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Dit advies richt zich op de wijze waarop de provincie op een innoverende manier behulpzaam kan zijn bij het  
organiseren van continue innovatie. Het gaat minder in op de aard en inhoud van innovaties zelf. 

 

Bespiegelingen vooraf 

Innovatie heeft in het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ een centrale plaats gekregen. Daarmee 

wordt een krachtig signaal afgegeven. Brabant moet letterlijk in beweging komen om als regio op 

langere termijn concurrerend te blijven. Het gaat om overleven in een complexe en snel veranderende 

wereld. Die existentiële vraag speelt niet alleen voor de regio maar in dezelfde mate voor bedrijven, 

sectoren, maatschappelijke instellingen én voor burgers. Want de wereld verandert in een rap tempo. 

Hoe zeker zijn werknemers van hun baan in het tijdperk van digitalisering? En hoe zeker zijn de 

innovatieve Brabantse industrieën, denk aan de hightech- of agrofoodsector, van hun voortbestaan op 

de langere termijn?   

 

Brabant komt in beweging, maar beweegt Brabant wel snel genoeg om de (internationale) ontwikkelingen  

bij te houden? Wie snel beweegt in een snelle omgeving, staat immers feitelijk stil. De vraag moet dus anders 

worden gesteld: accelereert Brabant snel genoeg met haar innovatiebeleid? En hoe kan Brabant haar 

internationale concurrentiepositie op het gebied van high tech en innovatie behouden, inspelen op de grote 

transities (energiehuishouding, zorg) en tegelijkertijd meer de verbinding zoeken met regionale en lokale 

ontwikkelingen? Want innovatie en nieuwe initiatieven komen immers steeds meer van onderop, van burgers 

en bedrijven in de dorpen en de steden. Het is de uitdaging voor Brabant om deze ‘twee’ te verbinden.   

 

Het antwoord van het bestuursakkoord hierop is ‘Brabant één groot living lab; testomgeving voor de wereld 

van morgen’. Dat is voorwaar een wenkend en inspirerend beleidsperspectief, maar is het ook het antwoord op 

de dwingende vragen voor de toekomst zoals hierboven geformuleerd?  

Met haar innovatiebeleid wil de provincie ervoor zorgen dat er een toekomstbestendig innovatieklimaat 

ontstaat dat de Brabantse samenleving een hoge kwaliteit van leven geeft, met welvaart en 

concurrentiekracht, een aantrekkelijke leefomgeving en een weerbare samenleving waarin iedereen mee 

kan doen.  Daarmee wordt innovatie in een breder perspectief gezet. Maatschappelijke opgaven op 

terreinen als energie, mobiliteit, gezondheid en veiligheid worden leidend. En tevens gaat het om het 

ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke verdienmodellen die niet (direct) gericht zijn op het realiseren 

van nieuwe business modellen. We noemen dat in dit advies ‘flankerend innovatiebeleid’ en onderzoeken 

of dit een passend antwoord is op de gestelde, existentiële vragen.   

 

Innovatie is een voorwaarde om meerwaarde te kunnen blijven creëren. In een zich snel ontwikkelende, sterk 

concurrerende omgeving heeft meerwaarde echter de neiging te verdampen. Er kan snel inflatie toeslaan: wat 

kort geleden nog meerwaarde was, wordt slechts waarde. Dit betekent dat het streven naar meerwaarde op 

zich niet voldoende is, dat innoveren een belangrijk maar tijdelijk effect heeft en dat ingezet moet worden op 

continue innovatie. Dat gebeurt echter niet vanzelf. Als Brabant innovatief wil zijn op continue basis, is dat een  

stevige ambitie die een majeure inspanning vergt van veel partijen. Dit advies richt zich op wat dat betekent en 

of Brabant voldoende geëquipeerd is. De Brabander is van oudsher sterk op vernieuwing ingesteld, ‘klooien’ zit 

de Brabanders in het bloed. Maar hoe komen we van het stimuleren van informele innovatieprocessen naar 

institutionalisering van continue innovatie?  En hoe kun je (continue) innovatie sturen met living labs? 

Het moge duidelijk zijn dat in het kader van dit advies veel prikkelende en actuele vragen zijn te beantwoorden. 

Allemaal hoogst relevant, want in essentie gaat het om de continuïteit van een regio die ook in de toekomst  

aan de top wil blijven met haar woon-, werk- en leefklimaat.   
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Samenvatting  

Brabant is een provincie van innoveren, vernieuwen en versnellen. Innovatie heeft in het bestuursakkoord 

‘Beweging in Brabant’ een centrale plaats gekregen. Brabant komt in beweging, maar beweegt Brabant wel 

snel genoeg om de (internationale) ontwikkelingen bij te houden of misschien zelfs voor te blijven? Hoe kan 

worden ingespeeld op het veranderende speelveld rond innovatie en wat betekent dat voor de rol van 

overheden, bedrijven, kennisinstellingen én van burgers. In dit advies aan de provincie presenteren we de 

nieuwe stappen waarmee Brabant invulling kan geven aan haar visie op de toekomst om één groot levend 

laboratorium van vernieuwing te zijn, de testomgeving voor de wereld van morgen. 

De wereld verandert, innovatie verandert, beleid verandert  

Disruptieve vernieuwingen in de industrie en technologie zijn, zoals dat ook in het verleden altijd het geval was, 

de basis voor ingrijpende veranderingen in de maatschappij. We staan aan het begin van een nieuwe 

industriële revolutie. Ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en technologisering zorgen ervoor dat 

bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers in nieuwe combinaties moeten samenwerken aan 

maatschappelijke thema’s als energie, gezondheid en mobiliteit.  

Met de veranderingen in de wereld verandert ook het speelveld. Er ontstaan nieuwe verdienmodellen. De 

oude grenzen tussen organisaties, sectoren en instituties vervagen. De makers van technologie en 

eindgebruikers komen dichter bij elkaar te staan. Daarbij zien we een verdergaande ‘democratisering’: de 

burger laat als eindgebruiker meer van zich horen en kan zich dankzij internet en andere breed toegankelijke 

technologieën, meer uiten en zelf initiatieven starten. De keten wordt omgekeerd, innovaties komen steeds 

meer van onderaf. En dat heeft een grote impact op de ontwikkeling van innovatie: de triple helix ontwikkelt 

zich tot een quadruple helix. Het samenwerkingsverband van de kennisinstellingen, overheid en het 

bedrijfsleven breidt zich definitief uit met de component ‘inwoner’. Er ontstaat een collaboratie tussen vier 

partijen, die elkaar niet alleen versterken, maar elkaar alleszins nodig hebben om tot vernieuwing te komen. 

Dit is bepalend voor de volgende stappen (nxt stps) in het ecosyteem rond innovatie. Brabant maken tot één 

groot living lab zien wordt in dit advies vooral benaderd als organisatievraagstuk.  

Brabant één groot living lab  

Hoe ziet dat eruit? Brabant als één groot living lab staat voor een omgeving waarin:  

- Meerdere stakeholders uit de quadruple helix in welke vorm dan ook kan samenwerken.  

- Geïnnoveerd wordt door middel van proeftuinen, experimenten en flexibele regelgeving.  

- Makers, doe-het-zelvers en ontwerpers worden verbonden met de hightech en wetenschap.   

- Lokale bottom-up initiatieven worden vergroot door kennis te verspreiden, netwerken te versterken 

en op te schalen.  

- Groot met klein wordt verbonden, massa met diversiteit wordt gecombineerd en over sectoren en 

instituties heen wordt gewerkt.  

- Permanent leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is. 

Platformen als middel  

Platformen spelen hierbij een centrale rol. Ze vormen de basis waarop de verschillende partijen (bedrijven, 

kennisinstellingen, overheden en burgers) samenwerken. Platformen zijn netwerken waarin actoren de 

mogelijkheid en opdracht krijgen om vanuit een doe-modus tot concrete resultaten te komen. In het platform 

werken ze in wisselende combinaties met elkaar samen. De actoren zien er gezamenlijk op toe wie wel en niet 

tot het platform toetreedt. Alleen spelers die een toegevoegde waarde kunnen bieden, kunnen meedoen.  
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Door de open structuur biedt een platform transparantie. Partijen zijn van elkaar op de hoogte, interacteren 

met elkaar en delen onderling ideeën. Dat zorgt ervoor dat kenniscirculatie en samenwerking er gemakkelijk 

plaats kunnen vinden. Platformen fungeren tevens als wegbereider voor de uitrol van living labs. 

Next Steps in het innovatiebeleid  

Om de samenwerking rond platformen te laten slagen en er voor te zorgen dat Brabant ‘testomgeving van de 

wereld van morgen’ wordt, wordt van de vier kernspelers van de quadruple helix verlangd dat zij  enkele 

noodzakelijke stappen vooruit zetten. Per pijler luiden de next steps als volgt:  

 Bedrijven zetten vanuit lerende en ontwikkelende netwerken in op meer cross-sectorale 

samenwerking. Eindgebruikers worden actiever en meer aan de voorkant van het innovatieproces  

betrokken bij het ontwikkelen van ideëen naar nieuwe producten.  

 Overheden rekenen het tot hun taak om het innovatieklimaat en innovatie-ecosysteem voor 

bedrijven, kennisinstellingen en burgers te stimuleren door de juiste randvoorwaarden te schepen. De 

toekomst staat centraal en via een inspirerende leiderschapsrol zal de overheid partijen aanzetten tot 

innovaties die bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijke voorwaarden zijn ruimte 

voor bottom-up initiatieven en en zorgen voor flexibele regelgeving. 

 De kennisinstellingen worden meer hybride, komen uit de ‘ivoren toren’. Zij spelen een belangrijke bij 

het ontwikkelen van nieuwe kennisallianties en bij het circuleren en verankeren van kennis in de regio. 

Zij doen dit onder meer door lokale initiatieven te verbinden aan regionale kennis en opleidingen. 

 Burgers laten steeds vaker hun stem horen, niet elke inwoner is echter even participatief. Daarom 

dient er een omgeving te zijn die iedere inwoner toegang biedt tot nieuwe technologieën. Ook dienen 

er voldoende opleidingsmogelijkheden te zijn voor permanente ontwikkeling en zich te voorzien van 

de benodigde ‘skills’.   

Naar een ‘Innovation Clearing House’  

Als elke pijler van de quadruple helix de ‘next steps’ maakt, ontstaat een bruisend beeld. Toch zal ‘Brabant als 

testomgeving voor de wereld van morgen’ niet functioneren zonder een overkoepelende, integrerende 

samenhang. Een structuur die zorgt voor continue  innovatie. Als we de toekomst een structurele plaats willen 

geven in het beleid dan kan dat alleen met behulp van een  organisatorische vertaling. Het advies presenteert 

daarvoor een model. 

Het gaat om het inrichten van een voorziening, die afstemming en samenwerking tussen partijen op basis van 

de laatste ontwikkelingen mogelijk maakt: het Innovation Clearing House (ICH). Het Clearing House is er om 

vergezichten op verschillende maatschappelijke thema’s samen te brengen, te trechteren en te laten 

beoordelen door experts. Als output volgen adviezen, dilemma’s en aanbevelingen voor het provinciebestuur. 

Bestuurders en politici kunnen op basis van de gegevens meer evenwichtige en verantwoorde beslissingen 

nemen, waarbij proactief op toekomstige innovaties wordt ingespeeld. De toekomst wordt het Leitmotiv. 
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Aanbevelingen 

1. Ontwikkel samen met de sleutelpartijen (bedrijven, kennisinstellingen, steden) een structuur en 

klimaat waarin voor Brabant de juiste voorwaarden zijn gecreëerd voor continue innovatie. Daarmee  

staat ‘de toekomst’ voortdurend centraal in beleid en beleidsuitvoering en wordt erin voorzien dat 

tijdig wordt meebewogen met de snelle veranderingen in de wereld. 

 

2. Initieer en faciliteer platformen rond specifieke maatschappelijke thema’s. De platformen krijgen de 

opdracht een ontwikkelagenda op te stellen gericht op het tijdig concretiseren van innovatiekansen 

voor Brabant. De platformen dienen tevens als wegbereiders voor de uitrol van living labs in Brabant 

op het desbetreffende innovatiegebied. 

 

3. Zet zwaarder in op integraliteit door middel van het instellen van een Innovation Clearing House (ICH). 

Dit ICH is te zien als een living lab van hogere orde (moederplatform), onder meer bedoeld als 

denktank en informatiehub. 

 

4. In de nieuwe innovatiesystemen zal steeds meer frictie ontstaan tussen de vraag vanuit de markt of 

samenleving en de gangbare overheidsinstrumenten voor het stimuleren van innovatie. Aanbevolen 

wordt te onderzoeken wat dit concreet betekent voor de provinciale fondsen en instrumenten. 
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Vernieuwing zit in het DNA van Brabant. Diverse malen in de industriële geschiedenis heeft Brabant zichzelf 
opnieuw uitgevonden en heeft het zich met een sociale en economische agenda versterkt en een nieuwe 
impuls gegeven. Anno 2017 staan we opnieuw op zo’n kantelpunt van industriële revolutie en 
maatschappelijke transities. In dit advies aan de provincie presenteren we de nieuwe stappen waarmee 
Brabant invulling kan geven aan haar visie voor de toekomst om één groot levend laboratorium van 
vernieuwing te zijn. 

 
1. Inleiding  

 

Anno 2017 heeft  Brabant een langdurige en alomvattende crisisperiode achter de rug en de weg 
teruggevonden naar groei. En het besef is breed aanwezig dat we aan het begin staan van ingrijpende en snelle 
veranderingen, gevoed door technologische en geopolitieke ontwikkelingen. Er dient zich een moment aan van 
bezinning op de toekomst. We gaan daar in de komende hoofdstukken dieper op in en sluiten aan bij het boek 
‘Het Nieuwste Brabant’ dat in 2014 een nieuwe impuls gaf aan het denken over de toekomst van Brabant. Het 
huidige provinciebestuur heeft met het bestuursakkoord Beweging in Brabant

1
 de toon gezet. Men voorziet 

Brabant als ‘één groot levend laboratorium, een test- en ontwikkelomgeving voor de wereld van morgen’. In dit 
advies bekijken we wat er nodig is om deze ambities waar te maken. 

Vernieuwing is diep verankerd in het DNA van Brabant. In de industriële geschiedenis van de regio heeft 
Brabant zich telkens weer vernieuwd en opnieuw uitgevonden. En telkens weer ging het daarbij om 
maatschappelijke vooruitgang en economische versterking. En altijd werden daarbij alle stakeholders 
betrokken: bedrijven, burgers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Met het Provinciale 
Welvaartsplan Noord-Brabant (1947-1949) van de toenmalige commissaris Jan de Quay werd bijvoorbeeld de 
basis gelegd voor de industrialisering in Brabant. En het in 1955 verschenen Agrarisch Welvaartsplan stond in 
het teken van het stimuleren van een ambitieuze en gebalanceerde groei en ontwikkeling. Ook in de jaren 
daarna zijn er momenten geweest waarop strategisch en fundamenteel moest worden nagedacht over de 
toekomst van Brabant. Een karakteristiek voorbeeld is het Brabant Manifest 2050, dat in het teken stond van 
duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving in een snel globaliserende wereld. Dit manifest heeft de basis 
gelegd voor het in Brabant omarmde Telos-denken, het denken vanuit de drie kapitalen people, planet en 
profit, genoemd naar het in die tijd opgerichte duurzaamheidsinstituut in Tilburg. 

Innovatie en vernieuwing zijn dus in Brabant altijd breder ingezet. Het ging om meer dan alleen de 
economische ontwikkeling en voorspoed. Echter, de economische situatie was wel vaak een directe aanleiding 
voor fundamentele vernieuwing van het beleid. Zo stippelde de Commissie Bosman begin jaren ’80 van de 
vorige eeuw, in een periode van hoge werkloosheid, de lijnen uit voor het moderne industriebeleid in Brabant. 
Dit om de uitstoot van arbeidskrachten uit de textiel en de schoen- en ledersector op te vangen. Een instituut 
als de BOM werd opgericht om de werkgelegenheid in Brabant nieuwe impulsen te geven. En begin jaren ’90 
was het dreigende failliet van Philips en DAF de aanzet voor een grondige herziening van het regionaal-
economisch beleid. Het ‘triple helix’ concept zag het licht met als Brabants icoon de Brainport-aanpak, die 
inmiddels als succesformule over het hele land is uitgerold. 

Innovatie staat al jaren centraal in het economisch beleid van de provincie.  Brabant behoort tot de top vijf van 
de Europese top kennis- en innovatieregio’s. Om die positie te behouden wordt hard en met veel ambitie 
gewerkt door de provincie, samen met de BOM, de kennisinstellingen en de regionale ontwikkelingsbedrijven 
zoals Brainport Development, Midpoint Brabant, Agrofood Capital en het Rewin in West-Brabant. Nog onlangs 
werd de gezamenlijke High Tech Innovatieagenda voor de komende jaren gepresenteerd. Het provinciale 
economische beleid ligt daarmee op stoom. 

Maar de ambities gaan verder. Het innovatiebeleid is breder en lijkt meer en meer allerlei  andere 
beleidsdomeinen te beslaan. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is het proces dat ‘design thinking’ binnen 
Philips heeft doorgemaakt. Gestart met een afzonderlijke design-afdeling, is de design thinking-aanpak nu 
geïntegreerd in het hele bedrijf. Elke medewerker van Philips werkt in nauwe samenwerking met klanten aan 
design en vernieuwing. Innovatie en vernieuwing zijn nog sterker onderdeel geworden van de algemene 
bedrijfsprincipes.  

 

                                                           
1
 Bestuursakkoord 2015-2019 ‘Beweging in Brabant’ 

https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2017/03/ADVIES-Reflecties-Midtermreview-DEF-23.02.2017.pdf
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Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe, maatschappelijk gedreven innovatiemodellen op terreinen als 
duurzame energie, in de zorg (smart health) of bij de ‘mobiliteit van morgen’ (smart mobility). Kenmerkend 
daarbij is dat deze thema’s dwars door sectoren en domeinen heen gaan. Dat betekent ook dat het 
innovatiebeleid dat traditioneel gericht is op economische en technologische versterking zich meer en meer zal 
gaan vermengen met maatschappelijk beleid.   

