelf weinig in
De keten (TUD – NLR – maakindustrie – dienstenaanbieders) zit stevig in elkaar, maar 
dat is eerder toeval dan dat er een visie aan ten grondslag ligt. Zij is hierdoor ook 
enigszins kwetsbaar
Het innovatiesysteem is ondanks relatief kleine schaal (vergelijk met water) toch 
behoorlijk versnipperd, zeker waar het gaat om belangenbehartiging
NLR is niet in staat om haar rol als belangrijke internationale onderzoeksinstelling onder 
de aandacht te brengen, terwijl haar positie onder druk staat (cie. Wijffels) 
EZ heeft als departement te weinig oog voor bijvoorbeeld het belang van Schiphol van 
de Nederlandse economie. Voor zover EZ zich bemoeit met de luchtvaart betreft dat de 
maakindustrie
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Hoe bedrijfsleven te betrekken bij innovatie in dit
innovatiesysteem?

Het bedrijfsleven is een belangrijke financier van NLR: “Slechts” 22% van de omzet van 
NLR komt van de overheid. Overige omzet wordt in de markt behaald (Stork), maar 
relatief weinig komt van bedrijven als Schiphol en KLM-AF. Bij Europese collega-
instellingen is overheidsbijdrage veel hoger: Duitsland (72%), Frankrijk (80%) en Spanje 
en Italië bij 100%
TUD en Schiphol richten een gezamenlijk innovatiecentrum op
VenW moet het belang van kennisinstellingen (NLR) in deze sector niet alleen met de 
mond belijden, maar ook in haar gedrag, bijvoorbeeld door geen externe VenW
afgevaardigde in het bestuur te zetten, maar iemand van VenW zelf. Dit signaal moet 
betrokkenheid van bedrijven bij NLR vergroten
Aanwezige kennis bij bedrijfsleven is relevant. Overheid is deels afhankelijk deze kennis
Luchtvaartmaatschappijen kopen ‘kant-en-klaar’ producten (vliegtuigen) en zijn daardoor 
minder gericht op gezamenlijke innovatie, bijvoorbeeld met vliegtuigbouwers
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Hoe draagt VenW momenteel bij aan innovatie in de sector?

VenW had en heeft geen visie op (partijen in) de luchtvaartsector, terwijl VenW (en de 
overheid over het algemeen) een van de meest dominante actoren in het systeem is 
(“Schiphol kan niet functioneren zonder de overheid”) 
De overheid – vooral VenW – speelt een cruciale en centrale rol in de luchtvaartsector: 
wet- en regelgeving (inclusief toezicht, nachtvluchten, veiligheid, luchtverkeersleiding, 
internationale verdragen) en financiering van enkele onderzoeksinstellingen, 
bijvoorbeeld NLR, TNO, etc
VenW verzorgt basissubsidie voor NLR, maar zowel de subsidie als NLR zelf staan 
onder de druk. (zie cie. Wijffels)
EZ en AZ zijn in vergelijking met VenW relatief dominant aanwezig in de 
innovatiediscussie en het innovatieplatform, terwijl juist in de VenW-sectoren innovaties 
plaatsvinden
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De beleidsrollen van VenW in de sector Luchtvaart

Wet- en regelgever

Eigenaar/aanbieder

Aanbesteder/vrager

Financier

Bestuurder

Facilitator van leeromgeving / experimenten

Kennismakelaar/regisseur

Systeembewaker

Ist (huidig) Soll (gewenst)

X

X

X

X

X

X

X
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Hoe kan VenW beter innovatie in de sector faciliteren?

Visie ontwikkelen op innovatie in de luchtvaartsector en daarin ook aandacht 
voor de rol van verschillende organisaties, bijvoorbeeld de toekomst van NLR 
(schaal, samenwerking/fusie met buitenlandse partners)
Regierol spelen in het bij elkaar brengen van versnipperde partijen (Dutch
Aerospace Group, NAF, VNL, etc.) zodat de sector meer met één mond gaat 
spreken.
N.a.v. cie. Wijffels een standpunt bepalen over toekomstige bijdrage aan en rol 
bij NLR. Moet NLR een stevige basis behouden voor eventuele 
onderhandelingen met buitenlandse partners (DLR, etc.) over mogelijke 
samenwerking/fusie of wordt deze basis in een eerder stadium al versmald?
Structureel bijhouden (en ontsluiten!) van basisinformatie zoals in andere 
sectoren gebeurt
Zorgen dat agenda niet alleen beheerst wordt door capaciteit en omgeving 
Schiphol. Verbreding naar luchtvaart als economische sector is gewenst
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Conclusies en aanbevelingen

De luchtvaartsector is een relatief kleine sector moet goede relaties. Alleen de relatie 
tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen is op een aantal punten zwak. Sommige grote 
spelers (Stork) werken veel samen met deze instellingen, andere spelers juist niet 
(Schiphol, KLM-AF). Er ontbreekt een VenW visie op deze sector.
De internationale oriëntatie van de luchtvaart wordt bevestigd, de uitgebreide mix van
bescherming van innovatie is opvallend, evenals het gebruik van concurrenten als 
informatiebron. Als ze innoveert is luchtvaart vaak zelf leidend (nieuwe producten of 
processen ontwikkeld door het eigen bedrijf), zij ontvangt daarvoor ook relatief vaak 
subsidies. In navolging van internationalisering van bedrijven ontwikkelen 
internationaliseren andere partijen ook, vooral onderzoeksinstellingen en overheden
De keten van fundamenteel onderzoek tot toepassing en gebruik is robuust, maar 
kwetsbaar, omdat borging ontbreekt (samenwerking is meer toeval dan beleid). VenW kan 
met regie kwetsbaarheid verminderen
Verdwijning van Fokker is geen waterscheiding. Nadien is bijv. aantal studentenaantallen 
lucht- en ruimtevaarttechniek toegenomen en zijn omzetten van NLR gestegen. Hieruit 
valt af te leiden dat de studie (en in het verlengde de sector) een wellicht positief imago 
heeft binnen de bèta-wetenschappen.
Verbreding van de agenda in het innovatiesysteem is gewenst: van capaciteit en 
omgeving naar economische sector in brede zin

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



174

Confrontatie Kennisketen en Innovatiesysteem
luchtvaart

DGL heeft een a-typische kennisketen. Zij heeft geen specialistische dienst en mist 
interne deskundigheid. Voor basisinformatie, advies en ondersteuning, 
beleidsondersteunend onderzoek en onderzoeksprogramma’s doet zij een beroep op 
externe partijen (NLR, LVNL, Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, etc.)
Innovatiesysteem is de externe kennisketen van DGL. Deze afhankelijkheid 
veroorzaakt minder betrouwbare (basis)informatie en minder borging van expertise
DGL richt zich op capaciteit en omgeving luchthaven (en daarmee samenhangende 
innovaties), terwijl in het innovatiesysteem meer onderwerpen spelen
NLR staat als speler in het innovatiesysteem en als speler in de kennisketen onder druk
(cie. Wijffels) met het risico dat na verdwijning expertise binnen DGL, expertise buiten 
DGL ook (gedeeltelijk) verdwijnt.
De externe kennisketen (TUD–instituten (NLR)–maakindustrie–dienstenaanbieders) is 
overzichtelijk en kent goede (internationale) relaties. Partijen in het innovatiesysteem 
(zowel overheid, bedrijven als kennisinstellingen) ontberen visie op de keten
Partijen in de kennisketen en het innovatiesysteem hebben een sterke internationale 
oriëntatie

Naar +/- tabel
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Innovatie-
systeem
Bouw
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Sectorale innovatiesysteem GWW (1): actoren
Vraagzijde (1)

• intermediair – overheden: RWS, LNV, Defensie (DGWT), Provincies, Gemeenten, Waterschappen
• intermediair - semi-overheden: Havenbedrijven, Nutsbedrijven, Pro-rail

• intermediair: Schiphol, Projectontwikkelaars, 
• finaal: mobilisten, zakelijke vervoerders en burgers die droge voeten willen, bedrijven (terreinen)

Bedrijven (2)
• Grote GWW aannemers 
(VWS, Heijmans, Ballast-

Nedam, BAM)
• Middelgrote en kleine GWW 

aannemers (Dura-Vermeer, 
GMB, e.v.a.)

• Baggeraars (Boskalis, Van 
Oord)

• Toeleveranciers: materialen 
(beton, grind), apparaten, 

ICT (Siemens, Philips)
• General Contractors (Fluor 

Daniel)
• Techn. Automatisering

Onderzoek (3)
•Geodelft, WL, Marin

•TNO (Bouw,NITG,PML, 
TM, INRO, MEP) 
•Universiteiten
•Delft Cluster

Onderwijs (4)
•Universiteiten (TU-Delft, 

TU-Twente, 
TU-Eindhoven),
•Hogescholen, 

•Beroepsonderwijs (MBO en 
VMBO)

Voorzieningen, randvoorwaarden (7)
• Regelgeving: ARBO, Mededinging (NMA), aanbesteding (Eur., div. UAR, Raad v. Arbitrage), Milieu 

• Financiering (ING, Credit Lyonais, NIB, BNG), Kenniscentrum PPS (MinFin)
• Beroeps- en brancheverenigingen: ONRI, VIANED (NVWB + VAGWW), AVVB

• Normalisatie: NEN, groot aantal afsprakenstelsels VISI
• Overig: Regieraad Bouw, Innovatieplatform NL

Intermediairs (5)
•C.R.O.W., CUR

•COB, Habiforum, PBSI, e.a. 
•P3BI

•DWW, RIKZ, RIZA, BD, AGI
•Advies- & Ingenieursbureaus

Overheid (6)
V&W, VROM (Milieu), 

SCW (ARBO), EZ 
(Ondernemingsklimaat, NMA),

Justitie (OM) 
Provincies, Gemeenten, 

Waterschappen
Europese Commissie .

