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A b s t r a c t 

In this article we stop to consider briefly the role of government and the possibilities open to 

government when it comes to the matter of actively dealing with the technological innovations. 

Strangely enough, it is not so much innovation that is lacking in the traffic and transport field but 

rather, good market introduction. If the government is also to effect its policy objectives through 

technological innovation then one might immediately ask how this instrument is to be employed. 

Furthermore, what are these innovations, how may their effectiveness be assessed and how can 

society (consumer and industry) arrive at an effective supply and demand market balance where 

new innovation is concerned? 

A simple model is presented that is intended to provide a clearer understanding of the 

innovation process and of the ordering of the forces of players therein. We will then go on to 

explain where the government stands in all of this and to indicate what stance the government 

could take. We will then explore in detail the two major roles which always are, or at least 

should be, fulfilled namely the role of technology as a monitor and as an experimenter. We shall 

also consider the innovations which predominantly optimise the current traffic and transport 

systems and make them more efficient and we shall examine innovations that alter the structure 

of the traffic and transport system. Both these facets are of importance, the first to - particularly 

in the short-term - alleviate environmental and safety problems and the second to - notably in 

the long-term - control the accessibility and congestion problem. Finally, we shall draw 

conclusions on the lessons to be learnt from this where traffic and transport innovation processes 

is concerned. 

1. Inleiding 
Het wordt steeds duidelijtter dat een fundamentele bezinning nodig is op de 

wijze waarop wij ons verplaatsen in onze moderne Nederlandse samenleving. 

Het huidige beleid richt zich op het afremmen van de groei van de 

automobiliteit, maar de maatschappelijke stroom van een voortdurend 

toenemende verplaatsingsbehoefte is sterk door de culturele verankering i n de 

maatschappij (Achterhuis en Elzen, 1998). De leefbaarheid (milieu, veiligheid, 

ruimtegebruik) staat met name in de verblijfsgebieden onder steeds grotere 

druk. Algemeen kan worden gesteld dat zonder aanvullende maatregelen de 

beleidsdoelen in het verkeer en vervoer niet zullen worden gehaald. De roep om 

nieuw beleid is dan ook groot. De afgelopen jaren wordt steeds nadrukkelijker 

ook naar de mogelijkheden van technologische innovaties gekeken om het 

zogenaamde beleidstekort te helpen vullen. Dit vindt o.a. zijn weerslag ln 

Kabinetsnota's (Transport i n Balans, 1996; Samen Werken aan Bereikbaarheid, 

1996; Nota Milieu en Economie, 1997; Nota Telematica, 1998; NMP3, 1997; 

Derde Energienota, 1996), waar (technologisch) innovatiebeleid vaak als 

oplossing wordt gehanteerd om tegenstellingen te overbruggen tussen 

bijvoorbeeld milieu en economie, en mobiliteit en ruimtegebruik. In dit artikel 

staan we stil bij de rol en mogelijkheden van de overheid om actief om te gaan 

met technologische Innovaties. Vreemd genoeg ontbreekt het niet eens zozeer 

aan een aanbod van nieuwe technologieën i n verkeer en vervoer, maar meer 

aan een goede marktintroductie hiervan, waardoor innovaties blijvend een 
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Figuur 1. Schematische weergave van verkeer en vervoer in relatie tot economie, ruimtelijke 
patronen, sociaal-culturele invloeden en de mogelijkheden die de technologie ons biedt. Tussen deze 
markten bestaat een wisselwerking. De output von de ene markt vormt de input voor de andere markt 
(Riet en Egeter, 1998). 

wisselwerking tussen een vraag naar infrastructuurvoor de vervoerdiensten en 

-middelen (de gerealiseerde vervoerpatronen op de vervoersmarkt) en het 

aanbod van beschikbare verkeersinfrastructuur. 

Deze drie markten kunnen als volgt worden geïllustreerd (I^et en Egeter, 1998): 

• Verplaatsingsmarkt Het besluit om een verplaatsing te maken naar een 

winkel is een gevolg (output) van openingstijden en locaties van winkelcentra 

en gepercipieerde afstanden daar naar toe en de wens of noodzaak om een 

bepaald goed aan te willen of moeten schaffen. 

