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HoofdstukHoofdstuk 2 

Hett analysekader 

Veell  voorkomende beleidstermen voor gesubsidieerde projecten met een nieuwe 
technologiee zijn: proefprojecten, praktijkexperimenten, demonstratieprojecten en 
marktintroductieprojecten.. Deze projecten worden in verschillende fasen in de 
ontwikkelingg en diffusie van nieuwe technologieën ingezet. Op het eerste gezicht 
gaatt het er bij proefprojecten vooral om te leren over een innovatie, veelal over 
technischee aspecten daarvan: kan het in praktijk worden toegepast, werkt het in de 
praktijkk en hoe kan het functioneren worden verbeterd? Negatieve leerervaringen 
bijj  deze projecten zijn evenals positieve leerervaringen waardevol. Demonstratie-
projectenn daarentegen mogen niet mislukken. Het gaat er immers om te laten zien 
hoee goed, leuk, nuttig enzovoorts een innovatie is. Tevredenheid over de toepas-
singg binnen het demonstratieproject en goede publiciteit lijken de voorwaarden te 
zijnn voor een geslaagde demonstratie. Marktintroductieprojecten gaan nog een stap 
verder.. Ze zijn niet alleen bedoeld om de potentiële markt in kennis te stellen van 
dee innovatie, maar ook om de marktcondities direct aan te passen. Partijen hopen 
bijvoorbeeldd door een behoorlijke omvang van de projecten een prijsdaling te be-
werkstellingen. . 

Off  een project succes heeft kan beoordeeld worden aan de hand van de project-
doelenn of aan de hand van het perspectief van de participanten die bijvoorbeeld een 
nieuww product in praktijk willen testen, in de publiciteit willen komen, het eigen 
netwerkk willen uitbreiden of een extra afzetmogelijkheid creëren. 

Hett uitgangspunt in deze studie is dat praktijkexperimenten bij zouden moeten 
dragenn aan een algemeen doel, namelijk de verspreiding van een nieuwe technolo-
gie.. Een technologie wordt beschouwd als een concept (idee) om met behulp van 
hardwaree te voorzien in sociale functies. Of anders geformuleerd, als een ontwerp 
voorr een gewenste uitkomst. In deze studie gaat het om het idee om met behulp 
vann zonnecellen zonlicht om te zetten in elektriciteit om te voorzien in de elektrici-
teitsbehoeftee van eindgebruikers. Bij de verspreüiingvan een technologie wordt een 
nieuww idee in toenemende mate gerealiseerd. Dit kan alleen als een technologie 
wordtt toegepast in producten die gebruikt kunnen worden. Verspreiding staat dus 
niett los van innovatie (technologie- en productontwikkeling), zeker niet in de 
beginfase. . 

Inn deze studie wordt de verzamelterm pilootprojecten gehanteerd voor praktijk-
projectenn die al dan niet met subsidie gerealiseerd worden in het begin van de ver-
spreidingg van een nieuwe technologie of, om in termen van innovatiebeleid te 
spreken,, in de fase van de marktintroductie.' Het gaat alleen om projecten die als 
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maatschappelijkee experimenten kunnen worden beschouwd, omdat er meerdere 
actorenn bij betrokken zijn, waaronder ook de eindgebruikers. Hoewel ook onder-
zoeksinstellingenn als eindgebruikers van een technisch experiment kunnen worden 
beschouwd,, gaat het hier uitdrukkelijk om degenen die onder de toekomstige, nor-
malee marktverhoudingen als eindgebruikers omschreven kunnen worden. Proef-
opstellingenn bij onderzoeksinstellingen zijn dus geen pilotprojecten. Daarentegen 
kunnenn projecten die als technisch proefproject zijn opgezet en waar meerdere acto-
renn bij betrokken zijn, wel als pilotprojecten worden beschouwd (zie bijvoorbeeld 
Vann Mierlo et al. 1994). Techniek ten slotte wordt als een soort verzamelterm ge-
bruiktt voor de materie rond een gerealiseerde technologie: alle technische artefac-
ten,, zoals producten en productieapparatuur. 

Ditt hoofdstuk kan worden gelezen als een zoektocht naar een theoretische fun-
deringg van de functie van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe tech-
nologie.. De vraag daarbij is welke effecten van pilotprojecten de verspreiding van 
eenn nieuwe technologie kunnen stimuleren. Vervolgens wordt nagegaan welke 
theoretischh te onderbouwen succesfactoren de effecten zouden kunnen verklaren. 
Dee basis hiervoor wordt gezocht in de processen die zich afspelen bij de totstand-
komingg van praktijkprojecten en ontwikkelingen in de omgeving daarvan. 

Functiee van pilotprojecten 

InIn deze paragraaf wordt beschreven welke functie pilotprojecten kunnen hebben 
inn de verspreiding van een nieuwe technologie. Daartoe wordt gebruik gemaakt 
vann twee benaderingen die elkaar goed aanvullen: de nichebenadering en de adop-
tie-diffusietheorie.. De benaderingen worden elk eerst globaal beschreven. Daarna 
wordtt aangegeven wat de sterke en zwakke kanten ervan zijn voor het empirische 
onderzoekk naar pilotprojecten met zonnecelsystemen. 

Vervolgenss wordt in de daarop volgende paragrafen een analysekader ontwik-
keld.. Daarbij worden drie wenselijke directe effecten van pilotprojecten onder-
scheiden:: leren; sociale aanpassing en toenemend gebruik van de nieuwe technolo-
gie.. Bovendien wordt één wenselijk extern effect onderscheiden: maatschappelijke 
inbedding.. Aan het slot van deze paragraaf worden deze effecten verder uitwerkt 
tott indicatoren die bruikbaar zijn voor het empirische onderzoek. 

PilotprojectenPilotprojecten ab strategische niche 

DeDe nichebenadering 
Onderzoekk op het gebied van de verspreiding van nieuwe technologieën besteedt 
weinigg aandacht aan de specifieke rol van pilotprojecten. Slechts één benadering 
steltt de functie van pilotprojecten in innovatie-diffusieprocessen centraal. Het 
betreftt een recente benadering die onder de noemer strategisch nichemanagement 
wordtt ontwikkeld. Hier wordt de term strategisch nichemanagement gereserveerd 
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voorr sturing van innovatieprocessen met behulp van püotprojecten. Het analyse-
kaderr dat hieraan ten grondslag ligt wordt de nichebenadering genoemd. 

Hett theoretische uitgangspunt van de nichebenadering is dat rond bestaande 
technologieënn die veel worden gebruikt regimes bestaan. Een socio-technologisch 
regimee is het geheel van regels en de institutionalisering van regels, zoals weten-
schappelijkee kennis, engineeringpraktijken productietechnologieën, productken-
merken,, vaardigheden en procedures, gevestigde gebruikersvoorkeuren en infrastruc-
turen.. Auto's bijvoorbeeld zijn nauw verbonden met autowegen, benzinestations, 
oliebedrijven,, garages et cetera (Schot et al. 1994). Geels en Kemp onderscheiden 
zevenn dimensies van een socio-technologisch regime (2000): 
1.. sociaal netwerk (aanbod, productie); 
2.. symbolische betekenis van producten met nieuwe technologie; 
3.. infrastructuur; 
4.. technologie; 
5.. functioneel domein (marktniches, gebruikersvoorkeuren en competenties); 
6.. sectoraal beleid. 

Eenn bestaand socio-technologisch regime kan zich in beperkte mate aanpassen aan 
nieuwee technologieën. Sommige nieuwe technologieën echter vereisen radicale 
veranderingenn in kennis van actoren, voorkeuren van gebruikers en infrastructuur. 
Dezee veranderingen moeten gelijktijdig met verdere ontwikkelingen in de techno-
logiee plaatsvinden. De nichebenadering richt zich op de vraag hoe een dergelijke 
co-evolutie,, oftewel regimeverandering plaatsvindt en in hoeverre dit gestimuleerd 
kann worden. 

Kansenn voor revolutionaire nieuwe technologieën worden geboden door veran-
deringenn in de omgeving van de technologie die daardoor andere eisen aan een 
technologiee stellen (Hoogma et al. 2002, Rotmans et al. 2000, Schot et al. 1994).1 

Omdatt duurzaamheid niet lang geleden werd toegevoegd als eis aan de energie-
voorziening,, zijn bijvoorbeeld energiebesparingtechnieken ontwikkeld en inge-
voerdd (Schot et al. 1994). 

Eenn andere mogelijkheid voor de verspreiding van revolutionaire nieuwe tech-
nologieënn is via niches. Op basis van historisch onderzoek is geconstateerd dat vele 
succesvollee nieuwe technologieën in eerste instantie werden toegepast in kleine, 
geïsoleerdee delen van de markt. Deze beperkte toepassingsgebieden worden 
marktnichess genoemd. (Hoogma et al. 2002, Kemp et al. 2001). De nichebenade-
ringg baseert zich op de constatering dat deze marktniches een belangrijke functie 
haddenn in regimeverandering. In marktniches kregen nieuwe technologieën als het 
waree ruimte om te groeien. Er werden nieuwe ideeën ontwikkeld over de betekenis 
ervann en over gebruikerswensen, de gewenste infrastructuur en ongewenste effec-
ten.. Kenmerkend voor deze niches was dat hoewel de voordelen van de applicatie 
nogg niet bekend waren, actoren hoge verwachtingen hadden over de toekomstige 
voordelen.. In de niche kon de technologie zich verder ontwikkelen en vervolgens 
opnieuww gebruikt worden in dezelfde of andere toepassingsgebieden (Hoogma et al. 
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2002).. Via dit proces van nichevertakking kan een nieuwe technologie zich verder 
verspreidenn en uiteindelijk tot regimeverandering leiden. 

Marktnichess zijn kleine, geïsoleerde domeinen met een specifieke applicatie van 
eenn technologie onder normale marktverhoudingen. Wanneer er voor veelbelo-
vendee technologieën, waarvan wordt verwacht dat ze grote economische of maat-
schappelijkee voordelen hebben, niet spontaan marktniches ontstaan kan een tech-
nologischee niche worden gecreëerd. Een technologische niche is een domein dat 
gedeeltelijkk afgeschermd is van normale marktverhoudingen door subsidie van de 
overheid,, door een R&D-programma of door tijdelijke opheffing van institutionele 
beperkingenn (Kemp et al. 2001, Weber et al. 1999). De bescherming kan worden 
opgehevenn wanneer de technologie voldoende ontwikkeld is om te overleven 
onderr (meeveranderde) marktverhoudingen. 

