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De 'resource-based view of the firm' en een uitdagend 

overheidsbeleid 

Abstract 

Voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van overheidsbeleid is het noodzakelijk een goed 

beeld te ontwikkelen van waf een onderneming is en doet. Omdat de populaire 'theories of the 

firm' vaoral gestoeld zijn op de neo-klassieke theorie, zijn beleidsaanbevelingen vooral gericht 

op de verlaging van de produktiekosten: loonmatiging, subsidies voor R&D. In dit stuk ligt 

de nadruk op het gebruik van kennis door ondernemingen om produkten en diensten te 

produceren, waarbij kennis een belangrijk ingredient is voor het bereiken van een houdbare 

concurrentiepositie. In nieuwe 'theories of the firm' wordt benadrukt dat de moeilijk te 

imiteren produktiefactor kennis cruciaal is. Voorbeelden van overheidsbeleid die hier rekening 

mee houden zijn het uitoefenen van veeleisende vraag door de overheid, het benadrukken van 

het lokale en het stimuleren van kennisoverdracht tussen ondernemingen in plaats van he! 

subsidieren van de ontwikkeling van kennis in aJzonderlijke bedrijven. Ben meer realistische 

kijk op ondernemingsgedrag zal de effectiviteit van het beleid, en daarmee de 

concurrentiekracht van bedrijven, vergroten. 

trefwoorden: 'theory of the firm', 'resource-based' strategy, houdbaar 

concurrentievoordeel, kennis, overheidsbeleid 
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Inleiding 

De klassieke beleidsvoorstellen van loonmatiging, deregulering en technologiebeleid 

wortelen in een neo-klassieke opvatting ten aanzien van de wijze waarop bedrijven 

functioneren. Voor de door zo velen bepleite dynamisering van de economie dient 

echter een nieuw beleidsrepertoire ontwikkeld te worden gericht op vergroting van 

de groei van kennisintensieve activiteitenl
. Om tot dergelijke beleidsvoorstellen te 

komen, dient een realistischer beeld van de onderneming als uitgangspunt te worden 

genomen dan het neo-klassieke. Ais eerste zullen de belangrijkste veranderingen in 

het denken over ondernemersgedrag en concurrentievoordeel besproken worden. 

Vervolgens zal gekeken worden wat de mogelijke implicaties zijn voor het 

overheidsbeleid. 

Theorieen over ondernemersgedrag: van neo-klassiek naar de 'resource-based view 

of the firm'. 

Volgens het neo-klassieke paradigma combineert een bedrijf arbeid en kapitaal in een 

bepaalde produktiefunctie. Omdat produktiefactoren in dit paradigma volledig 

mobiel zijn, hebben aIle bedrijven in een bedrijfstak toegang tot dezelfde 

produktiefactoren, die zij op gelijke wijze kunnen combineren, alsof zij volgens een 

kookboek werken2
• Concurrentievoordeel kan volgens dit kookboekparadigma aileen 

voortkomen uit schaalvoordelen, marktimperfecties en entry-barriers3
, omdat deze 

de mobiliteit van produktiefactoren inperken. 

De ruimte voor strategisch ondernemingsgedrag is in dit paradigma wei erg beperkt. 

In de praktijk zien we verschillende ondernemingen die op andere wijzen 

concurrentievoordeel weten te creeren. Er blijkt bijvoorbeeld dat in bedrijfstakken 

waar schaal geacht werd zeer dominant te zijn; de concurrentie kan geheel worden 

10. Jacobs, De contouren van de kennismaatschappij, ESB, 23-3-'94, p. 269-273. 

2R.R. Nelson, Why do firms differ, and how does it matter, Strategic Management 
Journal, 1991, Vol. 12, pp. 61-74. 

3C. Knudsen, Theories of the Firm, Strategic Management, and Leadership, in: 
c.A. Montgomery (red.), Resource-Based and Evolutionary Theories of the Firm: Towards 
a Synthesis, Boston, Kluwer Academic Publishers, 1996. 
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opengebroken door kleinschalige innovaties'. Zo waren het in de staalindustrie juist 

de minimills die aan de vraag naar alJerlei specialistische produkten konden voldoen. 

