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DE INTERNATIONALE
CONCURRENTIEKRACHT VAN
HET NEDERLANDSE
DELTATECHNOLOGIE CLUSTER

De zandmotor is een
aansprekend
voorbeeld van een
project dat
momenteel in
uitvoering is, met als
doel om kennis op te
doen op het gebied
van “bouwen met de
natuur”, om deze
kennis vervolgens
internationaal te
kunnen vermarkten

Over de rol van de thuismarkt, diepteinvesteringen van de overheid en het
verhogen van de aspiraties bij
bedrijven
Samenvatting
Water is wederom één van de speerpunten van dit
Kabinet. Deltatechnologie is een belangrijk pijler als
het gaat om “water”. In dit essay ga ik kort in op de
economische waarde van het Deltatechnologiecluster
in Nederland. Vervolgens ga ik in op de factoren die
de internationale concurrentiekracht van het cluster
bepalen. Met name de rol van de thuismarkt en van
vernieuwing en innovatie zijn in mijn ogen cruciaal.
Door een beter begrip over hoe een cluster zijn
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concurrentievermogen kan vergroten, kunnen
handvatten gevonden worden voor de overheid,
kennisinstellingen en individuele bedrijven, hoe hun
strategieen te versterken.
Met het essay hoop ik een bijdrage te leveren aan het
debat over hoe de Nederlandse concurrentiepositie
op het gebied van Deltatechnologie internationaal
verder uitgebouwd kan worden.
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De economische waarde van het
deltatechnologie cluster
Inleiding
Het Deltatechnologie-cluster omvat de deelmarkten
‘waterbouw’, ‘waterbeheer’ en ‘water en groen’, die ieder
zijn opgebouwd uit verschillende segmenten1. Zie inzet.
Waterbouw

Waterbeheer

(Duurzaam) baggeren

Integraal stroomgebiedbeheer

Waterkeringen en hoogwaterbestrijding Stedelijk waterbeheer
Kustontwikkeling/-beheer/

Bodemdaling en verzilting

landaanwinning
Rivierinrichting

Waterbodemvervuiling/-sanering

Havenontwikkeling en -beheer
Civiele techniek in de offshore
water en groen
Waterproductiviteit in relatie tot
voedselproductie
Waterverdeling en –kwaliteit (geen
drinkwaterbereiding)
Ecologie in deltagebieden
Alternatieve waterbronnen

het Deltatechnologie-cluster de belangrijke
kennisinstellingen voor toegepast onderzoek.

Omvang van Gebiedsinrichting
het deltatechnologie cluster
Het Nederlandse Deltatechnologie-cluster kent naar
schatting 450 organisaties die in één of meerdere van de
drie deelmarkten actief zijn. Van hen is circa vijftien procent
in het buitenland actief. Grote en bekende Nederlandse
spelers zijn: Boskalis, Van Oord, Arcadis, DHV, Fugro,
Grontmij, Royal Haskoning. De eerst genoemde twee zijn
gespecialiseerd in de waterbouw en met name in
baggerwerkzaamheden. De andere zijn bekende,
internationaal opererende ingenieursbureaus.

Economische betekenis
De totale omzet van het Nederlandse Deltatechnologiecluster exclusief intermediaire leveringen (ook wel
productiewaarde genoemd) komt uit op ongeveer zeven en
een half miljard euro, waarvan circa vier miljard euro in het
buitenland wordt behaald. Daarmee heeft Nederland naar
schatting een aandeel van zes procent op de totale
internationale Deltatechnologiemarkt, die in 2008 circa
honderdtwintig miljard euro bedroeg. De totale Nederlandse
werkgelegenheid in de sector wordt geschat op 32.300 FTE’s
(alle gegevens zijn ontleend aan Panteia/Blueconomy, 2010).
De deelmarkt ‘waterbouw’ is voor Nederland de
belangrijkste deelmarkt, gevolgd door achtereenvolgens de
deelmarkten ‘waterbeheer’ en ‘water en groen’ (zie Tabel 1).