En daarmee zijn we bij de kernvraag voor dit advies. Brabant wil ‘één groot living lab worden, de testomgeving 
voor de wereld van morgen’. En, aansluitend bij de Brabantse traditie van vernieuwend denken, stellen we ons 
de vraag of in dat kader ook nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Moeten er nieuwe stappen (Nxt Stps) 
worden gezet en wat houden die dan concreet in? In dit advies werken wij dat uit voor de provincie en haar 
stakeholders, te weten bedrijven, kennisinstellingen, overheid en burgers. Er wordt een opmaat gepresenteerd 
voor een vernieuwend beleidskader. In het volgende hoofdstuk gaan we eerst wat dieper in op de 
veranderingen in de wereld en de doorwerking daarvan op innovatieprocessen en beleid.  

Dit advies is gebaseerd op een grondige analyse en brede consultatie in de Brabantse netwerken, waaronder 
uiteraard de drie adviesraden van BrabantAdvies. In september 2016 was de inhoudelijke aftrap in Tilburg 
tijdens de European Social Innovation Week. Vervolgens is met een research community online kennis gedeeld 
met een diverse groep Brabanders. In de maanden erna zijn er consultatiesessies geweest met de B5/ 
BrabantStad, Young Professionals, Metropoolregio Eindhoven, Beagle-partners en MKB-ondernemers. Wij zijn 
alle partijen zeer erkentelijk voor hun waardevolle inbreng en reflecties.  Voor nadere informatie over al deze 
gesprekken verwijzen wij kortheidshalve naar de bijlage.  

 

De wereld verandert in rap tempo. We staan aan het begin van een nieuwe industriële revolutie met 
ontwikkelingen als robotica, kunstmatige intelligentie en smart cities. En maatschappelijke transities op het 
gebied van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid vormen het decor. Het is een uitdaging om deze twee 
‘werelden’ meer met elkaar te verbinden zodat technologische vernieuwing een impuls kan geven aan 
maatschappelijke vernieuwing en andersom. 

 

2.  Inhoudelijk kader  

Innovatie is een zeer breed onderwerp dat zich uitstrekt naar vele aangrenzende domeinen. In de toekomst 
neemt dat alleen maar verder toe. In dit advies willen we vooral een nieuw licht op innovatie laten schijnen en 
de visie ten aanzien van innovatie verbreden.  

Bredere sociaal-economische benadering 
Een investeringsagenda voor innovatie is in de klassieke zin vaak een samenhangend pakket van maatregelen, 
gericht op zowel het versterken van kennisontwikkeling, onderwijs en opleiding als (kennis)infrastructuren. 
Innovatie is de afgelopen jaren echter gereduceerd tot (academische) kennisontwikkeling en uitgaven aan R&D 
(als percentage van het BNP). Innovatie was een kwestie van ‘wie is de slimste’ en in dat opzicht scoort Brabant 
enorm goed. Dit advies zet in op een bredere sociaal-economische benadering. Er wordt minder exclusief 
uitgegaan van de benadering via (top)sectoren, hoewel die aanpak vanuit economisch groeiperspectief als zeer 
waardevol wordt gezien. De bredere benadering houdt in dat meer wordt uitgegaan van ‘smart’,  
‘duurzaamheid’ en ‘inclusiviteit’. Wat betreft het realiseren van inclusiviteit voelen wij ons geïnspireerd door de 
voorstellen die Jeremy Rifkin kortgeleden heeft opgesteld voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

2
 

Wanneer we kijken naar de toekomst, nieuwe ontwikkelingen als digitalisering en de grote transities (op het 
gebied van zorg, demografie, inrichting leefomgeving, energievoorziening) dan is ook een ruimtelijke visie op 
innovatie noodzakelijk. Het economische en maatschappelijke succes van een regio kan niet langer slechts 
uitgedrukt worden in één factor (de economische winst) maar heeft een bredere set aan indicatoren nodig.  

Voor Brabant betekent het dat het niet alleen in staat moet zijn om veel hoogwaardige kennis te ontwikkelen, 

maar dat deze kennis ook toegepast wordt, zodat deze ten goede komt aan de lokale bevolking en 

ondernemers. [N.B. Die behoefte leeft enorm bij lokale bestuurders en lokale MKB, zo merkten we tijdens dit 

adviestraject eens te meer].  

                                                           
2
 Jeremy Rifkin, Roadmap Next Economy, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2016) 

http://mrdh.nl/sites/mrdh.nl/files/files/Roadmap%20Next%20Economy%20NL%20versie(2).pdf
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Dat betekent ook laagdrempelige toegankelijkheid van technieken en gereedschappen, creativiteit en 
ondernemerschap. Dat processen evenzeer worden geïnnoveerd, ketens worden opgeschud en dat Brabant 
het vermogen krijgt om technologische inventies om te zetten in waardevolle maatschappelijke innovaties. En 
andersom dat maatschappelijke uitdagingen en burgerinitiatieven kunnen worden omgezet in economische 
vooruitgang door professionalisering en opschaling. Betaalbare zorg, duurzame energievoorziening en leefbare 
gemeenten vormen de inspiratie voor talloze nieuwe innovaties. Sociale aspecten van innovatie, zoals de 
betrokkenheid van eindgebruikers tijdens het innovatieproces en de verbinding van innovatie met 
maatschappelijke opgaven en het publieke domein, zijn wezenlijk voor de toekomst van innovatie. 

Definiëring van innovatie 
Vaak wordt innovatie geassocieerd met vernieuwing of aanpassingen in kleine stapjes ofwel incrementele 
innovaties. Echter in dit advies gaat het ons meer om de systeeminnovaties, de zogenoemde ‘disruptieve 
innovaties’. Technologie wordt daarbij beschouwd als de driver van nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen. 
Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe producten of productieprocessen  (4

e
 industriële revolutie). Met name 

ook op het vlak van diensten en dienstverlening betekent het een doorbraak. In dat opzicht kan het ‘Internet of 
Things’ probleemloos worden uitgebreid met ‘the Internet of Services’. Technologie wordt in dit advies opgevat 
als driver voor maatschappelijke vernieuwing en (her)inrichting.  

Flankerend innovatiebeleid 

Met de term ‘flankerend innovatiebeleid’ wordt tot uitdrukking gebracht dat het om meer gaat dan nieuwe 
businessmodellen op basis van economisch-technologische innovatie. Het gaat ook om nieuwe, 
maatschappelijke verdienmodellen die niet in eerste instantie zijn gericht op het creëren van nieuwe business 
maar om het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk c.q. het versterken van sociale veerkracht. Niet 
zelden ontstaan daaruit echter wel nieuwe economische activiteiten. Als voorbeeld verwijzen wij naar het 
Wijkleerbedrijf Lokaal+, onlangs opgezet in de regio Eindhoven (zie kadertje).  
 

Wijkleerbedrijf Lokaal+ 
Op wijkniveau worden in Eindhoven generaties (oud en jong) aan elkaar verbonden. In het kader van ‘langer 
gezond en veilig thuis’ worden jongeren (vmbo+) nieuwe eigentijdse mantelzorgers, zij leren ouderen zichzelf 
te blijven redden in de digitale en technologische wereld van de zorg. Ook zijn er verbindingen met het 
regionaal onderwijs (ROC) en lokale bedrijven in onder meer de installatiebranche. Het door de bezuinigingen 
ontstane ‘dienstengat’ wordt gevuld en er ontstaat een nieuwe, lokale diensteneconomie. 

 

Sociale innovatie 
 In het advies wordt ’sociale innovatie’ als belangrijke ontwikkeling gekenmerkt. Er is echter geen algemeen 
aanvaarde en sluitende definitie van sociale innovatie.  We sluiten in dit advies aan bij de Adviesraad voor 
Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), die sociale innovatie beschouwt als 'een verzamelnaam voor 
hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties, gericht op innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken’.

3
 

Levende laboratoria (living labs) 
Onder ‘living labs’ verstaan we in dit advies een vorm van co-creatie waarbij bedrijven, overheden, ontwerpers, 
onderzoekers en gebruikers (passieve en actieve inwoners) samen innoveren. Een living lab combineert sociale 
en technologische innovatie in één programma: er worden nieuwe producten of diensten ontwikkeld en 
tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloed doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe 
mogelijkheden tot handelen krijgen. Een living lab is meer dan een ‘technische testomgeving’. Het vormt een 
innovatieklimaat, een kraamkamer waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan en kunnen opbloeien.  

 

 

 

 

                                                           
3
 De kracht van sociale innovatie, Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (|AWT) 2014 

https://www.awti.nl/
https://www.awti.nl/
file://///dc01/DATA$/prg/users/a.morlog00000/Downloads/de-kracht-van-sociale-innovatie.pdf
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3. De wereld verandert, innovatie verandert, beleid verandert   
 

De wereld verandert in rap tempo. Disruptieve vernieuwingen in de industrie en technologie zijn, zoals dat ook 
in het verleden altijd het geval was, de basis voor ingrijpende veranderingen in de maatschappij. Zo zijn de 
snelle veranderingen van de komende tijd terug te voeren op een bredere technologische ontwikkeling die 
vaak wordt aangeduid als ‘de vierde industriële revolutie’. Na de opkomst van de stoommachine in de 18

e
 

eeuw en de komst van elektriciteit aan het eind van de 19
e
 eeuw, begon de derde industriële revolutie in de 

jaren ’70 van de vorige eeuw met de komst van de informatie- en communicatietechnologie (computer, 
digitalisering). In de vierde industriële revolutie draait het om technologieën als robotisering en de toepassing 
van nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en 3d-printers.  

Digitalisering, globalisering en de circulaire economie zorgen ervoor dat bedrijven, overheden, 
kennisinstellingen en burgers in nieuwe combinaties moeten samenwerken rond maatschappelijke thema’s als 
energie, gezondheid en mobiliteit. Er ontstaan nieuwe verdienmodellen. De oude grenzen tussen organisaties, 
sectoren en instituties vervagen steeds meer. Daarbij zien we een verdergaande ‘democratisering’: de burger 
laat meer van zich horen en kan zich dankzij internet en andere breed toegankelijke technologieën en 
middelen, meer uiten en zelf initiatieven starten (ondernemen). Daarvoor hoeft hij niet af te wachten op wat 
bedrijven of overheden doen. De hiërarchische top-down regie die overheden en bedrijven traditioneel hadden 
over burgers en ketenpartners, verandert steeds meer in een co-creatie, die de energie uit de samenleving 
weet te benutten en versterken.  

Met de veranderingen in de wereld verandert dus ook het speelveld. En dat heeft een grote impact op de 
ontwikkeling van innovatie. Er zijn in het kader van dit advies grote veranderingen te beschrijven die de 
voortgang van innovatie beïnvloeden: digitalisering, open ecosystemen, de toenemende betekenis van sociale 
innovatie en groeiende aandacht voor de circulaire economie

4
.  

 
 3.1 De wereld verandert 

 
Digitalisering 

Er is op grote schaal sprake van digitalisering. Internet en mobiele communicatienetwerken dringen steeds 
verder door tot in de haarvaten van organisaties en de fysieke leefomgeving. Een ontwikkeling, veelal 
aangeduid als ‘het Internet der Dingen’: producten zijn slim en kunnen met elkaar communiceren. Dit is de 
opmaat voor de smart homes en de smart cities van de toekomst.  

Fysieke producten en diensten worden voorzien van een online-uitbreiding. Er komt een nieuwe infrastructuur 
bij: die van de cloud waarin gedurende het hele productieproces - van idee tot eindgebruiker - data kan worden 
verzameld en worden uitgewisseld. Daarnaast zijn nieuwe technieken in ontwikkeling die leiden tot verdere 
digitalisering zoals sensortechnologie, robotisering, 3D-printen, genomics en energietechnologie. Alles wordt 
kwantificeerbaar, meetbaar en de data zijn te verwerken, combineren en modificeren. 

Deze digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden voor innovaties. Er worden nieuwe, op data gebaseerde 
verdienmodellen ontwikkeld: internetachtige diensten waarbij de gebruiker ‘betaalt’ met zijn gegevens. Dit 
heeft een grote invloed op de economische en maatschappelijke structuur, omdat nieuwe organisatievormen 
en nieuwe sturing mogelijk worden via het internet: centraal en gedistribueerd. Aan de ene kant zien we een 
verdere consolidatie en schaalvergroting, waarbij enkele spelers een controlerende en regisserende rol 
innemen in wereldwijde productie- en distributienetwerken. Aan de andere kant worden nieuwe 
gedecentraliseerde organisatievormen mogelijk waarbij grote groepen organisaties of individuen 
samenwerken

4.
.  

Dat vertaalt zich ook naar een werkverdeling op het gebied van innovatie. Enerzijds vindt verdere 
schaalvergroting plaats waarbij enkele generieke platformen de basis vormen voor vele innovaties. Andere 
spelers specialiseren zich steeds meer en richten zich op niches. De grotere spelers krijgen daardoor een meer 
controlerende rol: zij bepalen welke andere spelers toegang krijgen tot het platform en onder welke 
voorwaarden (bijv. de mogelijkheid om hardware aan te passen of erop door te ontwikkelen of niet). 

                                                           
4
 Kreijveld, M., ‘Samen slimmer innoveren’, in: idem, De kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een 

  digitaliserende wereld. Vakmedianet, Alphen aan den Rijn, pp. 12-49.  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Door digitalisering verdwijnen ook steeds meer grenzen tussen markten. Producten en diensten worden 
geïntegreerd. Sectoren en infrastructuren worden meer generiek: datanetwerken uit de ICT zijn bruikbaar in 
ziekenhuizen en de zorg en de smartphone staat model voor de auto van de toekomst (‘een iPad op wielen’). 
Daardoor zien we spelers uit de wereld van ICT zoals Apple, Google, Facebook en IBM steeds meer nieuwe 
markten betreden die van oudsher door andere spelers werden gedomineerd. Ook veranderen markten 
volledig van karakter, zoals de reisbranche overkwam en een ontwikkeling waar banken nu middenin zitten. 

Open ecosystemen, sterkere rol eindgebruiker  

De traditionele toeleveringsketen met vaste onderlinge verhoudingen verandert in een meer open netwerk 
waarin nieuwe spelers kunnen inhaken en waarbij toeleveranciers meer bevoegdheden krijgen. Het geheel 
ontwikkelt zich richting een open ecosysteem van partijen die in wisselende combinaties samenwerken. 
Samenwerking tussen spelers verandert van een traditionele pijplijn naar een ecosysteem met genetwerkte 
contacten. Spelers werken in wisselende combinaties samen. Dan weer haken partijen af, dan weer komen er 
spelers bij. Er worden nieuwe ketens gebouwd om in te spelen op de behoeften van gebruikers en de 
samenleving. De marktkansen worden gebaseerd op wie er toegevoegde waarde kan bieden.  De toegevoegde 
waarde wordt niet meer uitsluitend uitgedrukt in de waarde van elke losse schakel, maar in de capaciteit van 
het totale (eco)systeem.  

De verschillende spelers in het ecosysteem coördineren hun onderlinge samenwerking in toenemende mate via 
platformen: een gedeelde basis van modulaire technologieën, standaarden, infrastructuren, protocollen of 
afspraken. Zo ontstaat een nieuwe rolverdeling rond deze platformen. Partijen hebben de mogelijkheid om 
eigen modules in het platform te bouwen en creëren zo geïntegreerde product-dienst-marktcombinaties. Ook 
derden zijn welkom om op de platformen toepassingen te ontwikkelen (apps) die als los product of dienst 
worden aangeboden.  

Ten slotte worden ook gebruikers betrokken, in de vorm van een marktplaats waar producenten en 
consumenten met elkaar interactie aangaan. Een zelfregulerend systeem waarbij de beste en meest gewilde 
vragers en aanbieders komen bovendrijven.  

Platformen bevinden zich op economisch kansrijke posities, veelal op het grensvlak van bestaande sectoren en 
domeinen, juist op de plaatsen waar markten en sectoren aan het convergeren zijn.  Voorbeelden zijn zorg en 
ICT, energie en mobiliteit, bouw en energie, financiering, agro & food en sociale netwerken. Zo gaat de uitrol 
van intelligente voertuigen samen met een nieuwe elektrische energievoorziening en hoogwaardige mobiele 
datanetwerken. In integraal gebouwenbeheer komen beveiliging en klimaatbeheer samen met 
energiebesparing

5
. Of denk aan de rol van precisielandbouw bij het verduurzamen van de agrofoodsector. 

Dit leidt tot een belangrijke ontwikkeling: de rol van de eindgebruiker (consument, bedrijf, burger) verandert 
wezenlijk. Van een passieve consument ontwikkelt deze zich tot een coproducent die participeert in het 
ontwikkeltraject: door ‘passieve’ gebruikersdata aan te leveren, input te geven, door ontwerpen aan te leveren 
en zelf producent te zijn (de deeleconomie). De toeleveringsketen keert als het ware om: van een 
aanbodgestuurde keten (waarbij het beheersen van grondstoffen belangrijk was), naar een vraaggestuurde 
keten (waarbij de eindgebruiker het vertrekpunt wordt van de keten, en de interactie met hem of haar centraal 
staat)

6
. 

Omdat de eindgebruiker voortdurend inbreng kan leveren, verandert het innovatieproces. Niet langer zijn er 
opeenvolgende stappen van inventie, ontwikkeling tot productie en marketing en after sales. In plaats daarvan 
ontstaat een interactief proces in meerdere cycli waarbij de eindgebruiker betrokken is: het model van design 
thinking. Productontwikkeling, productie en marketing gaan meer en meer door elkaar heen lopen.  

Amerikaanse bedrijven hebben het voortouw genomen in de ontwikkeling van de vrijwel onmisbare 
bouwstenen van de toekomstige generatie infrastructuren en dienstverlening, zoals: Big Data (opslag en 
verwerking van data, inclusief de interpretatie en visualisatie ervan), kunstmatige intelligentie en sociale 
netwerken. Wereldwijde verdeling van de werkgelegenheid wordt gedicteerd door enkele grote spelers. Zij 
nemen de markten over (Apple, Google, Amazon), met een enorme beurswaarde (Uber, Facebook, Alibaba)

7
. 

