Diensteninnovatie
in Nederland
Bijlage bij Nederland 2020: terug in de top 5

Diensteninnovatie
in Nederland
Bijlage bij ‘Nederland 2020: terug in
de top 5’

19 april 2010
Voorstudie door Exser, AMSI en GGDC
in opdracht van het Innovatieplatform

www.innovatieplatform.nl
www.nederlanddenkgroot.nl

2 | Diensteninnovatie in Nederland

Voorwoord | 3

Voorwoord
De laatste jaren is de aandacht voor diensten en diensteninnovatie gegroeid.
Nederland heeft net als andere hoogontwikkelde landen een grote dienstensector
die verantwoordelijk is voor meer dan 70% van de Nederlandse economie.
Commerciële diensten creëerden 52% van de toegevoegde waarde in Nederland en
zorgden tussen 1998 en 2008 voor ongeveer 700.000 banen ofwel 70% van de totale
banengroei in Nederland. Hierdoor zijn diensten en diensteninnovatie van groot belang
voor de internationale concurrentiepositie van Nederland.
Tegelijk is echter nog relatief weinig bekend over de wijze waarop groei en
internationalisering van dienstenondernemingen en sectoren in de praktijk vorm
krijgen en bijdragen aan ons internationaal concurrentievermogen. Het inzicht in de
wijze waarop dienstverleners tot innovatie komen, vaak in complexe ketens en
netwerken, en de mogelijke rol die de overheid kan spelen in het bevorderen van
diensteninnovatie, groeit langzaam. Bijna alle dienstensectoren in Nederland groeiden
tussen 1998 en 2008 sneller dan in andere Europese landen, maar anders dan in de
industrie heeft de Nederlandse dienstensector weinig internationale hotspots waarin
bedrijven in de dienstensector zich onderscheiden.
In opdracht van het Innovatieplatform hebben Stichting Exser, Centrum voor
Diensteninnovatie, AMSI, Amsterdam Centre for Services Innovation en GGDC,
Groningen Growth and Development Centre van de Rijksuniversiteit Groningen
daarom onderzoek gedaan naar diensten en diensteninnovatie. Dit is gebeurd met
het oog op de economische agenda Nederland 2020: terug in de top 5 die het
Innovatieplatform op 19 april 2010 heeft uitgebracht. De resultaten van dit onderzoek
treft u aan in deze bundel.
Exser heeft geanalyseerd hoe diensten bijdragen aan de concurrentiekracht van
Nederland, wat de belangrijkste kansen en uitdagingen zijn en hoe de overheid kan
inspelen op deze kansen en uitdagingen. Exser wijst op de verwevenheid van diensten
in tal van economische activiteiten. Juist door te kijken naar de verwevenheid van
diensten in internationale ‘waardenetwerken’ ontstaat meer inzicht in de rol van
diensten en diensteninnovatie voor economische groei en de kwaliteit van leven.
Grote maatschappelijke en economische uitdagingen - van klimaatverandering tot
effectieve zorg – vragen om een aanpak waarin diensteninnovatie centraal staat.
Het Amsterdam Centre for Service Innovation analyseert hoe internationale en
Nederlandse ondernemingen innovatie in diensten vormgeven. Innovatie in diensten
is multidimensioneel. Het resulteert niet alleen in nieuwe concepten en productie
systemen, maar ook in nieuwe vormen van interactie met klanten en nieuwe business
modellen. Uit de analyse blijkt dat het voor bedrijven vaak lastig is om van de
ideeënfase te gaan naar selectie, funding en opschaling. Dat heeft te maken met de
specifieke eigenschappen van het innovatieproces bij diensten. Verder spelen de
visie op innovatie, samenwerking, opleidingsniveau en regelgeving daarbij een
belangrijke rol.
Daarnaast heeft AMSI recente ontwikkelingen in het diensteninnovatiebeleid in
Finland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea geanalyseerd. Het thema
diensteninnovatie wordt in deze landen gekoppeld aan de concurrentiekracht van de
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maakindustrie en de (oplossing van) grote, actuele maatschappelijke thema’s als
gezondheidszorg, klimaat en energie. Daarnaast wordt in alle vier de landen
systematisch geïnvesteerd in fundamenteel en toegepast dienstenonderzoek.
In deze beleidsanalyse zijn drie categorieën van argumenten verzameld voor een
diensteninnovatiebeleid. Deze internationale vergelijking eindigt met enkele
beleidsopties voor Nederland.
Het Groningen Growth and Development Centre heeft met de nu beschikbare cijfers
de betekenis van diensten, diensteninnovatie en de samenhang van diensten in
waardenetwerken in beeld gebracht. Als meer en beter statistisch materiaal beschikbaar komt kan deze analyse verder worden verdiept.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt aangetoond, dat diensten in de toekomst
- nog sterker dan nu - de motor van internationale concurrentiekracht zijn. Inzet op
innovatie van diensten is daarmee cruciaal. Het stimuleren innovatie en internationale
handel in diensten kan leiden tot een forse wind in de zeilen van het Nederlandse
verdienvermogen.

Jan Peter van den Toren
Secretaris Innovatieplatform
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Management samenvatting
Onze economie heeft zich ontwikkeld tot een diensteneconomie. De dienstensector omvat driekwart
van onze bruto binnenlands product (BBP). Het aandeel mensen dat in de dienstensector werkt,
is zelfs nog groter. De groei in werkgelegenheid de laatste tien jaar komt vrijwel exclusief uit de
dienstensector. Ook de industriële sector moet het steeds meer hebben van diensten, om klanten
beter te bedienen en de winstmarges op peil te houden. Het is vrijwel niet mogelijk om algemene
uitspraken te doen over de dienstensector. De diversiteit aan diensten binnen de dienstensector,
delen van de dienstensector of zelfs binnen één bedrijf is daarvoor te groot.
Deze discussienotitie geeft een onderbouwing voor de visie dat onze economie zich steeds meer
ontwikkelt tot een interactie-economie, waarin een netwerk van bedrijven die producten en
diensten aan elkaar leveren en afnemen. In een dergelijk waardenetwerk levert elk bedrijf zijn unieke
toegevoegde waarde voor de uiteindelijke klant. Deze waardenetwerken worden steeds complexer,
bedrijven worden steeds specialistischer.
Diensten zijn steeds belangrijker voor de concurrentiekracht van Nederland, nu en in de toekomst.
Deze notitie legt een ambitie neer over de rol die dienstverlenende bedrijven in 2020 moeten
gaan spelen. Hierin vervullen deze dienstverleners een leidende rol in enkele toonaangevende
internationale waardenetwerken. Daarnaast beschikt Nederland over een excellente
diensteninfrastructuur die het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk maakt zich ook in Nederland
te vestigen. In 2020 beschikt Nederland over clusters van bedrijven die kennis en ervaringen hebben
om oplossingen aan te dragen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd (mobiliteit,
zorg, klimaat). Kennisintensieve zakelijke dienstverleners (KIBS) zijn dé innovatoren en aanjagers voor
de Nederlandse economie.
Om voornoemde ambitie te realiseren is anno 2010 actie dringend geboden. Deze opgave ligt
niet alleen bij de overheid, maar vergt een gezamenlijke investering van bedrijven, overheden en
kennisinstellingen. Aanbevolen wordt de dienstencomponenten in de huidige sterke clusters (zoals
onder andere de benoemde sleutelgebieden) versneld te ontwikkelen. Een tweede aanbeveling is
de grote maatschappelijke vraagstukken met verve aan te pakken ten einde hier leidende posities
uit te ontwikkelen. De interactie-economie die zich aandient, vraagt om de ontwikkeling van
nieuwe kennis en specifieke op waardenetwerken gerichte competenties. De overheid staat voor de
uitdaging een innovatiebeleid gericht op diensten in waardenetwerken te ontwikkelen. Verder moet
wetenschappelijk onderzoek zich naast producten ook richten op diensten en diensteninnovatie. Tot
slot moet het onderwijs studenten opleiden met een T-shaped profiel, dat wil zeggen experts op hun
vakgebied met communicatieve vaardigheden naar andere disciplines, dus breed én diep.
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1. Diensten zijn alom vertegenwoordigd in onze
interactie economie
Een groot aantal studies laat zien dat het belang van diensten sterk is toegenomen.1 Deze studies
maken gebruik van bestaande sectorindelingen en leggen daarmee de focus op wat men van
oudsher dienstensectoren noemt. In deze benadering blijft de impact van diensten onderbelicht.
Diensten spelen namelijk een rol in alle economische sectoren. Doordat diensten in alle economische
sectoren verweven zijn, is een bredere invalshoek nodig om het belang voor de Nederlandse
economie zichtbaar te maken. De drie gezichtspunten die we hierbij hanteren zijn:
•
Diensten spelen een sleutelrol in waardenetwerken
•
De economische betekenis van de Nederlandse dienstensector is groot
•
De rol van diensten voor de maakindustrie neemt toe

1.1

Diensten spelen een sleutelrol in waardenetwerken

Tegenwoordig ontstaat de waarde voor de klant als resultaat van samenwerking tussen bedrijven.
Het bedrijf dat de dienst rechtstreeks, levert aan een consument koopt diensten in van andere
bedrijven, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van toelevering van diensten. Zo ontstaat een
waardenetwerk van dienstverlening waarin elk bedrijf precies datgene toevoegt waarin het goed
is. Diensten vormen zo belangrijke schakels binnen deze waardenetwerken, die steeds verfijnder
worden.
De sleutelrol van diensten wordt bepaald door drie ontwikkelingen:
•
De gemiddelde bedrijfsgrootte neemt af, het aantal bedrijven neemt toe
•
De complexiteit van onderlinge verbindingen vergroot
•
Grote maatschappelijke opgaven vragen om een multi-actor en
multidisciplinaire aanpak
De gemiddelde bedrijfsgrootte neemt af, het aantal bedrijven neemt toe
In de periode 2006–2009 steeg het aantal éénmansbedrijven in Nederland met 32,6 procent naar
471.000. Het totaal aantal bedrijven nam in die periode met ruim 16 procent toe naar 844.000.
Ruim 40 procent van de totale groei in de afgelopen drie jaar is toe te schrijven aan de zakelijke
dienstverlening. De opkomst van honderdduizenden dienstverlenende “ZZP-ers” geeft scherp weer
hoezeer juist de toetreding van nieuwe dienstverleners de ontwikkeling van de economie bepaalt.
Dit betekent ook dat er ieder jaar minder mensen per bedrijf werkzaam zijn. In 2008 werkten in
91 procent van alle bedrijven minder dan 10 personen. In slechts 1 procent van de bedrijven zijn meer
dan 100 personen werkzaam.2

1

AWT, AWT advies 66 Diensten beter bedienen, 2005;
EU Commission Staff Working Document, Challenges for EU support to innovation in services- Fostering new
markets and jobs through innovation, September 2009;
Expert Group on innovation in services, Fostering Innovation in Services, 2007.

2

CBS, Statline

Reinventing Service Innovation: Discussienotitie over nieuw beleid voor diensteninnovatie in Nederland 11

Complexiteit van onderlinge verbindingen vergroot
Figuur 1 laat zien welke sectoren met elkaar verbonden zijn in termen van inkoop van en verkoop aan
andere sectoren. Ten opzichte van de andere sectoren in de economie, blijkt dat de dienstensector
bovengemiddeld koopt van en verkoopt aan andere sectoren.

Figuur 1 Mate waarin dienstensectoren verkopen aan en kopen van andere sectoren (2008) 3
Figuur 2 geeft weer hoe deze verbindingen van inkoop en verkoop zich de laatste jaren hebben
ontwikkeld. Het blijkt dat de dienstensector de afgelopen tien jaar nog meer is gaan inkopen en
verkopen. Dit betekent dat de complexiteit van de verbindingen toeneemt waarbij dienstverleners
steeds meer verweven raken in waardenetwerken.

3

GGDC/RUG FRW, gebaseerd op input/output tabellen CBS
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Figuur 2 Ontwikkeling van de mate waarin dienstensectoren verkopen aan en kopen van andere
sectoren (1998-2008) 4

	
  

Maatschappelijke opgaven vragen om een multi-actor en multi-disciplinaire aanpak
Het gaat hier om maatschappelijke vraagstukken waarin publieke en private partijen samenwerken
aan het vinden van nieuwe inzichten , concepten en oplossingen voor complexe vraagstukken op het
gebied van ruimte, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid, etc. De complexiteit van deze vraagstukken
wordt bepaald doordat het vraagstuk over lokale of regionale grenzen heen gaat, meer actoren
(bestuurslagen, private partijen) betrokken zijn, opdrachtgeverschap en regierol lastig te beleggen
zijn en er gezocht wordt naar een evenwicht tussen een veelheid van factoren (ecologie, ruimtebeslag,
kosten, regelgeving, etc.). Dit soort vraagstukken kan alleen worden aangepakt door een combinatie
van disciplines of invalshoeken, waarbij uiteenlopende belangen worden verenigd. 5

4

Groningen Growth and Development Center, gebaseerd op input/output tabellen CBS

5

WRR, Innovatie Vernieuwd, 2008.
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Box: Diensten hebben specifieke kenmerken
Diensten hebben een aantal specifieke kenmerken. Een doorsnede van vooraanstaande
literatuur laat zien dat de volgende kenmerken dominant aanwezig zijn.
•
Diensten zijn ontastbaar. Handelingen staan centraal, niet een
tastbaar eindproduct. 6
•
Door middel van deze handelingen wordt een transformatie van
de werkelijkheid beoogd. 7 Customer experience staat hierbij centraal.
•
Er vindt (vaak) samenwerking plaats tussen klant en dienstverlener
bij de productie van de dienst (co-productie).8
•
Het doel van een dienst is het bieden van een oplossing voor
een klantprobleem door gebruik te maken van ‘human centered’ competenties en
vermogens. 9
Er is een grote diversiteit in soorten dienstverlening binnen verschillende sectoren,
bedrijfstakken en zelfs binnen ondernemingen. 10 Deze diversiteit vertroebelt de analyse van
diensten gebaseerd op de standaard bedrijfsindelingen. Verscheidene typen diensten hebben
geheel verschillende kenmerken11, hetgeen grote invloed heeft op de business en innovatie
vraagstukken van de dienst. Daarom is het noodzakelijk dat als men iets wilt zeggen over
diensten ook naar de variëteit van diensten te kijken. Een gedifferentieerde blik is dus cruciaal.
Voorbeeld
In een algemene sectorcategorie als “financiële diensten” verschillen de kennisintensieve
adviseurs voor investment banking hemelsbreed van het aanbod van diensten voor inmiddels
volledig geautomatiseerd betalingsverkeer. Algemene uitspraken over diensten hebben als
gevolg van de diversiteit van diensten vaak een weinig zeggend, nogal “grijs” karakter.

6
7

Quinn J., & Gagnon, C., Will service follow manufacturing into decline?, Harvard Business Review, 1986.
Flikkema, M.J., Jansen, P. & Van der Sluis, L., Identifying Neo Schumpeterian Innovation in Service Firms:
a conceptual essay with a novel classification, Economics of Innovation and new Technology, 16 (7),
541-558, 2007.

8

Gronroos, C., Service Management and Marketing Customer Management in Service Competition, West Sussex:
John Wiley & Sons ltd, 2007.

9

Gadrey, J., Gallouj, F., & Weinstein, O., New modes of innovation: How services benefit industry, International
Journal of Service Industry Management, 4-16.

10
11

Flikkema, M., Service Development and New Service Performance, 2008
Viitamo, E., (2007), Productivity of Business Services – Towards a New Taxonomy, Lappeenranta University of
Technology Finland, Faculty of Technology Management, Department of Industrial Management Research
Report 188
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1.2 De economische betekenis van de Nederlandse dienstensector
is groot
Macro-economisch onderzoek laat zien dat de economische betekenis van de Nederlandse
dienstensector bijzonder groot is:
•
•
•
•

De dienstensector is goed voor de ruime meerderheid van het BBP en de
werkgelegenheid
De dienstensector heeft een hoge arbeidsproductiviteit
Aandeel van diensten in de export is nog beperkt
Kennisintensieve diensten zijn steeds belangrijker voor onze concurrentiekracht

Dienstensector goed voor ruime meerderheid van BBP en werkgelegenheid
Diensten overheersen het BBP, waarvan de commerciële dienstverlening bijna de helft voor haar
rekening neemt. De dienstensector kan als volgt worden gekarakteriseerd:
•
•
•
•

De dienstensector is internationaal gezien groot
Groei toegevoegde waarde vindt vooral plaats in de commerciële dienstverlening
Zakelijke diensten vormen daarbinnen de grootste sector
De dienstensector is goed voor meer dan driekwart van de werkgelegenheid

Box: De dienstensector: NACE codes G t/m U
Officiële (internationale) statistieken op het
gebied van diensten zijn gebaseerd op de
zogeheten NACE-classificatie. Hierbij wordt ‘de
dienstensector’ aangeduid met economische
activiteiten die vallen in de codes G t/m U
(Nace Rev. 2). 12 Een bedrijf wordt toegewezen
aan een bepaalde categorie als meer dan 50%
van de omzet afkomstig is uit die categorie.
Er zijn dus ook bedrijven die diensten voortbrengen maar zijn voorzien van een code uit
de industriële sector, omdat bij hen minder dan
50% van de omzet uit diensten afkomstig is.

12

Nace Rev. 2: standaard gehanteerde dienstensectoren
G. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
H. Transportation and storage
I. Accomodation and food service activities
J. Information and communication
K. Financial and insurance activities
L. Real estate activities
M. Professional, scientific and technical activities
N. Administrative and support service activities
O. Public administration and defence; compulsory social security
P. Education
Q. Human health and social work activities
R. Arts, entertainment and recreation
S. Other service activities
T. Activities of household employers
U. Activities of extraterritorial organisations and bodies [EU, 2009]

EU Commission Staff Working Document, Challenges for EU support to innovation in services- Fostering new
markets and jobs through innovation, September 2009.
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Dienstensector internationaal gezien groot
Figuur 3 laat zien welke relatie bestaat tussen het BBP per persoon en de toegevoegde waarde uit
de dienstensector in een economie. Nederland behoort tot de landen die een groot deel van hun
toegevoegde waarde halen uit diensten.

	
  

Figuur 3 De relatie tussen BBP per persoon en het aandeel van de dienstensector in de toegevoegde waarde 13
Met dit aandeel wordt gedoeld op de sectoren die vallen onder commerciële en publieke diensten.
Figuur 5 geeft op een hoog abstractieniveau inzicht in het spectrum van diensten. Hieruit komt naar
voren dat ook in de industrie dienstverlening een rol speelt. De verwachting is dat het aandeel diensten
in de industrie alleen nog maar zal toenemen. Deze trend wordt ook wel ‘servitization’ of industry
genoemd, en wordt verder in dit hoofdstuk nader toegelicht.
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Figuur 4 Verdeling van het BBP 14

13

Global Insight.

14

CBS, Statline.
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Groei toegevoegde waarde vooral in commerciële dienstverlening
In de periode 1990-2001 kwam tweederde van de groei van het Nederlandse BBP van de commerciële
dienstverlening. 15 Ook in de periode van 2000 – 2008 blijkt de commerciële dienstverlening wederom
de grootste groeier te zijn. 16

dienstensector
commerciële dienstverlening
zakelijke
dienstverlening

Figuur 5 Verheldering verhouding tussen dienstensector, commerciële dienstverlening, zakelijke
dienstverlening en KIBS

Zakelijke diensten als grootste ‘sector’
Figuur 6 geeft het aandeel van verscheidene sectoren aan in de toegevoegde waarde van Nederland.
Zichtbaar is, dat de vier grootste sectoren alle dienstensectoren zijn en gezamenlijk rond de 60% van de
economie uitmaken. Het aandeel van de zakelijke dienstverlening (‘’business services’’) beloopt bijna
30%. 17 In onderstaande box wordt toegelicht wat onder zakelijke dienstverlening wordt verstaan.

15

AWT, AWT advies 66 Diensten beter bedienen, 2005, 7-8

16

CBS, Statline.

17

CPB, CPB Memorandum: het belang van de export voor de Nederlandse economie, 2008.
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Figuur 6 Aandeel van economische sectoren in toegevoegde waarde Nederland (kleinere sectoren dan
textiel- en lederindustrie niet opgenomen) 18

Dienstensector goed voor meer dan driekwart van de werkgelegenheid
Dienstensectoren omvatten 80% van de werkgelegenheid. 19 Bovendien is nagenoeg de volledige
toename van de werkgelegenheid in Nederland van de afgelopen tien jaar toe te schrijven aan
diensten. In de afgelopen decennium zijn er in dienstensectoren meer dan 1 miljoen banen
gecreëerd. 20 Circa 700.000 banen zijn gecreëerd in commerciële dienstensectoren en 400.000 banen
in niet-commerciële dienstensectoren. Daarnaast is de werkgelegenheid in overige (niet-diensten)
sectoren met circa 100.000 banen afgenomen. 21 In Figuur 8 is de ontwikkeling van de commerciële
dienstverlening in termen van zowel de toegevoegde waarde als de werkgelegenheid duidelijk
zichtbaar.
60% van de groei in werkgelegenheid in commerciële dienstensectoren komt uit financiële en
zakelijke dienstverlening. Uit nadere analyse blijkt dat computer service bureaus, economische
en juridische dienstverlening hierbij de grootste groeiers zijn. 22

18

CPB, CPB Memorandum: het belang van de export voor de Nederlandse economie, 2008

19

CBS, statline

20

EU KLEMS DATABASE, 2009

21

CBS, statline

22

CBS, statline
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Figuur 7 Groei in toegevoegde waarde en werkgelegenheid van economische sectoren tussen 1998 en 2008 23
Dienstensector heeft hoge arbeidsproductiviteit
Diensten vormen een steeds groter deel van onze economie. Alleen al door de grootte van hun aandeel
zijn diensten bepalend voor de totale productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse economie. 24
De belangrijkste conclusies met betrekking tot de productiviteit zijn de volgende:
•
•
•

Nederland scoort internationaal gezien goed qua productiviteit van diensten
De productiviteit in de zakelijke dienstverlening is relatief laag
Dienstverleners beïnvloeden de productiviteit van hun klanten

Nederland scoort internationaal gezien goed qua productiviteit van diensten
Nederland scoort over het algemeen goed qua productiviteit in diensten. Figuur 8 geeft de
internationale positie van Nederland op het gebied van arbeidsproductiviteit aan in verscheidene
dienstensectoren. Hieruit komt naar voren dat Nederland uitblinkt in de arbeidsproductiviteit van
transport en logistiek. 25

23

CBS, Statline.

24

AWT, (Toelichting) AWT advies 66 Diensten beter bedienen, 2005

25

CBS, Statline.
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Dienstensector

Internationale positie
*Toegevoegde waarde per gewerkt uur

Handel

3

Financiële bemiddeling

7

Telecom en electronica

12

Verhuur en zakelijke activiteit

18

Transport en logistiek

1

Persoonlijke diensten

8

Totaal diensten

3

Figuur 8 Internationale ranking van Nederlandse arbeidsproductiviteit (vergeleken met EU 25, US,
Canada, Japan en Korea)

Productiviteit zakelijke dienstverlening laag
Nederland scoort relatief laag qua productiviteit in zakelijke dienstverlening (business services). 26
Deze productiviteit in de periode van 2001-2007 is nagenoeg niet gestegen. 27 De literatuur noemt
drie mogelijke oorzaken voor deze lage productiviteit: kleinschaligheid, gebrek aan innovatie en
gebrek aan marktwerking. 28

Dienstverleners beïnvloeden de productiviteit van hun klanten
Als toeleverancier van diensten, beïnvloeden zakelijke dienstverleners ook de productiviteit van
andere bedrijven (klanten). Deze (indirecte) effecten zijn overigens moeilijk terug te vinden in de
statistieken. 29 Een afzonderlijke categorie dienstverleners binnen de zakelijke dienstverlening is die
van de kennisintensieve dienstverlening (ook wel KIBS genoemd). Onderzoek specifiek gericht op
deze categorie laat zien dat KIBS een productiviteitsbijdrage levert als gevolg van kennisontwikkeling
en het aanjagen van innovatie bij andere bedrijven. 30

26

Kox, H.L.M.. The contribution of business services to aggregate productivity growth. In G. Gelauf et al. Fostering productivity,
patterns, determinants and policyimplications. Amsterdam: Elsevier, 2004.