(e)

(k)

(a) (b)

(c)

(d)

(i)

(l)

(g)

(h)

(j)

(f)

Buitenlands 
Onderzoek (8)

• COST
• PIARC, PIANC, etc.

(m)
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Sectorale innovatiesysteem GWW (2): relaties

Sterk ontwikkelde relaties: 
- relatie a:overheid – bedrijven (aannemerij), haat-liefde verhouding 
- relatie m + d: (vraagzijde-intermediairs) + (intermediairs – bedrijven), was heel sterk

Relatie met de vraag: 
- steeds meer contact tussen vraagzijde en bedrijven, in plaats van via de intermediairs
- bedrijven zien meer contact met de eindgebruikers (nu beperkt) als gewenst

Relatie met bedrijven: 
- grote, multinationale bouwbedrijven hebben rechtstreeks contact met onderzoeksinstellingen
- voor het overige bestaat de relatie bedrijven – onderzoek vrijwel niet

Relatie met kennisinfrastructuur: 
- de kennisinfrastructuur is goed ontwikkeld 
- de kennisinfrastructuur was overwegend collectief en paritair georganiseerd, d.w.z. vraagzijde + 

bedrijven samen in intermediaire organisaties, sinds de Bouwenquête komt hierin verandering
Relatie met buitenland: 

- Groeiend besef dat uit het buitenland ook kennis kan worden gehaald i.p.v. gebracht
- de internationale concurrentiepositie van Nederland is in de Bouw aan erosie onderhevig

Relatie met randvoorwaarden: 
- (Europese) regelgeving is heel sturend (aanbesteding en mededinging)
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Sectorale innovatiesysteem GWW (3): 
economische performance & belangrijkste trends

Economische kenmerken
- Grote verschillen in bedrijfsgrootte, enkele grote multinationale bouwbedrijven, groot aantal 

kleine en middelgrote regionale/nationale spelers, GWW kent weinig/geen lokale kleine bedrijven
- RWS is de grootste opdrachtgever binnen de GWW, ca. 15% van het volume. 

Dominante trends die het innovatiesysteem sterk beïnvloeden
- Bouwfraude, parlementaire enquête en nasleep (processen januari 2005) heeft grote impact:

- imago, werkrelaties, aantrekkelijkheid als werkgever
- prijzenslag en verscherpte mededinging leiden tot een koude sanering en op korte termijn 

tot uitstel/afbouw van (kennis)investeringen
- professionalisering en schaalvergroting/fusies belangenorganisaties Bouw 

- Instelling van de Regieraad Bouw die de omslag in de Nederlandse bouwsector moet aansturen.
Filosofie: door meer functionele specificaties en concurrentie op prijs-kwaliteit stijgen de marges, 
zodat innovaties in technieken en processen door bedrijven gefinancierd kunnen worden.

- Internationalisering heeft gevolgen voor de structuur van de branche; grote bedrijven in 
Nederland zijn klein in Europa, groeien, overname door buitenlanders of specialiseren (niches). 
Baggerbedrijven (2) en ingenieursbureaus komen (nog ) internationaal mee
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Innovatiekenmerken sector GWW: 
highlights o.b.v. CBS data (1)

Opmerkingen vooraf: 
- Cijfers betreffen de periode 1998-2000
- Steekproef betreft bedrijven met 10 of meer werknemers 
- Respons is representatief gebleken maar ophoging kan afwijkingen introduceren
- Innovatie betreft technologische innovatie
- Celvulling is in sommige gevallen mager (m.n. water en luchtvaart) 
- Sector is samengesteld uit diverse categorieën bedrijven met (mogelijk) heel 

verschillend innovatiegedrag -> vertroebelende werking 
Onderliggende werkwijze: systematische vergelijking met gehele populatie, innovatieve 
bedrijven en andere VenW-sectoren
Algemeen beeld: GWW heeft een opvallend laag percentage innovatieve bedrijven, als ze 
innoveren, zijn ze vaak zelf leidend (nieuwe producten of processen ontwikkeld door het 
eigen bedrijf), zij ontvangen daarvoor relatief vaak subsidies (57%); 
samenwerkingsrelaties met concurrenten zijn intensief

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004 
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Innovatiekenmerken sector GWW: 
highlights o.b.v. CBS data (2)

Landelijk gemiddelde
1. Aandeel van innovatieve bedrijven is opvallend laag: 14,1% 34,0%
2. Product en procesinnovatie: 20% resp. 11% 28% resp. 18%
3. Relatief (zeer) vaak gebruik van kennisinfrastructuur (universiteiten 45%

onderzoeksinstituten 48% en vakliteratuur 83%) en concurrenten (85%)
4. GWW innoveert relatief vaak in partnership: 47%. Samenwerking met 

universiteiten, onderzoeksinstituten en (semi)overheid is goed 24%

5. GWW ondervindt alle knelpunten bij innovatie minder frequent in vergelijking 
met het gemiddelde van de populatie. ‘Te hoge kosten’ is geen knelpunt. 
‘Regelgeving’ vormt relatief de grootste hinderpaal.

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Innovatiekenmerken sector GWW: 
highlights o.b.v. CBS data (3)

6. Het % innovatoren met bescherming innovatie is met 65% hoger dan gemiddeld (57%);
belang van octrooien en voorsprong is opvallend hoog 

7. 29% van alle onderzochte bedrijven in de GWW kent niet-technologische vernieuwingen 
(landelijk gemiddelde=45%); hiermee scoort GWW het slechtst t.o.v. andere sectoren

8. 57% van innovatoren in de GWW ontvangt overheidssteun (landelijk gemiddelde=25%). 
Deze ondersteuning kent overwegend een nationale herkomst

9. Overige observaties: 
– GWW lijkt qua groottestructuur op de industrie
– Innovatie in de GWW vindt relatief sterker plaats bij grote bedrijven en derhalve vaker 

op continue basis 
– GWW lijkt wat betreft samenwerkingspartners in binnen- of buitenland op de industrie
– Afzetmarkt GWW is bovengemiddeld lokaal georiënteerd

* Zie achtergrondrapportage Innovatie CIS3 in VenW-sectoren dd. 18 juni 2004
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Belangrijkste knelpunten in innovatiesysteem 
(en eventuele gevolgen)

Verstarring. Door de wijze waarop de opdrachtgevers en opdrachtnemers opereren 
ontstaan er geen prikkels om tot vernieuwing over te gaan. Kwaliteit speelt onvoldoende 
een rol, prijs des te meer, dit vormt een rem op innovatie. 
Internationaal gezien blijft Nederland achter wat betreft vernieuwingen in de 
(verhoudingen binnen de) bouwsector
Samenwerking en netwerken zijn te sterk, te innig, het systeem is te collectief, bijv. lange 
tijd deed paritaire denken opgeld (d.w.z. opdrachtgevers en opdrachtnemers bepalen 
samen regelgeving in verbanden als CROW)
De horizontale afstemming binnen de vraagzijde, met name tussen de grote 
overheidsopdrachtgevers maar ook met andere overheden is zwak
De omgangsvormen en percepties over en weer (allemaal boeven – pennenlikkers) 
belemmeren het anders rangschikken van taken en verantwoordelijkheden
De samenwerking en de netwerken zijn vooral sterk in professionele en 
capaciteitsverbanden horizontaal in de bedrijfskolom, bijv. ONRI, VIANED, AVVB, e.a. 
De samenwerking en netwerken verticaal in de bedrijfskolom zijn veel zwakker 
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Hoe bedrijfsleven te betrekken bij innovatie in dit
innovatiesysteem?

Professioneel opdrachtgeverschap is een belangrijke sleutel tot innovatie
Dit vraagt ook om professioneel opdrachtnemerschap; niet meer u vraagt wij draaien, 
maar leren speuren naar de werkelijke behoefte. De overheid moet hiertoe uitlokken
Door via geïntegreerde contractvormen als Design & Construct het ontwerp aan 
bedrijven te laten en meer functioneel te specificeren kunnen proces- en 
productoptimalisaties een kans krijgen
Het optimaliseren van de scope, incl. een levenscyclusbenadering kan leiden tot 
besparingen. Dit kan bijvoorbeeld door verdere integratie van de contractvormen, bijv. 
Design, Construct en Maintenance of integratie van functionaliteit
Er moet een beloning staan op innovatie, een deel van de besparingen dient ten goede 
te komen aan de bedrijven als prikkel voor verdere innovatie en om noodzakelijke 
vernieuwingen (o.a. HRM) te financieren

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



184

Hoe draagt VenW momenteel bij aan innovatie in de sector?

Dominant zijn nu de rollen van aanbesteder/vrager incl. ontwerper en wet- en regelgever 
incl. toezicht
RWS toont zich voor de buitenwereld betrokken bij de ontwikkelingen in de sector, maar 
ook verward en enigszins onzeker over hoe nu (na de Bouwfraude) te handelen en 
welke opstelling te kiezen
De voornemens t.a.v. geïntegreerde contractvormen zoals bijv. geformuleerd in het 
RWS Ondernemingsplan 2004 markeren de contouren van een daadwerkelijke omslag 
naar andere verhoudingen in het innovatiesysteem
Zolang deze voornemens niet zichtbaar (zowel voor in- als extern) en consequent in 
daden vertaald worden houden de sceptici de overhand
Het Expertisecentrum Opdrachtgeverschap bij de Bouwdienst is een belangrijke stap in 
de ontwikkeling naar professioneel opdrachtgeverschap
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De rollen van VenW in de sector Bouw

Wet- en regelgever, incl. toezicht

Eigenaar/aanbieder 

Aanbesteder/vrager

Financier

Bestuurder

Facilitator van leeromgeving / experimenten

Kennismakelaar/regisseur

Systeembewaker

Ist (huidig) Soll (gewenst)

X

X

X

X (excl. ontwerp)

X

X

X

X (incl. ontwerp)

X

X
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Op welke wijze zou VenW beter innovatie in de sector 
kunnen faciliteren?