De Nederlandse kennis- en onderwijsinfrastructuur op het
gebied van deltatechnologie is van oudsher sterk ontwikkeld.
Opleidingen op dit gebied worden onder andere
aangeboden bij de TU Delft, Wageningen University,
Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en bij diverse
hogescholen. De regionale waterbeheerders hebben met
STOWA hun kenniscentrum. Deltares en Alterra zijn voor

Tabel 1: Binnenlandse en buitenlandse omzet van het Nederlandse Deltatechnologiecluster, exclusief
intermediaire leveringen (in miljarden euro’s per jaar)
Binnenlandse omzet

Buitenlandse omzet

Totale omzet

Waterbouw

1,2

3,8

5

Waterbeheer

1,6

0,1

1,7

Water en groen

0,7

0,1

0,8

Deltatechnologie totaal

3,5

4

7,5

bron: combinatie van bronnen. Zie Panteia/Blueconomy (2010). De cijfers zijn exclusief intermediaire leveringen en omzet van toeleveranciers van
kapitaalgoederen en overige diensten.
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1. Delen van het hoofdstuk over de economische waarde van het deltatechnologiecluster zijn eerder gepubliceerd in de
H2O, nummer 22 2010.

Marktaandeel op de wereldmarkt
Met een wereldwijd marktaandeel van ongeveer veertig
procent is het Nederlandse cluster een sterke speler in de
deelmarkt ‘waterbouw’. Boskalis en Van Oord zijn de
belangrijkste Nederlandse spelers. ‘Baggeren/duurzaam
baggeren’ vormt het belangrijkste segment binnen de

‘waterbouw’, goed voor veertig procent van de binnenlandse
en tachtig procent van de buitenlandse omzet.
‘Waterkeringen en hoogwaterbestrijding’ is een segment dat
nationaal belangrijk is, maar internationaal nog relatief
weinig omzet genereert. Zie Figuur 1. De verwachting is
echter dat de vraag in dit segment wel zal toenemen.

Figuur 1: geschatte omzetverdeling “waterbouw” over segmenten (N=50)
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Met een omzet van 1,7 miljard euro, hetgeen neerkomt op
een marktaandeel van zo’n twee procent, is Nederland in de
deelmarkt ‘waterbeheer’ internationaal geen grote speler.

buitenland

‘Integraal stroomgebiedbeheer’ en ‘stedelijk waterbeheer’
zijn de belangrijkste segmenten. Van de binnenlandse omzet
wordt veertig procent behaald met ‘stedelijk waterbeheer’ en
ruim dertig procent met ‘integraal stroomgebiedbeheer’.

Concurrentievermogen
Het wezen van concurrentievermogen
In het tweede deel van dit essay ga ik in op
concurrentievermogen. Waarom zijn bepaalde sectoren in
bepaalde landen in staat tot verbetering en bereiken zij een
sterkere positie op de wereldmarkt? Michael Porter
beantwoordt deze vraag door het in beeld brengen van
vier belangrijke eigenschappen van concurrentievermogen
(bewerkt door Blueconomy): 1) factorvoordelen; 2) clusters
en aanverwante clusters; 3) thuismarkt en 4) binnenlandse
concurrentie en innovatie.

