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INNOVATI EE EN DIFFUSIE 

Inn dit hoofdstuk worden enkele relevante concepten op het gebied van innovatie en diffusie 
vann technologie uit de economische wetenschap en de technologiedynamica toegepast op 
kennistechnologie.. In paragraaf 1 worden de begrippen inventie, innovatie en diffusie 
gedefinieerdd en geïllustreerd aan de hand van kennistechnologie. Vervolgens worden 
enkelee dimensies van innovaties beschreven die een indicatie voor de snelheid van diffusie 
vormen.. In paragraaf 2 wordt een historisch perspectief geschetst en wordt ingegaan op 
exogenee en endogene technologische ontwikkeling. In paragraaf 3 worden de begrippen 
'technologyy push' en 'demand pull' toegelicht. In paragraaf 4 wordt stilgestaan bij de mate 
vann imiteerbaarheid van technologie. In paragraaf 5 wordt aandacht besteed aan theorieën 
waarinn technologische ontwikkeling wordt opgevat als een evolutionair proces en wordt 
onderr andere ingegaan op het concept 'technologisch traject'. In de paragrafen 6 en 7 
komenn innovatieve actoren, hun samenwerking en leerprocessen aan de orde. Aan de hand 
vann deze concepten wordt de opkomst en verspreiding van kennistechnologie in Nederland 
beschrevenn in paragraaf 8. In de laatste paragraaf wordt aangegeven hoe theorieën en 
onderzoeksresultatenn op het gebied van innovatie en diffusie worden gebruikt ten behoeve 
vann de secundaire analyse en de case study. 

2.11 Definities en dimensies van innovatie en diffusie 

Eenn innovatieproces omvat inventie, innovatie en diffusie. Onder inventie worden de 
activiteitenn verstaan die leiden tot een idee of een prototype van een nieuw product, proces 
off  systeem. Een inventie wordt een innovatie genoemd, wanneer deze wordt gecommer-
cialiseerd.. Diffusie is de verspreiding van een inventie of een innovatie1. Brouwer 
definieertt diffusie als: "the process of acceptance or absorption of an idea or an innovation 
inn a social or economic system over time."2 

Economischh gedefinieerd is een innovatie een nieuwe combinatie van productiefactoren, 
mett andere woorden een nieuwe productiefunctie. Innovaties kunnen worden onderver-
deeldd in proces- en productinnovaties. Procesinnovaties zijn vorderingen die de productie-
kostenn van producten beperken, terwijl productinnovaties de ontwikkeling betreffen van 
nieuwee of verbeterde producten3. 
Schumpeterr maakt een onderscheid in vijf vormen van innovaties: 
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-- de productie van een nieuw product of de verbetering van de kwaliteit van bestaande 
producten; ; 

-- invoering van een nieuwe productie- of distributiemethode; 
-- de ontdekking van nieuwe, natuurlijke hulpbronnen; 
-- de openlegging van een nieuwe afzetmarkt, zowel geografisch als een markt voor een 

nieuww product; 
-- de introductie van nieuwe organisatievormen4. 
Uitt bovenstaande omschrijving blijkt dat een innovatie zowel technisch als organisatorisch 
vann aard kan zijn. Tevens gaat het bij innovaties niet alleen om het op de markt brengen 
vann volstrekt nieuwe vindingen, maar ook om het openleggen van nieuwe markten voor 
eenn bepaalde innovatie of het verbeteren van bestaande producten of processen. 

ProcesProces innovatie met kennistechnologie 
Kennissystemenn worden vooral toegepast als procesinnovatie. De belangrijkste reden om 
kennissystemenn in te voeren is kostenbesparing op interne bedrijfsprocessen. Een andere 
doelstellingg is de verbetering van de kwaliteit van producten en diensten. Indien de indeling 
vann Schumpeter wordt toegepast op kennistechnologie, is kennistechnologie met name te 
plaatsenn onder de twee eerst genoemde categorieën: een nieuwe productiemethode en 
verbeteringg van producten. Hulpmiddelen om kennissystemen te bouwen, zoals specifieke 
software,, kunnen worden gezien als productinnovaties, net als de kennissystemen zelf. Bij 
dee laatste kan een onderscheid worden gemaakt tussen 'maatwerk' kennissystemen 
('customized')) en kennissystemen die kant en klaar worden verkocht ('off the shelf). Het 
aantall  kant-en-klaar op de markt verkrijgbare kennissystemen is gering. Het verhandelen 
vann kennis als een goed ('commodification of knowledge') wordt op dit moment eerder 
mogelijkk gemaakt door het ontsluiten van kennis en informatie door de combinatie van 
netwerken,, databanken, hypertext en kennistechnologie dan door de verkoop van kant-en-
klaree kennissystemen5. Kennistechnologie kan ook worden ingezet voor nieuwe organi-
satieconcepten,, zoals de virtuele organisatie6. Vooralsnog worden kennissystemen vooral 
ingezett voor het efficiënter laten verlopen van allerlei bedrijfsprocessen. 

DimensiesDimensies van diffusie 
Rogerss doet in zijn boek 'Diffusion of innovations' verslag van empirisch onderzoek naar 
diffusieprocessen.. Met betrekking tot het invoeringstempo van nieuwe technologie 
beschrijftt Rogers vijf categorieën gebruikers: "innovators, early adaptors, early majority, 
latee majority, laggards"7. Hij onderscheidt vijf dimensies op basis waarvan een innovatie 
kann worden beschreven. De wijze waarop individuen een innovatie op basis van deze 
dimensiess beoordelen, kan de mate van diffusie voorspellen8. In het kader van dit 
onderzoekk wordt op basis van deze dimensies aangegeven wat dit betekent voor de diffusie 
vann kennistechnologie. 
'Relative'Relative advantage' is de mate waarin een innovatie als beter beschouwd wordt dan haar 
voorganger.. Conventionele automatiseerders zien vaak de meerwaarde van kennistechno-
logiee niet. 
'Compatability''Compatability' is de mate waarin een innovatie gezien wordt als consistent met bestaande 
waarden,, ervaringen uit het verleden en behoeften van potentiële gebruikers. Kennistechno-
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logiee vereist een andere denk- en werkwijze van automatiseerders en het gebruik van 
nieuwee terminologie. 
'Complexity''Complexity' is de mate waarin een innovatie gezien wordt als moeilijk te begrijpen en te 
gebruiken.. Bij kennistechnologie hangt dit af van de aard van het kennisdomein en van de 
omvangg van het te ontwikkelen systeem. 
'Triability''Triability'  is de mate waarin met een innovatie geëxperimenteerd kan worden op een 
beperktee schaal. Bij kennistechnologie wordt door prototyping de mogelijkheid van een 
bepaaldd kennissysteem onderzocht. Gedurende lange tijd verliep de diffusie van kennis-
technologiee moeizaam, omdat het lastig bleek van een prototype tot een operationeel 
productt te komen. 
'Observabiliy''Observabiliy' is de mate waarin de resultaten van een innovatie zichtbaar zijn voor ande-
ren.. Baten van kennistechnologie worden vaak niet zichtbaar gemaakt. 
Toepassingg van de bovengenoemde dimensies, die de diffusie van een technologie voor-
spellen,, op kennistechnologie wijst in de richting van een moeizame verspreiding van 
kennistechnologie. . 