Gesubsidieerdee pilotprojecten komen in het licht van de nichebenadering aan 
dee orde als technologische niches. Een enkel pilotproject kan een technologische 
nichee zijn, maar het kan ook om een serie pilotprojecten gaan. 

Off  nicheonrwikkeling succesvol is kan volgens de nichebenadering op basis van 
tweee evaluatiecriteria worden bepaald (Hoogma et al. 2002): 
1.. De kwaliteit van leren: eerste orde leren over de diverse aspecten van de inno-

vatiee en tweede orde leren volgens welke actoren hun impliciete veronderstel-
lingenn over de technologie, gebruikersvoorkeuren en wet- en regelgeving in 
debatt met andere actoren ter discussie stellen (Wynne 1995). 

2.. Institutionele aanpassing op drie punten: de ontwikkeling van complementaire 
technologieënn en infrastructuren; het ontstaan van gedeelde, onderbouwde en 
gespecificeerdee verwachtingen; en de vorming van een uitgebreid netwerk van 
aanbieders,, gebruikers en derde partijen ter ondersteuning van het nieuwe 
regime. . 

Hoogmaa en anderen bedoelen met institutionele aanpassing niet de regimeveran-
dering.. Ze spreken van institutionele aanpassing als voorbereiding op de verande-
ringg van de selectieomgeving ten gunste van de nieuwe technologie, met andere 
woordenn als voorbereiding op regimeverandering (Hoogma et al. 2002). Succes 
vann een niche op het niveau van het regime is nog weinig onderzocht, omdat zoals 
dee onderzoekers aangeven, de nichebenadering nog maar weinig aandacht heeft 
kunnenn besteden aan empirisch onderzoek naar de relatie tussen gemeten succes 
vann niches en de invloed op de omgeving (Hoogma et al. 2002). 

Schott en anderen hebben de nichebenadering geïntroduceerd om technologi-
sche,, culturele, economische en institutionele barrières bij de introductie van 
duurzamee transporttechnologieën gelijktijdig te overwinnen en aldus een co-evo-
lutionairr proces in gang te zetten. (Hoogma et al. 2002, Kemp et al. 2001). Strate-
gischh nichemanagement verwijst naar sturing rond het opzetten en afbouwen van 
technologischee niches. Het wordt gepresenteerd als aanvulling op instrumenten als 
investeringssubsidiess en de ondersteuning van Research & Development: 
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'Suchh policies address barriers one by one; they do not seek to exploit synergies be-
causee they fail to see how the factors are interrelated, especially how technical as-
pectss are related with social and institutional ones.' (Hoogma et al. 2002:12,13) 

Hett wordt gezien als een noodzakelijk instrument, omdat het co-evolutionaire 
processenn als uitgangspunt neemt. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden om de 
ontwikkelingg van een nieuw socio-technologisch regime te sturen gerelativeerd. 
Nieuwee regimes ontstaan immers door het gedrag en de strategieën van vele ver-
schillendee actoren. De uitkomst staat van tevoren geenszins vast. Strategisch niche-
managementt start niet met één doel, maar met meerdere deels conflicterende doe-
len.. Bovendien blijkt uit empirisch onderzoek dat experimenten vaker niet dan wel 
eenn voorstadium van een succesvolle introductie vann een nieuwe technologie zijn. 
Dee effecten zijn indirect en pas op langere termijn zichtbaar. Experimenten moe-
tenn volgens de onderzoekers daarom worden gezien als leerprojecten voorafgaand 
aann de verandering van een regime (Hoogma et al. 2002). Succesvolle verandering 
vindtt alleen plaats als processen binnen de niche versterkt worden door verande-
ringenn op het niveau van een regime (Kemp et al. 2001). 

RelevantieRelevantie van de nichebenadering 
Dee invalshoek van de nichebenadering is relevant en goed bruikbaar als analyseka-
derr voor het onderzoek naar de functie van pilotprojecten bij de verspreiding van 
zonnecelsystemen.. Het is de enige die het experimenteren met een nieuwe techno-
logiee centraal stelt in de analyse van innovatie-difrusieprocessen. De nichebenade-
ringg geeft de mogelijkheid om ontwikkelingen op het mesoniveau van een niche op 
consistentee wijze in verband te brengen met ontwikkelingen op macroniveau en 
omm een koppeling te leggen tussen technische problemen enerzijds en sociale pro-
blemenn anderzijds. De evaluatiecriteria van de nichebenadering leren en institutio-
nelee aanpassing zijn geworteld in de theoretische aannamen over regimeverande-
ringg en in empirisch onderzoek naar de effecten van praktijkprojecten. Ze zijn 
daaromm goed geschikt om socio-technische veranderingsprocessen te beschrijven. 
Institutionelee aanpassing zoals omschreven door de nichebenadering, betreft niet 
alleenn institutionele aspecten, maar kan ook gedragsaanpassing omvatten.3 De 
termm sociale aanpassing is daarom beter geschikt dan institutionele aanpassing. 

Dee nichebenadering is vooral relevant voor de introductie van nieuwe technolo-
gieënn middels praktijkprojecten indien een regimeverandering nodig is. Voor een 
grootschaligee toepassing van zonnecelsystemen in de woningbouw lijk t een veran-
deringg van het huidige regime van energieopwekking en -gebruik inderdaad nood-
zakelijkk te zijn. De vele knelpunten wat betreft de technologie, financiële aspecten, 
communicatie,, marketing die volgens deskundigen bestaan duiden hierop (zie 
hoofdstukk 1). Om vast te stellen of er sprake is van een regimeverandering hebben 
Kempp en anderen een set criteria opgesteld (Kemp in Hoogma et al. 2002). Op 
basiss van deze criteria is vast te stellen dat een grootschalige toepassing van zonne-
celsystemenn een verandering van het bestaande regime vergt. (Zie tabel 2.1). 
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Tabell 2 . 1 . Noodzaak van regimeverandering voor FY 

criteriacriteria toepassing op PV in gebouwde omgeving 

Vervangingg van bestaand regime duurt Er zal pas rond 2020 een zelfstandige markt voor pv in de woning-
lang,, veetal 50 jaar bouw bestaan (Turkenburg et al. 2000) 

Grotee samenhang tussen technolo- Met PV in de woningbouw wordt een decentrale vorm van energie-
gischee ontwikkeling en de sociale opwekking geïntroduceerd die grote veranderingen in de relatie tussen 
omgevingg en het management energiebedrijf en eindgebruiker vergt 

Verbondenheidd met verwante techno- PV in de woningbouw is niet alleen een energietechnologie, maar ook 
logieënn een bouwmateriaal 

Divergerendee verwachtingen zijn van Verwachtingen waren zeer hoog (zie hoofdstuk 1); ideeën over appli-
grotee invloed caties wisselen tussen actoren, tussen landen en in de tijd 

Weinigg of geen economisch voordeel PV in de woningbouw heeft nog geen economische waarde, deelname 
inn beginfase aan projecten is gebaseerd op toekomstbeelden en/of andere overwe-

gingenn (zie hoofdstuk 4 tot en met 8) 

Ookk wat betreft het stadium van ontwikkeling en verspreiding van PV kan de niche-
benaderingg van toepassing worden geacht op zonnecelsystemen in de woning-
bouw.. Zonnecelsystemen in de woningbouw vormen sinds 1989 een technologi-
schee niche. Toen werd het allereerste pilotproject in Castricum gerealiseerd dat een 
woningg met een autonoom zonnecelsysteem betrof. Inmiddels zijn ruim 150 pilot-
projectenn gerealiseerd, grotendeels met subsidie. 

Dee nichebenadering kan echter niet zonder meer worden toegepast voor het 
onderzoekk naar pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woningbouw. Het cen-
tralee probleem is dat een enkel pilotproject niet goed onderscheiden kan worden 
vann een technologische niche die meerdere pilotprojecten kan omvatten. Met 
namee bij sociale aanpassing is niet duidelijk of effecten binnen een experiment of 
verderee ontwikkelingen naar aanleiding van een experiment worden bedoeld. Het 
success van een enkel project kan als gevolg daarvan niet goed worden onderschei-
denn van het succes van ontwikkelingen in de omgeving van een project. Ook is er 
weinigg aandacht voor de wijze waarop een pilotproject tot stand komt, met name 
voorr de onderhandelingen tussen participanten. Hoewel de onderzoekers van de 
nichebenaderingg aangeven dat processen van belang zijn, ligt de nadruk in de 
genoemdee evaluatiecriteria op de effecten van niches. Om het succes van pilotpro-
jectenn goed te kunnen verklaren is het om bovenstaande redenen zinvol de niche-
benaderingg op enkele punten aan te passen: 
1.. Het is belangrijk om een enkel pilotproject te onderscheiden van de technolo-

gischee niche waartoe alle pilotprojecten met eenzelfde applicatie behoren en de 
beschermingg van de niche in de vorm van het leerprogramma, R&D-program-
ma'ss et cetera. Theoretisch dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 
success binnen een pilotproject en in de omgeving van het project. Hiervoor 
zullenn respectievelijk de termen directe effecten en maatschappelijke inbed-
dingg worden gehanteerd-
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2.. Een goede analyse van de ontwikkelingen rond pilotprojecten vergt aandacht 
voorr processen die kunnen leiden tot succes van een pilotproject. Succesfacto-
renn moeten daarom onderscheiden worden van de effecten van een pilotpro-
ject.. Voor de evaluatie van de wenselijke effecten van een pilotproject is de 
nichebenaderingg toepasbaar, maar om succesfactoren te formuleren zijn 
anderee theoretische benaderingen nodig. 