Figuur 2: De ruit van concurrentievermogen (bron: M.
Porter, bewerkt door Blueconomy)
!
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1. Factorvoordelen
Factorvoordelen: de ervaringen van eeuwenlang
leven in een laaggelegen delta
Factorvoordelen zijn voordelen die een land of sector heeft
op grond van historische kenmerken zoals klimaat,
grondstoffen, locatie en scholing van de arbeidskrachten
(productiefactoren). Nederland heeft bijvoorbeeld een sterk
transportcluster op grond van een centrale ligging binnen
Europa, een netwerk van waterwegen, de efficiëntie van de
Rotterdamse haven en de vaardigheden van de
Nederlanders, opgedaan in de loop van onze lange
maritieme geschiedenis. Zo heeft ook het
deltatechnologiecluster een sterke positie op grond van
onze ervaringen met ‘man-made low country’.
In geavanceerde factorvoordelen moet voortdurend
worden geïnvesteerd
Naast deze zogenaamde ‘basic factor’ zijn ook ‘advanced
factors’ van belang zoals moderne ICT-infrastructuur,
hooggeschoolde arbeidskrachten en universitaire
onderzoeksinstituten in gespecialiseerde disciplines. Typisch
aan geavanceerde en gespecialiseerde factoren is dat ze
nauwelijks worden ‘geërfd’, maar voortdurend moeten
worden gecreëerd (dit in tegenstelling tot basic factors die
wel overerfbaar zijn). In Nederland zijn de volgende
advanced factors aanwezig: er is een grote arbeidsvoorraad
van kundige en wel opgeleide mensen actief; er is kapitaal
beschikbaar en er is een goed aanbod van opleidingen in
het deltatechnologiecluster van lager tot hoger niveau. Ook
zijn er gespecialiseerde onderzoeksinstituten waarvan
Deltares en Alterra de bekendste zijn.
In een sterk cluster investeren overheid en
toonaangevende bedrijven samen in geavanceerde
factorvoordelen
In bijna elke succesvolle concurrerend cluster nemen
toonaangevende bedrijven expliciete stappen om
gespecialiseerde factoren als personeel, wetenschappelijke
kennis of infrastructuur te creëren. In het
deltatechnologiecluster is dit ook gebeurd in de vorm van
initiatieven om gezamenlijk de arbeidsmarkt te stimuleren
en bijvoorbeeld met de oprichting van het NWP.
2. Clusters en gerelateerde clusters
Clusters zijn motoren achter regionale en nationale
economieën
Clusters zijn geografische concentraties van onderling
verbonden bedrijven, gespecialiseerde toeleveranciers,
service verlenende bedrijven en firma’s in verwante
bedrijfstakken en daarmee samenhangende instellingen
(bijv. universiteiten, onderzoeksinstellingen), die met elkaar
concurreren maar ook met elkaar samenwerken2. Clusters
zijn vaak de motor achter een grootstedelijke of regionale
economie. In Nederland is het bijvoorbeeld het
tuinbouwcluster bekend evenals bijvoorbeeld de activiteiten
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in en om de haven (maritieme cluster). Succesvolle clusters
kennen een dicht netwerk van voortdurende veranderende
relaties en bindingen. Deltatechnologie voldoet aan deze
definitie.
Clusters met ‘prestige’ hebben aantrekkingskracht
op mensen en investeringen
Een cluster met prestige oefent aantrekkingskracht uit op
arbeid en kapitaal. Instituties, personen en waardesystemen
verlenen prestige aan clusters. In Nederland heeft ‘water’
voor de meeste mensen een positieve bijklank. Sinds
kroonprins Willem-Alexander zich met watermanagement
bezig houdt is de herkenbaarheid en het aanzien van de
sector zichtbaar toegenomen. Dit enthousiasmeert mensen
en bedrijven om te kiezen voor deze sector, een sterk
deltatechnologiecluster betekent voor velen “grote kansen”.
Landen zijn meestal concurrerend in activiteiten die door
mensen bewonderd worden of waarvan zij afhankelijk zijn
– de activiteiten waaruit de helden van het land
voortkomen. Denk aan Bill Gates als de personificatie van
de ICT-technologie en het ondernemerschap als icoon voor
Figuur 3: Clusters in het zonnestelsel. Geografische
concentraties van onderling verbonden planeten.