27

Kox, H & Rubalcaba, L., “Business services and the changing structure of European economic growth,” CPB Memoranda 183, 2007.

28

Kox, H.L.M.. The contribution of business services to aggregate productivity growth. In G. Gelauf et al. Fostering productivity,
patterns, determinants and policyimplications. Amsterdam: Elsevier, 2004
Kwakman, F., The professional service firm of the future, 2007.

29

AWT, AWT advies 66 Diensten beter bedienen, 2005

30

Kox, H.L.M. Growth challenges for the Dutch business services industry.International comparison and policy issues.
Den Haag: cpb, 2002. Kox, H.L.M. The contribution of business services to aggregate productivity growth. In G. Gelauf et al.
Fostering productivity, patterns, determinants and policyimplications. Amsterdam: Elsevier, 2004. Den Hertog, P. KnowledgeIntensive Business Services as Co-Producers of Innovation. International Journal of Innovation Management , 491-528, 2000.
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Aandeel van diensten in de export nog beperkt
Het aandeel van de dienstensector ligt al geruime tijd rond de 20% van de totale buitenlandse
handel van Nederland. 31 Het aandeel van diensten in de toegevoegde waarde van de export groeit
daarentegen wel. 32 Concluderend kan over de exportfunctie van diensten het volgende worden
gezegd:
•
•
•
•
•

Dienstenexport Nederland beperkt en groei blijft internationaal gezien achter
Exportintensiteit dienstensectoren zeer verschillend
Zakelijke en vervoersdiensten goed voor meer dan 50% van de dienstenexport
Dienstenexport levert meer toegevoegde waarde dan goederenexport
Internationale betekenis van diensten is meer dan alleen export

Dienstenexport Nederland beperkt en groei blijft internationaal gezien achter
De absolute waarde van de Nederlandse dienstenexport is in de periode 1995-2008 gestegen van
€37 miljard naar €86 miljard. 33 Opvallend is echter dat het aandeel van diensten in de totale export
constant is gebleven, rond de 20% ligt. Figuur 9 laat zien hoe de export in 2006 tussen goederen en
diensten in 2006 is verdeeld.

77.020
Totaal diensten
318.953

Totaal goederen

Figuur 9 Absolute waarde van dienstenexport en goederenexport (2006) 34
De groei van de Nederlandse dienstenexport is onder internationaal niveau. Internationale
dienstenhandel nam in de periode 2000-2008 in totaal met 11,6% toe. De Nederlandse export van
diensten nam met slechts 4% toe. Daarnaast blijft in Nederland de groei van dienstenexport achter
bij de groei van de nationale goederenexport. In de periode van 2000-2006 steeg de nationale
goederenexport met 5,5%, waar dit groeipercentage voor diensten slechts 3,9% bedroeg. 35

31

Ministerie van Economische Zaken, Internationalisering van diensten, p.17, 2007

32

CPB, CPB Memorandum: het belang van de export voor de Nederlandse economie, 2008

33

Ministerie van Economische Zaken, Internationalisering van diensten, 2007.
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Exportintensiteit dienstensectoren zeer verschillend
Figuur 10 laat zien dat de exportintensiteit van verschillende dienstensectoren erg uiteen loopt.
Uit het figuur blijkt dat vooral vervoerssectoren een zeer hoge mate van exportintensiteit kennen,
gevolgd door enkele zakelijke dienstensectoren. De exportintensiteit van zakelijke dienstensectoren is
het snelst gegroeid. Dit geldt in het bijzonder voor kennisintensieve dienstensectoren. Op een aantal
vervoer/transport sectoren verliest Nederland terrein. En daarnaast geldt voor een aantal sectoren dat
zij sterk lokaal gebonden zijn, zoals horeca en detailhandel, en om die reden geen bijdrage leveren
aan de exportfunctie.

Figuur 10 Exportintensiteit dienstensectoren Nederland (1987-1997 en 1997-2008) 36

36

GGDC/RUG FRW, Aspecten van diensteninnovatie in Nederland nader toegelicht
(i.o.v. het Innovatie Platform), 2010.
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Zakelijke en vervoersdiensten goed voor meer dan 50% van de dienstenexport
Zakelijke diensten (33%) en vervoersdiensten (24%) bepalen gezamenlijk meer dan de helft van de
export van diensten. Figuur 11 licht de export van zakelijke diensten nader toe op basis van cijfers
uit 2006. (Intraconcerndiensten omvat betalingen tussen verwante bedrijven die niet specifiek
bij een ander onderdeel kunnen worden ingedeeld. Hieronder vallen betalingen van bijkantoren,
dochterondernemingen en verbonden ondernemingen aan hun moederonderneming of aan andere
verwante ondernemingen)

	
  

Figuur 11 Toelichting export zakelijke dienstverlening (% van de totale dienstenexport) 37
Het grote aandeel vervoersdiensten weerspiegelt de rol van Nederland als distributieland en de
betekenis van mainports als de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol. De export van
personenvervoer, lucht personenvervoer en vrachtvervoer over zee is overigens de laatste jaren wel
aan het dalen.

Dienstenexport levert meer toegevoegde waarde dan goederenexport
Het aandeel van diensten in de export ligt al jaren rond de 20%. 38 Het aandeel van diensten in de
toegevoegde waarde van de export groeit echter wel ten opzichte van goederen (van 24% in
1990 naar 33% in 2005). 39 Dat betekent dat met 20% van het exportvolume 33% van de toegevoegde waarde van de export wordt gerealiseerd. Per “eenheid dienst” wordt tweemaal zoveel
toegevoegde waarde gerealiseerd als met het exporteren van een product. Figuur 12 laat deze
veranderingen zien. Vermoedelijk wordt deze stijging van de toegevoegde waarde veroorzaakt
door kennisintensieve dienstverlening.

37

OECD

38

Ministerie van Economische Zaken, Internationalisering van diensten, 2007

39

CPB, Het belang van de export voor de Nederlandse economie, 2008
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Figuur 12 Export van diensten (geel) en goederen (grijs): volume en toegevoegde waarde 40

Internationale betekenis van diensten is meer dan alleen export
De focus op de export van diensten doet niet volledig recht aan de internationale betekenis van
diensten.41 Behalve grensoverschrijdende leveringen zijn namelijk ook nog andere belangrijke
vormen van internationaal aanbod van diensten via de aanwezigheid van natuurlijke personen in het
buitenland (bijvoorbeeld “expats”) of directe investeringen in nieuwe vestigingen in het buitenland.
Omdat diensten directe interactie vereisen, (kennis, vertrouwen, onmiddellijke co-creatie) worden
internationale diensten al snel in het buitenland zelf geleverd.

Box: voorbeeld internationale betekenis van diensten
De Nederlandse ingenieursbureaus zijn internationaal goed voor een werkgelegenheid van
boven de 50.000 mensen. Nederland heeft een naar verhouding zeer grote internationale
ingenieurssector, die toonaangevend is in sectoren als water, bodembeheer, natte
infrastructuur, milieu en ruimtelijk-economisch beleidsonderzoek. De groei van bureaus als
Arcadis en Fugro geeft dit patroon van internationale levering naar internationale vestiging
zeer goed aan.

De vraag is wat de betekenis voor een economie is wanneer aan export van diensten een soort
“natuurlijke grens” bestaat alvorens op te gaan in buitenlandse investeringen. De commerciële
aanwezigheid via buitenlandse vestigingen uit zich in hoge directe buitenlandse investeringen in
diensten. Nederlandse bedrijven uit de dienstensectoren hadden eind 2005 voor ruim 300 miljard
euro aan directe investeringen in het buitenland uitstaan. De dienstensector is verantwoordelijk
voor bijna 60% van de totale directe investeringen van Nederland in het buitenland, in 1985 was dit
percentage nog 34%. 42 “Naar schatting is de verkoop via buitenlandse vestigingen drie keer zo groot
als de grensoverschrijdende handel” in diensten. 43

40

CPB, Het belang van de export voor de Nederlandse economie, 2008

41

Ministerie van Economische Zaken, Internationalisering van diensten, 2007
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Ministerie van Economische Zaken, Internationalisering van diensten, p.14, 2007
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Kennisintensieve diensten steeds belangrijker voor onze concurrentiekracht
Concurreren op kennis (en dus niet op arbeidskosten) wordt voor Westerse organisaties steeds
belangrijker. 44 Kennisintensieve diensten spelen hierbij een cruciale rol vanwege hun bijdrage
aan kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap en, mede op basis daarvan, aan een
groter aandeel in de beroepsbevolking en het BBP.45 Het belang van deze ‘’sector’’ laat zich als
volgt kenmerken:
•
•
•

De sector van kennisintensieve dienstverlening groeit
Kennisintensieve dienstverlening vormt bron voor kennisontwikkeling en innovatie
Export van kennisintensieve dienstverlening neemt toe

De sector van kennisintensieve dienstverlening groeit
In de literatuur worden kennisintensieve diensten steeds vaker als een afzonderlijke categorie of
zelfs sector aangeduid: Knowledgde Intensive Business Services (KIBS). KIBS, als onderdeel van de
zakelijke dienstverlening. In Figuur 13 worden de economische (sub)sectoren aangegeven die tot KIBS
behoren.

	
  

Figuur 13 Toelichting van subsectoren die tot KIBS behoren 46
De diensten die KIBS verlenen laten zich ondermeer kenmerken door het volgende:
•
Komen tot stand in een commerciële (grotendeels business-to-business) setting, waarbij
sprake is van een opdrachtgever (klant) en een opdrachtnemer (dienstverlener)
•
Zijn gebaseerd op het inzetten van intellectual capital, dat wil zeggen hoogwaardige en
zich ontwikkelende kennis en ervaring op hbo- en wo-niveau
•
Kenmerken zich door frequent contact (en meer of minder samenwerking) met klanten
op uiteenlopende momenten in het proces van dienstverlening
•
Richten zich op maatwerk voor klanten, waarbij ook vormen van (deels)
gestandaardiseerde dienstverlening mogelijk zijn
•
Worden geleverd door ‘professionals’: hoogopgeleide personen met gespecialiseerde
kennis en vaardigheden en specifieke persoonskenmerken.47
46

Muller, E., Doloreux, D., What we should know about knowledge intensive business services, Technology in Society, 2009

47

Kwakman, F., The professional service firm of the future, 2007

Reinventing Service Innovation: Discussienotitie over nieuw beleid voor diensteninnovatie in Nederland 25

Tussen 1995 en 2005 is het aantal professionals en KIBS’en bijna verdubbeld. In 2005 waren er meer
dan 100.000 KIBS’en en circa 600.000 professionals.48 Rekening houdend met een voorspelde jaarlijkse
groei van 8 á 10%, kan het aantal professionals op dit moment worden geraamd op ca. 750.000.
De drivers voor deze groei zijn outsourcing, marktregulering, internationalisering (globalisering),
vraag naar nieuwe technologie en innovatie en verhoogde nationale vraag.49 Uit recente cijfers blijkt
dat KIBS circa 8,1% van de totale Nederlandse toegevoegde waarde realiseren.50

Kennisintensieve dienstverlening vormt bron voor kennisontwikkeling en innovatie
Het CPB kent drie motorfuncties toe aan deze sector, namelijk op het gebied van kennisontwikkeling,
innovatie en ondernemerschap. Dit betekent dat KIBS fungeren als intermediair bij de innovatie en
productiviteitsontwikkeling binnen andere sectoren. Overigens bestaat het vermoeden dat deze rol
van KIBS nog onvoldoende tot zijn recht komt.51

Export van kennisintensieve dienstverlening neemt toe
KIBS hebben een aandeel van 7,1% in de totale exportwaarde in 2008. Dit houdt in dat KIBS meer dan
eenderde van de totale dienstenexport voor hun rekening nemen. De exportintensiteit van KIBS is
gestegen van ca. 14% naar ca. 19% (1987-1997/ 1997-2008) en is daarmee de grootste groeier van de
economie qua export.52

Figuur 14 Exportintensiteit (1987-1997 en 1997-2008)
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Kox, H.L.M. Growth challenges for the Dutch business services industry. International comparison and policy
issues. Den Haag: cpb, 2002
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GGDC/RUG FRW, Aspecten van diensteninnovatie in Nederland nader toegelicht (i.o.v. het Innovatie Platform),
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Kox, H.L.M. The contribution of business services to aggregate productivity growth. In G. Gelauf et al. Fostering
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1.3

De rol van diensten voor de maakindustrie neemt toe

Diensten vormen in toenemende mate een concurrentiefactor voor industriële organisaties.53
De prijsconcurrentie wordt door internationalisering van concurrentie steeds groter en diensten
kunnen hieraan een tegenwicht bieden. Het belang van diensten ontstijgt hiermee de puur
dienstverlenende sectoren.54 Over het toevoegen van diensten aan het productengamma,
ook wel ‘’servitisering’’ genoemd, kunnen de volgende constateringen worden gedaan:
•
•
•

Het omzetpercentage uit diensten in de industrie neemt toe
De mate van servitisering verschilt per industriële sector
Statistieken vangen impact van diensten op de industrie niet volledig

Omzet percentage uit diensten in industrie neemt toe
Over de daadwerkelijke dienstverlening in de industrie bestaan geen harde cijfers (GGDC, 2010).
OESO schattingen geven aan dat circa 25-30% van de inkomsten van de industrie afkomstig is uit
diensten en dat bijna 50% van de medewerkers in een dienstgerelateerde functie werkzaam is.55
Cijfers zijn wel beschikbaar over de inkomsten van industriële bedrijven uit andere activiteiten
dan de hoofdactiviteit (nevenactiviteiten). Hierbij geeft de omzet behaald uit nevenactiviteiten als
percentage van de totale omzet een mogelijke inschatting van de omvang van en ontwikkeling
van verdienstelijking in de industrie. In 2006 werd 15,5 % van de omzet in de industrie behaald uit
nevenactiviteiten t.o.v. 13% in 2000.56

	
  

Figuur 15 Aandeel omzet uit nevenactiviteiten in de industriële sector in % (2000-2006) 57
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Mate van servitisering verschilt per industriële sector
De mate van servitisering blijkt niet in elke industriële sector hetzelfde te zijn. In Figuur 16 is per
industriële sector aangegeven hoeveel procent van de omzet afkomstig is uit nevenactiviteiten.
Hieruit blijkt de laagste servitiseringsgraad is te vinden in basismetaal en uitgeverijen, met nog geen
3% van de omzet. De elektrotechnische industrie heeft de hoogste servitiseringsgraad met ruim 45% in
2005. Tussen 2000 en 2006 is in de meeste industriele bedrijfsklassen de servitiseringsgraad gestegen,
vooral voedingsmiddelen en elektrotechniek. En in de chemie daalde de servitisering enigszins.58

	
  

Figuur 16 Aandeel omzet uit nevenactiviteiten in Nederlandse industrieklassen (2000 en 2006) 59
Opgemerkt moet worden dat het aandeel van industriële diensten nooit groter kan zijn dan 50%.
Overschrijding daarvan betekent namelijk dat de sector als geheel verhuist naar de dienstverlening
en dat daarmee industriële productie is “geïnstrumentaliseerd” als hulpmiddel voor diensten.
Statistieken vangen impact van diensten op de industrie niet volledig. Cijfers laten slechts een deel van
de verdienstelijking van de maakindustrie zien. Diensten genereren niet altijd zichtbare of meetbare
omzet voor een onderneming. De opbrengsten van een dienst kunnen immers ook versleuteld zijn in
de prijs van een product en worden vaak niet separaat gerapporteerd.
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2. In 2020 bevestigen diensten de Nederlandse positie
op de globale markt
Diensten zijn cruciaal voor de concurrentiekracht van Nederland, nu en in de toekomst. Dit hoofdstuk
legt een ambitie neer over de rol die dienstverlenende bedrijven in 2020 moeten gaan spelen. In 2020
is de onderbenutting van het exportpotentieel van dienstverleners volledig weggewerkt.60
Daarnaast profiteert de Nederlandse economie van buitenlandse bedrijven die zich (deels) vestigen
in ons land. Zij maken gebruik van excellente diensteninfrastructuur. Hierbij spelen kennisintensieve
zakelijke dienstverleners een belangrijke rol als aanjagers van economische groei.
Kenmerken voor de NL economie in 2020 zijn:
•
•
•
•

NL dienstverleners zijn leidend in enkele internationale netwerken
Excellente NL diensteninfrastructuur bindt internationale bedrijven
NL exporteert innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken
Excellente KIBS aanjager van NL economie

2.1 In 2020 zijn NL dienstverleners leidend in enkele internationale
netwerken
In 2020 zijn NL dienstverleners leidend in enkele internationale netwerken. Dit is het resultaat van
Europese eenwording en mondialisering. De Nederlandse positie is verworven door doorontwikkeling
van samenwerking in waardenetwerken en de excellente posities in voor NL belangrijke
sleutelgebieden. Kenmerken voor de economie zijn:
•
•
•
•

Internationale waardenetwerken als logisch gevolg van globalisering
Nichespelers die elkaars unieke toegevoegde waarde benutten door krachtenbundeling
Internationale impact door focus en excellentie in dienstverlening en
Ondernemerschap in internationaal perspectief

Internationale waardenetwerken logisch gevolg van globalisering
Export van diensten en innovatie is nadrukkelijk geplaatst in de context van de Europese eenwording
en mondialisering. 61 62 In 2020 is NL erin geslaagd de internationale versnippering en fragmentatie
van waardenetwerken te verminderen 63(Dicken, 2003). Bedrijfstakken liggen nauwelijks meer binnen
landen, zeker niet in een klein land als Nederland. Het industriebeleid, dat wil zeggen een beleid dat
is gericht op de ontwikkeling of het behoud van specifieke bedrijfstakken in Nederland, is vervangen
door een beleid gericht participatie in internationale waardenetwerken, die over nationale grenzen
heen lopen en die aansluiten op onderdelen elders.64 Kennis en inzicht in de ontwikkeling en de
structuur van waardenetwerken en de eigen positionering hierin is van groot belang gebleken .
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Bijvoorbeeld: EIM, ‘Positieve exportontwikkeling zet door, Exportthermometer 2006’, Zoetermeer, november
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Nichespelers benutten elkaars unieke toegevoegde waarde door krachtenbundeling
De dienstverlening wordt gekenmerkt door kleinschaligheid.65 In 2010 behoorde 93% van de
bedrijven tot het kleinbedrijf (<10fte), circa 6% tot het middenbedrijf (10-100fte) en nog geen 1%
tot het grootbedrijf (>100 fte).66 Het kleinschalige karakter van veel dienstverlenende bedrijven
vormde een belangrijke belemmering voor het starten van internationale activiteiten.67 Kleine
bedrijven ontbeerden vaak de capaciteit en middelen om hun activiteiten uit te breiden naar het
buitenland, zeker wanneer hiervoor het oprichten van een vestiging vereist is.68 In 2020 hebben
zakelijke dienstverleners de krachten beter gebundeld en bieden zij gemeenschappelijk diensten aan
op buitenlandse markten. Dit netwerk van samenwerkende kleine dienstverleners presenteert zich
naar de opdrachtgevers met één front-office. Een voorbeeld hiervan is de Media hub, die als eerste
mediadiensten aanbood op de Amerikaanse markt.69 Het opereren in samenwerkingsverbanden
binnen de dienstensector biedt op deze wijze goede mogelijkheden om een buitenlandse markt
sneller en effectiever te bewerken. Dit komt doordat samenwerken veel minder complex en
kapitaalintensief is dan het starten van een eigen vestiging.70
Internationale impact door focus en excellentie in dienstverlening
In 2020 richt het exportbeleid en innovatiebeleid zich op die onderdelen van de keten waar NL de
meeste toegevoegde waarde kan creëren.71 De dienstensector is niet specifiek het uitgangspunt, maar
er is gezocht naar die schakel (die nichespeler) die krachtig kan acteren in allerlei waardenetwerken.
Het vervagen van de nationale grenzen dwingt tot focus en het kiezen van deze nichepositie. Kern van
het gevoerde beleid is het verwerven van een positie in internationale waardenetwerken in plaats van
het ontwikkelen van regionale of nationale zwaartepunten.72
Ondernemerschap in internationaal perspectief
Export van diensten middels bundeling van krachten vergt aandacht voor andere factoren dan alleen
sectorgerichte producten en technologie. Het is van belang te kunnen beschikken over gekwalificeerd
personeel en kennis te hebben van wet- en regelgeving in andere landen waarmee ook intellectueel
eigendom kan worden beschermd. Het gaat daarbij om factoren, als customer experience, het
vermogen klantbeleving in prestatieverbetering om te zetten, en servitisering, waarin verknoping van
producten en diensten wordt geoptimaliseerd voor de toegevoegde waarde van het waardenetwerk.
Het gaat verder om business- en verdienmodellen in waardenetwerken, de rol van training en
ontwikkeling van skills en competenties en aan- en inpassing in voortdurend veranderende
organisatiestructuren en processen in organisatie, sector en grensoverschrijdende netwerken.
Het acteren in waardenetwerken vergt niet alleen ondernemerschap, maar doet tevens een beroep op
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samenwerkingsattitudes en competenties en nieuwe vormen van samenwerking en vernetwerking.
Deze aan waardenetwerken gerelateerde skills staan los van bepaalde sectoren, maar worden
gebundeld in specifieke schakels met een eigen functie binnen (cross-sectorale) waardenetwerken.

2.2 In 2020 bindt excellente NL diensteninfrastructuur internationale
bedrijven
Naast export van diensten door participatie in waardenetwerken in het buitenland is Nederland
in 2020 erin geslaagd buitenlandse ondernemingen te motiveren zich te vestigen in ons land.
De verschillende vormen van (kennisintensieve) zakelijke dienstverlening bleken competitief te zijn
door exclusieve kennis en ervaring in combinatie met een marktomgeving waarin nieuwe producten
en diensten kunnen worden geïntroduceerd. De excellente NL diensteninfrastructuur kenmerkt
zich door:
•
•
•
•

Een infrastructuur met excellente verbinding met R&D en educatie
Een aantrekkelijke markt met launching customers door co-creatie
Een excellente communicatie-infrastructuur
NL bedrijven die integraal innovatiemanagement toepassen.