2.22 Exogene en endogene technologische ontwikkeling 

Inn de negentiende eeuw kwamen innovaties tot stand door 'entrepreneurs'. Innovaties 
werdenn gerealiseerd door 'ondernemer-uitvinders' die met nieuwe kapitaalgoederen nieuwe 
bedrijvenn oprichtten. Er was sprake van exogene technologische ontwikkeling, gerealiseerd 
doorr nieuwe toetreders tot de markt. Bestaande bedrijven die niet snel genoeg de innovatie 
overnamen,, moesten het veld ruimen voor deze nieuwe ondernemingen. Schumpeter 
noemdee dit proces 'creatieve destructie'9. De mate van creatieve destructie is afhankelijk 
vann de diffusiesnelheid. Innovaties worden volgens Schumpeter geïntroduceerd door 
nieuwee bedrijven, doordat oude bedrijven moeilijk kunnen afwijken van bestaande routines 
enn doordat innovaties leiden tot waardevermindering van bestaande kapitaalgoederen10. 
Dee twintigste eeuw wordt gekenmerkt door endogene technologische ontwikkeling, waarbij 
uitgavenn voor Research & Development ten grondslag liggen aan innovaties. Innovaties 
komenn tot stand in R&D-laboratoria van universiteiten en grote bedrijven. 
Kleinee nieuwe ondernemingen spelen, met name in de 'high tech' sector, nog een cruciale 
roll  bij technologische vooruitgang". Deze bedrijven vertonen gelijkenis met de 'entre-
preneur'' in Schumpeter's visie. Schumpeter zag de entrepreneur als motor van de technolo-
gischee vooruitgang. Schumpeter beschreef de rol van de 'entrepreneur' als een 'leider 
wienss succes hoofdzakelijk afhankelijk is van zijn intuïtie of van het vermogen tot een 
inzichtt in zaken die pas achteraf juist blijkt te zijn. De entrepreneur beschikt over 
leiderschapskwaliteitenn en moet als zodanig de tegenstand overwinnen van zijn sociale 
omgeving,, die elke vorm van afwijkend gedrag afwijst."2 

Err is een aantal verklaringen aan te geven voor de rol die kleine innovatieve bedrijven 
spelenn in een tijdperk van endogene technologische ontwikkeling. Startende onderne-
mingenn gaan vaak efficiënter met hun R&D-bestedingen om en hebben hun kennis vaak 
tegenn geringe kosten verworven, doordat zij voortkomen uit een universitaire onderzoeks-
groepp of een grote geavanceerde onderneming. Voormalige werkgevers hebben geïnves-
teerdd in het 'human capital' van de oprichters van deze 'spin off bedrijfjes. De technolo-
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gischee vooruitgang kan worden versneld door dergelijke goedkope innovaties, vooral 
wanneerr snelle imitatie niet mogelijk is. Startende ondernemingen zijn nog niet vastgeroest 
inn bestaande denkpatronen en zijn sneller in staat signalen uit de omgeving op te pakken. 
Dergelijkee bedrijven kunnen daarom radicale innovaties tot stand brengen13. 

Innovatiee en diffusie van kennistechnologie in Nederland verloopt volgens beide ontwikke-
lingsmodellen.. Voor een deel is er sprake van endogene technologische ontwikkeling; 
onderzoekk op het gebied van kennistechnologie vindt plaats binnen universiteiten en in de 
onderzoekslaboratoriaa van de eerste toepassers. Maar er is ook sprake van exogene techno-
logischee ontwikkeling; relatief kleine kennistechnologiebedrijven spelen een belangrijke 
roll  in de diffusie van kennistechnologie in Nederland (zie paragraaf 2.8). 

2.33 Vraag- en aanbodfactoren bij  technologische ontwikkeling 

Inn het wetenschappelijke debat over het ontstaan van technologische innovaties is de 
kwestiee of aanbod- of juist vraagfactoren bepalend zijn voor de technologische vooruit-
gang,, uitvoerig aan de orde geweest. De 'technology push'-benadering gaat uit van een min 
off  meer autonome technologische ontwikkeling waarbij de technologische vooruitgang 
volgenss een eigen dynamiek verloopt. Het aanbod van technologie schept als het ware zijn 
eigenn vraag. De 'demand pull'-benadering daarentegen beschouwt de vraag als de 
belangrijkstee bepalende factor van de technologische ontwikkeling. Producenten richten 
hunn R&D-activiteiten op de behoeften van consumenten om zo de gewenste innovatie tot 
standd te brengen. 
BeideBeide benaderingen slagen er niet in het ontstaan van innovaties volledig te verklaren. De 
'technologyy push'-benadering gaat voorbij aan de rol die de markt speelt bij de bepaling 
vann de richting waarin innovaties zich ontwikkelen. Aan de andere kant is technologie 
meerr dan een passieve reactie op vraagfactoren, zoals de 'demand pull'-benadering doet 
geloven.. De 'demand pull'-benadering kan niet verklaren waarom en wanneer bepaalde 
innovatiess plaatsvinden. Mowery en Rosenberg concluderen na een kritische bespreking 
vann de 'demand pull'-benadering: "Rather than viewing either existence of a market 
demandd or the existence of a technological opportunity as each representing a sufficient 
conditionn for innovation to occur, one should consider them each as necessary, but not 
sufficient,, for innovation to result; both must exist simultaneously."14 

Omm de wisselwerking tussen vraag en aanbod naar innovaties te analyseren, begint Teubal 
bijj  de vraag naar een technologie. Inzicht in de vraag naar technologie is van groot belang 
voorr succesvolle innovaties. Deze vraag is volgens hem echter moeilijk met behulp van een 
economischee vraagfunctie te omschrijven, omdat de vraag naar deze innovatie pas op de 
marktt tot uitdrukking komt, nadat de innovatie heeft plaatsgevonden. Om de mate van 
behoeftenherkenningg uit te drukken, maakt Teubal daarom gebruik van het begrip 'need 
determinateness'' (behoeftebepaaldheid): "Need determinateness is the extent to which 
preferencess are specified (or need satisfaction is expressed) in terms of product classes, 
functions,, and features."15 

Bijj  toename van de 'need determinateness', dus wanneer de behoeften en voorkeuren van 
toekomstigee consumenten duidelijker worden omschreven, neemt voor de producent de 
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onzekerheidd omtrent de aansluiting van het product bij de behoeften van de consumenten 
af,, terwijl voor de consument de onzekerheid omtrent de kwaliteit van het product afneemt. 
Dee onzekerheidsreductie zal leiden tot een snellere acceptatie van het product. De 'need 
determinateness'' kan toenemen als gevolg van een leerproces: "The interaction between 
supplyy and demand can be interpreted in terms of a learning process: consumers learn what 
theyy want or need, producers learn how to innovate."16 

Aanvankelijkk startten kennistechnologieprojecten vaak vanuit een 'technology push'-
benadering.. Organisaties waren nieuwsgierig naar de mogelijkheden die deze nieuwe 
technologiee te bieden had en wilden daarom kennis en ervaring opdoen met het fenomeen 
kennistechnologie.. Steeds meer dringt het besef door dat ontwikkeling van een kennissys-
teemm meer kans van slagen heeft als het systeem een probleem oplost dat in de organisatie 
alss reëel en urgent wordt ervaren. Producenten van kennissystemen krijgen meer oog voor 
organisatorischee vraagstukken. Het probleem (de vraag) komt centraal te staan, kennistech-
nologiee (het aanbod) is hierbij een van de mogelijke oplossingen. Zowel de producenten 
vann kennistechnologie als de gebruikersorganisaties hebben oog gekregen voor het belang 
vann het beter articuleren van de vraag ('need determinateness'). Participatie vanuit de 
gebruikersorganisatiee bij een kennistechnologieproject draagt bij aan het specificeren van 
'needd determinateness', waardoor vraag naar en aanbod van de technologie op elkaar 
wordenn afgestemd. De toegenomen belangstelling voor kennismanagement is te beschou-
wenn als een verkenning van de vraagkant ('demand pull')17. Kennistechnologie is hierbij 
eenn van de technologische opties. 