3.. De nichebenadering spreekt van niches, indien er sprake is van een beperkt 
applicatiedomeinn eventueel beschermd door bijvoorbeeld overheidssubsidie. 
Dee actoren in de niche verwachten voordelen van de specifieke toepassing 
(Hoogmaa et al. 2002). Deze beschrijving is niet geheel juist voor zonnecelsyste-
menn in de woningbouw, omdat zij geenszins een niche van een hele specifieke 
applicatiee van zonnecellen voor een beperkte doelgroep zijn.4 Integendeel, het 
zijnn de eerste projecten in een marktsegment dat kansrijk wordt geacht en dat 
bovendienn vanuit milieu-oogpunt het meest aantrekkelijk lijkt . In die zin is er 
duss geen sprake van een geïsoleerd domein. De technologische niche van zon-
necelsystemenn in de woningbouw kenmerkte zich door de kleine schaal. De 
ondersteuningg door projectsubsidie is vergelijkbaar met wat in de nichebena-
deringg bescherming wordt genoemd. 

Eenn ander nadeel van de nichebenadering betreft het bewust uitsluiten van toene-
mendd gebruik (adoptie) van de innovatie als succes van een experiment. 

'Userr involvement is not a question of getting representative users (...) or getting 
specificc groups such as pioneers, laggards et cetera. Diffusion (...) involves "transla-
tion",, not simple and mechanistic spreading of a specific artefact to a group with 
specificc preferences and other characteristics.' (Hoogma et al. 2002:160) 

Dee genoemde argumenten tegen het gebruik van adoptie als evaluatiecriterium 
zijnn normatief. Het gaat er volgens de onderzoekers van de nichebenadering om 
datt de ontwikkeling van een nieuwe technologie aansluit bij de wensen en ideeën 
vann gebruikers. Dat kan alleen als gebruikers een actieve rol spelen in het netwerk 
rondd een nieuwe technologie.5 Ook volgens de benadering Constructive Techno-
logyy Assessment dat nauw gelieerd is aan de nichebenadering moeten gebruikers 
directt invloed hebben op besluitvormingsprocessen om co-evolutie mogelijk te 
makenn (Schot et al. 2001). Deze benadering gaat ervan uit dat beter geleerd kan 
wordenn naarmate de gebruikers actiever participeren in de ontwikkelingen. Hier 
kunnenn de volgende argumenten tegenover gesteld worden: 
1.. Het is wenselijk om eindgebruikers die geen invloed hebben op de projecten, 

maarr er wel de gevolgen van ondervinden in het empirische onderzoek te kun-
nenn betrekken. Deze 'betroffenen' gebruiken in feite een 'gegeven' product. 
Toenemendd gebruik door betroffenen kan dus ook als een positief effect van 
eenn pilotproject worden beschouwd. Potentiële eindgebruikers kunnen er 
immerss ook vanaf zien. 

2.. Het is de vraag of directe betrokkenheid van gebruikers behalve wenselijk 
inderdaadd noodzakelijk is voor tweede orde leren. Er bestaan immers diverse 
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representatiemethodenn om een beeld te vormen van potentiële gebruikers, 
zoalss marktonderzoek, consumententesten, feedback op basis van ervaring, de 
inbrengg van experts of door vergelijking met vergelijkbare producten (Akrich 
1995).. Ontwerpprocessen kunnen volgens Akrich versterkt worden door meer-
deredere methoden die elk een specifiek aspect belichten, aan elkaar te verbinden. 
Hett is volgens haar niet productief om nieuwe methoden te ontwikkelen, wel 
omm continu te expliciteren op welke wijze beelden van gebruikers zijn gecon-
strueerd.. Directe betrokkenheid van gebruikers op de besluitvorming in een 
pilotprojectt is dus wenselijk, maar niet noodzakelijk indien gebruik gemaakt 
wordtt van representatiemethoden om een beeld te vormen van potentiële 
gebruikers.. Ondanks de kleine schaal van een pilotproject zijn de processen die 
vann belang worden geacht voor grootschalige verspreiding wellicht ook van 
belangg voor adoptie door eindgebruikers in een pilotproject. 

3.. Toenemend gebruik is een interessante indicator van het succes van een pilot-
project,, omdat het gerelateerd is aan het gedrag van actoren dat direct leidt tot 
realisatiee van een nieuwe technologie (aanbieden en gebruiken). De niche-
benaderingg daarentegen legt met de evaluatiecriteria 'leren' en 'sociale aan-
passing'' wellicht te veel nadruk op verandering. Toenemend gebruik is een 
neutralee indicator van succes, waar leren en sociale aanpassing al dan niet aan 
voorafgaan.. Toenemend gebruik kan daarom als een wenselijk effect bij alle 
participantenn en betroffenen in een pilotprojecten worden gezien. 

Err is weinig empirisch onderzoek gedaan naar de functie van pilotprojecten in de 
verspreidingg van een nieuwe technologie. De nichebenadering is een goed start-
puntt voor het ontwikkelen van een analysekader daarvoor. De functie van een 
pilotprojectt in de verspreiding van een nieuwe technologie is volgens deze benade-
ringg een strategische niche die wenselijke regimeverandering kan bevorderen. De 
tweee evaluatiecriteria 'leren' en 'sociale aanpassing' uit de nichebenadering zijn 
bruikbaarr voor de beoordeling van het succes van pilotprojecten. Daarvoor is ver-
eistt dat ze geherformuleerd worden in termen van effecten en dat de niveaus van 
eenn pilotproject, de niche en het regime strikt worden gescheiden. Voor het analy-
serenn van de processen bij de realisatie van een pilotproject biedt de nichebenade-
ringg onvoldoende houvast. 

Toenemendd gebruik heeft ten onrechte geen plaats in de nichebenadering. 
Verondersteldd mag worden dat ook in de beginfase van de verspreiding van een 
nieuwee technologie toenemend gebruik plaatsvindt. Dit geldt uiteraard alleen 
indienn een nieuwe technologie 'verkrijgbaar' is, bijvoorbeeld in latere experimen-
ten.. Hoe toenemend gebruik toegevoegd kan worden aan een analysekader van de 
functiee van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe technologie wordt in 
hethet hiernavolgende behandeld. 
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PilotprojectenPilotprojecten als sociaal model 

AdoptieAdoptie in sociale netwerken 
Dee meest aangehaalde auteur over toenemend gebruik of adoptie van innovaties is 
Rogers.. Adoptieis volgens zijn definitie de beslissing om volledig gebruik te maken 
vann een innovatie als de beste gedragsmogelijkheid (Rogers 1983:172). Een innova-
tiee is een idee, praktijk of object dat als nieuw wordt beschouwd (Rogers 
I983:xviii).. Voor Rogers bestaat het innovatiebesluitvormingsproces uit de diffusie 
vann de innovatie. Het ontstaan van een innovatie valt grotendeels buiten de scope 
vann Rogers werk. De bijbehorende S-vormige curve van de trage start, de versnel-
lingg en vervolgens de vertraging van de adoptie is welbekend. Het gaat er in de 
adoptie-diffusietheoriee om de relatieve snelheid te verklaren waarmee een innova-
tiee wordt geadopteerd door leden van een sociaal systeem. 

Inn deze benadering staat het besluitvormingsproces van een individu rond een 
innovatiee (technologie of idee) centraal. Hierin worden vijf stadia onderscheiden 
(Rogerss 1995). In het kennisstadium raakt een individu op de hoogte van het 
bestaann van een nieuwe technologie en ontwikkelt een idee over de functie ervan; 
alss een mogelijke nieuwe oplossing voor een probleem of een behoefte. In de over-
tuigingsfasee ontwikkelt of verandert een individu een positieve of negatieve hou-
dingg over de innovatie. In het besluitvormingsstadium wordt het besluit genomen 
omm een innovatie te adopteren of af te wijzen. In de implementatiefase wordt een 
innovatiee in gebruik genomen en aangepast aan de specifieke situatie. Organisato-
rischee structuren worden aangepast aan de innovatie. Bij de adoptie en met name 
dee implementatie kan tevens 're-invention' plaatsvinden: aanpassing van het soort 
gebruikk of van de organisatie. Na adoptie of afwijzing blijf t de mening van indivi-
duenn zich ontwikkelen op basis van eigen ervaring en extra verkregen informatie 
(dee bevestigingsfase). 

Proef-- en demonstratieprojecten spelen een rol in het besluitvormingsstadium. 
Anderss dan in de benadering vann strategische nichemanagement zijn deze projec-
tenn niet bedoeld als instrument voorafgaand aan een bredere marktintroductie, 
maarr als instrument om het adoptieproces te versnellen. Bij hoge risico's is het 
belangrijkk voor potentiële gebruikers om een innovatie te kunnen uitproberen. Dit 
kann vervangen worden door 'trial by others' (Rogers 1995). Strategieën om te 
demonstrerenn zijn volgens Rogers vooral effectief wanneer bij het demonstratiepro-
jectt opinieleiders zijn betrokken, dat wil zeggen mensen die een voortrekkersrol 
hebbenn in het beïnvloeden van de mening van anderen over een innovatie. Opinie-
leiderss kunnen als zij baat blijken te hebben bij de adoptie van een nieuwe techno-
logiee anderen als sociaal model aanzetten tot adoptie van een nieuwe technologie. 

Innovatiess verspreiden zich door communicatie in sociale netwerken. Com-
municatiee is nodig om de onbekendheid met de innovatie en de onzekerheid over 
bijvoorbeeldd de consequenties van gebruik te reduceren. Communicatie is een 
veelzijdigg proces waarin deelnemers informatie creëren en delen om tot 'gemeen-
schappelijkk begrip' te komen (Rogers 1995). Het gaat daarbij niet zozeer om objec-
tievee informatie alswel omm percepties. 
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Communicatiee vindt plaats via twee soorten kanalen: massamediale en interper-
soonlijke.. Massamedia zijn vooral effectief in het begin van het diffusieproces en in 
hett kennisstadium. Ze zouden in feite vooraf moeten gaan aan de interpersoonlijke 
kanalenn die veel effectiever zijn in de overtuigingsfase. Dan hebben individuen 
namelijkk informatie nodig over de mogelijke consequenties van de innovatie en de 
voor-- en nadelen voor zijn of haar eigen situatie. Dit soort informatie verkrijgt men 
hett liefst via het eigen persoonlijke netwerk, vooral bij complexe technologieën. 
Rogerss relativeert hiermee de rol van massamedia. Ze beïnvloeden potentiële 
gebruikerss alleen indirect via opinieleiders. 