• Vervoermarkt. De keuze tussen auto en openbaar vervoer is het resultaat van 

een afweging door de reiziger tussen vervoermiddelen en -diensten die 

(volgens zijn perceptie) beschikbaar zijn voor de verplaatsing die hi j wenst te 

ondernemen. 

• Ver/ceersmar/ct De routekeuze van de autobestuurder is een van de outputs 

van de verkeersmarkt als gevolg van zijn perceptie van de 

afwikkelingskwaliteit van het wegermetwerk. 

Op elk abstractieniveau liggen mogelijkheden voor technologische 

innovaties. Vaak zijn dit innovaties die het bestaande systeem verbeteren, ook 

wel systeemoptimalisatie genoemd. Ze bewegen zich voornamelijk op het 

laagste en middelste abstractieniveau. Meer ingrijpend en ook moeilijker te 

realiseren, zijn de systeemvernieuwende Innovaties, die zich op het laagste en 

middelste en soms ook wel hoogste abstractieniveau bevinden. Beide 
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" Zie Korver, Jansen en 

Vanderschuren, 1996, Jansen, 

1 995 en Noord, 1994. 

De overheid moet vooral niet vanuit een soort misplaatst utopisch 

wereldbeeld deze krachten proberen te coördineren, maar Juist gebruik maken 

van de marktkrachten vanuit haar eigen rol. Zich goed rekenschap geven van 

de aanwezigheid van de twee krachten geeft interessante aanknopingspunten 

voor overheidsbeleid. Met name het articuleren van ideeën, het formuleren van 

wensen en het stellen van opgaven heeft zin. Deze vorm van policy push kan 

helpen een aantal onzekerheden weg te nemen, iets wat bijzonder belangrijk is 

voor de industrie. Zeker als we ons realiseren dat de R&D inspanningen, nodig 

voor het bereiken van geheel nieuwe vormen van vervoersystemen, immens 

zijn, zowel i n geld als i n doorlooptijd. 

3. Rolopvatting van de overheid 
Technologische ontwikkeling is dus vooral een dynamisch proces: sociale, 

economische en poütieke krachten beïnvloeden zowel de ontwikkeling als het 

gebruik van technologieën maar omgekeerd bepalen beschikbare technologieën 

ook de ontwikkelingen in de maatschappij en laten daardoor nieuwe behoeften 

ontstaan en bestaande verdwijnen. 

Op welke wijze kan de overheid daar nu goed op inspelen? Welke rollen kan 

of moet de overheid spelen ln het innovatieproces? In een aantal recente 

studies zijn deze geïnventariseerd. Het betreft de volgende rollen"*: 

nieuwe behoefte behoefte van de maatschappij en de markt 

idee ontwikkeling ontwikkeling productie marketing 
en verkoop 

nieuwe technologische 
mogelijkheden 

markt 

state of the art in technologie en productietechniek 

-vraag-articulatie | market pull en policy push '| technology push 

Figuur 2. Het model van Rothwell en Zegveld 

1. Technologiemonitor, houdt de technologische ontwikkelingen in de omgeving 

i n de gaten en tracht daarmee in het beleid rekening te houden 

2. Kaderschepper, stelt regels en condities vast die de innovatie beïnvloeden. 

3. Implementator, past nieuwe producten toe in eigen proces. 

4 . R&D agent, bevordert direct R&D. 

5. Innovation agent bevordert succesvolle implementatie van R&D producten. 

6. Ontwikkelaar, voert zelf i n eigen huis R&D uit. 

In paragraaf 5 zal worden uiteengezet dat de rol van innovation agent 

versterkt wordt door de rol van kaderschepper en dat de rollen van 

implementator, R&D agent en innovation agent goed samen kunnen gaan in 

een experimenteeromgeving. 
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^ Een recent voorbeeld hiervan is 

de studie "Wegv/ijzers naar 

2050" v/oarmee de SEP inzicht 

w i l krijgen in de rol van 

elektriciteit bij verschillende 

mogelijke ontwikkelingen van het 

verkeer- en vervoersysteem 

(Gerwen en Toussaint 1998). 

monitoring proces. Daarbij helpt het om het innovatieterrein te bundelen op 

verkeers- en vervoersthema's binnen zogenaamde technologiebundels (Korver, 

Jansen en Vanderschuren, 1996). 