2.44 Diffusie van technologie en de mate van imiteerbaarheid 

Mett betrekking tot de mate van exclusiviteit van kennis maken Nelson en Winter een 
onderscheidd tussen twee technologische regimes: 'science based' regime en cumulatief 
regime18.. Onder een 'science based' regime is de technologische vooruitgang gebaseerd op 
openbaree wetenschappelijke kennis. Er kan worden voortgebouwd op bestaande kennis en 
err zal geen of weinig duplicatie van R&D optreden. De kennis is publiekelijk beschikbaar. 
Dee diffusie van innovaties verloopt hierdoor snel. 
Bijj  een cumulatief regime is kennis gebonden aan octrooien of is de kennis bedrijfs-
specifiek.. De kennis is privaat. Onder een cumulatief regime wordt de technologische 
vooruitgangg afgeremd. Bedrijfsspecifieke R&D kan tegen imitatie worden afgeschermd en 
alleenn het betreffende bedrijf kan voortbouwen op de eigen gegenereerde kennis. Een 
ondernemingg met een sterke technologische basis kan onder een cumulatief regime een 
dominantee positie binnen de bedrijfstak verwerven of bestendigen. In het extreme geval 
waarr imitatie evenveel kost als innovatie moeten bedrijven innoveren om te kunnen 
imiteren19. . 
Bijj  kennistechnologie is sprake van een combinatie van een 'science based' en een cumula-
tieff  regime. Wetenschappelijke kennis omtrent kennistechnologie is openbaar verkrijgbaar 
enn typen applicaties zijn bekend en imiteerbaar. De eerste commercieel succesvolle kennis-
systemenn werden nagebootst. Rauch-Hindin schrijft in 1986: "The tendency to copy-a-
success-storyy can already be seen in the computer manufacturing and oil exploration 
industries.. There, venturesome engineers at Digital Equipment Corporation and Schlum-
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bergerr pioneered XCON and the Dipmeter Advisor (an expert system that interprets oil-
welll  logs and tries to infer the presence of underground oil from them). It was no accident 
thatt once these expert systems demonstrated their feasibility and benefits, almost every 
otherr computer manufacturer began development of computer configuration programs, and 
almostt every other oil company began to develop oil-well log interpretation and other oil 
explorationn programs."20 

Dee afgelopen twintig jaar zijn verschillende typen kennissystemen ontwikkeld. Hoewel 
succesvollee applicaties worden nagebootst, moeten de systemen veelal opnieuw worden 
ontwikkeldd omdat de daarin belichaamde domeinkennis bedrijfsspecifiek is. Een kopie van 
eenn kennisbank kan dan niet effectief elders worden ingezet. Wanneer een kennissysteem 
internn wordt ontwikkeld, kan de kennisbank worden afgeschermd en niet gemakkelijk 
wordenn gekopieerd. Wegens het arbeidsintensieve karakter van het ontwikkelproces vindt 
geenn snelle diffusie van kennissystemen plaats. 
Inn het kennistechno logisch onderzoek wordt ernaar gestreefd efficiënt om te gaan met de 
karakteristiekenn van dit gedeeltelijk cumulatieve regime. Methoden zijn ontwikkeld waarbij 
dee redeneerkennis en de domeinkennis afzonderlijk worden beschreven21. Tevens wordt 
onderzoekk gedaan naar de herbruikbaarheid van kennis bij andere toepassingen22. 

2.55 Technologische trajecten 

Theorieënn die technologische ontwikkeling beschouwen als een evolutionair proces, laten 
zienn dat de technologische ontwikkeling volgens een ontwikkelingspad (technologisch 
traject)) verloopt. Nelson en Winter beschrijven technologische ontwikkeling als een 
evolutionairr proces van opeenvolgende (verbeterings)innovaties op een bepaald 'techno-
logischh traject'. Het gedrag van een onderneming omschrijven zij met het begrip 'search' 
(zoek-heuristiek).. De onderneming doorloopt zoekprocessen, die bepaald worden door 
'selection'' (de selectie-omgeving). Onder deze selectie-omgeving verstaan zij niet alleen de 
technischee en commerciële mogelijkheden maar ook institutionele factoren zoals over-
heidsregulering23.. Nelson en Winter gaan uit van de wederzijdse relatie tussen het gedrag 
vann ondernemingen en de marktuitkomsten hiervan24. 
Analoogg aan Kuhn's definitie van een wetenschappelijk paradigma heeft Dosi een techno-
logischh paradigma gedefinieerd als: "... 'model' and 'pattern' of solution of selected 
technologicall  problems, based on selected principles derived from natural sciences and on 
selectedd material technologies."25 Een technologisch paradigma bepaalt in sterke mate de 
richtingg waarin de technologische vooruitgang zich ontwikkelt; "... a technological 
paradigmm (or research programme) embodies strong prescriptions on the directions of 
technicall  change to pursue and those to neglect."26 Dosi omschrijft een technologisch 
trajectt ('technological trajectory') als: "... the pattern of normal problem solving activity 
(i.e.. of progress) on the ground of a technological paradigm."27 

Bijj  continue technologische ontwikkeling volgen innovaties elkaar op langs een technolo-
gischh traject, dat bepaald wordt door een technologisch paradigma. Er is dan sprake van 
'incrementele'' innovatie. Discontinue technologische ontwikkeling, waarbij sprake is van 
eenn 'radicale' innovatie, duidt op de aanwezigheid van een nieuw technologisch 
paradigma.. Bij radicale technologische innovaties spelen volgens Dosi niet alleen techno-
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logischee en economische factoren een rol maar ook institutionele en politieke ontwikkelin-
gen;; "... the emergence of radically new technological paradigms cannot be simply 
explainedd by economic drives: more correctly, it stems from the complex interplay (...) 
betweenn advances in science, institutional factors and economic mechanisms. The former 
providee the universe of the possible new directions of technological development, while the 
latterr two operate as focussing and selection."28 

Theorieënn die technologische ontwikkeling als evolutionair proces beschouwen, verbinden 
hett handelen met de context waarbinnen dit handelen plaatsvindt ('search and selection'). 
Dezee ontwikkeling onttrekt zich gedeeltelijk aan beïnvloeding op het niveau van afzonder-
lijk ee organisaties. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de relatie tussen structuur en het 
handelenn op organisatieniveau. 

KennistechnologieKennistechnologie als technologisch traject 
Kennistechnologiee is te beschouwen als een van de technologische trajecten die is voortge-
komenn uit de Artificiële Intelligentie (AI)29. AI zou leiden tot machines die kunnen denken 
enn handelen zoals mensen, de verwachtingen waren hooggespannen en het AI-onderzoek 
floreerde.. Aanvankelijk werden goede resultaten geboekt, maar de systemen waren relatief 
eenvoudigg en slechts toepasbaar op een beperkt domein. Men verwachtte echter dat genera-
liseerbaarheidd naar grotere domeinen spoedig mogelijk zou zijn. 
Inn de jaren zestig bleek dat veel verwachtingen niet werden waargemaakt en de finan-
cieringg van AI-onderzoek verminderde. In de Verenigde Staten financierde het ministerie 
vann Defensie AI nog maar op kleine schaal, terwijl in Engeland het AI-onderzoek bijna 
geheell  werd stopgezet. 
Vanaff  begin jaren tachtig nam de belangstelling voor AI weer toe. De pretentie dat AI zich 
voorall  richtte op ongestructureerde problemen, werd vervangen door het idee dat AI in de 
eerstee plaats betrekking heeft op complexe gestructureerde problemen. Boden verwachtte 
datt AI vooral bruikbaar zou blijken te zijn voor problemen die van mensen een grote mate 
vann gedisciplineerdheid, gestructureerdheid en logisch denken vereisen en veel minder 
voorr de alledaagse problemen die een grote hoeveelheid contextuele kennis en ervaring 
vereisen30.. Machinale intelligentie werd beperkt tot de simulatie van nauwkeurig afgeba-
kendee processen en het onderzoek richtte zich voornamelijk op kennissystemen. Naast het 
onderzoekk naar kennissystemen dat vanuit defensie gefinancierd werd, was de ontwikke-
lingg van kennissystemen in eerste instantie nauw gerelateerd aan een aantal wetenschaps-
gebiedenn die werden gekenmerkt door relatief duidelijk gestructureerde kennis. De eerste 
kennissystemenn hadden betrekking op medische diagnose, interpretatie van geologische 
informatiee en chemische analyse. Er was een nauwe verwevenheid met bepaalde acade-
mischee disciplines31. De commercialisering van kennissystemen leidde ertoe dat naast 
kennissystemenn gelieerd aan wetenschappelijke disciplines, kennissystemen werden ont-
wikkeldd voor commercieel sterke, met andere woorden kapitaalkrachtige, domeinen. In 
Engelandd werden de eerste commerciële toepassingen ontwikkeld voor de wereld van 
financiëlee dienstverlening, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en accountants, 
terwijll  in West-Duitsland de aandacht in eerste instantie naar de productie- en distributie-
sectorr uitging. Het aanvankelijke verschil in ontwikkelingsrichting van kennissystemen kan 
gedeeltelijkk worden verklaard uit de economische structuur van deze landen32. 
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Voorr het ontwerpen van kennissystemen werden gestructureerde methoden en specifieke 
ontwikkelomgevingenn ontwikkeld, maar het analyseren van domeinkennis bleef een lastig 
enn arbeidsintensief probleem. In het onderzoek op het gebied van kennistechnologie wordt 
daaromm momenteel veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor hergebruik van 
kennis.. In de praktijk vindt een sterke integratie plaats van conventionele informatie-
technologiee en kennistechnologie. Het technologisch traject 'kennistechnologie' maakt 
geenn onderdeel meer uit van Artificiële Intelligentie, maar ontwikkelt zich als specialisme 
binnenn de informatietechnologie. 