RWS heeft als grootste opdrachtgever in de GWW (15%) een belangrijke 
voorbeeldfunctie: andere overheden en bedrijven richten zich bij het bepalen van hun 
strategie sterk op RWS. Het op grotere schaal doorbreken van functionele specificatie 
(professioneel opdrachtgeverschap) is daarom sterk afhankelijk van de mate en het 
tempo waarin dit bij RWS daadwerkelijk wordt doorgevoerd
Gegeven de internationalisering is het belangrijk dat ook VenW de blik naar andere 
landen richt (halen) zodat best practices van elders in Nederland ingang kunnen vinden. 
Dit verhoogt het innovatietempo en de concurrentiekracht in Nederland.
NB. Ondersteuning bij de export van kennis wordt als voldoende ervaren.
Zorg dat binnen VenW de kritische massa groter wordt van mensen die openstaan voor 
verandering en dat er voldoende prikkels zijn tot bijdrage aan innovatie
Door het terugtrekken van de overheid naar professioneel opdrachtgeverschap ontstaat 
er een gat. Het kost tijd en ruimte voordat voordat het bedrijfsleven hierop inspringt. Het 
is belangrijk dat VenW niet te snel teleurgesteld raakt. Ook het omgaan met 
mislukkingen is een aandachtspunt. Er zullen als onderdeel van het leerproces dingen 
misgaan.Van belang is dan niet als reflex terug te vallen op het oude systeem. 
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Conclusies

De GWW kent een opvallend laag percentage innovatieve bedrijven
Andere verhoudingen in het innovatiesysteem zijn cruciaal om de innovatiekracht van de 
GWW te vergroten zijn, m.n. die tussen de overheid als aanbesteder en bedrijven
Meer markt, minder overheid leidt niet per definitie tot meer innovatie. Voor bedrijven 
moet een kwaliteits-/innovatiestrategie lonen (i.p.v. een kosten-/capaciteitsstrategie)
Andere omgangsvormen intermediaire structuren zijn gewenst. Centrale begrippen: 
minder collectief, meer competitief, meer eigen verantwoordelijkheid, meer 
onderscheiden (op kwaliteit of prijs)
De contouren worden zichtbaar van een doorbraak van functionele specificaties en 
geïntegreerde contractvormen. 
RWS is een toonaangevende speler in de GWW, het tempo waarin en de wijze waarop 
RWS geïntegreerde contractvormen daadwerkelijk doorvoert, bepaalt mede het tempo 
waarin de sector deze omslag doormaakt
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Aanbevelingen Kennis en Innovatie sector Bouw (GWW)

Zet de ingeslagen weg naar andere contractvormen (prestatiecontracten, D&C, PPS, ..) 
voort op een wijze die voor in- en externe partijen duidelijk zichtbaar is.
Organiseer een ‘lange adem’; de omslag vraagt tijd (zeker ook aan de private kant) 
gegeven het conservatisme in de sector. Anticipeer op teleurstellingen.
Werk aan het besef dat het voor de internationale positie van Nederland vitaal is dat de 
omslag naar andere contractvormen nu ook hier plaats heeft.
Trek de gedachten over professioneel opdrachtgeverschap door naar kennis; formuleer 
een Corporate Inkoopstrategie Kennis met daarin:

- Visie op maatschappelijke vraagstukken en de (grensverleggende) kennis die 
daarvoor nodig is (pro-actieve kennisstrategie).

- Doorvertaling van de visie naar organisatie en aansturing van de kennisketen, 
elementen hierin:

– Richt de eigen V&W kennis op de beleidsvragen voor (over)morgen en op 
ondersteuning van professioneel opdrachtgeverschap

– Zorg voor het uitplaatsen van (technische uitvoerings)kennis gekoppeld aan 
vraagsturing, zodat ook andere partijen in de sector hiervan kunnen profiteren.

– Koppel subsidies aan externe kennisinstellingen (ook) aan de beleidsvragen, 
zowel inhoudelijk als qua personele aansturing.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



189

Confrontatie kennisketen en innovatiesysteem Bouw (GWW)

Innovatieparadox: veel kennis (m.n. bij V&W), weinig innovatie in de sector
Kennisparadox: veel (specialistische) kennis, maar inzetbaarheid beperkt
De kennisketen is redelijk geïntegreerd in het innovatiesysteem
V&W heeft een aanzienlijke eigen kennisinfrastructuur, voor het overige is de 
kennisinfrastructuur overwegend collectief georganiseerd (met deelname van V&W)
Beperkte aansluiting van de kennisketen op de (toekomstige) beleidsvragen, de 
kennisketen stuurt grotendeels zelf
De kennisketen heeft een hoge uitvoeringsrelevantie

Naar +/- tabel
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CBS analyse
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CBS Innovatiecijfers vijf sectoren VenW

Inhoudsopgave: 

Aanpak / werkwijze 
Samenstelling sectoren en subgroepen
Beperkingen van dataset
Selectie negen tabellen 
Overige observaties (uit niet gepresenteerde tabellen) 
Conclusies 
Aanknopingspunten voor beleid
Verdiepingsslag
Achtergrondinformatie
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Aanpak / werkwijze 

STAP 1

Definitiefase met afbakening van de sectoren

STAP 2

Analyse van de innovativiteit van de vijf 
hoofdcategorieën: vervoer, logistiek, water, 
bouw en luchtvaart

STAP 3

Innovativiteit van specifieke subgroepen 
binnen hoofdcategorieën. 

- Afbakening van de sectoren
met behulp van de Standaard
Bedrijfs Indeling (SBI’93) 
- Check representativiteit

Analyse Innovatievariabelen: 
product/procesinnovaties
informatiebronnen, partnerships, 
knelpunten, bescherming 
innovaties, subsidies, niet-
technologische vernieuwing, 
omzetverandering

- Uitdieping innovativiteit
subgroepen binnen sectoren 
- Innovatoren versus niet-
innovatoren
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Samenstelling sector en subgroepen ‘Vervoer 1/2’
SBI  Respons  
 Import en handel  
5010.1 Import van nieuwe bedrijfsauto's   2 
5010.2 Import van nieuwe personenauto's   27 
5010.3 Handel in en reparatie van bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)   125 
5010.4 Handel in en reparatie van personenauto's (geen import van nieuwe)  1 368 
5010.5 Handel in aanhangwagens, opleggers e.d.   40 
 Service en onderhoud  
5020.1 Auto-onderdelenservicebedrijven   0 
5020.2 Bandenservicebedrijven   2 
5020.3 Reparatie van specifieke auto-onderdelen   0 
5020.4 Carrosserieherstel   244 
5020.5 Overig onderhoud en slepen van auto's   113 
5030.1 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires   165 
5030.2 Groothandel en handelsbemiddeling in banden   54 
5030.3 Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires   74 

5040.1 
Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen en 
accessoires daarvan   0 

5040.2 
Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en 
accessoires daarvan   39 

 Benzineservicestations  
5050 Benzineservicestations   201 
 Vervaardiging van materieel   
3410 Vervaardiging van auto's   7 
3420.1 Carrosseriebouw   103 
3420.2 Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers   82 
3430 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires   66 
3520 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel   
3530 Vervaardiging van vliegtuigen en ruimtevaartuigen   9 
3541 Vervaardiging van motor- en bromfietsen   0 
3542 Vervaardiging van fietsen   25 
3543 Vervaardiging van invalidenwagens   0 
3550 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.   39 
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Samenstelling sector en subgroepen ‘Vervoer 2/2’
 Personenvervoer  
6010 Vervoer per spoor   2 
6021.1 Openbaar personenvervoer over de weg   13 
6021.2 Geregeld besloten personenvervoer over de weg   48 
6022 Ongeregeld personenvervoer per taxi   427 
6023 Ongeregeld personenvervoer per autobus   229 
6110.2 Passagiersvaart, veerdiensten en sleepvaart (zeevaart)   33 
6120.4 Passagiersvaart en veerdiensten (binnenvaart)   29 
 Restgroep (verhuur, ontwerp en advies)  
7110.1 Verhuur van personenauto's (geen operational lease)   4 
7110.2 Operational lease van personenauto's   19 

7121 
Verhuur van transportmiddelen voor vervoer over land (geen 
personenauto's)   0 

7122 Verhuur van schepen   2 
7123 Verhuur van vliegtuigen   15 

7420.2  
Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en 
landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie   68 

7420.3 Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw   44 
TOTAAL    3 716 
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Samenstelling sector en subgroepen ‘Logistiek 1/2’
SBI  Respons  
 Import en handel  
5010.1 Import van nieuwe bedrijfsauto's   2 
5010.2 Import van nieuwe personenauto's   27 
5010.3 Handel in en reparatie van bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)   125 
5010.4 Handel in en reparatie van personenauto's (geen import van nieuwe)  1 368 
5010.5 Handel in aanhangwagens, opleggers e.d.   40 
 Service en onderhoud  
5020.1 Auto-onderdelenservicebedrijven   0 
5020.2 Bandenservicebedrijven   2 
5020.3 Reparatie van specifieke auto-onderdelen   0 
5020.4 Carrosserieherstel   244 
5020.5 Overig onderhoud en slepen van auto's   113 
5030.1 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires   165 
5030.2 Groothandel en handelsbemiddeling in banden   54 
5030.3 Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires   74 