de Amerikanen. De uitdaging is dus om het prestige van
het deltatechnologiecluster te vergroten, hiermee mensen
en investeringen aan te trekken waardoor het cluster nog
meer prestige krijgt, een soort opwaartse spiraal dus.
Nationale Kampioenen versterken het prestige van
een cluster en verhogen de groei
Een belangrijke bijdrage aan het prestige van een cluster is
de aanwezigheid van Nationale Kampioenen. Nationale
kampioenen zijn boegbeelden voor een sector. Zo staan de
farmaceutische bedrijven Hoffmann-La Roche, Ciba Geigy
en Sandoz symbool voor de koploperpositie van
Zwitserland in de wereld op dit gebied. In de Nederlandse
deltatechnologie hebben we ook enkele van deze
kampioenen, te denken valt aan Boskalis en van Oord. De
rol van deze boegbeelden in de beeldvorming en uitstraling
van een sector is dus niet te onderschatten. Stel dat deze

bedrijven zouden wegvallen, samengaan of overgenomen
zouden worden, dan zou de voorbeeldfunctie dus ook
verdwijnen. In die zin zou moderne industriepolitiek dus
kunnen gaan over het behoud van boegbeelden voor
clusters die belangrijk zijn in ’s lands economie. Dit kan een
rol spelen bij eventuele overnames door buitenlandse
bedrijven, zoals recentelijk de discussie rondom Draka
speelde.
Expansie ontstaat op de grenzen van succesvolle
clusters
De ontwikkeling van clusters is doorgaans bijzonder
levendig op de grens tussen clusters. Daar versmelten
inzichten, vaardigheden en technologie van verschillende
werkterreinen tot nieuwe ondernemingen. Nederland heeft
enkele aan de deltatechnologie gerelateerde clusters waarin
ons land eveneens sterk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
landbouw en de voedselketen; energie; het maritieme
cluster, gezondheid; watertechnologie; ICT; geoinformatica; sensortechnologie; procestechnologie
enzovoort. Bij het zoeken naar concurrentievoordeel is dus
duidelijk dat we het vizier moeten richten op de grenzen
van deltatechnologie en deze clusters.

dat andere landen volgen met het kopen van producten of
diensten uit een bepaalde sector als de onderliggende
waarden zich verspreiden (in geval Denemarken: milieu)3.
Exporteerbare waarden
We moeten ons derhalve twee vragen stellen: welke
‘waarden’ hebben we in Nederland waardoor we sterk zijn
geworden in het deltatechnologiecluster en welke van deze
waarden worden naar verwachting in de wereld nagevolgd
(en creëren dientengevolge een afzetmarkt voor
Nederlandse producten en diensten). Deze waarden zijn
volgens mij de behoefte aan (water)veiligheid en de
behoefte aan leefbaarheid in delta’s. Veiligheid en
leefbaarheid dus.