2.66 Lead users en leading edge consumers 

Inn dominante economische innovatiestudies wordt verondersteld dat product- en procesin-
novatiess tot stand komen in de R&D-laboratoria van grote ondernemingen. Sommige inno-
vatietheorieènn benadrukken daarentegen het belang van kennis over de behoeften van 
potentiëlee gebruikers voor het slagen van een innovatie33. Verscheidene marketingtech-
niekenn zijn ontwikkeld om deze behoeften te achterhalen. In bedrijven wordt gestreefd naar 
meerr samenwerking tussen de R&D-afdeling en de marketingafdeling34. 
Inn de industrie wordt getracht een betere afstemming tussen het productontwerp en het pro-
ductieprocess te bewerkstelligen door het invoeren van multidisciplinaire teams. Een 
dergelijkk organisatieveranderingsproces wordt aangeduid als 'concurrent engineering'35. 
Gebruikerss hebben beperkte mogelijkheden om de technologische ontwikkeling te beïn-
vloeden.. Sommige onderzoekers op het gebied van innovatie en diffusie hebben echter 
latenn zien dat verscheidene innovaties tot stand werden gebracht door gebruikers zelf, of 
doorr gebruikers in nauwe samenwerking met producenten. De behoeften van deze gebrui-
kerss waren van tevoren niet op de markt bekend. Deze typen gebruikers wordt respectieve-
lij kk 'lead users' of'leading edge consumers' genoemd36. Beide begrippen benadrukken het 
belangg van gebruikers in het innovatieproces. 

LeadLead users 
Vonn Hippel bespreekt in zijn boek 'The sources of innovation' verschillende cases, waaruit 
blijk tt dat de functionele oorsprong van innovaties bij verschillende typen technologie uit-
eenloopt.. Onder de functionele oorsprong verstaat hij de relatie die de innovator ten 
opzichtee van de innovatie inneemt. Hij maakt een onderscheid in 'manufacturers, suppliers 
andd users'. Hij laat zien dat fabrikanten niet de enige innovatoren zijn. Leveranciers of 
gebruikerss kunnen in bepaalde gevallen een doorslaggevende positie bij innovatieprocessen 
innemen.. Hij geeft voorbeelden van 'supplier driven' en 'user driven' innovaties. Een 
leverancierr van materialen en onderdelen brengt bijvoorbeeld een product- of procesinno-
vatiee tot stand, die leidt tot een toename van de leveranties. Een voorbeeld van een functio-
nelee relatie als gebruiker is een medisch specialist die een productinnovatie met betrekking 
tott een wetenschappelijk instrument realiseert. Von Hippel laat zien dat 77% van de weten-
schappelijkee instrumenten door de gebruikers wordt ontwikkeld en niet door industriële 
producenten. . 
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Vonn Hippel omschrijft de rol van gebruikers in het innovatieproces als volgt: 
-- het onderkennen van innovatiebehoeften; 
-- het uitvinden van het instrument; 
-- het bouwen van een prototype; 
-- het verspreiden van gedetailleerde informatie over het belang van de innovatie en over 

dee manier waarop het prototype kan worden vermenigvuldigd. 
Dee fabrikant produceert het instrument, nadat het bovenstaande reeds door de gebruikers is 
uitgevoerd.. De fabrikant is in het innovatieproces verantwoordelijk voor de vervaardiging, 
dee marketing en de verkoop. 
Vonn Hippel komt tot de volgende omschrijving van 'lead users'37: 

'Leadd users' onderkennen innovatiebehoeften maanden of zelfs jaren voordat deze 
behoeftenn algemeen op de markt worden onderkend; 
'Leadd users' beschikken over een dusdanige positie dat zij zelf kunnen profiteren van 
dee oplossingen die zij aandragen om in de innovatiebehoeften te voorzien. 

Hett ontwerptraject waarin 'lead users' belangrijke innovatoren zijn, staat schematisch afge-
beeldd in figuur 2.1. 

TIME E 
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User r 

Identity y 
Need d 

Research/ / 
Development t 

Build d 
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Manufacturer r 

Apply/Commercialize e 
Oillusee innovation 

Figuurr  2.1 Het ontwerptraject van 'lead users'38 

Producentenn zijn niet voldoende in staat de behoeften van deze gebruikers te kennen of 
vindenn het commercieel niet aantrekkelijk genoeg deze behoeften te onderzoeken. Pas als 
producentenn met een door de gebruikers vervaardigd prototype geconfronteerd worden, 
zullenn zij op basis van hun winstverwachting al dan niet tot commercialisatie overgaan. Er 
iss hier sprake van gespecialiseerde gebruikers die niet alleen in staat zijn hun behoeften 
technischh te specificeren, maar ook zelfstandig een prototype kunnen vervaardigen39. 

LeadingLeading edge consumers 
Waarr 'lead users' aangemerkt worden als 'prime innovators', staat bij 'leading edge 
consumers'' de hechte samenwerking tussen de consumenten/gebruikersorganisatie en de 
producentt centraal. Risico's van het mislukken van innovatieve activiteiten worden 
verkleindd als actoren aan de aanbodzijde inzicht hebben in de toekomstige vraag. Wanneer 
voorr een innovatie specifieke kennis van bepaalde consumenten of informatie over speci-
fiekee behoeften van deze consumenten onmisbaar is, dan bevinden deze consumenten zich 
aann 'the edge of innovation' als 'leading edge consumers'40. Een producent is genoodzaakt 
gedurendee het ontwerpproces met consumenten/gebruikers samen te werken om de innova-
tiee tot stand te brengen: "Leading edge consumers are indispensable co-determinators in an 
interactionn network of innovation."41 Vanaf de idee-formulering tot en met de introductie 
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vann een prototype op de markt of gedurende een bepaald gedeelte van dit traject brengen 
producentt en consument in een netwerk gezamenlijk de innovatie tot stand. De 'leading 
edgee consumer' moet hierbij niet zozeer algemene behoeften formuleren, maar specifiek 
gerichtee vragen van de producent beantwoorden42. Door het verschaffen van deze (tech-
nische)) specificaties kunnen consumenten de richting van de technologische ontwikkeling 
beïnvloeden.. Zij bezitten kennis die voor de producent beschikbaar komt door hun directe 
participatie.. Als er geen andere manier is om inzicht te krijgen in de vereisten van de 
nieuwee technologie dan via een samenwerkingsverband tussen producent en consumenten, 
dann is er sprake van 'leading edge consumers'. 