In een recente studie (Korver en Smokers, 1998) is een systematiek 

ontwikkeld en uitgeprobeerd waarmee technologische innovaties binnen een 

bepaalde technologiebundel kunnen worden gemonitord en overgedragen naar 

het beleid. De essentie hiervan is het Vinden, Vertalen en Verspreiden (VW) 

van technologische kennis. 

1. Vinden. Voor elke bundel dient met een bepaalde frequentie (b.v. 3-jaarlljks) 

te worden geïnventariseerd wat de state of the art is op technologisch gebied. 

Voor technologiebundels, waar de ontwikkelingen snel verlopen (b.v. ICT) 

dient de frequentie hoger te zijn, voor andere kan deze lager zijn. 

2. Vertalen. Wat zijn de consequenties van de technologische innovaties voor 

het beleid. Scenario-studies kurmen hierbij een handig hulpmiddel zijn^. 

3. Verspreiden. Alleen een rapport schrijven en distribueren is niet voldoende. 

Interactie tussen beleidsmakers en onderzoekers is van belang om integratie 

van de technologiefactor in het beleid te garanderen. Bespreken van de 

resultaten, workshops, toegankelijk geschreven korte brochures, brainstorms 

en mogelijk zelfs excursies zijn daarbij te overwegen instrumenten. 

De methodologie van het VW-proces 

De ontwikkelde methodiek kenmerkt zich door de drie V's van Verzamelen, 

Vertalen en Verspreiden. Deze zijn onderverdeeld naar vi j f hoofdelementen, 

namelijk (zie ook figuur 3): 

1. Het verzamelen (vinden) van beschikbare informatie: de technologie-scan. 

Gebaseerd op een uitgebreide kennis van de desbetreffende 

technologiebundels, wordt de beschikbare informatie getypeerd. Belangrijk 

onderdeel hierbij is het nader uitwerken van de structuur waarin de kennis 

gepresenteerd zal worden. Het betreft hier dan niet alleen pure 

technologische kermis, maar ook kennis omtrent de mobiliteitsmarkten 

waarin de technologie toegepast wordt. De technologiebundel elektrische 

voertuigen is vooral een systeemoptimaHserende technologiebundel. De 

eventuele mogelijkheden voor systeemvernieuwing worden zijdelings 

aangestipt. In paragraaf 5 zal nog wat verder worden ingegaan op monitoring 

van systeemvernieuwende innovaties. 

2. Een eerste ruwe interpretatie van de beschikbare informatie. Dit betreft dus 

ook het identificeren van kennisleemtes. De beschikbare informatie dient zo 

veel als mogelijk weergegeven te worden in impact/score matrices voor een 

aantal hoofdonderwerpen. 

3. Hierna volgt een eerste Interactie met de "klant". Het begrip klant dient 

hierbij ru im opgevat te worden. Dit zijn zowel personen die zich op het 

kruispunt van beleid en onderzoek begeven als de beleidsmakers zelf Deze 

interactie heeft tot doel de kennis met betrekking tot de technologiebundel 

nader toe te spitsen op beleidsrelevantie. 

4. Op basis van deze Interactie zal de beschikbare kennis nader gecomprimeerd 

en gesynthetiseerd worden. 
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i ^ ^ H R E S Q Ï E I ^ langeafstandsverplaatsingen naar het buitenland). Niettemin geldt dat aan het 

eind van het proces de technologietoepassing, in dit geval het 

aandrijfconceptniveau, centraal dient te staan. 

Voor de technologiebundel elektrische tractie geven we hier als voorbeeld 

een korte beschrijving van het 5-lagen schema: 

1. Het componentenniveau 

Basis technologieën worden samengevoegd tot specifieke producten, 

voorbeelden zijn vUegwielen, transmissie, batterijen, etc. 

2. Applicatieniveau (aandriifconcepten) 

Componenten worden samengevoegd tot een systeem om het voertuig voort 

te bewegen. In feite is dit het technologieniveau wat veelal centraal staat. 