Ook in Nederland waren grootschalige scheepswerven in een overlevingsstrijd 

gewikkeld met de blik op Den Haag, terwijl tegelijkertijd nieuwe specialistische 

bedrijven succesvol waren op terreinen als jachtbouw en baggerschepen. De grote 

verschillen in winstgevendheid tussen bedrijven binnen een bedrijfstak kunnen 

moeilijk verklaard worden door de neo-klassieken. 

Deze verschillen liggen namelijk in innovatieve concepten, nieuwe combinaties en 

andere organisatievormen. De interne kant van het bedrijf is daarbij van cruciaal 

belang. Bedrijven als IKEA en McDonald's hebben bijvoorbeeld verschillende soorten 

kennis in gebruik die concurrenten moeilijk kunnen imiteren. Het bestaan van dit 

soort kennis past erg slecht in de kookboekmetafoor van de neo-klassieke economie. 

De kern van concurrentievoordeelligt hier namelijk niet in het belemmeren van de 

mobiliteit van bestaande produktiefactoren, maar in het creeren van nieuwe 

organisatie-specifieke kennis. De rol van kennis wordt nog versterkt door de 

bijzondere eigenschap dat het meerdere keren gebruikt kan worden, zonder dat het 

zijn waarde verliest. 

Op het snijvlak van strategisch management en de evolutionaire economies vindt 

momenteel een debat plaats over nieuwe theorieen waarin de bijzondere 

eigenschappen van kennis worden gemcorporeerd. Zij proberen het 

evenwichtsdenken te vervangen door het meer realistische procesperspectiefi. Daarin 

is plaats voor begrippen als beperkte rationaliteit (of zelfs trial and error), 

4(:. Baden-Fuller en J.M. Stopford, Rejuvenating the Mature Business, Routledge, 
Londen, 1992. 

5R.R. Nelson and S.G. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, 1982, 
Cambrige Mass., Harvard University Press. 

6Knudsen, 1995, op. cit. 
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padafhankeli;kheid7
, heterogeniteit en 'zachte' variabelen als kennis, cultuur en 

netwerkrelaties. De belangrijkste rol wordt daarbij gespeeld door de op Penrose! 

gebaseerde 'resource based theory'. Deze benadering herleidt de bestaansreden van 

ondemerningen tot hun grotere effectiviteit ten opzicht van de markt in het 

verzamelen en verspreiden van. kennis. Deze theorie is voor een kenniseconomie 

derhalve uitermate relevant en zal daarom hier als uitgangspunt worden genomen 

voor de ontwikkeling van overheidsbeleid. 

De drie belangrijke veranderingen in het theoretische denken over ondernemingen 

zijn de volgende. 

Van homogeniteit naar heterogeniteit 

Volgens de traditionele industriiHe economie is de structuur van een industrietak van 

centraal belang9
• Die structuur is in hoge mate bepalend voor de winstgevendheid 

van de bedrijven die erin opereren. Deze inzichten leidden ertoe dat strategisch 

management onderzoekers probeerden strategieen te formuleren die daarvan gebruik 

maakten10
, bijvoorbeeld door bedrijven te adviseren zich te verschuilen achter entry 

barriers. Ook het economisch beleid baseerde zich op die uitgangspunten, 

bijvoorbeeld door ornstandigheden te scheppen waarin bedrijven van schaalvoordelen 

kunnen profiteren. 

Gedurende de jaren tachtig heeft zich echter een opmerkelijke omslag in het denken 

binnen strategisch management voltrokken. De beleidsaanbevelingen voor bedrijven 

in de jaren zeventig en tachtig kwamen neer op het ontwijken van de concurrentie. 

7D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990, 
Cambridge, Cambridge University Press. 

8E. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, 1959, Oxford, Oxford University 
Press. 

9p.M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performance, 1980, Chicago, 
Rand McNally. 

lilM.E. Porter, Competitive Strategy, 1980, New York, The Free Press. 
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5inds het eind van de jaren tachtig wordt het echter steeds duidelijker dat bedrijven 

die de concurrentie juist hebben opgezocht veel succesvoller zijn. Door de 

confrontatie met concurrenten worden bedrijfsspecifieke vaardigheden aangescherpt 

en zijn bedrijven gedwongen zich te differentieren. Zij worden ertoe aangezet 

specifieke kennis te ontwikkelen, waarmee ze onderscheidende markten kunnen 

bedienen. De verschillen in kennis tussen ondememingen stellen hen in staat 

concurrentievoordelen op verschillende marktsegmenten te bereiken. In plaats van 

de homogeniteit van de kookboekmetafoor, stelt de modeme theory of the firm dan 

ook de heterogeniteit van ondememingen centraal als verklarende factor van 

concurrentievoordeelll. Bedrijven zijn continu bezig nichemarkten te creeren op basis 

van hun specifieke vaardigheden. 

