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Inve'steren in leren: 
de sociale kant van 
innovatie 
Innovatie is belangrijk voor de concurrentiekracht van bedrijven en sectoren. AI in 
het interbellum in de vorige eeuw formuleerde Schumpeter zijn invloedrijke model 
van creatieve destructie, waarin bedrijven met ouderwetse producten en proces
sen uit de markt worden verdreven door bedrijven met nieuwe producten en pro
cessen. Nationale en Europese beleidsmakers geloven in massieve investeringen 
in technologisch gerichte onderzoeksprogramma's als belangrijke impuls voor de 
innovatie in industriële sectoren. 

DOOR LOEK foM. NIEUWENHUIS 

De beleidsmakers vertonen daarbij de neiging om de winnaars uit het verleden te ondersteu
nèn, en niet de uitdagers (zie de recente adviezen van de Koninklijke Vereniging voor 
Staathuishoudkunde, waarin een tegenbeweging wordt gepropageerd). De produ'ctie van nieu
we kennis en technologie is het kerndoel van deze onderzoeksprogramma's; het gebruik ervan 
door bedrijven wordt als vanzelf volgend verondersteld. Een lineair model van innovatie (van 
onderzoek, via technologie-ontwikkeling en -verspreiding naar toepassing binnen bedrijven) 
ligt ten grondslag aan deze investeringsprogramma's. Leren voor 'innovatie is in deze denklijn 
te typeren als adaptatie aan de nieuwe technologie. 

Modus 11 
In de praktijk is innovatie bij lange na geen Iineair 'proces. Kline en Rosenberg hebben in 

1986 al beschreven hoe innovatie wordt gekarakteriseerd door gecompliceerde feedback
mechanismen en interactieve relaties tussen wetenschap, technologie, productie, beleid en 
vraag op de markt. Het innovatieproces kan in dergelijke interactieve modellen worden 
beschouwd als een leerproces tussen en binnen bedrijven en kennisorganisaties. Een lerende 
organisatie creëert de condities voor het leren van de organisatieleden en een belangrijk ele
ment van organisatieleren is het op een lijn brengen van die leden (het ontwikkelen van een 
gedeelde visie op basis van persoonlijke inzichten). Het interactieve model gaat er vanuit dat 
ook binnen bedrijfsprocessen wordt geleerd en geïnnoveerd: kennis maken is niet het privile
ge van onderzoeksinstellingen, maar vergt een gebalanceerd samenspel tussen praktijk en 
onderzoek, waarbij soms resultaten uit onderzoek leidend zijn, maar ook (en waarschijnlijk 
vaker) inzichten uit de praktijk nieuwe kennis genereren, die later door onderzoek wordt 
geformaliseerd. Gibbons en zijn collega's hebben deze nieuwe vorm van kennisproductie 
Modus 11 genoemd, en constateren dat deze vorm van kennisproductie in westerse economieën 
steeds belangrijker wordt. Zij verklaren dit door de hoge vlucht die deelname aan het hoger 
onderwijs heeft genomen: hoger opgeleiden zijn op steeds meer plekken in de economie te 
vinden, waardoor het absorptievermogen én het combinatievermogen toeneemt, zodat nieuwe 
kennis makkelijker kan worden verspreid en er meer mee kan worden gedaan. 

Exploratie en exploitatie 
Een belangrijk kenmerk van innovatie is creativiteit. Maar creativiteit alleen leidt tot uitvin

dingen; een uitvinding wordt alleen dan een innovatie als het betrouwbaar kan worden gere
pliceerd, zodat er 'economische exploitatie kan ontstaan. Om te overleven zullen organisaties 
leren én produceren moeten kunnen combineren. Bart Nooteboom geeft in zijn boek van 2000 
aan dat een innovatief bedrijf in staat moet zijn om exploratie en exploitatie te combineren. 
Exploitatie betekent dat mens en organisatie de beschikbare middelen en vaardigheden effi -
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ciënt inzet, om op de korte termijn te kun
nen overleven. Exploratie is erop gericht om 
nieuwe vaardigheden te ontdekken en te 
ontwikkelen , om op de langere termijn te 
kunnen overleven. Exploratie is als een crea
tief leerproces te beschouwen; exploratie 
vraagt niet alleen om adaptieve leerproces
sen om nieuwe werkwijzen in de vingers te 
krijgen, maar ook om het afleren van oude 
routines . Afleren verloopt meestal moei 
zaam. 
Volgens Nooteboom is de dynamiek van 
exploratie en exploitatie alleen te verstaan, 
door te veronderstellen dat binnen economi
sche systemen mensen mentale modellen 
ontwikkelen omtrent de aard van de markt 
waarop zij ervaring opdoen, op basis waar
van zij speculatieve argumenten ontwikke
len over mogelijke toekomsten en mogelijke 
effecten van innovatieve acties. Mensen den
ken, communiceren en leren. Innovatie gaat 
dus over kennis , leren en 
taal. 