Voorbeelden van aandrijfconcepten zijn: interne verbrandingsmotor, 

elektrische aandrijving en hybride aandrijving. 

3. Voertuigconcepten 

De aandrijfconcepten kunnen in verschillende soorten voertuigen ingezet 

worden. De kansen en mogelijkheden van bijvoorbeeld een elektrische 

aandrijving variëren sterk in het geval het een zeer klein voertuig betreft of 

een groot en zwaar voertuig. 

4 . Vervoerconcepten 

Een vervoerconcept is het complex van organisatorische aspecten die het een 

reiziger (of een goed) mogelijk maken zich (op de vervoersmarkt) met een 

bepaald voertuig of meerdere voertuigen van herkomst naar bestemming te 

verplaatsen. Voorbeelden van vervoerconcepten zijn: het individuele voertuig, 

een stadsvoertuig, (deel)taxi, regulier collectief personenvervoer i n stedelijke 

gebieden, etc. 

5. Vervoersysteem 

Een vervoersysteem is het complex van infrastructuur, vervoermiddelen en 

organisatie die het de reiziger (of het goed) mogelijk maken zich te 

verplaatsen. Binnen het personenvervoer worden drie systemen 

onderschelden: het Individuele personenvervoersysteem, het collectieve 

personenvervoersysteem en het geïntegreerde vervoersysteem. Voor wat 

betreft het goederenvervoer onderscheiden we twee vormen: het unimodale 

en het Intermodale goederenvervoersysteem. 

T o e p a s s i n g V W - p r o c e s : d e t e c h n o l o g i e b u n d e l e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n w e g v o e r 
t u i g e n 

Per laag heeft een uitgebreide scan plaatsgevonden. Voor elke laag is een beschrijving gemaakt 
van de state ofthe art, welke onhvikkelingen verwacht kunnen worden en de mate waarin deze 
door de (Nederlandse) overheid zijn te beïnvloeden. We geven hier in het kort weer wat de 
resultaten zijn voor de tweede en derde laag. 

D e t w e e d e l a a g : a p p l i c a t i e n i v e a u s 

In de tweede laag, het applicatieniveau, kan voor elektrisch aangedreven voertuigen een aantal 
aandrijfconcepten worden onderscheiden: 

1. Conventior)ele vaertuiger] worden aangedreven door een interne verbrandingsmotor. Als brand
stoffen worden doorgaans benzine en LPG gebruikt in automotoren en diesel in dieselmotoren. 
Alternatieve brandstoffen zoals reformulated gasoline, aardgas, methanol, ethanol, biodiesel, 
dimethylether (DME), etc. kunnen ook worden gebruikt. 



Beoordeling op beleidsrelevantie 

Om de beleidsrelevantie van de gevonden technologische innovaties goed te 

beoordelen is het van belang formele beoordelingscriteria te hanteren. In de 

VW-methodiek van technologiemonitoring wordt onderscheid gemaakt naar 

twee soorten beoordelingen (assessments): 

a. Technologie evaluatie [Technology Assessment), welke directe effecten 

kunnen er onderscheiden worden en 

b. Technologieverkerming [Technology Forecast), op welke wijze gaat de 

technologie gebruikt worden. 

Deze aanpak is gebaseerd op de methodologie die binnen het Europese 

project FANTASIE is ontwikkeld (zie tabel 2). Elders i n dit nummer wordt door 

Van Zuylen cs . uitgebreid Ingegaan op het FANTASIE-project. 

