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Blueconomy adviseert overheden en bedrijven over duurzame economie, begeleid duurzame (systeem) innovaties en investeert
in startende bedrijven (sustainable startups).
Onze missie is een toekomst met een nieuwe, schone economie. Dat vraagt om een transitie van fossiel naar hernieuwbaar, van
dierlijke naar plantaardige eiwitten, van lineair naar circulair en van bezit naar gebruik.

INTRODUCTIE OP INNOVATIE
DE OPBOUW VAN EEN INNOVATIESYSTEEM

Eco-innovaties onderscheiden zich van “normale”
innovaties doordat ze (uiteindelijk) een positief
effect hebben op de leefomgeving.
Dat betekent in de praktijk dat veel van deze
effecten wel door de samenleving worden
geabsorbeerd, maar niet door de innovator of
ondernemer kunnen worden geïncasseerd. Het
gaat dan om zogenaamde externe effecten.
Daarom komen eco-innovaties vaak niet “als
door vanzelf” in de markt tot stand. Extra
ondersteuning is benodigd, als deze innovaties
als belangrijk worden gezien voor de
samenleving.
Dat is in toenemende mate het geval. Hoewel het
thema “milieu” al decennialang op belangstelling
kan rekenen, is er toch wel sprake van een zekere
kentering in het denken in de samenleving over
duurzaamheid. Van “milieu” als speciaal
aandachtsgebied naar “duurzaamheid” als
mainstream richting voor burger en bedrijf.

De vragen die in dit hoofdstuk centraal staan zijn:
• Wat is innovatie in essentie?
•

Hoe breng je innovaties naar de markt?

•
•

Hoe bouw je een goed innovatiesysteem op?
Wat is de meest geëigende en meest effectieve
manier om eco-innovaties te ondersteunen
vanuit de overheid?

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.

Innovatiesystemen
Innovaties komen niet stand-alone tot stand
maar in een systeem. Het kleinste systeem is die
van 1 ontwikkelaar en 1 klant. Maar in de
praktijk zijn er veel meer partijen bij betrokken.
Het bedrijf dat innoveert werkt in een keten van
bedrijven alvorens het eindproduct
commercieel is. De innovatie wordt in
samenwerking met verschillende
gebruikersgroepen getest en doorontwikkeld.
Financiële partijen (banken en/of investeerders)
moeten elke ontwikkelingsfase opnieuw
overtuigd worden van het aanstaande succes
van de innovatie. Soms zijn kennisinstellingen
betrokken, zodat state-of-the-art kennis
geborgd is. En tot slot moet dit allemaal
gebeuren in een regime van overheden,
instituties, wet- en regelgeving binnen
bestaande conventies en gewoonten van
gebruikers. Zie hier de complexiteit van
innoveren in enkele alinea's beschreven.

DE ONTWIKKELING VAN INNOVATIES
DE OPBOUW VAN EEN INNOVATIESYSTEEM
Bij het vormgeven van innovaties is het nuttig om
onderscheid te maken tussen innovatiefasen. Wij
onderscheiden zes fasen.
§ 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.
§ Marktintroductie/nichemarkt: de fase van
introductie op de markt, meestal
nichemarkten omdat het
product/dienst/technologie nog niet
concurrerend is met bestaande alternatieven.
§ 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.
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TECHNOLOGIE-ONTWIKKELING: LEREN, LEREN EN NOG EENS LEREN
DE OPBOUW VAN EEN INNOVATIESYSTEEM

§ 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.

TECHNOLOGIE-ONTWIKKELING
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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).
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AANJAGERS EN SELECTOREN PER INNOVATIEFASE
PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR OPSCHALING VAN ECO-INNOVATIES
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bron: Hekkert en Ossebaard, de innovatiemotor, 2010, teamanalyse
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// ADVISEURS IN DUURZAME ECONOMIE

HET PAD NAAR SUCCES EN
HET PAD NAAR FALEN ZIJN
BIJNA EXACT DEZELFDE
PADEN
Colin R. Davis