5040.1 
Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen en 
accessoires daarvan   0 

5040.2 
Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires 
daarvan   39 

 Benzineservicestations  
5050 Benzineservicestations   201 
 Vervaardiging van materieel   
3410 Vervaardiging van auto's   7 
3420.1 Carrosseriebouw   103 
3420.2 Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers   82 
3430 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires   66 
3511 Nieuwbouw en reparatie van schepen (geen sport- en recreatievaartuigen), 

baggermaterieel, booreilanden e.d. 
  122 

3512 Nieuwbouw en reparatie van sport- en recreatievaartuigen   91 
3520 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel   0 
3530 Vervaardiging van vliegtuigen en ruimtevaartuigen   9 
3541 Vervaardiging van motor- en bromfietsen   0 
3542 Vervaardiging van fietsen   25 
3543 Vervaardiging van invalidenwagens   0 
3550 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.   39 

 

Aantallen 
bedrijven 
zoals 
geregistreer
d in het 
Algemeen 
Bedrijven 
Register 
(ABR) 

Overlap met 
sector Vervoer in 
subsectoren 
‘Import en 
handel’, ‘Service 
en onderhoud’
en 
‘Benzineservices
tations’

‘Vervaardiging 
van materieel’
is eveneens 
gelijk aan 
sector Vervoer 
op sbi 3511 en 
3512 na
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Samenstelling sector en subgroepen ‘Logistiek 2/2’
 Vervoer van goederen  
6024.1 Verhuisvervoer   122 
6024.2 Goederenvervoer over de weg (geen verhuisvervoer)  1 926 
6030 Vervoer via pijpleidingen   22 
6110.1 Vracht- en tankvaart (zeevaart)   78 
6120.1 Vrachtvaart (binnenvaart)   24 
6120.2 Tankvaart (binnenvaart)   13 
6120.3 Sleep- en duwvaart (binnenvaart)   9 
 Overslag van goederen  
6311.1 Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeeschepen   53 
6311.2 Laad-, los- en overslagactiviteiten (niet voor zeeschepen)   26 
6312.1 Opslag in tanks   33 
6312.2 Opslag in koelhuizen e.d.   76 
6312.3 Opslag (geen opslag in tanks, koelhuizen e.d.)   144 

6340.1 
Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het 
goederenvervoer   427 

6340.2 Weging en meting   18 
 Restgroep (Post- en koeriersdiensten, verhuur, ontwerp en advies)  
6411 Nationale postdiensten   2 
6412.1 Lokale postdiensten   0 
6412.2 Koeriersdiensten   87 
7110.1 Verhuur van personenauto's (geen operational lease)   4 
7110.2 Operational lease van personenauto's   19 

7121 
Verhuur van transportmiddelen voor vervoer over land (geen 
personenauto's)   0 

7122 Verhuur van schepen   2 
7123 Verhuur van vliegtuigen   15 
7420.3 Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw   44 
TOTAAL    6 142 
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Samenstelling sector en subgroepen ‘GWW’
SBI  Respons  
 Grondstoffen   
142 Zand-, grind- en kleiwinning 40 
2951 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw 0 
 ‘Droge Bouw’   
4521.2 Bouwen van kunstwerken (bruggen, tunnels e.d.) 13 
4523.1 Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen 221 
 Stratenmaken  
4523.2 Stratenmaken 184 
 Natte waterbouw  
4524 Natte waterbouw 22 
7420.3 Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw 44 
TOTAAL   524 
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Samenstelling sector en subgroepen ‘Water’

SBI  Respons  
 Waterketen  
4100 Winning en distributie van water   20 
9000.1 Afvalwaterinzameling en -behandeling   42 
 Waterbeheer  
4524 Natte waterbouw   22 
7420.3 Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw   44 
TOTAAL     128 

 

Subsector ‘waterbeheer’
komt exact overeen met 

subsector ‘natte 
waterbouw’ in GWW 
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Samenstelling sector en subgroepen ‘Luchtvaart’
SBI  Respons  
6200 Vervoer door de lucht 22 
6323 Luchthavens en overige dienstverlening voor het vervoer door de lucht n.e.g. 27 
3530 Vervaardiging van vliegtuigen en ruimtevaartuigen 9 
7123 Verhuur van vliegtuigen 15 

5114 
Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en 
vliegtuigen 4 

TOTAAL   77 
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Beperkingen van de gekozen aanpak 

Steekproef bevat bedrijven met >10 werknemers [NB: is uitvergroting van de actor
bedrijven!] 
Cijfers betreffen de periode 1998-2000
Respons is representatief gebleken maar ophoging kan afwijkingen introduceren
Innovatie betreft technologische innovatie
Celvulling is in sommige gevallen mager (m.n. water en luchtvaart) 
Sectoren zijn een samenstelling van diverse categorieën bedrijven met (mogelijk) heel 
verschillend innovatiegedrag, dit kan een vertroebelende werking hebben (dit wordt deels 
ondervangen door verdiepingsslag in derde stap)
Gepresteerde aantallen en percentages zijn indicatief en dienen als zodanig behandeld te 
worden (geen absolute waarheid!) 
Vooralsnog strikt vertrouwelijk tot goedkeuring voor publicatie door CBS 
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Definitie Technologische Innovatie 

Vernieuwingen (innovaties) van producten/diensten of processen ontstaan door het 
ontwikkelen/ toepassen van nieuwe of recente technologie zoals informatietechnologie en 
andere wetenschapsgebieden. 

Van innovatie is ook sprake als langer bestaande kennis op een voor úw bedrijf nieuwe 
manier wordt toegepast of gecombineerd.

Langs deze weg ontstaan producten/diensten, processen of methoden die in de CIS 
enquête zijn aangeduid met: ‘nieuw of duidelijk verbeterd’.

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



202

Aanpak / werkwijze 

STAP 1

Definitiefase met afbakening van de sectoren

STAP 2

Analyse van de innovativiteit van de vijf 
hoofdcategorieën: vervoer, logistiek, water, 
bouw en luchtvaart

STAP 3

Innovativiteit van specifieke subgroepen 
binnen hoofdcategorieën. 

- Afbakening van de sectoren
met behulp van de Standaard
Bedrijfs Indeling (SBI’93) 
- Check representativiteit

Analyse Innovatievariabelen: 
product/procesinnovaties
informatiebronnen, partnerships, 
knelpunten, bescherming 
innovaties, subsidies, niet-
technologische vernieuwing, 
omzetverandering

- Uitdieping innovativiteit
subgroepen binnen sectoren 
- Innovatoren versus niet-
innovatoren
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Verkenning onderzoekspopulatie en uitsplitsing sectoren VenW 

  Totaal aantal bedrijven 
gew ogen > 10 

werknemers 

Totaal aantal 
innovatieve 

bedrijven gewogen 
>10 w erknemers 

 

  1 2 3 

  abs. abs.  %a  
    
Populatie  53919b 18346 34,0 
Industrie  11138 5974 53,6 
Diensten  32747 9983 30,5 
Innovatoren  18346 18346c  
     
Vervoerd  3716 961 25,9 
Logistiekd  6142 1466 23,9 
Grond-, weg- en waterbouwd  524 74 14,1 
Waterd  128 61 47,7 
Luchtvaartd  77 20 26,0 
    
a  Als percentage van het totaal aantal bedrijven  
b In de totalen zijn de sbi publicatiegroepen 73 (research) en 92 (cultuur, sport en recreatie)  niet 
opgenomen 
c Aangezien zowel horizontaal als verticaal het aantal innovatoren worden uitgezet komen deze 
cijfers overeen 
d Deze cijfers betreffen een niveau dat gedetailleerder is dan het niveau waarop ophoogfactoren zijn 
bepaald. De populatie-aantallen zijn schattingen gebaseerd op de steekproef en kunnen dus 
verschillen van de werkelijke aantallen. 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

Vier van de vijf sectoren scoren 
lager dan het landelijk gemiddelde

Vervoer en logistiek scoren 
vergelijkbaar (logisch gezien 

overlap in de samenstelling van 
de sectoren)

GWW scoort opvallend laag

Opvallend hoog percentage 
innovatieve bedrijven in de 

watersector

Absolute aantallen 
bedrijven met 

vernieuwende activiteiten
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Innovatoren uitgesplitst naar nieuw of verbeterde producten 
en nieuw of verbeterde processen in 1998-2000 

Producten ontwikkeld door Proces ontwikkeld door Nieuw of 
verbeterd 
product Eigen 

bedrijf 
Eigen 
bedrijf en 
anderen 

Anderen 

Nieuw/ 
verbeterd 
proces Eigen 

bedrijf 
Eigen 
bedrijf en 
anderen 

Anderen 

         
%a %b %b %b %a %c %c %c 

Innovatoren 28 52 29 19  18 41 33 27 
Industrie 44 69 23 8  36 44 30 25 
Diensten 25 46 30 24  14 39 33 27 
      
Vervoer 22 41 29 30  12 29 37 34 
Logistiek 21 40 32 28  12 42 30 28 
Grond-, weg- en waterbouw 10 68 32   11 66 28 6 
Water 35 53 47   31 56 36 8 
Luchtvaart 26 74 15 11  20 65 7 29 
 
a Als percentage van het totaal aantal bedrijven met 10 werknemers of meer  
b Als percentage van het aantal bedrijven met een nieuw of verbeterd product  
c Als percentage van het totaal aantal bedrijven met een nieuwe of verbeterd proces 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 
Als ze innoveren (niet vaak) zijn 
GWW, water en luchtvaart wel 

vaak zelf leidend (=eigen bedrijf) 

Vervoer, logistiek 
en GWW scoren 
opmerkelijk lage % 
nieuwe of 
verbeterde 
producten én 
processen

