MASSA = KASSA
HOE DE MASSAMARKT VOOR ECO-INNOVATIES
EN GREEN TECH OP GANG TE BRENGEN?
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„The best way
to have a good idea
is to have a lot of ideas.“
Linus Carl Pauling, Nobel Prize winner
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DE OPBOUW VAN EEN INOVATIESYSTEEM
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INTRODUCTIE OP INNOVATIE
Innoveren en het op de markt brengen van
nieuwe producten is geen eenvoudige zaak. Vele
stadia moeten doorlopen worden en elk stadium
bergt het risico van “einde oefening” in zich.
Voor innovaties gericht op duurzaamheid geldt
dit nog eens in het kwadraat. Zogenaamde Ecoinnovaties en Green Tech producten zijn vaak
hard nodig om een bijdrage te leveren aan de
duurzaamheidsdoelstellingen maar hebben een
lastig eigen verdienmodel.
De positieve effecten zijn vaak van
maatschappelijke aard: minder fijnstof uitstoot,
een lagere CO2-uitstoot zijn baten die er voor de
maatschappij toe doen, maar in de business case
niet.
In deze publicatie gaan we in de vraag hoe
dergelijke maatschappelijk zo gewenste
innovaties vooruit geholpen kunnen worden.
De vragen die in deze publicatie centraal staan
zijn:
§ Wat is innovatie in essentie?
§ Welke fasen onderscheidt men bij innoveren?
§ Hoe breng je innovaties naar de markt?
§ Hoe bouw je een goed innovatiesysteem op?

§ Wat is het probleem van de valley of death en
hoe kun je hier oplossingen voor vinden?
§ Wat is de meest geëigende en meest
effectieve manier om eco-innovaties en green
tech te ondersteunen vanuit de overheid?
Geredeneerd vanuit deze vragen is dit boek
uitgewerkt in drie hoofdstukken:
1. Innovaties: opbouw en ontwikkeling van een
goed innovatiesysteem.
2. Financiering: financiering als voeding voor
innovaties.
3. Beleid: overheidsbeleid ter ondersteuning
van innovaties

Wat is innovatie?
Een innovatie zou kunnen worden gezien als
nieuwe kennis, die vorm heeft gekregen in een
nieuwe technologie, een nieuw product of een
een nieuwe dienst. Anderen beargumenteren
weer dat een innovatie pas daadwerkelijk een
innovatie is als het een werkend apparaat is dat
verkocht wordt, anders is het slechts een
inventie.

1. INNOVATIE
Opbouw en ontwikkeling
van een goed
innovatiesysteem

3. BELEID
Overheidsbeleid ter
ondersteuning van
innovaties
2. FINANCIERING
Financiering als voeding
voor innovaties

DE ONTWIKKELING VAN INNOVATIES
INTRODUCTIE IN HET GEBRUIK VAN PRODUCTFASEN
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Bij het vormgeven van innovaties is het nuttig
om onderscheid te maken tussen productfasen.
Wij onderscheiden zes productfasen.
R&D onderzoeksfase: de fase van inventie en
uitvinding.
Prototype/pilot: de fase waarin gekeken wordt
of de inventie ook werkend kan worden
gemaakt (kan het technisch?).
Marktvoorbereiding/demonstratie: de fase van
grootschalige demonstratie aan potentiele
gebruikers, ervaring opdoen in specifieke
omstandigheden (bijv. klimaat) en bedoeld om
de kostprijs omlaag te krijgen.

Opschalingsfase: de fase waarin het
verkoopvolume moet gaan oppakken en
positieve cash-flow gegenereerd moet gaan
worden.
Beheerfase: consolidatie van marktaandeel en
vernieuwing van bestaande product.

bron: Teamanalyse

Marktintroductie/nichemarkt: de fase van
introductie op de markt, meestal nichemarkten
omdat het product/dienst/technologie nog niet
concurrerend is met bestaande alternatieven.

DE ADOPTIE VAN INNOVATIES DOOR GEBRUIKERS
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INTRODUCTIE VAN DE DE BELL-CURVE VAN ROGERS
Uit onderzoek van veel casussen blijkt dat de
adoptie van innovatie door gebruikers geleidelijk
gaat, van kleine groepen (innovatoren – links)
naar de massa.
Innovatoren/innovators: dit zijn risiconemers die
de wens hebben nieuwe dingen te gebruiken,
zelfs als ze mogelijk niet functioneren. Ook
hebben ze daarvoor de middelen.

bron: E. Rogers. Diffusion of innovation, 1962 (2003)

Vroege gebruikers/early adopters: zijn selectief
in welke nieuwe dingen men gaat gebruiken.
Deze mensen worden door anderen gezien als
“degenen die je moet volgen voor nieuwe
informatie”.

0,45"

0,4"

0,35"

0,3"

0,25"

0,2"

0,15"

Vroege meerderheid/early majority: nemen de
tijd alvorens een nieuwe dingen te adopteren. Ze
zijn bereid iets nieuws te proberen zolang ze
begrijpen hoe dit past in hun levens(stijl).
Late meerderheid/late majority: kopen nieuwe
dingen onder druk van de groep, de nieuwe
normen of nieuwe economische realiteit. De
meeste onzekerheden omtrent gebruik moeten
zijn weggenomen.
Achterblijvers/laggers: zijn traditioneel en
nemen beslissingen op basis van eigen
ervaringen in het verleden. Ze zijn vaak niet in
staat om grote risico’s te nemen.
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OPKOMST EN STABILISATIE VAN INNOVATIES
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DE INNOVATIEFASE EN DE DIFFUSSIEFASE
INNOVATIE

DIFFUSSIE
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bron: E. Rogers. Diffusion of innovation, 1962 (2003), teamanalyse
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DE INNOVATIEFASE
LEREN, LEREN EN NOG EENS LEREN

bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010

Learning by research. Ook wel “zoekend leren”
genoemd, is vooral het kennisontwikkelingsproces dat plaatsvindt aan
universiteiten en onderzoekslaboratoria van
bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het betreft
zuiver wetenschappelijk onderzoek en
toepassingsgericht onderzoek (R&D).
Learning by doing en Learning by using, of
“ervaringsleren” is een ander proces. Het gaat
hier om leren in de praktijk.
Door met de technologie te werken, die te
gebruiken en te observeren in de praktijk, wordt
kennis vergaard die niet in de laboratoria wordt
gegeneerd. Dit ervaringsleren is een belangrijk
proces om de innovatie te verbeteren tijdens de
demonstratiefase en nadat het op de
(niche)markt is geïntroduceerd. Bij ervaringsleren
is de gebruiker van de innovatie van groot
belang. Deze gebruiker wordt direct
geconfronteerd met de minpunten van de
innovatie. Ontwikkelaars leren van de ervaringen
van de gebruiker en verbeteren de innovatie,
zodat volgende generaties van de innovatie
minder gebreken vertonen en beter zijn
afgestemd op de wensen van de gebruiker.
De vroege betrokkenheid van de gebruiker is
daarom cruciaal in het innovatie- en
diffusieproces.

INNOVATIE FASE

learning
by using

learning by
doing
learning
by
research

DE DIFFUSIEFASE
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RELATIEF VOORDEEL, LAGE COMPLEXITEIT EN HOGE COMPTABILITEIT

De kern van het model van Rogers is dus dat
het voordeel dat een afnemer verwacht te
hebben van een nieuwe technologie dient op
te wegen tegen de eventuele complexiteit en
de mogelijke problemen rond inpassing.
Ad 1) Relatief voordeel. Innovatieve
producten leveren in het begin zelden een
voordeel op t.o.v. bestaande producten.
Diffusie begint daarom meestal in nichemarkten, daar waar deze comparatieve
nadelen minder zwaar wegen. Zo is de
opkomst van de mobiele telefoon ontstaan
langs de route van mobiele communicatie bij
politie, brandweer, ambulance en leger

en pas na een jaar of 20 was de technologie
dusdanig uitontwikkeld (en goedkoper
geworden!) dat deze naar de massamarkt kon
doorgroeien.
Een ander voorbeeld is de diffusie van
elektrische auto’s, welke nu nog een aantal
belangrijke nadelen kennen t.o.v. de
brandstofmotor: hogere aanschafprijs;
beperkte actieradius en zorgen bij de
gebruiker om een lege accu.
Ad 2) Complexiteit laag. Voor gebruikers is
van belang dat de complexiteit van gebruik
niet te hoog is. Een apparaat moet eenvoudig
te bedienen zijn. Een deel van het succes van
Apple is te verklaren door het intuïtieve
gebruik van iPhone, Ipad en Ipod. Dit
vergemakkelijkt de overstap.
Ad 3) Comptabiliteit hoog. Innovatieve
producten die goed passen binnen de
bestaande manier van handelen van
gebruikers worden sneller geadopteerd/
Een goed voorbeeld is het gebruik van (groen)
gas t.b.v. mobiliteit. Er is reeds een landelijk
dekkend netwerk van cng-stations dat
gebruikt kan worden om te voorzien van
groen gas en de consument is al bekend met
het gebruik van gas. Dit vergroot de kans op
adoptie van dit product.