Infrastructuur met excellente verbinding met R&D en educatie
In 2020 gedijt excellente dienstenverlening in het bijzonder binnen een goed ecosysteem, waarbij de
verbinding naar kennis en ervaring van universiteiten en kennisinstituten van kwalitatief hoog niveau
is. Ondernemerschap, internationale handel, talenkennis en een open cultuur zijn andere aspecten
van dit vruchtbare ecosysteem. Mensen die in een dergelijk omgeving werken beschikken niet alleen
over diepgaande, excellente kennis in een specifiek vakgebied maar hebben ook voldoende algemene
kennis om goed te kunnen samenwerken met andere disciplines (zij hebben een T-profiel, diepte en
breedte).73 In 2020 zijn deze professionals niet alleen uit Nederland afkomstig maar ook geworven
in het buitenland waardoor tevens de aansluiting met de buitenlandse bedrijven gemakkelijker
geworden is.74
Aantrekkelijke markt met launching customers door co-creatie
In 2020 is Nederland dé plek voor waardevolle wetenschappelijke, economische en artistieke
creativiteit (hub of buzz). Een plaats waar uitdagers van de gevestigde orde zich ontwikkelen.
Nederland is daarmee teruggekeerd naar traditionele Nederlandse waarden als tolerantie en
ontdekkingslust. De opening van “Appstore NL” vormde een voorbeeld waarbij Nederland testbed
en exploitatie voorloper was voor de ontwikkeling van nieuwe diensten.
Open innovatie en co-creatie spelen ook in 2020 nog steeds een belangrijke rol.75 Bedrijven innoveren
niet in isolement, maar in samenwerking met anderen.76 Dat geeft efficiënties van schaal en scope en,
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vooral van belang voor innovatie, een grotere diversiteit en flexibiliteit voor de nieuwe combinaties.
NL heeft excellente communicatie-infrastructuur
Ook in 2020 beschikt Nederland, in vergelijking met andere landen, nog steeds over een
wereldleidende communicatie-infrastructuur. Deze communicatie-infrastructuur bestaat uit een
landelijk dekkend glasvezelnetwerk naar iedere woning. De positieve breedbandontwikkelingen
in Nederland worden verklaard doordat alle succesfactoren voor een goede breedbandpenetratie
aanwezig zijn.77 De excellente telecommunicatie-infrastructuur in Nederland – één van de beste ter
wereld – is zeer interessant voor een groot aantal internationale dienstverleners om het dichtbevolkte
Nederland als een goed ontsloten en toegankelijke launching market te gebruiken.
NL bedrijven passen integraal innovatiemanagement toe
In 2020 wordt integraal innovatiemanagement toegepast. Dat wil zeggen dat onderscheid wordt
gemaakt in materiële en immateriële investeringen in vaste activa.78 Investeringen in immateriële
activa kunnen worden beschouwd als innovatie-investeringen. Onder immateriële investeringen
vallen bijvoorbeeld investeringen in R&D.79 Het belang van (investeringen in) R&D is dat het een
belangrijke indicator is voor de innovatiegerichtheid en economische vernieuwingskracht van een
economie. Het investeren in bijvoorbeeld opleidingen, organisatiestructuren en merknamen zijn net
zo belangrijk voor het innovatievermogen en de groei van bedrijven. Een goede organisatiestructuur
en goed opgeleid personeel zijn essentieel om in te kunnen spelen op veranderende economische
omstandigheden en investeren in marktbekendheid zorgt via een sterkere waardering voor
de producten van een bedrijf voor een hogere afzet in de toekomst. Bovenstaande integrale
innovatiemanagement aanpak is een radicale breuk met het tot in 2010 gevoerde beleid.
Figuur 17 geeft aan hoe in 2008 deze immateriële investeringen in Nederland uitkomen op ruim
55 miljard euro. Hiervan maken investeringen in R&D slechts 10% uit. De grootste investeringen
vinden plaats in verbeteringen in organisatie, reclame en marktonderzoek en softwareontwikkeling.
Het innovatiemanagement in 2020 houdt hier volledig rekening mee.
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Box: Excellente diensteninnovatie bij Randstad:
We vragen niet om toestemming, maar om vergeving
In 2009 won Randstad de diensteninnovatie-award (DIA). Een prijs voor innovatieve
dienstverleners. Ondanks het feit Randstad nooit de eerste zal zijn om een nieuw concept te
introduceren. Wat maakt dit bedrijf dan zo sterk op het vlak van diensteninnovatie? De kracht
van Randstad ligt besloten in haar cultuur. Op het vlak van de bedrijfsvoering houdt dit in dat
het bedrijf sterk gedecentraliseerd is. Consultants krijgen veel vrijheid om zelf beslissingen te
nemen. “Onze werknemers moeten zich vrij voelen om met nieuwe ideeën te komen,” aldus
Jacques van den Broek, lid van de Raad van Bestuur. “We houden van eigengereide mensen,
mits ze goede resultaten behalen.” Die goede ideeën worden vervolgens in het hele bedrijf
doorgevoerd als het management er zeker van is dat succes gegarandeerd is. Dit geldt ook
voor andere bronnen van vernieuwing. Zowel bij het ontwikkelen van nieuwe business, als
bij het implementeren van bestaande concepten om mensen hun werk beter te maken, is
haalbaarheid een doorslaggevende factor. Alles is vooraf gedefinieerd en wordt achteraf
gemeten. Een vernieuwing is pas een succes zodra het bewezen resultaten boekt qua volume
en rendement.
Een tweede cultureel element is klantgerichtheid. Een persoonlijke relatie aangaan met
je klanten. Elkaar kennen en weten waar de behoeftes liggen. Vragen stellen. Intimiteit en
focus zijn essentieel in de omgang met onze relaties. Het contact is eerder op wekelijkse
dan op maandelijkse basis. Dit geldt ook voor de betrokkenheid van het management. In je
bedrijfsvoering is altijd een gevoel van urgentie nodig, van snelheid en niet snel tevreden zijn
met de resultaten die je boekt.
Het succes van Randstad ligt besloten in de cultuur die vanuit het management wordt
uitgedragen – ondernemend, klantgericht, persoonlijk, niet snel tevreden zijn. En zorgen dat je
daarnaast heel operationeel bent.
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2.3 In 2020 exporteert NL oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken
In 2020 exporteert NL oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Door
hechte samenwerking van partijen in de private en de publieke sector zijn de prangende problemen
vanaf 2010 succesvol aangepakt en kunnen daardoor binnen de voor Nederland noodzakelijke termijn
worden opgelost. 81 De van oorsprong comparatieve nadelen (mobiliteit, transport, stijging van de
zeespiegel) hebben zich vertaald in comparatieve voordelen. In 2020 is gebleken dat;
•
•
•

complexe vraagstukken alleen oplosbaar zijn in waardenetwerken
nieuwe organisatievormen voor dienstverlening zijn ontstaan
waardoor Nederland nu frontrunners heeft op specifieke NL opgaven.

Complexe vraagstukken alleen oplosbaar gebleken in waardenetwerken
In 2010 is duidelijk geworden dat complexe vraagstukken alleen in waardenetwerken effectief konden
worden aangepakt. Complexe vraagstukken konden niet langer door een paar grote bedrijven worden
opgelost. Alleen door alle benodigde kennis en ervaringen van alle betrokken dienstverleners te
mobiliseren zijn oplossingen uiteindelijk dichterbij gebracht. Zo zijn er oplossingen gevonden voor
het mobiliteitsvraagstuk en benutting van de infrastructuur, “smart” systemen die rekening houden
met duurzaamheid en energieopwekking- en gebruik, integrale mobiliteitsmanagementsystemen
waarin nieuwe technologie, infrastructuur, vervoermiddel, vervoer en navigatie direct verbonden zijn
met een netwerk van ondersteunende diensten, die het begrip “mobiliteit”naar nieuwe betekenissen
hebben gestuwd. “Zorg”, “ruimtelijke ontwikkeling”, “mainportfuncties” “veiligheid” en “energie” zijn op
een vergelijkbare wijze aangepakt.
Nieuwe organisatievormen voor dienstverlening zijn ontstaan
In 2020 zijn er nieuwe organisatievormen voor dienstverlening ontstaan. Een goed voorbeeld is de
transitie naar duurzame energie. Dat betekende vernieuwing van het gehele netwerk, bijvoorbeeld
door het expliciet beleggen van de regierol. Voor publieke dienstverlening is een front office ingericht
voor de burgers zodat geprofiteerd kon worden van het potentieel dat bij burgerplatformen aanwezig
is. 82 Technologie en economies of scale zijn eveneens van belang. Er waren ook weerstanden,
bijvoorbeeld omdat gevestigde posities werden aangetast. Door deze aanpak is innovatie niet langer
blijven steken in optimalisering van het bestaande maar is er sprake van de “creative destruction” waar
de samenleving beter van wordt.
Nederland heeft frontrunners op specifieke NL opgaven
Nederland is door haar geografische ligging, bevolkingsdichtheid, traditionele handelsfunctie
en unieke zorgstelsel gedwongen geweest om specifieke vraagstukken als eerste aan te pakken.
Voorbeelden zijn de aanpak van mobiliteitsvraagstukken, van belang omdat dit raakt één van de
economische sleutelgebieden in ons land. De opgedane kennis en ervaring op het gebied van vervoer
en logistiek verschaft Nederland in 2020 een frontrunner positie.
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Een ander voorbeeld dat geheel aansluit bij de beste tradities van ons land is watermanagement.
Nederland heeft zijn leidende positie op dit gebied verder uitgebouwd omdat ze eerder dan
omringende landen gedwongen was het hoofd te bieden aan de dreigingen ten gevolge van
de stijgende zeespiegel. In 2020 heeft Nederland zijn frontrunner positie op dit gebied weten te
behouden.

2.4 In 2020 zijn excellente KIBS aanjager van NL kenniseconomie
Kennisintensieve zakelijke dienstverleners (KIBS) zijn essentiële schakels in de waardenetwerken die
hierboven werden besproken. KIBS zorgen voor kruisbestuiving, zowel binnen een specifieke sector
als over verschillende sectoren heen. Er is ruimte voor vergroten van de concurrentiekracht van deze
ondernemingen door verbeteren van de arbeidsproductiviteit, die op dit moment achterblijft.
In 2020 wordt dit gerealiseerd door:
•
•
•

KIBS zijn innovatoren en dragers van economische verandering
KIBS zijn de kruisbestuivers van kennis tussen bedrijven
KIBS productiviteit van KIBS biedt ruimte voor verbetering

KIBS zijn innovatoren en dragers van economische verandering
In 2020 De laatste jaren wordt benadrukt dat het om meer gaat dan alleen de “overdracht” van kennis.
KIBS spelen een zelfstandige, strategische en innovatie-dynamiek bevorderende rol. Wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat zakelijke dienstverlening een belangrijke, onafhankelijke en innovatieve
kracht uitoefent op hoe andere bedrijven toegang krijgen tot sleutelkennis. De groeiende schaal en
diversiteit van zakelijke dienstverleningsactiviteiten toont een moderne manier van werken waarin
kleine bedrijven met specialistische hoogwaardige kennis een sleutelrol vervullen 83. KIBS spelen
een steeds grotere rol voor innovatie en voor de inrichting en overdracht van nieuwe kennis naar
bedrijven. Oorspronkelijk werden KIBS beschouwd als organisaties die af en toe nieuwe technologie
adopteerden die elders werd ontwikkeld. In 2020 is duidelijk dat KIBS de innovator en motor zijn van
economische verandering.84
Onderzoek in het VK en Noorwegen laat zien dat KIBS zich voornamelijk vestigen in en rondom grote
steden, omdat zij de verbinding zoeken met het topmanagement van grote ondernemingen en
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andere consultancy organisaties.85 Er zijn andere onderzoekers in diverse landen die hebben gekeken
naar de impact van vestigingslocatie op KIBS’en die deze conclusie ontkrachten. Deze onderzoeken
late zien dat bedrijven die diensten van KIBS afnemen in toenemende mate op zoek zijn naar de
excellente toeleverancier en de afstand op de koop toe nemen en deze overbruggen door gebruik te
maken van groeiende telecommunicatiemogelijkheden.86
KIBS zijn de kruisbestuivers van kennis tussen bedrijven
Kennisintensieve zakelijke dienstverlening (KIBS) vormen een wezenlijk onderdeel van de interactie
in de waardenetwerken. Naast een traditionele publieke kennisinfrastructuur lijkt hiermee ook een
essentiële private kennisinfrastructuur te zijn ontstaan. In een kenniseconomie vormt de combinatie
van een excellente publieke en private kennisinfrastructuur, het vermogen kennis praktisch toe te
passen in de thuismarkt en vervolgens te exporten en internationale vestigingen te realiseren, een
cruciale structuur om internationale concurrentiekracht te realiseren. De selectie en de succeskansen
van sleutelgebieden zijn in hoofdzaak op dit vermogen gebaseerd. De vraag is of de rol van diensten
en innovatie van diensten in dit patroon, met name de rol van KIBS bij de optimalisering van waardenetwerken hier voldoende tot zijn recht komt. In het volgende hoofdstuk komen we daar op terug.
Productiviteit en concurrentiekracht van KIBS is fors toegenomen
In 2020 hebben KIBS, in lijn met de het begrip “kenniseconomie”, sterk aan betekenis gewonnen. KIBS
in sleutelgebieden van de Nederlandse economie vormen de dragers voor export en aantrekkelijkheid
voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen. De beperkte arbeidsproductiviteit van KIBS is vanaf
2010 sterk verbeterd. De ‘push’ voor verbeterde productiviteit is in feite een ‘push’ van professionele
dienstverlening (hoge variatie en hoge doorlooptijd) naar een zogenoemde “service factory” (lage
variatie en lage doorlooptijd). Veel werkzaamheden van bijvoorbeeld de advocaat, de accountant of
huisarts zijn dusdanig gereorganiseerd en aangepast dat ook minder dure professionals zijn ingezet
en betere standaardisatie mogelijk is.87
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3. Concurreren met diensten vergt nu visie en actie
Belangrijkste conclusie is dat de Nederlandse economie in toenemende mate zal bestaan uit
overwegend dienstverlenende bedrijven die door samenwerking in nationale en internationale
netwerken waarde creëren voor consumenten. De samenwerking en integratie in waardenetwerken
kan de schaalgrootte bieden die nodig is internationaal beter te kunnen concurreren 88. Innovatie
in open waardenetwerken biedt nieuwe inzichten in kansen en mogelijkheden voor gerichte
vernieuwing.89 Waardenetwerken beperken zich steeds minder tot landsgrenzen en zullen leiden
tot meer internationale relaties, complexer van aard en waarin het niet meer alleen gaat om directe
import en export. 90 Waardenetwerken spelen eveneens een rol bij verdere vormgeving van publiekprivate samenwerking en de steeds verdergaande integratie van publieke diensten met door de markt
geleverde diensten. De groeiende betekenis van “samenwerkingscompetenties” op alle niveaus91
kunnen met behulp van de visie op waardenetwerken in perspectief gebracht worden.
Om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden is verandering zowel in het bedrijfsleven als bij
de overheid onvermijdelijk.

3.1 Diensteninnovatie: time for a change
Deze opgave ligt niet bij de overheid alleen, maar is een gezamenlijke opdracht voor bedrijven,
overheid en kennisinstellingen. Het leidt tot de volgende aanbevelingen:
•
•
•

Ontwikkel de dienstencomponent in sterke NL clusters
Pak maatschappelijke vraagstukken met verve aan
Investeer in kennis en competenties om te concurreren in een waardenetwerk

Ontwikkel dienstencomponent in sterke NL clusters
De sleutelgebieden vormen belangrijke clusters van economische activiteiten waar Nederland
sterk in is. Nederland heeft door haar geografische ligging, bevolkingsdichtheid, traditionele
handelsfunctie en specifieke zorgstelsel een unieke uitgangssituatie. Enkele jaren geleden heeft het
innovatieplatform sleutelgebieden van de Nederlandse economie benoemd. Het is de bedrijvigheid
waarin Nederland grote kansen zijn toegedicht. Een eerste analyse laat zien dat deze sleutelgebieden
worden gedragen door clusters van samenwerkende bedrijven die de diensten en producten
van de sleutelgebieden voortbrengen. Het is van belang de cruciale dienstverlening binnen de
waardenetwerken van de sleutelgebieden te identificeren en het innovatieve vermogen daarvan te
versterken. Denk bijvoorbeeld aan de ingenieursbureaus in sectoren als water, bodembeheer, natte
infrastructuur, milieu en ruimtelijk-economisch beleidsonderzoek. Het identificeren en vervolgens
gericht ontwikkelen en versterken van de kennisintensieve zakelijke dienstverlening (KIBS) speelt
hierbij een cruciale rol.
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Pak maatschappelijke vraagstukken met verve aan
Een tweede aanbeveling is om de ontwikkelingen en innovaties te bezien vanuit de grote
maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Het gaat daarbij om duurzaamheid, zorg, energie,
mobiliteit en de demografische ontwikkelingen in termen van vergrijzing en vergroening. Deze
vraagstukken zijn zo groot dat de antwoorden alleen ontstaan in intensieve internationale
samenwerking waar een groot aantal partijen vanuit zeer hoogwaardige kennis unieke waarde
toevoegen. Dat betekent vernieuwen van structuren voor publiek-private samenwerking en
het ontwikkelen van nieuwe vormen van procesmanagement. De specifieke maatschappelijke
uitdagingen waarvoor Nederland zich vandaag ziet gesteld vormen de basis voor de hoogwaardige
competitieve dienstverlening aan het buitenland van morgen.
Investeer in kennis en competenties om te concurreren in een waardenetwerk
Het ontwikkelen van krachtige waardenetwerken en het versterken van de individuele
dienstverlenende bedrijven die een sleutelrol kunnen spelen in nationale en internationale
waardenetwerken vraagt om organisatorische veranderingen en ontwikkelen van kennis
en competenties bij de mensen die in deze bedrijven werken. Bedrijfsleven, overheid en
kennisinstellingen moeten investeren in kennisontwikkeling en opleidingen die nodig zijn om in de
interactie-economie van morgen te kunnen acteren. Cruciaal is de investering in entrepreneurial,
bedrijfskundige en technologische kennis en competenties.
De kennis over diensteninnovatie is versnipperd en steeds meer organisaties houden zich ermee
bezig. Hogescholen kunnen een rol vervullen als brandpunt van kennis op het gebied van innovatie
en ondernemerschap. Bundelen van kennis in de regio is gewenst. Mogelijk kunnen er ook initiatieven
worden ontplooid om dienstverlenende bedrijven te versnellen in hun innovatie en groei.
De kennisontwikkeling vraagt om uitwisseling van kennis en ervaring. Het gaat om de uitwisseling
van kennis, ervaring en best practices waarbij consumenten, bedrijven, wetenschappers en overheid
betrokken zijn. Er is specifieke aandacht nodig voor kennisbundeling en kennisdisseminatie.

3.2 Rol van de overheid
De rol van de overheid is in dit verband gericht op het treffen van de infrastructurele maatregelen die
uitstijgen boven de rol van individuele ondernemingen. Voor diensteninnovatie is beleid gericht op
specifieke bedrijfstakken of technologie steeds minder effectief. Innovatiebeleid moet zich focussen
op nieuwe manieren van waardecreatie binnen waardenetwerken. Het gaat om (nieuwe vormen
van) samenwerking en interactie tussen actoren. Hierbij onderkennen zijn er de volgende drie
aangrijpingspunten
•
•
•

Wetenschappelijk onderzoek: van productinnovatie naar diensteninnovatie
Onderwijs: van monodisciplinair naar multidisciplinair opleidingsaanbod
Innovatie: samenhangend beleid gericht op diensten in waardenetwerken
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Wetenschappelijk onderzoek: van productinnovatie naar diensteninnovatie
Er is behoefte aan kennis en inzicht over het functioneren van de waardenetwerken, de diensten
en producten die worden voortgebracht en de concurrentieslagkracht van regio’s, landen
en continenten. Het wetenschappelijk onderzoek dient zich te richten op de factoren die
diensteninnovatie beïnvloeden op micro-, meso- en macroniveau. Dit onderzoek is gepositioneerd
naast specifiek technologische of sectorale gerichte kennisontwikkeling. Op macroniveau zijn nieuwe
statistische categorieën nodig en er is behoefte aan andere verwerkingsvormen en nieuwe modellen
die recht doen aan waardenetwerken en de factoren die samenhangen met diensteninnovatie.
Onderwijs: van monodisciplinair naar multidisciplinair opleidingsaanbod
Opleidingsinstellingen kunnen beter inspelen op de behoeften van het bedrijfsleven op het gebied
van het management van diensteninnovatie dan nu het geval is.93 Bestaande kennis op het gebied
van innovatie is veelal gebaseerd op een industriële context, waardoor de specifieke kenmerken
van dienstverleners en de invloed daarvan op de innovatie van diensten niet wordt meegenomen.
Dienstverlenende organisaties innoveren namelijk anders dan organisaties in de industrie.92 De
onderscheidende karakteristieken van diensteninnovatie zorgen ervoor dat het managen van
diensteninnovatie andere competenties vereist dan het managen van productinnovatie. De
innovativiteit van organisaties wordt traditioneel gemeten aan de hand van investeringen in R&D en
het aanvragen van patenten.
Voor diensteninnovatie blijken dit echter geen goede maatstaven voor innovatie te zijn.94 Hieruit blijkt
dat op het gebied van innovatie-investeringen R&D en software slechts een deel van de investeringen
bevatten. Innovatie vereist dus meer, hetgeen direct grote implicaties heeft voor een te ontwikkelen
opleidingsaanbod op dit gebied.
Een groot deel van de diensteninnovaties mislukt of loopt ernstige vertraging op door tekort aan
goed opgeleid personeel.95 Diffusie van diensteninnovatie vergt multidisciplinaire competenties.
Het huidige onderwijsaanbod in het hoger en wetenschappelijk onderwijs sluit onvoldoende
aan op de eisen die diensteninnovatie stelt. Excellente kennis in relevante vakgebieden moet
worden gecombineerd met generieke kennis in andere gebieden die aansluit bij de interactie in
waardenetwerken. De overheid dient deze verandering te stimuleren en aandacht te besteden aan
het managen van de processen die vanaf het idee tot de realisatie.
Innovatie: samenhangend beleid gericht op diensten in waardenetwerken
De uitvoeringspraktijk laat echter zien dat innovatie al snel buiten de oevers van sleutelgebieden
treedt.96 Innovatie loopt over de grenzen van sectoren, technologie en landen heen. Het is dan weinig
zinvol om beleid te voeren in de gebruikelijke zin van beleid gericht op ontwikkeling of behoud van
bedrijfstakken in Nederland.
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Bestaande Nederlandse instrumenten en programma’s zouden veel beter aangepast kunnen worden
aan de diensten en diensteninnovatie. In Finland is er al veel meer aandacht voor: “Finland is binnen de
EU waarschijnlijk het land met het meest specifieke diensteninnovatiebeleid. Sinds eind jaren ’90 zijn
de bakens verzet en wordt op niveau van strategische beleidsontwikkeling gewerkt aan stimulering
van diensteninnovatie. Dat heeft geleid tot aanpassing van bestaande instrumenten en structuren
die beter bruikbaar zijn geworden voor diensteninnovatoren (assimilatiebeleid), herdefiniëring van
de rol van centrale spelers in het innovatiesysteem (bijvoorbeeld TEKES) en een aantal programma’s
dat specifiek gericht is op diensteninnovatie. Aanvankelijk zou het Programma lopen over de periode
2006-2010. Recent is besloten het SERVE programma langer te laten doorlopen tot eind 2013. Het
totaal budget is verhoogd van €100 naar 224 miljoen. Hiervan wordt de helft bijgedragen door TEKES.
Midden 2009 waren 156 bedrijfsprojecten gefinancierd en 42 publieke (overwegend universitaire)
onderzoeksprojecten (zie overzicht site)”.97
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Innovaties in diensten – nieuwe uitdagingen voor bedrijven in Nederland
1. Inleiding
Innovatie bij dienstverleners is veel besproken, maar de discussie is vaak verwarrend
en soms eenzijdig. In dit paper wordt getracht het beeld van innovatie in diensten te
verrijken en wordt een analyse gegeven door antwoorden te zoeken op drie vragen:
•

Wat is innovatie bij diensten ? Welke vormen zijn er en hoe kunnen we die
begrijpen?

•

Hoe verloopt het innovatieproces bij dienstverleners ? En welke strategieën en
instrumenten gebruiken dienstverlenende ondernemingen daarbij ?

•

Welke belemmeringen voor innovatie kunnen we zien in een aantal van de
veelbelovende en productieve dienstensectoren in Nederland ?