Vruchtbare bodem 

die ruimte geven voor leren, ontwikkelen 
daarmee een vruchtbare bodem voor inno
vatie . 

Lerende ondernemer 
Een belangrijke vraag is welk type vakman

schap wenselijk is als basis voor een innova
tieve beroepsbevolking. Voor .het beantwoor
den van die vraag kunnen we veel leren van 
het leer- en zoekproces van ondernemers. In 
het lineaire model van innovatie- en technolo
giebeleid verwachten we in feite dat onderne
mers zich adaptief gedragen: aanpassen aan 
de mogelijkheden die de externe technologie
ontwikkeling biedt. Een perfect voorbeeld 
hiervan uit het verleden was de beroemde 
kennisinfrastructuur voor het landbouwbe
leid . Uitgaande van een ideaalbeeld van een 
bulkproducerende boer, werden steeds meer 
technologische vernieuwingen ontwikkeld in 
Wageningen, .en verspreid via een ingenieus 

systeem van praktijkonder
zoek en landbouwvoorlich
ting. Dat boeren nog een 

Het zijn de mensen in 
innovatieve bedrijven die 
leren. Het is daarom niet 
meer dan logisch dat de 
aandacht bij kennisma
nagement steeds meer 
komt de liggen bij de leren
de werknemer binnen de 
organisatie : niet de kennis-

Een belangrijk 
eigen stijl van bedrijfsvoe
ring zouden kunnen heb
ben, werd in dit model in 
feite ontkend. Sinds het 
begin van de jaren '90 van 
de vorige eeuw is dit beleid 
radicaal veranderd, en 
moet de ondernemende 
boer zijn eigen weg vinden 

kenmerk 

van innovatie is 

creativiteit 
voorraad, maar het leerpo-
tentieel is de doorslagge-
vende factor. Exploratie , 
het uitvinden en ontwerpen van nieuwe pro
ducten en processen, kan nog 'op de teken
tafel' worden gedaan, maar voor het exploi
teren van nieuwe ontwerpen is het leren op 
de werkplek van het grootste belang. Leren 
is daarbij niet een individuele activiteit, die 
buiten de werkplek plaats vindt, maar is 
ingebed in de werkprocessen. Leren op de 
werkplek is voor het grootste deel infor
meel, oftewel het resultaat van de natuurlij 
ke gelegenheden tot leren die alledaags 
voorkomen. Dit betekent investeren in de 
kwaliteit van de arbeid, zodat werknemers 
de gelegenheid krijgen tot (kritische) reflec
tie, verbeteracties en het aanleren van nieu
we routines . Marianne van Woerkom laat in 
haar proefschrift van 2003 prachtig zien, 
dat het leren van werknemers samenhangt 
met enerZijds hun zelfvertrouwen en ander
zijds het idee dat kritische inbreng door het 
bedrijf seri€us wordt genomen. Bedrijven 

en eigen innovaties ont
werpen, passend bij zijn 
bedrijfsstijl. (In de praktijk 
heeft de ondernemende 

boer altijd al bestaan: de wij ziging van beleid 
was radicaler dan de wijziging van praktijk!). 
In kleinere bedrijven, zoals in de agrarische 
sector, heeft de ondernemer een sleutelrol in 
de ontwikkeling van de onderneming. De 
ondernemer moet continue de veranderingen 
in de omgeving interpreteren en erop antici
peren. Dit is de basis van een leerproces, 
gericht op de overlevingsstrategie van de 
onderneming. In het oude landbouwkennis
systeem werden boeren geacht door middel 
van adaptief geprogrammeerd leren de voor
schriften te volgen uit de onderzoeksagenda, 
die rechtstreeks gekoppeld was aan de 
beleidsagenda van het kabinet en de EU. In 
een interactief innovatiemodel vragen kennis
creatie en kenniscombinatie om creatieve en 
expansieve leervormen, waarin de lerende 
ondernemer juist vraagtekens kan zetten bij 
exogene probleemdefinities. Sociale netwer
ken spelen hierbij een grote rol als bron van 
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elders ontwikkelde ervaringskennis. 
Ondernemers leren door met collega's en 
adviseurs ervaringskennis uit te wisselen en 
door slim nieuwe technologie te benutten die 
in hun 'kennisomgeving' voorhanden is. 