Symbolische werking bij adoptie
Maar naast deze functionele nadelen zijn bij
adoptie ook symbolen van belang. De
symbolen weerspiegelen zaken zoals de
identiteit en sociale status van een persoon.
Daarbij is het signaal niet alleen gericht op de
vorming van het beeld dat bij anderen leeft,
maar met de aanschaf en het gebruik van
producten geven we ook vorm aan hoe we
ons zelfs zien (onze eigen identiteit). De
adoptie van een elektrische auto geeft
bijvoorbeeld mogelijk het signaal af dat we
een milieuvriendelijk persoon zijn. Dit kan de
adoptie van dit type auto aantrekkelijk maken
voor ieder die graag “groen” wil zijn in de
ogen van zichzelf of van een ander. Ook kan
het bijvoorbeeld het signaal afgeven dat men
“vernieuwend” is.

bron: Tijdschrift Vervoerswetenschap, april 2015; Keizer, Noppers en Steg.; Hekkert en Ossebaard, de
innovatiemotor, 2010; teamanalyse

Adoptie van innovaties
Volgens Rogers zijn voor adoptie drie
elementen van belang:
1) Relatief voordeel. Welk voordeel levert
het product t.o.v. bestaande producten, in
termen van kosten of additionele
functionaliteit?
2) Complexiteit. Geeft aan hoe moeilijk het is
om met nieuwe technologie te kunnen
werken.
3) Comptabiliteit. Zegt iets over het passen
van de innovatie in de huidige manier van
handelen.
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KOSTPRIJSDALING
NODIG VOOR ADOPTIE VAN INNOVATIES

bron: E. Rogers. Diffusion of innovation, 1962 (2003), teamanalyse

Kostprijsontwikkeling
Hiernaast is het typische verloop van de
kostprijs van een product te zien. Naarmate
de technologische ontwikkeling verder is en
de aantallen groter worden daalt de
kostprijs. Door een (geleidelijke) daling van
de kostprijs neemt de potentiele markt toe,
aangezien een groter deel van de markt in
staat is of bereid is de vraagprijs te betalen.
Kostprijsreductie van nieuwe innovaties is
daarom een cruciaal onderdeel van het
innovatieproces. Een mooi voorbeeld
hiervan is de kostprijsdaling van wind op zee,
als gevolg van technologische
ontwikkelingen (o.a. grotere molens,
kabelgoten en andere besparingen) en
aantallen (grotere windparken en daardoor
lagere kosten per windmolen/kWh).

= kostprijsontwikkeling

MARKTINTRODUCTIE EN OPSCHALING
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18. Product van de markt halen of omvormen naar 2e generatie

17. Productieproces standaardiseren

16. Dienstverlening verbeteren

15. Switch van niche-markt naar andere markten (massa=markt)

14. Productmodellen uitbreiden

13. Productievolume verhogen en marktfit verbeteren

12. Introductie product in niche-markt

11. Pilot bij eerste klant in een markt draaien

10. Product in proeftuin integreren

Proces in operationele omgeving simuleren
Product complementeren en kwalificeren
Product demonstreren en gereed voor marktintroductie
7.
8.
9.

Werking component of prototype in laboratorium valideren
Component in simulatieomgeving valideren
Prototype in relevante omgeving testen
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Basisprincipes onderzoeken
Technologisch concept formuleren
Toepasbaarheid concept onderzoeken – proof of concept

INGEZOOMD

Subfasen in productontwikkeling en
commercialisatie
Op elk van de productfasen kan ingezoomd
worden om een nog beter beeld te krijgen van
de subfasen in een innovatieproces. De eerste
subfasen (1 t/m 9) zijn gelieerd aan de als
bekend staande Technology Readiness Levels
(TRL). Daarna begint de diffussiefase. Juist op
de overgang van marktvoorbereiding naar
marktintroductie en opschaling ontbreekt
vaak kennis en instrumentarium (nr. 10 t/m
15).
In deze subfasen is de uitdaging om een
prototype verder te ontwikkelen in
samenwerking met toekomstige gebruikers.
Bijvoorbeeld door proeftuinen, een eerste
afnemer (launching customer) en door een
niche-markt op te zoeken, waar het prototype
het snelst geadopteerd kan worden. Dit is de
eerste stap in het verbeteren van de productmarktfit.
De overheid ziet in toenemende mate in, dat
er ook een publieke rol is weggelegd in de fase
van marktintroductie en opschaling, juist
omdat de ondernemer daar in de Valley of
Death terecht dreigt te komen.

bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010, teamanalyse.
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INNOVATIESYSTEMEN: AANJAGERS EN SELECTOREN
HEBBEN EEN DUIDELIJKE ROL IN EEN INNOVATIESYSTEEM
Aanjagers en Selectoren
Een innovatiesysteem bestaat uit netwerken
van aanjagers en selectoren die met elkaar
samenwerken. Een goed functionerend
innovatiesysteem is belangrijk omdat daarmee
de kans op succesvolle innovaties groter maakt.

Innovatiesystemen worden in de loop der tijd
over het algemeen groter en daarmee
complexer. Research & development kan over
het algemeen nog met een beperkt aantal
partijen tot stand worden gebracht, bij pilot en
demonstratieprojecten zijn dit er al meer.

Aanjagers zijn de initiatiefnemers van een
innovatie, vaak ondernemers of marktpartijen
maar soms ook voortkomend uit overheid- of
onderzoeksgeledingen. Zij dragen de beweging
die we hier technology-push hebben genoemd.

De innovatiesystemen veranderen ook qua
samenstelling. Nieuwe fasen kennen nieuwe
Selectoren. In de beginfase als publieke
regelingen belangrijk zijn, zijn dat vaak publieke
partijen. In de fase dat private investeerders
toetreden, wordt de rol van selector door hen
vervult.

Daarnaast zijn er Selectoren. De selector
beoordeelt met meer afstand een nieuw
technologisch traject en maakt dan een
rationele keuze om wel of niet aan het traject
bij te dragen. Een selector is met veel minder
passie betrokken bij het innovatietraject en
maakt zakelijkere keuzes dan de aanjager.
Selectoren zijn bijvoorbeeld investeerders die
op basis van verwachtingen die ze hebben over
de potentie van een technologie, product of
dienst, al dan niet te investeren. Zij stappen net
zo makkelijk weer uit als er ergens anders een
hoger rendement verwacht wordt. Ook de
overheid kan de rol van selector vervullen, in
de vorm van onderzoeksprogramma’s en
ondersteuningsregelingen.

Publieke partijen selecteren innovaties m.b.t.
eisen en wensen in instrumentarium dat ter
ondersteuning wordt aangeboden. Deze wensen
zijn gekoppeld aan beleidsdoelen, bijv. CO2reductie, en groene groei. Dus innovaties die hier
beter op scoren, krijgen meer publieke
ondersteuning.

DE ROL VAN AANJAGERS EN SELECTOREN
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IN DE OVERGANGEN VAN PRODUCTFASEN

Aanjagers

Aanjagers zijn de
initiatiefnemers en
ondernemers. Zij willen het
gehele proces van innovatie
tot diffusie betrokken zijn.

terug
ja
nee
Faseovergangen

Selectoren
Selectoren zijn partijen die
door het verlenen van hun
(financiele) steun aan een
aanjager mede bepalen of de
innovatie doorgaat naar de
volgende fase.
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HET BELANG VAN NEDERLAND
WERKEN AAN EEN PIJPLIJN VAN GOEDE INNOVATIES DOOR VARIATIE EN SELECTIE

bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010, teamanalyse

Voor Nederland is het van belang dat er
voldoende succesvolle innovaties op de
markt komen. De kunst is een continu proces
van variatie en selectie te bereiken.
Variatie is belangrijk om zoveel mogelijk
aanwas te krijgen van technologieën en
toepassingen. Echter, omdat de middelen
ontbreken om elk van de technologieën en
toepassingen tot een verder
ontwikkelingsstadium te brengen, is selectie
van belang. Door middel van selectie komen
die technologieën, producten en diensten
boven drijven die de grootste kans hebben op
succes.
Zodoende is het doel voor de nationale
overheid om te komen tot een pijplijn of
portfolio van goede innovaties. Meestal hoeft
geen keuze gemaakt te worden voor een
technologie of oplossingsrichting. Beter niet
zelfs, want niemand kan voorspellen welke
technologie gaat doorbreken en welke niet,
dat is toch vooral aan de markt en aan
gebruikers.
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2.