2. Een benchmark – drie succesvolle vernieuwers en groeiers in diensten
De reflectie op innovaties in diensten te beginnen we met een korte typering van drie
internationale succesvolle en vernieuwende dienstverleners. De eerste twee bedrijven
zijn nog relatief jong, het derde is kort geleden ingrijpend veranderd. De drie
voorbeelden staan voor een bredere ontwikkeling in innovatie en groei in diensten.
Als eerste het bedrijf Starbucks. Zeer velen kennen dit bedrijf ook als klant en
hebben de dienstverlening aan den lijve kunnen ondervinden. Starbucks geldt als een
bedrijf dat sterk is in: “creating ambiance and customer experience”, oorspronkelijk
vooral “coffee drinking experience”. Hoewel Starbucks al een sterk en gevestigd merk
, ontstond het pas 20 jaar geleden en is het bedrijf pas 15 jaar geleden naar de beurs
gebracht. Inmiddels is het uitgegroeid naar 15.000 vestigingen en 170.000
medewerkers, waarvan ongeveer een derde buiten de V.S.
Starbucks is begonnen in een markt met veel aanbieders, een markt die bovendien
aan het krimpen was. Door het creëren van die nieuwe koffie ervaring, door
‘atmosphere’, door vriendelijke en geschoolde medewerkers heeft men een nieuwe
dienst gecreëerd die zeer succesvol is gebleken (Koehn et al. 2008). In de afgelopen
20 jaar is het bedrijf voortdurend bezig geweest met vernieuwen: in het aanbod, in
de service, de service delivery, in partnerships met de supply chain en outside
partners, enzovoorts. Starbucks is een systematische vernieuwer en is in staat
resultaten te boeken door op te schalen naar een groot netwerk. Starbucks is
voorbeeld voor bedrijven die zich bevinden in een markt met standaarddiensten en
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biedt een antwoord op de trend van ‘commoditization’ die in veel dienstensectoren
zichtbaar is (Pine & Gilmore, 1999).
Een tweede voorbeeld dat nieuwe ontwikkelingen in de dienstensector illustreert is
Amazon – ook een bedrijf dat pas kort bestaat, sinds 1995 en sindsdien is uitgegroeid
tot een zeer grote speler met 20 miljard omzet. Een bedrijf dat risico’s heeft genomen
met de nieuwe internettechnologie en vooral met een nieuw business model, dat pas
na zeven jaar winstgevend werd, maar dat vasthoudend heeft gewerkt aan een serie
van innovaties. Amazon volgt sterk de klant. ‘Customer focus’ in plaats van
‘competitor focus’ is een van de drijvende krachten achter Amazon. Het bedrijf heeft
ook een strategische lange termijn visie op innovatie – ze weten dat het tussen 5 en
7 jaar duurt voordat een innovatie werkelijk een positieve impact kan hebben op de
resultaten (HBR, 2007).
De derde illustratie betreft IBM. Dit bedrijf staat voor een categorie bedrijven die een
transformatie proces doormaken van technologie-producent of maak-industrie, naar
een leverancier van nieuwe combinaties van producten en diensten. IBM verdiende 15
jaar geleden ongeveer 20% van zijn omzet via dienstverlening (voornamelijk met
onderhoud), Nu wordt ruim 60 % van de ruim 100 miljard aan omzet verdiend met
diensten is dat ruim 60% van het totaal. Deze verandering zien we ook bij vele
andere bedrijven die geen losse producten meer verkopen, maar oplossingen voor
complexe vraagstukken, waarbij veel diensten komen kijken. Naarmate diensten
belangrijker worden, besteden deze bedrijven ook meer middelen en aandacht aan
innovaties in diensten. IBM heeft daar zwaar op ingezet (Chesbrough & Spohrer,
2006).
Met deze drie voorbeelden uit de VS illustreren we een drietal belangrijke trends die
bij veel andere dienstverleners ook een rol spelen:
•

de noodzaak voor bedrijven om oplossingen te vinden voor het proces van
‘commoditization’ en daarbij behorende prijsconcurrentie door in te spelen op
de behoefte van klanten aan nieuwe experiences (B2C) en nieuwe oplossingen
voor hun problemen (B2B);

•

de sterke ontwikkeling van de mogelijkheden om te vernieuwen met diensten
via internet, het belang van het nauwlettend volgen van de wensen van
klanten, de co-creatie met klanten en de ontwikkeling van nieuwe business
modellen;

•

de transformatie van het aanbod van industriële bedrijven naar nieuwe
combinaties van producten en diensten, ‘experiences’ en ‘solutions’

48 Diensteninnovatie in Nederland

3. Waar innoveren dienstverleners – innovatiedimensies en -kansen
Traditioneel wordt nog vaak een onderscheid gemaakt tussen vernieuwing van
producten en productieprocessen, vaak technologische vernieuwing.
Diensteninnovatie is echter een complex fenomeen met meerdere kanten. Innovaties
bij diensten lijken complexer en hebben meer dimensies dan alleen die van product of
productieproces. We bespreken hier zeven dimensies van diensten die allemaal
afzonderlijk belangrijk kunnen zijn, maar vaak ook in combinaties zullen optreden. De
analyse van de dimensies is gebaseerd op onderzoek waarin dienstverlenende
bedrijven als systeem zijn benaderd en recent onderzoek naar (service) business
modellen ( Frei, 2008; den Hertog et al. 2010; Johnson et al. 2008; Normann, 2000;
Osterwalder et al. 2005; Tekes, 2007).
De eerste dimensie is de klant. Innovatie kan betrekking hebben op het vinden van
nieuwe klantengroepen of het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe markten. Een
manier van denken die daarbij populair geworden is, is de Blue ocean approach (Kim
& Mauborgne, 2004).
Maar de klant is niet alleen een afnemer. Bij diensten is de klant ook vrijwel altijd coproducent. Klanten werken meer aan de dienstverlening. De klant is actief, anders
vindt er geen dienstverlening plaats. Innovatie heeft daarom vaak ook betrekking op
nieuwe vormen van samenwerking en interactie met de klant. Een bedrijf dat
succesvol de rollen van de klant als co-producent heeft geïnnoveerd is IKEA (Van der
Aa & Elfring, 2002).
De tweede dimensie van innovatie die we hier bespreken is het dienstenconcept. Dit
staat voor de waarde die een organisatie creëert voor en met zijn klanten. Bij
diensten gaat het om het resultaat en om hoe dit bereikt wordt. Bij het resultaat blijkt
betrouwbaarheid in de ogen van klanten een belangrijk criterium voor beoordeling.
Doet de dienstverlener wat je normaal mag verwachten. daarnaast speelt het proces
van dienstverlening een grote rol: vriendelijkheid, deskundigheid van personeel,
snelheid, begrip, empathie zijn dimensies die klanten waarderen (Zeithaml et al.
2006). Vernieuwen van een dienstenconcept heeft dus betrekking op resultaat èn
proces. Zo’n nieuw dienstenconcept is vaak wat ongrijpbaar, het is lastig om te
specificeren, juist vanwege de procesdimensies.
Dan is er de dimensie van de productie en de levering van de dienst – het
productiesysteem (‘delivery system’). Bij dit ‘productiesysteem spelen allerlei
‘resources’ een rol zoals de IT systemen, de logistieke concepten of de locatie van de
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dienstverlening. Logistieke bedrijven zoals Federal Express of TNT hebben veel
geïnvesteerd in innovaties in ‘tracking en tracing’ van hun goederen en in nieuwe
concepten rond fysieke distributie. Maar bij vrijwel alle dienstverleners is ook de
menselijke factor extreem belangrijk. Dat zien we bijvoorbeeld in de professionele
diensten en beroepen. Bij een investment bank draait het succes om ondernemende
en innovatieve medewerkers. Het kapitaal en het innovatievermogen zit daar vooral
in de mensen en de cultuur die ze dragen ( Lyons et al. 2007).

Service business model dimensies

Innovatievormen

Klanten

Nieuwe markten, nieuwe gebruikers
Nieuwe rolverdeling tussen bedrijf en klant

Dienstenconcept

Nieuwe waarde, oplossingen / ervaringen

Productiesysteem

Nieuwe organisatievormen, competenties, cultuur
Nieuwe technologieën, ICT, planning & design

Partnerships

Nieuwe samenwerking partners, open innovatie

Revenue model

Nieuwe vormen van prijsbeleid

Business model

Nieuwe combinaties, nieuwe synergie

Strategie

Nieuwe innovatie‐ en groeistrategieën

Een andere dimensie van innovatie bij diensten is het revenue model, het verdien
model. Deze dimensie is vooral belangrijk geworden door het internet en bedrijven als
Google en You-tube. Maar kijk ook naar de media waar we gratis kranten hebben
gekregen. Dit worden nieuwe standaarden in de markt. Waar willen klanten nog voor
betalen in de toekomst ?
Voor diensten is een belangrijke dimensie die van nieuwe partnerships en
samenwerkings-verbanden. Nieuwe diensten zijn vaak nieuwe combinaties –
innoveren kunnen bedrijven vaak niet meer alleen innoveren over de grenzen van uw
eigen organisatie zoals TomTom dat doet met Telecom providers.
Innovatie vindt ook plaats op het niveau van het business model, waarbij alle
dimensies een rol kunnen spelen. Het ontwikkelen van een geheel nieuwe organisatie
met een unieke aanbod en positie in de markt is een type innovatie dat bekend is
geworden door bedrijven als South West Airlines en Dell. Deze bedrijven hebben een
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nieuw systeem ontwikkeld voor hun business, waarin alle basiselementen op een
nieuwe manier op elkaar zijn afgestemd (Chesbrough, 2006; Johnson et al. 2008).
Tenslotte kunnen bedrijven werken aan strategische vernieuwingen. Daarbij gaat het
niet alleen om één business , maar om multi-business strategieën, zoals bijvoorbeeld
het hotel concern Accor heeft gedaan. Accor heeft een serie van nieuwe business
modellen ontwikkeld voor hotels variërend van heel simpel (zoals Formule 1) en
goedkoop to luxe en kostbaar zoals Sofitel (Aung, 2000). Bij strategische innovatie is
ook een sterke relatie met groeistrategieën. Bij veel bedrijven is de grote uitdaging
met alle vernieuwingen ook de gewenste groei te realiseren (Winter & Szulanski,
2001).
Innovatie bij diensten is een meer-dimensioneel fenomeen. Dat is wellicht ook de
verklaring waarom er zoveel discussie en verwarring lijkt te zijn over
diensteninnovatie. Het is belangrijk in discussies over innovatie scherper aan te geven
over welk soort innovaties we spreken. De vele dimensies vormen deels ook een
verklaring van de meetproblemen waar we in de economie en in bedrijven mee
geconfronteerd worden. Wat doen we eigenlijk aan innovatie ? En: waar baseren we
de business case op ?
In innovatie-onderzoek zien we steeds meer aandacht voor de diversiteit aan
dimensies en vormen van innovatie. In een recent onderzoek naar diensteninnovatie
in de VS wordt een soortgelijk schema met meerdere innovatiedimensies gebruikt.
Een van de conclusies uit dit onderzoek was: dat de meest innovatieve
dienstverleners “go beyond the traditional types of innovation and explore white
space in their markets”(Tekes, 2007). Een breder en genuanceerder beeld van
innovatie kan bijdragen aan scherpere strategische keuzen van dienstverleners en
beleidsmakers.

4. Management van het innovatieproces bij diensten – good practices
We komen nu bij onze tweede vraag over het management en de organisatie van het
innovatieproces bij dienstverleners: wat zijn de specifieke uitdagingen voor diensten
innovatie en hoe kunnen dienstverleners met nieuwe oplossingen komen ? We zullen
daarbij kijken naar een paar voorbeelden van vooraanstaande bedrijven die werken
aan innovatie.
Bedrijven kunnen bij het management van hun innovatieproces heel verschillende
uitdagingen hebben. Een manier om die op het spoor te komen is te kijken naar de
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innovation value chain – de fases in het leven van een diensten innovatie (Hansen en
Birkinshaw, 2007). De innovation value chain verloopt van van idea generation naar
selectie, projecten, testen, implementeren, organiseren (organisatie veranderen)
opschalen en uiteindelijk groei en verdienen.
Innovation value chain
Idee generatie

Samenwerking binnen units
Samenwerking tussen units
Samenwerking met externe partners

Idee conversie

Selecteren en ‘funding’ van ideeën
Ontwikkelen van ideeën

Diffusie van ideeën

Verspreiden, implementeren van ideeën,
en opschalen en groeien

(Hansen & Birkinshaw, 2007)
Sommige dienstverleners ervaren vooral een tekort aan strategische richting en
nieuwe ideeën. Zij kunnen gevangen raken in een concurrentie die gericht is op lage
prijzen en lage kosten. Hun diensten worden dan beschouwd als commodities –
standaard diensten die onderling uitwisselbaar zijn. De populariteit van het Blue
Ocean - denken is in dit verband illustratief: nieuwe ideeën en nieuwe concepten
moeten leiden tot nieuwe markten waar concurrenten nog schaars zijn (Kim &
Mauborgne, 2004).
Het genereren van nieuwe concepten en ideeën is voor veel bedrijven niet het
grootste knelpunt. Veel dienstverleners lijken juist te worstelen met latere fasen van
de value chain, met de implementatie en de executie van innovatie. Een van de
redenen is dat een nieuwe dienst vaak alleen effectief tot stand kan komen wanneer
er ingrijpende aanpassingen in de organisatie plaatsvinden. Je kunt niet simpelweg de
productielijn aanpassen. Mensen zullen nieuwe kennis en skills moeten verwerven,
een nieuwe stijl van werken en communiceren moeten leren, zich anders moeten
gaan gedragen, etc.
Bij veel diensten is er een sterke samenhang tussen de verschillende dimensies zoals
we die eerder geschetst hebben. Dat vereist samenwerking in het bedrijf dat kan
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bestaan uit vele vestigingen met elk hun eigen cultuur en soms eigen manier van
werken. Implementatie en opschalen zij daarom belangrijke opgaven voor
dienstverleners (Winter & Szulanski, 2001).
Wanneer we dit value chain framework toepassen op dienstverlenende bedrijven
komen er enkele bijzondere vraagstukken naar voren (Lyons et al., 2007). Zonder nu
uitgebreid alle specifieke uitdagingen te schetsen is het interessant eens te kijken wat
we kunnen leren van de voorlopers, van de top bedrijven als het gaat om innovatie in
diensten. We geven vier voorbeelden van ‘good practice’.
Vertaling van visie en strategie
Uit allerlei enquêtes blijkt steeds weer dat een groot deel van het (top)management
innovatie belangrijk vindt. Als we dan kijken hoe deze doelstelling handen en voeten
gegeven wordt is de hoge prioriteit vaak minder duidelijk. De vertaling van strategie
naar concrete doelen en organisatievormen schiet vaak tekort. Dienstverleners
kunnen leren van een bedrijf als Google waar innovatie een hoge prioriteit is, waar
intern ondernemerschap gestimuleerd wordt en waar een groot deel van de
medewerkers 20 % van hun tijd besteden aan nieuwe ontwikkelingen en resultaten.
Die tijd is niet vrijblijvend, maar wordt gemonitord. Medewerkers moeten met
resultaten komen, maar de spelregels bieden ruimte voor vernieuwing (Iyer et al.,
2008).
Leren van de klant – de klant als leidraad
Een belangrijke ontwikkeling is het centraal stellen van de klant in het
innovatieproces en het actief leren van de klant. Klanten kunnen vaker en vroeger in
het ontwikkelingsproces van nieuwe diensten ingeschakeld worden (Michel et al.,
2008). In sommige bedrijven bestaat al veel ervaring met lead users, maar dat is nog
geen algemene praktijk. Bij diensten speelt de klant altijd een rol als co-producent en
is hij al betrokken bij het dienstverleningsproces. Het is heel natuurlijk om die
verantwoordelijkheid van de klant groter te maken. Dat kan onder meer via moderne
sociale media, via het crowd sourcing. Maar het kan op vele manieren. Randstad is
een vooraanstaande Nederlandse dienstverlener die actief van klanten leert. Randstad
is heel succesvol in het opsporen en monitoren van vernieuwende praktijken met
klanten en heeft geleerd hoe deze via een “copy paste”methode kunnen worden
opgeschaald naar het hele bedrijf (Den Hertog & De Jong, 2007).
Systematisch ontwerpen en experimenteren
Een derde voorbeeld van ‘good practice’ komt uit het design-denken van bedrijven
zoals IDEO, het meest toonaangevende bureau in de wereld voor design van
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producten en diensten. Op basis van hun 25 jaar ervaring volgen ze het principe van
‘fast prototyping’. En dat is juist bij diensten vaak lastig. Door het abstracte karakter
van veel diensten zien we een ‘fuzzy front end’ van innovatie. Het is verwarrend en
onduidelijk wat de nieuwe dienst gaat inhouden en welke processen er gaan spelen.
In deze situaties is het juist belangrijk om te operationaliseren, te visualiseren en het
zo concreet mogelijk te maken door het te op te schrijven, te schetsen of te filmen.
Vroegtijdig met een prototype komen, biedt anderen de kans mee te denken en
feedback te leveren (Zomerdijk & Voss, 2010).
Een andere succesvolle praktijk komt ook uit de hoek van IDEO, maar wordt ook
actief gehanteerd door Google, namelijk experimenteren en monitoren wat uit de
experimenten komt. IDEO noemt het: “fail early to succeed sooner”. Bedrijven
kunnen sneller leren door bewust en veel te experimenteren en in een vroeg stadium
feedback en data te verzamelen over resultaten van de experimenten. Het
experimenteren kan ook de innovatiecultuur en - mentaliteit versterken.
Idee
generatie

Samenwerking binnen units
Samenwerking tussen units
Samenwerking met externe partners

Idee
conversie

Selecteren en ‘funding’ van ideeën
Ontwikkelen van ideeën

Design methoden met cross
functionele teams
Samenwerking met klanten
Experimenteren en rapid
prototyping

Diffusie

Verspreiden, implementeren van

Replicatiemodellen en

ideeën

ideeën,

organisatie inrichten.

en opschalen en groeien

Commitment topmanagement

Implementeren en opschalen
Aangezien nieuwe diensten vaak niet zo eenvoudig te beschermen zijn via patenten,
is het belangrijk om te kunnen profiteren van ‘first mover advantages’. Copyrights,
merknamen en dergelijke bieden enige bescherming, maar snelheid is een belangrijk
middel. Een grote uitdaging voor veel dienstverleners is het opschalen van de nieuwe
diensten. Twee bedrijven die hebben laten zien hier succesvol in te zijn, zijn Randstad
en IKEA. De ‘copy-paste’ methode van Randstad is een antwoord op dit probleem.
Wanneer het gaat om opschalen en reproduceren van best practices kunnen we ook
wat leren van IKEA. De wijze waarop IKEA nieuwe markten betreden heeft (onder
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meer in Rusland en China) is uitgebreid onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat IKEA
door een aantal praktijken (denk aan een First year team) een goede balans weet te
vinden tussen kopiëren van bestaande praktijk en aanpassen aan locale
omstandigheden (Jonsson, 2008).

5. Innovatie in diensten in Nederland – knelpunten en uitdagingen
Om meer inzicht te krijgen in een aantal specifieke knelpunten en uitdagingen voor
Nederlandse bedrijven is met bedrijven in vier sectoren / clusters gesproken:
Logistiek en transport ; zakelijke en financiële diensten; professionele en creatieve
diensten; retail diensten. Met de bedrijven is vooral gesproken over hun visie op
innovatie, de organisatie van het innovatieproces en knelpunten en kansen voor
innovatie in hun bedrijf en hun sector. Gezien de scope van het onderzoek is
voorzichtigheid geboden met de generalisatie van de resultaten. De resultaten sluiten
aan bij de analyse van diensteninnovatie in de eerdere hoofdstukken en bieden
aanknopingspunten voor het management en beleidsmakers.
Uit de gesprekken en analyses van documenten over deze bedrijven en sectoren
kwamen enkele gemeenschappelijke vraagstukken naar voren:
- bedrijven zijn nog terughoudend in het formuleren van een expliciete visie op
innovatie, vertaald naar innovatieprocessen als integraal onderdeel van de business.
- innovatie zit verspreid in de organisatie; er is een beperkte rol voor een speciale
innovatie-afdeling in de bedrijven; de organisatie van innovatie is nog onderbelicht;
bij sommige organisaties is er een cultuur waarin de nadruk ligt op ‘control’, waarin
weinig ruimte en aandacht is voor systematisch experimenteren en vernieuwen.
- in enkele sectoren wordt voornamelijk geconcurreerd op lage kosten en prijs. Dit
proces gaat vaak samen met ‘commodtization’ en standaardisatie en wordt versterkt
door de recente economische omstandigheden. Innovatie-inspanningen zijn hier
beperkt en richten zich veelal op kostenreductie.
- enkele bedrijven melden ook opleiding als voorwaarde voor innovatie. Deels gaat
het om gespecialiseerde opleidingen voor specifieke functies, deels om meer
algemene voorbereiding op innovatie in diensten
- voor het succes van innoveren lijkt samenwerking steeds belangrijker te worden,
binnen het bedrijf om snelheid in de implementatie te krijgen en extern om nieuwe
combinaties van expertise, diensten en producten te kunnen maken (open innovatie).
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- bedrijven zien als rol voor de overheid: versoepeling van regelgeving, grotere
voorspelbaarheid van regels, faciliteren van strategische samenwerking, investeren in
opleiding, kennis en vertaling van kennis naar de praktijk.
Observaties en conclusies uit gesprekken met bedrijven in dienstverlenende sectoren

Logistieke en transportdiensten
Knelpunten en uitdagingen:

U

•

Opleidingsniveau medewerkers, ‘control’ cultuur

•

Vertaling van visie en intenties in structuur en actie(organisatie van
innovatieproces)

•

Samenwerking tussen bedrijven

•

Strategie eenzijdig gericht op ‘operational excellence’, kostenbesparingen en
prijsconcurrentie

•

Veranderlijkheid van wet- en regelgeving

Zakelijke en financiële diensten
Knelpunten en uitdagingen:

U

•

‘Commoditization’, standaardisatie, lage marges

•

Ontwikkeling van nieuwe unieke dienstenconcepten

•

Opschalen en implementeren van succesvolle experimenten en nieuwe
business

•

Betrekken van de hele organisatie bij innovatie

Professionele en creatieve diensten
Knelpunten en uitdagingen:

U

•

Ideeën van professionals omzetten in nieuwe diensten en opschalen

•

Efficiency van innovatieproces

•

Samenwerking tussen partijen in de markt

•

Kleinschaligheid in creatieve sector

Retail diensten
Knelpunten en uitdagingen:

U

•

Druk op marges, prijsconcurrentie

•

Veel incrementele veranderingen, geen grote risico’s nemen, kopiëren door
concurrentie

•

Vertalen van kennis (extern) naar praktische toepassingen

•

Focus op operational excellence
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6. Conclusies
De dienstensector kent een aantal grote uitdagingen en kansen voor innovatie en
groei. De potentie is groot, maar sectoren en bedrijven kunnen pro-actiever met
innovatie omgaan. Er zijn relatief nog weinig dienstverlenende ondernemingen die
een expliciete visie en ambitie hebben geformuleerd ten aanzien van innovatie.
Diensteninnovatie heeft meerdere dimensies – voor bedrijven is het belangrijk
strategische keuzes te maken op welke dimensies men wil excelleren. Hier lijkt
sprake van onderbenut potentieel. Bedrijven zouden meer kunnen doen met
innovatievormen die juist bij diensten kansrijk zijn, zoals nieuwe interactievormen
met klanten of nieuwe verdienmodellen en business modellen. Een strategische visie
op innovatie is dan belangrijk, gekoppeld aan een goede structurering en inbedding
van het innovatieproces.
Er zijn aansprekende voorbeelden van dienstverlenende bedrijven (internationaal en
in Nederland) die een visie op innovatie hebben vertaald naar nieuwe structuren en
innovatieprocessen in de organisatie. Ook specifiek voor diensten zijn er goede
innovatiepraktijken ontwikkeld en methodes toegepast. Bedrijven kunnen voor
verschillende uitdagingen staan in verschillende fasen van de ‘innovation value chain’.
Naast een strategische visie en organisatie van het innovatieproces is een specifieke
uitdaging voor veel dienstverleners gelegen in het implementeren en opschalen van
nieuwe diensten in grote decentrale organisaties.
In enkele sectoren wordt voornamelijk geconcurreerd op lage kosten en prijs. Dit
proces gaat vaak samen met ‘commodtization’ en wordt versterkt door de recente
economische omstandigheden. Innovatie-inspanningen zijn hier beperkt en richten
zich veelal op kostenreductie. Voor het succes van innoveren lijkt samenwerking
steeds belangrijker te worden, binnen het bedrijf om snelheid in de implementatie te
krijgen en extern om nieuwe combinaties van expertise, diensten en producten te
kunnen maken (open innovatie).
Bedrijven zien als rol voor de overheid: versoepeling van regelgeving, grotere
voorspelbaarheid van regels, faciliteren van strategische samenwerking, investeren in
opleiding, kennis en vertaling van kennis naar de praktijk.
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1.