Van kapitaalbenutting naar kennisontwikkeling 

In de op resources gebaseerde kijk op bedrijven speelt kennis een centrale rol, meer 

dan het gebruik van het tastbare kapitaal van een ondememing. Het gaat dan niet 

aIleen om kennis over produkten, produktietechnieken, klanten en toeleveranciers, 

maar ook de kennis en vaardigheden om de verschillende onderdelen uit de 

waardeketen te integreren. Het ontwikkelen van nieuwe kennis en de distributie van 

kennis binnen een bedrijf zijn belangrijke variabelen in nieuwe theoriei!n over de 

groei en ontwikkeling van ondememingen12
• Daarbij wordt vaak een onderscheid 

gemaakt tussen 'tacit' of onarticuleerbare kennis en expliciete of gecodificeerde 

kennis13. 

Technologische kennis is een belangrijke produktiefactor voor een bedrijf, maar 

gezien het vrij expliciete karakter van dit type kennis is het ook relatief makkelijk te 

imiteren door concurrenten. Technologie moet dus gecombineerd worden met andere 

llPenrose, 1959, op. cit. 

12(;. Hedlund, A model of knowledge management and the N-form corporation, 
Strategic Management Journal, 1994, Vol. IS, bIz. 73-90. 

131. Nonaka, The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, 1991, 
November-December, bIz. 96-104. 
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typen kennis wil een duurzaam concurrentievoordeel ontstaan. Deze kennis dient dan 

meer 'tacit' te zijn, bijvoorbeeld organisatorische kennis of marketing kennis. 

Dit soort nieuwe kennis wordt vaak ontwikkeld in samenwerking met toeleveranders 

en klantenl4• Dat ondememingendit inmiddels ook begrepen hebben, blijkt uit het 

feit dat research en development worden gedecentraliseerd, waarbij de ontwikkeling 

van nieuwe produkten zoveel mogelijk gelokaliseerd wordt in de buurt van 

veeleisende klanten. Zo vestigde Cap Gemini de afdeling die verantwoordelijk is voor 

de ontwikkeling van inforrnatietechnologie voor financiele diensten in het finandele 

centrum Londen, en die voor U.-diensten ten behoeve van handel en distributie in 

Nederland. Een dergelijk beleid is een van de kenmerken van de strategie van vele 

transnationale ondememingenl5
• Het impliceert dat ondememingen zich minder 

zullen laten leiden door aantrekkelijke R&D-premies om zich ergens te vestigen, maar 

eerder door de aanwezigheid van veeleisende klan ten. 

Van mondiaal naar lokaal 

Deze hemieuwde aandacht voor de lokatiekeuze brengt ons bij de derde belangrijke 

verandering in (theorieen over) ,ondememingsgedrag. In een wereld waar de 

concurrentie steeds heviger wordt en de mobiliteit van produktiefactoren toeneemt, 

wordt het voor bedrijven steeds moeilijker een duurzaam concurrentievoordeel op 

te bouwen. De toegenomen openheid van de grenzen betekent dat niet aileen 

traditionele produktiefactoren als arbeid en kapitaal moeilijk bij de grenzen 

tegengehouden kunnen worden. Hetzelfde geldt voor kennis en nieuwe inzichten op 

het vlak van produkten en produktieprocessen. Het is paradoxaal, maar de 

toegenomen mobiliteit en intemationale vervlechting maakt het lokale weer van groot 

belang. Vrijwel alles kan geilniteerd worden, maar dat is niet het geval voor de lokale 

omstandigheden. Typisch lokale omstandigheden worden dus steeds meer gezien als 

mogelijke boon voor het bereiken van concurrentievoordeel voor bedrijven. Een 

I4E. von Hippel, The Sources of Innovation, 1988, New York, Oxford University 
Press. 