Deze verschuivende machtsverhoudingen gaan ook spelen in de markten die de komende decennia door 
digitalisering worden beïnvloed, en dat zijn er steeds meer. Denk aan sectoren als de chemie, farma, financiën, 

                                                           
5
 Kreijveld, M., ‘Meer grip op de leefomgeving’. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, febr. 2016. 

6
 IBM. Digital Transformation. Executive Report.2013. IBM Global Services., New York  

7
 http://www.standaard.be/cnt/dmf20170628_02945997  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170628_02945997
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food & flowers en de maakindustrie. Ook het Duitse Industrie 4.0 initiatief (een vorm van smart industry) ziet 
steeds meer in dat - naast goede producten, hardware en diensten - de gebruiker van groot belang is

8
. 

Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot grote disrupties van sectoren, markten en ketens. Maar bieden 
tegelijkertijd ook kansen voor innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en burgers. 
Hier liggen kansen voor nieuwe publiek-private arrangementen, waarmee publieke dienstverlening kan worden 
verbeterd en maatschappelijke uitdagingen rond verduurzaming en gezondheid effectiever kunnen worden 
aangepakt. 

Sociale innovatie  

Er is een ontwikkeling gaande van verdergaande democratisering en horizontalisering. De burger wordt 
coproducent, er ontstaan nieuwe organisatievormen zoals de deeleconomie en gebruikers leveren diensten 
aan gelijken (peer-to-peer). De toenemende rol van de gebruiker in het innovatieproces leidt tot meer 
aandacht voor sociale innovatie. Burgers, gebruikers en consumenten worden het vertrekpunt van innovaties. 
Dit zorgt voor een omkering van de innovatieketen: innovaties gaan verder dan technologische inventies en 
starten veelal vanuit de maatschappelijke kant. 

Sociale innovaties worden vaak gedreven door andere waarden dan de technologische component. 
Toegankelijkheid en openheid, samenwerken en elkaar helpen zijn belangrijker dan het maken van winst en het 
afschermen van markten. Vanuit deze beweging klinkt een hernieuwde roep om meer openheid en 
transparantie. En tot een oproep om meer gebruik te maken van open source gereedschappen (data, software, 
hardware, standaarden, infrastructuren) die door burgers te controleren en te gebruiken zijn

9
. 

Daarnaast zien we op bepaalde terreinen actieve burgergemeenschappen, nieuwe ondernemingen en 
coöperatievormen ontstaan op het gebied van energie en landbouw. Voorbeelden zijn burgers en boeren die 
samen investeren in zonnepanelen en windenergie (energy farming) of de kleinschalige productie van 
gewassen in en om steden (urban farming). Deze nieuwe organisaties dagen de bestaande organisaties uit en 
vragen om aanpassing van de regelgeving.  

Tegelijkertijd zijn deze initiatieven voorbeelden van burgerparticipatie waarbij inwoners een grote inbreng 
hebben. Sociale innovatie kan ertoe leiden dat processen slimmer georganiseerd worden en dat de 
gemeenschapszin wordt versterkt. 

We zien hier ook de opkomst van nieuwe vormen van ondernemerschap waarbij maatschappelijke vernieuwing 
gecombineerd wordt met een levensvatbaar verdienmodel. Het maximaliseren van bedrijfseconomische winst 
is hierbij niet het doel, maar het maximaliseren van het sociale nut. 

Om burgers meer te laten participeren, moeten ze ook beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. 
Voldoende affiniteit met de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe technieken als apps, kunstmatige 
intelligentie en 3D-printen kunnen daarbij helpen en maken burgers bovendien bewuster van deze 
ontwikkelingen. Nederland beschikt over een relatief uitgebreid netwerk van fablabs dat daarin een bijdrage 
kan vervullen zoals het Eindhovense MAD Lab en het Tilburgse/ Oisterwijkse schoenenlab (3D-printing).  

Circulaire economie 

De opkomst van de circulaire economie is zichtbaar in de vorm van meervoudig gebruik van grondstoffen en de 
samenwerking bij de (her)winning en het (her)gebruik van grondstoffen. Niet zelden wordt al grondstofarm of 
zelfs grondstofloos geproduceerd (de- en ont-materialisatie). Toepassingen in de circulaire economie kunnen 
op lokale schaal plaatsvinden, maar een invloed op wereldwijde schaal uitoefenen. Door de afhankelijkheid van 
bepaalde uitputbare grondstoffen te stoppen en als regio zelfvoorzienend te worden, draagt een lokaal gebied 
bij aan het ontmantelen van een wereldwijde vervuilende energieketen. Inwoners zullen in toenemende mate 
hun eigen energie en voedsel gaan produceren. Dit vraagt om alertheid van het bedrijfsleven, om voorbereid te 
zijn op een nieuwe rol in de voedselketen (agro & food). 

Voor lokale producten en diensten (de lokale economie) biedt de ontwikkeling kansen. Concepten als ‘de 
landwinkel’ - waarbij de rol van supermarkten in belang afneemt - versterken de positie van boeren en lokale 
middenstanders. Deze ontwikkelingen kunnen invloed uitoefenen op de structuur van sectoren en de inrichting 
van de leefomgeving. 

                                                           
8
 http://www.weidmueller.com/int/corporate/customer-magazine-win-/in-focus/-industry-4-0-must-benefit-the-end-user-  

9
 https://www.waag.org/nl/project/fair-meter, https://www.opensensors.io/, https://digitalsocial.eu/  

http://www.weidmueller.com/int/corporate/customer-magazine-win-/in-focus/-industry-4-0-must-benefit-the-end-user-
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Het is niet te voorspellen hoe de circulaire economie zich precies zal ontwikkelen ten opzichte van de andere 
ontwikkelingen. Wel zien we dat op het gebied van schaarste (brandstoffen en grondstoffen die opraken) en 
kwaliteit van de leefomgeving (milieubelasting) de impact het grootst zou kunnen worden. 

 

Een belangrijke ontwikkeling is de emancipatie van de eindgebruiker, de consument, de burger die een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen in innovatieprocessen, zelfs als (co)producent. Waar een innovatielab vroeger een 
gesloten bolwerk was van bollebozen, worden het meer open en toegankelijke omgevingen, dichter bij 
burgers, in de leefomgeving, waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers samenwerken rond 
maatschappelijke uitdagingen en technologieën: levende laboratoria.  

 

3.2  Innovatie verandert 

Verandering van het innovatieproces  

De beschreven ontwikkelingen leiden tot veranderingen in het innovatieproces. De mogelijkheid om gebruikers 
te laten participeren in het innovatieproces leidt tot meer aandacht voor de sociale aspecten van innovatie en 
tot een verandering van het innovatieproces. De acceptatie van gebruikers is immers een cruciale factor voor 
het slagen van een innovatie. De keten wordt omgekeerd: de eindgebruiker, de consument, komt centraal te 
staan. Ketens worden zodanig dynamisch gevormd dat ze inspelen op de behoefte van de consument. Dankzij 
digitalisering zijn talloze nieuwe combinaties mogelijk.  

Het innovatieproces wordt ook interactiever: tijdens het hele proces van idee-generatie, ontwikkeling tot 
productie en marketing kan de eindgebruiker een rol spelen

10
. Gebruikersdata vormen een nieuwe bron van 

inspiratie bij het ontwikkelen van producten of diensten. Producten krijgen via software nieuwe updates, op 
basis van feedback. Producten worden in fasen ontwikkeld en verbeterd in interactie met gebruikers. Zo 
ontstaat een interactief ontwerpproces (design thinking). Vaker zullen producten al in een beginstadium 
worden gelanceerd, als bèta-versie of concept dat middels crowdfunding verder uitgebouwd kan worden.  

De traditioneel gescheiden processen R&D, productie, marketing, customer intelligence en ICT worden 
onderdeel van een geïntegreerde innovatie-‘cloud’, die voortdurend in contact staat met de eindgebruiker. De 
traditionele instituties, intermediairs en organisaties (zoals klassieke R&D-laboratoria en kennisinstituten) 
veranderen van karakter. Hun rol wordt deels overgenomen door platformen waar omheen grotere en kleinere 
spelers samenkomen. 

De digitalisering leidt er tevens toe dat innovatieprocessen integraler worden bekeken. Het draait bijvoorbeeld 
om mobiliteit in plaats van voertuigen. Mobiliteit wordt meetbaar en daarmee ook stuurbaar.  Niet langer 
kijken we naar het middel (het voertuig), maar richten we ons op de beste uitkomst van de gehele reis. Zo kan 
mobiliteit geoptimaliseerd worden voor de snelste route, de meest comfortabele of degene met de minste 
emissies. De digitalisering van de leefomgeving en productieprocessen geeft nieuwe sturingsmogelijkheden, 
wat de maatschappij en eindgebruiker ten goede komt.  

Levende laboratoria in plaats van gesloten R&D-laboratoria 

Innovatie speelt zich voor een belangrijk deel af buiten de gesloten muren van een onderzoeksafdeling van een 
bedrijf of kennisinstelling. Steeds meer verschuift het proces naar een testomgeving waarbij gebruikers een 
inbreng krijgen. Producten worden in bèta-versie gelanceerd en later - op basis van gebruikersdata - verbeterd 
en bijgesteld (met software-updates bijvoorbeeld). Gebruikers kunnen ideeën voor nieuwe productontwerpen 
doorgeven of reageren op ontwerpen die door ontwikkelaars van bedrijven zijn gedaan. Het is een proeftuin 
voor nieuwe ideeën en concepten. In een interactief proces worden producten zo in enkele slagen steeds 
verbeterd en bijgesteld. 

Zo’n ‘living lab’ is een ‘onderzoeksomgeving’ waarbij gelijktijdig onderzoek en innovatie plaatsvinden volgens 
het principe van co-creatie en participatief ontwerpen

11
. Al in een vroegtijdig stadium van ontwikkeling worden 

eindgebruikers (consumenten) betrokken bij het innovatieproces door ze mee te laten denken over nieuwe 
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 Kreijveld, M., Samen slimmer. Hoe de wisdom of crowds onze samenleving zal veranderen. (2014). Vakmedianet 
    Management: Deventer. 
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 http://www.stimulus.nl/opzuid/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/OPZuid-Definities-proeftuin-en-living-lab.pdf  
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mogelijkheden, mee te laten ontwerpen en ze concepten en prototypes te laten gebruiken in hun eigen 
omgeving. Overheden kunnen gebruik maken van living labs om inwoners in een vroegtijdig stadium te 
betrekken bij de voorbereiding en ontwikkeling van nieuw beleid en regelgeving en tevens de effecten voor 
inwoners te ontdekken en te evalueren voordat het beleid daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.  

Een living lab is een voorbeeld van co-creatie waarbij allerlei soorten bedrijven (grote, jonge, kleine, 
maatschappelijke), overheden, ontwerpers, onderzoekers en gebruikers (passieve en actieve inwoners) samen 
innoveren. Zij vormen een ecosysteem waaruit talloze nieuwe innovaties kunnen voortkomen. En, belangrijk 
voor de definiëring van living labs:  een living lab combineert sociale en technologische innovatie in één 
programma: er worden nieuwe producten ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers 
beïnvloed doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden tot handelen krijgen.  

Een living lab betekent een volgende stap in open innovatie omdat het onderzoek en ontwikkeling van 
bedrijven nog meer in open netwerken plaatst. In die netwerken wordt samengewerkt met toeleveranciers, 
ontwerpers, onderzoekers en eindgebruikers van buiten de eigen organisatie. Het is een trendbreuk met het 
traditionele lineaire innovatieproces, waarbij kennis werd doorontwikkeld tot eindproducten in eigen 
onderzoekslaboratoria. Op basis van consumentenonderzoek werd vervolgens met marketing het product 
gelanceerd. 

Hoewel living labs succesvol zijn in het betrekken van verschillende soorten partijen, zitten er ook nadelen aan 
het concept. Eén van de schaduwzijdes is dat vele living labs een vroeg dood sterven in kleinschaligheid. Zonder 
dat ze een kans hebben om uit te groeien tot volwaardige toepassingen of producten, worden vele kleine 
proeven getest. Daarnaast kan in living labs een situatie ontstaan waar de burger onvoldoende belicht wordt. 
Het is belangrijk om deze valkuilen in het oog te houden bij de oprichting van living labs.  

Innovatie meten in maatschappelijke bijdrage 

Deze ontwikkelingen maken eveneens zichtbaar dat innovatie niet meer uitsluitend kan worden uitgedrukt in 
de gebruikelijke technologische en economische termen zoals het aantal patenten, de uitgaven aan onderzoek 
en de ontwikkeling en groei van de arbeidsproductiviteit. Er zijn nieuwe en aanvullende criteria nodig om de 
maatschappelijke waarde van innovatie uit te drukken. Maatschappelijke kosten-baten-analyses, duurzaam-
heidscriteria (people-planet-profit) en andere modellen zijn in ontwikkeling, maar er zijn nog geen 
uitgekristalliseerde en breed omarmde (bijvoorbeeld door beleidsmakers of strategen omarmde) criteria.  

Daar komt bij dat het innovatieproces steeds minder een lineair proces is dat gevangen kan worden in de 
klassieke pijplijn en waardeketen. Innovatie is een iteratief en soms exponentieel proces dat ontstaat in 
wisselende netwerken die binnen ecosystemen gevormd kunnen worden. Als het gaat om succes en 
toekomstige welvaart en welzijn gaat het niet om wie het slimste is, maar om wie het meest wendbaar is. 
Bovendien is het van belang om nieuwe technologische mogelijkheden om te kunnen zetten in 
maatschappelijke innovaties: nieuwe manieren waarop processen worden ingericht.  

 

3.3  Beleid verandert  

Deze veranderende processen hebben ook hun invloed op beleid. Op basis van het veranderende wereldbeeld 
en de veranderende vorm van innovatie, zien we vanuit onze optiek ook een veranderend beleid. En dat heeft 
zijn effect op de rol van de overheid.    

Doordat innovatie zich steeds vaker in levende laboratoria afspeelt in plaats van in gesloten R&D-labs, neemt 
het belang van kenniscirculatie toe. De tijd dat innovaties enkel in afgesloten onderzoeksomgevingen werden 
gedaan, is voorbij. Innovatie vindt vandaag de dag - naast in de traditionele R&D-labs - plaats in levende 
laboratoria: open en inspirerende omgevingen. Bovendien zien we dat traditionele R&D-labs op zichzelf steeds 
opener worden. Een markant voorbeeld van open innovatie is natuurlijk 

12
 de High Tech Campus in Eindhoven, 

waar kennisintensieve bedrijven gezamenlijk gebruik maken van onderzoeksfaciliteiten. 

Om de beschikbare innovatiekracht goed tot haar recht te laten komen, is het belangrijk om kennis te delen 
tussen partijen. Op die manier worden succesprincipes gedeeld en in de praktijk gebracht en worden sectoren 
met elkaar verbonden. Deze omschakeling richting levende laboratoria is zichtbaar binnen overheden, die 
steeds meer in ‘triple helix’-verband werken. De burger wordt echter nog maar weinig betrokken. Goede 

                                                           
12

  BrabantKennis, Mind the Gap (2017) 

https://www.brabantkennis.nl/trend/mind-the-gap
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voorbeelden zijn spaarzaam en blijven vaak beperkt tot het organiseren van evenementen. Een voorbeeld is de 
Dutch Technology Week in Eindhoven waar innovaties van bedrijven in toenemende mate met de inwoner 
worden verbonden. Hoewel de week als een succesvol publieksevenement functioneert, kan de inwoner eigen 
ideeën nog nauwelijks omzetten in producten. 

Een andere ontwikkeling is dat innovatiebeleid steeds breder wordt ingestoken. Innovatie beweegt zich over 
sectoren heen en is zichtbaar in vele beroepsgroepen en opleidingsniveaus. De focus van het innovatiebeleid 
begint te verschuiven van de top (de topsectoren, het wetenschappelijk onderwijs en de grote bedrijven) 
richting de breedte. Het innovatiepotentieel van het MKB lijkt steeds meer zichtbaar te worden, net als de 
realisatie dat Brabant als MKB-economie tot vele uitvindingen in staat is. Vanuit het middensegment (MBO, 
HBO en MKB) lijkt er dan ook steeds meer druk te komen om de verbinding met de maatschappij te leggen, 
naast de provinciale industrieagenda die door high tech research wordt gevoed. 

Maar er is ook een maatschappelijke dimensie. Begrippen als ‘smart’ en ‘duurzaam’ – doelstellingen die verder 
gaan dan het geld verdienen met innovaties – treden steeds vaker op de voorgrond. En daarbij wordt 
veelvuldig de link gelegd met maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, arbeidsparticipatie of 
gezondheidszorg. Een voorbeeld is de ‘Roadmap Next Economy’ die de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag 
in samenwerking met de vermaarde econoom Jeremy Rifkin opstelde. In het document, dat zich richt op de 
innovatie en economie van de toekomst – vormt de inclusieve maatschappij een centrale component. De 
ontwikkeling lijkt versterkt te worden door de toenemende tweedeling in de maatschappij, zoals BrabantKennis 
schetst in haar publicatie ‘Mind the Gap’. Inwoners herkennen zich steeds minder in de politiek en de kloof 
tussen links en rechts / arm en rijk neemt toe. Boze burgers worden bezige burgers: men neemt zelf het heft in 
handen en richt samenwerkingen op rond maatschappelijke opgaven, zoals energiecoöperaties. Thema’s als 
Sociale Veerkracht (Provincie Noord-Brabant) combineren deze opgaven met de innovatie-agenda en streven 
ernaar integrale oplossingen te vinden, waar ook kansarmen bij gebaat zijn. 