Inleiding

Begin april 2010 zal het Innovatieplatform haar concurrentiestrategie voor Nederland
presenteren. Hierin zal nadrukkelijk worden gewezen op het belang van een
diensteninnovatiestrategie voor Nederland. De noodzaak een dergelijke strategie te
ontwikkelen is evident en in verschillende recente studies en adviezen wordt feitelijk
opgeroepen om expliciet aandacht te besteden aan R&D en innovatie in
dienstenondernemingen en dienstensectoren. 1 Daarbij wordt zonder uitzondering
F

F

gewezen op het grote belang van diensten en diensteninnovatie voor toekomstige
(arbeids-) productiviteitsgroei (welvaart) en kwaliteit van leven (welzijn).
Het secretariaat van het Innovatieplatform heeft het Amsterdam Centre for Service
Innovation gevraagd een voorstudie van beperkte omvang uit te voeren. Verzocht is
daarbij in te gaan op:


mogelijke argumenten voor een diensteninnovatiebeleid (rationale);



verschillende aanvliegroutes en mogelijke (generieke) beleidsopties;



ontwikkeling van diensteninnovatiebeleid generiek en in vier vooroplopende landen 2
F

F

Voordat we hierop ingaan, stippen we de essentiële kenmerken van diensteninnovatie
kort aan.

2.

Sleutelkenmerken van diensteninnovatie

Wat zijn nu sleutelkenmerken van diensteninnovatie? Wij onderscheiden vijf kenmerken
(zie ook van der Aa, 2000; den Hertog et al., 2010). In de eerste plaats wordt
diensteninnovatie gekenmerkt door een gedeeld proces karakter. Ze komen veelal tot
stand in een interactie tussen dienstverlener en afnemers. Ze worden gecoproduceerd en
dus veelal ook geco-innoveerd. De kern van een aantal diensten-innovaties is juist
gelegen in een veranderende taakverdeling tussen aanbieder en afnemer, denk aan self
service concepten (elektronisch bankieren, zelf inchecken) of juist meer geïntegreerde
vormen van dienstverlening (all inclusive vakanties, geen printer aanschaffen, maar
document management als kant-en-klare dienst inkopen). Niet voor niets zijn innovatie
in klantinteractieprocessen en distributievormen relatief belangrijk in diensteninnovaties.
Een tweede kenmerk is het vaak conceptuele karakter van veel diensteninnovaties,
samenhangend met het ontastbare karakter van diensten. Diensteninnovaties slaan niet
persé neer in grijpbare producten, maar zijn vaak nieuwe, ongrijpbare waardeproposities
1

OECD, 2005; European Commission Commissie (2009), TEKES (2007), European Commission (2007).
Finland en Duitsland zijn in de EU de onbetwiste koplopers. Het Verenigd Koninkrijk representeert een meer
hands off benadering. Korea is geselecteerd omdat het in hoog tempo een diensten R&D&I beleid ontwikkelt.

2
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aan klanten, die op voorhand door diezelfde klanten moeilijk op waarde zijn te schatten.
Een nieuwe wijze om verzekeringsclaims af te handelen, een vernieuwende aanpak voor
verzuimpreventie of nieuwe winkelconcepten (bv de mono brand store) hebben met
elkaar gemeen dat ze sterk conceptueel van aard zijn. Een reden waarom communicatie
en branding van nieuwe dienstenconcepten zo belangrijk is.
Op de derde plaats zijn diensteninnovaties vaak combinatorisch of architecturaal van
aard. Het gaat bij diensteninnovaties veelal om nieuwe combinaties (heel letterlijk
Schumpeteriaans!) van op zichzelf al bestaande elementen of een bestaand
dienstenconcept toegepast in een nieuwe context. Voorbeelden zijn ltriple play bundels
van communicatie en mediadiensten, gebundelde onderhouds- of facilitaire diensten of
self service toegepast in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld thuisdialyse).
Verder zijn diensteninnovaties in vergelijking met goods-based innovaties moeilijker
schaalbaar of uitrolbaar op grote schaal. Juist door de personele en culturele component
in processen van dienstverlening is het bijvoorbeeld lastig een nieuw uitzendconcept of
oplossing uniform uit te rollen in verschillende landen. Het uniform uitrollen van een
nieuw horeca concept of winkelformule is in de praktijk lastig. Een specifiek aspect is ook
de fit tussen een bestaand service delivery system en de nieuw te introduceren dienst.
De introductie van een nieuw kanaal (bijvoorbeeld een mobiele betaalfunctionaliteit) stelt
ook eisen aan de organisatie van en integratie met de overige kanalen (multichanneling). Een nieuw dienstenconcept dat vervolgens sneuvelt in de uitvoering omdat
het service delivery system de propositie niet kan waarmaken is geen (geslaagde)
innovatie.
Tot slot zijn diensteninnovaties veelal niet het resultaat van een geconcentreerde R&D
activiteit in een specialistische R&D omgeving, gemanaged als een klassiek R&D proces in
een labomgeving. Integendeel veel nieuwe diensten proposities komen verspreid over
een onderneming tot stand en moeten in een real scale, real life omgeving worden
beproefd. Diensteninnovaties zijn veeleer het resultaat van moeilijk aanwijsbare, fuzzy
en veelal gedistribueerde zoekprocessen. Initiatieven voor nieuwe diensten kunnen
voortkomen uit marketing, new business development, de ICT afdeling, de operationele
lijnorganisatie etcetera. In dit verband wordt ook wel gesproken over het
diensteninnovatieprocess als een loosely-coupled system 3 .
F

F

Diensteninnovaties of beter nog nieuwe dienstenervaringen of dienstenoplossingen zijn
soms technologiegedreven, soms vooral organisatorisch van aard, maar in de meeste
gevallen een slimme combinatie van beide. Dergelijke nieuwe dienstenervaringen of
dienstenoplossingen kunnen bestaan uit een nieuwe dienst, een nieuwe dienstenportfolio
en/of nieuw dienstenproces dat individueel of in combinatie een nieuwe waardepropositie
3

Zie Sundbo & Gallouj (2000).
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richting klant definieert en die in belangrijke mate door aanbieder en afnemer samen
gecreëerd worden. Daarbij kan, net zoals bij innovatie van goederen, de mate van
nieuwheid uiteenlopen (new to the firm, industry, world).
Het bovenstaande in acht nemend luidt onze definitie van diensteninnovatie als volgt 4 :
F

F

“A service innovation is a new service experience of service solution that consists of a
new (or considerably changed) service concept, new customer interaction, new value
system/business partners, new revenue model, new organizational or technological
service delivery system. These new service dimensions lead, individually but most likely
in combination, to one or more new service experiences or service solutions as
experienced by the client. These new experiences and solutions do require structurally
new technological, human or organisational capabilities of the service organisation and
are introduced and diffused with (some degree of) success on the market.” Naar onze
overtuiging zijn niet alleen diensteninnovatie en het proces van diensteninnovatie
wezenlijk anders dan ‘reguliere’ (technologische) innovatie zoals we dat kennen uit
overwegend meer industriële omgevingen, maar vereist het ook deels specifieke kennis
en vaardigheden.

3.

Rationale voor diensteninnovatiebeleid

Innovatiebeleid wordt tot op de dag van vandaag nog sterk geassocieerd met en
toegesneden op technologische innovatie in de maakindustrie. In de interactie tussen
R&D-intensieve bedrijvigheid, kennisinstellingen en innovatiebeleidsmakers is een
innovatiesysteem gegroeid dat sterk gebiased is richting technologische innovatie. 5 In de
F

F

praktijk zien we dat weliswaar het belang van technologie en met name ICT als enabling
technology voor innovatie in dienstenondernemingen groot is, maar dat dit in
dienstenondernemingen (en daartoe rekenen we ook industriële ondernemingen die
momenteel transformeren naar service solution providers, zie bijv. Apple, HP, Océ,
Philips) slechts bij uitzondering heeft geleid tot R&D en innovatie-inspanningen die in
omvang en opzet vergelijkbaar zijn met die uit de industrie. 6 De traditionele R&D top in
F

F

Nederland bestaat bijvoorbeeld exclusief uit overwegend industriële ondernemingen
(Philips, Shell, Unilever, Akzo, DSM, ASML, CORUS, OCE, NXP).
De hamvraag is nu of dit een kwestie is van catching up en het wachten is op
dienstverleners die een (aangepast) industrieel R&D en innovatiemanagement model
aannemen of dat we met de verkeerde bril kijken? Wat ons betreft het laatste. Er zijn
4

Dit is een aangepaste versie van de definitie zoals oorspronkelijk opgenomen in van Ark et al., 2003, p. 16. De
definitie sluit aan op de totaal 6 dimensies van diensteninnovatie beschreven in den Hertog et al., 2010.
5
Ook de reguliere R&D en innovatiestatistieken kennen vooralsnog een vergelijkbare bias.
6
Denk aan segmenten uit de kennisintensieve dienstverlening (bijvoorbeeld ingenieursbureaus, consultancy) en
beperkt in telecom, financiële dienstverlening en retailing.
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vele voorbeelden van innovatieve diensten en dienstenconcepten die onderscheidend zijn
en de broodnodige economische groei genereren. Sterker nog, veel industriële bedrijven
kunnen alleen verder groeien door het koppelen van slimme dienstenconcepten aan hun
productaanbod 7 , door op nieuwe manieren te interacteren en co-produceren met
F

F

cliëntwn en zelfs compleet nieuwe business models te introduceren. 8
F

F

Innovatiebeleid zoals we dat nu kennen is inmiddels een gevestigd beleidsdomein dat
overwegend met industriële R&D in industriële omgevingen op het netvlies is ontworpen.
Het belangrijkste argument voor innovatiebeleid is vooralsnog marktfalen (in het
bijzonder kennis spillovers of externaliteiten) bij R&D investeringen van individuele en
samenwerkende actoren. De redenering is dat door het reële gevaar van weglekken van
de resultaten van private investeringen in R&D en innovatie naar concurrenten sprake zal
zijn van, maatschappelijk gezien, onderinvestering in R&D en innovatie. Dit is wellicht
een karikatuur, maar nog altijd piece de resistance in discussies over mainstream
innovatiebeleid. Daarnaast vindt de innovatiesysteemgedachte sinds eind jaren 90 steeds
meer ingang, is er een generiek en programmatische innovatiebeleidsinstrumentarium
ontstaan en is steeds meer sprake van een ‘horizontaal’ kennis en innovatie
beleidsdomein 9 . Kennis en innovatie moeten daarbij niet alleen resulteren in
F

F

wetenschappelijke kennisproductie en economische groei, maar ook bijdragen aan de
oplossing van allerhande maatschappelijke problemen.
Niettemin wordt in discussies over een innovatiebeleid dat ook diensteninnovatie expliciet
adresseert, geargumenteerd dat diensten simpelweg minder technologische R&D kennen
(en dus ook minder last hebben van hiermee samenhangende ongewenste knowledge
spillovers). Voorts bestaan er twijfels of niet-technologische R&D vergelijkbare knowledge
spillovers kent. Ook zou diensteninnovatie veel dichter bij de markt plaats hebben en
daarmee het gevaar van marktverstoring door eventueel overheidsingrijpen reëel zijn. De
vraag is of de eenzijdige focus op marktfalen en het over de hele breedte niet van
toepassing verklaren van marktfalen op diensteninnovatie gerechtvaardigd is, immers:


Er zijn wel degelijk dienstensectoren (denk aan segmenten uit de kennisintensieve
zakeliijke dienstverlening als de ingenieursbureaus, de ICT adviesbureaus, R&D
adviesdiensten, maar ook daarbuiten) en dienstenondernemingen die wel degelijk
investeren in technologische R&D. Hier zou evenzeer als in manufacturing sectoren
sprake kunnen zijn van marktfalen.



Innovativiteit is niet een op een gekoppeld aan investeringen in R&D, maar behoeft
veelal ook investeringen in organisatorische vernieuwingen of intangibles. Wanneer

7

In dit verband wordt ook gesproken over service encapsulation (Howells, 2001) en service infusion (Quis 11).
De werkelijke uitdaging voor deze categorie bedrijven is om naast een manufacturing dominant logic te komen
tot een services dominant logic (zie Vargo & Lusch, 2004, Lusch et al., 2008).
9
Getuige het ontstaan van Innovatieplatform en Interdepartementale Programmadirectie Kennis & Innovatie.
8
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deze immateriële investeringen (denk bijvoorbeeld aan investeringen in nieuwe
dienstenconcepten, vernieuwende manieren van interacteren met klanten,
vernieuwende organisatievormen) aan te merken zijn als investeringen in innovatie,
ze substantieel zijn en het gevaar van weglekken van kennis reëel is bestaat
evenzeer een gevaar van onderinvestering in vernieuwing


De artificiële scheiding tussen technologische en niet technologische innovatie of
tussen goods-based versus service-based innovatie is in de praktijk steeds moeilijker
vol te houden aangezien er steeds meer hybride ondernemingen ontstaan die zowel
kenmerken van industriële productiebedrijven kennen (bijvoorbeeld door de
industrialisering van services) als van dienstenondernemingen (tertiarisering of
service infusion van industriële ondernemingen die steeds meer solution provider
worden).

Het gevaar is daarom reëel dat een tamelijk strikt criterium te ongenuanceerd wordt
toegepast. Er zijn kortom redenen om de rationale voor een diensteninnovatiebeleid nog
eens tegen het licht te houden. Er zijn daarbij naar onze mening drie categorieën
argumenten die in specifieke gevallen aanleiding kunnen geven tot een dergelijk beleid,
te weten 10 : macro-economische argumentatie; marktfalen argumentatie en
F

F

systeemfalenargumentatie. Deze drie categorieën zijn in annex 1 kort toegelicht.

4.

Verschillende aanvliegroutes en mogelijke (generieke) beleidsopties

Cruciaal bij het vormgeven van een diensteninnovatiebeleid is de benadering die wordt
gekozen. Er zijn kunnen drie aanvliegroutes voor diensteninnovatiebeleid 11 worden
F

F

onderscheiden , te weten:
1. Assimilatie benadering. Het centrale idee daarbij is dat diensten en diensteninnovatie
geanalyseerd en ondersteund kunnen worden met gebruikmaking van bestaande
(R&D en innovatie) concepten en tools die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor
technologische R&D en innovatie in overwegend industriële sectoren (Tether, 2005).
Voor zover dienstenondernemingen en –sectoren daarbij een rol spelen kan het
bestaande instrumentarium aangepast worden aan de specifieke kenmerken van
dienstenondernemingen. In dit verband wordt ook wel gesproken over het verhogen
van de service sensibility van het bestaande generieke R&D en innovatiebeleid. Deze
benadering kan gekarakteriseerd worden als het no regret scenario.
2. Demarcatie benadering. Hier zijn de bijzondere kenmerken van diensten,
diensteninnovatie en het diensteninnovatieproces het uitgangspunt. In dit verband
10

Zie den Hertog et al. (2008).
Voor een naar drie benaderingen op diensten R&D en innovatie zie Coombs & Miles (2000) en eerder Gallouj
(1994). De vertaling naar dienstenbeleid is voor het eerst beschreven in den Hertog et al. (2006).
11
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wordt vooral gewezen op het belang van organisatorische innovatie en het
gedistribueerde karakter van diensteninnovatie. Bovendien wordt gewezen op de
grote heterogeniteit van dienstensectoren in termen van structuur, innovatiegedrag
en barrières die worden ervaren bij innovatie. Vertaald in beleidstermen wordt in
deze benadering veelal gepleit voor diensten- specifieke (of verticale) instrumenten
toegesneden op een of enkele dienstensectoren.
3. Synthese/systemische benadering. In deze benadering staat het functioneren van het
overall innovatiesysteem centraal. Hierin zijn industrie en diensten juist sterk met
elkaar verweven. Elke onderneming is feitelijk een aparte mix van activiteiten met
een meer industrieel en een meer dienstenkarakter. Diensteninnovaties zijn van
belang voor alle sectoren en ondernemingen. In beleidstermen wordt niet langer een
onderscheid gemaakt tussen industrie en diensten, maar wordt eerder gedacht in
termen van de juiste prikkels en structuren om het overall innovatiesysteem te
optimaliseren c.q. systeemfalen te adresseren. Daarbij wordt ruimer gekeken dan
R&D en innovatiebeleid, maar worden ook andere vormen van (niet-innovatie) beleid
betrokken die zouden kunnen helpen om diensteninnovatie te faciliteren.
Op basis van bovengeschetste drie aanvliegroutes van diensteninnovatie kunnen in
algemene zin verschillende beleidsopties voor diensteninnovatiebeleid worden
geformuleerd (zie figuur 1) behorend bij elk van de aanvliegroutes (zie den Hertog et al,
2006; den Hertog and Rubalcaba, 2010). Daarin maken we ook een onderscheid naar
eng gedefinieerd R&D beleid, innovatiebeleid en ‘niet-innovatiebeleid’. Met dat laatste
bedoelen we vooral beleid en instrumenten die niet in eerste instantie gericht zijn op het
faciliteren van innovatie, maar daartoe in de praktij wel kunnen bijdragen en zo het
innovatievermogen kunnen verbeteren. 12 In het recente Commission Staff Working
F

F

Document is een vergelijkbaar deels hierop gebaseerde ‘mapping of policies in support of
innovation in services’ opgenomen (Europese Commissie, 2009, p. 63).
De drie benaderingen suggereren dat er één benadering gekozen moet worden. In de
praktijk lijkt een combinatie meer voor de hand te liggen. Wellicht is tijdelijk demarcatie
beleid gewenst om diensteninnovatie specifiek te stimuleren en op de kaart te zetten.
Ook kunnen bestaande maatregelen licht worden aangepast om relatief eenvoudig
diensteninnovatie te kunnen ondersteunen (assimilatie benadering). Op termijn lijkt
echter een meer geïntegreerde benadering onzes inziens gewenst. In die zin is de
ontwikkeling naar een systemische benadering van diensteninnovatie in onze ogen
eerder een geleidelijke evolutie dan een (beleids-)revolutie.
Wat blijft is dat diensteninnovatiebeleid op het niveau van innovatiesystemen maatwerk
is. Elk innovatiesysteem zal een (tijdelijke) mix van instrumenten en beleid vereisen om
12

Ook wordt gesproken van 3e generatie (Lengrand et al.,2003).of horizontalisering van innovatiebeleid.
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beter in te spelen op en te profiteren van diensteninnovatie. Daarbij zijn ook zaken als
economische structuur, historie, institutionele kenmerken van een innovatiesysteem en
de bereidheid om te experimenteren met beleid en investeren in beleidsleren.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13. Introduce courses on services
innovation management
14. Awareness campaign on the
importance of services innovation
15. Identify service innovation role
models (including innovation in
public sectors)

Demarcation policies
Support public R&D in services
Introduce vertical R&D
programmes aimed at service
industries (logistics, trade, etc.)
10. Services IPR instruments
11. Create dedicated CoE in services
R&D at RTOs and HEIs
12. Increase role of the humanities in
service innovation

8.
9.

Increase coverage of
16. Use deliberately policies such as
services in regular and R&D
trade, competition education &
and innovation statistics
training policies for fostering R&D
and innovation in services
17. Regulations that might trigger
services innovations
18. Analyse offshoring in services

Assimilation policies
Increase accessibility of
existing R&D support
schemes
Inclusion of services in
technological foresight &
road mapping exercises
Include services firms in
policies aimed at improving
industry sciences
relationships
Increase accessibility of
existing Innovation support
schemes
Innovation management
training & practices more
geared towards supporting
all types of innovation in all
industries
Mobility schemes no longer
limited to QSEs
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29. Use regulation & standardization to support innovation
30. Financial and credit systems that acknowledges intangible
assets
31. Enhance high level service capabili-ties e.g. through
education & training policies
32. Policies aimed at increasing entrepreneurship

22. Innovation & business support systems also supports services
innov.
23. Availability and use of specialized services / KIBS
24. Increase transparency in KIBS markets
25. Insight into & international competitiveness of key service
functions
26. Cluster and network type of policies that deliberately include
services
27. Government procurement policies
28. Support role of users in innovation

Systemic policies
19. Understand and support role of R&D services (KIBS) in
innovation systems
20. Support for services R&D in and through hybrid firms
21. Integrated R&D programmes paying attention to
technological and non-technological R&D and innovation

Cruysen en Hollanders (2008, p. 18-20) hebben voor een achttal beleidsterreinen gekeken in hoeverre hier in relatie tot service innovatie sprake was van markt (uitgesplitst
naar 5 typen) en/of systeemfalen en hier direct aan gekoppeld mogelijke beleidsopties.