Kenmerkenn van het sociale netwerk, de gebruikte communicatiekanalen en 
promotieactiviteitenn zijn naast kenmerken van de innovatie bepalend voor de mate 
vann adoptie. Wat betreft de kenmerken van de innovatie blijken vooral de relatieve 
voor-- en nadelen ten opzichte van bestaande producten de mate van adoptie te 
kunnenn voorspellen (Rogers 1983). 

RelevantieRelevantie van de adoptie-difjusiebenadering 
Dee adoptie-diffiisietheorie werpt licht op een derde mogelijk effect van pilotpro-
jectenn naast leren en institutionele aanpassing, namelijk toenemend gebruik van 
eenn nieuwe technologie. Het biedt een kader om empirisch onderzoek te doen naar 
actorenn die niet bij de totstandkoming van pilotprojecten zijn betrokken. Het gaat 
hierbijj  met name om gebruikers die geen invloed hebben op de projecten, maar er 
well  de gevolgen van ondervinden. Voor deze gebruikers is de wijze waarop de 
nieuwee technologie is toegepast in een pilotproject een 'gegeven'. Dit sluit aan bij 
dee gedachte van de adoptie-diffusiebenadering dat een product uitontwikkeld is en 
niett meer kan veranderen. Door de theorie van Rogers met name te gebruiken voor 
dee analyse van houding en gedrag van (potentiële) particuliere eindgebruikers wordt 
rekeningg gehouden met de sterke kanten ervan; het model is vooral georiënteerd 
opp de vraagzijde en vooral van toepassing op particulieren (Brezet 1994). Verder 
zijnn de ideeën over communicatie bruikbaar voor het onderzoek naar het proces 
vann kennisoverdracht bij de totstandkoming van de pilotprojecten. 

Maarr ook professionele actoren die deelnemen aan de realisatie van een pilot-
projectt hebben daartoe een beslissing moeten nemen. Ook dit kan worden gezien 
alss een positief effect van een pilotproject dat niet onder leren of sociale aanpassing 
valt.. Het sluit beter aan bij het begrip toenemend gebruik. De in het algemeen 
gehanteerdee kwantitatieve indicatoren van adoptie zijn niet geschikt om te bepalen 
off  pilotprojecten op het punt van toenemend gebruik succesvol zijn. De omvang 
vann het toenemend gebruik is daarvoor te gering. In plaats daarvan zullen meer 
kwalitatievee indicatoren ontwikkeld moeten worden. 

Dee adoptie-diffusiebenadering van Rogers is vooral geschikt als aanvulling op 
dee nichebenadering. Pilotprojecten komen in deze benadering namelijk nauwe-
lijk ss aan bod, laat staan de processen die plaatsvinden bij de totstandkoming. Ook 
iss in de adoptie-diffusiebenadering geen aandacht voor institutionele verande-
ringenn naar aanleiding van de reactie van gebruikers op de technologie. Bij adoptie 
inn innovatie-diffusieprocessen gaat het daarentegen om de beslissing om een 
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nieuwee technologie te gebruiken. Rogers zelf meent dat zijn model pas geldig is als 
eenn nieuwe technologie uitontwikkeld is. Maar in gerealiseerde pilotprojecten 
wordtt een innovatie (voor het eerst) gebruikt. Bovendien kunnen zij aanleiding 
zijnn voor herhaald gebruik (Verheul & Vergragt 1994). Hier wordt daarom gesteld 
datt de adoptietheorie wel relevant is voor het stadium waarin pilotprojecten wor-
denn gerealiseerd. 

Geconcludeerdd kan worden dat de adoptie-diffusiebenadering een goede aanvul-
lingg biedt op de nichebenadering. De functie van pilotprojecten in de verspreiding 
vann een nieuwe technologie is volgens deze benadering adoptie van de technologie, 
oftewell  de beslissing om er gebruik van te maken als beste gedragsmogelijkheid. 
Adoptiee wordt hier breder opgevat dan volgens de adoptie-diffusietheorie. Het 
wordtt toegepast op beslissingen van alle actoren om medewerking te verlenen aan 
eenn pilotproject met een nieuwe technologie. Omdat dit afwijkt van de adoptie-
theorie,, is ervoor gekozen toenemend gebruik als centraal begrip te hanteren. Toe-
nemendd gebruik kan dus worden gezien als een positief effect van een pilotproject 
zowell  bij particulieren als bij professionele actoren. 

PilotprojectenPilotprojecten als kiem van maatschappelijke verandering 

Eenn pilotproject is een strategische niche waarmee kansen op regimeverandering 
vergroott kunnen worden. Zo kan de functie van een pilotproject in de verspreiding 
vann een nieuwe technologie in algemene termen worden omschreven. De over-
eenkomstt tussen de twee theoretische invalshoeken die hierboven zijn gepresen-
teerdd bestaat uit het benadrukken van het belang van de uitbreiding van het sociale 
netwerkk ten behoeve van de verspreiding van een nieuwe technologie. Bezien van-
uitt de perspectieven van de nichebenadering en de adoptie-difïusietheorie bevin-
denn pilotprojecten zich op het snijvlak van drie soorten netwerken: 
1.. het ontwikkelingsnetwerk; 
2.. het beleidsnetwerk; 
3.. het adoptienetwerk. 

Hett beleids-, adoptie- en ontwikkelingsnetwerk zijn potentiële netwerken. Deze 
netwerkenn bestaan zelf uit verschillende segmenten. Het ontwikkelingsnetwerk 
bijvoorbeeldd bestaat uit degenen die zich met de ontwikkeling van de technologie 
bezigg houden, naast de productontwikkelaars en producenten. Het beleidsnetwerk 
bestaatt uit actoren die bedoeld of onbedoeld met (bestaande of afwezige) beleids-
maatregelenn de verspreiding van PV beïnvloeden. Het beleidsnetwerk beperkt zich 
mett deze definitie tot nationale en lokale beleidmakers, beleidsuitvoerders en 
semi-overheidsinstellingen.77 Het adoptienetwerk bestaat uit verschillende soorten 
gebruikers,, die onderverdeeld kunnen worden op basis van hun positie of snelheid 
vann adoptie. 
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Figuurr 2.1. Een pilotproject als kiem van maatschappelijke verandering 

Zoalss uit figuur 2.1 blijkt kunnen pilotprojecten in theorie de optimale situatie bie-
denn voor een directe interactie tussen de verschillende netwerken, indien bij de 
pilotprojectenn actoren uit de verschillende netwerken betrokken zijn. De basis van 
eenn innovatie-diffusienetwerk rond zonnecelsystemen bevindt zich binnen de eer-
stee gerealiseerde pilotprojecten. Een pilotproject is dan het centrum met een olie-
vlekwerkingg naar het innovatie-diffusienetwerk dat zich langzamerhand uitbreidt. 

Eenn pilotproject kan de kiem van maatschappelijke verandering zijn. Pilotpro-
jectenn kunnen worden beschouwd als een tijdelijk netwerk van partijen die zelf een 
roll  (kunnen gaan) spelen in de verdere verspreiding van een innovatie of hiervoor 
'model'' kunnen staan. Tijdens de totstandkoming van een project raken partijen 
betrokkenn of treden zij uit het netwerk. Deelname aan een project biedt partijen de 
mogelijkheidd om inzicht te krijgen in redenen voor andere partijen om initiatief te 
nemenn of medewerking te verlenen aan een project. De meeste projecten kunnen 
niett gerealiseerd worden indien partijen niet tot overeenstemming komen. Een 
projectt biedt dus tevens de mogelijkheid voor actoren die relevant zijn voor de 
introductiee van een nieuwe technologie om nader tot elkaar te komen en gezamen-
lij kk tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Participerende partijen die tevre-
denn zijn over hun project gaan wellicht over tot het realiseren van nieuwe projecten 
off  veranderingen in de organisatie doorvoeren die bevorderlijk zijn voor nieuwe 
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projecten.. Ten slotte kunnen pilotprojecten niet-participerende partijen aanzetten 
tott het realiseren van nieuwe projecten of op een andere wijze de kans op verdere 
verspreidingg van de nieuwe technologie stimuleren. Gezien al deze mogelijke posi-
tievee effecten van pilotprojecten is het opmerkelijk dat er nog steeds weinig aan-
dachtt bestaat voor het ontstaan en de interne organisatie van experimenten, zoals 
inn 1994 al werd geconstateerd (Verheul & Vergragt 1994). 

Wenselijkee effecten van pilotprojecten 

Err zijn drie soorten wenselijke effecten van pilotprojecten geïdentificeerd waar-
doorr een nieuwe technologie de kans heeft om zich verder te verspreiden: 
1.. leren; 
2.. sociale aanpassing; 
3.. toenemend gebruik. 
Hieronderr zullen deze effecten na een korte inventarisatie van relevante theoreti-
schee noties worden uitgewerkt tot indicatoren ten behoeve van het empirische 
onderzoek.. Allereerst gaat het om de directe effecten van een pilotproject op de 
actorenn die participeren in de realisatie ervan of er de gevolgen van ondervinden. 
Vervolgenss gaat het om de invloed van een pilotproject op externe ontwikke-
lingen. . 

Leren Leren 

Hett eerste en belangrijkste directe effect op basis waarvan het succes van een pilot-
projectt kan worden afgelezen is leren. Dit effect is ontleend aan de nichebenade-
ring. . 

Overr leren wordt veel geschreven. Er wordt wel beweerd dat het begrip is over-
getheoretiseerdd (Eberg et al. 1994). Om toch indicatoren te kunnen formuleren 
wordtt daarom eerst gepoogd om de talrijke vormen van leren te categoriseren. 