Werkgemeenschap 
Het voorgaande uitstapje naar leer- en 

zoekprocessen van ondernemers levert een 
beeld op van actief lerende mensen die hun 
sociale omgeving en hun kennisomgeving 
slim benutten. Ook op de werkvloer gaat dat 
verhaal deels op. Vaklieden en professionals 
leren van elkaar door het uitwisselen van 
ervaringskennis aan de koffietafel of in 
samenwerkingsprojecten. Een beroemd ver
haal is opgetekend door ·Orr, waarin ervaren 
reparateurs van kopieermachines een ogen
schijnlijk onoplosbaar mankement weten te 
repareren door met elkaar (en 'met de machi
ne') in gesprek te gaan over analoge pro
bleemsituaties uit het verleden. AI redenerend 
en vergelijkend wordt via trial and error een 
werkbare oplossing gevonden. De werkge
meenschap (in de literatuur meestal aange
duid in het Engels als community of practice) 
is het voertuig voor dergelijke uitwisselings
processen: mensen voelen zich thuis en er 
zijn impliciete afspraken over het delen van 
kennis en het ondersteunen van elkaar. Het is 
echter niet zo dat elke werkgemeenschap 
automatisch innovatief is. De werkgemeen
schap is het onderhandelingsplatform over 
gezamenlijke ervaringen en betekenis- en sta
tusverlening. Dit kan ook leiden tot conserve
ring van procedures en afspraken, waardoor 
nieuwe ideeën stuiten op onwil en ongeloof 
("zo doen wij dat hier niet"). Enerzijds hebben 
werkgemeenschappen routines nodig voor 
efficiënte productie en zekerheid, anderzijds 
is flexibiliteit nodig om veranderingen en uit
dagingen aan te kunnen. Verandering is 
bedreigend voor de status quo, maar tegelij
kertijd onontkoombaar. Meer innovatie bete
kent dat de sociale veiligheid in een werkge
meenschap niet meer gevonden kan worden 
in vaste handelingspatronen en omgangsvor: 
men. Investeren in het leerklimaat kan uit
komst uit het dilemma bieden: belangrijke 
ingrediënten hiervan zijn onder meer het 
leren van fouten, het waarderen van kritiek en 
het honoreren van inbreng vanuit de mede
werkers. 
Dit pleidooi voor investeren in de kwaliteit 
van de arbeid, als basis voor een leven lang 
leren op de werkplek, is geen alternatief voor 
investeren in beroepsonderwijs als star~ van 
een beroepsloopbaan. Onderwijseconomen 

hebben keer op keer aangetoond dat investe
ren in de jeugd en het stellen van een hoog 
ambitieniveau aan startkwalificaties een 
onmisbaar fundament is voor een hoog inno
vatiepotentieel in de beroepsbevolking. In dat 
opzicht kunnen we nog wat leren van de 
Scandinavische landen: waar we in Nederland 
al blij zijn als iedereen op zijn 25e een VMBO
diploma heeft (zie de discussienota van de 
PvdA van vorig jaar), ligt bijvoorbeeld in 
Denemarken het streefniveau op niveau 3 
(MBO-3 of secundair leerlingwezen). Het 
Deense model is dus niet alleen interessant 
vanwege een flexibeler ontslagrecht, maar 
plaatst dat in een bredere context van maat
schappelijke en individuele investeringen in 
vakmanschap. 

Investeren 
Stimuleren van innovatie vraagt om een 

combinatie van beleid, waarin plaats is voor 
interventies uit zowel lineaire als interactieve 
aanpakken. Ontwikkeling van nieuwe techno
logie kan alleen dan tot innovatie leiden als 
bedrijven en werkgemeenschappen voldoende 
flexibiliteit weten te ontwikkelen om die tech
nologie te absorberen en te combineren met 
bestaande kennis. Van het publieke bestel 
vraagt dat om investering van overheid 
samen met het bedrijfsleven in het beroeps
onderwijs (om te beginnen met een startkwa
lificatie op een hoog ambitieniveau), maar ook 
om investeringen in het leerklimaat binnen 
bedrijven. Een leven lang leren, gericht op 
innovatie en economische ontwikkeling, 
vraagt om investeringen in de kwaliteit van 
de arbeid. Innovatie vraagt om nieuwe vor
men van sociale veiligheid. 

De auteur is werkzaam bÜ Stoas, een kenniscentrum 

voor installatie, implementatie. ondersteuning en inte

gratie van e-Iearning toepassingen 