De vraag is of deze ontwikkeling niet gepaard zou moeten gaan met een grotere speelruimte voor de betrokken 
partijen. Wanneer innoveren steeds minder het doel heeft om enkel geld te verdienen, zouden de harde eisen 
steeds meer losgelaten kunnen worden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat beleid steeds opener wordt, met 
uiteindelijk de acceptatie om innovatieve experimenten te financieren die fout mogen gaan. Zo ver is het 
echter nog niet. Gezien de wereldwijde ontwikkelingen, is het wel een scenario om rekening mee te houden: 
innovatie die steeds opener en minder voorspelbaar wordt. Wat hierbij de rol van de overheid moet zijn? De 
ontwikkeling naar een richtinggevende overheid ligt in de lijn der verwachting. Een publieke zaak die de koers 
aangeeft rond nieuwe ontwikkelingen, die innovaties opschaalt (vermarkt naar succesvolle producten) en 
afschaalt (de beschikbare kennis van innovatie verspreidt over de gehele provincie) en die grote 
maatschappelijke ontwikkelingen – de grand challenges – weet te verbinden met de nieuwste uitvindingen.  

Tussentijdse conclusie  

Een tussentijdse conclusie: Op basis van bovenstaande observaties kan worden geconcludeerd dat innovatie 
steeds meer open en toegankelijk wordt. De inwoner treedt toe tot het netwerk, de triple helix ontwikkelt zich 
tot een quadruple helix. Dat wil zeggen: het samenwerkingsverband van de kennisinstellingen, overheid en het 
bedrijfsleven breidt zich uit met de component inwoner. Er ontstaat een collaboratie tussen vier partijen, die 
elkaar niet alleen versterken, maar elkaar alleszins nodig hebben om tot vernieuwing te komen. In dat 
perspectief ligt er een interessante uitgangspositie voor het realiseren van de Brabantse ambities (‘Beweging in 
Brabant’) om te komen tot één groot living lab. 

In dit licht worden in het vervolg van het advies de vier componenten van de quadruple helix 
(kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven, burgers) nader tegen het licht gehouden. Kernvraag daarbij is wat 
dan – in de veranderende beleidscontext van innovatie – de volgende stappen (Nxt Stps) zouden moeten zijn. 

 

Deze veranderingen betekenen dat de in Brabant sterke triple helix-samenwerking een uitbreiding behoeft met 
de burger tot een quadruple helix. Brabant maken tot één groot living lab is in eerste aanleg vooral een 
organisatievraagstuk. 
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4. Brabant één groot living lab 

Brabant maken tot één groot living lab lijkt in eerste aanleg vooral een organisatievraagstuk te zijn, maar het 
gaat om meer dan structuur. Daarbij laat zich een aantal cruciale vragen stellen, zoals: Hoe kunnen bruggen 
worden geslagen tussen het grote denken (grand challenges, sleuteltechnologieën) en lokale initiatieven of 
kansen voor het MKB? Hoe kan het adaptief vermogen in de regio’s worden vergroot? En vooral ook: hoe kan 
worden voorkomen dat dit grote Brabantse living lab gaat sterven in kleinschaligheid? Het antwoord op die 
vragen lijkt te zijn het creëren van een nieuwe innovatie-infrastructuur. In dit hoofdstuk gaan we daar nader op 
in, met als sleutelbegrippen platformen en living labs.  
 
Interactie tussen stakeholders  

Brabant als living lab staat voor:  

- het verbinden van hoogwaardige bedrijven en kennisinstellingen met maatschappelijke thema’s en 
burgerinitiatieven; 

- kennisuitwisseling; 
- een vergaand open en toegankelijk platform; 
- rijke ecosystemen. 

 
Brabant als één groot living lab staat voor een omgeving waarin meerdere stakeholders uit de quadruple helix 
met elkaar in interactie zijn en waarbij iedereen in welke vorm dan ook kan samenwerken.  
Dat betekent dat de omgeving voldoende open en toegankelijk moet zijn voor grote en kleine ondernemers, 
voor burgers, kennisinstellingen en overheden. Dat er voldoende ruimte is om te experimenteren, bijvoorbeeld 
omdat bestaande regelgeving en uitvoeringspraktijken eveneens worden hervormd of tijdelijk flexibel worden 
toegepast. Dat er een ‘right to challenge’ is: er mogen binnen kaders meerdere wegen naar Rome zijn. Dat 
innovatieprocessen niet lineair zijn, maar iteratief en interactief. En dat er een voedingsbodem is waarop 
ideeën kunnen groeien: omdat ze verder kunnen groeien doordat financiering aanwezig is, waarop anderen 
kunnen voortbouwen. Waar dingen mogen mislukken, waar uitgeprobeerd wordt. Waar ook geleerd wordt en 
waar ervaringen uitgewisseld en verankerd worden (daar ontbreekt het vaak aan).  

Brabanders van elke kleur en opleidingsniveau dienen hieraan mee te kunnen doen. Eén van de voorwaarden 
voor een succesvol living lab is inclusiviteit. Zorg ervoor dat elke Brabander kan innoveren, de kans heeft om te 
‘klooien’, kennis kan uitwisselen en mee kan doen met nieuwe inventies. Aandacht voor de onderkant van de 
samenleving is belangrijk. Heb aandacht voor de personen die niet vanuit zichzelf aan vernieuwing denken. 
Benut het onderwijs om elke leerling te ‘leren innoveren’, zodat de innovatieve manier van denken onder elke 
Brabander gemeengoed kan worden.  
 
Bundelen van krachten en sterktes  

De grootste uitdaging voor Brabant is om de aanwezige krachten en sterktes te bundelen. Dat betekent onder 
meer om het hightech cluster - met grote wereldwijd toonaangevende industrieën - te verbinden met de 
steden, burgers, de kleine bedrijven, lokale initiatieven en minder innovatieve sectoren. High tech verbinden 
met ‘klooien’ en knutselen. En technologie verbinden met de samenleving: sociale innovaties en 
maatschappelijke thema’s. 

Vandaar dat next steps nodig zijn en dat de triple helix er in de praktijk een extra poot bij moet krijgen. Brabant 
moet het vermogen ontwikkelen om kennis en kunde te laten stromen, oplossingen te verbinden met 
uitdagingen en kennis en competenties te benutten (de creativiteit en energie die aanwezig is overal). 

Omdat innovatie uit verschillende bronnen kan komen en er meer ruimte is om te experimenteren, ontstaan 
nieuwe uitdagingen die vooral samenhangen met het verankeren en valideren van kennis en het verspreiden 
van innovaties die lokaal worden bedacht.  Dit verspreiden betekent in bepaalde gevallen het uitrollen of 
opschalen van wat lokaal bedacht is, maar ook het kopiëren en viraal laten verspreiden van kennis of 
innovaties, zodat er lokale afgeleide varianten van kunnen ontstaan. 

Een belangrijke ontwikkeling die we geschetst hebben is dat de bestaande traditionele sectoren, domeinen en 
markten steeds meer aan het vervagen zijn. Daardoor veranderen de traditioneel strak georganiseerde relaties 
tussen bedrijven en hun toeleveranciers in supply chains binnen genetwerkte structuren. Daarin werken 
partijen steeds in wisselende combinaties samen en kunnen ze verschillende rollen hebben, meer op basis van 
gelijkwaardigheid dan eenzijdige afhankelijkheid. 
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Alles opgeteld laat Brabant zich het beste beschrijven als een ecosysteem vol kennis, competenties, energie en 
ambitie: een dynamische omgeving met innovatief vermogen. De uitdaging is om te zorgen dat dit rijke 
ecosysteem zo goed mogelijk kan functioneren. Dat is een organisatorisch vraagstuk.  

Samenwerking rond platformen  

Samenwerkingen kunnen concreet gestalte krijgen rond platformen. Deze structuren zorgen voor houvast, voor 
een gemeenschappelijke taal, schaal en een gedeelde basis waarmee samenwerking kan worden 
gecoördineerd. Samenwerking op basis waarvan talloze nieuwe innovaties kunnen bloeien die onderling 
compatibel zijn en elkaar kunnen versterken. 

Een platform is een organisatievorm die samenwerking tussen verschillende partijen mogelijk maakt. Op een 
platform gaat het niet om bezit, maar om het delen van kennis en het samen vormen van producten en 
innovaties. Op een platform hebben anderen de mogelijkheid om toe te treden en mee te doen. En op een 
platform ontstaat interactie tussen partijen, die elk vanuit hun eigen expertise aan een vraagstuk bijdragen.  

Door de open structuur biedt een platform transparantie. Partijen zijn van elkaar op de hoogte, interacteren 
met elkaar en delen onderling ideeën. Dit zorgt ervoor dat kenniscirculatie en samenwerking er gemakkelijk 
plaats kunnen vinden. Door de open vorm sluit een platform beter aan op de veranderende aard van innovatie 
dan andere samenwerkingssystemen. Bovendien maakt het de inwoner aanzienlijk gemakkelijker om aan te 
sluiten en mee te doen. Daarnaast zijn platforms door de toegankelijkheid bijzonder geschikt voor cross-
sectorale thema’s: via de transparante structuren kunnen ver uiteenlopende partijen elkaar bereiken. Een 
nadeel van het systeem is dat het door de openheid lastig is om ongewenste partijen toegang te ontzeggen.  
De grote mate van interactie maakt het ook moeilijk om gericht te kunnen sturen of grote wijzigingen aan te 
brengen. 
 
Goede voorbeelden  

Voorbeelden van geslaagde platformen zijn de Apple Appstore (hardware, besturingssoftware en marktplaats), 
en Autodesk Spark (hardware: materialen, printtechnologie, drivers en besturingssoftware; software: 3D-
ontwerpsoftware en marktplaats voor uitwisselen van 3D-modellen): zij hebben hardware en software 
geïntegreerd tot een platform waarbij ontwikkelaars toepassingen kunnen maken, zonder zich druk te maken 
over hoe de onderliggende technologie werkt. Ze hebben gezorgd voor een versnelling in hun markten. 

Deze platformen kunnen op verschillende plekken worden gebouwd waar nieuwe kruisverbanden nodig zijn:  

 rond technologiegebieden (waar kennis en competenties gebundeld worden of geïntegreerd worden); 

 rond infrastructuren (zoals internet, wegen, energiegrids, waternetwerken, warmtenetwerken, 
gebouwen);  

 rond regio’s (steden, wijken, landelijk gebied);  

 rond (ambitieuze) maatschappelijke speerpunten (zoals gezond leven, duurzame leefomgeving). 

Platformen kunnen voortbouwen op bestaande kiemen. Vaak is dan wel een verbreding nodig, een uitbreiding 
bijvoorbeeld voor wat betreft toegankelijkheid. Via platformen kan ook worden gestuurd op meer integrale 
innovatiethema’s. Bijvoorbeeld leefbare steden (langer gezond en veilig thuis wonen) en in de agro & food gaat 
het om toepassing van big data, precisielandbouw, duurzame voedselproductie en nieuwe (maatschappelijke) 
verdienmodellen.  

De twee kanten van platformen laten direct de uitdagingen zien voor de provincie. Aan de ene kant 
organiseren platformen focus en massa door op schaal te organiseren via standaardisatie, integratie en 
bundeling. Vanuit vele kleine lokale initiatieven bezien, betekent dit schaal en reductie van wildgroei. 
Tegelijkertijd is er aan de andere kant van het platform volop ruimte voor diversiteit en pluriformiteit, 1000 
bloemen laten bloeien, en uiteindelijk worden zo via kleinere innovaties succesvolle product- en 
dienstencombinaties gevonden. Vanuit grote spelers bezien, betekent dit dat hun technologieën, producten of 
infrastructuren open gemaakt worden zodat anderen er (kleinere en hele andere) toepassingen op kunnen 
ontwikkelen. 
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Schema 1, weergave van platforms met aanverwante partijen 

 

Een belangrijk kenmerk van een levend laboratorium is dat kennis en kunde voldoende toegankelijk zijn. Dat 
betekent dat er voldoende toegankelijke ontwikkelgereedschappen voorhanden zijn: relatief eenvoudig 
bruikbare middelen waarmee laagdrempelig kan worden geïnnoveerd op basis van het platform. Deze 
gereedschappen en basisbouwstenen zijn op diverse manieren in elkaar te zetten en te combineren en kunnen 
de basis vormen voor innovaties in talloze domeinen (denk aan: lerende algoritmes, precisietechnologie).  

Samengevat vormen de volgende hoofddimensies de basis van Brabant als living lab:   

1. Quadruple helix: betrekken van gebruikers/consumenten/burger.  
2. Open omgeving met ruimte om te innoveren o.a. door ruimte in regelgeving, proeftuinen, 

experimenten. 
3. Ruimte om te ‘klooien’: verbinden van ‘makers’, ‘doe-het-zelvers’ en ‘knutselaars, kunstenaars, 

ontwerpers’ met de hightech en wetenschappelijke/academische kennis. 
4. Diffusie van kleinschalige lokale initiatieven van onderop, o.a. door opschaling en verspreiding, lessen 

leren, netwerken versterken.  
5. Verbinden van groot met klein, schaal en massa met diversiteit, dwars door sectoren en instituties 

heen. Hierin kunnen platformen een belangrijke rol spelen. Ze vormen een nieuwe basis waarop 
partijen hun samenwerking bouwen en coördineren. 
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5. Next Steps in het innovatiebeleid  

Brabant heeft de afgelopen decennia succes gehad met de sterke samenwerking in de ‘triple helix’ tussen 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze structuur behoeft, zoals beschreven in het voorgaande, naar 
de toekomst een versterking met een vierde pijler: de burger (inwoner, consument, eindgebruiker). De syner-
gie tussen de vier pijlers, de quadruple helix, bepaalt de toekomst van de regio, het zorgt voor versnelling van 
innovaties op een breed economisch en maatschappelijk terrein. 

Voor de individuele stakeholders is het vaak lastig om de samenwerking op te starten en te gaan bouwen aan 
een platform. De provincie kan daarin een belangrijke faciliterende rol op zich nemen door de vorming van 
platformen te bevorderen rond de hierboven genoemde kernen.  

Voor Brabant liggen die onder andere:  

 op het gebied van technologische competenties en kennis; enabling technologies die de basis vormen 
voor talloze innovaties in diverse domeinen. Bij die enabling technologies horen ook kennisintensieve 
investeringen en het voortdurend opbouwen en onderhouden van skills; 

 op het gebied van verduurzaming: een nieuwe generatie energienetwerken, waarbij ook woningen 
energieproducerend kunnen zijn en warmtenetwerken en windenergie de gasinfra gaan vervangen; 

 op het gebied van mobiliteit en gezondheid: bereikbaarheid, transport en logistiek, openbaar vervoer 
in buitengebieden, leefbaarheid van de binnensteden; 

 op het gebied van moderne landbouw en modern landschap (o.a. aanpak leegstand VAB’s). 

Het provinciale beleid kan op deze manier complementair zijn aan het beleid van de nationale overheid 
(investeren in kennisintensief onderzoek in topsectoren) en het Europese (investeren in meer fundamenteel 
onderzoek). Hoe ontwikkelt de quadruple helix zich nu succesvol in de praktijk? We beschouwen in dit 
hoofdstuk de vier pijlers van een sterk Brabant en identificeren per pijler de ‘next steps’ 

 Bedrijven 

 Overheden 

 Kennisinstellingen 

 Burgers 

Per pijler wordt wat meer ingegaan op de meer specifieke rol die de provincie zou kunnen spelen. En voor de 
aanzet naar een Brabants beleidskader verwijzen wij naar de schematische ordening in de bijlage.   

In dit advies hebben we enkele kansrijke kiemen geïdentificeerd die een vertrekpunt kunnen zijn voor verdere 
stimulering van sociale innovatie. In een vervolgadvies kan dit verder worden uitgewerkt.  

Wezenlijke constateringen binnen het advies luiden als volgt:  

- Focus op maatschappelijke indicatoren (ook voor belangrijke uitvoeringsorganisaties als de BOM). 
- Werk beleidsdomein overstijgend: verbind ruimte, innovatie en economie, zorg, energie, enz. 
- Neem maatschappelijke ambities en outcome als uitgangspunt voor beleid i.p.v. inputfinanciering met 

focus op R&D en kenniswerkers alleen. 
- Bezie campussen breder dan enkel high tech. Bekijk hotspots, living labs, proeftuinen en hubs breder 

en verrijk deze met bijv. eindgebruikers. 
- Wees alert op inclusiviteit en toegankelijkheid van toekomstige ‘smart cities’. 
- Heb aandacht voor kennisverankering, lerend vermogen, diffusie en in bepaalde gevallen opschaling 

van lokale initiatieven (bijv. door burgers). 

 

BEDRIJVEN  

Om de noodzakelijke Nxt Stp te maken kunnen bedrijven meer inzetten op cross-sectorale samenwerking en is 
het steeds meer van belang eindgebruikers actief te betrekken bij het omzetten van ideeën in nieuwe producten.  

Om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en veranderende marktomstandigheden kunnen bedrijven 
meer samenwerken en bovendien met andere spelers uit nieuwe markten. Platformen kunnen in onze visie  
een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van die samenwerking. Daarnaast zien we dat bedrijven kunnen 
profiteren van het actief betrekken of helpen van eindgebruikers, om ‘hun’ ideeën verder te brengen en om te 
zetten in producten en levensvatbare verdienmodellen. Het inspelen op ‘grand challenges’ (grote 
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maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid) leidt tot nieuwe 
businessmodellen en is van groot belang om als Brabant economisch sterk te blijven. Om daadwerkelijk tot 
cross-sectorale samenwerking te komen, is het noodzakelijk de kennisdeling tussen MKB-ondernemers te 
verbeteren.  

De urgentie voor samenwerking tussen bedrijven is hoog: wereldwijd worden concurrerende initiatieven 
ontwikkeld die de markt kunnen gaan bepalen (denk maar aan technologieën uit de Verenigde Staten of 
China). Degene die voorop loopt en de standaarden zet, heeft de meest gunstige positie in de (maak)industrie 
van de toekomst. Dit vraagt om een alerte blik vanuit Brabant, met een focus op samenwerking van (MKB)  
bedrijven.   