Theoretischh gezien is het belangrijkste onderscheid dat tussen individueel en 
interactieff  leren. Een eerste vorm van individueel leren is leren door ervaring oftewel 
'triall  and error learning'. Deze vorm van leren volstaat voor het oplossen van een-
voudigee problemen (Senge 1990). Men kan ook leren via een ander. Rogers spreekt 
vann 'social learning' en van 'trial-by-others'. Sociaal leren bestaat uit het observeren 
vann de essentiële elementen uit het gedragspatroon van een ander (sociaal model) 
omm vervolgens zelf vergelijkbaar gedrag te ontwikkelen (Rogers 1983). Men neemt 
gedragg van een ander met name over als het sociale model beloond wordt voor het 
gedrag.. Trial-by-others kan de onzekerheid over de consequenties van gebruik 
reducerenn en dus een alternatief zijn voor zelf uitproberen. Ten slotte is ook Rogers 
beschrijvingg van het besluitvormingsproces waarin door informatie houding en 
gedragg ten aanzien van een innovatie veranderen op te vatten als een vorm van 
lerenn (Rogers 1995). De individuele vormen van leren die Rogers onderscheidt zijn 
samenn te vatten onder de term leren door kennisoverdracht. Een specifieke vorm 
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daarvann is de terugkoppeling van informatie van de doelgroep naar degenen die 
kenniss overdragen. Dat wordt hier leren door monitoringgenoemd. Deze vorm van 
lerenn treedt op indien actoren die participeren in de besluitvorming middels 
diversee representatietechnologieën pogen om perspectieven van niet-participanten 
bijj  de besluitvorming te betrekken (Akrich 1995). 

Individuelee vormen van leren zijn niet geschikt voor complexe problemen. 
Complexee problemen laten zich niet oplossen door één persoon. Bovendien be-
staatt er niet één geëigende oplossing voor. Bij complexe problemen is leren door 
ervaringg bijvoorbeeld niet voldoende, omdat vele gevolgen van genomen besluiten 
niett direct ervaren worden (Senge 1990). Voor het benaderen van complexe pro-
blemenn is wat Senge noemt 'ontwikkelend leren' nodig. Op basis van een open dia-
loogg kunnen betrokken actoren een gedeelde toekomstvisie ontwikkelen waar zij 
achterr staan en die hen inspireert tot actie. Ontwikkelend leren is vergelijkbaar met 
watt Wynne collectief waarde-leren noemt en wat Hoogma en anderen 2C orde leren 
noemenn (Wynne 1995, Hoogma et al. 2002). De belangrijkste overeenkomst tus-
senn deze vormen van leren is dat volgens de auteurs directe interactie noodzakelijk 
iss om de ontwikkelingvan nieuwe, betere (want gedeelde) toekomstvisies mogelijk 
tee maken (Hoogma et al. 2002, Senge 1990). Deze vorm van leren wordt daarom 
interactiefinteractief leren genoemd. 

Eenn belangrijk verschil tussen interactief leren en leren door kennisoverdracht 
betreftt het belang van succes. Volgens de nichebenadering is het mislukken van 
pilotprojectenn evenals het slagen ervan zeer nuttig. Leren over de niche is immers 
hett voornaamste doel. Het is dan ook goed om te kunnen constateren dat een rich-
tingg die ingeslagen is met de ontwikkeling van een niche geen goede is. (Hoogma et 
al.. 2002). Het mislukken van een pilotproject kan aangeduid worden als negatief 
leren.leren. In de optiek van Rogers is positief leren juist essentieel. Het sociale model 
moett beloond worden voor zijn of haar gedrag, opdat een positief voorbeeld opge-
volgdd zal worden door andere gebruikers. Het is dus de vraag of positief en negatief 
lerenn gelijkwaardig zijn en of de dynamiek vergelijkbaar is. Analoog aan Rogers 
wordtt in elk geval verondersteld dat het voor de betroffenen het beste is om positief 
tee leren. Of positief leren ook voor actoren die deelnemen aan de onderhande-
lingenn beter is dan negatief leren, is de vraag. 

Binnenn pilotprojecten kunnen alle genoemde vormen van leren optreden. Daarom 
wordenn de volgende indicatoren onderscheiden als beoogde leereffecten van pilot-
projecten: : 
1.. Leren door ervaring. De actoren die participeren in een pilotproject kunnen op 

kleinee schaal ervaring opdoen waardoor ze kunnen leren over de diverse aspec-
tenn van een innovatie. Het is van belang dat er niet alleen over technische, maar 
ookk over sociale aspecten wordt geleerd (Hoogma et al. 2002). 

2.. Interactief leren. In pilotprojecten bestaat ruimte voor interactief leren voor de 
partijenn die bij de totstandkoming betrokken zijn. Interactief leren leidt tot 
gedeeldee verwachtingen over de toekomst van de nieuwe technologie (Hoogma 
ett al. 2002) en een vereniging van korte termijn perspectieven door uitgangs-
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puntenn ter discussie te stellen en te veranderen (Grin & Van de Graaf 1996). Of 
interactieff  is geleerd zal worden bepaald door concreet na te gaan of de leer-
ervaringenn die participanten zelf noemen onderling overeenkomen. Dit gebeurt 
zowell  ten aanzien van hun algemene toekomstbeeld van de nieuwe technologie 
inn de betreffende niche als hun concrete leerervaringen op diverse terreinen. 

3.. Positief en negatief leren. Zowel negatieve als positieve leerervaringen zijn, 
waardevoll  als effect van een pilotproject. Er kan worden nagegaan of partici-
pantenn menen dat de keuzes die zij hebben gemaakt in een pilotproject al dan 
niett voor herhaling vatbaar zijn. Op die manier kan worden beoordeeld of ze 
positieff  of negatief hebben geleerd en wellicht of positief leren beter is dan 
negatieff  leren. 

4.. Leren door monitoring. Participanten kunnen pogingen doen om rekening te 
houdenn met perspectieven van niet-participerende partijen en ze te integreren 
inn hun eigen visie op een nieuwe technologie. Monitoring met behulp van 
representatietechnologieenn kan participerende actoren een beeld geven van 
dezee perspectieven. 

5.. Leren door kennisoverdracht. Particuliere eindgebruikers die niet bij de 
realisatiee van een pilotproject zijn betrokken leren een nieuwe technologie ken-
nenn door kennisoverdracht. Op basis van deze kennis ontwikkelen ze volgens 
dee adoptietheorie een positieve of negatieve houding. 

6.6. Positief leren. Eindgebruikers leren in ieder geval in de gebruiksfase door erva-
ringg met een nieuwe technologie. Deze leerervaringen zijn vooral wenselijk als 
zee positief zijn. 

Tabell 2.2. Beoogde effecten van pilotprojecten: leren 

effecteneffecten indicatoren 

lerenn leren door ervaring 
interactieff leren 
positieff en negatief leren 
lerenn door monitoring 
lerenn door kennisoverdracht 
positieff leren 

institutionelee aanpassing 

toenemendd gebruik 

SocialeSociale aanpassing 

Hett tweede wenselijke directe effect waarmee het succes van een pilotproject kan 
wordenn beoordeeld is volgens de nichebenadering sociale aanpassing. Hoewel 
socialee aanpassing zich vooral richt op de uitbreiding van een technologische 
nichee in termen van netwerk en infrastructuur is het ook interessant om na te gaan 
off  het een direct effect van een pilotproject kan zijn. 

Volgenss de nichebenadering is convergentie in het innovatie-diffusienetwerk 
éénn van de indicatoren van sociale aanpassing. In het netwerk dienen de verwach-
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tingenn van actoren gedeeld, onderbouwd en gespecificeerd te zijn (Hoogma et al. 
2002).. Dit is wat Callon omschrijft als een convergent netwerk: een netwerk 
waarinn consensus bestaat over de actoren die dienen te participeren in de onder-
handelingenn en over de onderwerpen van onderhandeling (alle technische en soci-
alee elementen waarop een technisch artefact invloed heeft, zoals de identiteit van 
gebruikers,, de wijze van produceren, goede marketing, taken van leveranciers et 
ceteraa (Callon 1995). Met andere woorden: er moet overeenstemming zijn over het 
benodigdee socio-technologische netwerk. Een dergelijke overeenstemming bete-
kentt overigens niet dat alle perspectieven gelijk zijn.9 De actoren komen ieder op 
basiss van hun eigen redenen, normen en waarden tot overeenstemming en aldus 
tott besluitvorming. Deze indicator komt overeen met wat eerder interactief leren is 
genoemdd en kan daarom niet als aparte variabele worden onderscheiden. Ook een 
tweedee indicator van de nichebenadering is niet goed bruikbaar. De vorming van 
eenn uitgebreid netwerk kan beter als een succesfactor dan als een effect worden 
beschouwd.. De derde indicator is de ontwikkeling van complementaire technie-
kenn en infrastructuur. Deze sluit het beste aan bij de veronderstelling dat er institu-
tionelee veranderingen nodig zijn voor regimeverandering, maar is te beperkt. Ook 
veranderingenn in gebruikspatronen, dienstverlening en wet- en regelgeving kun-
nenn als sociale aanpassing worden gezien als daarmee de kans op verspreiding van 
eenn nieuwe technologie positief wordt beïnvloed. Hier zal worden nagegaan of bij 
actorenn die zijn betrokken bij een pilotproject veranderingen in structuur, cultuur 
enn gedrag plaatsvinden, die de kans op verspreiding van een nieuwe technologie 
beïnvloeden.. Toenemend gebruik valt hier niet onder. 

Dee volgende indicator wordt gehanteerd om te beoordelen of door een pilotproject 
socialee aanpassing heeft plaatsgevonden: 
1.. Individuele structurele verandering. Deze indicator baseert zich op de ge-

dachtee dat relevante veranderingen kunnen optreden ongeacht of er sprake is 
vann gedeelde verwachtingen. Bij deze individuele vorm van structurele veran-
deringg gaat het erom of er structurele veranderingen hebben plaatsgevonden 
bijj  betrokken actoren naar aanleiding van een pilotproject, zoals productont-
wikkelaarss die de benodigde complementaire technologieën ontwikkelen, of 
dee nationale overheid die belemmerende regelgeving aanpast. 

Tabell 2.3. Beoogde effecten van pilotprojecten: sociale aanpassing 

effecten effecten 

leren n 

socialee aanpassing 

toenemendd gebruik 

maatschappelijkee inbedding 

indicatoren indicatoren 

individuelee structurele verandering 
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ToenemendToenemend gebruik 

Hett derde directe effect op basis waarvan succes van een pilotproject kan worden 
afgelezen,, is toenemend gebruik van een nieuwe technologie, ontleend aan de 
adoptie-difïusietheoriee van Rogers. 