LeadingLeading edge consumers van kennistechnologie 
Veell  van de eerste kennissystemen kwamen tot stand door nauwe contacten tussen univer-
siteitenn en in kennistechnologie geïnteresseerde bedrijven43. Bij de ontwikkeling van de 
kennissystemenn XCON en XSEL was bijvoorbeeld sprake van samenwerking tussen 
Carnegiee Mellon University (CMU) en Digital Equipment Corporation. XCON ondersteunt 
configuratietakenn gedurende de productiefase van minicomputers, XSEL ondersteunt con-
figuratietakenn gedurende de verkoop van minicomputers. Onderzoekers van CMU konden 
hunn ideeën omtrent kennistechnologie in een kennissysteem omzetten en in de praktijk 
testen.. Digital nam hierbij de positie in van 'leading edge consumer'. CMU was niet in 
staatt de innovatie te realiseren zonder intensieve samenwerking met Digital en zijn experts; 
hunn kennis was hierbij onontbeerlijk (zie hoofdstuk 5). Dit voorbeeld laat zien dat 
netwerkenn tussen onderzoekers en bedrijven van belang zijn voor innovaties op het gebied 
vann kennistechnologie. Onderzoekers kunnen hun ideeën in de praktijk uitwerken en testen. 
Gebruikersorganisatiess krijgen op deze manier toegang tot wetenschappelijke kennis. 
Niett alleen een organisatie, waar een kennissysteem wordt ingevoerd, kan als een 'leading 
edgee consumer' worden beschouwd, maar ook een domeinexpert. Het ontwerpproces van 
eenn kennissysteem vereist zowel kennis over kennistechnologie als domeinkennis van 
experts.. Met name gedurende de kennisanalyse wordt intensief samengewerkt tussen 
kennisanalistenn van de producent en domeindeskundigen van de gebruikersorganisatie. 
Dezee samenwerking is intensiever dan bij conventioneel systeemontwerp. Domeinexperts 
bezittenn kennis en ervaring die onmisbaar kan zijn voor het ontwerpproces. Experts kunnen 
dann een positie als 'leading edge consumers' innemen44. 

2.77 Leerprocessen bij  innovatie en diffusie 

Dee samenwerking tussen 'leading edge consumers' en producenten betreft leerprocessen 
gedurendee de R&D-fase; consumenten/gebruikers leren wat hun behoeften zijn, c.q. hoe 
dezee te specificeren in een interactieproces met een producent en de producent leert hoe te 
innoveren45. . 
Leerprocessenn gedurende R&D worden gevolgd door leerprocessen in de productiefase. 
Arroww noemde dit 'learning by doing': "This is a form of learning that takes place at the 
manufacturingg stage after the product has been designed."46 

Naastt 'learning by doing' gedurende het productieproces onderscheidt Rosenberg nog 
'learning'learning by using'. Dit zijn leerprocessen gedurende het feitelijke gebruik van een nieuwe 
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technologie:: "With respect to a given product I want to distinguish between gains that are 
internall  to the production process (doing) and gains that are generated as a result of 
subsequentt use of that product (using)"47. 'Learning by using' treedt op na de commerciali-
satiee van een innovatie. Het heeft betrekking op aanpassingen aan het productontwerp, het 
onderhoudd en de operationele procedures, nadat een nieuw product of een nieuwe techno-
logiee is ingevoerd. Er is hier sprake van terugkoppeling van specificaties van consumenten 
naarr de producent aan de hand van praktijkervaring met het gebruik van het product of de 
reedss ingevoerde technologie. 
Lundvalll  ziet de samenwerking tussen producenten en consumenten gedurende innovatie 
enn diffusie als een leerproces, dat hij 'learning by interaction' noemt48. In bepaalde geval-
lenn is 'learning by interaction' volgens hem een voorwaarde voor innovatie en diffusie. 
Wanneerr de technologie duur en complex is, regelmatig verandert of nog in ontwikkeling 
is,, dan is 'learning by interaction' volgens hem onmisbaar voor de ontwikkeling en de ver-
spreidingg van die technologie. 
Omm dit leerproces gestalte te geven zijn goede informatiekanalen nodig. Een dergelijke 
samenwerkingg gaat gepaard met onzekerheid. Voor beide partijen geldt dat informatie kan 
wordenn achtergehouden of kan worden doorgespeeld naar concurrenten. De samenwerking 
moett daarom gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en op gedragscodes over o.a. infor-
matieverschaffingg en -gebruik. Het neemt tijd in beslag om dergelijke relaties op te bouwen 
enn eenmaal bestaande relaties zullen een vast karakter krijgen. 
Producentenn die voor innovaties op samenwerking met consumenten zijn aangewezen, 
ondervindenn nadeel wanneer de consumenten technologisch een behoorlijke achterstand 
hebbenn en een conservatieve houding aannemen: "Not all user-producer relationships 
promotee innovative activities. Being closely linked to conservative users having weak 
technicall  competence might be a disadvantage for a producer, and vice versa."49 

Ookk geeft Lundvall aan dat wanneer de consumenten uit verschillende sectoren afkomstig 
zijnn het moeilijk is voor de producent om eerdere leerervaringen te benutten of om schaal-
voordelenn te realiseren. 
Eenn gemeenschappelijke culturele achtergrond en korte afstanden tussen producenten en 
gebruikerss zijn volgens hem van belang om leerprocessen in organisaties te bewerkstel-
ligen:: "When the technology is complex and ever changing, a short distance might be 
importantt for the competitiveness of both users and producers. Here, the information codes 
mustt be flexible and complex, and a common cultural background might be important in 
orderr to establish tacit codes of conduct and to facilitate the decoding of the complex 
messagess exchanged."50 Lundvall betoogt dat bij 'user-producer' interactie de geografische 
enn culturele afstanden die overbrugd moeten worden tussen ontwikkelaars en gebruikers zo 
kleinn mogelijk moeten zijn. Hiertoe is een netwerk tussen lokale producenten en consumen-
tenn van belang. Dit vereist een binnenlandse 'technologie producerende sector'. 

LeerprocessenLeerprocessen bij kennistechnologie 
Hett ontwerpproces van kennissystemen kan worden beschouwd als een proces van 
'learning'learning by doing' en 'learning by using'. In het ontwerpproces wordt nauw samen-
gewerktt tussen gebruikers en producenten. Wanneer een systeem wordt opgeleverd, zal het 
continuu moeten worden onderhouden waarbij ook steeds (kleine) verbeteringsinnovaties 
kunnenn worden aangebracht op basis van de praktijkervaringen met het systeem. Dit zal 
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wordenn geïllustreerd aan de hand van de voorbeelden van de kennissystemen XCON en 
XSELL die in hoofdstuk 5 worden beschreven. 
Dee kenmerken die Lundvall definieert voor technologie waarbij 'learning by interaction' is 
vereist,, komen overeen met de kenmerken van kennistechnologie. Kennissystemen 
verschillenn al naar gelang type toepassing en domeinkennis. Kennis opgedaan in het ene 
kennisdomeinn is niet zo maar bruikbaar in een volgend project. Het is voor een externe 
producentt vaak niet mogelijk eerdere leerervaringen te benutten, omdat klanten uit ver-
schillendee sectoren afkomstig zijn en de systemen onderling nogal kunnen verschillen. Een 
externee producent kan wel een strategische positie in een bepaalde sector verwerven door 
zichh als eerste de specifieke domeinkennis eigen te maken. Door het opdoen van leer-
ervaringenn in een specifiek domein kan een kennisvoorsprong worden behaald ten opzichte 
vann andere externe producenten. 
Hett ontwikkelen van kennissystemen is relatief duur en voor veel conventionele automati-
seerderss nog een complexe aangelegenheid. In de praktijk treffen de producenten van deze 
technologiee nog wel eens een terughoudende reactie aan bij het management en bij conven-
tionelee automatiseerders. Het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie verloopt zeer 
moeizaamm als er bij het management of bij de automatiseringsafdeling geen commitment 
voorr kennistechnologie bestaat. 
'Learningg by interaction' is van belang bij inventie en innovatie van kennistechnologie, 
zoalss in hoofdstuk 5 wordt geïllustreerd aan de hand van de nauwe samenwerking tussen 
onderzoekerss en gebruikers bij de ontwikkeling van de kennissystemen XCON en XSEL. 
'Learningg by interaction' tussen producenten en gebruikers is ook van belang voor de 
diffusiee van kennistechnologie. Het merendeel van de kennissystemen is maatwerk en 
wordtt 'in house' ontwikkeld, al dan niet met behulp van externe deskundigen. Dit betekent 
datdat de systemen dienen te worden afgestemd op de behoefte van de gebruikersorganisatie. 
Hett ontwerp en de invoering van kennissystemen in organisaties vereisen nauwe samen-
werkingg tussen producenten van kennissystemen, zoals ontwerpers en kennisanalisten, en 
dee gebruikers van kennissystemen, zoals domeindeskundigen en/of eindgebruikers. De 
producentt van kennistechnologie moet goed op de hoogte zijn van de gebruikerscontext. 