Water heeft van de 
vijf sectoren relatief 
meest nieuwe of 
verbeterde 
producten én doet 
ook relatief meeste 
aan 
procesinnovatie

Bedrijven in de luchtvaart 
vertonen soortgelijk beeld 
als innovatieve bedrijven 
in het algemeen 
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Innovatoren en gebruik informatiebronnen in 1998-2000 
Informatiebron 

eigen 
bedrijf

gelieerd 
bedrijf  

leverancier afnemer concurrent universiteit onderzoeks 
instituut 

vak 
literatuur

beurzen

 %         

Innovatoren 88 55 68 70 63 22 31 65 64 
Industrie 92 50 72 74 63 27 32 65 73 
Diensten 86 60 65 70 64 20 29 65 58 
          
Vervoer 89 68 71 71 62 20 34 61 58 
Logistiek 87 66 75 72 62 19 33 62 57 
Grond-, weg- en waterbouw 95 56 72 73 85 45 48 83 66 
Water 100 73 76 68 47 58 83 88 78 
Luchtvaart 91 77 79 90 100 47 54 81 69 

 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
 

Vervoer en 
logistiek 
vertonen 
gemiddeld 
gebruik van 
informatie 
bronnen

Watersector 
maakt relatief 
zeer vaak 
gebruik van 
interne 
bronnen 
(eigen en 
gelieerde 
bedrijven) 

Goede aansluiting op de 
kennisinfrastructuur; relatief 
hoog gebruik van universiteiten, 
onderzoeksinstituten en 
vakliteratuur als informatiebron 
voor innovatie voor GWW, water 
en luchtvaart

GWW en luchtvaart maken 
relatief (zeer) vaak gebruik van 
concurrenten als informatiebron 
voor innovatie; Bedrijven in de 
watersector juist opvallend 
weinig 
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Innovatoren met ontvangen overheidssubsidies in 2000 
Subsidie verstrekt door 

w.o.  EU 

Innovatoren met overheidssteun

binnenland 

Regionale 
overheid 

Rijks-
overheid 

 

4e of 5e 
Kaderpro-
gramma 

 1 2 3 4 5 6
 % als % van het aantal innovatoren met overheidssteun  

        
Innovatoren 25 94 14 87 14 6
Industrie 45 95 11 89 12 5
Diensten 15 91 19 82 18 9
 
Vervoer 19 99 21 83 19 6
Logistiek 17 92 12 85 15 10
Grond-, weg- en waterbouw 57 98 2 98 9 9
Water 60 97 21 90 33 7
Luchtvaart 49 77  77 33 33

Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
 

Vervoer en logistiek 
vergelijkbaar niveau 
als dienstensector

Water en luchtvaart 
sterk internationaal 

georiënteerd 

Oriëntatie 
GWW 
relatief 
sterker 
lokaal dan 
inter-
nationaal

Subsidies hebben voornamelijk 
binnenlandse herkomst (vervoer, 

logistiek, GWW en water) 

Innovatoren uit GWW, water 
en luchtvaart genieten al 

heel behoorlijk fiscale steun 
en subsidies
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Samenwerkende innovatoren naar type partner
w.o. 

binnen de bedrijfkolom buiten de bedrijfskolom 

Innovatoren met partnerships

concerna leve-
rancier 

afne-
mer 

concur-
rent 

consul-
tants 

privaat 
onderzoeks-
instituut 

universi-
teiten 

(semi-) 
over-
heid 

 %b %c        
   

        

Innovatoren 24 61 55 51 43 22 11 20 25
Industrie 24 62 54 63 30 21 11 27 32
Diensten 25 61 56 46 46 25 11 17 22

  
Vervoer 25 58 65 45 22 12 4 11 11

Logistiek 26 63 60 50 39 22 10 17 16
Grond-, weg- en 

waterbouw 47 75 72 56 53 23 19 55 58
Water 60 66 38 43 37 29 14 56 59

Luchtvaart 44 85 63 39 54 39 47 50 76
  
a Dit type partner is niet van toepassing op zelfstandige bedrijven 
b Als percentage van het totaal aantal innovatoren  
c In procenten van alle innovatoren met partnerships 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

Vervoer en logistiek
komen overeen met 

algemeen beeld
innovatieve bedrijven

Relatief
vaker
samen-
werking
met 
(semi-) 
overheid

Relatief
minder 
vaak
samen-
werking
met 
(semi-) 
overheid

[als ze 
innoveren] 
innoveren 
GWW, water 
en luchtvaart 
relatief vaker 
in samen-
werking

GWW, water en luchtvaart
relatief vaker partnerschap
met kennisinfrastructuur
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 Knelpunten 

 knelpunten binnen het bedrijf knelpunten buiten het bedrijf 

 economi-
sche 
risico s 

kosten 
te hoog 

gebrekkige 
technische 
kennis 

inflexi-
bele 
org. 

gebrek aan 
gekwalifi-
ceerd pers. 

geen 
finan-
ciering 

onzekere 
markt 

regel-
geving 

productac-
ceptatie 
laag 

 
%a 

        

Populatie 11 10 9 9 12 8 10 8 7
Industrie 19 16 15 15 20 15 17 10 13
Diensten 9 8 7 8 11 6 9 7 6

Innovatoren 21 19 18 18 22 16 19 13 14
  

Vervoer 10 7 5 6 8 5 9 7 6
Logistiek 11 7 7 7 10 5 12 8 7

Grond-, weg- en waterbouw 6 2 5 5 5 2 4 6 5
Water 19 13 12 15 16 11 11 13 9

Luchtvaart 12 10 4 8 7 5 8 6 9

a Als percentage van alle bedrijven 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
 

Bedrijven met knelpunten in 1998-2000 
Vervoer en logistiek
komen overeen met 

algemeen beeld
innovatieve bedrijven

Vervoer en logistiek
komen overeen met 

algemeen beeld
innovatieve bedrijven

Vervoer en

Kosten, kennis, 
gekwalificeerd personeel en 

financiering nauwelijks 
(althans niet meer dan 

gemiddeld) een knelpunt 

Vervoer en logistiek
komen overeen met 

algemeen beeld
innovatieve bedrijven

Economische risico’s, 
regelgeving en lage 

productacceptatie relatief vaker 
dan gemiddeld aangemerkt als 

knelpunt bij innovatie 
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Niet-technologische vernieuwingen

 Niet-technologische vernieuwingen 

 Totaala w.o.     

  Strategie Management Reorganisatie Marketing Uiterlijk 
 %  
   
Populatie 45 28 14 22 14 8 
Industrie 54 32 16 26 17 14 
Diensten 44 29 14 21 14 7 
Innovatoren 69 48 24 34 26 14 
   
Vervoer 35 23 10 19 11 4 
Logistiek 37 23 11 18 10 3 
Grond-, weg- en waterbouw 29 24 10 9 8 3 
Water 45 33 22 27 5 1 
Luchtvaart 32 23 13 20 19   

 
a Als percentage van alle onderzochte bedrijven 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

GWW scoort het slechtst

De watersector kent van de 
vijf sectoren relatief de 
meest niet-technologische
vernieuwing

Vier van de vijf sectoren 
scoren lager dan gemiddeld

Uitsplitsing naar innovatoren
en niet-innovatoren is 
wellicht interessante
verdiepingsslag in stap 3
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Bescherming innovatie in 1998-2000 

 Bescherming innovatie 

Innovatoren w.o. 

  octrooi 
aan-
vraag  

geregi-
streerd 
octrooi 

tekening/ 
model-
lenrecht 

merken-
recht 

auteurs-
recht 

geheim-
houding 

complexiteit 
innovaties  

voorsprong 
op 
concurrentie 

 %a         
Populatie (innovatoren) 57 10 14 7 13 5 11 18 38 
Industrie 69 18 24 11 16 4 17 26 42 
Diensten 53 6 8 5 12 7 9 16 38 
          
Vervoer 49 11 13 6 9 1 10 13 27 
Logistiek 46 8 8 6 6 2 9 12 27 
Grond-, weg- en waterbouw 65 35 37 5 9 3 13 16 52 
Water 54 32 34   10 2 9 12 24 
Luchtvaart 74 33 33 11 14 18 37 34 39 

a Als percentage van het totaal aantal innovatoren 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
 

Belang octrooien is 
opvallend hoog voor
GWW, Water & LV

Uitgebreide mix van 
bescherming voor LV 
(Octrooien, geheimhouding, 
voorsprong & complexiteit)

Belang voorsprong
voor GWW & Vervoer

opvallend hoog

% bescherming
hoger dan gem. 
voor GWW & 

LV

Percentages 
gehanteerde 
beschermings 
vormen hoger
dan gemiddeld
voor GWW & 
luchtvaart
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Overige observaties (niet aangetekend bij de tabellen, 
maar toch vermeldenswaardig) 

Sectorstructuur: 
- water- en luchtvaartsector bestaan uit relatief meer grote (>200) bedrijven; 
- vervoers- en logistieke sector bestaan uit relatief meer kleine (10-50) bedrijven;
- GWW lijkt qua groottestructuur op de industrie

Innovativiteit en bedrijfsgrootte: 
- Innovatie in de GWW, luchtvaart- en watersector relatief meer bij grote bedrijven -> [dus] 

vaker op continue basis 
- Kleinere bedrijven komen relatief weinig tot innovatie (algemeen)
- Innovatiepatroon qua bedrijfsgrootte in vervoers- en logistieke sector overeenkomstig met 

dienstensector
Samenwerkingspartners bij innovatie:

- GWW lijkt wat betreft samenwerkingspartners in binnen- of buitenland op de industrie
- Luchtvaart is sterk internationaal georiënteerd (logisch) met hoog% samenwerking met VS 

