Verslag symposium
‘Alle Innovatie Telt!’

Innovatie is de motor van economische groei en staat aan de basis van welvaart en welzijn. Daarover
is iedereen het eens. Echter, de aandacht voor innovatie in het beleid blijft vooral beperkt tot
technologische innovatie. Sociale innovatie en
diensteninnovatie blijven onderbelicht. Onterecht,
want: Alle innovatie telt! Onder dit motto organiseerde
de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), in samenwerking met Tilburg University,
op donderdag 27 februari 2014 een symposium. Twee
recente adviezen van de AWT, over diensteninnovatie
en sociale innovatie, vormden de aanleiding voor het
symposium, dat werd gehouden in de aula van de
universiteit. Ruim 100 deelnemers luisterden naar het
openingswoord van dagvoorzitter prof. dr Roel in ’t
Veld. Daarna vertelde prof. dr
Philip Eijlander (rector
magnificus van Tilburg
University) hoe zijn
universiteit het onderwerp
‘social innovation’ heeft omarmd en verder uitwerkt via het onderzoek, de organisatie en de triple
helix partnerschappen. Tilburg University is blij met de aandacht van het AWT voor sociale innovatie.
AWT-raadsleden Patrick Morley en Valerie Frissen volgden met een toelichting op de adviezen van
de AWT: Diensten Waarderen en De kracht van sociale innovatie. Patrick Morley sprak over de ‘bètabias’ in het huidige innovatiebeleid, waarin te weinig aandacht is voor diensteninnovatie. Valerie Frissen sprak
daarnaast over de ‘bedrijven-bias’ in het innovatiebeleid,
waarin geen ruimte is voor innovatie-initiatieven van burgers
en maatschappelijke organisaties. Beide rapporten adviseren
de overheid daarom ruimte te maken voor niet-technologische innovatie in het innovatiebeleid.

Na de pauze werden vier interessante praktijkvoorbeelden van diensteninnovatie en sociale
innovatie gepresenteerd:
- Sacha van Tongeren (Waag Society) vertelde over de Fairphone; een
antwoord op bestaande smartphones, die vaak onder slechte arbeidsomstandigheden worden gemaakt en tot milieuvervuiling leiden. De
‘schone en eerlijke’ Fairphone is drie jaar lang bij Waag Society
uitgedacht, ontworpen en uitgevoerd met private financiering (voorverkoop van telefoons). De Fairphone is een mooi voorbeeld van sociale
innovatie: uitgedacht en gefinancierd in een netwerk van betrokkenen en
niet gericht op winst(maximalisatie) maar op sociale doelen.
- Karolien Niederer (Vebego) vertelde over de manier waarop binnen
HagoNext (onderdeel Vebego) schoonmakers niet meer worden
‘weggestopt’ naar de avonduren, maar overdag worden ingezet in het
bedrijfsproces, en uitgerust met mobiele telefoons een heel nuttige
bijdrage leveren. Een duidelijk voorbeeld van diensteninnovatie, waarbij
ook sociale doelen worden nagestreefd.
- Evelien Brouwers (Tilburg University) sprak over Tranzo, het
wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University,
dat werkt met zogenoemde academische werkplaatsen. Tranzo wil de
wetenschap en de praktijk verbinden waarbij de interactie centraal staat
tussen onderzoekers, professionals en de burger of de patiënt.
- Onno van der Veen (Ideate) vertelde over de tool die voor Scania is
ontwikkeld om chauffeurs te begeleiden in het zuiniger rijden. Kenmerk
van de gevolgde aanpak was het denken vanuit de gebruiker, in dit geval
de chauffeur. Door niet met argumenten over milieu en kostenbesparing
te beginnen, maar door in te spelen op de beroepstrots van chauffeurs,
werd deze tool een succesvol voorbeeld van diensteninnovatie.
Welke succes- en faalfactoren spelen in de vier beschreven praktijkgevallen? Met deze vraag daagde
de dagvoorzitter de inleiders en het publiek uit om mee te denken over de voorwaarden voor succesvolle diensteninnovatie en sociale innovatie. Deelnemers buitelden over elkaar heen met enthousiaste verhalen over succesfactoren: samen doen, uitgaan van de behoefte van de mensen over wie
je het hebt, van de grond af iets bedenken, een beschermde omgeving creëren, een experimenteerruimte maken, inzetten van ‘verbinders ‘, enzovoort. De genoemde valluiken gaven deels de
keerwijde van de medaille weer: mensen die vooral anderen willen laten innoveren, blijven
afwachten tot een ander verandert, de eigen belangen niet kunnen loslaten, te grote netwerken
bouwen, de overheid die zich er teveel mee bemoeit, enzovoort.