13

Non-innovation 7.
policies

Innovation
policies

R&D policies

F

Figuur 1: Beleidsopties voor diensteninnovatiebeleid 13 volgens de drie ‘aanvliegroutes’ (den Hertog et al., 2006; den Hertog et al., 2008)
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5. Ontwikkeling van diensteninnovatiebeleid
5.1

Stand van zaken algemeen

Het denken over diensteninnovatiebeleid is de afgelopen paar jaar ontegenzeggelijk in
een stroomversnelling geraakt. Vooral vanaf midden jaren 2000 zijn verschillende
inventarisaties verschenen die niet alleen de kenmerken van diensteninnovatie op een rij
zetten, maar ook steeds nadrukkelijker vragen om de ontwikkeling van een
diensteninnovatiebeleid. De verschillende landen binnen en buiten de EU houden elkaar
daarbij nauwlettend in de gaten en trekken zich daadwerkelijk aan elkaar op. Zo
verschenen kort op elkaar studies van OECD (2005; 2006) en van de Europese
Commissie of door Europese Commissie gefinancierd beleidsgericht onderzoek (EC,
2007a; EC, 2007b; EC, 2008; den Hertog et al., 2006; TEKES, 2007; Cunningham, 2007;
EC, 2009). OECD lijkt daarbij vooral voor een assimilatie perspectief te kiezen. Zo
constateerde ze in 2005 dat: “Improving innovative capabilities in the service sector is
important to boosting overall economic performance. ..... Enhancing innovation in the
service sector requires attention to a number of policy areas. ...... Only a few countries
have integrated services-related concerns into their innovation policies, and participation
of service-sector firms in programmes remains low. Greater effort is needed to raise
awareness of innovation policies and programmes among service-sector firms, as well as
to design or adapt support programmes to be more relevant and useful to the service
sector” (OECD, 2005, p. 133). In dezelfde publicatie lijkt men echter ook al open te staan
voor een demarcatie benadering en constateert men dat de ontwikkeling van
diensteninnovatiebeleid (op dat moment tenminste) nog in de kinderschoenen staat. Of
zoals geformuleerd in OECD (2005, p. 175): “Although the growing importance of
services for economic growth and the significant role of innovation in vitalising the
service sector have been clearly recognised by OECD economies, policy measures for
promoting service-sector innovation are lacking. Many countries do not have innovation
policies that target services, and participation of service-sector firms in sector-neutral
programmes is low. The few policies targeting service innovation aim primarily at IT
development and use. Clearly, greater attention is needed to raising awareness of public
policies and programmes among servicesector firms, but it will also be important to
design programmes to be more relevant and useful to the service sector. Since the
characteristics of service-sector innovation vary among individual service industries,
policy makers will be challenged to establish effective sector-wide policy measures for
promoting innovation.”
Ook de Europese Commissie lijkt geleidelijk haar aanvankelijke schroom af te werpen en
bepleit inmiddels expliciet het stimuleren van diensteninnovatie getuige de bloemlezing in
onderstaande box.
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Box 1: Bloemlezing uit “Challenges for EU support to innovation in services –
Fostering new markets and jobs through innovation”, EU Commission Staff
Working Document.
“In recent years, the interest towards services innovation policy has been increasing
simultaneously with the growing economic weight and significance of services. At the
same time, policies in support of services innovation have remained relatively
underdeveloped in many Member States and regions ....... Services innovations can and
need to be supported at different levels and by different instruments.“(p. 2)
“As services innovation is found in all sectors, both in services and in manufacturing, it
seems necessary to address this challenge in a horizontal manner, as part of a broadbased innovation strategy combining different policies, such as Internal Market, Cohesion
Policy, competition, industrial policy, research, education and labour market policies. It
would be important to consider the role of services in each of these policies, framework
programmes and specific measures in order to ensure a more balanced support to
innovation in manufacturing and services, respectively. However, there is also broad
consensus that supporting services innovation may call for different types of innovation
support, taking into account their particularities and responding to specific market and
systemic failures in this area.” (p. 5-6)
“Innovation in services may be hampered by a wide range of market and systemic
failures that are similar to those that can also be observed, to a large extent, in the
manufacturing sector. But for services innovation some of these failures are different in
nature and degree. If not corrected, the existence of these failures would result in an
under-investment in services innovation. Governments could avoid such negative effects
by either extending and/or adjusting already existing policies, or by designing and
implementing new polices that specifically address the particularities of services
innovation.” (p. 60)
“Services innovation is supported, in particular at activity and firm level, by a large
number of Community programmes and national initiatives. What is still missing,
however, is to bring together these different tools and instruments in support of services
innovation in a more strategic manner, seeking synergies between them and serving
common objectives. This is what Europe really lacks. (p. 81)
“Services innovation has only recently become a subject of political interest. For too
long, services have not been recognised as innovation drivers and thus have been widely
ignored by innovation policy. Only in recent years, some Member States have started to
address the challenges of services innovation, but this is still a relatively new area and
more emphasis is needed to raise awareness in order to give more priority to this form of
innovation. If Europe is to maintain its competitive position, its innovation strategies
cannot be based only on technology-based manufacturing. …….Although the importance
of services is now generally well recognised, there are still relatively few specific
innovation measures targeting services innovation directly, indirectly or through the
improvement of the framework conditions.” (p. 84)
“To sum up, services innovations can and need to be supported at different levels and by
different instruments. A better European policy approach supporting services innovation
would have to make better use of available Community instruments, aiming at providing
service firms with a favourable business environment for innovation and growth and
stimulating the creation of new service-driven markets. (p, 86) ... At activity level, the
main challenge is to broaden the knowledge base for services. This not only calls for
more and better research on new service concepts, but also for the development of new
skills that better address the needs of service firms. ....... At firm level, innovation
support mechanisms need to be better adapted to the specific needs of service firms,
allowing for more customised advice and greater flexibility. As services innovation is
predominantly user-driven, innovation support must be provided more directly and in
different form, in particular with the view to facilitating the growth and
internationalisation of service firms so that more innovation leaders are being created in
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Europe (p. 87) …At sectoral level, innovation clusters can help create entirely new service
sectors, in particular by developing and promoting new technology-based services in
close partnerships between larger firms, universities, innovative SMEs and local user
groups. .... At market level, services innovation can be best stimulated by activating
demand for innovative service concepts and removing barriers for their practical use (P.
87).”
“The subsidiarity principle suggests that the main responsibility for supporting innovative
service firms and creating strong “eco-systems” lies with the Member States and regions
themselves, whereas the general framework conditions for enabling services innovations
would have to be improved at European level in order to have the strongest possible
impact and leave European firms best placed to capitalise on global developments. (p.
87)”
De Europese Commissie bepleit daarbij overigens nadrukkelijk de noodzaak om het
innovatieproces in dienstenondernemingen of service-dominant ondernemingen, beter te
doorgronden. 14 Tegelijkertijd geeft de Europese Commissie aan dat er slechts een
F

F

handvol landen is dat daadwerkelijk een begin gemaakt heeft met het ontwikkelen en
toepassen van een diensteninnovatiebeleid en bijpassende instrumenten.
Geoperationaliseerd diensteninnovatiebeleid (inclusief een bijbehorende
diensteninnovatiestrategie) blijft vooralsnog een schaars goed. Of nogmaals in de
woorden van de Europese Commissie: “In many Member States, there is still a lack of
awareness of what services innovation actually is and how to promote it effectively. ...
Currently, not many “good practice” examples on how to design innovation support
programmes that meet the specific needs of service firms exist; even fewer could be
easily transferred from one country to another. The challenge is to accelerate the
modernisation of innovation support tools in general, by sharing practical experience.”
(Europese Commissie, 2009, p. 81)

5.2

Finland 15
F

Finland is binnen de EU waarschijnlijk het land met het meest specifieke
diensteninnovatiebeleid. 16 Sinds eind jaren ’90 zijn de bakens verzet en wordt op niveau
F

F

van strategische beleidsontwikkeling gewerkt aan stimulering van diensteninnovatie. Dat
14

Of zoals verwoord door de Europese Commissie: “The design of new policies and instruments in support of
services innovation requires a clear, evidence-based approach and a better understanding of the services
innovation phenomenon. Different and more comprehensive measures of firms’ innovation activities would be
needed to improve our understanding of how, and where, services innovation takes place. The current
Community Innovation Survey offers the best available statistical information on services innovation, but it does
not provide the full picture (EC, 2009, p. 82). Hieraan beoogt AMSI een bijdrage te leveren in een studie van
beperkte omvang die parallel aan deze beleidsanalyse is uitgevoerd en waarin de diensteninnovatiepraktijk van
een aantal Nederlandse diensteninnovatoren kort wordt getypeerd (zie van der Aa en den Hertog, 2010).
15
Beschrijving op basis van landenrapportage IPPS-report, Kuusisto, J. and S. Kotala (2007), TEKES (2007),
European Commission (2009) and CREST (2008). Het beeld voor Finland is getoetst bij Dr. Jari Kuusisto en Dr,
Minna Sutaari (TEKES, manager SERVE programma).
16
Hoewel meer niet altijd beter is blijkt dit uit het overzicht in CREST (2008, p, 37 waarin voor 9 landen wordt
geïnventariseerd welke beleidsmaatregelen gericht zijn op bevorderen van R&D in diensten. Finland dekt 15 van
de 17 onderscheiden categorieën af (Duitsland 10, VK 8. Nl. maakte geen deel uit van de vergelijking).

Diensteninnovatiebeleid: Benaderingswijzen, beleidsopties en stand van zaken in Finland, Duitsland, VK en Korea 73

heeft geleid tot aanpassing van bestaande instrumenten en structuren die beter
bruikbaar zijn geworden voor diensteninnovatoren (assimilatiebeleid), herdefiniëring van
de rol van centrale spelers in het innovatiesysteem (bijvoorbeeld TEKES) en een aantal
programma’s dat specifiek gericht is op diensteninnovatie. Hoewel Finland vooroploopt bij
de switch van een aanbod- naar een meer vraaggedreven beleid is het merendeel van de
programma’s nog aan te merken als aanbodgestuurd. Het SERVE programma is daarvan
het meest bekende, maar zeker niet enige voorbeeld. Zo is recentelijk het al lopende
TEKES programma gericht op toerisme en vrijetijdsbesteding verlengd tot 2012 en is een
vergelijkbaar nieuw programma geformuleerd op het thema sociale en gezondheidszorg
systemen.
Wat maakt nu dat in Finland vooroploopt in het ‘verdienstelijken’ of dienstengevoeliger
maken van het innovatiesysteem. Dit zou een uitgebreide analyse vergen, maar factoren
die zeker bijdragen aan genoemde switch zijn:


De in internationaal perspectief relatief zwak ontwikkelde dienstensector in Finland.
Als mogelijke oorzaken zijn geïdentificeerd gebrek aan marktwerking, een
suboptimaal functionerende arbeidsmarkt, onvoldoende overheidsstimulering van
ontwikkeling van dienstenmarkten, lage bevolkingsdichtheden (waardoor
onvoldoende schaal bereikt kan worden voor nieuwe diensten), gebrek aan
ondernemerschap in dienstensectoren (althans een zeker crowding out effect door
eenzijdige concentratie op ICT sector) en een onderontwikkelde vraag naar diensten
(Kuusisto en Kotala, 2007, p. 8).



De grote en aanhoudende aandacht voor het moderniseren van het Finse kennis en
innovatiesysteem. Sinds de diepe economische crisis begin jaren ’90 staat de
ontwikkeling van het Finse innovatiesysteem en ruimer de kenniseconomie bovenaan
de politieke agenda en dat is tot op de dag van vandaag het geval. De manufacturing
sector heeft zich razendsnel gemoderniseerd, maar de Finnen realiseren zich dat de
dienstensector daarbij is achtergebleven.



Sinds eind jaren 90 bestaat er al expliciet aandacht voor diensten en
diensteninnovatie op de hoogst mogelijke politieke en bestuurlijke niveaus. 17 In
F
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recente richtlijnen van het Ministerie van Handel en Industrie voor de periode 20072011 wordt in relatie tot financiering van technologie bijvoorbeeld opgemerkt dat “a
special emphasis is laid on enhancing innovation and productivity in the services
sector” (zoals geciteerd door Kuusisto and Kotala, 2007, p. 26).

17

Zo werd in de kabinetsplannen van Lipponen II (1999-2002) het volgende opgemerkt: “The government will
emphasize measures to improve the position and standing of employment supportive service output. R&D
investment will also be directed towards the service sector and a programme of measures will be drawn up for
knowledge-intensive service sectors to improve their export competitiveness”.
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Al in een relatief vroeg stadium zijn kennis en innovatie verbonden aan
maatschappelijke uitdagingen als gezondheidszorg, duurzaamheid en welzijn (wat
binnen EU en ook Nederland pas meer recent aan de orde is, bijvoorbeeld in de vorm
van de Maatschappelijke Innovatie Programma). Eerder dan in andere landen is de rol
van gebruikers en de vraag aan de orde gesteld. Er is weliswaar nog steeds een
aanbod gedomineerd instrumentarium, maar al midden jaren 2000 was Finland bezig
met vraaggestuurd of horizontaal innovatiebeleid. De verbinding van technologische
en sociale innovatie is traditioneel belangrijk. Zo speelt het Ministerie van Sociale
zaken en gezondheidszorg een sleutelrol herziening/modernisering van de publieke
dienstverlening in sociale zekerheid en gezondheidszorg en heeft daartoe ook
meerjarige programma’s geïnitieerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een
programma geïnitieerd om gemeenten en hun dienstverlening te moderniseren.



Diverse sleutelactoren in het Finse innovatiesysteem hebben zich geleidelijk aan
aangepast. TEKES als strateeg in en uitvoerder van innovatiebeleid en programma’s
heeft geleidelijk sinds 1997 meer aandacht besteed aan diensten. TEKES is in termen
van strategie en beleidsontwikkeling, maar ook op niveau van reguliere programma’s
– kortom in ‘aandacht’, maar ook in termen van budget 18 – steeds meer gericht is op
F

F

diensten en diensteninnovatie. In de laatste TEKES strategie (2008) nemen diensten
en de ambitie om vaardigheden op het het gebeid van diensten en dienverlening te
verbeteren een prominente plaats in. Dit geldt ook voor een speler als the Academy
of Finland, dat een grote rol speelt in de vormgeving van het Finse innovatie- en
wetenschapsbeleid. De Academy of Finland speelt bijvoorbeeld nadrukkelijk een rol
speelt bij het verbinden van socio-economic research en diensteninnovatie. Ook
andere actoren in het Finse innovatiesysteem maken een vergelijkbare slag door. Zo
investeert het Finnish Industry Investment - een publieke verschaffer van venture
capital – in toenemende mate in dienstenverlenende start ups. En heeft binnen VTT,
het Finse TNO, nadrukkelijk een switch plaats gevonden van technologie naar meer
aandacht innovatieve diensten, business models etcetera. 19
F



F

Op allerhande manieren is systematisch geïnvesteerd in aandacht voor het
onderwerp. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de aandacht voor diensten(innovatie)
onderzoek (deels via het SERVE programma), maar ook door bijvoorbeeld foresight
exercities, een typisch voorbeeld van randvoorwaardelijk beleid. In 2005-2006
organiseerden TEKES en Academy of Finland samen FinnSight 2015 waarin
diensteninnovatie een van de hoofdthema’s was. In een dedicated foresight-traject
door de Finse Werkgeversvereniging (EK) getiteld Services 2020 – Competence in the

18

Navraag leert dat sinds 2007 meer dan 50% van de publieke R&D middelen ten goede komt aan diensten en
dienstensectoren.
19
Voor meer details zie Kuusisto and Kotala, 2007.
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International Service Society (2004-2006) is eveneens uitgebreid stilgestaan bij rol
van diensten en bijvoorbeeld implicaties voor benodigde competenties.
Finland past op vele fronten haar innovatiesysteem aan om diensteninnovatie te
stimuleren. Naast het aanpassen van de reguliere R&D programma’s en de ontwikkeling
van specifieke dienstenprogramma’s (waaronder SERVE, zie hieronder) wordt
nadrukkelijk ook gesleuteld aan randvoorwaarden die diensteninnovatie verder kunnen
stimuleren. Diverse actoren worden op het thema diensteninnovatie met elkaar
verbonden (aan te duiden als systemic policies). Zo bestaat er een uitgebreid netwerk
van actoren en maatregelen rond financiering en exportpromotie waarin diensten een
plek hebben gekregen en zijn er expert service packages voor het MKB. Daarnaast wordt
actief ingezet op overheidsaankopenbeleid (programma sinds 2008) en
internationalisering van dienstensectoren middels diverse instrumenten. Daarbij wordt de
EU dienstenrichtlijn als argument gebruikt. Het instrument regulering lijkt minder actief
te worden ingezet om diensteninnovatie te stimuleren. Ook is er bijvoorbeeld een
instrument (FiDiPro – Finland Distinguised Professor Programma) gericht op het voor een
periode van 2-5 jaar naar Finland halen van talentvolle buitenlandse onderzoekers of
(professorabele) Finnen die permanent in het buitenland werkzaam zijn. TEKES heeft tot
slot in 2006 een manual voor IP management in diensteninnovatie gepubliceerd, omdat
de idee is dat diensteninnovaties moeilijker zijn toe te eigenen c.q. gemakkelijker te
kopiëren zijn.
Het SERVE 20 – Pioneers of Services Business programma is in bovengeschetste context
F

F

ontstaan als wellicht de meest zichtbare inspanning van de Finnen om diensteninnovatie
rechtstreeks te ondersteunen. 21 De belangrijkste generieke doelstellingen van SERVE zijn
F

F

het bevorderen van 1) klantgedreven diensteninnovatie; 2) internationalisering en groei
van (diensten) ondernemingen en 3) het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied
van diensteninnovatie. SERVE moet uiteindelijk bijdragen aan de realisatie van de
volgende visie: “In 2020, Finland has a functional, internationally valued service market
and growing & globally renowned companies whose competitive edge is based on the
innovative service concepts and business models.”
Voor wat betreft de bedrijfsgerichte component richt SERVE zich op het versterken van
het innovatievermogen in business-to-business sectoren. Het programma voorziet in
subsidies en (zachte) leningen voor ontwikkeling van nieuwe dienstenconcepten en
business modellen (en gebruikt daarvoor nog steeds de term R&D funding, maximum
50%). Focus groups zijn waardeketens in groot- en detailhandel; industrial services (dat
20

Naast eerder genoemde documenten in belangrijke mate gebaseerd op een presentatie uit presentatie uit 2009
over het SERVE programma (zie www.tekes.fi) evenals informatie van de TEKES manager van SERVE.
21
Andere programma’s gericht op diensten zijn onder andere het Finnwell (gezondheidszorg), Tourisme en
Leisure Services programma en VAMOS (gericht op value added mobiele diensten).
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wil zeggen de service component van overwegend industriële ondernemingen, industriële
dienstverleners, aanvankelijk in high tech sectoren, maar inmiddels ook in chemische,
‘forest’ industries en milieu en energiegerelateerde sectoren) en kennisintensieve
zakelijke dienstverleners. Bedrijven uit deze sectoren kunnen hun aanvragen non-stop
indienen. Daarnaast financiert het (academisch) diensteninnovatieonderzoek door in
verschillende rondes call for proposals te lanceren. Deze zijn primair gericht op “service
business and service innovation researchers”. Tot slot voorziet SERVE ook in een aantal
generieke programma activiteiten gericht op bewustwording (‘activation’, onder andere
middels seminars, workshops, een roadshow en een SERVE circus); op kenniscreatie
(middels benchmarking, foresight, thematische workshops, handboeken en rapporten) en
netwerkvorming (networking en study visits, samenwerkingsfora en bevorderen van
samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven).
Belangrijkste onderscheidende elementen zijn dat niet technologie ontwikkeling voor
diensten, maar dienstenontwikkeling en diensteninnovatie zelf centraal staan en dat ook
de criteria voor projectevaluatie zijn toegespitst op diensten. Criteria zijn bijvoorbeeld
dat het moet gaan om voor Finland nieuwe dienstenconcepten (en dus niet het
technologisch nieuwheidcriterium), die reproduceerbaar (en schaalbaar) zijn en
gebaseerd zijn op toepassing van een systematische methode. Onderscheidend zijn ook
de bijbehorende programmatische activiteiten, de ingebakken netwerkcomponent en de
directe koppeling met stimulering van (academische en toegepast) onderzoek op het
terrein van dienstenmanagement en diensteninnovatie. Opmerkelijk is tot slot ook dat
voor SERVE een programmaraad in het leven is geroepen die in meerderheid bestaat uit
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven
Aanvankelijk zou het Programma lopen over de periode 2006-2010. Recent is besloten
het SERVE programma langer te laten doorlopen tot eind 2013. Het totaal budget is
verhoogd van €100 naar 224 miljoen. Hiervan wordt de helft bijgedragen door TEKES. De
verlening en uitbreiding houdt verband met de belangstelling vanuit bedrijfsleven en het
idee dat er een voorsprong kan worden opgebouwd (vandaar ook de ondertitel van het
programma “Pioneers of Services Business”) Midden 2009 waren 156 bedrijfsprojecten
gefinancierd en 42 publieke (overwegend universitaire) onderzoeksprojecten (zie
overzicht site). In totaal had TEKES op dat moment voor €46 miljoen aan TEKES gelden
toegekend.
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5.3

Duitsland 22
F

Het belang van diensten en diensteninnovatie kent een relatief lange voorgeschiedenis in
Duitsland. Al sinds midden jaren 90 van de vorige eeuw is op hoog niveau aandacht
besteed aan het belang van diensten en diensteninnovatie door middel van een aantal
conferenties, studies en eerste onderzoeksprogramma’s. 23 In de IPPS landenstudie voor
F

F

Duitsland (FhG-IAO, 2007, p. 7-10) worden vier fasen in de financiering van
dienstenonderzoek onderscheiden: 1) de expertstudie DL2000plus (1995-1996) die een
belangrijke rol heeft gespeeld in de discussie en de onderzoeksprioritering; 2) de eerste
selectie van 13 “Prioritäre Erstmassnahmen” in de periode 1997-1998 (veelal studies en
bijeenkomsten) verdeeld over zaken als basis onderzoek (trends in diensten,
Dienstleisting Standort Deutschland); nieuwe markten en intelligente producten;
creatieve organisaties (onder andere nieuwe business modellen, lerende organisaties) en
geselecteerde dienstensectoren. Met deze prioritaire aandachtsgebieden was in totaal
€20 miljoen gemoeid en zijn 113 projecten gesteund; 3) een eerste meerjarig (19982005) dienstenonder-zoeksprogramma Innovatieve Diensten dat ondernemingen moest
prikkelen te investeren in dienstenontwikkeling en ook een belangrijke
bewustwordingsrol had. In totaal is circa €95 miljoen geïnvesteerd door het Ministerie
van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) geïnvesteerd en 4) sinds 2006 loopt er een vijfjarig
onderzoeksprogramma Innovationen mit Dienstleistungen vanuit BMBF. Daaraan kunnen
we een tweede vijfjarig programma “Arbeiten – Lernen – Kompetenen entwickeln”
toevoegen dat steeds meer het karakter krijgt van een dienstenprogramma.
De diensten(onderzoeks-)agenda wordt in belangrijke mate door het BMBF gestuurd. Dit
ministerie financiert niet allen onderzoeksprogramma, maar probeert ook actief
awareness te creëren voor het onderwerp en de resultaten van dienstenprojecten elders
onder de aandacht te brengen. Het Ministerie van Economische Zaken (BMWI) heeft
lange tijd veel minder oog gehad voor diensten en de dynamiserende rol van
diensteninnovatie. Het BMWI financiert overwegend technologische onderzoek in
industriële sectoren. Wel lijkt BMWI geleidelijk meer open te staan voor het belang van
diensten en diensteninnovatie. Zo financiert het een groot project met DIN over
standaardisatie van diensten en besteedt het nu als onderdeel van onderzoeksprojecten
meer aandacht aan zaken als nieuwe business modellen (daartoe aangemoedigd via het
aangepaste R&D steunkader vanuit Brussel). Van een geïntegreerd beleid of strategie
waarin ook systematisch aan de randvoorwaarden voor diensteninnovatie wordt gewerkt
22

Het beeld voor Duitsland is getoetst in een e-mail conversatie met een van meest constante factoren in het
Duitse diensteninnovatiebeleid Dr. Ursula Zahn-Elliot, BundesMinisterium für Forschung und Technologie
(BMBF, referat 316) en onder andere verantwoordelijk voor Innovation met Dienstleistungs programma.
23
Deels gedocumenteerd in sleuteldocumenten als “Services for the future” (Berlijn, 1995), Services for the 21th
Century (Bonn, 1996), “Services - Innovation for growth and employment” (Bonn, 1998), “High-Tech Strategy
for Germany” (Berlin August 2006) en “R&D-Programme Innovation with Services (2006-2010)”.
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(anders dan via de Taskforce Dienstleistung, een van de oorspronkelijk 17 taskforces van
de High Tech strategie en de recent aangekondigde Aktionsplan DL 2020 “ Zukunft
gestalten mit Dienstleistingen, zie onder) lijkt in Duitsland vooralsnog geen sprake. Wel
moet hierbij opgemerkt worden dat op het niveau van de Länder (vooral BadenWűrttemberg en Nordrhein-Westphalen) en daarbinnen kleinere regio’s soms hele
concrete beleidsmaatregelen zijn getroffen om diensteninnovatie te stimuleren, inclusief
meer sectoraal beleid.
Wat maakt nu dat diensten en diensteninnovatie in Duitsland al ongeveer 15 jaar in meer
of mindere mate op de beleidsagenda staat? Aanvankelijk was er midden jaren 90 vooral
de angst voor een “Servicewüste Deutsland” of “Dienstleistungslücke” ten opzichte van
andere landen. De angst dat Duitsland de boot dreigde te missen door haar focus op
industriële sectoren en export van industriële goederen. Vervolgens ging meespelen dat
er ten opzichte van de VS veel minder werd geïnvesteerd in diensten R&D (een verschil
dat Duitsland deel met de meeste andere EU-landen) en de angst dat het ontbrak aan
voldoende dynamiek in dienstensectoren. Inmiddels zijn het de grote en vooral
middelgrote, internationaal opererende industriële bedrijven die zich realiseren dat
diensten een beslissende rol kunnen spelen bij het behouden van hun internationale
concurrentiekracht. Tot slot lijkt ook het IBM (SSME) initiatief om te komen tot een
service science in Duitsland gehoor te vinden. Vooral in de ICT-sector sluit een
wereldspeler als SAP hierbij aan. 24
F

F

Onderstaand gaan we kort in op de beide lopende BMBF programma’s alsmede de
Hightech- Strategie fűr Deutschland.
Programma Innovation mit Dienstleistung (2006-1010) 25 . Dit door het BMBF
F

F

geïnitieerde 5-jarige programma heeft een budget van € 70 miljoen 26 en wordt
F

F

uitgevoerd door de projectträger DLR. Het programma bevordert op verschillende
programmalijnen dienstenonderzoek en de toepassing ervan in de praktijk. Naast
bedrijven kunnen ook veelal consortia van bedrijven en kennisinstellingen gebruik maken
van de regeling. De belangrijkste doelstelling van het programma is tamelijk algemeen
geformuleerd als het verbeteren van de innovatie- en concurrentiekracht van Duitse
dienstverlenende bedrijvigheid. Daarnaast worden genoemd het scheppen van
24