(63%) en laag% bedrijven met vestiging hoofdkantoor in Nederland (58%) 
Afzetmarkt is voor Vervoer, Logistiek, GWW, en Water bovengemiddeld lokaal georiënteerd; de 
luchtvaartsector internationaal (begrijpelijk)
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Conclusies

Vervoer en logistiek vertonen in het algemeen eenzelfde beeld (wellicht meer differentiatie in 
derde stap) en neigen naar dienstenkarakter
GWW heeft een opvallend laag percentage innovatieve bedrijven, de cijfers bevestigen 
intensieve samenwerkingsrelaties met concurrenten
Water daarentegen scoort opvallend goed op het aantal innovatieve bedrijven, heeft diverse 
mix van informatiebronnen en samenwerkingsverbanden en een internationale oriëntatie; 
De internationale oriëntatie van de luchtvaart wordt bevestigd, de uitgebreide mix van
bescherming van innovatie is opvallend, evenals het gebruik van concurrenten als 
informatiebron

Als ze innoveren, zijn GWW, water en luchtvaart vaak zelf leidend (nieuwe producten of 
processen ontwikkeld door het eigen bedrijf), zij ontvangen daarvoor ook al relatief vaak 
subsidies (50-60% van de innovatoren)
Belangrijke knelpunten (althans> gemiddeld) zijn economische risico’s, regelgeving en lage 
productacceptatie 
Nederlandse paradox is duidelijk terug te zien: relatief goed ontwikkelde aansluiting met 
kennisinfrastructuur maar toch relatief weinig innovatie 
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Aanknopingspunten voor VenW

Altijd een moeilijke vraag om te beantwoorden; om op basis van deze informatie beleid te 
formuleren maar samenwerkingsverbanden met kennisinfrastructuur, gebruik van subsidies, 
gebruik informatiebronnen en het wegnemen van bepaalde veel voorkomende knelpunten zijn 
aangrijpingspunten voor beleid/draaiknoppen
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STAP 3: Uitdieping innovativiteit

STAP 1

Definitiefase met afbakening van de sectoren

STAP 2

Analyse van de innovativiteit van de vijf 
hoofdcategorieën: vervoer, logistiek, water, 
bouw en luchtvaart

STAP 3

Innovativiteit van specifieke subgroepen 
binnen hoofdcategorieën. 

- Afbakening van de sectoren
met behulp van de Standaard
Bedrijfs Indeling (SBI’93) 
- Check representativiteit

Analyse Innovatievariabelen: 
Product/procesinnovaties
Informatiebronnen, Partnerships, 
Knelpunten, Bescherming 
innovaties, Subsidies, Niet-
technologische vernieuwing, 
Omzetverandering

- Uitdieping innovativiteit 
subgroepen binnen sectoren
- Innovatoren versus niet-
innovatoren
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Verdiepingsslag innovativiteit Vervoer 1/2
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  abs. abs.  % %       

Populatie  53919 18346 34,0    11 45   

Industrie  11138 5974 53,6 44 36 39 17 54 24 45 
Diensten  32747 9983 30,5 25 14 32 10 44 25 15 

Innovatoren  18346 18346  82 54 34   69 24 25 

            
Vervoer  3716 961 25,9 22 12 36 8 35 25 19 
Import en handel  1562 292 18,7 18 6 41 8 31 28 1 
Service en Onderhoud  690 203 29,4 22 12 27 1 36 34 3 

Benzineservicestations  201 69 34,2 29 25 37 12 24 11 47 
Vervaardiging 
materieel vervoer 

 
330 183 55,5 54 38 49 9 47 21 61 

Personenvervoer  781 178 22,8 16 11 20 13 40 16 13 
Restgroep (verhuur, 
ontwerp en advies) 

 
152 36 23,6 24 9 49 3 37 55 31 

            
 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

Vervaardiging van 
materieel scoort 
opvallend goed, ws bias 
door technologische 
innovatie

Gebruik van 
subsidies door 
innovatoren is 

voor 
Benzineservices

tations en 
vervaardiging 
van materieel 

vervoer 
opvallend hoog 
voor import en 
handel, service 
en onderhoud 
en personen-

vervoer 
teleurstellend

Personenvervoer 
scoort samen met 
import en handel 
relatief slecht op 

innovativiteit

bedrijven in het personenvervoer ondervinden 
relatief weinig knelpunten bij innovatie (ws door 
weinig innoverende activiteiten) 
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Verdiepingsslag innovativiteit Vervoer 2/2
Informatiebron 

 

eigen 
bedrijf 

gelieerd 
bedrijf 

leveran-
cier 

afne-
mer 

concur-
rent 

universi-
teit 

onderzoeks 
instituut 

vak-
literatuur

beur-
zen 

          

Populatie          

Industrie 92 50 72 74 63 27 32 65 73 
Diensten 86 60 65 70 64 20 29 65 58 

Innovatoren 88 55 68 70 63 22 31 65 64 

          
Vervoer 89 68 71 71 62 20 34 61 58 
Import en handel 80 87 80 57 61 14 38 69 60 
Service en Onderhoud 87 60 66 68 48 20 26 41 47 

Benzineservicestations 86 74 84 58 37 0 23 84 60 
Vervaardiging materieel 
vervoer 100 55 84 91 81 40 56 79 80 

Personenvervoer 94 45 48 76 66 9 14 38 40 
Restgroep (verhuur, 
ontwerp en advies) 100 78 51 90 83 70 65 90 67 

          
 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

Aansluiting van 
personenvervoer met de 
kennisinfrastructuur als 

informatiebron voor 
innovatie bijzonder slecht
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Verdiepingsslag innovativiteit Logistiek 1/2
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  abs. abs.  % %       

Populatie  53919 18346 34,0    11 45   
Industrie  11138 5974 53,6 44 36 39 17 54 24 45 
Diensten  32747 9983 30,5 25 14 32 10 44 25 15 
Innovatoren  18346 18346 100,0 82 54 34   69 24 25 
            
Logistiek  6142 1466 23,9 21 12 31 12 37 26 17 
Import en handel  1562 292 18,7 18 6 41 8 31 28 1 
Service en Onderhoud  690 203 29,4 22 12 27 1 36 34 3 
Benzineservicestations  201 69 34,2 29 25 37 12 24 11 47 
Vervaardiging 
materieel logistiek 

 544 291 53,5 52 34 39 11 47 20 49 

Goederenvervoer  2194 400 18,2 15 9 21 14 35 14 13 
Overslag van 
goederen 

 778 178 22,9 18 15 26 22 46 58 7 

Restgroep (Post-en 
koeriersdiensten, 
verhuur, ontwerp en 
advies) 

 173 32 18,6 15 8 40 25 38 25 12 

 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

Vervaardiging van 
materieel scoort 
opvallend goed, ws bias 
door technologische 
innovatie

Goederenvervoer 
scoort samen met 
import en handel 
relatief slecht op 

innovativiteit

Ook hier is het 
gebruik van 

subsidies door 
innovatoren is 

voor 
benzineservice 

stations en 
vervaardiging 
van materieel 

opvallend hoog 
voor import en 
handel, service 
en onderhoud 
en goederen-

vervoer
teleurstellend

Percentage nieuwe 
of verbeterde 

processen is voor 
goederenvervoer 
ook zeer mager
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Verdiepingsslag innovativiteit Logistiek 2/2
Informatiebron 

 

eigen 
bedrijf 

gelieerd 
bedrijf 

leve-
rancier

afne-
mer 

concur-
rent 

univer-
siteit 

onderzoeks 
instituut 

vak-
literatuur

beur-
zen 

          

Populatie          
Industrie 92 50 72 74 63 27 32 65 73 
Diensten 86 60 65 70 64 20 29 65 58 
Innovatoren 88 55 68 70 63 22 31 65 64 
          
Logistiek 87 66 75 72 62 19 33 62 57 
Import en handel 80 87 80 57 61 14 38 69 60 
Service en Onderhoud 87 60 66 68 48 20 26 41 47 
Benzineservicestations 86 74 84 58 37 0 23 84 60 
Vervaardiging materieel 
logistiek 

97 47 71 80 67 34 43 63 79 

Goederenvervoer 84 54 79 72 62 12 20 62 43 
Overslag van goederen 87 74 74 88 79 27 52 71 55 
Restgroep (Post-en 
koeriersdiensten, verhuur, 
ontwerp en advies) 

100 92 40 88 81 31 19 48 48 

          
 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 Ook hier is de aansluiting 
van met de 

kennisinfrastructuur als 
informatiebron voor 

innovatie zeer mager
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Verdiepingsslag innovativiteit Grond- weg- en waterbouw 1/2
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  abs. abs.  % %       

Populatie  53919 18346 34,0    11 45   

Industrie  11138 5974 53,6  44 36 39 17 54 24 45 
Diensten  32747 9983 30,5  25 14 32 10 44 25 15 

Innovatoren  18346 18346  82 54 34 nvt 69 24 25 
Bouwnijverheid  7958 1577 19,8  16 11 20 9 34 23 14 
Vervaardiging 
van producten 
van beton, 
cement en gips 

 115 33 28,8  27 13 14 9 47 50 11 

            
Grond-, weg- en 
waterbouw 

 524 74 14,2  10 11 26 7 29 47 57 

Grondstoffen  40 4 9,0 5 5  a a  57 100 100 

Droge bouw  233 50 21,4 14 18 20 16 33 33 51 

Stratenmaken  184 0 -         16     
Natte waterbouw 
en advies 

 66 21 31,5 25 19 45 4 31 72 64 

            
 
a Aantal waarnemingen is te laag 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

Het aantal innovatieve 
bedrijven in grondstoffen 
en statenmaken is zeer 
gering tot niet aanwezig