2

Hieronder staan alle genoemde succes- en faalfactoren op een rij:

-

-

Succesfactoren
elkaar vinden op inhoud (enthousiasme over
hetzelfde, zelfde doel, zelfde drijfveren)
mensen betrekken bij verandering
werk leuker en makkelijker maken
uitgaan van behoeften van mensen die dienst
gebruiken (“practitioners”) én opdrachtgever (niet
altijd dezelfde personen)
tijdje in beschermde omgeving aan ontwikkeling
kunnen werken
kleinschalig kunnen testen, uitproberen
samen met mensen zelf bedacht
samen met mensen onmogelijke dingen mogelijk
maken
niet wachten op beleid, zelf aan de slag gaan
vertrouwen in wat je met elkaar aan het doen bent.
Kost veel tijd, geld en aandacht. Tijd nodig, alleen
door partijen die zelf belang bij hebben.
Hartenkreet: afrekening op overheidsmiddelen niet
alleen op economische aspecten
verbinders nodig. En werken met mensen die uit
hun eigen belang kunnen stappen. Dit kan je
coachen.
studenten meenemen in trajecten, mensen opleiden
die innovaties gaan doen
ondernemerschap nodig; probleemeigenaars die
sectoroverstijgend kunnen denken
niet denken vanuit organiseren maar vanuit
mobiliseren.
system thinking nodig, al jong beginnen met nietlineair denken; 4- en 5-jarigen. Ook op jonge leeftijd
al een zgn. ‘maakmentaliteit’ bijbrengen
vertrouwen geven
techniek als ‘enabler’, sociale kennis als grondslag

Faalfactoren
- doorschieten in controle
- teveel oriëntatie op product;
bedrijven ingericht op
productenparadigma
- gevaar van de grote aantallen:
verliezen controle;
telecommunicatie sector is niet
gewend om te gaan met een kleine
onderneming. Alleen zaken met
individuen doen.
- op andere plaatsen moet ook
veranderd worden. Daar lopen we
tegen aan. Transitie op andere
instituties voor elkaar krijgen.
- mensen laten innoveren met wat
ze zelf bedacht hebben, verwachten dat anderen veranderen.
- niet zelf (beginnen met)
veranderen
- te grote netwerken opzetten
vanuit financieringsbehoefte, alles
met alles verbinden waardoor alles
tot stilstand komt
- altijd tussenruimtes nodig. Maar
deze hebben geen
probleemeigenaars. Probleem is
hoe deze in te richten. Als je gaat
afrekenen is het geen
tussenruimte meer.
- innovatie is chaos, vies, lastig voor
overheid. Niet in structuur
stoppen.

“Tussen u en de borrel sta ik”, sprak tot slot Erik de Ridder (wethouder Economische Zaken van
Tilburg). Vervolgens lichtte hij toe hoe Tilburg omgaat met diensteninnovatie en sociale innovatie. In
de praktijk blijkt vaak dat zaken technisch wel zijn te realiseren (denk aan het Elektronisch Patiënten
Dossier of een orthopedische armsteun), maar hoe zorg je voor acceptatie en dat nieuwe producten
en diensten echt gebruikt worden? Ook de gemeente moet ‘oefenen’, bijvoorbeeld met functioneel
aanbesteden: dat gebeurt met vallen en opstaan. Zijn
betoog eindigde met een pleidooi om niet te blijven
hangen in mooie woorden, maar om het te vooral te
doen en te laten zien: de zichtbaarheid van een innovatie
is een belangrijke succesfactor. Of zoals men in Tilburg
zegt: “er moet garen op de klos!”.

3

Gedurende het symposium maakte een tekenaar een aantal op de presentaties en discussies
geïnspireerde tekeningen. Aan het eind van het symposium werden deze getoond. De onderstaande
tekening illustreerde het thema en de sfeer van deze zeer geslaagde middag: Alle innovatie telt!

Colofon
Het symposium vond plaats op
donderdag 27 februari 2014, van 13:30 –
17:00 uur, de aula van Tilburg
University. Het symposium werd
georganiseerd door de Adviesraad voor
het Wetenschaps- en Technologiebeleid
(AWT), in samenwerking met Tilburg
University.
Dit verslag is opgesteld door de AWT. De
tekeningen zijn gemaakt door Jochem
Galama, en zijn te vinden op
www.awt.nl.
Contact:
Mw. E. de Swart
Javastraat 42
2585 AP Den Haag
+31 (0)70 3110920
secretariaat@awt.nl
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