IBM heeft in Karlsruhe bijvoorbeeld belangrijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Karlsruhe Service
Research Institut (KSRI), niet alleen financieel (er zijn bij aanvang in 2008 vier leerstoelen (mede) gefinancierd),
maar ook in termen van menskracht.
25
Voor een algemene beschrijving zie BMBF (2007a) alsmede de website van de projektträger DLR http://ptad.pt-dlr.de/de/92.php. De tientallen lopende projecten zijn te vinden op http://www.dl2100.de/.
26
Het betreft hier het BMBF-budget. Ondernemingen krijgen maximaal 50% van de uitgaven aan het project
gefinancierd, met enkele “boni” voor ander andere het MKB. De feitelijke omvang van de regeling is in de
praktijk dus groter. Kennisinstellingen kunnen maximaal 100% van hun additionele projectkosten vergoed
krijgen. Overigens is het budget vanuit BMBF in de praktijk iets hoger. Voor 2010 stond bijvoorbeeld €19
miljoen op de BMBF-begroting.
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aantrekkelijk banen in de dienstverlening (op alle niveaus) en het bijsturen van het
dienstenonderzoek. Belang-rijke megatrends die worden genoemd als context voor het
programma zijn internationalisering / globalisering; klantgerichtheid van de onderneming
en toenemende belang van human resources. Het programma is opgezet als een
zogenaamd lerend programma. Dat wil zeggen dat een aantal startthema’s tamelijk
generiek zijn benoemd, te weten: innovatiemanagement; innovaties in groeisectoren en
mensen in dienstenondernemingen. Deze thema’s zijn deels nader uitgewerkt, maar voor
een ander deel gebeurt dit gedurende de looptijd van het programma, bijvoorbeeld door
op elk deelthema metastudies te formuleren die verkennend van aard zijn. Binnen het
kader van het programma kunnen verder naar behoefte en veelal als resultaat van
overleg met experts (onder andere in de vorm van een aparte programma adviesraad)
tussentijds nieuwe thema’s (Fördermassnahmen) bekend worden gemaakt. Deze worden
apart gepubliceerd en openen als het ware een nieuw deelprogramma of nadere invulling
van het hoofdprogramma. Zo zijn recent als nieuwe zwaartepunten benoemd het meten
van productiviteit in diensten en intellectuele eigendom en diensten. De evaluatiecriteria
hebben in de eerste plaats te maken met de nieuwheid van de vraagstelling en
voorgestelde diensteninnovatie, mate van risico (reëel risico), samenwerking tussen
onderzoek en bedrijfsleven en duurzame bijdrage aan de innovativiteit van
ondernemingen (in het bijzonder MKB). Daarnaast worden onder andere behoud en
creatie van arbeidsplaatsen, wijze van commercialisatie van behaalde resultaten en
kennistransfer genoemd. Het programma eindigt eind 2010 en zal na de zomer worden
geëvalueerd door een team van internationale experts. Momenteel wordt ook op het
ministerie nagegaan of en zo ja hoe een vervolg wordt gegeven aan dit programma.
Programma Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. 27 Dit eveneens door
F

F

BMBF geïnitieerde vijfjarige onderzoeksprogramma (2006-2010) bouwt voort op
enerzijds een sterke Duitse traditie van onderzoek naar de relatie arbeid, technologie en
innovatie (bekende voorgangers zijn grote onderzoeksprogramma’s als Humanisiering
des Arbeitslebens en Arbeit und Techniek die teruggaat tot de eerste helft van de jaren
70) en anderzijds een recenter onderzoekstraditie op het terrein van leren en
competentieontwikkeling. Beide zijn geïntegreerd in dit programma dat steeds
nadrukkelijker de “menschliche Seite der Innovation” (p. 6) adresseert. Als ‘Leitbild’ voor
het programma is geformuleerd: Innovationsfähigkeit aus der Verknüpfung von Personal, Organisations- und Kompetenzentwicklung in einer modernen Arbeistwelt stärken” (p,.
7). Belangrijke megatrends die hier worden genoemd als context voor het programma
zijn technologieontwikkeling, verkorting van innovatiecycli en de daarmee toenemende
onzekerheid, globalisering, decentralisatie en netwerkvorming in het MKB, toenemende
27

Voor een algemene beschrijving zie BMBF (2007b) alsmede de website van de projektträger DLR http://ptad.pt-dlr.de/de/92.php. De tientallen lopende projecten zijn te vinden op http://www.dl2100.de/.
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kennisintensiteit, tertiarisering, toenemende klantgerichtheid en co-innovatie en het
samenvallen van werken en leren. Startthema’s zijn onder andere coproductie tussen
aanbieder en cliënt, innovatieallianties in het MKB, aanpassingsvermogen van
ondernemingen (balans flexibiliteit en stabiliteit), rol van mensen (werknemers,
afnemers, burgers) in het innovatieproces en aansluiting nieuwe arbeidsvormen en
opleidingsstructuren. Evenals het hierboven genoemde programma is het primair een
R&D programma, maar is er eveneens ruimte voor kennisoverdracht, awareness creatie
en discussie. Ook dit programma heeft het karakter van een lerend programma waardoor
gedurende de looptijd oproepen voor specifieke deelprogramma’s kunnen worden
gelanceerd. Het programma had oorspronkelijk een omvang van € 70 miljoen (BMBF
aandeel), maar is inmiddels verdubbeld met EU-middelen (ESF). In dit programma
komen steeds nadrukkelijker thema’s in en rond diensten en diensteninnovatie aan de
orde.
HighTech Strategy en Aktionsplan 2020. In Augustus 2006 heeft de Duitse regering
voor het eerst een gecoördineerde rijksbrede innovatiestrategie geformuleerd. Deze is er
op gericht een klimaat te scheppen waarbij ideeën en resultaten van onderzoek sneller
vertaald worden in producten, processen en diensten. De ondertitel van de strategie luidt
niet voor niets “Ideeen zünden”. Doel is om Duitsland uit te laten groeien to het meest
onderzoeksvriendelijke land in de wereld en innovatiebeleid speelt daarbij een
belangrijke rol. In de eerste fase van de Hightech Strategie zijn 17 leidende
onderzoeksthema’s geïdentificeerd en in totaal €15 miljard is verdeeld over deze
thema’s. Voor het eerst is het thema diensten als een apart thema, weliswaar met het
kleinste budget (€50 miljoen, dat in de praktijk werd ingevuld met het reeds bestaande
programma Innovation mit Dienstleistung), benoemd. Voor elk van de thema’s zijn
aparte taskforces in het leven geroepen en zo ook een Taskforce Dienstleistung.
Hieronder hangen weer in totaal 8 werkgroepen die zich bezighouden met zaken als het
instellen van leerstoelen op het thema diensten, het ontwikkelen van een label “Services
made in Germany”, het ontwikkelen van dienstenspecifieke opleidingen in het beroepsen academisch onderwijs en het beter begrijpen en meten van diensten.
Inmiddels is op voorspraak van de invloedrijke en nieuw samengestelde
“Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft”, die verantwoordelijk voor de implementatie
van de Hightech strategie fase 2, gekozen voor meer focus en zijn maatschappelijke
opgaven leidend geworden. 28 Globale uitdagingen op het gebied van klimaat,
F
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F

De nieuwe Forschunsunion is in nieuwe samenstelling op 25 februari 2010 voor het eerst bijeengekomen, zie
BMBF-persbericht dd. 25/02/2010: “Schavan: ‘Forschungsunion bereitet Innovationen den Weg”, zie ook het
document getiteld “Woher das neue Wachstum kommt. Innovationspolitische Impulse für ein starkes
Deutschland in der Welt. Emphelungen der Forschungsunion Wirtschaft - Wissenschaft”. Op 24/02/2010 had
eveneens een door de regering ingestelde ExpertenKommission Forschung und Innovation (EFI) in haar
“Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschland” de Duitse regering
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gezondheid, energie, veiligheid en mobiliteit worden daarmee leidend in de
innovatiestimulering. Daarmee is het aparte thema diensten komen te vervallen, hoewel
de bovengenoemde Taskforce Dienstleistung nog wel bestaat 29 . Het gaat er nu veel meer
F

F

om complete systeeminnovaties op genoemde thema’s door te voeren. In het advies van
de Forschungsunion wordt gesproken over Gezundheit 2020, Energie 2020, Sicherheit
2020, Mobilität 2020 en Kommunikation 2020. De Forschungsunion adviseert ook om het
dienstenonderzoek te integreren in de technologiespecifieke programma’s. Het BMBF
heeft hierop gereageerd door in 2009 onder de titel “Zukunft gestalten mit
Dienstleistungen. Aktionsplan DL 2020” te publiceren. Hierin is een pleidooi opgenomen
om dienstenontwikkeling en technologieontwikkeling veel meer te integreren. Of zoals
geformuleerd in het Aktionsplan zelf: “es geht darum, fachliches und technologisches
Know-how von Anfang mit Dienstleistungs Know-how zu verknüpfen” (p. 16). BMBF
noemt vier manieren waarop zij dit wil vormgeven: verschillende fachrefereraten (de
ambtelijke units binnen ministeries die een veld afdekken) die gezamenlijk
Förderrichtlinien of deelprogramma’s formuleren; gezamenlijk Förderrichtlinien van
meerdere fachreferaten die samen de eerdergenoemde maatschappelijke opgaven
adresseren; de aansporing in individuele (technologie)programma’s om diensteninnovatie
te integreren en de figuur van aanvullende projecten (ergänzende Projekte of
accompanying projects) waarbij de ontwikkeling van een nieuwe dienst als het ware als
een extra project aan een technologieproject wordt vastgeplakt. Ook heeft BMBF drie
pilots gestart, te weten: gesundheitsregionen der Zukunft; Energieeffiiciente Stadt en
Mobilität und Assistenz in einer alternden Gesellschaft waarin ook dienstenelementen zijn
opgenomen. Kortom, actieplan DL 2020 is nadrukkelijk een actieplan om diensten
nadrukkelijk een plek te geven in de bestaande technologieprogramma’s.

5.4

Verenigd Koninkrijk 30
F

Het Verenigd Koninkrijk representeert de Angelsaksische benadering van innovatiebeleid
die traditioneel wat meer hands off is. Lange tijd kon niet of nauwelijks gesproken
worden van een diensteninnovatiebeleid in het VK. In het landenrapport voor het VK
(Howells et al., 2007) uit het IPPS-traject waarin beleidsinspanningen in 9 landen zijn

onder andere aanbevolen in de Hightech –Strategie te focussen op toekomstige thema’s als klimaat/energie,
gezondheid, mobiliteit, communicatie en veiligheid. Met betrekking tot diensten wijst EFI vooral op de rol van
kennisintensieve diensten als sector en motor voor innovatie.
29

30

Lakmoesproef is nu wel of de groep blijft functioneren nu de overkoepelende raad uit fase 1 is verdwenen.

Het beeld zoals geschetst voor het VK is ook besproken in een e-mail conversatie in februari 22010 met de
meest betrokken ambtenaar op het Department for Business Enterprise & Regulatory Reform (BERR) Dr. Allan
Mayo.
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vergeleken wordt het volgende opgemerkt: “The UK has no specific policy for services
innovation, and is unlikely to introduce one in the immediate future. The general
perspective is one of “sector neutrality”, and the Department of Trade and Industry
(DTI), which has primary responsibility for innovation policy for most of the UK, currently
intends to maintain this perspective. Two important issues need to be noted, however.
First, there is recognition in the DTI that existing policies, programmes, and ways of
implementing them, may not in effect be sector-neutral, that some types of services and
services innovation may be effectively discriminated against. This recognition is liable to
lead to fresh studies and policy approaches. 31 Second, outside of the main national
F

F

innovation policy strategies, there are some specific efforts to support innovation and
internationalisation in particular branches of activity, notably the creative sectors. These
efforts are supported by, in particular, the Department for Culture Media and Sport
(responsible for creative industries) and some Regional Development Agencies
(responsible for cluster and innovation policies at regional level).” (Howells et al., 2007,
p. 2). Vervolgens zijn in Howells et al. (2007) een serie beleidsmaatregelen
geïnventariseerd die mogelijk van belang zijn voor diensteninnovatie. Het merendeel
daarvan (8 uit 11) zijn generieke R&D en innovatie instrumenten die sectorneutraal zijn.
Innovation platforms en NESTA worden genoemd als voorbeeld van een tweede categorie
van meer proactief beleid met een mogelijk specifiek dienstenelement. Beide lichten we
onderstaand kort toe. Sinds 2008 lijkt geleidelijk de bereidheid te ontstaan om ook op
sectoraal niveau beleid vorm te geven. Dit blijkt onder andere uit het Supporting
Innovation in Services rapport van BERR/DIUS uit 2008 en wellicht nog veel duidelijker
uit het in februari gelanceerde BIS rapport Going for Growth waarin een aantal acties die
relevant zijn voor diensteninnovatie zijn genoemd. Ook deze beide lichten we kort toe.
Innovation Platforms. In 2004 is de Technology Strategy Board (TSB) opgericht. Dit is
inmiddels een zogenaamde “independent executive Non-Departmental Public Body
(NDPB)” en moet er vooral voor zorgdragen dat de prioriteiten op het gebied van
technologie en innovatie aansluiten bij die van het bedrijfsleven in het VK en dat beleid
dat wordt ontwikkeld een duidelijke markfocus hebben (zie www.innovateuk.org). Het
budget voor een ruim driejarige planperiode 2008-2011 bedraagt ruim BP 1 miljard. In
2005 heeft TSB het initiatief genomen tot innovation platforms die een nieuwe manier
van samenwerken tussen overheid en bedrijfsleven hebben geïntroduceerd. Onder het
motto connect & catalyze worden innovation platforms of de TCB website als volgt
getypeerd 32 : “Innovation platforms focus on specific societal challenges where the UK
F

F

Government is taking action through policy, regulation, procurement or fiscal measures
31

Een voorbode daarvan was ondermeer DTI (2007) waaruit bleek dat het onderwerp diensteninnovatie duidelijk
op de beleidsradar van DTI was verschenen.
32
Zie http://www.innovateuk.org/ourstrategy/innovationplatforms.ashx
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to tackle the problem. By improving co-ordination between the key players from
industry, academia and government, innovation platforms can identify barriers to
meeting the challenge, map possible routes to overcoming the barriers and align
activities to support innovative solutions. Innovation platforms aim to fundamentally
change the ability of UK businesses to provide solutions for the global marketplace, boost
UK economic performance, and provide higher quality of public services.” Aanvankelijk is
gestart met twee platforms, te weten Network Security and Intelligent Transport Systems
and Services en inmiddels zijn daaraan toegevoegd Low Carbon Vehicles, Assisted Living,
Low Impact Buildings en Detection and Identification of Infectious Agents. Elk platform
gaat meestal van start met een initieel budget van BP 10 miljoen en vervolgens wordt
uitgebreid geïnvesteerd in consultaties en workshops, in roadmaps, demonstrators etc.
en worden meer specifieke vervolgmaatregelen genomen. In een aantal gevallen zoals
Intelligen Transport Systems en Assisted Living gaat het nadrukkelijk om innovation
platforms waar diensten (en beter nog complexe dienstensystemen) een belangrijke rol
spelen.
De National Endowment for Science, Technology and Arts (NESTA) 33 ontpopt zich
F

F

steeds meer als een actor die naast bewustwording van de rol van wetenschap,
technologie en “the arts” en stimulering van nieuwe bedrijvigheid een sleutelrol speelt bij
het – met wetenschappers en met en voor beleidsmakers - analyseren van wat wij
zouden aanduiden als Nieuwe Economie. In diverse kwalitatief hoogstaande analyses
heeft NESTA gewezen op het belang van goeddeels verborgen diensteninnovatie, de rol
van kennisintensieve en creatieve dienstensectoren in het vernieuwen van de economie.
Onder het label Hidden Innovation zijn diverse analyses (2007) en beleidsadviezen
gepubliceerd (NESTA, 2008a, 2008b). Ook speelt NESTA een grote rol in het identificeren
van het belang van de creatieve sector in het VK (Miles en Green, 2007; Stoneman,
2009). Ook heeft NESTA een innovatie index opgesteld waarin goed onderbouwd en op
drie analyseniveaus (macro-economisch, ondernemingsniveau en randvoorwaarden die
van invloed zijn op innovatie) alternatieve metingen van investeringen in en effecten van
innovatie worden voorgesteld die veel meer recht doen aan de bijdrage van diensten en
diensteninnovatie (NESTA, 2009). Op macroniveau is bijvoorbeeld een innovatie
inputmaat geconstrueerd bestaande uit zeven componenten waarbij investeringen in R&D
slechts één component is en wordt middels een groei decompositie de link gelegd met de
bijdrage aan de groei van arbeidsproductiviteit.

33

NESTA is in 1998 bij wet (effectief in 2000) opgericht op basis van een schenking van fondsen uit de national
lottery. De oorspronkelijke ‘endowment’ van €320 miljoen is in 2003 nog eens opgehoogd met €50 miljoen.
NESTA financiert de activiteiten in belangrijke mate uit de rente op dit kapitaal en ontvangt daarnaast nog
bijdragen om te investeren in diverse programma’s.
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Rapport Supporting innovation in Services (BERR/DIUS, 2008). De rol van NESTA
gaat verder dan pure denktank en raakt enigszins verweven met beleidsadvisering en
beleidsvoorbereiding. Zo heeft NESTA samen met overwegend universitaire
onderzoeksteams en bedrijfsleven (die bijdroegen middels zogenaamde Sector
Innovation Groups, hun bijdrage gaat dus verder dan projectbegeleiding c.q. klankbord)
analyses uitgevoerd in vijf dienstensectoren (retail, logistics, construction, environmental
services en internet delivered content services). Gezamenlijk nemen deze vijf 25% van
de bruto toegevoegde waarde in het VK voor hun rekening. 34 Doel was meer inzicht te
F

F

verkrijgen in de veranderingsprocessen in genoemde sectoren, de wijze waarop innovatie
vorm is gegeven, de barrières voor innovatie en mogelijkheden voor effectief
overheidsoptreden om barrières te slechten. In dit rapport vatten het Department for
Business Enterprise & Regulatory Reform (BERR) en Department for Innovation,
Universities & Skills (DIUS) niet alleen de resultaten op bovengenoemde punten samen,
maar geven ze ook aan welke acties zij op welke termijn zullen nemen om die
knelpunten ook daadwerkelijk te adresseren. De meest genoemde barrières hebben
betrekking op 1) transparantie en openheid van markten; 2) coördinatie en
communicatie van overheidsingrijpen; 3) bewustwording van nieuwe ontwikkelingen,
verbeteren van toepassen van nieuwe technologie en een ‘culture of change’; 4)
vertrouwen in internet als platform voor zakelijke transacties en 5) toegang tot kapitaal
voor snelgroeiende, innovatieve ondernemingen. Maatregelen zijn vooral gelegen in
zaken als het zorgdragen voor marktwerking, zetten van standaarden, inzetten van
(overheids-)aankopenbeleid, bewustwordingsbeleid, maar bijvoorbeeld ook het maximaal
beschikbaar stellen van publieke data voor gebruik door derden. De maatregelen zijn ook
geformuleerd in de vorm van een actieplan, inclusief namen van verantwoordelijken en
doorlooptijden. Met initiatieven als laatstgenoemde lijkt het VK in termen van verhouding
specifiek, generiek en randvoorwaardelijk beleid de bakens te verzetten. Er lijkt sprake
van een geleidelijk switch van overwegend generiek beleid met een incidentele vorm van
specifiek beleid naar meer nadruk op randvoorwaardelijk beleid, deels ingevuld op
sectorniveau.
Going for Growth (BIS 2010). Dit rapport uit februari 2010 presenteert – in aanvulling
op de in april 2009 uitgebrachte strategische analyse New Industry, New Jobs (BIS,
2009) een serie van maatregelen die de overheid in het VK al in gang heeft gezet c.q.
nog neemt om de economie weer in het gareel te krijgen. In het werkprogramma worden
op diverse thema’s acties op een rij gezet. Naast de voor het VK kenmerkende nadruk op
marktwerking en aandacht voor randvoorwaarden wordt nadrukkelijk een ander soort
34

Deze sectoren waren geselecteerd op basis van omvang en economisch belang; verwevenheid tussen sectoren
om beter begrip te krijgen van waardeketens; potentie voor overheidsinterventie anders dan door stimulering van
technologieontwikkeling en (praktisch) bestaande contacten met vertegenwoordigers van deze sectoren.
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groei nagestreefd (“ for long term stability and shared prosperity the growth of the
British economy after the banking crises will need to be environmentally sustainable,
more balanced and resilient to economic shocks and shared wisely across both regions
and individuals”, p. 6) en is er meer aandacht voor de rol die overheid kan spelen in dit
proces. Diensten komen op verschillende plekken aan de orde. Zo wordt beleid om
voldoende concurrentie in de bancaire sector te garanderen aangekondigd en
aangedrongen op een snelle implementatie van de EU dienstenrichtlijn (en het
voornemen daar ook andere EU-landen op aan te spreken). Verder wordt gerefereerd
aan het eerder aangekondigde Strategic Investment Fund ter grootte van BP 750 miljoen
dat gebruikt wordt om “ UK’s basic capabilities in particular sectors, markets and
technologies where it has proven strengths, and where government action could mak a
real difference in unlocking competitive potential” ….en …”sell our strengths abroad” (p.
41). Daarbij worden naast de digitale en creatieve sectoren opvallend genoeg ook
business services genoemd. Voor de eerste set van sectoren wordt in twee centres of
excellence geïnvesteerd voor de video game sector en wordt middels een “Making Public
Data Public” project aangestuurd op creatie van nieuwe markten en diensten op basis
van gebruik van publieke data. Ter stimulering van business and professional services
wordt een beleidsintensivering aangekondigd: “We are strengthening our engagement
with business and professional services. This sector, broadly defined, contributes about
20 per cent of GVA and employs 18 per cent of the workforce. It also has a key role to
play in supporting and enhancing productivity in other sectors. We have established a
Services Policy Unit as a main point of contact for the sector and are working with
industry to produce a strategy ensuring the sector is well-placed to respond to future
challenges, with initial findings by the end of March 2010” (p, 46). Navraag leert dat er
waarschijnlijk zal worden ingezet op behoud van concurrentiekracht en uitbreiding van de
export van meer traditionele professionele diensten als juridische dienstverlening,
accountancy en advertising middels een aantal stimuleringsactiviteiten. Daarnaast zal
worden bezien welke rol diensten en diensteninnovatie kunnen spelen bij de switch naar
een ‘smarter, greener, sustainable economy’. Ook hier valt een pakket van activiteiten te
verwachten. Naast meer business environment en framework-achtige maatregelen
bijvoorbeeld ook acties om de management vaardigheden om kennis van nieuwe
business modellen te bevorderen. Daarnaast zullen alle dienstensectoren kunnen
profiteren van een aangescherpt overheidsaankopenbeleid dat mede innovatie moet
stimuleren (zie OCG, 2010)
Kortom, ook in het VK lijkt ook een bescheiden verschuiving naar een meer hands on
benadering ingezet. Tevens worden nadrukkelijker dan voorheen de grote
maatschappelijke opgaven als uitgangspunt genomen voor beleidsinitiatieven en daarin
spelen ook innovatieve diensten steeds nadrukkelijk een rol.
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5.5

Zuid-Korea 35
F

Zuid-Korea maakt zich op om de investeringen in diensten R&D en innovatie zeer
aanzienlijk op te voeren. Sinds de tweede helft van de jaren 2000 verschijnen analyses
waarin wordt geconstateerd dat de dienstensector en het innovatievermogen in diensten
in vergelijking met andere OECD-landen relatief zwak is ontwikkeld en dat het bestaande
instrumentarium onvoldoende is gericht op dienstensectoren. Inmiddels liggen
voorstellen voor een Koreaanse diensteninnovatiebeleidsagenda ter besluitvorming voor
bij de president van Korea en naar verwachting vindt in de eerste helft van 2010 hierover
besluitvorming plaats. Onderstaand gaan we kort in op twee rapportages die zicht geven
op huidige stand van zaken, het type overwegingen om tot een diensteninnovatiebeleid
te komen evenals de contouren van wat zeer waarschijnlijk tot beleid verheven zal
worden.
In een rapportage uit 2008 van Science and Technology Policy Institute (STEPI), de
belangrijkste nationale denk tank op het terrein van wetenschaps- en technologiebeleid
en nadrukkelijk opgericht om het Koreaanse wetenschaps- en technologiebeleid verder
richting te geven, wordt bijvoorbeeld geconcludeerd dat ”in terms of government
incentive schemes for innovation, it is necessary to change policy in order to
comprehensively support the service industry rather than concentrating on the
manufacturing industry. Since the current schemes provide for technology development
only in the manufacturing (product) sector, the service sector has been excluded from a
range of technology innovation incentive schemes, such as the technology development
fund, tax exemption, business development, human resources cultivation and joint
procurement” (Jang & Lee, 2008, p. 6). De rapportage bevat ook een analyse van de
huidige publieke R&D instrumenten en de conclusie luidt dat in 2005 1% van de door de
overheid gefinancierde R&D projecten aan te merken is als diensten R&D. Deze komen
vooral ten goede aan telecom, software en manufacturing support services (Jang & Lee,
2008, p. 44). Verder geeft de rapportage de richting voor het benodigde diensten R&D
overheidsbeleid aan en zijn een aantal suggesties opgenomen voor diensten R&D met
nadrukkelijk aandacht voor ‘zachtere’ typen van onderzoek (zie tabel 5.1). Hierbij moet
gedacht worden aan bijvoorbeeld “human decision-making and behavioural service R&D”.
Tot slot worden een aantal verbeterrichtingen genoemd en de te verwachten effecten
daarvan. Naast aanpassing in de formele voorwaarden van R&D en
belastingmaatregelen, gaat het daarbij ook om aanpassing van “commercialization,
certification, joint procurement, warranty and technology financing”.