lSc. Bartlett and S. Ghoshal, Managing across Borders: the transnational solution, 
1989, Boston, Harvard Business School Press. 
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bedrijf dat ingebed is in een stimulerende omgeving kan daardoor een 

concurrentievoordeel op andere ondememingen opbouwen. Oit idee is terug te 

vinden in de diamant van Porterl6 en de dusterbenaderingl7
• 

Naar een overheidsbeleid dat uitdaagt en prikkeU 

Oe overheid dient zich te richten op het stimuleren van de heterogeniteit van 

kennisontwikkeling van Nederlandse ondememingen ten opzichte van het 

buitenland, zij dient kenrusontwikkeling te bevorderen en de lokale omstandigheden 

te versterken. Het gaat er dus om dat de overheid bedrijven stimuleert en uitdaagt 

moeilijk te imiteren resources te ontwikkelen. In concreto betekent dit voor de 

Nederlandse situatie dat er drie veranderingen moeten plaatsvinden in het 

industriebeleid. Het beleid dient zich te bewegen: 

- van een focus op technologie en kosten naar kennisontwikkeling; 

- van een aanbod-orientatie naar een vraagorientatie; 

- van het steunen van grote kembedrijven naar de versterking van netwerken. 

Kennisontwikkeling 

Het eerste punt betreft de fixatie in het beleid op technologie en kosten. Het 

voorgaande heeft laten zien dat een focus op generieke technologieen te nauw is. Het 

zijn juist de verschillende en heterogene vormen van kennis die ondememingen ter 

beschikking staan, die leiden tot duurzame concurrentievoordelen. Juist door de 

combinatie van technologie, organisatie en marktkennis kan differentiatie 

plaatsvinden en ontstaan moeilijk te imiteren verknopingen van kennis. Oil soort 

specifieke organisatiekennis wordt in de economische wetenschap wei aangeduid als 

16M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990, London, MacMillan. 

170. Jacobs en A.P. de Ma~ Clusters, industriebeleid en ondememingsstrategie, 
ESB, 22 februari 1995, biz. 172-177. 
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'social capital' of 'organizational capital'IS, terwijl in de populaire 

managementliteratuur dat beter bekend staat als de 'core competences'19. 

Het idee dat het gaat om rueuwe combinaties van verschillende soorten kennis komt 

niet in het beleid tot uitdrukkinlf'. Kennis is veel meer dan technologie. Bovendien 

laten de meest vooruitstrevende kennisintensieve ondememingen zich meer leiden 

door de mogelijkheid op een bepaalde lokatie kennis te verwerven, dan door het 

kostenniveau in een bepaald land, zoals het voorbeeld van Cap Gemini liet zien. Het 

subsidieren van R&D springt hier niet op in, dat is uitsluitend gericht op 

kapitaalbenutting en technologie. Het stimuleren van veeleisende klanten biedt meer 

perspectieven op kennisontwikkeling 

De leidende positie op de wereldmarkt voor brandmelder en brandblus apparaten 

van het Zwitserse bedrijf Cerberus kan verklaard worden door de zeer hoge eisen 

van de lokale vragers21. De Zwitserse risko aversie, veel houten gebouwen, en de 

aanwezigheid van bedrijfstakken als banken, hotels en chemische bedrijven, die 

brandbeveiliging een hoge prioriteit geven, waren factoren die in een hoogwaardige 

vraag konden resulteren. De overheid heeft daarop ingespeeld door niet aIleen zeer 

hoge eisen te steIlen aan de brandbeveiliging, maar ook in overleg met verzekeraars 

de brandverzekeringspremie mede afhankelijk te maken van de mate van 

brandbeveiliging. De Zwitserse· overheid heeft dus door ondersteuning van 

veeleisende klanten de lokale industrie uitgedaagd nieuwe kennis te ontwikkelen. 

De Nederlandse overheid kan een vergelijkbare rol spelen voor de landbouwsector. 

Zij kan de strategie van veeleisende vragers als Ahold ondersteunen. Ahold heeft als 

18Presscot en Visscher, Organization Capital, 1980, Journal of Political Economy, 
80,bIz. 446-461. 

19c.K. Prahalad en G. Hamel, The Core Competence of the Corporation, Haroard 
Business Review, 1990, May/June, biz. 79-91. 