Het doel van deze samenwerking is om uiteindelijk snel en flexibel te kunnen produceren en daarmee in te 
kunnen spelen op de wensen van klanten. Om daadwerkelijk tot cross-sectorale samenwerking te komen, is het 
noodzakelijk de kennisdeling tussen MKB-ondernemers te verbeteren. MKB’ers geven zelf aan dat 
innovatiepotentieel onbenut blijft, doordat bedrijven elkaar niet weten te vinden. Huidige initiatieven tot 
kennisdeling binnen sectoren (o.a. Huis voor de Logistiek) zijn zeer waardevol, maar vragen om aanscherping 
om tot kenniscirculatie tussen sectoren te komen. Een bredere aanpak – waarbij bedrijven uit verschillende 
sectoren bij elkaar worden gebracht – is gewenst. Dit kan in de praktijk gerealiseerd worden door bedrijven op 
een beurs samen te brengen. Door innovatieve MKB’ers uit allerlei sectoren bij elkaar te brengen, ontstaat 
kennisdeling over sectoren heen. En dit kan weer leiden tot verrassende nieuwe productinnovaties.   

Bij steeds meer bedrijven dringt het besef bovendien door dat niet alleen onderlinge samenwerking, maar het 
betrekken van de eindgebruiker een minstens zo belangrijke succesfactor is in het toekomstige ecosysteem. 
Wij verwijzen naar de enorme marktwaarde van bedrijven als Google, Uber en Facebook: zij weten wat de 
gebruiker bezighoudt en bouwen een relatie op met hem of haar.   

Gebruikers kunnen in het gehele proces van idee tot marketing een rol spelen. Ze kunnen ook zelf de aanbieder 
worden, bijvoorbeeld van taxiritten, hotelovernachtingen, financiering en energie. Deze zogeheten 
deeleconomie neemt snel in betekenis toe.  

Ondernemers die erin slagen zich succesvol te verbinden met hun eindgebruikers, zullen het meest succesvol 
zijn. Het aantal gebruikers van producten en diensten bepaalt de waarde in het ecosysteem. Ook de verbinding 
tussen bedrijven onderling is een succesfactor voor nieuwe innovaties. Hierbij gaat het ook om de koppeling 
tussen kleine, startende bedrijven en grote, gevestigde innovatoren. In toenemende mate komt innovatie van 
kleine bedrijven / start ups (zogeheten launching spots). Ze zijn wendbaar, kunnen een gerichte focus 
aanbrengen en functioneren vaak op een grote passie van de betreffende ondernemer(s). Nadat de eerste 
successen achter de rug zijn, ontbreekt het deze bedrijven echter aan de benodigde financiën en vaardigheden 
om door te groeien. In veel gevallen sterven ze zo een vroege dood. Hier is een rol weggelegd voor grote, 
globale bedrijven, die als landing spot voor de doorgroeiende start-up kunnen dienen. In Noord-Brabant kan 
het bijv. gaan om bedrijven als Philips, DAF en ASML. De samenwerking kan bestaan uit o.a. coaching, 
partnering (het uitwisselen en aanbieden van benodigde vaardigheden), maar ook overname. Op die manier 
helpen grote spelers en startende bedrijven elkaar om te innoveren in de eigen regio.  

Daarnaast bieden maatschappelijke vraagstukken extra marktkansen voor bedrijven. Denk aan thema’s als 
gezond en veilig ouder worden, de energietransitie, veiligheid of slimme mobiliteit. Het succesvol werken aan 
deze thema’s vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en technologische innovaties, die 
ontstaan vanuit een ander systeem (gekoppeld aan maatschappelijke initiatieven). Sterker nog, het inspelen op 
‘grand challenges’ (grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid) biedt 
ook nieuwe economische kansen en is nodig om Brabant economisch sterk te houden. Kansrijk zijn in dit 
perspectief vooral de locaties/campussen waar de koppeling wordt gemaakt met de initiatieven van inwoners. 
In dat opzicht is in Eindhoven een locatie als Strijp-S op langere termijn mogelijk concurrerender dan de High 
Tech Campus, hoe belangrijk deze ook is als icoon van de maakindustrie in de Brainport regio. 

Wat betreft de ondersteuning van innovatieve bedrijven, dient de overheid oog te hebben voor het complete 
palet aan ondersteuning. Het gaat hier om een respectvolle houding richting bedrijven. Dat betekent: meer dan 
enkel financiering beschikbaar stellen. Investeer ook in de ontwikkeling van bedrijven door belemmerende 
regelgeving weg te nemen, benodigde publieke kennis beschikbaar te stellen of budget toe te kennen om 
personeel op te leiden. In sommige gevallen is het organiseren van een bedrijvenbeurs, waar innovatieve 
ondernemers elkaar kunnen treffen, vele malen effectiever dan het toekennen van grote sommen geld. 
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Ondernemers uit het MKB hebben dit zelf aangegeven: praktische wensen (advies over regelgeving, 
ondersteuning voor bedrijfsbezoeken) gaan in veel gevallen boven financiering.  

Next Steps 

- Versterken van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven (in verschillende sectoren). 
- Samenwerkingsverbanden realiseren in verbinding met de eindgebruiker. 
- Blijven inzetten op kennisvalorisatie en op campussen die verbonden zijn met de lokale 

‘broedplaatsen’. 
- Organiseren van beurzen voor MKB-bedrijven uit alle sectoren om tot kenniscirculatie te komen. 
- Verstrekken van fondsen vanuit (provinciale) overheid voor innovatie. 

Kiemen 

- Spark Innovation Campus  
- Brainport Healthy Living Lab  
- Brainport Industries Campus  
- Fuji Open Innovation Hub  
- Amber Mobility  

Acties  

 Verken de mogelijkheden van het instellen van platforms die schaal en diversiteit combineren met 
levensvatbare verdienmodellen. Bijvoorbeeld een platform voor de Brabantse Robotagenda. 
Platformen bieden mogelijkheden om samenwerking tussen verschillende spelers te ondersteunen. 
Toepassingen zijn uiteenlopend van in de hightechindustrie (industriële platformen gebaseerd op 
hardware en standaarden) tot maatschappelijke platformen en deel-platformen zoals Airbnb, Peerby, 
WeDelen, crowdfunding (mogelijk onderdeel in vervolgadvies BA). 

 Kom tot een prioritering van een aantal kansrijke cross-sectorale innovaties die het gemeentelijke 
niveau overstijgen en Brabantbreed relevant zijn of prioriteit hebben (vervolgadvies aan BA). Dat 
betekent ook dat ze verschillende beleidsterreinen van de provincie raken (bijvoorbeeld: innovatie, ict 
en zorg, sociale veerkracht, mobiliteit en inrichting leefomgeving en binnensteden, verduurzaming en 
woningbeleid). 

 Zorg voor actieve kennisdeling tussen de diverse experimenten en innovaties. Creëer daarvoor een 
kennisbank en organiseer uitwisselingsbijeenkomsten. 

 Organiseer een (jaarlijkse) beurs voor MKB’ers, waar innovatieve ondernemers uit allerlei sectoren 
welkom zijn. Doel van de beurs is om kenniscirculatie over sectoren heen te realiseren.  

 Faciliteer het MKB dat geld, middelen en slagkracht mist en moeite heeft zijn weg te vinden in een 
wirwar van regelingen en dat - meer dan grote ondernemingen - worstelt met de nieuwe vormen van 
samenwerking en vernieuwing. Sluit met de regelgeving voor de provinciale fondsen (via de BOM) 
hierbij aan. 

 

OVERHEDEN 

Overheden hebben de taak om het innovatieklimaat voor bedrijven en burgers te stimuleren en de juiste 
randvoorwaarden te scheppen. Door een inspirerende leiderschapsrol te pakken, kan de overheid partijen 
aanzetten tot innovaties die bijdragen aan de gewenste lokale ontwikkelingen. Faciliteren van ruimte voor 
innovaties van onderop en zorgdragen voor creativiteit en flexibiliteit in regelgeving is hierbij een voorwaarde.  

Een belangrijk deel van de maatschappelijke innovaties raakt direct het beleid en de dienstverlening van de 
overheid zelf. Initiatieven van burgers en bedrijven zouden dit kunnen versterken. Diverse overheden zijn bezig 
om met open data en digitale infrastructuren (smart cities) hun dienstverlening te optimaliseren en verbeteren. 
Een goede ontwikkeling, mits deze zorgvuldig en in brede samenhang wordt uitgevoerd.   

Overheden hebben een belangrijke rol als aanjager van innovatie, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. 
Dit komt tot uiting via een financierende, maar ook faciliterende rol.  
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Ruimtelijk beleid en innovatiebeleid gaan hand in hand: innovaties hebben impact op de leefomgeving en 
andersom. Innovaties spelen zich af in de fysieke ruimte, lokaal. Leegstand in de binnensteden, vrijvallende 
kantoorpanden en oude fabrieksterreinen bieden mogelijkheden tot vernieuwing van de inrichting van de 
leefomgeving, de verhouding tussen wonen en werken, huisvesting en bedrijfsleven. Om steden aantrekkelijker 
te maken, is creativiteit en flexibiliteit nodig, ook in regelgeving. 

Deze creativiteit en flexibiliteit kunnen tot uiting komen in ‘smart city’-projecten. Om een succesvolle smart 
city op te zetten, dienen overheden de toegankelijkheid en openheid in het oog te houden. In hoeverre is een 
smart city bereikbaar voor inwoners en maatschappelijke partijen, die er hun ideeën op kwijt willen? Grote 
steden kunnen onderling procesafspraken maken over dit thema, waarbij het digitale eigendom aan de orde 
komt (wie beheert de data, van wie is het IP?).  

Innovatieprocessen kunnen verbeterd worden door vanuit de overheid een ‘lerende agenda’ op te zetten. Dit 
betekent dat de overheid op verschillende innovatiethema’s – zoals valorisatie of opschaling – een leercyclus 
kan organiseren. Wat werkt er wel en wat werkt er niet? Via de leercyclus reflecteren partijen op hun 
innovatiebeleid en verbeteren ze zich continu. Zo’n lerende agenda kan opgezet worden rond verschillende 
partijen (een combinatie tussen bedrijven en kennisinstellingen, zoals het Platform betatechniek), maar ook 
binnen een organisatie (het leren van innovatie binnen de provincie zelf). Door een bredere beleidsbenadering 
te hanteren – die naast HBO en WO ook het MBO en MKB belicht – wordt het Brabants innovatiepotentieel 
bovendien nog veel beter benut.  

De (provinciale) overheid doet er goed aan om haar huidige innovatiefondsen onder de loep te nemen. In 
hoeverre richten deze fondsen zich op kenniscirculatie tussen partijen, naast de financiering van afzonderlijke 
spelers? De eerste categorie fondsen kan het verschil maken. Samen met de valorisatieprogramma’s

13
 kan met 

deze fondsen kenniscirculatie tussen organisaties gestimuleerd worden, zodat innovaties sneller gaan en 
gemakkelijker kunnen worden opgeschaald. Kenniscirculatie vindt in de praktijk nog maar weinig plaats, zo 
geven kennisinstellingen en bedrijven aan. Voor de kennisinstellingen en bedrijven zelf is het lastig hier iets aan 
te veranderen. Zij missen het overkoepelende overzicht en de benodigde tijd. De overheid heeft de 
uitgesproken rol om deze taak op te pakken en de link met de samenleving te leggen.  

De samenleving heeft de kans ambitieuze doelstellingen te realiseren op maatschappelijke terreinen als 
energie, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Dit kan zij effectief en efficiënt doen door de energie van 
burgers en bedrijven maximaal te benutten en te ondersteunen. Op deze manier kan een hefboom ontstaan 
waarbij overheidsinvesteringen een veelvoud aan inzet losmaken bij bedrijven en burgers. 

Nieuwe dienstverlening, waarbij platformen een belangrijke rol spelen, brengt vaak vragen met zich mee over 
monopolisering, toegankelijkheid en verantwoordelijkheden. De overheid kan bewaken dat er een voldoende 
gelijk speelveld bestaat, met toegang voor andere bedrijven en burgers. Ook kan zij erop toezien dat bedrijven 
hun verantwoordelijkheid nemen als werkgever, ook wanneer zij nieuwe vormen van samenwerking met 
inwoners aangaan. Discussies rond taxi- en hoteldiensten vormen hiervan een prangend voorbeeld.  

Een ander risico is dat de overheid een te grote rol aan de eindgebruiker toekent. In essentie is het aan te 
moedigen om de eindgebruiker te betrekken. Maar wanneer deze teveel ruimte krijgt, kan een situatie 
ontstaan waarbij enkele enthousiaste inwoners het complete beeld bepalen. Ook bestaat het gevaar dat 
inwoners – die niet op de hoogte zijn van de allernieuwste technologische ontwikkelingen – een te grote 
verantwoordelijkheid krijgen. Nieuwe ontwikkelingen, die vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen 
worden aangedragen, kunnen vervolgens worden ondergesneeuwd. De overheid heeft hierin een rol, als 
scheidsrechter.   

Nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers vragen om nieuwe 
innovatieve (coöperatieve) contractvormen en regelgeving. Ook op dit vlak kan de overheid faciliterend zijn. 
Het kan daarnaast lonen om als overheid een brede focus aan te houden. De afgelopen jaren heeft het 
provinciaal beleid zich toegespitst op het ‘hogere segment’, met een focus op topclusters en daarbinnen op de 
koploper (MKB)bedrijven. Dit terwijl in Brabant 90% van de bedrijven onder het MKB valt en het merendeel 
van de opleidingen uit MBO/HBO bestaat. Door het MKB en MBO nadrukkelijker in het (provinciaal) beleid op 
te nemen, kan een nog groter innovatiepotentieel benut worden.  

                                                           
13

 In Brabant lopen de programma’s Bright Move (Zuidoost-Brabant), Ondernemerslift+ (Noordoost-Brabant) en 

    Starterslift (Midden- en West-Brabant). 

http://www.brightmove.nl/brightmove
http://www.ondernemersliftplus.nl/
https://www.starterslift.nl/
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Veel, met name grotere, steden willen aan de slag met het ‘smart city concept’. Het gaat daarbij om de uitrol 
van nieuwe digitale infrastructuren, inclusief smart energy grids en nieuwe generatie mobiele netwerken. 
Daarnaast is er veel aandacht voor open data. Er worden binnen smart cities nieuwe technologieën uitgerold, 
die de basis zullen vormen voor talloze producten en diensten, ook die met een publiek karakter of nutsfunctie. 
Hoe kan de overheid maatschappelijke waarden bewaken terwijl het tegelijkertijd steeds minder eigenaar is 
van en zeggenschap heeft over de infrastructuren van de toekomst? De aandacht voor sociale innovaties en 
toegankelijkheid van deze nieuwe digitale infrastructuren is essentieel.  

Next Steps 

- Richting geven: bedrijven, kennisinstellingen en inwoners uitdagen tot innovaties. 
- Smart city projecten toegankelijk maken voor inwoners en MKB (open platform). 
- Procesafspraken maken tussen steden omtrent eigendomsrechten smart city projecten. 
- Concrete initiatieven faciliteren via inkoop en ‘right to challenge’. 
- Organiseren van een leercyclus via een ‘lerende agenda’. 
- Breder benaderen van het economisch en innovatiebeleid: ook aandacht voor MBO en MKB. 

Kiemen 

- Woonconnect  
- Living Lab Stratumseind  
- Brabantse Energie Alliantie 2.0, zie kader hieronder 
- Brainport Smart District  
- Mind the Gap  

 

Eén van de 5 versnellingspaden in het kader van de Brabantse Energiealliantie 2.0 is ‘Sustainable 
Energyfarming’. Als onderdeel daarvan wordt een stevige impuls gegeven aan het opwekken van duurzame 
energie (collectief zon-pv). Door actief in te zetten op de regeling ‘Asbest eraf en Zon erop’ worden boerderijen 
energieleveranciers voor hun omgeving. En tevens biedt dit de kans om de nieuwste Brabantse zon pv-
technologie, bedacht bij Solliance, letterlijk uit te rollen op ca. 3.000 staldaken. Hier kan concreet worden 
gemaakt dat Brabant ‘testomgeving is voor de wereld van morgen’. 

 
Acties  

 Breng een bredere focus aan in beleid; naast het topsegment (topclusters, koplopers) ook meer 
aandacht voor het bredere MKB en de verbindingen  naar mbo en hbo.  Dit kan o.a. door middel van 
valorisatieprogramma’s en het aanpassen van de voorwaarden van provinciale innovatiefondsen.  

 Organiseer een ‘lerende agenda’: een leercyclus over innovatie tussen of binnen partijen.  

 Zorg voor meer verbinding tussen de ontwikkeling van zogeheten ‘smart cities’ en de gewenste 
maatschappelijke innovaties. Zorg dat smart cities ondersteunend worden en voldoende ruimte bieden 
aan participatie, open data en kleinschalige initiatieven die overheidsdiensten kunnen versterken en 
aanvullen. Bevorder de samenwerking tussen de grote steden en de omliggende gemeenten, zodat 
smart cities-initiatieven elkaar kunnen versterken in plaats van langs elkaar heen werken en mogelijk 
incompatibel zijn of de samenwerking tussen gemeenten op den duur belemmeren. 

 Stel de ruimtelijke wensen (schone lucht, VAB’s) meer centraal bij het aanmoedigen van nieuwe 
innovaties (mobiliteitsinnovaties kunnen de inrichting van binnensteden aanzienlijk veranderen). 

 Haak aan op de campuslocaties van de toekomst: locaties waar het prettig is om te verblijven (fijne 
ruimtelijke omgeving met historisch erfgoed) en waar sociale en technologische innovatie elkaar 
ontmoeten. Voorbeelden zijn de spoorzonegebieden (bijv. Tilburg), Strijp S in Eindhoven en de 
Leerfabriek in Oisterwijk.  

 Treed als scheidsrechter op in open innovatieprocessen: let op dat innovatieplatformen voldoende 
toegankelijk zijn voor alle partijen, waarbij het risico wordt meegewogen dat de eindgebruiker teveel 
ruimte krijgt.  
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 Start het debat over een nieuwe innovatie-infrastructuur voor ‘één groot Brabants living lab’ (zie 
verder hoofdstuk 5). 