DE FINANCIERING VAN INNOVATIES

bron: PBL, van der Vooren, Hanemaaijer; De valei des doods voor eco-innovatie in Nederland, 2015;
Kamerbrief Stimulering Ondernemingsfinanciering; teamanalyse
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FINANCIERING VAN INNOVATIES
PUBLIEKE EN PRIVATE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Voldoende kapitaal is cruciaal
Voor het succesvol doorlopen van het
innovatieproces is het belangrijk dat een
ondernemer in elke fase over voldoende
kapitaal beschikt. Omdat de risico’s en de
kapitaalbehoefte gedurende het proces
veranderen, is een onderneming in elke fase
afhankelijk van een ander type investeerder.
De uitdaging is om een aangesloten keten van
financiering te krijgen, zodat dit geen
belemmerende factor wordt.
Vallei des doods
Moeilijk is de overgangsfase van publieke naar
private financiering. In de ontwikkelingsfase is
de publieke sector nog een belangrijke bron
van financiering, in de vorm van subsidies,
leningen of garanties. Na deze fase trekt de
publieke sector zich voor een groot deel terug
omdat het subsidiëren van commercialisering
geen primaire overheidstaak is (en het risico
van ongeoorloofde staatsteun met zich mee
brengt). Op het moment dat de overheid zich
terug trekt (typisch in de fase van
marktintroductie) zou de private sector
moeten instappen, maar dat gebeurt te
weinig. Op dat moment zijn de risico’s voor
private partijen namelijk nog erg hoog. De
innovatie is over het algemeen nog niet
concurrerend met bestaande producten.

Er is dus durfkapitaal nodig, en dat is maar
beperkt beschikbaar. Hier is sprake van een
vorm van marktfalen en ligt dus een rol voor
de overheid. Deze moeilijke fase wordt wel de
vallei des doods genoemd.
Start-ups versus grote bedrijven
Jonge, snelgroeiende innovatieve bedrijven
belanden eerder in de vallei des doods dan
grotere, bestaande bedrijven. Grotere en
bestaande bedrijven kunnen namelijk
eenvoudiger kredieten aantrekken (o.a. op
basis van bewezen cash-flow en/of
balansposities/activa en door middel van
ondernemingsfinanciering) of het
innovatieproces financieren uit eigen
middelen. Jonge, snelgroeiende
ondernemingen moeten zich echter nog
bewijzen en hebben nog geen trackrecord of
onderpand, wat financiering voor de
kapitaalverschaffer risicovoller maakt.

Publieke financieringsmogelijkheden
De Nederlandse overheid ondersteunt met
diverse instrumenten de financiering van
innovatieve bedrijven. In de innovatiefase
doet de overheid dat vooral door het
subsidiëren van onderzoek, ontwikkeling en
demonstratie. In de marktintroductie- en
opschalingsfase is de overheid vooral actief
door te investeren in durfkapitaalfondsen. In
de uitrolfase worden vooral garanties gegeven
om risico’s voor vermogensverschaffers te
verminderen. Zie hiervoor de volgende
pagina’s in dit hoofdstuk over “publieke
financieringsmogelijkheden”.
Private financieringsmogelijkheden
Financiering van innovaties uit private
bronnen is eerste instantie afhankelijk van de
inbreng van de ondernemer zelf. In de
vroegere fases van innovatie leunt de
ondernemer op financiering met behulp van
eigen spaargeld en op financiering door de
3F’s (Family, Friends and Fools). Vervolgens
ontstaan er mogelijkheden voor de inbreng
van durfkapitaal en vreemd vermogen. Zie
hiervoor de laatste pagina’s in dit hoofdstuk
over “private financieringsmogelijkheden”.

PUBLIEKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
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SUBSIDIES EN LENINGEN

Er zijn tal van regelingen die marktpartijen
ondersteunen bij innoveren. RVO is in veel
gevallen de partij die de regeling uitvoert (en
soms ook de belastingdienst). Hieronder is een
overzicht van instrumenten gegeven, waarbij
omwille van de overzichtelijkheid de specifiek op
de export gerichte regelingen zijn weggelaten.

LIFE
Subsidie voor ondernemers, overheden en ngo's
voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees
natuur- en milieubeleid.
TKI-toeslag / MKB-innovatiestimulering
topsectoren (MIT)
Financiering van (mkb)ondernemers voor de
ontwikkeling van innovatieve producten,
productieprocessen of diensten.

1. Subsidies (en ondersteuning)
CEF Transport
Subsidie voor projecten die het hoofdnetwerk
voor vervoer en transport binnen de Europese
Unie verbeteren. Ondernemingen, overheden,
publiek-private samenwerkingsverbanden en EUlidstaten kunnen projectvoorstellen indienen.
Horizon 2020
Horizon 2020 is het programma van de Europese
Commissie om Europees onderzoek en innovatie
te stimuleren.
INTERREG 2014-2020
Europese subsidie voor samenwerkingsprojecten
van bedrijven, onderzoekers en overheden die
de innovatiekracht en een beter milieu in Europa
versterken.

Eurostars
Eurostars is een Europees innovatieprogramma
en een initiatief van EUREKA en de Europese
Commissie. Eurostars geeft projecten financiële
ondersteuning via de nationale overheid van
ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt
af van de projectactiviteiten, de aard van de
deelnemers en het land waarin men gevestigd is.
SDE+ REGELING
De SDE+ regeling is een subsidie die het verschil
vergoedt in de kostprijs voor duurzame energie
en de marktprijs voor fossiele energie.
NWO-STW
Vanuit het NWO wordt via de Stichting
Toegepaste Wetenschappen innovatiegelden
verdeeld.

2. Financiering m.b.v. leningen
Innovatiekrediet
Krediet voor ondernemers die een innovatief
technisch of klinisch ontwikkelingsproject willen
uitvoeren.
Regeling Groenprojecten
Fiscaal voordeel voor ondernemers,
particulieren, overheden en organisaties die
groen sparen of beleggen, of groene projecten
willen financieren.
SEED capital
Ondersteuning van vooral technostarters en
creatieve starters. Verstrekken van kapitaal aan
investeringsfondsen die met risicokapitaal
investeren in innovatieve ondernemers op
technologisch en creatief gebied (eigen
vermogen of achtergestelde leningen).
Vroege Fase Financiering (VFF)
Met een lening uit de VFF kunnen starters en
mkb-bedrijven onderzoeken of hun idee een
kans van slagen heeft op de markt. De lening en
de hierop berekende rente moeten worden
terugbetaald.

bron: Raad voor Ondernemend Nederland (RVO); teamanalyse

Publieke financieringsregelingen
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PUBLIEKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
GARANTIES, BORGSTELLINGEN, FISCALITEIT, DUURZAAM INKOPEN EN LAUNCHING CUSTOMERSHIP
3. Garanties en borgstellingen
Groeifaciliteit
Garantstelling voor financiers om
risicodragende financieringen te verstrekken
aan ondernemers.

bron: Raad voor Ondernemend Nederland (RVO); teamanalyse

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
Borgstelling voor mkb-ondernemers die willen
investeren maar voor een lening de bank te
weinig zekerheid kunnen bieden.
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Garantstelling voor (middel)grote
ondernemingen die krediet nodig hebben.

4. Innovatieregeling m.b.v. fiscaliteit
Energie Investeringsaftrek (EIA)
Fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren
in energiezuinige technieken en duurzame
energie.
MIA en Vamil
Fiscaal voordeel voor ondernemers die
investeren in milieuvriendelijke technieken.

WBSO: wet bevordering speur- en
ontwikkelingswerk
Geeft een stukje loonkosten terug voor
bedrijven die met R&D bezig zijn. (bedoeld
voor aftrek van loonkosten)
Meer en actuele informatie www.rvo.nl

5. Duurzaam inkopen en launching
customership
Duurzaam inkopen
Overheden en marktpartijen hebben de
mogelijkheid om bij het inkopen van goederen
en diensten duurzaamheidscriteria te
hanteren die de adoptie van duurzame
alternatieve versnelt. O.a. PIANOO
ondersteunt bij het opstellen van criteria.
Launching customership
Een bijzondere invulling van duurzaam
inkopen is de zogenaamde launching
customership. Daarmee kunnen inkopende
partijen een rol spelen door als een van de
eerste gebruikers innovatieve producten af te
nemen en daarmee een eerste (niche)markt
te creëren voor innovatoren/ondernemers.

6. Overige
SBIR
De SBIR (small business innovation research)
daagt ondernemers uit om nieuwe producten
te ontwikkelen en op de markt te brengen.
SBIR gebruikt de creativiteit van ondernemers
om maatschappelijke problemen op te lossen.
SBIR is een competitie, waarbij de
ondernemingen met de beste offertes een
opdracht krijgen voor een
haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen
met de meest kansrijke
haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht
hun product verder te ontwikkelen. Een SBIR
traject bestaat uit 3 fasen:
Haalbaarheidsonderzoek
Toegepast onderzoek en ontwikkeling
Marktrijp maken.