Kansrijke clusters
Sommigen vinden deze begrippen te ruim en willen dat de
kansrijke clusters veel preciezer gedefinieerd worden.
Echter, naar mijn mening is het onmogelijk om op
voorhand aan te geven welke producten en diensten “het
gaan maken”. Dit is veelaleer de uitkomst van een
langdurige concurrentieslag. In een concurrerende
thuismarkt ontstaat een slag waarin die bedrijven die zich
het snelst en het best weten aan te passen aan de wensen
3. De thuismarkt en “exporteerbare waarden”
van consumenten zullen zegevieren. Het is voor bedrijven
dus zaak de concurrentie aan te gaan, flexibel te zijn in de
De thuismarkt als voorspeller van de wereldvraag
bedrijfsvoering (snel kunnen aanpassen aan de marktvraag),
Clusters blijken een
en de internationale markt
Figuur 4: Een drijvend gebouw van het Wateratelier.
concurrentievoordeel te
op te gaan. In dit essay
Wordt Nederland de belangrijkste thuismarkt voor
kunnen verwerven als de
beredeneer ik dat er kansen
drijvend wonen en bouwen? Wordt de behoefte waarin
thuismarkt een goede
liggen in de gebieden
voorspeller blijkt te zijn van hiermee voorzien wordt, internationaal nagevolgd?
“waterveiligheid en
de ontwikkeling van de
leefbaarheid in delta’s”,
wereldmarkt. De omvang
maar dat de bedrijven die
van de thuismarkt is daarbij
succesvol zullen zijn zelf
veel minder belangrijk dan
zullen moeten ontdekken
het karakter van de vraag
welke producten en diensten
in eigen land. Bedrijven
hierbinnen succesvol
verwerven een gunstige
worden. Vernieuwing is
concurrentiepositie als de
daarbij een cruciaal
binnenlandse klanten tot de
onderdeel.
meest ontwikkelde en
veeleisende kopers van het
4. Vernieuwingsdrang
product of de dienst
en innovatie
behoren. Zij dwingen
bedrijven om aan hoge
Het belang van “backing
normen te voldoen, zetten
winners”
ze aan tot verbetering,
innovatie en versterking
Veel van het Nederlandse
van meer geavanceerde segmenten. Dit geldt dus wel in die innovatiebeleid is sterk gericht op de logica van backing
situaties waarin deze hoge eisen nagevolgd worden door
winners: toekomstig succes bouwt vaak voort op huidig
andere landen. Het Deense milieubewustzijn heeft
succes, zodat huidige succes voorspellende waarde heeft
bijvoorbeeld geleid tot een concurrentievoordeel op het
voor toekomstig succes. Hiervoor is natuurlijk veel te
gebied van onder meer windmolens. Meer algemeen geldt, zeggen, en er bestaat naar mijn mening dan ook geen goed

2. De afbakening van clusters is vaak lastig, zo ook bij het deltatechnologiecluster. Vaak is niet helemaal duidelijk wanneer
er nog sprake is van een sterke verbinding tussen bedrijven en het cluster en waar de grenzen van clusters liggen.
Bovendien ontwikkelen grenzen zich voortdurend. Een ander manco is dat het begrip cluster dwars gaat door de
gebruikelijke indelingen in bedrijfstakken en sectoren. Om die reden is het moeilijk om betrouwbare cijfers van een cluster
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paraat te krijgen.
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innovatiebeleid waarin niet nauw wordt samengewerkt met
de bestaande succesvolle ondernemingen.

vooral de vraag op. Het antwoord is een zoektocht voor ons
allen.

Het belang van nieuwkomers
Door met het beleid van ‘backing winners’ in te zetten op
gevestigde successen bestaat echter ook het risico dat de
overheid inzet op gevestigde belangen4. Ze heeft de kennis
en steun van bedrijven nodig bij het opzetten van goed
gerichte innovatieprogramma’s. Het risico bestaat dat het
beleid ingekleurd raakt door het perspectief en het belang
van die gesprekspartners. Het beleid van backing winners
draagt het gevaar in zich van de bevestiging van bestaande
structuren, instituties en belangen, met uitsluiting van vaak
kleinere en juist sterk innovatieve buitenstaanders en van
innovaties die creatief destructief zijn5. Dat risico bestaat
dus ook bij het benoemen van de innovatieonderwerpen
via de Raad voor de Delta waarin afgevaardigden uit de
sector en de overheid gezamenlijk de
innovatieonderwerpen benoemen. De vraag is dus hoe met
innovatiebeleid ook ruimte gegeven kan worden aan
nieuwe, niet –gevestigde bedrijven. In dit essay werp ik

Waarom overheidssubsidies voor innovatie in de
praktijk niet goed werken
Gesteld dat we er in slagen om in een combinatie van
backing winners en nieuwkomers tot goede innovatieve
ideeën te komen, dan speelt ons vaak parten dat deze
ideeën niet tot uitvoering komen als gevolg van een woud
van regels en voorwaarden. Subsidieregelingen waarin de
overheid (co)financier is hebben altijd te maken met tal van
eisen ten aanzien van de rechtmatigheid van betalingen en
de verantwoording van middelen. Deze eisen verhouden
zich slecht tot het wezenskenmerk van innovatie:
onzekerheid. Onzekerheid ontstaat wanneer men niet alle
mogelijke gebeurtenissen kent en men geen kansberekening
kan maken. Dat geldt typisch voor toekomstige
uitvindingen: die veranderen de mogelijkheden, welke dus
vooraf niet bekend en ook niet te voorspellen zijn.
Onzekerheid en innovatie vergen dat men een open mind
heeft voor wat er uit mag komen. Dat vereist vervolgens
weer dat men niet succes en beloning afstemt op wat