 

KENNISINSTELLINGEN 

Kennisinstellingen worden meer hybride en komen uit de ‘ivoren toren’. Ze spelen een belangrijke rol in het 
verankeren van kennis die in de regio aanwezig is en doen dit door lokale initiatieven en ideeën van inwoners te 
verbinden aan regionale opleidingen.  

De afgelopen jaren hebben kennisinstellingen hun samenwerking met bedrijven flink verstevigd. Er zijn talloze 
samenwerkingsprojecten ontstaan en men heeft meer geleerd dezelfde taal te spreken. Toch zitten veel 
kennisinstellingen nog in een ‘ivoren toren’. Kennisinstellingen hebben een belangrijke rol in het verankeren 
van kennis die in de regio aanwezig is, het systematisch werken zorgt voor kennisopbouw en validering van 
soms vluchtige experimenten door bedrijven en burgers. Kennisinstellingen zijn daarom een onmisbare pijler 
van de lokale ‘textuur’. 

Toch is kenniscirculatie binnen en tussen kennisinstellingen voor verbetering vatbaar. Kenniscirculatie loopt op 
dit moment onvoldoende, grotendeels vanwege een gebrek aan financiering. Om kennisinstellingen beter op 
elkaar ingespeeld te laten raken en de aanwezige informatie met elkaar te verbinden, kan publieke financiering 
uitkomst bieden. Via de financiering kunnen kennisnetwerken worden opgezet om innovaties onderling te 
delen en met de maatschappij te verbinden.  

Ook is het noodzaak dat kennisinstellingen de Brabantse burger ‘leren innoveren’. Door innovatieve methodes 
van denken en ondernemen aan te leren, kan een nog groter innovatiepotentieel in de Brabantse samenleving 
worden aangeboord. Daarnaast zijn ‘skills’ die tot innovatie leiden – zoals analyseren, interpreteren, 
communicatie en creativiteit – van groot belang om als werknemer goede arbeidsperspectieven te behouden 
in een veranderende arbeidsmarkt. SER Brabant gaat daar in haar nog uit te brengen advies ‘Toerusten en 
Innoveren’ (najaar 2017) nader op in.  

Naast financiering kan de overheid kennisinstellingen meer ruimte bieden om in te spelen op maatschappelijke 
veranderingen. Door kennisinstellingen financiële voordelen te geven wanneer ze de samenwerking met de 
maatschappij opzoeken, kan de (provinciale) overheid kennisinstellingen ertoe verleiden uit hun schulp te 
kruipen.  

In de regio zijn al talloze kenniscentra ontstaan, door bundeling van krachten en veelal voortbouwend op de 
oude restanten en lokale industrie, zoals rond meubels en textiel. Hier is al meer aandacht voor ambachtelijke 
en praktische kennis en de aansluiting met regionale opleidingen. Ook zijn er enkele fablabs in de regio waar 
burgers kunnen ‘knutselen’ en hun ideeën kunnen uitwerken. Een fanatieke groep doe-het-zelvers wordt hier 
door aangesproken. 

Kennis en competenties zijn belangrijke bouwstenen voor innovatie. Een opgeleide en bekwame bevolking is 
een essentiële succesfactor voor innovatie en nieuw ondernemerschap. Lerend vermogen is de kern van onze 
economie. Kennisinstellingen vormen een belangrijke bron van kennis, het valideren van onderzoek en zijn 
tegelijkertijd een verankering van die kennis in de regio. Ze hebben een borgende functie in een steeds 
vluchtiger wereld. 

Hierbij is niet alleen academische kennis van belang, maar ook praktische vaardigheden en ervaringskennis. Dat 
betekent naast diepgaand en langdurig onderzoek (R&D) ook lokaal knutselen, experimenteren en 
ambachtelijkheid. Bovendien is samenwerking tussen high tech en high touch nodig: producten en diensten die 
gebruikers beter gaan begrijpen. Technologie kan niet zonder sociologie om tot succesvolle innovaties te 
komen. Dit alles betekent dat er verregaande samenwerking nodig is tussen kennisinstellingen: vanuit de hoek 
van technologie en van samenleving, vanuit de hoek van theoretische academische kennis en praktische 
vaardigheden en technieken zoals die in fablabs terug zijn te vinden. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om het werken op inspirerende plaatsen midden in de stad, waar de oude industrie 
en nieuwe technologie samenkomen. Denk daarbij aan Strijp S Eindhoven of de Leerfabriek in Oisterwijk. Op 
deze plaatsen kunnen ‘fablabs’ en experimenteerruimten worden ingericht, waar de kennisinstellingen en 
inwoners elkaar ontmoeten. Hier kunnen nieuwe ideeën ontstaan en wordt wetenschappelijke kennis 
gekoppeld aan lokaal ‘klooien en knutselen’. 
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Next Steps 

- Ontwikkelen van hybride kennislocaties, waar technologische, sociale en economische principes 
samenkomen (eerste voorbeeld: JADS, ’s-Hertogenbosch). 

- Financieel stimuleren van kennisinstellingen om te bewegen richting hybride kennislocaties (rol voor 
de overheid).  

- Verbinding maken met decentrale broedplaatsen, meer delen en toegankelijk maken van technologie. 
- De verbinding zoeken met ondernemers, ook buiten de regio. 
- Verbinding zoeken tussen cross-sectorale kansgebieden en opleidingen/beroepen van de toekomst. 

Kiemen 

- JADS Academy of Data Science  
- MAD LAB / MAD Emergent Art Center 
- TNO / Holst Centre 
- Leerfabriek Oisterwijk  
- Living Lab Biobased Brazil  
- Werkplaats de Gruyter 

Acties  

 Bouw en versterk een infrastructuur die innovatie ondersteunt zoals fablabs en innovatiehubs rond 
kenniscentra, waar burgers en bedrijven met elkaar in aanraking komen en ideeën kunnen helpen 
omzetten in producten en diensten, innovaties. Het Midpoint 3D Lab is hier een geschikt voorbeeld van.  

 Stel een netwerk van coaches samen die kunnen helpen bij ondernemerschap, het vinden van de juiste 
subsidies, ingangen in netwerken en contacten.  

 Schep ruimte, ook via het Rijk, om kennis- en onderwijsinstellingen te faciliteren bij het inspelen op 
nieuwe cross-sectorale kansgebieden.  

 Heb speciale aandacht voor betrokkenheid van minder opgeleide burgers, om te voorkomen dat er een 
tweedeling ontstaat (innovatie is niet alleen een feestje voor de hoger opgeleiden of een selecte groep 
topbedrijven). Dat betekent onder andere: expliciete aandacht voor de toegankelijkheid van faciliteiten 
en platformen. 

 Ontwikkel gereedschappen zoals: modelcontracten voor coöperatieve samenwerkingsvormen, open 
source hardware en software, kennisbanken, etc. 

 Stimuleer kenniscirculatie (uitwisseling van kennis tussen kennisinstellingen) via publieke fondsen.  

 Moedig kennisinstellingen aan om richting de maatschappij te bewegen via financiële impulsen vanuit 
de publieke zaak. Bijvoorbeeld in de vorm van financiering, voor kennisdeling met de maatschappij op 
inspirerende locaties als Strijp S.   

 

BURGERS  

Inwoners worden steeds zelfbewuster en laten steeds vaker hun stem horen. Niet elke inwoner is echter even 
fanatiek. Daarom dient er een omgeving te zijn die iedere inwoner toegang biedt tot nieuwe technologieën en 
waar ideeën kunnen worden omgezet in producten. Net als dat er voldoende opleidingsmogelijkheden voor de 
inwoner beschikbaar zijn om zich te bekwamen met de benodigde ‘skills’.  Zodat de bijdrage van inwoners aan 
innovatie volledig tot wasdom komt.   

De afgelopen jaren is de inwoner een stuk zelfbewuster geworden. Hij heeft beschikking over meer middelen 
en mogelijkheden om zijn stem te laten horen en samen te werken, zich te organiseren en initiatieven te 
starten. Dit zien we terug in de vele burgerinitiatieven op het gebied van energieproductie (energiecollectiva), 
op sociale media gebaseerde discussiefora en deelplatformen (elkaar helpen, spullen uitlenen, etc.). 
Initiatieven op het gebied van energie, wonen, zorg en duurzaamheid (zoals de Zonnewijde en het Ecodorp 
Boekel) zijn hiervan voorbeelden. 

Deze initiatieven zouden met professionele ondersteuning kunnen worden versterkt en versneld. Door meer 
coördinatie kan wildgroei voorkomen worden. Het lerend vermogen van de regio zou aanzienlijk kunnen 
worden versterkt als gemeenten grensoverschrijdend van elkaar gaan leren, kennis uitwisselen en lokale 
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innovaties verspreiden (in de economie wordt gesproken van een ‘diffusieprobleem’ een nieuwe vorm van 
marktfalen t.o.v. R&D) en waar mogelijk opschalen. De provincie zou hierin een belangrijke rol kunnen 
oppakken. 

Toch zijn niet alle inwoners even fanatiek. Om het maximale potentieel te kunnen benutten, is het belangrijk 
dat inwoners over voldoende competenties beschikken (kennis en vaardigheden) en toegang hebben tot 
nieuwe technologieën. Er dient een omgeving te worden gecreëerd, waarbinnen de inwoner zijn of haar ideeën 
kan (laten) omzetten in producten en diensten. Zodat de inwoner tot haar recht komt en de energie van de 
samenleving volop benut wordt.  

Bovendien dient er voldoende aandacht te zijn voor de ‘achterblijvers’ onder inwoners. Groepen inwoners die 
langs de zijlijn staan en lastig mee kunnen doen, hebben ondersteuning nodig. Heb oog voor hen en betrek hen 
bij vernieuwende ontwikkelingen, bijvoorbeeld via onderwijs. Aandacht voor een inclusieve maatschappij, waar 
gezorgd wordt dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedraaien in de samenleving, leidt tot een krachtig 
geheel. Een stevige basis, die veel aankan. Groepen inwoners die langs de zijlijn staan en lastig mee kunnen 
doen, hebben ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld in het geval van chronisch zieken, werklozen of personen die 
de aansluiting missen met de maatschappij. In deze context is aandacht voor de omgang van ouderen met 
digitale technologie tevens belangrijk. Houd er rekening mee dat ook zij de technologieën begrijpen en er goed 
mee om kunnen gaan. 

In bepaalde gevallen is het heel wenselijk dat burgers meer taken zelf oppakken en aanvullend op wat 
overheden en bedrijven doen, een rol spelen. Niet iedereen zal dit doen, veel inwoners hebben het al druk 
genoeg. Toch is er momenteel een ontwikkeling gaande waarbij inwoners in toenemende mate regie over de 
eigen situatie nemen. Uit onvrede over de politieke situatie, die afwijkt van de eigen wensen, besluiten 
inwoners bepaalde (overheids)taken zelf uit te gaan voeren. Taken die de overheid in veel gevallen naast zich 
neer heeft gelegd en niet meer zal oppakken.  

Daarnaast is het zo dat veel ontwikkelingen tegenwoordig bij de burger beginnen, waarbij er niet eens een 
overheid aan te pas komt. Ideeën vanuit inwoners, uitgevoerd door inwoners. Een voorbeeld hiervan zijn de 
Brabantse zorgcoöperaties: inwoners die zelf zorg voor elkaar regelen, vaak sneller en goedkoper dan door de 
overheid.  

Goede opleidingsmogelijkheden zijn een absolute voorwaarde binnen deze ontwikkeling. Wanneer inwoners 
zich de juiste vaardigheden kunnen aanleren om te innoveren, zijn zij in staat zelf zaken op te pakken waarin de 
‘gevestigde orde’ (overheden, bedrijven) tekort schiet. Een ‘skills agenda’ kan hierbij uitkomst bieden: door 
inwoners de mogelijkheid te bieden een leven lang te leren en zich nieuwe skills aan te meten, blijft de 
economie en het bijbehorend innovatiepotentieel op peil.  

Tot slot zien we dat de opkomst van talloze nieuwe platformen en verdienmodellen kan leiden tot een ‘lock in’ 
van inwoners. Dit betekent dat inwoners vast komen te zitten in een bepaald platform en moeilijk in staat zijn 
over te stappen. Bovendien worden bepaalde infrastructuren door de ‘lock in’ minder toegankelijk. Dat dreigt 
met name rond de smart city-gerelateerde infrastructuur. De gebruikersvoorwaarden van de veelal 
Amerikaanse dienstverleners zijn hierbij leidend. Dit terwijl deze partijen maatschappelijke doelstellingen lang 
niet altijd voorop hebben staan.   

Ook andersom kan dit tot moeilijkheden leiden. Wanneer inwoners niet vastzitten maar juist teveel ruimte 
krijgen, ontstaat een ongelijk speelveld. Enkele enthousiaste inwoners zullen in dit geval het voortouw nemen 
en hun mening doorduwen. Er kan een situatie ontstaan van ongelijke verhoudingen, waarbij inwoners de 
grote verantwoordelijkheid bovendien niet kunnen dragen. Een gelijke verhouding tussen partijen is gewenst, 
waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen nieuwe technologieën aandragen die de inwoner niet kent gewenst. 
De overheid heeft hierin de rol van scheidsrechter, dienend naar het algemeen belang.   

Er lijkt zich steeds meer een tweedeling af te tekenen in de maatschappij, waarbij hoogopgeleid en 
laagopgeleid verder uit elkaar groeien. Dit is een thema dat aandacht vraagt van de overheid, in samenwerking 
met het bedrijfsleven en kennisinstellingen.  

Als het gaat om deze tweedeling, verdient de opkomst van de deeleconomie en de toenemende robotisering 

bijzondere aandacht: banen worden vervangen, zonder dat al duidelijk is wat ervoor in de plaats komt. 

Arbeidscontracten worden flexibeler, inkomen vluchtiger en onzeker en bepaalde groepen beschikken niet 

over de middelen en mogelijkheden om zaken ‘te delen’ (taxiritten aan te bieden en hun huis als hotel 



28 
 

beschikbaar te stellen bijvoorbeeld). Er moet goed gekeken worden hoe ook zij kunnen profiteren van de 

deeleconomie, bijvoorbeeld door de mogelijkheid producten te lenen of huren in plaats van te bezitten.  

Om de kennis en vaardigheden en de energie van burgers meer te benutten, is het belangrijk dat zij 
gemakkelijk binnen kunnen lopen bij potentiële partners die hun ideeën kunnen helpen vormgeven en 
omzetten in een product of dienst. Hierbij spelen de eerder genoemde fablabs (leer-, expertisecentra waar 
geprogrammeerd, geprint en geëxperimenteerd kan worden om dingen te maken) een belangrijke rol. Een 
aandachtspunt bij dit soort ‘consumer innovations’ is het diffusieprobleem, een vorm van marktfalen, omdat 
de gebruikers vooral gericht zijn op het oplossen van hun eigen probleem en individuele product en zich niet 
bekommeren om de exploitatie, opschaling en commercialisering van hun product of idee. Het ondersteunen 
van ondernemerschap en het zorgen dat anderen het stokje kunnen overnemen, is essentieel om ideeën om te 
kunnen zetten in economische meerwaarde. 

Next Steps 

- Open en toegankelijk maken van infrastructuren op het gebied van smart city.  
- Toegang afdwingen bij dienstverleners of gebruik maken van (eigen) open systemen.  
- Ondersteunen en faciliteren van inwoners die ideeën hebben. 
- Aandacht hebben voor en ondersteunen van inwoners die achterblijven (rol voor de overheid).  

Kiemen 

- ZonneWijde Breda 
- Ecodorp Boekel  
- Zorgcoöperatie Hoogeloon 
- Care Innovation Center West-Brabant 
- Herenboerderij Boxtel  
- Energiecoöperaties (o.a. MOED Tilburg, Energiek Moerdijk)  

Acties  

 Definieer maatschappelijke ambities (zoals die ten aanzien van de nul-op- de- meter woningen) en 
daag burgers en ondernemers uit om gezamenlijk met innovatieve oplossingen te komen. 

 Creëer een maatschappelijk investeringsfonds dat initiatieven kan helpen ontwikkelen van idee tot 
levensvatbaar en opschaling naar hele provincie. Vermaatschappelijk daartoe de BOM, ontwikkel 
maatschappelijke KPI’s waarop de BOM deze investeringen zou kunnen monitoren. 

 Besteed voldoende aandacht aan achterblijvers via maatschappelijke programma’s en initiatieven als 
‘Sociale Veerkracht’.  
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6. Het organiseren van continue innovatie   
 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat de wereld zeer snel verandert. Dit heeft effect op de 
interactie tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners, waarbij de laatste partij definitief tot 
de samenwerking is doorgedrongen. Kernvraag is wat het handelingsperspectief is voor de provincie en haar 
stakeholders om ‘Brabant één groot living lab’ in de praktijk te brengen en de continuïteit en succesfactoren 
van innovatie te waarborgen. In deze innovatie-agenda presenteren we onze voorstellen waarmee de provincie 
nieuwe mogelijkheden voor de inwoners en bedrijven van Brabant kan versnellen en versterken.   
 
Voor de toekomst van Brabant als plaats van innovatie zijn nieuwe verbindingen nodig tussen burgers, 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Innovaties die niet enkel de concurrentiekracht van bedrijven 
versterken, maar die bovenal ten goede komen aan de samenleving, aan de inwoners van Brabant. Grote 
maatschappelijke opgaven rond mobiliteit, leefbaarheid, arbeid & onderwijs, gezondheid en energie maken  
die ontwikkeling uiterst urgent.  
 
Op dit moment gebeurt er in Brabant al van alles rondom innovatie. We zien allerlei nieuwe initiatieven 
opkomen zoals living labs, proeftuinen, burgerinitiatieven, deelplatformen, kenniswijken en expertisecentra. Er 
gebeurt veel, al hebben deze initiatieven het risico dat ze tijdelijk en zeer kleinschalig zijn. Door de kleinschalige 
en vaak tijdelijke aard gaat kennis verloren, worden lessen niet verspreid naar toepassingen elders, blijft 
eventuele opschaling achterwege of is er onvoldoende oog voor implementatie in de samenleving.  
 