PUBLIEK FINANCIERINGSINSTRUMENTARIUM
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PER PRODUCTFASE (OP HOOFDLIJNEN)

1. subsidies
2. leningen

subsidies

3. garanties
4. fiscaliteit

leningen

garanties en borgstellingen

innovatiebeleid d.m.v. fiscaliteit

duurzaam inkopen

bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); teamanalyse

5. duurzaam inkopen

23

PUBLIEK FINANCIERINGSINSTRUMENTARIUM
PER PRODUCTFASE (GEDETAILLEERD)
Horizon 2020

CEF Transport

TKI-toeslag

2. leningen

INTERREG

3. garanties

Eurostars

4. fiscaliteit

MIT
NWO-STW

5. duurzaam inkopen en
launching customership

SDE+
Innovatiekrediet
Groen projecten
SEED capital

bron: Raad voor Ondernemend Nederland (RVO); teamanalyse

1. subsidies

VFF
Groeifaciliteit
borgstelling MKB
GO
EIA
MIA-Vamil
WBSO / RDA

Accijns / bijtelling
Duurzaam inkopen
Launching
customership

PRIVATE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
PRIVAAT INSTRUMENTARIUM
Durfkapitaal
Voor de financiering van de marktintroductiefase
is de ondernemer afhankelijk van privaat
durfkapitaal (venture capital), waarbij de
investeerder in ruil voor het verschaffen van extra
eigen vermogen minderheids- of
meerheidsaandeelhouder wordt van de
onderneming. Investeringen met durfkapitaal
worden opgespitst in drie fasen:
Zaaikapitaal (seed capital) wordt verstrekt voor
het onderzoeken, beoordelen en ontwikkelen van
een concept voordat de onderneming de
opstartfase heeft bereikt.
Vroege-fase durfkapitaal wordt verstrekt aan
ondernemingen die in oprichting zijn of recent zijn
opgericht, maar nog geen commerciële verkopen
hebben gedaan.
Late-fase durfkapitaal is gericht op de groei van
een jong bedrijf dat nog niet het break-even punt
heeft bereikt of winstgevend is.
Vreemd vermogen
Pas in de fase van opschaling is het voor een
onderneming mogelijk om naast privaat kapitaal
ook (commerciële) kredieten aan te trekken. De
onderneming is dan de marktintroductiefase
voorbij en genereert meestal een positieve
kasstroom. Daardoor lopen banken bij het
verschaffen van kredieten minder risico dat
rentebetalingen niet kunnen worden voldaan (en
de zogenaamde default-status bereiken).

Het ophalen van aandelenkapitaal door naar
de beurs te gaan is pas een optie aan het
einde van een innovatieproces. Vreemd
vermogen helpt ondernemingen dus niet om
door de vallei des doods te komen, omdat
deze pas in beeld komt nadat deze moeilijke
horde is genomen.
EIB-financiering
Er bestaat ook de mogelijkheid om een project
te financieren met behulp van de Europese
Investeringsbank (EIB). In wezen gebeurt dit
onder dezelfde condities als commerciële
vreemd vermogen financiering, zij het dat de
bank in sommige gevallen bereid is (enig)
extra risico te nemen als hier garanties van de
overheid tegen over staan. Het grootste
voordeel van de EIB moet echter gezocht
worden in de mogelijkheid om tot
programmafinanciering te komen. De
overheid en de sector tezamen kunnen
bijvoorbeeld een specifiek programma
inrichten (bijv. transitie binnenvaartschepen)
dat gericht is op tal van kleinere
financieringen. De ondernemer kan dan als
aan een standaardoverzicht van eisen is
voldaan, voor financiering in aanmerking
komen. In alle gevallen zal de ondernemer een
positieve business case moeten overleggen.
Verstrekking gebeurt uiteindelijk door een van
de commerciële banken, namens de EIB.

INVEST-NL
Invest-NL is een investeringsinstelling met een
kapitaal van 2,5 mld. Euro. Ondernemers
kunnen bij Invest-NL bij een loket terecht voor
risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale
financieringsprogramma’s. Nu is het nog zo
dat veel bedrijven en projecten vanwege
onzekerheid over de verhouding tussen risico
en rendement of door lange, onzekere
terugverdientijden op investeringen, moeilijk
aan financiering komen. De kapitaalstoring
van het rijk zal leiden tot een hefboom: meer
financiering vanuit institutionele beleggers en
Europese fondsen en programma’s. De
instelling gaat daarnaast ook start-ups en
scale-ups helpen.
Liever geen afhankelijkheid van publieke
financiering....
De afhankelijkheid van overheidssubsidies of
regulering is voor projecten soms noodzakelijk
maar voor investeerders tegelijkertijd een
extra risico. Wat als de regeling wordt
aangepast of het budget is uitgeput? Het
welslagen van de innovatie wordt afhankelijk
van (onder andere) het overheidsbeleid en dat
ligt niet in de invloedssfeer van investeerders.
Dus investeerders accepteren alleen een
business case gestoeld op publieke
financiering, als dit van tijdelijke aard is.

bron: PBL, van der Vooren, Hanemaaijer; De valei des doods voor eco-innovatie in Nederland, 2015;
Kamerbrief Stimulering Ondernemingsfinanciering; teamanalyse
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bron: PBL, van der Vooren, Hanemaaijer; De valei des doods voor eco-innovatie in Nederland, 2015;
Kamerbrief Stimulering Ondernemingsfinanciering; teamanalyse

Vreemd vermogen en EIB Financiering

Durfkapitaal

Zaaikapitaal
Vroege fase
durfkapitaal
Late fase
durfkapitaal

beschikbare hoeveelheid middelen uit private bronnen per productfase (procentueel)
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PRIVAAT FINANCIERINGSINSTRUMENTARIUM

PER PRODUCTFASE

PUBLIEKE EN PRIVATE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
EN DE VALLEY OF DEATH
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typisch verloop van de beschikbaarheid
van totale middelen
typisch verloop van de beschikbaarheid
van private middelen
VALLEY OF DEATH

bron: Teamanalyse

typisch verloop van de beschikbaarheid
van publieke middelen
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DE VALLEY OF DEATH
EN HET EINDE VAN VEEL INITIATIEVEN

VALLEY OF DEATH

bron: Teamanalyse

Veel van de innovaties (zo niet
de meeste) stranden, in deze
moeilijke fase.

HET EINDE VAN VEEL INITIATIEVEN
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OF WEDEROPSTANDING?

bron: Teamanalyse

VALLEY OF DEATH

Overigens kennen zelfs
succesproducten een ontwikkeling
die na een een aanvankelijke
voorspoedige start (hype) een “fall
back” krijgen, alvorens
daadwerkelijk door te groeien. De
valley of death wordt daardoor in
feite breder en van de initiator
wordt (nog meer)
uithoudingsvermogen gevraagd.
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3.

OVERHEIDSBELEID TER ONDERSTEUNING
VAN INNOVATIES

WAAROM EN WANNEER?
Wanneer wel/niet ondersteunen?
Het CPB hanteert bij haar beoordelingen van
rijksondersteuning vaak drie criteria:
Legitimiteit: is er een reden voor
overheidsingrijpen, c.q. is er sprake van
marktfalen?
Effectiviteit: In hoeverre draagt het project of
initiatief bij aan de gestelde doelen? In
hoeverre genereert het project extra baten
ten opzichte van de situatie waarin de
overheid niet zou ondersteunen?
Efficiëntie: Hoe verhouden de kosten zich tot
de baten? Hierbij is de afweging tegen
alternatieve oplossingen altijd relevant: zijn er
geen andere wegen om hetzelfde doel te
bereiken? Ook niets doen is altijd een relevant
alternatief om ten opzichte van af te wegen.
Als op alle drie criteria positief geëvalueerd
worden dan is in principe een rol voor de
overheid weggelegd. Deze rol kan op
verschillende manieren worden ingevuld (zie
volgende pagina), ook met manieren die niet
direct (overheids)geld hoeven te kosten,
bijvoorbeeld door aanpassing van wet- en
regelgeving. Er zijn dus vele manieren om de
overheidsrol in te vullen.

Zelfs als een financiële bijdrage van de overheid
het meest geëigende beleidsinstrument is, wil
dat niet zeggen dat dit ook automatisch
beschikbaar komt. De middelen bij de overheid
zijn beperkt, en niet alle taken waar een rol voor
de overheid is weggelegd en waar een financiële
bijdrage een effectieve manier van
ondersteunen is kunnen betaald worden uit de
schatkist. Er moet dus additioneel een keuze
worden gemaakt waar geld aan besteed wordt.
De mate van doelbereik en efficiëntie spelen
daarbij wel een rol maar ook politieke en
bestuurlijke afwegingen zijn minstens zo
belangrijk. Deze laatste behoren tot het primaat
van de politiek en kennen hun eigen dynamiek
en mechanismen.
De ondernemende Staat
De criteria die het CPB hanteert zijn sterk
economisch gemotiveerd vanuit de neoklassieke opvattingen over de verhoudingen
markt-overheid en vanuit de welvaartstheorie.
Dit denken heeft de laatste decennia sterk
ingang gevonden in de westerse wereld, voor de
Anglo-Amerikaanse invloedsfeer waartoe
Nederland toch ook gerekend kan worden.
Maar aan deze gangbare manier van denken zijn
recentelijk nieuwe inzichten toegevoegd. Zo laat
bijvoorbeeld Mazzucato zien dat met de

bovengenoemde drie criteria slechts een
beperkt deel van de gedane investeringen
verklaard kan worden. Grote visionaire
projecten zoals “een man op de maan zetten”
of de visie waarmee het internet tot stand is
gebracht, vereisen veel meer dan een analyse
van de rendementen en marktfalen. Zoals bij
velen bekend is het internet een uitvloeisel
van investeringen van het Amerikaanse
Ministerie van Defensie, zowel in ontwikkeling
als de infrastructuur.
Zo werd de infrastructuur van de ICT revolutie,
die de basis vormde voor het internet, rijkelijk
gefinancierd door de staat, vanaf de eerste
stadia tot het moment dat het volledig
operationeel was en kon worden ingezet voor
commercieel gebruik. Vroege fase financiering
van de overheid bleek nodig om bedrijven als
Apple, Compaq, Intel en vele andere hier bij te
betrekken en een uitgangspositie te bezorgen
die de VS op dit moment naar mondiale
koploper in de ICT-revolutie heeft gebracht.
Dergelijke radicale innovaties, die extreme
onzekerheid met zich meebrachten, kwamen
niet tot stand dankzij het bestaan van
durfkapitalisten. Het was de zichtbare hand
van de staat waardoor deze innovaties tot
stand kwamen.
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bron: Tijdschrift voor Watergovernance, T.T. Morselt, “Marktfalen versus overheidsfalen”, 2013;
Handreiking MKBA NotaRuimte budget, 2007; Mazzucato, De ondernemende Staat, 2015; teamanalyse.