T a b e l 2 . K e n m e r k e n v a n d e F A N T A S I E - m e t h o d o l o g i e v a n t e c h n o l o g i e m o n i t o r i n g 

B e o o r d e l i n g s 

d i m e n s i e s 

S p e c i f i e k e c r i t e r i a 

Milieu en leefomgeving Milieuduurzaamheid 

plaatselijke luchtkv/aliteit 

regionale kwaliteit atmosfeer 

verkeershinder 

afvalstoffen 

Technologie evalua

tie (Technology 

Assessment TA) 

Sociaal-econom isch economische ontwikkeling 

het lot stand komen van een open Europese 

markt 

maatschappelijke samenhang / leefbaarheid 

gebruikersacceptatie 

Veiligheid veiligheid van mobilisten 

veiligheid van overige burgers 

Doeltreffendheid kwaliteit van de reis 

kosten 

intermodale aspecten 

systeem capaciteit 

Techniek technische mogelijkheden 

Productie kosten ontwikkeling, productie en verspreiding 

Technologie Verken

ning (Technology 

Forecast TF) 

Commercieel kosten van technologie in gebruik 

maatschappelijke en gebruikersacceptatie 

mogelijkheden op de markt 

Institutioneel institutionele mogelijkheden 

subsidiariteit 

Beleid politieke haalbaarheid 

Het is niet de bedoeling de beoordelingsdimensies en -criteria ui t de tabel 

als dwingend keurslijf te hanteren. Op basis van expert-judgement zal een 

eerste schifting moeten worden gemaakt. Daarbij is vraagstelling uitermate 

belangrijk: voor welke beleidsdoelen wordt de monitoring uitgevoerd. Voor de 

beoordeling van elektrisch aangedreven wegvoertuigen zijn de 
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tevoren dient de structurering van de Informatie helder vastgelegd te worden 

en er dient ook in een vroeg stadium inzicht te zijn i n de beoordelingscriteria 

die gehanteerd zullen worden. Voor AVG gelden andere criteria dan voor 

elektrische voertuigen. 

• De contra-expertise door derden, i n dit geval de A W , met betrekking tot de 

scores is zeer nuttig gebleken. Dit dient gehandhaafd te blijven. Alleen de 

vorm dient eenvoudiger van opzet te worden. 

• Na het scoren van de beoordelingscriteria komen er enkele duidelijke 

winnaars naar voren. De methode discrimineert kennelijk goed tussen de 

verschillende combinaties, zeker in combinatie met het hanteren van twee 

verschillende toekomstbeelden. 

• De informatiestructurering volgens de gepresenteerde methodiek (aandrijf-, 

voertuig- en vervoerconcepten) biedt een goed handvat om de informatie te 

structuren en te presenteren. 

• Dit was de eerste maal dat deze methodologie toegepast is. De echte 

meerwaarde zal pas blijken na interactie met derden en een herhaalde 

vaststelling van de beoordelingscriteria. In het verlengde hiervan geldt dat de 

synthese nog betrekkelijk summier uitgewerkt is. Na interactie met derden 

kan met behulp van de voorliggende gegevens hier een veel diepgaander 

uitwerking aan gegeven worden. 

In het kader van dit artikel voert het te ver om in te gaan op de resultaten 

uit toepassing van de ontwikkelde methodiek op de technologiebundel 

elektrische voertuigen. We verwijzen hiervoor naar Korver en Smokers, 1998. 

5. Innovation agent door experimenteren 
Veel technologie wordt ontwikkeld en gedemonstreerd maar vervolgens 

komt het vaak niet tot grootschalige marktintroductie (Elzen, Hoogma en 

Schot, 1996). In vi j f landen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Japan, VS) zijn 

meer dan 200 interviews gehouden en is aanvullend literatuuronderzoek 

uitgevoerd naar Innovaties die de huidige als maar groeiende problemen i n het 

personenvervoer zouden kurmen helpen oplossen. De onderzoekers geven een 

aantal handreiltingen, hoe deze innovaties wel kunnen worden benut. 

Zoals in paragraaf 2 uiteengezet is kunnen twee routes voor innovatie 

worden onderscheiden, namelijk een die leidt tot optimalisatie van het verkeer-

en vervoersysteem en een die leidt tot vernieuwing hiervan. Zoals aangegeven 

zijn beide innovatieroutes van belang omdat de een vooral op korte termijn 

soelaas biedt en de ander lange termijn oplossingsrichtingen biedt. 