Figuur 4: Artist impression van de een van de varianten van de Afsluitdijk als onderdeel van de prijsvraag. De overheid
heeft hier een creatief proces doorlopen om met marktpartijen en kennisinstellingen, in competitieverband te komen tot
goede ideeën. Momenteel neigt de besluitvorming richting een veel soberder variant vanwege geldgebrek. Bij het realiseren
van innovatieve projecten zijn er dus vele hobbels in het proces van begin tot einde te nemen. Is de overheid hier te
kortzichtig of zijn de ideeën simpelweg niet goed genoeg?

3. Een ander voorbeeld hiervan komt uit Japan. Japanse consumenten wonen bijvoorbeeld vaak in kleine dichtbevolkte huizen en
hebben te maken met hete, vochtige zomer en dure elektriciteit. In antwoord op deze omstandigheden hebben Japanse
bedrijven baanbrekend werk geleverd op het gebied van stille airconditioning. Ook in andere delen van de wereld zijn veel
plaatsen waar mensen dicht op elkaar wonen en het klimaat broeierig warm is. Japanse ondernemingen kunnen deze markt
goed bedienen op basis van een behaald voordeel in de thuismarkt.
4. Bij innovatieprogramma’s schuiven typisch die bedrijven aan die goed in staat zijn hun belangen te articuleren, die reeds de
benodigde partners hebben, die de tijd hebben zich in te zetten voor het langdurige proces van het opzetten van
innovatieprogramma’s en die over de nodige middelen beschikken. Dit zijn veelal de grotere bedrijven en niet de
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vernieuwende kleine bedrijven die hiervoor de tijd en middelen ontbreken.

verwacht wordt. De open mind wordt bedreigd door
inhoudelijke specificatie vooraf van producten en prestatie
(deliverables) die moet worden geleverd als conditie voor
uitkering van een subsidie. Kortom, innovatie vereist een
andere manier van omgaan met subsidieregelingen,
verantwoording en afrekening. De manier waarop
momenteel innovatieregelingen worden ingericht smoren
vernieuwing dikwijls in de kiem.
Wat is de rol van de overheid wel?
De primaire taak van de overheid bij innovatie is en blijft
investeren in de advanced factors, dat wil zeggen: onderwijs
en onderzoek. Dit zijn lange termijn investeringen. Maar
naast deze investeringen heeft de overheid, als het gaat om
deltatechnologie, nog een belangrijke mogelijkheid om
innovatie aan te jagen. De Nederlandse overheid is de
belangrijkste consument als het gaat om deltatechnologie.
De overheid kan de meest veeleisende vrager op de
thuismarkt worden, ten aanzien van die waarden die
exportbaar blijken (zie eerder).
De overheid moet concurrentie
organiseren, vooral op
innovatiekracht
De overheid doet er goed aan zoveel
mogelijk gebruik maken van de zegeningen
van concurrentie. Binnenlandse
concurrentie zet bedrijven onder druk om te
innoveren en te verbeteren. Binnenlandse
bedrijven concurreren onderling niet alleen
om marktaandeel, maar ook om mensen,
technische voorsprong en misschien wel
belangrijker de bragging rights, het recht je de
beste te mogen noemen. Dus, hoe intenser de
concurrentie, hoe beter. De concurrentie moet dan wel op
de juiste zaken worden gericht: daar waar het mogelijk is
om output te specificeren moet concurrentie op een
combinatie van kwaliteit en prijs worden gericht (DB/
DBM/DBFM). Daar waar vernieuwing gewenst is, kan
beter nagedacht worden over het opzetten van partnerships
of allianties en opzetten van concurrentie hieromtrent.
De overheid als innovatiepartner. Snelheid en
daadkracht mag omhoog
De overheid moet dus partner zijn, mogelijk zelfs de leiding
nemen, in innovatie in het deltatechnologiecluster. Ten
aanzien van de rijksoverheid kan gesteld worden dat zij in
ieder geval inziet dat zij een belangrijke rol heeft ten
aanzien van innovatie, die onder andere wordt uitgevoerd
via het Netwerk Deltatechnologie. Bij de waterschappen
lopen initiatieven om innovatie gezamenlijk verder te
brengen. Dit is een goed initiatief waarbij de snelheid van
handelen wel omhoog mag.