35

De informatie over Zuid-Korea is afkomstig uit een conversatie in juli 2009 met Dr. Pyoung Yol Jang en de 2
analyses van zijn hand (zie Jang & Lee, 2008; Jang, 2009) voor de Koreaanse planvorming voor een
diensteninnovatiebeleid alsmede een e-mail conversatie in februari 2010 met Dr. Jang.
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Tabel 5.1: Directions of service R&D (Jang & Lee, 2008, p. 46)

In een eveneens van STEP afkomstig zogenaamde STEPI Insight zijn concrete
beleidsadviezen op het terrein van een diensten R&D en innovatiebeleid geformuleerd
(zie Jang, 2009). Ook komen de belangrijkste overwegingen voorbij die daarbij een rol
spelen, te weten: bij andere (OECD-) landen achterblijvende private en publieke R&D
investeringen in diensten; mogelijkheden voor creëren van nieuwe sectoren (inclusief
Green services 36 ), groei en werkgelegenheid; ontwikkeling van businessmodellen
F
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voorafgaand aan technologieontwikkeling; verbeteren van de concurrentiekracht van
industriële en dienstensectoren 37 en ook het verwachte relatief hoge rendement op
F

F

investeringen in diensten R&D. Er zijn beleidsmaatregelen op drie terreinen voorgesteld,
te weten:
1. Sterk verhogen van de publieke investeringen in diensten R&D. Voorgesteld wordt om
tenminste in 2010 10% van het publieke R&D budget (dat in 2012 zou moeten zijn
toegenomen tot €10,4 miljard op jaarbasis) te besteden aan diensten R&D en daar
ook een integraal plan en management systeem voor te ontwikkelen. Er zou
daarbinnen een apart zogenaamd fusion service R&D programma ontwikkeld moeten
worden ter grootte van €640 miljoen dat daadwerkelijk interdisciplinair van aard is en
bestaat uit een fundamenteel en een meer bedrijfsgericht diensten R&D
deelprogramma. De overheid zou 100 % van de investeringen in het fundamentele
diensten R&D programma voor haar rekening moeten nemen. Het meer toegepaste,
bedrijfsgerichte deel van het programma zou de vertaalslag naar de behoefte van

36

Deze worden als volgt omschreven (Jang, 2009, p. 8): ”the concept of Green Services encompasses energy
streamlining services, energy diagnosis & guidance services, chemical substance management services and green
home management services that cut down inefficiency and waste elements by monitoring or managing energy
use in various sectors such as offices, buildings, homes, distribution and electric power, and optimizing
industrial processes.”
37
Interessant is dat de Koreanen met diensten R&D niet alleen beogen de industriële sectoren te servitiseren en
nieuwe dienstenconcepten te introduceren in dienstensectoren, maar ook de diensten R&D inzetten “to support
manufacturing –industrialisation of a service e.g. service standardization, service processing, and service
automation” (Jang, 2009, p. 5).
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specifieke dienstensectoren moeten bevorderen en hier zouden Koreaanse
ondernemingen geleidelijk de leiding moeten overnemen.
2. Het uitvoeren van wat genoemd wordt een “Green New Deal R&D policy” in de
dienstensector. Dit zou moeten bestaan uit het creëren van een Service R&D Strategy
Center en het opzetten van een Green Service R&D programma. Gesuggereerd is dat
daarbij op grote schaal pas afgestudeerden uit allerhande disciplines zouden worden
ingezet, waarbij de overheid 80% van de salariskosten voor een periode van 3 jaar
voor haar rekening zou nemen.
3. Het aanpassen van bestaande regelingen en ondersteunende systemen om zo
diensten R&D verder te kunnen bevorderen. Concreet zou dit inhouden het
toegankelijk maken van bestaande R&D regelingen en technology innovation support
systems. In de STEPI beleidsaanbeveling is het als volgt geformuleerd: “To encourage
the expansion of service R&D investment by the private sector, services should be
included as candidates for various technology innovation support systems, such as
technology development funds, commercialization, certification, joint procurement,
quality guarantee, technology financing, and tax systems” (Jang, 2009, p. 12).

6. Slotopmerkingen en enkele aanbevelingen
Wat zijn nu de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de vier landen in deze
voorstudie in termen van beleidsinspanningen op het thema diensteninnovatie? We zien
vier overeenkomsten. In de eerste plaats voeren alle vier hier genoemde de
beleidsinspanningen ten aanzien van diensteninnovatie op. Ze kijken daarbij niet sec
naar enkel dienstensectoren, maar besteden ook aandacht aan het belang van
diensteninnovatie voor meer industriële sectoren. Het gaat daarbij eveneens niet alleen
om opvoering van de beschikbare budgetten, maar ook van andersoortige (niet
financiele) beleidsmaatregelen om kennis- en innovatiesystemen dienstengevoeliger te
maken. Een tweede overeenkomst is dat zonder uitzondering diensteninnovatie
gekoppeld lijkt te worden aan de grote, actuele maatschappelijke thema’s als vergrijzing,
klimaat en energie, mobiliteit en transport en veiligheid. Een derde overeenkomst is dat
alle vier genoemde landen (maar het meest evident in Duitsland, Finland en Korea) naast
stimulering van diensteninnovatie in bedrijven ook nadrukkelijk wordt geinvesteerd in
fundamenteel en toegepast dienstenonderzoek. Er zijn daadwerkelijk leerstoelgroepen,
onderzoeksprogramma en curricula die gekoppeld zijn aan (aspecten van)
diensteninnovatie. Een laatste overeenkomst is – wellicht met uitzondering van Korea –
dat in de meeste landen sprake is van een lange incubatietijd voordat het thema
diensteninnovatie ook daadwerkelijk op de politieke en beleidsagenda staat. En ook dan
moet een behoorlijke inspanning worden geleverd om het thema op de agenda te
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houden. Kennelijk zit er een zekere padafhankelijkheid in het bestaande kennis- en
innovatiebeleid die het moeilijk maakt om daar meer radicale veranderingen in aan te
brengen (anders dan budgetten verhogen en verlagen).
Er zijn echter ook aanzienlijke verschillen tussen de vier geanalyseerde landen. In de
eerste plaats is sprake van aanzienlijke verschillen tussen landen in de mix van
beleidsmaatregelen. Ook in termen van assimilatie, demarcatie en systemic beleid lijken
landen verschillende keuzes te maken of – omdat ook vaak sprake is van een zekere
volgtijdelijkheid – in een andere fase van ontwikkeling te zitten. Finland en Duitsland
lijken zich meer op het grensvlak tussen demarcatie (specifieke programma’s!) en
systemic beleid (diensten geintegreerd in een breder aangezet innovatiebeleid) te
bevinden. Korea (andere prioriteiten binnen bestaande R&D instrumenten én aparte
diensteninnovatieprogramma’s) en het Verenigd Koninkrijk (het verkennen van specifiek,
sectoraal beleid) daarentegen lijken eerder op het grensvlak van assimilatie en
demarcatiebeleid te bevinden. Een tweede, hiermee samenhangend, punt is de
landenspecifieke mix tussen meer bedrijfsgerichte beleid enerzijds en meer
randvoorwaardelijk beleid anderzijds. Finland kent beide. Duitsland gaat geleidelijk meer
aandacht besteden aan die randvoorwaarden, maar kent een traditie van (deels)
bedrijfsgerichte R&D programma’s. Het Verenigd Koninkrijk heeft traditioneel een
voorkeur voor randvoorwaardelijk beleid, maar lijkt geleidelijk meer open te staan voor
sectorale initiatieven. Het is daarbij echter de vraag of dit de vorm gaat krijgen van
sectorale R&D programma’s. Korea lijkt ook in te zetten op beide. Tot slot verschillen
landen ook in de mate waarin zij een expliciete diensten(innovatie)strategie formuleren.
Opvallend is dat een koploper als Finland geen dedicated diensteninnovatiestrategie heeft
geformuleerd, maar het als het ware in al haar beleidsinspanningen lijkt te hebben
geinternaliseerd.
Hoe verhoudt Nederland zich tot deze vooroplopende landen? In Nederland is al vaker
gesproken over de wenselijkheid van een diensteninnovatiebeleid maar lijkt de goodsdominant logic nog vaak te overheersen. Het belang van diensten en diensteninnovatie
voor economische groei, voor het dynamiseren van bestaande bedrijven en sectoren en
innovatiesystemen lijkt vooralsnog niet breed gedragen. De laatste jaren is met horten
en stoten de discussie weer op gang gekomen en lijkt een beweging naar een meer
service dominant logic te zijn ingezet. Diensteninnovatoren denken nadrukkelijker na
over een diensteninnovatie-strategie. IBM speelt wereldwijd met de notie van Service
Science, Management and Engineering (SSME) een belangrijke rol bij het agenderen van
diensteninnovatie en het aanpassen van onze opleidings- en kennisinfrastructuur op dit
punt. Statistici zijn ook in Nederland begonnen diensteninnovatie nadrukkelijker in kaart
te brengen (onder ander door aandacht te besteden aan meting van niet-technologische
innovatie). Wetenschappelijke instellingen worden in toenemende mate aangesproken op
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of in consortia betrokken om innovatievraagstukken uit dienstensectoren te adresseren.
In het Nederlandse beleid zijn ook al een aantal wijzigingen zichtbaar. De recente
verruiming van de WBSO lijkt het gebruik ervan door dienstenondernemingen aan te
moedigen. Dit geldt evenzeer voor het voucherinstrument dat al vanaf 2006 relatief goed
gebruikt wordt door dienstverlenende ondernemingen en bijvoorbeeld dienstverleners
voor het eerst in contact brengt met publieke kennisinstellingen. Er is daarnaast
aandacht voor innovatie in maatschappelijke sectoren via de Maatschappelijke
Innovatieprogramma’s en het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT. Er zijn
inmiddels innovatieprogramma’s gestart die meer diensten-georiënteerd zijn.
Box 2: Selectie van beleidsopties om diensteninnovatie in Nederland te stimuleren
1) Investeer in kennis van diensten en van diensteninnovatie (management):
a.

Multidisciplinaire service science hoger onderwijsprogramma’s

b.

onderzoeks en onderwijsacapaciteit in diensten (vgl Dtsl en Finland): nieuwe
leerstoelen, nieuwe onderzoeksprogramma (zie ook Korea)

c.

management van diensten (innovatie) op business schools (vgl UK / Imperial)

d.

Kies binnen diensten voor zwaartepuntvormng & aansluiting by internationale top
wetenschappers en instituten

2) Betrek dienstenondernemingen bij verbetering Industry Science Relationships
a.

Beperkt de inspanningen niet tot science faculteiten, ook busines schools, social
sciences;

b.

investeer in service incubators.

3) Start nieuwe thematische innovatieprogramma's:
a.

new business models in services;

b.

new green services (vgl Korea);

c.

service-based logic in industriële bedrijven.

4) Groei / acceleration programma's: Nederlandse Amazons, IKEAs, Starbucks etc.?
5) Breng statistieken op orde
a.

Voorkom dat in 2010 de formele definitie van een innovator nog altijd een
technologische innovator is

b.

Toepassen ruimere NESTA innovatiemaat

c.

Kwalitatief goede tweejaarlijkse survey naar diensteninnovatie

6) Maak naast R&D&I ook gebruik van “non-innovatie beleid” zoals milieu-,
energie-, marktwerking/regulering-, onderwijs-, overheidsaankopen-, ruimtelijke ordenings
beleid
7) Creëer real life, real scale experimenteer en leeromgevingen en investeer in innovatieve
publieke dienstverlening (dienstverlenende overheid als rolmodel)

Het is echter de vraag of met deze stappen daadwerkelijk een trendbreuk in beleid kan
worden gerealiseerd. Het gaat er niet alleen om incidenteel diensteninnovatie te
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adresseren als een van de vele thema’s, maar om daadwerkelijk een paradigm switch te
bewerkstelligen en het Nederlandse innovatiesysteem zo aan te passen dat het ook
duurzaam beter kan presteren op het vlak van diensteninnovatie. Het is tevens van
belang dat Nederland – met zijn relatief sterk ontwikkelde dienstensectoren – ook
uitgebouwd wordt tot een hot spot voor diensteninnovatie. Dit zou bijvoorbeeld ook tot
uiting kunnen komen in de acquisitie-inspanningen om buitenlandse bedrijven en
buitenlandse directe investeringen aan te trekken. In onderstaande box 2 geven we nog
enkele concrete beleidsopties (niet uitputtend overzicht) die ertoe kunnen bijdragen om
Nederland binnen afzienbare termijn daadwerkelijk uit te bouwen tot een internationaal
concurrerende en innovatieve diensteneconomie.
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Annex 1

Drie typen argumenten voor een diensteninnovatiebeleid

Macro-economische argumentatie.
Omvang en economisch belang van diensten zijn onvoldoende reden om een
diensteninnovatie-beleid te rechtvaardigen. Echter, de bijdrage die diensten en
diensteninnovatie moeten gaan leveren aan productiviteitsgroei, de matige
productiviteitsgroei in veel dienstensectoren en de nieuwe kansen en bedreigingen die
voortkomen uit deregulering en liberalisering van voorheen beschermde dienstenmarkten
kunnen dat eventueel wel zijn. Net zo als sommige industriële sectoren en clusters (denk
aan bijvoorbeeld aan life sciences, embedded systems, nanotechnologie of automotive)
als strategisch kunnen worden aangemerkt zijn er dienstensectoren die van strategisch
belang zijn voor de Nederlandse economie en die bijvoorbeeld afnemende sectoren beter
kunnen laten presteren (denk aan segmenten binnen de kennisintensieve
dienstverlening).
Marktfalen argumentatie
Typische categorieën van markfalen als onzekerheid en asymmetrische informatie,
kennis spillover of externaliteiten, immobiliteit van productiefactoren, marktmacht en
vooral onvoldoende mogelijkheden voor toe-eigening van de vruchten van investeringen
in kennis beperken zich niet per definitie tot de industrie. Ze kunnen evenzeer
voorkomen in dienstensectoren en aanleiding geven tot beleidsinterventie – bijvoorbeeld
innovatiebeleid – mits marktfalen niet vervangen wordt door (hoge kosten van)
overheidsfalen (zie van Dijk, 2002, Rubalcaba, 2006; den Hertog et al., 2006; den
Hertog et al. 2008, Cruysen en Hollanders, 2008). Juist door de grote heterogeniteit van
dienstensectoren kan hier moeilijk in generieke termen over worden gesproken en het is
aannemelijk dat er in verschillende dienstensectoren verschillende mixen van marktfalen
kunnen voortkomen (zie ook van Dijk, 2002). Daar waar sprake is van aanzienlijke
investeringen in diensteninnovatie en tegelijkertijd het imitatie risico reëel is (dat wil
zeggen imitatie met beduidend lagere kosten) kan ook in diensten sprake zijn van
externaliteiten/knowledge spillovers. Hier spelen de over het algemeen geringer
mogelijkheden tot toe-eigening van diensteninnovaties een rol. Onzekerheid en
asymmetrische informatie kunnen ook in een aantal dienstenmarkten een rol spelen.
Daarbij moeten we niet alleen kijken naar het perspectief van de diensteninnovator zelf
(die investeert in ontwikkeling van een nieuwe dienst), maar evenzeer naar die van de
afnemer van innovatieve diensten (die door het veelal ontastbare karakter eveneens in
onzekerheid kan verkeren over de uiteindelijk op te leveren nieuwe dienst). Ook zijn er
zeker dienstenmarkten te bedenken waar sprake is van marktmacht of monopolistische
marktstructuren die concurrentie kunnen belemmeren. Kortom, niet alleen
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goederenmarkten, maar ook dienstenmarkten kunnen marktfalen vertonen. Per markt zal
moeten worden vastgesteld of en zo ja welk type marktfalen van toepassing is.
Systeemfalen argumentatie.
In plaats van de nadruk op wel of niet functioneren van markten te leggen, kan ook het
innovatiesysteem, het geheel van interdependente actoren en instituties dat samen vorm
geeft aan creatie, diffusie en benutting van kennis 38 , als uitgangspunt worden genomen.
F

F

De kunst voor alle actoren, dus ook voor beleidsmakers, is om het systeem als geheel te
optimaliseren. Eventuele systeemfalens – en die kunnen heel uiteenlopende vormen
aannemen - kunnen aanleiding zijn voor beleidsinterventies. Zoals eerder omschreven
zijn er in relatie tot diensteninnovatie twee centrale vragen aan de orde (zie den Hertog
et al., 2008). In de eerste plaats de vraag of een innovatiesysteem wel in voldoende
mate kan voorzien in de behoefte van diensteninnovatoren. Met andere woorden: hoe
beïnvloedt en faciliteert het innovatiesysteem diensteninnovatoren, steekt een
innovatiesysteem zodanig in elkaar dat dienstenondernemingen daadwerkelijk
uitgedaagd wordem om te innoveren en ook tot innovatie kunnen komen. In de tweede
plaats de vraag hoe diensteninnovatie en diensteninnovatoren bijdragen aan de kwaliteit
van het overall innovatiesysteem. Op welke wijze kunnen innovatieve
dienstenondernemingen het overall innovatiesysteem verbeteren c.q. andere actoren
ondersteunen bij en aanzetten tot innovatief gedrag. Hierbij gaan we er nadrukkelijk
vanuit dat diensteninnovatie niet alleen in zichzelf voor de betreffende bedrijven en
organisaties nastrevenswaardig is, maar ook andere actoren in het innovatiesysteem ten
goede komt. Hoewel er verschillende typologieën van systemic failures bestaan is het
onderscheid tussen capability, institutional, network en framework failures een
gebruikelijke. 39 We geven kort aan hoe ze in de literatuur worden gedefinieerd en
F

F

illustreren ze kort met enkele generieke voorbeelden uit het diensteninnovatie domein.


Capability failures worden gedefinieerd als “inadequacies in potential innovators’
ability to act in their own best interests” (O’ Doherty & Arnold, 2003, p. 32). In relatie
tot diensteninnovatie zou het kunnen gaan om het ontbreken van de juiste
vaardigheden bij individuele ondernemingen om te komen tot diensteninnovatie of
het onvermogen van dienstenondernemingen om hun kennisbehoeften voldoende
duidelijk te articuleren.



Institutional failures zijn omschreven als “failure to (re)configure institutions so that
they work effectively within the innovation system” (ibid, p. 32). Hierbij kan in relatie

38

Of exploratie en exploitatie van kennis, zie Cruysen & Hollanders, 2009, p. 2.
Cruysen en Hollanders (2008, p. 7) noemen onder andere het onderscheid tussen “failures in evolutionary
dynamics of innovation systems, lack of actor interactions and functions bridging knowledge production and use,
sub optimal lock-ins by implementing actors and lack of supportive structures for innovation”. Zij behandelen
systemic failures uiteindelijk als één groep.
39
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tot diensteninnovatie gedacht worden aan instituties die diensteninnovatie
onvoldoende ondersteunen. Instituties kunnen daarbij ruim geïnterpreteerd worden,
het kan variëren van opleidingen (die bijvoorbeeld onvoldoende oog hebben voor de
behoefte van diensteninnovatoren) tot fiscaal beleid (bijvoorbeeld fiscale
instrumenten die barrières opwerpen voor diensteninnovatie of onvoldoende zijn
toegesneden op diensteninnovatoren).


Network failures zijn gekarakteriseerd als “failures related to the interactions among
actors in the innovation system” (Ibid, p. 32). Vanuit diensteninnovatie perspectief
zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om het achterblijven van intermediaire
organisaties gericht op het faciliteren van diensteninnovatie of initiatieven gericht op
cross sectoraal leren van dienstenondernemingen. Ook het ontbreken van
intermediaire kennisinstituten die de vertaalslag tussen universitaire kennis en de
bedrijfspraktijk (en vice versa) kunnen maken, kan gezien worden als een network
failure. Het gaat letterlijk om de verbindingen in een innovatiesysteem die
onvoldoende zijn afgestemd op de behoeften en eisen van innovatieve
dienstverleners.



Framework failures zijn tamelijk ruim gedefinieerd als “regulatory frameworks, health
and safety rules, etc., as well as other background conditions, such as the
sophistication of consumer demand, wider culture and social values” die van invloed
zijn op een effectief innovatieproces. Hier zijn tal van zaken onder te scharen. In
relatie tot diensteninnovatie kan gedacht worden allerhande vormen van beleid die
onvoldoende aanzetten tot diensteninnovatie, denk aan milieubeleid, ruimtelijke
ordeningsbeleid of overheidsaankopen beleid. Ook het feit dat veel debatten rond
innovatie nog overwegend in termen van technologische innovatie worden gevoerd of
– nog ruimer – het ontbreken van een diensteninnovatiecultuur kan onder deze
categorie van systeemfalens worden begrepen.

Tot slot
In een te entameren discussie over eventuele wenselijkheid en vormgeving van een
diensteninnovatiestrategie en dus ook een diensteninnovatiebeleid zou niet enkel moeten
worden gevoerd (en evenmin te ongenuanceerd) op basis van het tweede type van
argumenten. Bij voorkeur zouden ook de eerste en derde categorie argumenten in
overweging moeten worden genomen. 40 Overigens zal daarbij nog wel moeten worden
F

F

geïnvesteerd in een nauwkeuriger beeld van markt- en systeemfalen bij
diensteninnovatie. De Europese Commissie heeft in dit verband opgemerkt dat …” the
40

Met Cruysen en Hollanders (2008, p. 16) stellen we vast dat “innovation in services faces a range of market
failures and systemic failures that are similar to those that occur in the manufacturing sector. But for the services
innovation these failures differ in their nature and their degree as compared to manufacturing”.
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data in support of the identification of market or systemic failures necessary to justify
policy action is weak in specific service sectors or value chains. Without such evidence
the concept of market and systemic failures remains rather inconclusive, if not arbitrary.
A better understanding of all dimensions of services innovation is therefore needed to
develop better and more effective tools in support of services innovation as well as to
promote the most promising service sectors in a more targeted manner” (EC, 2009, p.
83).
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