Hett begrip adoptie is niet zonder meer bruikbaar voor de effecten van pilotpro-
jecten.. Het model is ontwikkeld om de relatieve snelheid te verklaren waarmee een 
nieuwee technologie wordt geadopteerd (Rogers 1995). Zoals Rogers zelf aangeeft is 
dezee variabele niet bruikbaar voor innovaties waarvan het technische ontwikke-
lingsprocess nog niet is afgerond. Rogers model wordt echter juist veel gebruikt 
voorr het begrijpen van processen in het begin van de verspreiding van een nieuwe 
technologie,, bijvoorbeeld wanneer stagnatie van duurzame innovaties optreedt 
(ziee bijvoorbeeld Brezet 1994). 

Kenmerkendd voor gerealiseerde pilotprojecten is dat een nieuwe technologie 
wordtt gebruikt door meerdere actoren. Zonnecelsystemen in de woningbouw 
wordenn gebruikt door onder meer energiebedrijven, architecten, projectontwikke-
laarss en bewoners. Dit toenemende gebruik binnen pilotprojecten vindt plaats 
binnenn het bestaande socio-technologische regime. Voor toenemend gebruik in 
hett begin van de introductie van een nieuwe technologie zijn sociale aanpassingen 
duss niet per se noodzakelijk. Het spiegelbeeld van toenemend gebruik is een toene-
mendd aanbod. Zonder aanbod kan een nieuwe technologie niet gebruikt worden. 
Dee definitie van toenemend gebruik zal daarom worden uitgebreid naar alle activi-
teitenn waardoor gebruik en aanbod van een nieuwe technologie direct toenemen 
zonderr dat daar sociale aanpassingen voor nodig zijn. 

Hett toenemende gebruik kan onder meer in termen van aantallen gebruikers 
wordenn gemeten."5 Voor zonnecelsystemen in de woningbouw kan hiervoor de 
toenamee in het aantal woningen met een zonnecelsysteem worden gebruikt. In het 
beginn van de introductie van een nieuwe technologie, wanneer de technologie nog 
maarr weinig in praktijk wordt toegepast zijn meer kwalitatieve meetlatten zin-
voller.. Als aanknopingspunt daarvoor kunnen actoren die al eerder met de tech-
nologiee te maken hebben gehad worden onderscheiden van actoren die dat niet 
hebben. . 

Dee volgende indicatoren worden gehanteerd voor toenemend gebruik: 
1.. Coöperatie van nieuwe actoren. De realisatie van elk pilotproject betekent een 

toenamee van het gebruik van de nieuwe technologie. Dit is echter geen indica-
torr waarmee diverse gerealiseerde projecten met elkaar kunnen worden verge-
leken.. Daarom zal de betrokkenheid van 'nieuwe actoren' als een indicator 
voorr toenemend gebruik worden gebruikt. Indien actoren die voorheen nog niet 
eerderr met de nieuwe technologie te maken hadden, overtuigd kunnen worden 
omm deel te nemen aan een pilotproject, kan dit immers als een succes worden 
beschouwd. . 
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2.2. Herhaald gebruik van bij pilotprojecten betrokken actoren. Een pilotproject 
kann actoren die daaraan hebben meegewerkt, motiveren om nieuwe projecten 
tee realiseren waarin de nieuwe technologie wederom wordt gebruikt. Omdat 
hett om dezelfde actoren gaat, kan dit herhaald gebruik worden genoemd. 

Tabell 2.4. Beoogde effecten van pilotprojecten: toenemend gebruik 

effecteneffecten indicatoren 

leren n 

socialee aanpassing 

toenemendd gebruik 

maatschappelijkee inbedding 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding 

Dee directe effecten leren, sociale aanpassing en toenemend gebruik leiden niet zon-
derr meer tot regimeverandering, omdat deze effecten zich beperken tot de actoren 
diee bij een pilotproject zijn betrokken. Een technologie kan zich alleen verspreiden 
alss ook externe actoren iets doen met de resultaten van pilotprojecten. Voor het 
bestuderenn van de relatie tussen een pilotproject en externe ontwikkelingen leent 
hethet begrip sociale aanpassing zich goed. Om de externe ontwikkelingen te onder-
scheidenn van de directe sociale aanpassing wordt hier het begrip maatschappelijke 
inbeddingg gebruikt. Dit kan in navolging van de nichebenadering omschreven wor-
denn als min of meer gelijktijdig op elkaar aansluitende structurele veranderingen 
opp basis van ontstane gedeelde verwachtingen in het innovatie-difïusienetwerk die 
regimeveranderingg mogelijk maken. 

Hett aanknopingspunt voor de analyse van maatschappelijke inbedding is het 
belangrijkstee directe effect van een pilotproject, namelijk leren. Volgens de niche-
benaderingg moet in pilotprojecten over knelpunten op diverse terreinen worden 
geleerd;; over technologische factoren, wet- en regelgeving, culturele en psychologi-
schee factoren, economische factoren, productiefactoren, infrastructuur en onder-
houdd en ongewenste maatschappelijke en milieueffecten. Bovendien kunnen acto-
renn in pilotprojecten het onderlinge verband tussen deze factoren leren kennen; de 
achterliggendee structuur. In de nichebenadering wordt leren ook wel articulatie 
genoemd.. Door articulatie worden de potenties van een nieuwe technologie steeds 
duidelijker,, omdat er steeds meer keuzes worden gemaakt. 

Dee lijst van articulatieterreinen uit de nichebenadering is op basis van empirisch 
historischh onderzoek vastgesteld. Het fundament van een indeling kan worden 
verstevigdd door ze te koppelen aan de noodzakelijke functies van een innovatie-dif-
fusienetwerkk volgens de theorie van Callon (zie paragraaf Netwerkvorming). Het 
gaatt hierbij om de volgende articulatieterreinen: 
i.. ontwikkeling van het gebruik; 
2.. technologieontwikkeling; 

coöperatiee nieuwe actoren 
herhaaldd gebruik 
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3.. productontwikkeling; 
4.. dienstverlening; 
5.. wet- en regelgeving; 
6.. belangenbehartiging. 

Dee definitie van maatschappelijke inbedding'xs in dit onderzoek als volgt: verande-
ringenn in structuur, cultuur en gedrag ten gunste van de verspreiding van de 
nieuwee technologie naar aanleiding van leerervaringen uit pilotprojecten op de zes 
articulatieterreinen.. De centrale indicator voor maatschappelijk inbedding is te 
omschrijvenn als: 
1.. Een inhoudelijke koppeling tussen leerervaringen op de zes articulatieterreinen 

enn ontwikkelingen in de omgeving van pilotprojecten op dezelfde terreinen. 
Off  veranderingen op nationaal niveau (mede) een effect van pilotprojecten zijn 
wordtt bepaald door na te gaan of zij aansluiten op de leerervaringen van pilot-
projecten. . 

Tabell 2.5. Beoogde effecten van pilotprojecten: maatschappelijke inbedding 

effecteneffecten ' indicatoren 

leren n 

socialee aanpassing 

toenemendd gebruik 

maatschappelijkee inbedding inhoudelijke koppeling tussen leerervaringen uit 
pilotprojectenn en externe veranderingen 

Succesfactoren:: de spelers en het spel 

Inn deze paragraaf wordt nagegaan hoe het succes van pilotprojecten verklaard kan 
worden.. De verklaring wordt gezocht in processen die plaatsvinden binnen de 
pilotprojectenn en in de omgeving daarvan. Het aanknopingspunt is de meest op-
vallendee overeenkomst tussen de nichebenadering en de adoptie-diffusietheorie, 
namelijkk dat beide benaderingen gebruik maken van een sociaal netwerkperspec-
tief.. De samenstelling van netwerken wordt meestal als 'structuur' onderscheiden 
vann processen (zie bijvoorbeeld De Bruijn 1995, Callon et al. 1992). Hier echter 
wordtt de vorming van een netwerk als een proces beschouwd, omdat de samenstel-
lingg van een netwerk en de positie en de perceptie van actoren veranderen in de 
loopp van de tijd." 

Netwerkvormingg is in dit onderzoek naar pilotprojecten met zonnecelsystemen 
inn de woningbouw analytisch onderscheiden van de processen interactie en stu-
ring.. Op deze wijze kan goed worden nagegaan welke elementen uit verschillende 
theoretischee benaderingen bruikbaar zijn en gecombineerd kunnen worden, hoe-
well  de processen in werkelijkheid nauw met elkaar verweven zijn. 
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Dee begrippen netwerkvorming, interactie en sturing en strategisch nichemana-
gementt worden hieronder eerst kort theoretisch verkend. Vervolgens wordt voor 
elkk van de processen aangegeven met welke indicatoren het empirische onderzoek 
uitgevoerdd kan worden. In eerste instantie is weer aansluiting gezocht bij de niche-
benaderingg en de adoptie-diffusietheorie. Het blijkt echter zinvol te zijn om deze 
benaderingenn aan te vullen met in hoofdzaak drie andere: de actor-netwerkbena-
deringg van Callon, de benadering van principieel onderhandelen van Susskind en 
anderenn en de benadering van netwerksturing van De Bruijn en Ten Heuvelhof. 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

SocialeSociale netwerken 
Socialee netwerkperspectieven proberen het verloop van gebeurtenissen te begrij-
penn uit kenmerken van relaties tussen actoren. Dit mesoniveau is minder specifiek dan 
hethet microniveau van de actoren en minder algemeen als het macroniveau (Hufen 
&&  Ringeling 1990). Zoals Galaskiewicz en Wasserman betogen kunnen via netwer-
kenn ontwikkelingen op microniveau goed gekoppeld worden aan ontwikkelingen 
opp macroniveau (Galaskiewicz & Wasserman 1994). Voor de vraag naar de relatie 
tussenn de ontwikkelingen binnen pilotprojecten en de relatie met ontwikkelingen 
inn de omgeving daarvan is een sociale netwerkanalyse daarom zeer geschikt. 

Socialee netwerkperspectieven kunnen worden opgedeeld in sociaal-psycho-
logische,, antropologische en sociaal-wetenschappelijke (Galaskiewicz & Wasser-
mann 1994). In de antropologische traditie worden onder meer etnografische stu-
diess gedaan. De sociaal-psychologische perspectieven houden zich bezig met de 
invloedd van sociale netwerken op de beleving en het gedrag van individuen, zoals 
dee verspreiding van besmettelijke ziektes en de sociale invloed op welzijn. De inno-
vatie-adoptietheoriee van Rogers sluit hierbij aan. 