De huidige manier van innoveren is nog veel te
lineair
Om tot nieuwe inzichten te komen is samenwerking nodig
tussen mensen met verschillende kennis, competenties en
middelen; tussen overheid, kennisinstellingen en
marktpartijen. In de afgelopen jaren heeft het idee van
open innovatie terrein gewonnen. Daar wordt mee bedoeld
dat bedrijven niet in isolement moeten proberen te
innoveren, maar in samenwerking met anderen. Dat geeft
efficiënties van schaal en scope en – vooral van belang bij
innovatie – een grotere diversiteit en flexibiliteit voor de
nieuwe combinaties. Het is mode om ‘open innovatie’ mooi
te vinden, maar in werkelijkheid is men er slecht toe in
staat, bij de overheid en het bedrijfsleven. Het
deltatechnologiecluster vormt hierop geen uitzondering.
Nog teveel wordt gewerkt vanuit een beleidswens, die
vervolgens wordt uitgewerkt door de gevestigde
overheidsdiensten en onderzoeksinstellingen. Dat heeft dus
meer het karakter van het oude lineaire innoveren.
Wat is de rol van het bedrijfsleven?
Innovatie is duidelijk verbonden aan
ondernemerschap. Uiteindelijk moet een
belangrijk deel van het creatief vernuft van
ondernemers en ondernemingen komen. De
WRR stelt echter vast dat het met het
ondernemerschap in Nederland niet best
gesteld is, met name op het punt van de
ambitie. Het strekt te ver voor dit essay om
alle ins en outs hiervan te bespreken, maar
oorzaken kunnen gevonden worden in de
vergrijzing van de bevolking (jonge mensen
zijn ambitieuzer, oudere mensen zijn meer
gehecht aan zekerheden) en zekere zelfgenoegzaamheid.
Dit gebrek aan ambitie is moeilijk op korte termijn op te
lossen, en is daarmee een gegeven voor de korte termijn
strategie. Dat wil niet zeggen dat op middellange termijn
acties ondernomen kunnen worden om dit paradigma te
veranderen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van
rolmodellen (positieve aandacht voor ondernemers van
snelgroeiende ondernemingen, ‘the American dream’);
aansprekende projecten (DDD2012) en het verhogen van
de aspiratieniveaus in het onderwijssysteem (het opheffen
van de ‘zesjescultuur’).
Bedrijven kunnen kennis en innovatiekracht ook uit
andere werelddelen halen
Waar grote bedrijven vroeger internationaliseerden voor
groei van omzet en voor een uitweg uit verzadigde
markten, gebruiken zij nu in toenemende mate
internationalisering als een proces van ontdekking en
innovatie. Dat is ook een van de redenen waarom grote