DeDe rol van een voorvechter 
Inn Feigenbaum's beschrijvingen van succesvolle kennissystemen speelt steeds een voor-
vechterr van kennistechnologie in de organisatie een belangrijke rol. Feigenbaum beschrijft 
zo'nn 'champion' als volgt: "...an individual or a small group with unwavering vision, the 
willingnesss to take risks, to push on in the face of obstacles."51 'Champions' zijn zelf 
geïnteresseerdd geraakt in de nieuwe technologie en hebben zich op het gebied ingelezen. 
Vervolgenss gaan zij op zoek naar toepassingsmogelijkheden in de organisatie. Zij moeten 
hett belang van kennistechnologie verkopen aan het management en weerstand bij de auto-
matiseringsafdelingg overwinnen. Soms moeten 'champions' regels overtreden om hun 
plannenn van de grond te krijgen, zoals bijvoorbeeld het besteden van gelden uit het budget 
voorr conventionele automatisering. Zij moeten zichzelf scholen en medestanders om zich 
heenn verzamelen die zij ook in kennistechnologie moeten interesseren. Een portie geluk 
speeltt ook een rol bij de activiteiten van een 'champion'. Soms begint een project pas 
vormm te krijgen door een toevallige ontmoeting op een receptie met een oude vriend, die 
eenn expert op het gebied van kennistechnologie blijkt te zijn. Vaak krijgt een project pas 
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echtt gestalte in een organisatie wanneer een draaiend prototype aan het management, de 
automatiseerderss en de functionele afdeling getoond kan worden. Dan is er vaak al veel 
werkk verricht door de 'champion', zijn/haar medestanders en door contactpersonen aan 
universiteiten. . 
Dezee heldenrol van de 'champion' lijk t enigszins overdreven, maar een enkel individu kan 
cruciaall  zijn bij het van de grond krijgen van nieuwe dingen in een organisatie. Voorvechters 
vervuldenn een belangrijke rol bij de eerste toepassingen van kennissystemen. In die zin lijk t de 
roll  van de 'champion' op die van een 'entrepreneur' in de visie van Schumpeter, met dit 
verschill  dat een 'champion' zijn ideeën tracht te verwezenlijken binnen een bestaande 
organisatie. . 

2.88 Innovatie en diffusie van kennistechnologie in Nederland52 

Eindd jaren zestig is bij universiteiten en bij het bedrijfsleven, met name in de research-
laboratoriaa van Philips en Shell, de belangstelling voor Artificiële Intelligentie (AI) in 
Nederlandd opgekomen. Gedurende de jaren zeventig was een langzame groei van AI waar 
tee nemen, maar na een opleving van het AI-onderzoek in de Verenigde Staten nam vanaf 
beginn jaren tachtig de belangstelling voor kennissystemen toe. De aanleiding was een 
aantall  geslaagde experimenten aan Amerikaanse universiteiten en het pionierswerk bij de 
bedrijvenn Schtumberger Ltd. and Digital Equipment Corporation. De aankondiging van het 
onderzoekprogrammaa naar vijfde-generatie computers in Japan leidde in veel landen tot 
overheidsstimuleringg van informatica en AI. In Engeland werd het Alvey programma 
opgezet.. Op het Europese vasteland ging het programma ESPRIT van start en in de Ver-
enigdee Staten lanceerde het ministerie van Defensie het Strategie Computer Programme53. 
Binnenn de Nederlandse universiteiten waren verschillende deelterreinen van AI onderwerp 
vann onderzoek. Vooral sinds het begin van de jaren tachtig groeide ook in Nederland de 
belangstellingg voor AI-onderzoek, met name op het gebied van kennistechnologie. Er trad 
echterr een verschuiving op van fundamenteel en theoretisch onderzoek naar meer experi-
menteell  en applicatiegericht onderzoek op het gebied van kennissystemen54. In het kader 
vann het informaticastimuleringsbeleid van de overheid werd een deelprogramma specifiek 
opp kennistechnologie gericht, te weten 'Knowledge Based Systems' (KBS). Ter uitvoering 
vann het KBS-programma is in 1988 de 'Stichting 'Knowledge Based Systems' (SKBS) 
opgericht.. De looptijd van het programma was vijfjaar. Overheid en bedrijfsleven droegen 
iederr 10 miljoen gulden bij aan het KBS-programma. 

Dee eerste kennissystemen werden 'in-house' bij Philips en Shell halverwege de jaren 
tachtigg ontwikkeld. Philips en Shell verkenden de mogelijkheden van kennissystemen voor 
internn gebruik. Bij Philips was de aandacht voor kennistechnologie een onderdeel van een 
breedd opgezet AI-programma. Shell richtte zich voornamelijk op geologische expert-
systemenn in verband met de exploratie van potentiële vindplaatsen van olie55. Philips en 
Shelll  kunnen worden gezien als 'lead users' van kennistechnologie in Nederland. Zij waren 
dee eerste gebruikers van kennissystemen en tegelijkertijd de eerste producenten van kennis-
systemenn in ons land. Indien AI-expertise werd aangetrokken door deze multinationale 
ondernemingen,, betrof het buitenlandse deskundigen. 