ONDERSTEUNING DOOR DE RIJKSOVERHEID
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ONDERSTEUNEN MET BELEID
DE BELEIDSMIX
Hoe kan de overheid ondersteunen?
De overheid kan op verschillende manieren
ondernemers helpen om (duurzame) innovaties
succesvol te ontwikkelen en te vermarkten. In
het voorgaande is al aan bod gekomen dat de
overheid kan helpen met het diverse
financieringsinstrumenten. Daarnaast kan de
overheid ondersteunen met beleid. Hoewel in
aparte hoofdstukken besproken, kunnen beleid
en financieringsinstrumenten niet los van elkaar
gezien worden, aangezien de laatste een
uitvloeisel van de eerste is.

bron: Teamanalyse

Soorten beleid
We maken onderscheid tussen vier soorten
beleid waarover de overheid de beschikking
heeft:
Normstellend/regulerend beleid
Innovatiebeleid
Flankerend beleid
Fiscaal beleid

Normerend/Regulerend/Bronbeleid
De basis voor overheidssturing op het gebied
van verduurzaming is gelegen in normerend
en regulerend beleid. Dit wordt ook wel
bronbeleid genoemd. Bronbeleid heeft grote
voordelen. Het zorgt internationaal voor levelplaying field, het doet niet of nauwelijks een
beroep op de overheidsfinanciën en is
behoorlijk dwingend/afdwingbaar.
Maar er zijn ook nadelen aan normerend/
regulerend beleid verbonden. Vaak wordt dit
beleid op Europees niveau vormgegeven en is
de besluitvorming hierover traag. Door
verschillende standpunten van landen en de
lobby van de gevestigde orde zijn de
uiteindelijke normen vaak aan de lage, weinig
ambitieuze kant. Daarnaast is de handhaving
van normen in de praktijk niet altijd eenvoudig
te organiseren, denk daarbij bijvoorbeeld aan
dieselgate.

1a. Normerend beleid zijn bijv. CO2-normen
voor voertuigen of brandstoffen en helpen om
graduele efficiëntieverbeteringen te bereiken
van hoofdzakelijk bestaande technologieën/
oplossingen. Daarnaast kunnen normeringen
die het lange termijn beleidsdoel aangeven,
voor bedrijven een reden vormen om ook in
te zetten op meer fundamenteel onderzoek of
radicale innovatie, omdat men ziet dat met
het op de bestaande weg doorgaan
uiteindelijk niet aan de gestelde norm gaat
kunnen voldoen.
1b. Regulerend beleid
Regulerend beleid grijpt in op markten, dit
kunnen zowel de aanbieders zijn als de
vragers/gebruikers. Zo is er het
mededingingsrecht dat beperkingen stelt aan
de mate van samenspanning van aanbieders.
Een voorbeeld van gebruikersregulering is
prijsbeleid (bijvoorbeeld betalen voor
mobiliteit, al dan niet met ecologische
voetafdruk).
Regulerend beleid wordt in de praktijk op de
drie schaalniveaus vormgegeven. Sommige
zaken zijn beter te regelen op EU niveau,
andere op rijksniveau of decentraal.

ONDERSTEUNEN MET BELEID
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DE BELEIDSMIX

Flankerend beleid
Een derde vorm van beleid is flankerend, of
ondersteunend beleid. Dit beleid ondersteunt
dus hetgeen reeds met normerend/
regulerend en innovatiebeleid beoogt wordt.
Dit wordt vaak door decentrale overheden
gedaan. Het verlenen van privileges, het
instellen van milieuzones of het nemen van de
rol als launching customer is bij uitstek een rol
die decentrale overheden kunnen pakken en
in veel gevallen zelfs effectiever dan het rijk.
Fiscaal beleid
Tot slot, en ook bewust als laatste in de rij,
omdat het additioneel aan eerdergenoemde
vormen van beleid hoort te zijn, betreft het
fiscale beleid. Hiermee kan men tijdelijk de
vraag naar een product stimuleren door
defacto de prijs te verlagen.

Er bestaan ook regelingen die fiscale
voordelen geven voor kosten voor onderzoek
en ontwikkeling (o.a. de WBSO). Dit is feite
innovatiebeleid vormgegeven via de fiscaliteit.
Op de volgende pagina is weergegeven in
welke productfasen de verschillende vormen
van beleid ingezet kunnen worden.

2. Innovatiebeleid is vooral bedoeld om de
exploratiefase / innovatiefase van
technologie-ontwikkeling en pre-productfase
te doorlopen. De overheid beschikt over
divers instrumentarium om innovaties in de
markt te ondersteunen. Voorbeelden hiervan
de Groeifaciliteit, de Vroege Fase Financiering,
TKI-toeslag, MIA-Vamil regeling enz. De laatste
is in feite innovatiebeleid dat is vormgegeven
via de fiscaliteit.
De meeste regelingen worden uitgevoerd
door RVO en de belastingdienst. Zie ook
eerder in deze publicatie.
3. Flankerend beleid is het ondersteunen van
decentrale overheden en marktpartijen in de
diffusiefase. Ondersteuning heeft bijvoorbeeld
betrekking op het ondersteunen met
aanbestedingsregelementen, het helpen bij
het zoeken van externe financiering of het
verstrekken van privileges voor bepaalde
doelgroepen.
4. Fiscaal beleid kan in een productfase van
take-off helpen om de kosten voor de
gebruiker te verlagen waardoor een
technologie concurrerend wordt. Zo gauw de
aantallen te groot worden, wordt dit
instrument snel te duur. Voorbeeld hiervan is
de lagere bijtelling voor de elektrische auto.

bron: Teamanalyse

Innovatiebeleid
Een tweede vorm van beleid is
innovatiebeleid. Dit beleid is vooral gericht op
het ondersteunen van innovaties in de preproductfase (zie inzet).
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ONDERSTEUNEN MET BELEID
PER PRODUCTFASE
INNOVATIE

DIFFUSSIE

normerend en regulerend beleid
innovatiebeleid
flankerend beleid

bron: teamanalyse

fiscaal beleid

BELEID EN INSTRUMENTARIUM
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PER PRODUCTFASE
normbeleid en regulering

flankerend beleid

fiscaal beleid

Beleidsoorten
Ondersteuning van
innovaties in de markt
door de overheid
d.m.v. beleid

innovatiebeleid

subsidies
leningen
garanties
innovatiebeleid (d.m.v. fiscaliteit)
duurzaam inkopen

Financieel
Instrumentarium
Uitvoering van
(innovatie)beleid door
middel van regelingen

bron: teamanalyse Blueconomy, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat
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EEN PIJPLIJN AAN INNOVATIES
VOORBEELD: ZERO-EMISSIE VOERTUIGEN
INNOVATIE

DIFFUSSIE

INNOVATIE

DIFFUSSIE

Hybride
PHEV
full electric bus
full electric personen
(BEV)
waterstof bus
waterstof auto
elektrisch-vracht
waterstof vracht

EU en multilateraal

BELEID IS MULTI-LEVEL

Nationaal

EN KENT VERSCHILLENDE DIMENSIES
De verschillende schaalniveaus van beleid
Er wordt vaak gesproken over beleid alsof dit
door één organisatie, op één niveau wordt
gemaakt. Het tegendeel is waar, beleid wordt
op allerlei niveaus ontwikkeld, zie afbeelding
hiernaast.