Inn de sociaal-wetenschappelijke perspectieven staan niett individuen, maar orga-
nisatiess en belangengroepen centraal. Sociaal-wetenschappelijke perspectieven 
komenn voort uit verschillende tradities, zoals de organisatiesociologische, de eco-
nomische,, de politicologische en de bestuurskundige (Hufen & Ringeling 1990). 

Bestuurskundigee invalshoeken zijn bij uitstek degene die relaties tussen onge-
lijksoortigee oftewel heterogene actoren bestuderen. Verschillen en overeenkom-
stenn in gedrag worden in de bestuurskunde gerelateerd aan de sociale posities van 
actoren.111 Een beleidsnetwerk bestaat uit alle actoren die betrokken zijn bij een 
beleidsveldd (Grin & Van de Graaf 1994). Het betreft beleidsmakers, beleidsuit-
voerders,, doelgroepen van beleid, belangengroepen, intermediaire organisaties et 
cetera.. Beleidsnetwerken kunnen worden gezien als sociale systemen waarbinnen 
actorenn interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen die enige duurzaam-
heidd vertonen en gericht zijn op beleidsproblemen of beleidsprogramma's (Hufen 
&&  Ringeling 1990). Een specifieke vorm van beleidsnetwerken vormen innovatie-
diflfusienetwerken.. Binnen de technologiedynamica worden studies uitgevoerd 
naarr de structuur of de ontwikkelingvan een innovatie-diffusienetwerk (Callon et 
al.. 1992, Kruijsen 1999, Silvester 1996). Deze richten zich op de interactie tussen 
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verschillendee soorten actoren die noodzakelijk zijn voor een succesvolle versprei-
dingvann een nieuwe technologie. Deze studies komen uit een andere traditie voort 
dann de bestuurskunde. Toch kunnen zij worden beschouwd als studies naar 
beleidsnetwerken,, omdat zij uitgaan van maatschappelijk wenselijke en door de 
overheidd gestimuleerde nieuwe technologieën. 

All ee sociale netwerkperspectieven richten zich op de relaties tussen actoren, de 
patronenn in hun relaties en de wisselwerking met hun gedrag. Kenmerkend voor 
socialee netwerkperspectieven is dat zij uitgaan van onderlinge afhankelijkheid van 
actoren.. Netwerken vormen een kader voor het handelen van actoren en worden 
doorr dit handelen ook gevormd. De relaties tussen actoren zijn als het ware 'kana-
len'' voor de uitwisseling van materiële of immateriële bronnen, zoals geld of infor-
matiee (Wasserman & Faust 1994, Hufen & Ringeling 1990). 

Naastt de heterogeniteit en de onderlinge afhankelijkheid van de actoren wordt 
ookk geslotenheid van actoren als een essentieel kenmerk van beleidsnetwerken 
gezien.. Actoren en/of de netwerken waarvan zij deel uitmaken kunnen hierdoor 
sociaall  of cognitief gesloten zijn (Schaap & Van Twist 1997), doordat hun gedrag 
tott op zekere hoogte autonoom is. Hoe zij reageren op sturing is afhankelijk van 
hunn referentiekader (hun probleemdefinitie, hun normen en waarden et cetera.) 
(Dee Bruijn &Ten Heuvelhof 1995, Termeer Sc Koppenjan 1997). Sociale gesloten-
heidd wil zeggen dat actoren uitgesloten worden van de interactie. Cognitieve geslo-
tenheidd wil zeggen dat bepaalde perspectieven bewust of onbewust niet waargeno-
menn of begrepen worden. 

Dee ontwikkeling van innovatie-diffusienetwerken zal in deze dissertatie bestu-
deerdd worden vanuit een bestuurskundig perspectief op sociale netwerken. De 
belangrijkstee kenmerken van beleidsnetwerken zijn heterogeniteit, onderlinge 
afhankelijkheidd en openheid. 

WenselijkeWenselijke samenstelling van innovatie-diffusienetwerken 
Omm de vorming van een netwerk in en rond pilotprojecten gericht op verspreiding 
vann een nieuwe technologie te kunnen beoordelen moeten twee vragen worden 
beantwoord: : 
1.. Welke actoren zouden deel uit moeten maken van de netwerken? 
2.. Hoe kan worden bepaald of zij er inderdaad deel van uitmaken? 

Dee wenselijke samenstelling van innovatie-diffusienetwerken wordt in de geraad-
pleegdee literatuur op twee manieren belicht. In de eerste benadering ligt de nadruk 
opp de betrokkenheid van alle belanghebbenden, in de tweede op de rol van buiten-
staanders. . 

Volgenss de eerste benadering dienen alle belanghebbenden bij de interactie te 
wordenn betrokken; iedereen die waarschijnlijk een andere visie heeft op een pro-
bleem.. Het gaat er nadrukkelijk niet alleen om degenen die nodig zijn om bepaalde 
besluitenn te kunnen nemen bij een discussie te betrekken, maar ook de betroffe-
nen,, degenen die de gevolgen van beslissingen ondervinden (Grin et al. 1997). De 
Bruijnn en Ten Heuvelhof bijvoorbeeld onderscheiden vier categorieën belangheb-
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benden:: partijen die het proces kunnen blokkeren, partijen die het kunnen verrij-
ken,, partijen die er belang bij hebben zonder aan de oplossing te kunnen bijdragen 
enn partijen die op morele gronden recht hebben op participatie (De Bruijn & Ten 
Heuvelhoff  1998). Ook de uitvoerders dienen bij het besluitvormingsproces betrok-
kenn te zijn (Bekkers et al. 1986). Dit uitgangspunt wordt onder meer gehanteerd in 
dee benaderingen Constructive Technology Assessment en Consensus Building. 
Dee kwaliteit van de besluitvorming staat voorop. Verondersteld wordt dat beslui-
tenn beter zijn indien alle relevante visies erbij betrokken zijn. 

InIn de tweede benadering staat sociale verandering en/of de oplossing van maat-
schappelijkee problemen voorop/3 Vanuit de gedachte dat verandering van de 
bestaandee situatie niet mogelijk is zonder z orde leren en zonder 'unlearning* 
wordtt de confrontatie met buitenstaanders centraal gesteld (Dieleman 1999, 
Hoogmaa et al. 2002). Van de Poel definieert deze buitenstaanders als mensen die 
niett betrokken zijn bij de ontwikkeling van dominante technologieën en geen 
onderdeell  uitmaken van het bestaande regime (Van de Poel 2000:383). Buiten-
staanderss kunnen vanuit de omgeving van een bestaand socio-technologisch 
regimee feedback geven zonder de regels van het bestaande regime volledig over te 
nemen.. Van de Poel onderscheidt drie soorten buitenstaanders (maatschappelijke 
belangengroepen,, wetenschappers en engineers, en niet-betrokken bedrijven) die 
dezee rol kunnen vervullen. Uit de beschrijving van deze groepen blijkt dat zij 
belangg hebben bij het potentiële nieuwe regime. De twee benaderingen sluiten 
elkaarr dus niet uit. 

Eenn methode om te bepalen of alle relevante belanghebbenden bij een proces 
zijnn betrokken is de sneeuwbalmethode, zoals onder meer beschreven door Suss-
kindd (Susskind et al. 1999). Na identificatie van de eerste belanghebbenden wordt 
hethet netwerk verder uitgebreid op basis van hun suggesties voor andere belangheb-
benden.. Het gevaar van deze methode is dat potentiële buitenstaanders niet via de 
eerstee kring worden opgespoord. 

Eenn alternatieve methode, specifiek voor innovatie-diffusienetwerken biedt 
Callon:14 4 

'Whatt we define as a techno-economic network is a coordinated set of heteroge-
neouss actors (...) which participate collectively in the development and diffusion of 
innovationss and which via numerous interactions organize the relationships be-
tweenn scientifico-technical research and the marketplace.' (Callon et al. 1992:220) 

Omm een innovatie-diffusienetwerk te kunnen karakteriseren gaat Callon uit van een 
vereenvoudigdee beschrijving. Een netwerk is georganiseerd rond polen (Callon et al. 
1992).. Deze polen dienen te worden bezet door actoren die een specifieke functie 
vervullenn (wetenschap, technologie, gebruik en wet- en regelgeving). Tussen de 
polenn dienen zich intermediaire actoren te bevinden die de polen met elkaar in ver-
bandd brengen. Een innovatie-diffusie netwerk is incompleet indien de polen leeg 
zijn,, relaties missen, polen onderontwikkeld zijn of intermediaire actoren missen. 

Dee gewenste samenstelling van een toekomstig netwerk is te beredeneren op 
basiss van een uitgewerkt doel met een nieuwe technologie en concreet gedefi-
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nieerdee resultaten (De Laat 1997). De Laat laat in zijn dissertatie zien hoe dit con-
ceptt kan worden uitgewerkt in tabellen en plattegronden (De Laat 1997). Een plat-
tegrondd geeft een schematische weergave van het innovatie-diffusienetwerk. 

Figuurr 2.2. Schema van een volledig innovatie-diffusienetwerk 

Maatschappelijkee invloed 

Dee polen zijn geen homogeen geheel, zoals ook Callon zelf aangeeft. De adoptie-
diffusietheoriee van Rogers kan hier als een waardevolle aanvulling worden gezien. 
Hett biedt een uitwerking van de gebruikerspool van het netwerk, waardoor licht 
wordtt geworpen op de verschillende belangen van individuen en de informatie-
uitwisselingg via hun sociale netwerken. De change-agent, die als voorpost van een 
bedrijfinn de huid van klanten probeert te kruipen, kan worden gekarakteriseerd als 
éénn van de intermediaire actoren tussen de gebruiker en de technologie. 

Omdatt de polen in een innovatie-diffusienetwerk uit heterogene actoren be-
staan,, kan de wenselijke samenstelling ervan niet alleen op basis van de algemene 
beschrijvingg van een innovatie-diffusienetwerk worden vastgesteld. Wie betrok-
kenn moeten worden bij het concreet uitwerken van doel en resultaten is alleen via 
dee sneeuwbalmethode te bepalen. Om na te gaan of een netwerk compleet is moet 
duss zowel de vereenvoudigde beschrijving van het nieuwe netwerk in polen als de 
sneeuwbalmethodee gehanteerd worden. 