Het percentage 
innovatoren in de 
droge bouw komt 

ongveer overheen met 
het gemiddelde in de 

bouwnijverheid

Het percentage 
innovatoren in de natte 
waterbouw en advies 
bouw komt overheen 
het algemene beeld in 

de dienstensector 
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Verdiepingsslag innovativiteit Grond- weg- en waterbouw 2/2
Informatiebron 

 

eigen 
bedrijf 

gelieerd 
bedrijf 

leve-
rancier

af-
neme
r 

concur-
rent 

universi-
teit 

onderzoeks 
instituut 

vak-
literatuur 

beur-
zen 

          

Populatie          
Industrie 92 50 72 74 63 27 32 65 73 
Diensten 86 60 65 70 64 20 29 65 58 

Innovatoren 88 55 68 70 63 22 31 65 64 
Bouwnijverheid 81 55 65 55 56 17 27 68 64 
Vervaardiging van 
producten van beton, 
cement en gips 

100 48 64 86 70 21 65 77 71 

          
Grond-, weg- en 
waterbouw 

95 56 72 73 85 45 48 83 66 

Grondstoffen a a a a a a a a a 

Droge bouw 92 46 63 64 82 29 33 79 66 

Stratenmaken - - - - - - - - - 
Natte waterbouw en 
advies 

100 76 90 92 90 72 74 92 70 

 
a Aantal waarnemingen is te laag 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 Aansluiting met 
kennisinfrastructuur 

voor natte waterbouw 
en advies relatief goed 

ontwikkeld 

Aansluiting met 
kennisinfrastructuur voor 
droge bouw minder goed, 
maar duidelijk beter dan 
voor de bouwnijverheid 

en ook beter dan 
innovatoren in het 

algemeen
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Verdiepingsslag innovativiteit Water 1/2
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  abs. abs.  % %       

Populatie  53919 18346 34,0    11 45   
Industrie  11138 5974 53,6 44 36 39 17 54 24 45 
Diensten  32747 9983 30,5 25 14 32 10 44 25 15 
Innovatoren  18346 18346 100,0 82 54 34  nvt 69 24 25 
            
Water  128 61 47,7 35 31 51 5 45 60 60 
Waterketen  62 41 66,1 46 43 55 8 61 54 58 
Waterbe-
heer 

 66 21 31,8 25 19 45 4 31 72 64 

 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

Waterketen veel
innovatiever dan

waterbeheer (contra-
intuïtief!), definitie van 

technologische innovatie 
zou oorzaak kunnen zijn

Ter vergelijking
innovativiteit Energie- gas 

en water [overig] 62% 

Tijdens het
innovatieproces worden
relatief vaak knelpunten
ondervonden

Ondanks relatief
laag percentage 
innovatoren zijn
voor
waterbeheer de 
innovatie 
parameters 
samenwerkingsp
artners en het
gebruik van 
subsidies goed
ontwikkeld
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Verdiepingsslag innovativiteit Water 2/2

Informatiebron 

 

eigen 
bedrijf 

gelieerd 
bedrijf 

leve-
rancier

afne-
mer 

con-
current 

univer-
siteit 

onderzoeks 
instituut 

vak-
literatuur

beur-
zen 

          

Populatie          
Industrie 92 50 72 74 63 27 32 65 73 
Diensten 86 60 65 70 64 20 29 65 58 
Innovatoren 88 55 68 70 63 22 31 65 64 
          
Water 100 73 76 68 47 58 83 88 78 
Waterketen 100 42 69 55 25 51 87 86 83 
Waterbeheer 100 76 90 92 90 72 74 92 70 
 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 

Ook het gebruik van de 
kennisinfrastructuur als 
informatiebron is voor 

waterbeheer goed 
ontwikkeld

Het gebruik van 
leveranciers, afnemers en 

concurrenten als 
informatiebron is opvallend 

hoog voor waterbeheer
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Verdiepingsslag innovatoren (I) versus niet-innovatoren (NI)
 Niet-technologische vernieuwingen 

 Totaala w.o.     

  Strategie Management Reorganisatie Marketing Uiterlijk
 I NI I NI I NI I NI I NI I NI 
             

Populatie 69 32 48 19 24 9 34 16 26 8 14 5 

Industrie 70 36 45 18 21 10 33 18 25 8 19 9 

Diensten 71 32 52 19 27 9 36 15 29 8 13 5 

             

Vervoer 59 27 38 18 19 7 32 14 22 7 7 2 

Logistiek 61 29 39 18 19 9 32 14 20 7 5 2 

Grond-, weg- en waterbouw 86 19 70 17 40 5 45 3 11 7 18 0 

Water 79 14 62 6 42 3 49 6 11 0 2  0 

Luchtvaart 92 11 73 6 49  0 63 5 56 6  0  0 

 

a Als percentage van alle innovatoren respectievelijk niet-innovatoren 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 

 
Innovatie gaat in veel 

gevallen gepaard met niet-
technologische 

vernieuwing

Beeld niet-
technologische 
vernieuwing bij 

niet-
innovatoren in 
de sectoren 
VenW niet 
wezenlijk 

afwijkend van 
populatie 

Innovatie gaat in veel 
gevallen gepaard met 
niet-technologische 

vernieuwing

Opvallend lage 
percentages voor niet-

innovatoren vernieuwing in 
marketing en door 

reorganisatie voor Water 
en Luchtvaart 
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Achtergrondinformatie 

Tabellen met (niet geselecteerde) innovatievariabelen:

Uitsplitsing onderzoekspopulatie naar bedrijfsgrootte
Innovatoren en ontplooide innovatie-activiteiten
Samenwerkende innovatoren met partners in binnen- of buitenland 
Gevolgen van knelpunten bij innovatoren
Effecten van innovatie in 1998-2000 

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



225

Uitsplitsing onderzoekspopulatie naar bedrijfsgrootte

 Bedrijfsgrootte 

   10 tot 50  50 tot 200  200 of meer  

 %  

Populatie 82,5 13,8  3,7  

Industrie 73,6 20,0  6,4  

Diensten 84,5 12,3  3,2  

Innovatoren 73,6 19,3  7,2  

   

Vervoer 86,0 11,6  2,3  

Logistiek 83,8 13,4  2,8  

Grond-, weg- en waterbouw 72,3 21,2  6,5  

Water 42,5 32,4  25,1  
Luchtvaart 57,3 26,0  16,7  

Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
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Innovatoren en ontplooide innovatie-activiteiten

 Innovatie-
activiteiten 
totaal 

 

w.o.  

  eigen 
onderzoek

uitbesteed 
onderzoek 

inkoop 
apparatuur 

licenties/ 
advisering

opleiding marketing overige 
kosten 

 
% a 

       

Populatie (innovatoren) 73 46 23 45 15 37 35 33 
Industrie 80 61 30 44 11 36 34 33 
Diensten 70 39 20 46 16 37 35 33 
         
Vervoer 63 40 20 44 10 34 34 34 
Logistiek 65 36 21 44 13 34 32 31 
Grond-, weg- en waterbouw 86 57 36 59 25 35 33 33 
Water 94 73 68 52 27 38 33 36 
Luchtvaart 100 74 44 79 30 50 29 29 

a Als percentage van alle innovatoren in de desbetreffende branche in 1998-2000. Van innovatie-activiteiten is sprake als 
daarvoor in 2000 uitgaven zijn gedaan.  
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
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Samenwerkende innovatoren met partners in binnen- of 
buitenland

w.v. partner(s) gevestigd in  Innovatoren met partnerships

w.o.

   

Nederla
nd 

Buitenl
and 

EU- 
EFTA-
landen

EU- 
kandidaatli

dstaten

VS Japan Andere 
landen

 %a %b       

Innovatoren 24 83 46 37 9 15 4 7
Industrie 24 78 65 55 11 20 7 10
Diensten 25 84 41 32 8 14 4 7
 
Vervoer 25 68 51 42 8 6 10 2
Logistiek 26 74 51 41 8 11 14 5
Grond-, weg- en waterbouw 47 97 65 42 18   5
Water 60 100 31 26 6 3   
Luchtvaart 44 100 100 54  63   

a Als percentage van het totaal aantal innovatoren 
b In procenten van alle innovatoren met partnerships 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
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Gevolgen van knelpunten bij innovatoren

 Innovatoren Niet-innovatoren 

  w.o. met het gevolg dat  met knelpunt  

  

Innovatoren 
met knelpunt Projecten 

vertraagd 
Projecten 
ongunstig 
beïnvloed 

Projecten 
niet 
gestart 

      

 % %a %a %a % 

Populatie 34 62 45 28  11 
Industrie 39 67 47 31  17 
Diensten 32 58 45 24  10 
      
Vervoer 36 52 60 17  8 
Logistiek 31 46 61 21  12 
Grond-, weg- en waterbouw 26 90 57 42  7 
Water 51 61 60 32  5 
Luchtvaart 54 63 67 47  5 
 
a Als percentage van de innovatoren met tenminste één knelpunt 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
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Effecten van innovatie in 1998-2000

Effecten  

 

breder 
assortiment

markt 
vergroting

hoger 
kwaliteit 
product

toename 
flexibiliteit 
productie

toename 
productie 
capaciteit 

verlaging 
kosten

minder
verbruik

verbeterde 
milieu-

aspecten

regel 
geving

 %a         

Populatie (innovatoren) 76 80 84 57 73 56 54 59 56
Industrie 79 86 89 74 84 66 70 72 62
Diensten 75 79 81 47 68 51 42 48 50
  
Vervoer 75 84 81 53 65 52 54 72 67
Logistiek 70 80 79 51 70 55 56 72 69
Grond-, weg- en waterbouw 90 84 86 57 81 65 78 75 75
Water 67 62 87 50 71 59 62 86 83
Luchtvaart 89 89 100 54 76 87 67 79 69

a  Als percentage van de bedrijven met gerealiseerde innovaties 
Bron: CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking Dialogic 
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Methodiek: korte beschrijving werkwijze

Check-
list

Indica -
toren

Systeem
plaatjes

Actoren -
analyse

Inzicht in:
• kennisketens
• positie V&W 
• schakels
• resultaten

Inzicht in :
- innovatiesystemen
- rol VenW
- kwantificering
- knelpunten e.d.