visie
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Meso-niveau
Decentraal

beleid

De uitdaging is natuurlijk om het zo te
ontwikkelen dat het elkaar versterkt. In de
figuur hiernaast is een schematisering
gemaakt van verschillende schaalniveaus
waarop beleid wordt gemaakt, en de
verschillende dimensies: visie; beleid;
instrumenten en afspraken en samenwerking.
De rol van de rijksoverheid
De veelheid aan schaalniveaus en partijen kan
verwarrend werken. Bij wie moet je zijn als
private partij? Daarbij komt nog dat de
(rijks)overheid meerdere rollen kan innemen
(zie ook schematisering volgende pagina). In
sommige gevallen is de rol van het rijk gericht
op het (zelf) leveren van prestaties, in andere
gevallen is de rol van het rijk meer
netwerkend: bij elkaar brengen van partijen.
Ook kan de rol van het rijk gelegen zijn in het
bewaken van de rechten en plichten van
burgers en bedrijven (rechtmatigheid) of meer
responsief op initiatieven van burgers.

afspraken en
samenwerking

instrumenten
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DE VERSCHILLENDE ROLLEN VAN DE RIJKSOVERHEID
T.O.V. BURGERS EN BEDRIJFSLEVEN

zie volgende pagina

publieke prestatie

overheid

bron: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

De overheid realiseert (verticaal/hiërarchisch), doelgericht, doelmatig,
effectief en efficiënt publieke waarden.
Doelbepaling: politiek en betekenisgeving in afrekenbare
prestatieafspraken.
Rol van beleid: politieke ambities waarmaken d.m.v.
managementafspraken, outputcriteria en en te realiseren prestaties.
Ambtenaar: resultaatgericht, klantbewust en doelmatig.
Organisatie van de overheid: doelen resultaten en prestatieafspraken.
Sturing: prestatieafspraken, doelen vaststellen.
Burger: wordt gezien als klant.

De overheid kan het niet alleen, ze neemt lead in co-productie
(alllianties) met de formele maatschappelijke partners (koepels,
organisaties).
Doelbepaling: na onderhandeling met (gevestigde) belangen in
horizontaal overleg gezamenlijk vastgesteld met partners.
Rol van beleid: vertaalt maatschappelijke voorkeuren naar onderling
afgestemde handelingspraktijken en dichtgetimmerde compromissen.
Ambtenaar: omgevingsbewust, responsief, samenwerkingsgericht.
Organisatie van de overheid: verbondenheid en afstemming met het
netwerk van actoren.
Sturing: overleg, akkoorden, convenanten, constructies.
Burger: meedoen, participeren.

Rechtmatige overheid
De overheid bewaakt rechten en plichten van burgers en bedrijven
en realiseert publieke waarden door collectiviseren van taken en
productie. Politieke debat bepaalt publieke belangen.
Doelbepaling: politiek primaat bij vaststelling publieke belangen.
Rol van beleid: politieke ambities volgens regels, procedurele
zorgvuldigheid, doelen en inzet van middelen zijn Smart.
Ambtenaar: zorgvuldig, onpartijdig, integer.
Organisatie van de overheid: hiërarchisch, politiek primaat en
ambtelijke loyaliteit.
Sturing: rechten en plichten uitoefenen, bureaucratisch.
Burger: is object van de overheid, eventueel rol als inspreker.

Responsieve overheid

markt en
gemeenschap

Netwerkende overheid

Presterende overheid

De overheid helpt actieve burgers en sociaal ondernemers bij realiseren
publieke waarden en kan participeren mits ieder dit wil.
Doelbepaling: burgers, bedrijven en ontwikkelen publieke waarden.
Rol van beleid: kader en ondersteuning, maar ook een visie vertellen.
Risico op verdringing als overheid probeert aan te sluiten.
Ambtenaar: ingehouden, beheerst, voorzichtig, verbindend.
Organisatie van de overheid: prudentie, afstandelijkheid,
bescheidenheid.
Burger: actief burgerschap. Georganiseerde en ongeorganiseerde
partijen.
Vage scheidslijnen tussen vrijwilligerswerk, participatie, sociaal
ondernemerschap en marktactiviteiten.

politieke keuze

DE NETWERKENDE OVERHEID: PLATFORMS EN GREEN DEALS
INGEZOOMD

Platforms en green deals
Steeds vaker neemt de overheid de rol van
“netwerker” op zich. Het bij elkaar brengen
van de juiste partijen rondom en
gemeenschappelijk doel. In de praktijk werken
marktpartijen (en soms ook overheden) met
elkaar samen in platforms, pilots, green deals
en andersoortige verbanden. Bij Green Deals
maken overheid en marktpartijen afspraken
over wat ze gaan doen en wanneer het wordt
opgeleverd. Zo was de overheid aanvankelijk
een belangrijk partner van het LNG-platform
maar draait dit nu nog alleen op
marktpartijen.
Een voorbeeld van publiek-private
samenwerking is de Duurzame brandstofvisie
met LEF, waar vele stakeholders
samenwerken. Het dossier “duurzame
brandstoffen” is zeer breed omdat het
nagenoeg alle modaliteiten en energiedragers
betreft. Echter, marktpartijen zijn doorgaans
werkzaam op een energiedrager of een of
enkele modaliteiten. Het is dus veel logischer
om green deals of convenanten af te sluiten
op het niveau van een energiedrager en/of
enkele modaliteiten. Zie voor een
schematisering van de green deals en
platforms rondom duurzame brandstoffen de
afbeelding op de volgende pagina.
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PLATFORMS EN GREEN DEALS
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bron: Een duurzame brandstofvisie met LEF, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014.

EEN VOORBEELD VAN DE DUURZAME BRANDSTOFFENVISIE

GREEN DEAL ELEKTRISCH RIJDEN
(FET)

GREEN DEAL ZERO EMISSIE
STADSLOGISTIEK (ZES)

LANDELIJK
BESTUURS
AKKOORD
Z.E.
BUSSEN
(BAZEB)

GREEN DEAL RIJDEN
OP WATERSTOF (NWP)

GREEN DEAL LNG (RIJN-WADDEN VERVOLG)

DIVERSE PROGRAMMAS GEDRAG
WEGVERKEER

PLATFORM DUURZAME BIOBRANDSTOFFEN

GREEN
DEAL
BIOPORT
HOLLAND

MONITORING
EEN VOORBEELD VAN DE DUURZAME BRANDSTOFVISIE
Een belangrijk onderdeel van elke vorm van
beleid is het monitoren van de resultaten ervan.
Op de volgende pagina is een voorbeeld
weergegeven van twee product-markt
combinaties (pmc’s) op het gebied van duurzame
brandstoffen, Waterstof-Bussen en ElektrischVracht. Beide pmc’s zijn geplot op de s-curve als
waar zij zich nu bevinden in hun
productontwikkeling. Van beide pmc’s is
eveneens bekend welke doelen men heeft
geformuleerd voor over 5 jaar. Ook deze doelen
zijn geplot op de s-curve.
Bij monitoring gaat er om, om te volgen of de
gewenste ontwikkeling bereikt wordt. De vraag is
vervolgens op welke zaken men wil monitoren.

Hoe gaan we monitoren
of pmc’s zich
ontwikkelen binnen of
richting een volgende
marktfase?

Waterstof-bussen - 2021

Waterstof-bussen - 2017

Elektrisch-vracht - 2021
Elektrisch-vracht – 2017

Het gaat in veel gevallen om voor de hand
liggende indicatoren zoals aantallen voertuigen
en liters brandstof e.d. Tastbare en concrete
indicatoren. Maar zeker als pmc’s zich in de meer
vroege productontwikkeling-stadia bevinden, dan
zijn deze indicatoren nog niet aan de orde. In die
gevallen zijn Kritische Succes Factoren (KSF’s)
benoemd. KSF’s zijn die elementen die van
wezenlijk belang zijn of een pmc zich ontwikkelt
zoals gewenst is. Voorbeelden van KSF’s zijn de
daling van de kosten van een product, de
capaciteit van een batterij of de
veiligheidsspecificaties van (waterstof)tankinfrastructuur.
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MONITORING
VAN DE DUURZAME BRANDSTOFVISIE
PMC:
TIJDVAK : 2017 – 20..

WIE: NETWERK

Heeft betrekking op de ontwikkeling van het netwerk
en de structuur van het innovatiesysteem. De structuur
van het innovatiesysteem bestaat uit: Politiek, beleid
en instituties; Onderzoek en Onderwijs; Markt,
Industrie; Markt; Ondersteunende organisaties.

HOE: INNOVATIEASPECTEN

WAT: ZICHTBAARHEID
VAN INNOVATIES

Innovatie-aspect heeft vooral betrekking op die
onderdelen (aspecten) die cruciaal zijn in de

Heeft betrekking op de wijze waarop innovaties
uiteindelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in het
straatbeeld.

vooruitgang van een innovatiesysteem.

STURING

Sturing heeft betrekking op de vraag in hoeverre
actoren in het Technologische Innovatiesysteem een
geformaliseerde visie hebben, en dit concreet hebben
uitgewerkt naar doelstellingen op de middellange en
lange termijn en prioriteiten voor de korte termijn.

VRAAG

WIE ZIJN DE RICHTGEVENDE ACTOREN?

NU

NODIG VOOR SUCCES

WIE ZIJN DE KLANTEN/GEBRUIKERS?