Deze door de Universiteit Twente ontwikkelde inzichten bieden interessante 

aanknopingspunten voor het verkeer- en vervoerbeleid. Een goed voorbeeld is 

het elektrische voertuig. Vaak wordt het elektrische voertuig gezien als niet 

interessant, omdat dit zwaar is en een beperkte actieradius heeft (100 a 150 
' Systeennoptitnaliserend omdat 

het concept auto als zodanig 

niet ter discussie staat en alleen 

de aandrijflijn met 

verbrandingsmotor door de zeer 

schone elektrische aandrijving 

wordt vervangen. 

systeemoptimaliserend denldcader'^, waarbij sec naar de milieuvoordelen wordt 

gekeken. Maar redenerend vanuit een systeemvernleuwend denkkader biedt de 

EV wel degelijk mogelijkheden tot invoering. Groepsvervoer en carpooling met 

km): het elektrische voertuig is hierdoor geen echt alternatief voor de 

traditionele auto. Dit is een typisch geval van redeneren vanuit een 
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' Een niche is een soort 

l<oesterruimte die relatief 

afgeschermd is van de 

omgeving. Hierdoor kunnen 

innovaties zowel technisch 

worden gedemonstreerd als ook 

worden getoetst op hun 

gebruikswaarde, acceptatie, 

waaruit dan weer 

aanknopingspunten volgen voor 

verdere ontwikkeling. De 

'koesterruimte' is nodig omdat 

de tucht van de markt het anders 

onmogelijk maakt met name 

systeemvernieuwende innovaties 

te ontwikkelen. 

'° De elektrische busjes, zie 

voetnoot , zijn illustratief. Na 

een aantal jaren ontwikkeling is 

de technologie nu voldoende 

betrouwbaar om deze voor een 

dergelijke proef in te zetten. De 

'koesterruimte' bestaat uit 

oplaadapparatuur, die in de 

parkeergarage van het 

kantoorgebouw is aangebracht 

en in financiële ondersteuning 

vanuit het vervoersplan, waarin 

RWS-AW en RWS-ZH 

deelnemen. Daarnaast is er 

reeds een hechte groep van 14 

carpoolers, zodat het gevaar 

van afhakende deelnemers als 

gevolg van de relatieve starre 

'dienstregeling' minimaal is. 

Hierdoor kan de proef zich 

concentreren op ervaringen met 

opladen (dagelijks bij A W ) , 

accuwater bijvullen (wekelijks), 

iets onder rijgedrag van het 

voertuig, serviceapparaat bij 

gebreken en acceptatie van de 

deelnemers. 

niches^ Het doel Is om de technologische innovatie, de benodigde 

infrastructuur en het praktijkgebruik in een dynamisch ontwikkelingsproces 

op beperkte schaal bij elkaar te brengen'". Een dergelijk experiment is vooral 

een leersituatie waarbij alle actoren worden betrokken die een rol moeten gaan 

spelen bij het praktisch functioneren van een dergelijke Innovatie op grote 

schaal. In feite is de technologische niche de kern van het model van Rothwell 

en Zegveld, zie figuur 4. 

Het is duidelijk dat identificatie van de strategische niches en het opzetten 

van de experimenten zorgvuldig dient te geschieden, liefst vanuit een 

overkoepelende visie. 

Netwerkmanagement (zie ook de bijdrage van Geerlings cs. in dit nummer) 

is onlosmakelijk verbonden met de activiteiten rondom een niche. Relevante 

actoren moeten worden betrokken en activiteiten en interacties tussen actoren 

moeten veremderen. Nieuwe netwerkrelaties zijn noodzakelijk en 

netwerkmanagement beoogt vooral een hulpmiddel te zijn om dergelijke relaties 

tot stand te brengen. 

nieuwe behoefte behoefte van de maatschappij en de markt 

idee ontwikkeling ontwikkeling productie 

De Technologische niche 

marketing 
en verkoop 

markt 

nieuwe technologische 
mogelijkheden 

state of the art in technologie en productietechniek 

-vraag-articulatie \ market pull en policy push | technology push 

Figuur 4 . Het aangepaste model van Rothwell en Zegveld, waarin de technologische niche de kern 

vormt. 