5. De beroemdste van de innovatie-economen, Joseph A. Schumpeter, kenmerkte innovatie als ‘creatieve destructie’, waarbij
oude producten, (productie)methoden en productiemiddelen worden vervangen door ‘nieuwe combinaties’. Naarmate een
innovatie meer bestaande competenties dreigt te vernietigen, zullen de bestaande bedrijven en instellingen niet geneigd zijn de
innovatie en diffusie ter hand te nemen.
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bedrijven hun R&D voor een deel in andere landen
plaatsen, om van het innovatiepotentieel aldaar te
profiteren. Zo heeft Arcadis een duidelijke landenstrategie
met naast in Nederland bijvoorbeeld een sterke foothold in
de Verenigde Staten als het gaat om Deltatechnologie en
waterbeheer. Behalve het feit dat er toegang is tot een grote
thuismarkt, is de aldaar aanwezig kennis en het
innovatiepotentieel een belangrijke strategische overweging
geweest.
Als bedrijven niet zelf in een innovatieproject
willen investeren, vergeet het dan maar....
Uit een rondetafel die ik in 2010 heb gehouden met
vertegenwoordigers van het Deltatechnologiecluster blijkt

dat bedrijven met name enthousiast zijn over Building with
Nature, Flood Control 2015 en de IJkdijk. De bedrijven en
instellingen die participeren hebben zélf het initiatief
genomen om op deze thema’s te innoveren, juist omdat ze
verwachten hiermee concurrentievoordeel te kunnen
behalen. Bedrijven zijn beter in staat om dit in te schatten
dan de overheid. Het feit dat ze bereid zijn substantieel
mee te betalen, geeft aan dat ze hier niet alleen uit
defensieve redenen bij betrokken zijn6. Bovendien blijkt er
vooral enthousiasme te zijn over innovatietrajecten die tot
doel hebben om kennis te laten materialiseren. Daarmee
bedoel ik dat kennis wordt omgezet tot een tastbaar
product of dienst, dat te verkopen is.

Slotbeschouwing
In dit essay heb ik een model van Porter gebruikt om te
begrijpen waardoor bepaalde sectoren en clusters
concurrentievoordeel weten te behalen, en dit model
toegepast op deltatechnologie. Duidelijk wordt dat er veel
knoppen zijn om aan te draaien, en dat de interactie tussen
deze knoppen groot is. Uiteraard heb ik in dit essay niet de
ambitie gehad om een allesomvattende strategie te
ontwerpen. Bij het maken van een strategie is de eerste
vraag voor wie? Uiteindelijk zullen er vele strategien
ontworpen worden, voor individuele bedrijven, voor
kennisinstellingen en voor diverse overheidsgremia. De
optelsom van deze strategien, en met name de mate van
succes die men heeft bij de uitvoering er van, zal bepalen

welke kant het Nederlandse deltatechnologiecluster uit zal
gaan. Kunnen we dan de gezamenlijke energie niet
bundelen? jawel, door zoveel mogelijk een
gemeenschappelijk toekomstbeeld te scheppen worden de
strategien van de individuele partners gericht. Een
toekomstbeeld voor 2025 moet een wenkend perspectief
zijn. Bijvoorbeeld Nederland als kennishub in de wereld als
het gaat om deltatechnologie. Met een veeleisende
thuismarkt maar evengoed betrokkenheid van Nederlandse
bedrijven bij aansprekende projecten in buitenlandse
delta’s. Waarachtig een samenwerkend cluster met
aspiraties. Gezien de initiatieven in het laatste decennium
zijn er tekenen genoeg dat we op de goede weg zijn.

!
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6. In de praktijk blijken bedrijven vaak deel te nemen aan gezamenlijke innovatieprojecten om de goede relatie met het ministerie in
stand te houden, hun onderzoeksintensiteit te behouden en/of zich in te dekken tegen het risico dat concurrenten van het onderzo0ek
zouden kunnen profiteren: overwegende defensieve redenen dus. Bedrijven leveren zelden hun beste wetenschappers en ingenieurs aan
samenwerkingsprojecten en geven vaak veel meer geld aan eigen onderzoek op hetzelfde gebied uit. De waarde van gezamenlijk
onderzoek is wèl dat het belang van bepaalde technische ontwikkelingen aangeeft en eigen bedrijfsonderzoek in die richting stimuleert.