Daarmee laat Brabant kansen voor innovaties liggen. Zowel op het gebied van maatschappelijke doelstellingen 
als in de vorm van economische groei. Daarom moet er meer gebeuren, zijn er ‘next steps’ nodig die verder 
gaan dan de meeste huidige initiatieven. Er is behoefte aan een specifieke structuur om de nieuwe 
samenwerking tussen de verschillende partijen vorm te geven, te ondersteunen en te bestendigen op de 
langere termijn. We noemen deze structuur ‘platformen’. In voorgaande hoofdstukken is het platform 
geïntroduceerd als instrument, wij werken dat nu verder uit.  
 
Het platform functioneert als systeem om innovaties in de praktijk mogelijk te maken, op open en transparante 
wijze. Platformen zijn de voedingsbodem voor living labs rond specifieke thema’s. Uitdaging is vooral om de 
platformen te organiseren rond kansrijke cross-sectorale innovatiethema’s. We zien integrale samenwerking 
ontstaan die dwars door sectoren, markten, gemeenten, grenzen en stakeholders heengaat. De 
toegankelijkheid van de platformen is daarbij essentieel. In de praktijk zien we dat commerciële platforms 
uiterst gesloten opereren en concurrentie proberen uit te sluiten. De overheid kan dit bewaken, zeker als het 
zelf mee-investeert. Maar dat is nog niet alles. Als publieke zaak kan de provincie Noord-Brabant meer 
betekenen om innovaties tot bloei te brengen door platformen te initiëren en te faciliteren.  
 
Voorbeelden van thema’s waar platformen zich op kunnen richten, zijn: 

- Maatschappelijke doelstellingen zoals zorg, energie, mobiliteit of ruimte. Ook gaat het hier om 
toepassingen en diensten die op het platform kunnen worden ontwikkeld. Bijv. goedkopere ketenzorg, 
mobiliteit aangepast op minder emissies in dichtbevolkte gebieden, nul-op-de-meterwoningen, etc.  
 

- (Technologische) Infrastructuur zoals een next generation energienetwerk, waar ook straatverlichting, 
oplaadpunten, panelen, batterijen, etc. een rol in kunnen hebben. Op Strijp-S of in een Ecodorp. Ook 
hier gaat het om toepassingen en diensten die op het platform kunnen worden ontwikkeld. Smart city 
proeftuinen (zoals WoonConnect) horen hier ook bij maar dan verbreed ten opzichte van de huidige 
opzet als gesloten academische proeftuin. 
 

- Kennis, vaardigheden en competenties (waar de regio goed in is): zoals enabling technologies, 
robotica, big data, sensoren, 3D ontwerpen en maken (incl. 3D printing). Let hier wel op dat het 
platform zorgt voor toepassingen door integratie van technieken (zoals de appstores dat voor mobiele 
communicatie hebben gedaan) en niet de traditionele innovatieprojecten van universiteiten. Techniek 
mag/moet van buiten komen, maar vermijd ‘not invented here’, het gaat in eerste instantie om de 
toepassingen en diensten die ermee te ontwikkelen zijn. Dat betekent ook veel aandacht voor 
gemakkelijke ontwikkelgereedschappen en praktisch onderwijs. 
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Er is een nieuw innovatieklimaat nodig waarin alle stakeholders zich vrij en uitgenodigd voelen om in nieuwe 
combinaties samen te gaan werken. Waar geëxperimenteerd mag worden en dingen mis mogen gaan (maar 
nooit zonder er van te leren), waar maatschappelijke uitdagingen een inspiratiebron zijn, waar burgers 
betrokken worden en high-tech verbonden wordt met de samenleving. Zodat innovaties een betekenis krijgen 
in het verbeteren van het leven van mensen en technologie en maatschappij dichter bij elkaar komen. De 
thuismarkt wordt daarmee ook testmarkt. Dit innovatieklimaat duiden we aan als ‘Brabant testomgeving voor 
de wereld van morgen’.  

Brabant als testomgeving voor de wereld van morgen stellen we ons voor als een innovatief klimaat waarin een 
grote diversiteit aan experimenten plaatsvindt, gekoppeld in diverse platformen rond grote maatschappelijke 
thema’s. En waar samenwerking op de langere termijn verankerd wordt.  

 
De toekomst centraal   
 
Veel hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen worden gekenmerkt door processen als veelzijdigheid, 
onzekerheid en complexiteit. Het gaat om de zogeheten VUCA-eigenschappen: Versatility, Uncertainty, 
Complexity en Ambiguity. Hier kan Velocity (snelheid) nog aan worden toegevoegd. De ontwikkelingen 
voltrekken zich vaak sneller dan we kunnen bijhouden, laat staan dat we ons een beeld kunnen vormen van 
waar ze toe leiden. Ten aanzien van deze bewegingen kunnen we globaal genomen twee strategieën hanteren: 
we kunnen ze, reactief, over ons heen laten komen of we kunnen proberen er proactief (en eventueel 
offensief) op te anticiperen. In de tweede strategie is het belangrijk om vroegtijdig een beeld te hebben van 
hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Het voorspellen van de toekomst gaat in een wispelturige VUCA-
omgeving namelijk met allerlei risico’s gepaard. 
 
In de ontwikkeling en uitvoering van beleid lopen we dus een onevenredig grote kans om steeds weer verrast 
te worden door plotselinge veranderingen. We hebben dit in het verleden herhaaldelijk moeten ervaren, 
vooral bij ontwikkelingen op technologisch en digitaal gebied. De digitalisering, bijvoorbeeld, blijkt de meesten 
van ons steeds een stap voor te zijn. Dit heeft echter niet geleid tot een andere manier van omgaan met 
toekomstvraagstukken. Daardoor is de toekomst er steeds eerder dan wij denken. Dit is riskant: we houden 
vast aan denkbeelden die in het verleden hebben gewerkt, we blijven schaarse middelen investeren in versneld 
verouderende producten en voorzieningen, we sorteren onvoldoende voor op nieuwe ontwikkelingen 
waardoor we er niet klaar voor zijn als deze zich openbaren en we lopen het risico dat de concurrentie ons 
passeert. Deze risico’s hebben een bijzondere betekenis in een provincie die tot de top kennis- en 
innovatieregio’s van Europa wil blijven behoren.  
Vanuit het perspectief van deze ambitie is het geen luxe maar noodzaak om de voorbereiding op de mogelijke 
toekomst vanuit de provincie uiterst serieus te nemen. Dit houdt in: 
 

- Niet alleen inzetten op het extrapoleren van hedendaagse ontwikkelingen, maar vooral ook op het 
anticiperen op de toekomst. Denk aan de scenario-benadering.  

-  Niet alleen reageren op ontwikkelingen, maar ook inzetten op het vormgeven daarvan. 

- Het uitgangspunt, dat beleid ‘evidence based’ moet zijn, terughoudend hanteren. Evidence heeft, per 
definitie, betrekking op het verleden, kan slechts beperkt input leveren voor de toekomst en kan innovaties in 
de kiem smoren.  

- De toekomst voorspellen kan niet. Maar we kunnen wel verantwoorde methoden hanteren om meer 
waarschijnlijke toekomstbeelden te construeren. Verantwoording is gelegen in het bij elkaar brengen van 
inzichten van verschillende disciplines, sectoren en experimenten. Deze inzichten zijn niet gebonden aan 
disciplinaire of geografische grenzen. Wie met de toekomst bezig wil zijn, moet minstens weten hoe huidige 
ontwikkelingen zich voltrekken, compleet met hun successen en mislukkingen.  

- Het ter discussie durven stellen van conventies: vanzelfsprekend lijkende manieren van denken en doen. Los 
durven laten van wat in het verleden heeft gewerkt. Ook kritisch durven zijn ten aanzien van hypes die zich 
met een zekere regelmaat presenteren.  
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- Integraliteit, de (h)erkenning dat ontwikkelingen in de diverse maatschappelijke velden met elkaar 
samenhangen, wordt het sleutelwoord in beleid. Om in een VUCA-context het eigen werkveld overzichtelijk 
te houden, kan echter eenzijdig gefocust worden op specifieke projecten, ‘laaghangend fruit’ en een SMART- 
benadering. Daarmee kan het perspectief op brede, complexe samenhangen in de knel komen.  

Per saldo trekt de actualiteit van concrete hedendaagse problemen de meeste aandacht naar zich toe. De 
toekomst weegt lichter dan het heden. Ook integraliteit is vaak een brug te ver en wordt de voorkeur gegeven 
aan het belichten van afzonderlijke aspecten van de samenleving. Dit is een logisch gevolg van een complexer 
wordende en versnellende wereld. Vraagstukken die betrekking hebben op de toekomst vormen daarmee de 
sluitpost. Maar als deze onvoldoende aandacht krijgen, lopen we het risico dat toekomstige problemen groter 
zijn dan de problemen die we nu eerst willen oplossen. Het is een illusie om te denken dat de toekomst wel aan 
de beurt komt als de huidige problemen zijn weggewerkt. Want die huidige problemen en kansen zullen zich 
steeds weer blijven aandienen. 

Het is dus van belang om de toekomst een substantiële plaats te geven in beleidsontwikkeling en –uitvoering. 
Dit vraagt om een overkoepelende structuur, als kop boven de living labs. Het gaat om het inrichten van een 
voorziening die, gelet op de hierboven gepresenteerde overwegingen, aan de volgende criteria moet voldoen: 

- Het heeft de toekomst als het centrale thema met meer permanente aandacht voor ‘weak signals’ en 
‘early warnings’. De korte-termijn- toekomst (minder dan twee jaar) vormt het verlengstuk van het 
verleden; de lange-termijn- toekomst (meer dan 10 jaar) ligt als concept buiten ons 
voorstellingsvermogen. Daarom wordt gekozen voor de toekomst als een periode die ligt tussen 2 en 
10 jaar.  

- Uitgangspunt is integraliteit. Het heeft geen zin om aparte vergezichten te ontwikkelen voor wonen, 
werken, recreëren, landbouw, mobiliteit, etc. als ze sterk met elkaar samenhangen.  

- Ervaringen met lokale experimenten en visionaire beleidslijnen moeten samenkomen. De top-down 
visie wordt aangevuld en aangescherpt met en zo nodig gecorrigeerd door bottom-up experimenten.  

- Om tot zoveel mogelijk valide uitspraken en beleidsadviezen te komen, wordt gebruik gemaakt van 
onderling onafhankelijke bronnen. ‘To derive the most useful information from multiple sources of 
evidence, you should always try to make these sources independent of each other.’ (Kahneman, 
2011). 

  
- De toekomst is een dynamisch concept dat past bij een ‘lerende overheid’. De voorstelling ervan 

verandert met de tijd. Daarom moet ook de voorziening ruimte bieden aan een dynamisch 
ontwikkelproces.  

 
Naar een ‘Innovation Clearing house’  
 
Als we de toekomst een structurele plaats willen geven in het beleid dan kan dat alleen met behulp van een  
organisatorische vertaling. Het gaat om het inrichten van een voorziening die, gelet op de hierboven 
gepresenteerde overwegingen, aan vier belangrijke criteria moet voldoen:  
 
1.  De toekomst is het centrale thema, vooral op de middellange en de lange termijn (2-10 jaar)  

2. Het gaat om integraliteit: de synthese van diverse soorten informatie over de samenhang tussen 

onderling samenhangende maatschappelijke thema’s als wonen, werken, recreëren, gezondheid, 

mobiliteit, sport, etc. 

3. Het bijeenbrengen van inzichten uit lokale experimenten (living labs) en visionaire beleidslijnen 

4. Het reduceren van de grote hoeveelheid informatie tot kernpunten en hoofdlijnen, daarmee 

bestuurlijke afwegingen en beslissingen faciliterend 
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Als organisatorisch model wordt het Innovation Clearing House (ICH) geïntroduceerd. Het ICH bestaat uit een 
vaste kern van mensen die om kunnen gaan met complexiteit, variëteit en verandering, die in staat zijn om uit 
alle informatie de essentie te halen en die de noodzakelijke verbindingen zien en kunnen organiseren. Rond de 
kern bevindt zich een ring van experts (wetenschappers, visionairs, trendsetters, praktijkexperts) die ad hoc, 
(naar behoefte) worden ingezet. 

 
 

 
Schema 2, organisatiestructuur flankerend innovatiebeleid ‘Brabant één groot living lab’ 

Toelichting op schema: 
Er zijn informatiestromen in horizontale en verticale richting. Die in horizontale richting betreffen, enerzijds, 

kennis en inzichten uit de wetenschap en big data en anderzijds, evidentie en ervaringen uit de verschillende 

maatschappelijke domeinen (arbeid, economie, gezondheid, omgeving, etc.). Ervaringen met initiatieven in 

internationaal verband behoren hier ook toe.  

De informatiestromen in verticale richting gaan over de input die vanuit de bevolking komt en de bestuurlijke 

uitgangspunten die de provincie wenst te hanteren. In feite gaat het om een circulair proces omdat de 

bestuurlijke uitgangspunten niet los staan van wat in de provincie leeft. Andersom kunnen lokale experimenten 

en initiatieven niet zonder bestuurlijke kadering.  

Er zijn dus twee lijnen die op elkaar inwerken en vaak langs elkaar lopen. Hierdoor functioneren verschillende 

informatiekolommen onafhankelijk van elkaar. Ze komen niet samen. Een complexe samenleving vraagt om 

samenhangend beleid. Het provinciebestuur staat dan voor de bijna onmogelijke taak uit de verschillende 

soorten informatie de relevante informatie te selecteren, deze naar waarde te schatten en vervolgens te 

integreren. De paradox is dat er steeds meer informatie is en dat informatie steeds belangrijker wordt, maar 

dat de bruikbaarheid afneemt. Het ICH biedt hier een oplossing voor.  
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Het ICH heeft tot doel de verzameling en integratie van de twee informatiestromen te organiseren en te 

abstraheren naar een niveau dat voor het provinciebestuur werkbaar is.  

Het Clearing House zorgt ervoor dat deze samen kunnen komen en naar een samenvattend, toegankelijk 

niveau worden opgetild. Het ICH streeft naar conclusies in de trant van: ‘alles overziend, zijn dit de 

belangrijkste issues, hoofddilemma’s, kernproblemen en key oplossingen’. Het ICH richt zich op het vinden van 

de essentie. Deze vraagt dan uiteraard nog wel om een bestuurlijke behandeling. 

Het ICH verzamelt  en integreert niet alleen kennis en inzichten, maar zorgt tevens voor de verspreiding ervan, 

bijvoorbeeld om maatschappelijke partijen te informeren over bepaalde ontwikkelingen of om experts te 

betrekken bij scenario-ontwikkeling. Als dit bijdraagt aan de kwaliteit van hun functioneren kunnen ook 

platformen rekenen op informatie uit het ICH.  

Het ICH kan worden gezien als een informatie-hub. Het zorgt voor effectiviteit en efficiëntie van 

informatievoorziening. Het verzamelt, produceert en integreert  informatie op hoofdlijnen, wat het werk van 

bestuurders gemakkelijker maakt en beter te verantwoorden. Problemen kunnen in een bredere scope worden 

overzien. Langetermijn consequenties zijn beter te verdisconteren. Mogelijke toekomstbeelden worden 

concreter, ook omdat internationale ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd. De hub wordt bezet door 

informatie-speurders, te vergelijken met verkeersleiders op een luchthaven. Bewegingen worden zorgvuldig in 

de gaten gehouden, het is bekend wat er speelt. De speurders presenteren hun informatie-oogst samengevat 

in hoofdpunten aan deskundigen die ervaren zijn in het omgaan met een breed palet aan informatie. Zij zijn het 

die voor de bedoelde synthese zorgen: waar duidt dit op, wat betekent het – weer op hoofdlijnen?  

Het ICH vormt een systeem met drie samenhangende kernelementen: inhoud, structuur en proces. Deze 
elementen ondersteunen elkaar. 

Inhoud  

- Het gaat om het bij elkaar brengen en integreren van praktische ervaringen (bottom-up; living labs), 
beleidsvisies en –uitgangspunten (top-down), wetenschappelijke kennis en inzichten, inzichten van 
organisaties als de WHO, academisch futuristische visies op de toekomst, resultaten van Big Data en 
datamining en ervaringen van internationale projecten.  

- Geen enkele sector en geen enkele discipline is op voorhand uitgesloten. 

- Het gaat om het samenbrengen van inzichten in een integraal denksysteem en om de ontwikkeling 
van toekomstscenario’s.  

Structuur 

- Het ICH wordt bemenst door interne en externe specialisten en generalisten. Generalisten vormen de 
kern, interne specialisten bevinden zich in de binnencirkel. De interne specialisten zorgen voor het 
bijeenbrengen van relevante informatie. Hieromheen bevinden zich externe specialisten: de 
onderzoekbureaus. Ad hoc te raadplegen deskundigen zitten in de buitencirkel. De kern en 
binnencirkel zijn vast, de buitencirkels zijn licht tot sterk variabel. 
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Fig. 1: Voorstelling partijen betrokken bij IHC 

Proces 

- Iteratief. Top-down en bottom-up. Extrapolerend en anticiperend.  

- Scenario-building als kernmethode. Hiervoor kan de Delphi-methode worden ingezet. Deze methode 
gaat uit van een iteratief communicatieproces tussen verschillende experts, die in verschillende 
rondes proberen toe te werken naar een gezamenlijk inhoudelijk standpunt.  

- Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven wordt verzocht inbreng te leveren en te reageren 
op beleidsvoornemens. Op deze manier wordt de bevolking meer betrokken bij besluitvorming door 
het provinciebestuur. 

- Specialisten werken toe naar hoofdconclusies op hun terrein. De hoofdconclusies worden 
samengebracht door generalisten (integraliteit). Deze vormen de input voor de Delphi-methode. 
Wisselende specialisten om validiteit te bevorderen.  