25 5 



Tott de tweede generatie ontwikkelaars en gebruikers behoren de multinationale onderne-
mingenn Brocades (farmaceutica), AKZO (chemie), en NMB en AMRO (financiële sector). 
Dee 'tweede generatie gebruikers' hebben kennissystemen binnen de bedrijven ontwikkeld 
veelall  met steun van in kennistechnologie gespecialiseerde softwarebedrijven en/of univer-
sitairee deskundigen. 
Dee diffusie van kennissystemen bij deze eerste en tweede generatie gebruikers werd belem-
merdd door weerstand bij het management. Bij AKZO moest het management eerst over-
tuigdd worden van de mogelijke kostenbesparingen. Bij de AMRO-bank en de NMB was er 
weerstandd van de medewerkers, omdat zij niet bij de ontwikkeling van de systemen waren 
betrokken.. Ook was er gebrek aan gekwalificeerd personeel; zo kon een generiek toepas-
baarr systeem dat werd ontwikkeld door de NMB, niet worden geïmplementeerd wegens 
tekortt aan personeel om het systeem te installeren en te onderhouden. De NMB besloot in 
hethet vervolg alleen systemen voor een beperkt toepassingsgebied te ontwikkelen. Het gener-
iekee systeem ging aan zijn eigen succes ten onder, omdat de vraag groter was dan het 
aanbodd dat met de bestaande bezetting aan deskundigheid op het gebied van kennis-
technologiee kon worden gerealiseerd56. 
Inn de beginjaren tachtig, toen de belangstelling voor kennissystemen toenam, was er een 
tekortt aan deskundigen. Dit heeft zeker in de beginfase de diffusie van kennissystemen 
belemmerd57.. Enkele grote software houses betraden de kennistechnologiemarkt. Daarnaast 
warenn er enkele kleine pioniers, zoals de bedrijven Lithp en Bolesian, op de markt actief. 
Zijj  hebben kennistechnologie vanuit de laboratoria op de markt gebracht58. Deze kleine 
innovatievee bedrijven speelden een belangrijke rol bij de diffusie van kennistechnologie. 
Hunn rol is vergelijkbaar met die van de 'entrepreneur' in de negentiende eeuw. Deze kleine 
bedrijvenn produceerden voor de open markt en verleenden diensten aan bedrijven bij het 
ontwikkelenn van 'in house' systemen. Deze bedrijven bouwden 'customized' producten en 
gavenn voorlichting en training op het gebied van kennistechnologie. Deze bedrijven onder-
hieldenn nauwe contacten met universiteiten. Kennis en ervaring werd ook uitgewisseld via 
dee Nederlandse Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie (NVKI) . 
Inn 1986 gaf de markt voor kennistechnologie een aanblik te zien van wildgroei aan goed-
kopee 'expert system shells' en inleidende cursussen en symposia59. Dit alles resulteerde in 
teleurstellingenn en zeer matige vorderingen. De omvang van de commerciële markt voor 
kennistechnologiee was klein in vergelijking met die voor conventionele automatisering. Uit 
hethet eerste onderzoek naar gebruik van kennistechnologie in Nederland, uitgevoerd door 
Helivieww in 1986, bleek dat de belangstelling voor kennistechnologie gering was60. De 
marktt werd in dit opinie-onderzoek geschat op dertig miljoen gulden voor 1987; voor 1990 
werdd het vijftienvoudige geschat61. Deze verwachtingen waren te hoog gespannen. Guy 
schattee de uitgaven aan kennissystemen in Nederland in 1989 namelijk op 25 a 30 miljoen 
gulden,, inclusief de interne uitgaven van bedrijven. Het aantal operationele systemen in dat 
jaarr in Nederland bedroeg volgens zijn schatting hooguit 15 a 2062. Het ontwikkelen en 
zekerr het gebruik van kennissystemen bevond zich nog in een beginstadium. De ontwik-
kelingenn lagen ver achter ten opzichte van de technologische mogelijkheden. 
Eindd 1988 heeft de werkgroep 'Projectselectie Expert Systemen' van de afdeling Informatie-
systemenn van het Nederlands Genootschap voor Informatica een onderzoek gedaan naar de 
verspreidingg van kennissystemen in Nederland en naar succes- en faalfactoren bij kennis-
systeem-projecten63.. De werkgroep heeft 400 enquêtes verstuurd, hiervan werden 128 formu-
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lierenn terugontvangen. De mogelijkheden van kennistechnologie werden verkend door 28 
organisaties.. Bij 37 organisaties liepen daadwerkelijk projecten, in totaal 74. Bij tien van deze 
organisatiess was meer dan één kennissysteem operationeel. In totaal werden 21 operationele 
systemenn gemeld64. De eerste schreden op dit nieuwe terrein waren erg voorzichtig. Van de 
eerstee projecten in organisaties duurde 50% minder dan 9 maanden en kostte 43% minder dan 
vij ff  mensmaanden. Het doel van het eerste project was niet in alle gevallen het opleveren van 
eenn operationeel systeem. Andere doelstellingen waren ervaring opdoen met kennissystemen, 
off  een demonstratiesysteem bouwen om het management te overtuigen. 

Slechtss enkele van de grote softwarebedrijven hadden een gering aantal werknemers op 
kennistechnologiee in dienst, hoewel BSO, Pandata en Cap Gemini in toenemende mate 
hierinn investeerden. Bij vijf grote software bedrijven (BSO/AI, Pandata, Volmac 
(Bolesian),, CMG, CAP Gemini) die toen actief waren op de markt voor kennissystemen, 
wass dienstverlening de belangrijkste activiteit, niet de verkoop van producten65. Kant-en-
klaree kennissystemen werden niet veel verkocht en de markt voor hulpmiddelen om kennis-
systemenn te bouwen had een internationaal karakter. De softwarebedrijven opereerden op 
dee markt voor 'customized' kennissystemen en gaven voorlichting en opleidingen op het 
gebiedd van kennistechnologie. Over het geheel genomen werd er eindjaren tachtig weinig 
inn deskundigheid op het gebied van kennistechnologie geïnvesteerd door software-
bedrijven. . 
Bolesiann was de grootste en had in 1988 25 a 30 medewerkers. Lithp Systems had in 1988 
tussenn de vijf en tien mensen in dienst66. Deze kleine kennistechnologiebedrijven waren 
vann belang voor de diffusie van kennissystemen in Nederland. Dit gold met name voor 
Bolesiann en Lithp: "Both these firms occupy a position in the industrial folklore of the AI 
communityy out of all proportion to their size."67 

Lithpp is in 1990 met AKZO een 'joint venture' aangegaan en software house Cap Volmac 
heeftt Bolesian overgenomen68. Deze ontwikkelingen zijn verklaarbaar uit een behoefte aan 
integratiee tussen conventionele automatisering en kennistechnologie, maar ook uit de 
behoeftee aan zekerheid omtrent de vraag naar kennistechnologie. Lithp kan de samen-
werkingg met AKZO uitbouwen voor het 'in house' ontwikkelen van kennissystemen en 
Bolesiann kreeg via de klantenkring van Volmac een betere toegang tot de markt. Volmac 
kann haar producten en diensten met kennistechnologie uitbreiden, zonder in R&D of in 
opleidingg van personeel te investeren. Volmac heeft zich bij Bolesian ingekocht wegens het 
complementairee karakter en de strategische waarde van de activiteiten van Bolesian. 