2'7acobs, 1994, op. cit. 

2IM.E. Porter, 1990, op. cit. 
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beleid dat van 'verse' produkten uit de agrarische sector de herkornst te traceren is 

tot aan de boerderij waar het vandaan komt. Het aspect van kwaliteitscontrole speelt 

daarbij een belangrijke rol. Dat is bijvoorbeeld het geval voor voorbewerkte 

aardappe1en en vlees. Het beleid t.a.v. dit laatste produkt leverde vorig jaar enige 

commotie Op22. De Nederlandse rundvleessector was niet in staat de logistieke keten 

dusdanig te beheersen dat de herkornst te bepalen is. Deze nieuwe kennis is 

belangrijke ingredient geworden voor de concurrentiepositie en de rundvleessector 

zou veel kunnen leren van de ervaringen van Albert Heijn en diens toeleveranders 

uit de Iandbouwsector die weI aan die eisen voldoen. Voor het ontwikkelen van 

nieuwe kennis, zoals intergrale ketenbeheersing, is een overheid die oog heeft voor 

veeleisende vragers veel belangrijker daneen overheid die domme subsidies aan 

landbouwbedrijven verstrekt. 

Vraagorientatie 

Het huidige beleid zich te veel op de aanbodkant van technologie. Daardoor leidt het 

vooral tot het ontstaan van generieke technologieen (de mega-chip) en niet tot 

heterogene kennis. Dit draagt niet bij aan het stimuleren van differentiatie en leidt 

evenmin tot lokale verankering van kennis. Generieke technologieen zijn immers 

overal toepasbaar en kunnen door iedereen worden ontwikkeld. Bedrijven kunnen 

beter worden aangezet hun eigen spedalisme op te bouwen. In plaats van aan de 

aanbodkant de kennisontwikkeling te stimuleren, is het derhalve beter dit aan de 

vraagkant te doen. Door ondememingen te confronteren met een spedfieke, 

veeleisende vraag, worden zij gedwongen nieuwe kennis te ontwikkelen, die andere 

bedrijven niet hebben en die dus een concurrentievoordeel op kan leveren. 

De overheid kan deze veeleisende vraag niet aIleen afdwingen door regelgeving 

(bijvoorbeeld strengere kwaliteits- of milieu-eisen) of ondersteuning van veeleisende 

vragers, maar ook door de eigen bestedingen. AI in 1991 werd in een voorstudie van 

de WRR geconstateerd dat deze laatste vorm van beleid een belangrijke impuls kan 

22NRC-Handelsblad, AH schrapt Nederlands rundvlees, 10 oktober 1995. 
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geven aan de kennisontwikkelintf. In plaats van een eenvoudige, beschermde 

markt te creeren voor Nederlandse bedrijven, kan de overheid door 

voorbeeldprojecten en het stellen van hoge eisen de ondememingen aanzetten nieuwe 

kennis te ontwikkelen. Tot nog toe is deze vorm van beleid nog niet van de grond 

gekomen. 

Het grote voorbeeld in Nederland is natuurlijk de waterbouw, waar door 

overheidsprojecten als de Oosterscheldewerken een enorme kennisvergroting heeft 

plaatsgevonden. Helaas was dit neg een toevalstreffer. De overheid zou op dit terrein 

structureler te werk kunnen gaan. Ondergronds vervoer en elektronische tolwegen 

zijn maar twee mogelijkheden. Gezien het feit dat Nederland langzaamaan vol raakt 

en de milieubelasting van auto's groot is, valt te verwachten dat binnen afzienbare 

tijd deze twee zaken zullen worden ingevoerd. Ook andere landen zullen hier 

interesse voor hebben. Wanneer de overheid aan deze projecten hoge eisen steH, 

worden dan ook niet aileen Nederlandse problemen opgeiost, maar kan ook worden 

bijgedragen aan een nieuw Nederlands concurrentievoordeel. Door als veeleisende 

klant op te treden ontstaat immers kennis in Nederland, die bedrijven in andere 

landen niet tot hun beschikking hebben (heterogeniteit). Deze lokaal ontwikkelde 

kennis kan vervolgens giobaal worden geexploiteerd. Op deze wijze zijn Nederlandse 

bedrijven marktleider geworden op het terrein van waterzuiveringsinstallaties2 
•• De 

door de overheid gestimuleerde sp~ifieke vraag hiemaar heeft samen met de lokaal 

aanwezige kennis over water, geleid tot innovaties die de wereld hebben veroverd. 