Innovatie, structuur en cultuur 

Technologische innovatie is gebaat bij een interactief en communicatief 

proces. Dit vindt zijn reden in het feit dat technologie is ingebed i n een 

structuur en dat de wijze waarop van technologie gebruik wordt gemaakt 

vooral door culturele factoren wordt bepaald (Achterhuis en Elzen, 1998). Het 

volgende voorbeeld maakt dit duidelijk. Het call a car concept maakt het 

mogelijk dat de consument de auto niet meer als een Individueel bezit 

beschouwt maar meer als collectief goed. Of dit ook daadwerkelijk zal optreden 

zal vooral een gevolg zijn van cultureel bepaalde factoren. Deze mogelijke 

culturele veranderingen leiden op hun beurt tot andere maatschappelijke 

structuren. Zo is het voor AVG noodzakelijk dat cultureel wordt geaccepteerd, 

da t j e de rijtaak in handen geeft van een automaat. Hoewel 100% aantoonbare 

technische betrouwbaarheid een belangrijk criterium is voor acceptatie tn de 

samenleving, zal diezelfde samenleving moeten accepteren dat een zekere kans 

op technisch falen nooit kan worden uitgesloten. Ofwel, 
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processen die technologisciie ontwiklselingen beïnvloeden. In deze zogenaamde 

sociotechnlsche scenario's spelen drie deelprocessen, die i n de 

ontwikkelingsdynamlek van nieuwe technologieën aanwezig zijn, een 

belangrijke rol (Elzen et al., 1998): 

• Dynamiek van verwachtingen. Toekomstverwachtingen werken 

handellngsoriënterend en bepalen strategische (investerings)keuzes die op 

hun beurt weer grote invloed hebben op richting en snelheid van 

technologische ontwikkeling. Hoe meer bepaalde verwachtingen door 

verschillende actoren worden gedeeld, hoe groter de kans dat de 

ontwikkelingen door deze actoren zelf worden waargemaakt: een 'self 

fulf i l l ing prophecy'. 

• Articulatieprocessen. Er is afstemming met de maatschappij nodig om 

technologische innovaties te laten 'leven'. Daarvoor zijn articulatieprocessen 

nodig (technische, politieke, institutionele en vraagarticulatie). In dit 

articulatieproces van market pull en policy push zal een fabrikant op een 

gegeven moment voldoende vertrouwen hebben om een product op de markt 

te zetten (technology push). 

• Netwerkvorming. Met name koppeling tussen actoren aan de vraag- en 

aanbodzijde is erg belangrijk voor technologische ontwiltkellng. De overheid 

speelt hierin een belangrijke intermediërende rol. 

Door deze drie deelprocessen een centrale rol te laten spelen in de 

sociotechnlsche scenario's door gewoon te beschrijven hoe toekomstige 

ontwikkelingen zich daadwerkelijk voordoen, wordt scenarlogewljs een verhaal 

verteld over de toekomst. Voorbeelden van dergelijke sociotechnlsche scenario's 

zijn terug te vinden in (Elzen et al., 1998). De eerder genoemde typologie van 

beleidsinstrumenten grijpt aan op deze drie deelprocessen: technologieforcering 

beïnvloedt sterk de dynamiek van verwachtingen, strategisch nichemanagement 

richt zich vooral op articulatieprocessen en netwerk management bevordert het 

vormen van adequate netwerken. 

Van een planmatig naar een lerend technologiebeleid 

Dit brengt ons bij een nieuwe opzet voor het uitvoeren, het leren en het 

geven van beleidslmplicaties van experimenten. De benadering van innovaties 

is i n het S"W-II sterk planmatig georganiseerd geweest. Er werden doelen 

gesteld en plannen gemaakt waarvan men aannam dat die de doelen zouden 

realiseren. Het ademt daarmee de sfeer van een 'maakbaarheid' van innovaties 

en van veranderingen in de samenleving. Een dergelijke planmatige aanpak 

maakt duidelijk wat men wi l bereiken en achteraf is het mogelijk aan te tonen 

of men geslaagd is. Echter, de stuurbaarheid in de processen waarin de 

Innovaties tot stand komen is gering. Het model van Rothwell en Zegveld en het 

systeemmodel van Riet en Egeter illustreren dit. Verder zijn er veel externe 

invloeden in de vorm van onverwachte ontwikkelingen in maatschappij en 

techniek, die het nodig maken het oorspronkelijke sturingsconcept steeds weer 

aan te passen, ui t te breiden naar terreinen die eerst weinig aandacht kregen 

en onvruchtbare sturingsmiddelen niet langer toe te passen. In figuur 5 is deze 

planmatige aanpak schematisch weergegeven. 