Dee diffusie van kennistechnologie heeft in Nederland een trage start gekend. Redenen voor 
dee trage diffusie waren van technische aard: de kennisacquisitiebottleneck en problemen 
mett het opschalen van prototypen naar operationele systemen. Ook was er in de beginjaren 
eenn tekort aan deskundigheid. Bovendien waren de verwachtingen te hooggespannen en 
werdenn er verwachtingen gewekt die niet altijd konden worden waargemaakt. 
Tott in het begin van de jaren negentig was er in Nederland geen sterke basis van kennis-
technologiee in bedrijven, behalve bij enkele grote bedrijven, zoals Philips, Shell, AKZO, 
Unileverr en enkele banken en verzekeringsinstellingen, die zich toen al enkele jaren met 
kennistechnologiee bezig hielden. 
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Gedurendee de jaren negentig nam het aantal bedrijven dat investeerde in het opbouwen van 
eenn eigen kennispotentieel op het gebied van kennistechnologie wel toe. De markt voor 
externee dienstverlening op het gebied van kennistechnologie groeide ook. Door fusies in de 
IT-branchee is Bolesian onderdeel geworden van het Cap Gemini-concern. In 1996 heeft 
Bolesiann 80 medewerkers in dienst. Rond de 40% van de omzet wordt behaald in de finan-
ciëlee sector, nog eens 40 procent wordt omgezet bij overheidsinstellingen en organisaties 
uitt de sociale zekerheid69. Technisch directeur van Bolesian, Beijer: "De eerste zeven jaren 
hebbenn we ons vooral geconcentreerd op advisering, het geven van cursussen, probleem-
analysee en andere activiteiten gericht op het rijp maken van de markt. De afgelopen acht 
jaarr lag het acecent op het ontwikkelen van oplossingen. In het begin een aantal klein-
schaligee oplossingen, daarna zijn diverse applicaties met behulp van kennistechnologie 
ontwikkeldd ter ondersteuning van primaire bedrijfsprocessen."70 Bolesian is marktleider, 
gevolgdd door Everest71. In januari 1998 heeft Everest, onderdeel van de Roccade Infor-
maticaa Groep, 45 medewerkers in dienst. 
Hett wordt steeds lastiger een inschatting te maken van de feitelijke omvang van de markt 
voorr kennistechnologie, omdat het onderscheid tussen projecten op het gebied van infor-
matietechnologiee en kennistechnologie vervaagt. Kennistechnologie wordt steeds vaker in 
bestaandee automatiseringsprojecten geïntegreerd, een deel van deze projecten bevat dan 
eenn kennisgebaseerde component. Commercieel directeur van Bolesian, Everstijn, stelt: 
"Hett ontwikkelen van kenniscomponenten blijf t echter een arbeidsintensief werk. Kennis-
componentenn die geïntegreerd worden in IT-systemen, zijn nog steeds maatoplossingen die 
zichh niet lenen voor toepassing op grote schaal."72 Ook worden projecten gestart vanuit de 
invalshoekk van kennismanagement. De expertise van de medewerkers van Everest loopt 
uiteenn van adviezen over kennismanagement tot het ontwikkelen en invoeren van kennis-
systemen.. De grens tussen organisatieadvieswerk en automatisering vervaagt. Organisatie-
adviesbureauss zoals Arthur Anderson, KPMG en Moret ontwikkelen activiteiten op het 
gebiedd van kennismanagement, waarvan een deel betrekking heeft op kennistechnologie. 
OpOp een discussieforum op het Internet over de omvang van de markt voor kennistechno-
logiee schetst de directeur van het kenniscentrum CIBIT, den Biggelaar, in juli 1998 het 
volgendee beeld: "In deze markt bepalen naast vele een- en 'enkelmans' bedrijfjes, drie 
bedrijvenn van enige omvang het beeld: Bolesian bv, het oudste bedrijf, 100% dochter van 
Capp Gemini en met zo'n 75 medewerkers marktleider; Everest bv, iets kleiner, snel 
groeiendd en onderdeel van de Roccade groep; Kenniscentrum CIBIT bv, zo'n 50 mede-
werkerss en vooral actief met opleidingen en consultancy. (...) Op basis van de aantallen 
medewerkerss en 10 jaar ervaring in deze markt, schatten wij de totale markt voor producten 
enn diensten in Nederland jaarlijks op 40 è 50 miljoen gulden per jaar. (...) Afgaande op 
mijnn eigen ervaring in deze niche markt, schat ik het aantal operationele systemen in 
Nederlandd op enkele honderden. Het grootste aantal is zonder twijfel te vinden bij 
verzekeraarss met banken als 'runners up'. In tegenstelling tot de meeste Angelsaksische 
landen,, is het aantal industriële toepassingen in Nederland beperkt."73 

Bolesiann en Everest verwachten een omzetgroei vanwege Internet, intranet en e-commerce. 
Specialistischee taken kunnen vanuit de backoffice worden verplaatst naar de frontoffice, 
waarr generalisten ondersteund door kennistechnologie deze taken uitvoeren, of de klant 
doett dat zelf via informatiezuilen, Internet en interactieve televisie. Loketdiensten, ook die 
vann de overheid, kunnen door kennissystemen efficiënter worden ingericht. 

28 8 



Dee noodzaak om flexibeler te kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving en de 
opkomstt van netwerktechnologie, maken vormen van virtueel organiseren mogelijk. 
Tussenn afdelingen binnen een organisatie en tussen organisaties worden grenzen geslecht.74 

Dergelijkee virtuele organisatievormen stellen nieuwe eisen aan de informatievoorziening en 
dee kennishuishouding. Kennistechnologie kan voorzien in behoeften van organisaties die 
baatt hebben bij een gedistribueerde kennishuishouding. 

Hierbovenn zijn innovatie- en diffusieprocessen van kennistechnologie beschreven op basis 
vann concepten uit de theorievorming op het gebied van innovatie en diffusie. In Nederland 
verlooptt de innovatie en diffusie van kennistechnologie gedeeltelijk via een endogeen en 
gedeeltelijkk via een exogeen ontwikkelingsmodel. De initiatiefnemers van Lithp en 
Bolesiann kunnen worden beschouwd als entrepreneurs in Schumpeteriaanse zin. Na een 
succesvollee periode zijn beide bedrijven verbintenissen aangegaan met grotere markt-
partijen.. Daarnaast is de ontwikkeling en verspreiding van kennistechnologie ook doorge-
gaann in de research laboratoria van grote ondernemingen en universiteiten. 
Actorenn die bij innovatie van kennistechnologie een rol spelen, zijn onderzoekers ver-
bondenn aan universiteiten, R&D-laboratoria van grote ondernemingen in de industrie en 
grotee softwarebedrijven. De eerste generatie gebruikersorganisaties kan worden gezien als 
'leadd users'. Zij waren gelijktijdig de eerste producenten en de eerste toepassers van 
kennissystemenn in Nederland. De tweede generatie gebruikersorganisaties is meer te be-
schouwenn als 'leading edge consumer'. Deze generatie toepassers ging een strategische 
samenwerkingsrelatiee aan met hetzij een universitaire onderzoeksgroep, hetzij een 
softwarebedrijff  gespecialiseerd op kennistechnologie. 
Voorr de diffusie is het van belang dat op meso-niveau netwerken ontstaan tussen externe 
producentenn van kennistechnologie en gebruikersorganisaties. Het bestaan van een derge-
lij kk netwerk is minder noodzakelijk wanneer in de bedrijven zelf al een stevige verankering 
vann kennistechnologie aanwezig is. Guy benadrukt het belang van lokale netwerken tussen 
gebruikerss en producenten voor innovatie en diffusie van kennistechnologie: "Experiences 
aroundd the world to date indicate that customisation is the norm and is likely to remain so, 
andd the successful implementation and maintenance of such systems is facilitated by the 
existencee of strong indigenous links between user firms, producer firms and the acedemic 
sector."75 5 

Dee conclusie van Guy ten aanzien van de ontwikkelingskansen van kennistechnologie in 
Nederlandd lijk t nog steeds op te gaan: "...the subsequent diffusion and exploitation of the 
technologyy may be best effected by the creation of a supportive infrastructure linking 
indigenouss producers, users and sources of academic expertise."76 Voor de diffusie van 
kennistechnologiee zijn samenwerkingsrelaties tussen gebruikersorganisaties en externe 
producentenn van belang, omdat binnen bedrijven nog een relatief klein kennispotentieel 
aanwezigg is op het gebied van kennistechnologie. 

2.99 Samenwerking tussen producent en gebruikersorganisatie 

Innovatiee en diffusie van kennistechnologie zijn dus gebaat bij een nauwe samenwerking 
tussenn producenten en gebruikersorganisaties. In de secundaire analyse van de twee cases 
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inn hoofdstuk 5 wordt de samenwerking tussen de externe producent en de gebruikers-
organisatiee geanalyseerd. 
Inn Nederland spelen relatief kleine kennistechnologiebedrijven een belangrijke rol bij de 
diffusiee van kennistechnologie. In de case study wordt de rol van de externe producent, 
Bolesian,, bij het ontwerp- en invoeringstraject van een kennissysteem onderzocht. Tevens 
wordtt de vraag beantwoord in hoeverre de gebruikersorganisatie, de BVG, kan worden 
beschouwdd als 'leading edge consumer'. Geanalyseerd wordt in hoeverre de wederzijdse 
aanpassingg tussen een kennissysteem en de organisatorische context wordt bevorderd door 
dee samenwerking tussen gebruikers en producenten. Dit geschiedt op basis van een analyse 
vann organisatorische en technologische keuzen. Leerprocessen tussen de gebruikersorgani-
satiee en de producent worden onderzocht. 
Voorr de BVG is het ontwikkelen van een kennissysteem een innovatief project. Vanuit 
technologischh perspectief is er sprake van diffusie. Het betreft de toepassing van bestaande 
technologischee mogelijkheden. Er zal worden bezien of hierbij sprake is van verbeterings 
innovatiess op het technologisch traject 'kennistechnologie'. 
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