Op het terrein van rekening-rijden heeft de Nederlandse overheid de kans voorbij 

laten gaan om het Nederlandse bedrijfsleven te vragen of uit te dagen een 

voorsprong te nemen in de kennisontwikkeling op dat gebied. Die komt de 

Singaporese overheid toe. Zij gaven vorig jaar een consortium van vier bedrijven de 

2lH.L. Jonkers en EM. Roschar, Samel1hang in doen en laten, 1991, 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag, SOu. 

24NRC-Handelsblad, Mi/ieubiotechnologie: markt van 100 miljard, 2 november 1994 
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opdracht een systeem te ontwikkelen en installeren voor rekening-rijden2S. Gezien 

het feit dat Philips dat consortium leidt zal ten minste een Nederlands bedrijf 

profiteren van die kennisbron. Oat is echter onvoldoende om als Nederlands 

bedrijfsleven een sterke positie op te bouwen. Oaarvoor is een duster van bedrijven 

nodig die een diversiteit aan kennis inbrengen en verder ontwikkelen. De 

Nederlandse overheid kan de vooruitziende blik van de Singaporese overheid volgen, 

door alsnog een rekening-rijden systeem specifiek voor de Nederlandse situatie te 

laten ontwikkelen. 

De overheid kan vooral een belangrijke rol spelen door meer aandacht te besteden 

aan de oplossing van grote maatschappelijke problem en. Projecten op het terrein van 

ondergronds vervoer of rekeningrijden kunnen een enorme kennisinjectie geven, 

waarvan een groot aantal bedrijven kan profiteren. Het moet bij dit 500rt projecten 

bij voorkeur gaan om problemen die kenmerkend zijn voor Nederland, en waar reeds 

enige kennis over aanwezig is. De nieuwe kennis met zijn lokale voedingsbodem 

vergroot de heterogeniteit van het kennisrepertoire van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Die kennis is moeilijk te imiteren door buitenlandse ondememingen en kan daardoor 

een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van een duurzame concurrentiepositie. 

Het is wellicht verstandig als de kosten voor dit soort kennisontwikkelings-projecten 

als investeringen geboekt worden. Oat is met name het geval als het gaat om de 

ontwikkeling van echt nieuwe kennis, kennisintegratie of kennistoepassingen gaat. 

Oat is bijvoorbeeld van belang bij de discussie over ondertunneling van de Hoge 

Snelheidslijn door het groene hart. Er wordt gepleit voor toepassing van bekende 

technieken om de kosten te beheersen. Wi! men echter nieuwe kennis ontwikkelen 

zal veeleer naar nieuwe en betere methoden gezocht moeten worden. Die extra kosten 

zijn feitelijk investeringen in kennis. 

2SNRC-Handelsblad, Philips krijgt groot contract in Singapore voor systeem rekening 
rijden, 10 oktober 1995. 
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Netwerken 

De focus op centrale technologieconcems in netwerken dient vervangen te worden 

door aandacht voor de netwerken zelf. Doordat in het dusterbeleid vooral centrale 

ondemerningen (bijvoorbeeld Fokker) worden ondersteund op basis van hun 

technologieprogramma's doet zich een aantal negatieve effecten voor. Problemen op 

de markt worden eerder veroorzaakt door een te grote nadruk op technologie dan 

een te kleine. Illustratief is hierbij het zogenaamde PhlUpssyndroom: briljante en 

dominante ingenieurs in het bedrijf~ maar geen aandacht voor de klant. In zekere zin 

heeft Fokker ook last gehad van dit Philipssyndroom. De macht van de engineering

afdeling vertraagde herstructureringen en leidde tot een uiterst complexe 

ontwerpprocedure voor de vliegtuigen26. Het streven naar een technologisch 

optimaal vliegtuig laat weinig ruimte over voor maatwerk voor klanten, terwijl een 

ondememing jUist succesvol kan zijn door verschillende marktsegmenten te bedienen. 