Ti dschr i f t 
vervoerswetenschap 

Nieuwe sociotechnisclie 

systemen zijn (aanzetten tot| 

systeemvernieuwende 

vervoersystemen, waarin liet 

gebruik, de acceptatie en 

wederzijdse beïnvloeding van 
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centraal staan. 

Naar een vraaggericht technologiebeleid 

Veel innovaties komen ui t het buitenland, niet in de laatste plaats die op 

het gebied van het voertuig. Over het algemeen leiden deze innovaties tot 

systeemoptimalisatie en nauwelijks tot systeemvernieuwing. Nederland speelt 

in dit alles een bescheiden rol. Daarentegen zou verandering van verkeers- en 

vervoerstechnologie samen moeten gaan met de ontwikkeling van nieuwe 

vormen van gebruik daarvan, omdat juis t dan de kansen op het realiseren van 

systeemvernieuwing worden vergroot. Een belangrijke rol voor de overheid ligt 

dan ook op het articuleren van de maatschappelijke vraag (de eerder genoemde 

policy push). Hierdoor wordt technologiebeleid een soort vraaggericht 

technologiebeleid. Door versnelde invoering van een aantal (deels in het 

buitenland) ontwikkelde technologieën kan gericht worden geëxperimenteerd 

met de ontvwkkehng van nieuwe sociotechnlsche systemen*^ in als strategisch 

gekwalificeerde niches. Voor een deel zal nieuwe (deel-) technologie moeten 

worden ontwikkeld om aangeboden voertuigen optimaal aan te laten sluiten bij 

de maatschappelijke vraag. Nederland kan een voortrekkersrol vervullen bij 

ontwikkeling en toepassing van de nieuwe technologieën en vooral nieuwe 

vervoersconcepten hetgeen op den duur tot nieuwe economische activiteiten 

kan leiden. Op deze wijze onderscheidt het Nederlandse beleid zich van dat van 

andere landen doordat het zich niet zozeer richt op kwaliteit van voertuigen 

maar meer op kwaliteit van mobiliteit en distributie (Elzen, Hoogma en Schot, 

1996). 

7. Conclusies 
De vraag die we ons stelden is, welke mogelijkheden de overheid heeft om 

actief om te gaan met technologische innovaties. Om welke innovaties moet het 

gaan en hoe moeten deze worden beoordeeld op hun effectiviteit. Hoe komen 

we tot een effectieve marktintroductie van gewenste innovaties? 

Wij komen tot de volgende conclusies: 

• Twee routes voor innovatie zijn van belang, namelijk een die leidt tot 

optimalisatie van het verkeer- en vervoersysteem en een die leidt tot 

vernieuwing hiervan. Op beide Innovatieroutes moet beleid worden gevoerd, 

omdat de een vooral op korte termijn soelaas biedt en de ander lange termijn 

oplossingsrichtingen biedt. 

• Technologiemonitoring is een essentieel onderdeel van welk technologiebeleid 

dan ook. Bij een technologiebeleid dat meer bottom-up van karakter is en 

minder planmatig als tot nu toe, is een breed opgezette 

technologiemonitoring van groot belang. Dit zal een technologiemonitoring 

moeten zijn die frequent wordt uitgevoerd, die sterk internationaal van 

karakter is, die lopende ontwikkelingen volgt en daar van leert. 

• Daarnaast zijn toekomstverkenningen naeir nieuwe technologische 

irmovaties van groot belang. In een dergelijke technologieverkenning moeten 

bestaande innovaties ook hun plek hebben, om een bepaald 

ontwiltkeHngstraject van het heden naar de toekomst aan te kurmen geven. 

Bij het schetsen van de toekomstbeelden werkt de methode van 

sociotechnlsche scenario's bijzonder inzichtelijk. 

• De verkenningen dienen tot een visie op technologische innovatie te leiden 
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