Fase 1

Definitie

Fase2

In beeld brengen 
kennisketens en 

innovatie-
systemen

Fase 3 Analyse

Fase 4 Afronding

InnovatieKennis

Kick off Meeting

Desk research
Contact accountmanagers

DHV panel

Departementale
benadering

DGW
RWS
DGT

DGP
IVW

Buiten
wereld

Interviews & 
groepsgesprekken

Sectorale
benadering

Vijf sectoren:
Secundaire
Data-analyse
CIS 3 analyse
Interviews &

groepsgesprekken
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Bronvermelding: overzicht gehanteerde bronnen

Hyperlinks:

1. Gebruikte literatuur
2. CBS gegevens
3. Interviewpartners (intern en extern)
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Literatuur – Kennis & Innovatie

1. Bussink – Voortgang ProjectDirectie Kennis & Innovatie. 22-4-2004
2. V&W – Kennisjaarplan 2004, facts & figures kennisinvesteringen V&W (concept) 19 april 2004
3. V&W – Strategie V&W 2003-2007. Kennis als verbindende schakel. 2004
4. RWS – Kennisstrategie RWS Uitvoeringsorganisatie 2003-2007, 18 december 2002
5. B&A groep - Ministerie van VenW, Uitvoering van audits naar kennisinvesteringen, Handleiding.
6. B&A groep - Kennisaudits VenW rendement.
7. Van Wee & Needham - Scan Strategische Kennisbehoeften van Ministerie van VenW. 
8. Scan Strategische Kennisbehoeften van ministerie van VenW, een eerste aanzet, TU Delft, Sectie 

Transportbeleid en Logistieke Organisatie
9. Scan Strategische Kennisbehoeften V&W. Second Opinion van de Specialistische Diensten.
10. Overzicht innovatieactiviteiten V&W.
11. Van der Gun & De Graaf - Innovatie-aanpak VenW, notitie voor BSR.
12. Cie Wijffels – De kracht van directe verbindingen.
13. Ron de Graaf - Te onderscheiden producten van TNO/GTIs vanuit perspectief VenW.
14. RAND - International Experiences and Ideas of Knowledge Transfer in Innovation Systems.
15. Ad hoc commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s”. Landkaart Wetenschaps- en innovatiesystemen een 

schets op basis van openbare bronnen. 
16. Besturingsrelaties. Discussienotitie t.b.v. intern overleg Evaluatie Brugfunctie TNO/GTIs.
17. Besturingsmodellen ICES/KISS Consortia
18. Transumo – Betere Mobiliteit voor Morgen en 2010
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Literatuur – Commissie Wijffels

1. De kracht van directe verbindingen, ad hoc Commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s”, mei 2004
2. Ad hoc Commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s”, landkaart Wetenschaps- en innovatiesysteem: een 

schets op basis van openbare bronnen, 24 november 2003
3. International Experiences and Ideas of Knowledge Transfer in Innovation Systems, Synthesis Report, 

december 2003
4. Te onderscheiden producten van TNO/GTI’s vanuit perspectief VenW, Ron de Graaf, 6 april 2004
5. De kracht van directe verbindingen, presentatie van de bevindingen van de ad hoc Commissie 

“Brugfunctie TNO en GTI’s” 16 april 2004
6. Besturingsrelaties, discussienota t.b.v. intern overleg Evaluatie Brugfunctie TNO/GTI’s
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Literatuur – sector Bouw

1. Van Raad naar daad, Actieplan op hoofdlijnen, Regieraad Bouw, mei 2004
2. De economische kracht van de bouw, noodzaak van een culturele trendbreuk, TNO-Beleidsstudies
3. Toekomstperspectief bouwsector, Visie van de ministers van EZ, VROM, V&W, Den Haag, 25 

november 2003
4. Process and system innovation in the dutch construction industry (PSIB), Project Plan for a Research 

and Development Programme, 10 februari 2003
5. Visie Document, Ontwikkeling van een visie en missie voor PSIB, PSIB Denktank, definitief, 8 oktober 

2002
6. Lessen uit het verleden, Onderzoek naar onderzoek, eindrapport, TNO Bouw, 2004
7. Next Generation Internet in the architecture, engineering and construction (AEC) industry, GigaPort, 

juni 2001
8. Position Paper ICT in de Bouw, Benutting ICT vraagt overeenstemming om grote stappen vooruit te 

zetten, Ministerie van EZ, 27 september 2001
9. Bouwen op kennis, Rapportage verkenningscommissie Bouw, Adviesraad voor het Wetenschaps- en 

Technologiebeleid, maart 2000
10. De Bouw in cijfers 1998-2002, Avbb, uitgave 2003
11. Dobberen tussen concurrentie en co-development [de problematiek van samenwerking in de bouw], 

prof.dr.ir.A.G. Doréé, oratie, 2001
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Literatuur – sectoren Water / Vervoer-logistiek / Luchtvaart

Water:
1. Waterketen en waterbeheer op de schop, Openbaar Bestuur, mei 2004
2. De Strategische Kennisbehoefte van DGW, concept, Werkgroep Kennismanagement, 17 mei 2004
3. Drinkwater in Vlaanderen: van drinkwatersector naar watercluster? Eindrapport, I.o.v. ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap AMINAL, afdeling Water, Dialogic, september 2002 

Vervoer en logistiek:
1. Betere Mobiliteit voor Morgen en 2010

Luchtvaart:
1. Troefkaart voor actief Nederlands innovatiebeleid, NIVR, januari 2004

inleiding Kernboodschappen & aanbevelingen Kennis Innovatie Methodiek Bronvermelding Colofon



236

CBS gegevens

Dataset:
CBS CIS-enquête 1998-2000, bewerking door Dialogic 

Disclaimer:
De onderzoekers hebben dankbaar gebruik gemaakt van de faciliteiten van Centrum voor 
Research van Economische Microdata (CBS) en de hierin beschikbare microgegevens. 
We zijn dank verschuldigd aan Prof. Bert Balk (projectleider CEREM) en ir. Gerhard
Meinen (projectleider CIS III). 
De mening van de auteurs behoeft niet overeen te komen met het beleid van het CBS.
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Interviewpartners - accountmanagers

DGW - Joost de Ruijg
- Maarten Scheffers

DGP - Michiel Beck
- Ino Hackaart
- Olivier Overbeke

DGG/DGL - Gerard Alink
- Maarten Kansen
- Bert Kingma

RWS - Cors van Teylingen
- Henk Dirkx
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Interviewpartners - extern (1)

Water
1. Frans Tielrooy Voorzitter WB21, UVW
2. Willem Verbaan Dura Vermeer
3. Peter van Rooy Zelfstandig adviseur
4. Hans Huis in ‘t Veld TNO, NITG
5. Toine Smits KUN, Universiteit Leiden
6. Marcel Stive TU Delft

Verkeer en vervoer
1. Ton Kaper HTM
2. Hans Smits ADL Benelux NV, oud-SG VenW
3. Chris Verplancken Stadsparkeerplan Leiden
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Interviewpartners - extern (2)

Logistiek
1. Henk Benjamins Frans Maas
2. Bernard Bot McKinsey
3. Arjan van Binsbergen TUD, Trail
4. Jos Vermunt NDL, Connekt
5. Stef Weijers AVV en HAN
6. Martin Whitcombe Unilever Best Foods

Luchtvaart
1. Ben Droste Lucht- en ruimtevaarttechniek
2. Marieke Lierlels Schiphol 
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Interviewpartners - extern (3)

Bouw
1. Jan de Bont Hoofddirectie RWS
2. Cees Pronk VWS
3. Andre Dore TU Twente
4. Joris Houben Secretaris Regieraad Bouw
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Interviewpartners - DHV panelleden

Water - Jasper Fiselier (Senior adviseur Water en Ruimte)
- Hans van Sluis (Senior adviseur Integraal Waterbeheer)

Verkeer - Wim Korf (Directeur Mobiliteit & Verkeer)
- Pieter Tanja (Strategisch adviseur mobiliteit)

Logistiek - Robert Boshouwers (afdelingshoofd Mobiliteit & Verkeer)
- Pieter Tanja (Strategisch adviseur mobiliteit)

Luchtvaart - Job van den Berg (Senior adviseur DHV Management Consultants)
- Coen Jager (Senior adviseur Aviation)

Bouw (GWW) - Jan van Geest (Directeur Mobiliteit en Ruimte)
- Dick Kevelam (Directeur Waterbouw & Geotechniek)
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Colofon
Nulmeting Kennis en Innovatie Ministerie van VenW

Versie / datum

Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1. Type rapport Eindpresentatie / eindrapport

2. Onderwerp van studie Sectoren VenW

3. Trefwoorden Kennis, innovatie, water, bouw, logistiek, verkeer, 
vervoer, luchtvaart

4. Opdrachtnemer(s) DHV / Dialogic

5. Projectleider Job van den Berg

6. Projectteam (a-z) Rob Bilderbeek, Frank Bongers, Noor Bouwens,
Marjan den Braber, Sander van der Eijk,
Pim den Hertog, Jeroen Segers

2.00 / 2 juli 2004

Dossier W1240.01.001

Kenmerk MC-BP20040101
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