- Output: adviezen, dilemma’s, gevisualiseerde patronen van samenhang.  Tijdig inzicht in onbedoelde 
neveneffecten (voorbeeld: waterbed-effect). Complexe afwegingen worden inzichtelijk gemaakt.  

- Outcome van het ICH: Adviserend instituut met hoge status. Vast aanspreekpunt voor 
provinciebestuur.  

- Outcome provincie: Evenwichtige, verantwoordbare beslissingen. Meer zicht op beleidsconsequenties. 
Iedereen betrokken. De toekomst wordt grijpbaarder en concurrentiële overwegingen manifester. 

In het ICH komen verschillende soorten van informatie binnen. Naarmate de informatie de kern nadert, wordt 
deze steeds krachtiger en kernachtiger. De informatie uit de living labs,  bijvoorbeeld, is fragmentarisch, 
praktisch en lokaal bepaald en tijdgebonden. Ook de wetenschappelijke informatie uit de literatuur is vaak 
gefragmenteerd. Nieuwe informatie uit onderzoek onder burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven 
gaat vaak in op afzonderlijke aspecten van het maatschappelijk functioneren. Deze informatie wordt door 
specialisten gecondenseerd tot hoofdinzichten die, op hun beurt, door generalisten worden geïntegreerd.  

 
Toetsing en monitoring 
Aanbevolen wordt een set indicatoren te ontwikkelen op basis waarvan initiatieven in Brabant objectief 
kunnen worden beoordeeld. Bijvoorbeeld over de vraag hoe ze kunnen bijdragen aan versterking van de 
Brabantse structuur om innovaties sneller te absorberen en om te zetten in economische kracht, 
verduurzaming en maatschappelijke vernieuwing. Deels zijn er nieuwe en aanvullende criteria nodig om de 
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maatschappelijke waarde van innovatie uit te drukken. Maatschappelijke kostenbaten-analyses, 
duurzaamheidscriteria (people-planet-profit) en andere modellen zijn in ontwikkeling, maar er zijn nog geen 
uitgekristalliseerde en breed omarmde criteria. Mogelijk kan in dit verband ook worden aangehaakt bij de  
‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties.  
  
Tot slot 

Tot slot vragen wij aandacht voor het innoveren van het geheel van (financiële) overheidsfaciliteiten rond de 
innovatiesystematiek van de toekomst. In dat kader worden maatschappelijke partners steeds meer 
uitgedaagd om actief deel te nemen en met innovatieve oplossingen te komen. Het betreft in toenemende 
mate initiatieven met veelal een integraal, sector-overstijgend karakter die zich niet meer laten vangen binnen 
de kaders van één specifiek beleidsprogramma. Trefwoorden in het nieuwe innovatie ecosysteem zijn cross-
sectorale netwerken, keteninnovaties en de quadruple helix. 
 
Waar het faciliteren van innovatie thans nog veelal is ingericht op basis van traditionele prestatie-indicatoren 
(kpi’s) vraagt dat om actualisering en aanscherping. Anno 2017 zien wij hier en daar al enige spanning ontstaan 
tussen de vraag vanuit de markt en het vigerende provinciale instrumentarium. Nu reeds zijn er signalen dat  
de Brabantse instrumenten en fondsen onvoldoende zijn toegesneden op lerende netwerken van (kleine) 
bedrijven en/of nieuwe kennisallianties. Als voorbeeld kan worden verwezen naar een integraal project als 
Woonconnect waarbij meerdere partijen op basis van ‘citydeals’ met elkaar aan de slag gaan. Wat ontbreekt is 
‘aanjaaggeld’ voor het helpen bouwen van deze nieuwe innovatie-infrastructuur. Naar verwachting zal die 
spanning de komende jaren verder toenemen, ook rekening houdend dat de rol van de Provincie steeds meer 
tendeert naar die van ‘samenwerkende overheid’ of ‘responsieve overheid’ in de actieve samenleving. Die 
rollen vragen om een flexibeler en innovatiever instrumentarium. Zo zal de druk op het creëren van een 
(revolverend) Maatschappelijk Investeringsfonds toenemen. Een kritische analyse van de effectiviteit en 
validiteit van het bestaande instrumentarium is dus gewenst. 
 

Aanbevelingen 

5. Ontwikkel samen met de sleutelpartijen (bedrijven, kennisinstellingen, burgers) een structuur en 

klimaat waarin voor Brabant de juiste voorwaarden zijn gecreëerd voor continue innovatie. Daarmee  

staat ‘de toekomst’ voortdurend centraal in beleid en beleidsuitvoering en wordt erin voorzien dat 

tijdig wordt meebewogen met de snelle veranderingen in de wereld. 

 

6. Initieer en faciliteer platformen rond specifieke maatschappelijke thema’s. De platformen krijgen de 

opdracht een ontwikkelagenda op te stellen gericht op het tijdig concretiseren van innovatiekansen 

voor Brabant. De platformen dienen tevens als wegbereiders voor de uitrol van living labs in Brabant 

op het desbetreffende innovatiegebied. 

 

7. Zet zwaarder in op integraliteit door middel van het instellen van een Innovation Clearing House (ICH). 

Dit ICH is te zien als een living lab van hogere orde (moederplatform), onder meer bedoeld als 

denktank en informatiehub. 

 

8. In de nieuwe innovatiesystemen zal steeds meer frictie ontstaan tussen de vraag vanuit de markt of 

samenleving en de gangbare overheidsinstrumenten voor het stimuleren van innovatie. Aanbevolen 

wordt te onderzoeken wat dit concreet betekent voor de provinciale fondsen en instrumenten. 
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Bijlage I: Op naar een beleidskader voor de next steps  

Om tot een conclusie te komen, wordt een beleidskader weergegeven met ‘next steps’ voor de pijlers van de 
quadruple helix. Welke concrete stappen kunnen de vier partijen nemen om tot een succesvol innovatiebeleid 
te komen?  

In onderstaand kader worden de ‘next steps’ weergegeven.  
 

INWONERS  
 
Een innoverende, ondernemende en 
participerende burger  

De burger als onderdeel van het innovatie-
ecosysteem: de quadruple helix. Door 
middel van burgerinitiatieven, 
energiecollectieven, coöperaties, deel-
platformen, fablabs, reputatiesystemen en 
sociale media. 

 

 Bouw en versterk een infrastructuur die innovatie ondersteunt 
zoals fablabs en innovatiehubs rond kenniscentra, waar 
burgers en bedrijven met elkaar in aanraking komen en ideeën 
kunnen helpen omzetten in producten en diensten. 

 Openstellen van innovatie-instrumenten voor burgers. 

 Speciale aandacht voor betrokkenheid van minder opgeleide 
burgers, om te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat. Dat 
betekent onder andere: expliciete aandacht voor de 
toegankelijkheid van faciliteiten en platformen. 

 Ontwikkelen van gereedschappen zoals: modelcontracten voor 
coöperatieve samenwerkingsvormen, open source hardware 
en software, kennisbanken, etc. 

OVERHEID  
 
Een innovatieve en inspirerende overheid 

De overheid kan richting geven, ambities 
formuleren, inspireren, faciliteren en is zelf 
een (netwerk- en platform)speler. 

Een belangrijk deel van de 
maatschappelijke innovaties raken direct 
het beleid en de dienstverlening van de 
overheid zelf. Initiatieven van burgers en 
bedrijven kunnen dit versterken. 

 

 Definieer maatschappelijke ambities (zoals die ten aanzien van 
duurzaamheid/energiebesparing) en daag burgers en 
ondernemers uit om gezamenlijk met innovatieve oplossingen 
te komen. 

 Creëer een maatschappelijk investeringsfonds dat initiatieven 
kan helpen ontwikkelen van idee tot levensvatbaar en naar 
opschaling in de hele provincie. Ontwikkel maatschappelijke 
KPI’s waarop de BOM deze investeringen zou kunnen 
monitoren. 

 Breng een aantal kansrijke cross-sectorale innovaties in kaart 
die het gemeentelijke niveau overstijgen en Brabantbreed 
relevant zijn of prioriteit hebben (vervolgonderzoek 
BrabantAdvies). Dat betekent ook dat ze verschillende 
beleidsterreinen van de provincie raken (bijvoorbeeld: 
innovatie, ict en zorg; mobiliteit en inrichting leefomgeving en 
binnensteden; verduurzaming en woningbeleid). 

 Zorg voor actieve kennisdeling tussen de diverse experimenten 
en innovaties. Creëer daarvoor een kennisbank en organiseer 
uitwisselingsbijeenkomsten. 

 Verken de mogelijkheden van het platform-denken om te 
komen tot duurzame samenwerkingsstructuren die schaal en 
diversiteit combineren met levensvatbare verdienmodellen. 
Platformen bieden mogelijkheden om samenwerking tussen 
verschillende spelers te ondersteunen. Toepassingen zijn 
uiteenlopend zoals in de hightech industrie (industriële 
platformen, gebaseerd op hardware en standaarden), 
maatschappelijke platformen en deelplatformen zoals Airbnb, 
Peerby, WeDelen, crowdfunding.  
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OVERHEID  

De slimme stad, de digitale leefomgeving 
als basis voor innovaties 

Ruimtelijk beleid en innovatiebeleid gaan 
hand in hand, innovaties hebben impact op 
de leefomgeving en andersom. Innovaties 
spelen zich af in de fysieke ruimte, lokaal. 

 

 

 

 

 

 

 Zorg voor meer verbinding tussen de ontwikkeling van 
zogeheten ‘smart cities’ en de gewenste maatschappelijke 
innovaties. Zorg dat smart cities ondersteunend worden en 
voldoende ruimte bieden aan participatie, open data en 
kleinschalige initiatieven die overheidsdiensten kunnen 
versterken en aanvullen. Bevorder de samenwerking tussen de 
grote steden en de omliggende gemeenten zodat smart cities-
initiatieven elkaar kan versterken in plaats van langs elkaar 
heen werken en mogelijk incompatibel zijn of de 
samenwerking tussen gemeenten op den duur belemmeren. 

 Stel ruimtelijke wensen (schone lucht, leefbare steden) meer 
centraal bij het aanmoedigen van nieuwe innovaties 
(mobiliteitsinnovaties kunnen inrichting van binnensteden 
aanzienlijk veranderen). 

 Zorg ervoor dat smart cities open en toegankelijk zijn en 
bewaak als overheid de privacy.  

BEDRIJVEN  

Maatschappelijk gedreven cross-sectorale 
innovaties 

Innovatie overstijgt de grenzen van 
organisaties.  

Samenwerken over grenzen heen is lastig. 
Kennisdeling/verspreiding tussen losse 
initiatieven is een aandachtspunt. Daardoor 
komt er weinig van de diffusie van 
innovaties en de opschaling, die zorgen dat 
innovaties ook duurzaam kunnen 
verankeren in de samenleving en echte 
impact hebben. 

 

 Heb aandacht voor het MKB dat geld, middelen en slagkracht 
mist. Het MKB dat moeite heeft zijn weg te vinden in een 
wirwar van regelingen en dat worstelt met de nieuwe vormen 
van samenwerking en vernieuwing. 

 Benut maatschappelijke vraagstukken (‘grand challenges’) om 
te komen tot nieuwe producten en innovaties. Voorbeelden 
zijn de economie rond duurzaamheid en zorg (bijvoorbeeld 
langer thuis wonen d.m.v. digitale toepassingen).  

 Maak innovaties bekend bij de eindgebruiker en zoek de 
verbinding om tot nieuwe innovaties te komen. Eindgebruikers 
kunnen in het gehele proces van idee tot marketing een rol 
spelen. Ondernemers die erin slagen succesvol te verbinden 
met hun eindgebruikers, zullen het meest succesvol zijn. 

 Stel een netwerk van coaches samen die kunnen helpen bij 
ondernemerschap, het vinden van de juiste subsidies, 
ingangen in netwerken en contacten.  

KENNISINSTELLINGEN 

Toegankelijk en midden in de samenleving  

Kennisinstellingen spelen een belangrijke 
rol om kennis te verankeren in de regio.  
Om die rol goed in te vullen, moeten ze 
loskomen uit de ‘ivoren toren’.  

Dat doen ze midden in de samenleving, via 
kenniscentra en labs waar ‘geknutseld’ en 
‘geklooid’ wordt.  

 

 

 Bouw en versterk een infrastructuur die innovatie ondersteunt 
zoals fablabs en innovatiehubs rond kenniscentra, waar 
burgers en bedrijven met elkaar in aanraking komen en ideeën 
kunnen helpen omzetten in producten en diensten 
(innovaties). Het Midpoint 3D Lab is hier een geschikt 
voorbeeld van.  

 Speciale aandacht voor betrokkenheid van minder opgeleide 
burgers, om te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat. Dat 
betekent onder andere: expliciete aandacht voor de 
toegankelijkheid van faciliteiten en platformen. 

 Ontwikkelen van gereedschappen zoals: modelcontracten voor 
coöperatieve samenwerkingsvormen, open source hardware 
en software, kennisbanken, etc. 
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Bijlage II: Uitkomst themasessies stakeholders  

 

De visie van Young Professionals 

 

Volgens Young Professionals is innovatie:  

 het bedenken van nieuwe ideeën, het onbekende bekend maken; 

 

 het ontstaan van wrijving, totdat de innovatie uiteindelijk is doorgedrongen tot de 

haarvaten van de samenleving; 

 

 inclusief: meerdere partijen – het liefst alle – zijn erbij betrokken en hebben er baat bij. 

De Young Professionals onderscheiden de volgende rollen voor de Quadruple Helix.  

 Kennisinstellingen moeten de verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Op die manier 

komen ze ‘uit de ivoren toren’ en maken ze connectie met de maatschappij.  

 

 Inwoners kunnen betrokken worden bij innovaties door een urgentie te creëren en in te 

spelen op hun leefwereld.  

 

 De overheid heeft een functie als hoeder voor inclusiviteit: zij draagt er zorg voor dat 

iedereen bij innovaties wordt betrokken.  

 

 MKB-ondernemers kunnen in hun kracht worden gezet door hen te faciliteren via financiële 

prikkels en regelgeving.  
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De visie van deelnemers aan de Research Community   

 

Volgens de deelnemers van de Community gaat innovatie om:  

 verschillende schakels in de innovatieketen: van fundamenteel onderzoek tot  

brede toepassing in de samenleving;  

 

 zowel economische als maatschappelijke resultaten.  

 

De deelnemers vragen aandacht voor de volgende zaken.  

 Meer experimenteerruimte op lokaal niveau (fysieke plek, financiën, ruimte in regelgeving). 

  

 Cross-sectorale samenwerking en kennisdeling tussen partijen.  

 

 Focus op MKB’ers en ZZP’ers, naast de grote bedrijven en topsectoren.  

 

 Een inspirerende overheid met een duidelijke visie en ondernemende rol. 

 

 Aandacht voor valorisatie, implementatie en het opschalen van innovaties. 
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De visie van innovatieve MKB-bedrijven   

 

Volgens de MKB’ers gaat innovatie om:  

 het steeds meer betrekken van de klant / eindgebruiker;  

 

 het bij elkaar brengen van (kennis van) partijen uit verschillende sectoren;  

 

 spelenderwijs leren: door uit te proberen. 

 

De MKB’ers onderscheiden de volgende rol voor zichzelf.  

 Verbinden van innovaties met bedrijven uit andere sectoren, o.a. via beurzen. 

 

Ze wensen hierbij de volgende rol van de provincie Noord-Brabant. 

 Organiseren van bedrijfsbeurzen en financieren van beursgelden voor het MKB. 

 

 Inzet van een coach die meedenkt over praktische zaken als financiering en vergunningen. 

 

 Ondersteunen (financieel) van handelsmissies voor het MKB. 

 

 Bij elkaar brengen van bedrijven (MKB’ers) uit verschillende sectoren. 
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De visie van het Beagle-netwerk (kennisinstellingen)  

 

Volgens Beagle gaat innovatie om:  

 ‘klooien’ met innovaties door kleine initiatieven en het MKB;  

 

 kennisdeling tussen initiatieven: door te leren ontstaan nieuwe innovaties;  

 

 het werken met een platform (systeem) dat toegankelijk is voor verschillende partijen.  

Van bedrijven met een commercieel belang tot maatschappelijke initiatieven. 

 

Beagle onderscheidt de volgende rol voor zichzelf en voor de kennisinstellingen.  

 Beagle dient als platform dat lokale (MKB) initiatieven met elkaar verbindt (die van  

elkaar kunnen leren). 

 

 Met Beagle op zoek gaan naar principes van innovatie, die in heel Brabant toepasbaar zijn. 

 

 Als kennisinstellingen midden in de samenleving staan en constant monitoren wat  

innovatie voor effect heeft op de arbeidsmarkt (beroepen van morgen).  

 

 Zich als kennisinstellingen richten op cross-sectorale vraagstukken en daarbij de  

verbinding maken met andere partijen (bedrijven, overheden, inwoners) via een platform.   
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De visie van de B5-steden (BrabantStad) 

 

Volgens de B5 gaat innovatie om:  

 het verbinden van ontwikkelingen op macroniveau met het meso- en microniveau (wijken 

en buurten); 

 

 naast opschalen (geld verdienen met innovaties) ook afschalen (de samenleving ermee 

versterken);  

 

 technologie als middel dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven: het koppelen van 

economische innovatie aan sociale en systeeminnovatie.  

 

De B5 onderscheidt de volgende rollen voor zichzelf.  

 Verbinden: de koppeling maken binnen en tussen steden door te onderkennen waar de 

lokale innovatiehubs zijn en deze met elkaar te verbinden. 

 

 Verbinden: technologische ontwikkelingen op macroniveau verbinden met het meso- en 

microniveau d.m.v. initiatieven als Woonconnect en de JADS Academy of Data Science.  

 

 Living labs: ruimte in regelgeving scheppen en gezamenlijke spelregels voor living labs in de 

steden (o.a. voorkomen van venture lock-in, borgen van privacy en eigenaarschap data).  

 

 Living labs: overdraagbaar maken (voorbeelden: Brainport Smart District en Stratumseind). 

 

 