Vraag heeft vooral betrekking op de gehele vraagzijde
van het innovatiesysteem: markt, klanten, gebruikers.

NU

AANBOD

WIE ZIJN DE PRODUCENTEN/LEVERANCIERS?

NODIG VOOR SUCCES

Aanbod heeft vooral betrekking op de gehele
aanbodzijde van het innovatiesysteem: technologie,
product, (waardeketen), leveranciers e.d.

NU

HULPBRONNEN

WIE LEVEREN DE HULPBRONNEN: FINANCIERING
EN KENNIS?

Heeft betrekking op de hulpbronnen (ook wel Kapitaal
genoemd) welke benodigd zijn om de innovatie naar
een volgende marktfase te brengen. het
innovatiesysteem vooruit te brengen. Hulpbronnen zijn
te onderscheiden in:
•
Financiering. Zowel subsidiering als
financiering met eigen en vreemd vermogen
•
Human capital: Kennis, kunde en
arbeidsvoorraad

NU

NODIG VOOR SUCCES

NODIG VOOR SUCCES

OP WELKE ASPECTEN GEVEN ZIJ FORMELE
KADERS VOOR STURING EN HOE?
NU

NODIG VOOR SUCCES

VOOR WELKE TOEPASSINGEN OF NICHEMARKTEN IS DE BUSINESS CASE SLUITEND?
NU

NODIG VOOR SUCCES

OP WELKE CRUCIALE COMPONENTEN LEGT MEN
ZICH TOE?
NU

NODIG VOOR SUCCES

WELKE HULPBRONNEN MOET WORDEN
(DOOR)ONTWIKKELD?
NU

NODIG VOOR SUCCES

WAT ZIJN DE LANGE TERMIJN RESULTATEN EN
HOE VERTAALT ZICH DIT NAAR HET KORTE
TERMIJN STRAATBEELD?
NU

NODIG VOOR SUCCES

HOE ONTWIKKELT DE VRAAG ZICH IN HET
STRAATBEELD?
NU

NODIG VOOR SUCCES

HOE ONTWIKKELT HET AANBOD ZICH IN HET
STRAATBEELD?
NU

NODIG VOOR SUCCES

HOE ONTWIKKELEN DE HULPBRONNEN ZICH IN
HET STRAATBEELD?
NU

NODIG VOOR SUCCES
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BIJLAGE

bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010; teamanalyse
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BIJLAGE: INNOVATIEMOTOREN
INTRODUCTIE OP INNOVATIESYSTEMEN en innovatiemotoren
De zeven functies van een innovatiesysteem zijn:
§ Mobiliseren van middelen
Geld, apparatuur, onderzoekers en
menskracht zijn noodzakelijke
voorwaarden om uit de startblokken te
kunnen gaan en om in de race te kunnen
blijven, tot aan het einde van de s-curve.
§ Kennisontwikkeling
Learning by searching en learning by doing
§ Kennisuitwisseling
Interactief leren tussen deelnemers in de
keten (suplly-chain) en door gebruiksleren.
§ Richting geven aan het zoekproces
De rol van selectoren en hun criteria bij de
beoordeling van innovaties en het al dan
niet ondersteunen ervan.
§ Experimenteren door ondernemers
Zonder ondernemers ontbreekt het
initiatief en de wil om een goed idee
daadwerkelijk marktrijp te maken. Waar is
en wie is de ondernemer/aanjager?
§ Tegenspel bieden aan weerstand
Hiervoor is de hulp van anderen nodig,
zoals lobby-organisaties, instituties voor
het veranderen van regels en politieke
steun.
§ Creëren van markten
Baanbrekende innovaties kunnen de
concurrentie met bestaande technologieën
niet gelijk aan, waardoor het creëren van
kunstmatige (niche)markten kan helpen.

SYSTEEMBOUWMOTOR EN MARKTMOTOR
ONDERNEMERSMOTOR
KENNISMOTOR
Experimenteren door
ondernemers

Kennisontwikkeling

Mobiliseren
van
middelen

Kennisuitwisseling

Tegenspel
bieden aan
weerstand

Richting
geven

Creëren van
markten

DE KENNISMOTOR
DE EERSTE MOTOR IN EEN INNOVATIESYSTEEM

Sturingsmodel: samenwerkingsgerichte
coalitie. Immers, er is bij deze motor veelal
sprake van een nieuwe arena van
complementaire partijen die elk iets halen en
brengen. In deze fase wordt ook vertrouwen
opgebouwd en hier is tijd voor nodig.
Rol rijk: De rol die het rijk hierbij kan innemen
is die van partneren. De overheid is een
gelijkwaardige partner en zet haar middelen in
(bijvoorbeeld beleidsontwikkeling, Europese
coalitievorming, communicatie).

Voorbeeld 1: Waterstof
Een voorbeeld uit het heden. Wellicht speelt waterstof zich af in deze fase. Bij dit onderwerp
moet er op dit moment geschaakt worden op verschillende borden tegelijkertijd. De productie
van waterstof uit duurzame bronnen is nog duur. De waterstofinfrastructuur is er nog niet. De
brandstofcel is ook nog duur, zij het dat er ontwikkelingen naar goedkopere technologieën
gaande zijn. Ligt de oplossing niet bij het ontwikkelen van een krachtig Europees beleid?
Ook hier zijn de verantwoordelijkheden verdeeld. Er wordt geëxperimenteerd met een
infrastructuur. Ook komen er eerste modellen op de markt van personenauto’s die op waterstof
rijden. De overheid stimuleert zowel op Europees niveau (WtT, als TtW) als op nationaal niveau.
Ook is er een platform geïnstalleerd waarin de partners elkaar ontmoeten en waarin de
ontwikkelingen worden besproken. De overheid is nadrukkelijk een partner in dit platform.

Voorbeeld 2: Bodemsanering
Een voorbeeld uit het verleden van een sterke kennismotor is de ontwikkeling van het
bodemsaneringsbeleid. Het bedrijfsleven ontwikkelde de technologie (thermisch, biologisch, …)
en de overheid het beleid (wetgeving, saneringsgelden, …). Ernstige bodemverontreiniging was
in die tijd (eind jaren 70/80 van de vorige eeuw) een nieuw fenomeen, dat het 8-uur- journaal
regelmatig haalde. Samenwerkingsverbanden van overheid en bedrijfsleven werden opgebouwd.
Experimenten werden gedaan, de verschillende partners vulden elkaar aan. VROM en EZ waren
actief op het gebied van het stimuleren van deze kennisontwikkeling, ieder vanuit verschillende
verantwoordelijkheden.

bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010; Twynstra Gudde: Training coalitievorming en
stakeholdermanagement voor DGMI, 2015, teamanalyse

De kennismotor
In de kennismotor geeft het beleid richting en
worden er middelen vrijgemaakt voor de
ontwikkeling van kennis. Met kennisuitwisseling worden er vervolgens meer
actoren betrokken. Het netwerk breidt zich uit.
De technologie raakt meer en meer bekend.
Het is van belang dat de overheid vooral op de
functie richting geven gaat zitten en
geloofwaardig en een gedragen beleid
ontwikkelt, dat ook voor de langere termijn
houvast en perspectief biedt. Dit kan ertoe
leiden dat door het bedrijfsleven de middelen
worden gemobiliseerd en dat door het
bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen kennis
ontwikkeld wordt. Het uitdragen van de kennis
kan gebeuren door bedrijfsleven, door de
overheid, en door onderzoekinstellingen.
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bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010; Twynstra Gudde: Training coalitievorming en
stakeholdermanagement voor DGMI, 2015, teamanalyse
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INNOVATIESYSTEMEN
DE ONDERNEMERSMOTOR
De ondernemersmotor
Bij de ondernemersmotor is de kern de
kennismotor, alleen is de kennis zover
ontwikkelt dat het leidt tot het doen van
experimenten door ondernemers. De
ontwikkeling wordt in de praktijk zichtbaar en
het kan leiden tot weerstand. De
ondernemersmotor ontwikkelt dan ook het
tegenspel tegen deze weerstanden.
In deze motor blijft het van belang dat de
overheid met haar beleid krachtig richting blijft
geven aan de innovatie. Op basis van
succesvolle experimenten kan er een krachtige
lobby ontwikkeld worden waarmee tegenspel
aan weerstanden geboden kan worden. Het
netwerk van betrokkenen breidt zich verder
uit, de innovatie wordt zichtbaarder, er wordt
discussie over gevoerd.
Sturingsmodel: netwerkgerichte coalitie. Er is
sprake van een beweging en er zijn
gangmakers.
Rol rijk: De rol die het rijk hierbij kan spelen is
die van facilitator voor initiatiefnemers die de
beweging gestart zijn.