Het ontstaan van Phllipssyndromen wordt in de hand gewerkt door het ondersteunen 

van ondememingen op basis van hun technologiekennis. Er is dan immers geen 

prikkel om verder te kijken dan de technologische eigenschappen van een produkt, 

terwijl ook produktie en marketing cruciaal zijn voor het sucres op de markt. Het is 

niet goed als een bedrijf de weg naar de technologieprogramma's van het Ministerie 

van Economische Zaken beter kent dan die naar de klant. 

Daamaast is de focus op de kemondememing in een duster te nauw. Wanneer een 

kemondememing kennis overdraagt aan toeleveranciers en afnemers, leidt dit tot een 

versterking van de economische structuur. De kennis blijft dan immers niet beperkt 

tot een enkele ondememing, maar kan door veel meer ondernemingen worden 

gebruikt. Die zijn daardoor zelf weer beter in staat nieuwe kennis te ontwikkelen. Op 

den duur kunnen deze dan ook zonder de kemondememing concurrentiekrachtig 

zijn. De kennisoverdracht is in het Fokker-duster vrij beperkt gebleven: Fokker hleld 

veel kennis in huis en ging ook niet zelf met de bestaande kennis de markt Op27. 

Daardoor werd kennis onderbenut en bestaat nu het gevaar dat met Fokker unieke 

26A.P. de Man, Organiz.ing for Competitiveness, 1996, Delft, Eburon. 

2WO/STB, De betekenis van Fokker voor Nederland, Apeldoom, september 1995. 
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kennis uit Nederland verdwijnt. Ook kleine bedrijven uit andere sectoren zouden die 

spedfieke technologische kennis van onze vliegtuigbouwers goed kunnen gebruiken. 

Zo wordt de technologische kennis van British Aerospace - nA de gedeelteJijke 

ontmanteling - nu benut in een heel scala van bedrijfjes langs de M4 snelweg van 

Londen naar Bristol. Kennis van lichtgewicht constructies levert in combinatie met 

kennis over auto's de nieuwste Formule 1 racewagens op, terwijl een ander bedrijf 

me.t behulp van die technologie een succesvolle serie buggy's op de markt heeft 

gebracht. Beter is het dan ook om beleid te richten op de toeleveranciers van 

kemondememingen en de overdracht van kennis in een duster te stimuleren. Bij het 

verdwijnen van een kemondememing, zoals Fokker, zal dan niet een geheel duster 

verdwijnen, maar blijft een deel van de economische structuur in stand. 

Conc1usie 

Hierboven is een drietal verschuivingen geconstateerd in de economie en in 

ondememingsgedrag in het bijzonder. De nieuwste theories of the firm benadrukken 

heterogeniteit, kennis en lokaliteit. Deze drie zijn van groot belang voor het 

ontwikkelen van nieuw en innovatief overheidsbeleid, dat bedrijven uitdaagt moeilijk 

te imiteren kennis te ontwikkelen. Het voortbouwen op een neoklassieke conceptie 
I 

van ondememingsgedrag domineert nog te veel het beleidsdenken terwijl het 

onvoldoende aangrijpingspunten biedt voor overheidsbeleid in een kenniseconomie. 

De ontwikkeling van kennis laat zich niet analyseren in termen van neoklassieke 

produktiefuncties, maar vereist aandacht voor de heterogeniteit van ondememingen 

en de relaties die een ondememing met zijn directe omgeving heeft. 

Een modeme conceptualisering van de ondememing leidt tot de aanbeveling da~ 

kennisontwikkeling niet via de aanbodkant maar via de vraagkant moet worden 

gestimuleerd. Ook behoort kennis niet gereduceerd te worden tot technologie: juist 

de combinatie van verschillende kennisbronnen leidt tot duurzame en 

gedifferentieerde concurrentievoordelen. Tenslotte is het steunen van een 

kemondememing in een cluster niet de beste methode voor kennisgebruik; beter is 

het om het cluster om het bedrijf heen te ontwikkelen. 
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De bovenstaande opvatting is consistent met het beeindigen van de bescherming van 

Fokker en met de uitdaging die aan bedrijven wordt gesteld door een tunnel voor de 

hoge-snelheidslijn te laten boren. Deze tendens van bescherming naar uitdaging dient 

verder te worden voortgezet. 
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