Voorbeeld 3: Elektrische auto
Een voorbeeld uit het heden. In deze fase zit waarschijnlijk ook de ontwikkeling van de
elektrische auto op basis van een nieuw batterijsysteem, zoals lithium-zwavel-technologie. Op
dit moment worden in de elektrische auto voornamelijk lithium-ion-batterijen toegepast.
Ofschoon deze batterijen steeds beter en goedkoper worden is een doorbraak naar nieuwe
batterijsystemen, die een nog hogere energie-inhoud hebben en ook goedkoper zijn dan de
huidige - gewenst.
Gesteld kan worden dat dankzij de lithium-ion-technologie de elektrische auto letterlijk en
figuurlijk al goed in beweging is gekomen. Zowel de Europese overheid als diverse nationale
overheden en regio’s en steden stimuleren de elektrische auto. Iedere grote OEM brengt één of
meerdere modellen op de markt. Vele symposia vinden plaats en ook zijn er al lobbyorganisaties
opgericht die zich tot doel stellen om de elektrische auto te bevorderen.
Ik denk dat de overheid richting moet blijven geven aan deze ontwikkeling en mee moet helpen
om tegenspel te bieden aan weerstanden. Hierdoor worden de juiste condities geschapen voor
het uitvoeren van meer onderzoek dat kan leiden tot geavanceerdere en goedkopere
batterijsystemen. Hierdoor kan de elektrische auto een nog groter marktaandeel verkrijgen en
daarmee de vroege productfase verlaten.
Voorbeeld 4: Ontzwaveling van rookgassen
Een voorbeeld uit het verleden van een sterke ondernemersmotor is de ontzwaveling van
rookgassen. Een technologie die weliswaar in het buitenland is ontwikkeld. Deze is door
Nederlandse partners in licentie in Nederland toegepast. Eerst werden er op praktijkschaal
proeven gedaan en vervolgens vond er een bredere uitrol bij kolengestookte
elektriciteitscentrales plaats. Normstelling en een breed maatschappelijk draagvlak (‘Stop de
zure regen’) gaven richting.
De rol van de overheid was in die tijd (begin jaren 80 van de vorige eeuw) om te stimuleren dat
er op grote schaal experimenten werden uitgevoerd. Deze experimenten waren erg kostbaar, en
tegelijkertijd noodzakelijk om te demonstreren dat het kan. De overheid vulde op deze wijze haar
faciliterende rol in. De ontzwaveling van rookgassen werd een succes.

INNOVATIESYSTEMEN

46

DE SYSTEEMMOTOR

Sturingsmodel: de besluitvormingsgerichte
coalitie. Er is immers sprake van een uitfasering
(tijd is afspraak). En er is duidelijk sprake van
een besluitvormingstraject.
Rol rijk: de rol die I&M hierbij kan spelen is die
van een regisseur. Ondanks dat de eerste
schreden richting commercialisering worden
gezet, is ondersteuning, richting geven en zelfs
coordinatie en regisseren door de overheid in
deze fase beslissend voor de take-off van de
eco-innovatie.

Voorbeeld 5: Eco-innovaties in personenauto’s
Een voorbeeld uit het heden. Eco-innovaties die in personenauto’s worden toegepast (LEDlampen, geavanceerde dynamo’s, ….) zijn hier een mooi voorbeeld van. De Europese CO2
normstelling voor personenauto’s en de hoge penalties die betaald moeten worden bij het niet
halen van de normen geven krachtig invulling aan de functie richting geven. De markten worden
thans gecreëerd. Vooral Duitse toeleveringsbedrijven zijn actief. Zij bouwen een voorsprong op
die ongetwijfeld tot revenuen gaat leiden.
Het gaat in dit proces om een duidelijke besluitvorming op Europees niveau. Over iedere ecoinnovatie wordt een apart besluit genomen, dat de kracht heeft van wet.
De Europese Commissie speelt de rol van regisseur.
Voorbeeld 6: Uitfaseren drijfgassen
Een voorbeeld uit het verleden van een sterke ondernemersmotor betreft het uitfaseren van
drijfgassen die de ozonlaag aantasten. Het feit dat UV-straling kanker kan veroorzaken gaf een
sterk draagvlak voor dit wereldwijde beleid.
Aan deze ontwikkeling werd richting gegeven door het wereldwijde Montréalprotocol, dat op 16
september 1987 werd ondertekend en waarin afspraken voor het uitfaseren zijn gemaakt. Ook
bleken er veelal geschikte alternatieve drijfgassen te zijn. De maatschappelijke weerstanden
tegen de uitfasering waren snel overbrugbaar. Het gevolg is dat de uitfasering voorspoedig
verliep. Een kleine 200 landen hebben zich bij het protocol aangesloten.
De regisserende rol bij deze uitfasering werd onder meer vervuld door het Ozonsecretariaat van
de VN, waaraan ieder land jaarlijks diende te rapporteren. De Europese Commissie heeft een
verordening opgesteld met daarin de stappen die genomen dienen te worden om aan de eisen
van het Montréalprotocol te voldoen. Deze verordening, die ook wel het Europese
ozonverordening genoemd word, geldt voor iedere EU-lidstaat.

bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010; Twynstra Gudde: Training coalitievorming en
stakeholdermanagement voor DGMI, 2015, teamanalyse

De systeemmotor
Bij de systeemmotor wordt er ook een markt
gecreëerd. Daar is het de ondernemer
natuurlijk feitelijk om te doen. Met de markt
kunnen er meer middelen worden
gemobiliseerd. Kan er meer kennis worden
ontwikkeld. Kan er meer geëxperimenteerd
worden en kunnen er nog betere producten
worden gemaakt. Ook kunnen de investeringen
die in de vroege productfase zijn gedaan
worden terugbetaald. Het tegenspel tegen
weerstanden kan verder worden verbeterd. De
lobby wordt hierdoor versterkt. Vaak is er nog
geen sprake van een markt, maar moet de
markt deels gemaakt worden (gecreëerd
worden). Daarmee wordt ook het belang van
de overheid in deze fase duidelijk, aangezien de
overheid (gedeeltelijk) in staat is markten te
creëren.

bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010; Twynstra Gudde: Training coalitievorming en
stakeholdermanagement voor DGMI, 2015, teamanalyse
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INNOVATIESYSTEMEN
DE MARKTMOTOR
De marktmotor
De marktmotor is op de zelfde wijze
opgebouwd als de systeembouwmotor. Alleen
in plaats van het creëren van de markt is er
sprake van het feit dat de markt er nu is. Het
systeem is volwassen. Dit wil niet zeggen dat
het systeem automatisch in tact blijft. Wanneer
de functies niet meer goed vervuld worden dan
dreigt afbrokkeling.
Sturingsmodel: netwerkgerichte coalitie.
Immers, er is in deze motor al sprake van een
zelforganisatie en van een beweging.
Rol rijk: de rol die het rijk hierbij kan innemen is
die van faciliteren.

Voorbeeld 7: Biofuels
Een voorbeeld uit het heden. Ook bij een volwassen systeem blijft een krachtig richting gevend
beleid geboden. Zo is het van belang dat Europa nu reeds duidelijkheid verschaft over de
doelstellingen voor biofuels voor na 2020. Zonder deze duidelijkheid kan het opgebouwde
systeem van biofuels (snel) afbrokkelen.
In dit voorbeeld ligt de faciliterende rol bij de Europese Commissie.

Voorbeeld 8: anaerobe waterzuivering
Een voorbeeld uit het verleden van een succesvolle marktmotor betreft de ontwikkeling van
anaërobe waterzuiveringtechnologie. De Universiteit van Wageningen ontwikkelde deze
technologie. De CSM ontwikkelde een demo. De overheid stelde normen en legde heffingen op
voor lozing van afvalwater met zuurstofbindende stoffen. Hier zijn minimaal twee generaties
technologie te onderscheiden. De eerste is een technologie met een 3-fasenscheider en de
tweede is op basis van slib-op-drager technologie. Uiteindelijk is er een systeem ontwikkeld dat
breed op Nederlandse en internationale schaal is uitgerold. Anaërobe zuivering is een groot
succes geworden. Een succes van Nederlandse bodem.
De rol die de Nederlandse overheid gespeeld heeft is die van met name facilitator.

INNOVATIESYSTEMEN
INNOVATIEMOTOREN PER PRODUCTFASE EN DE ROL VAN DE OVERHEID

INNOVATIE
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DIFFUSSIE

Marktmotor

Systeembouwmotor

Kennismotor

In de fase van take-off, marktintroductie
is de rol van de overheid
groter en belangrijker dan ooit. Het is een
mythe dat de overheid in deze fase juist
kan terugtreden omdat het begin van de
commercialisatiefase is aangebroken

bron: Teamanalyse

Ondernemersmotor
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// ADVISEURS IN DUURZAME ECONOMIE

FINANCIEEL-ECONOMISCH
ADVIES

STRATEGIE ONTWIKKELING

ADAPTIEF PROGRAMMEREN

VISUALISATIES

investeringsanalysemaatschappelijke kosten-baten
analyse, business cases en
verdienmodellen.

Concurrentiekracht ontwikkeling,
groene groeistrategieën,
innovatieklimaat

Visie ontwikkeling, scenario- en
trendstudies, onzekerheidsanalyse, routekaarten/roadmaps

Complexe problemen begrijpelijk
maken, oplossingsrichtingen
overtuigend presenteren met
beelden en visualisaties.
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