Opp basis van bovenstaande zal netwerkvorming worden geëvalueerd aan de hand 
vann de volgende indicatoren: 
1.. Volledigheid van het netwerk. Zoals hierboven is aangegeven zijn innova-

tie-diffusienetwerkenn heterogeen. Het is gunstig voor de verspreiding van een 
nieuwee technologie indien netwerken open staan voor alle mogelijke belang-
hebbendee actoren en/of nieuwe perspectieven. In de indicator volledigheid 
wordenn twee kenmerken van netwerken (heterogeniteit en openheid) samen-
gevoegd.. Dit wordt beoordeeld op basis van Callon's concept van gewenste 
innovatie-diffusiee netwerken. De indeling in functies van Callon en De Laat is 
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enigszinss aangepast (zie figuur 2.2). De functie gebruik wordt onderverdeeld 
naarr professioneel en particulier gebruik. In navolging van de eerder geformu-
leerdee definitie van technologie wordt wetenschap ondergebracht bij technolo-
gie.. Productontwikkeling wordt als een aparte pool gezien en onderscheiden in 
dee ontwikkeling van hard- en software en dienstverlening, omdat dienstver-
leningg anders wellicht onvoldoende aan bod komt. De functie wet- en regelge-
vingg wordt niet beperkt tot de overheid. Alle actoren die met geformaliseerde 
regelss de handelingsvrijheid van andere actoren inperken vallen hieronder als-
medee de uitvoerders van overheidsbeleid. Gezien het belang van maatschappe-
lijk ee belangengroepen als buitenstaanders kunnen deze met wet- en regelge-
vingg toegevoegd worden aan een pool belangenbehartiging. Intermediaire 
actorenn zoals brancheorganisaties zijn daarmee ondergebracht in de polen. In 
hoofdstukk 9 zullen deze functies verder worden uitgewerkt en zal een schets 
wordenn gegeven van het netwerk voor de verdere ontwikkeling en diffusie van 
netgekoppeldee zonnecelsystemen in de woningbouw in Nederland. 

2.. Deelnemers van zowel het potentiële nieuwe regime als van het bestaande 
regimee in de polen wetenschap en technologie. De betrokkenheid van relatieve 
buitenstaanderss kan aanleiding zijn tot regimeverandering (Van de Poel 2000). 
Regimeveranderingg moet tevens gedragen worden door actoren uit bestaande 
regimess (Kemp et al. 2001). Een bezetting van de polen technologieontwikke-
lingg en productontwikkeling door vertegenwoordigers uit zowel het bestaande 
alss het nieuwe regime kan daarom worden geïnterpreteerd als een gunstige ont-
wikkelingg voor de verspreiding van een nieuwe technologie. 

3.. Juiste vertegenwoordiging. Actoren worden in netwerken vertegenwoordigd 
doorr personen. Goede vertegenwoordigers zijn personen met politiek kapitaal, 
datt wil zeggen personen met een bepaalde machtspositie en/of personen met 
passiee en commitment (Potapchuk & Crocker 1999). Vertegenwoordigers die-
nenn hun organisatie of andere achterban goed te informeren en hen goed te 
vertegenwoordigen.. De vertegenwoordiging van groepen die moeilijk verte-
genwoordigdd kunnen worden (bijvoorbeeld toekomstige generaties) verdient 
extraa aandacht. 

Tabell 2.6. Succesfactoren 

succesfactorensuccesfactoren indicatoren 

netwerkvormingg volledigheid 
deelnemerss van nieuwe en bestaande regime 
juistee vertegenwoordiging 

principieell onderhandelen 

kennisuitwisseling g 

sturing g 
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Interactie Interactie 

VormenVormen van interactie 
Dee meest aangewezen vorm van interactie in beleidsnetwerken is volgens velen 
onderhandelenn (zie bijvoorbeeld Hufen & Ringeling 1990, O'Toole 1990). Dit 
begripp is echter zeer wisselend uitgewerkt. Zo kan het gaan om de uitwisseling van 
bronnenn waarmee tevens informatie wordt uitgewisseld (zie bijvoorbeeld Callon et 
al.. 1992) of om gezamenlijke besluitvorming (zie bijvoorbeeld Grin et al. 1997). 
Hett is daarom zinvol om onderhandelen nader te definiëren en te onderscheiden 
vann andere vormen van interactie. 

Err worden typen interactie onderscheiden naar de rol van kennis en de direct-
heidd van de interactie (zie tabel 2.7). Het ene uiterste bestaat uit bilaterale kennis-
overdracht,, een hiërarchisch eenzijdig proces van zender naar ontvanger(-s) via 
massamedia.. Het andere uiterste bestaat uit multilaterale kennis genereren in 
directee interactie. 

Tabell 2.7. Typen van interactie 

bilateralebilaterale kennisoverdracht 

multilateralemultilaterale kennisgeneratie 

indirecteindirecte interactie 

kennisoverdrachtt via massamedia 

kennisuitwisselingg via intermediaire 
objecten n 

directedirecte interactie 

betekenisgeving g 

onderhandeling g 

Interactiee wordt in de adoptie-difrusietheorie uitgewerkt als bilaterale kennis-
overdracht.. Bij indirecte interactie gaat het om kennisoverdracht via massamedia. 
Indienn bilaterale kennisoverdracht in directe interactie plaatsvindt kan dit proces 
betekenisgevingbetekenisgeving worden genoemd. De interactie is volgens Rogers een veelzijdig 
process is waarin deelnemers informatie creëren en delen om tot 'gemeenschappe-
lij kk begrip' te komen (Rogers 1983). Deze uitwisseling wordt echter eenzijdig uit-
gewerktt als de overdracht van kennis en ervaring naar degenen die deze kennis en 
ervaringg (nog) niet hebben.15''*  Rogers gaat nauwelijks in op de terugkoppeling 
naarr de aanbieders die de technologie, het product, de voorlichting en de dienst-
verleningg kunnen aanpassen of veranderen. Voor het analyseren van ontwikke-
lingenn in een innovatie-diffusienetwerk zijn deze eenzijdige, bilaterale vormen van 
interactiee niet zo geschikt. Een voordeel van een eenzijdige benadering is evenwel 
datt het aandacht vraagt voor de kwaliteit van de over te dragen informatie. Er kan 
namelijkk niet verondersteld worden dat deze via directe terugkoppeling verbeterd 
wordt. . 

Callonn beschouwt de interactie in een innovatie-diffusienetwerk als uitwisse-
lingg van kennis via intermediaire objecten (Callon et al. 1992). Deze objecten zijn 
dee gematerialiseerde inhoud van de relaties; ze bevatten informatie. Door uit te 
gaann van gematerialiseerde objecten kunnen de relaties op afstand blijven. Ieder-
eenn kan immers een wetenschappelijk artikel in een tijdschrift raadplegen zonder 
directt contact te hebben met de auteur ervan. De terugkoppeling van informatie 
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verlooptt bijvoorbeeld doordat de auteur van een lezer opdracht krijgt voor ver-
volgonderzoek.. Via deze kennisuitwisselingkunnen technologische regimes veran-
deren.. Het concept van intermediaire objecten is voor het analyseren van de tot-
standkomingg van een pilotproject niet geschikt. Deze objecten worden namelijk 
doorr één enkele actor geproduceerd, terwijl een pilotproject een coproductie is 
vann meerdere actoren. 

Inn de benadering van co-evolutionaire benaderingen krijgt onderhandeling (col-
lectievee kennisgeneratie op basis van directe interactie) de voorkeur als meest geëi-
gendee manier om veranderingen in de technologie parallel te laten lopen aan 
veranderingenn in de sociale omgeving (Callon et al. 1992, Hoogma et al. 2002, 
Kruijsenn 1999, Wynne 1995). De belangrijkste voorwaarde voor onderhandelen is 
volgenss de nichebenadering directe interactie tussen actoren (Hoogma et al. 2002). 

Err worden twee vormen van interactie onderzocht. De term onderhandeling, 
zoalss hierboven onderscheiden van andere vormen van interactie is de beste voor 
hett analyseren van de coproductie door meerdere actoren in een pilotproject. De 
interactiee met actoren die niet bij de realisatie zijn betrokken kan het beste kennis-
uitwisselingg worden genoemd. Bij de analyse van kennisuitwisseling moet aan-
dachtt worden besteed aan de kwaliteit van de uit te wisselen informatie, zoals de 
adoptie-difïusiebenaderingg benadrukt. 

Onderhandeling Onderhandeling 

Ideevormingg over onderhandeling vindt vooral plaats in het kader van discussies 
overr publieke participatiemethoden (Laird 1993, Rowe & Frewer 2000). Als alter-
natiefvoorr een technocratische aanpak van het overheidsbeleid heeft 'negotiated 
rulemaking'' haar wortels in pluralistische theorieën over democratie, die uitgaan 
vann heterogene, georganiseerde belangengroepen (Laird 1993). De pluralistische 
traditiee beschouwt wensen en belangen van deze actoren min of meer als een gege-
ven.. Daarmee onderscheidt deze traditie zich van technieken voor directe partici-
patie,, die meer geschikt zijn om perspectieven en houding van deelnemers te 
veranderenn bij 'waardenconflicten'. Terwijl het pluralisme zich vooral richt op de 
verdelingg van baten en lasten, is directe participatie meer gericht op het leereffect 
vann participatie op zich. De verschillen tussen de benaderingen zijn volgens Laird 
tee overbruggen door het leerproces centraal te stellen (Laird 1993). 

InIn pilotprojecten zijn beide tradities gecombineerd. Actoren zijn niet als indi-
viduu betrokken bij de totstandkoming, maar als partij vanwege de rol die zij bij de 
realisatiee kunnen spelen. Tegelijkertijd hebben ze wel direct invloed op de besluit-
vorming,, namelijk op de vormgeving van het project. 

Aann de Harvard University in de Verenigde Staten is door Susskind en anderen 
dee methode van principieel onderhandelen ontwikkeld, ook wel 'Consensus Buil-
ding'' genoemd. Volgens deze benadering is het belangrijk naar verenigbare 
belangenn te zoeken en naar 'win-win' situaties te streven. De onderhandelingspar-
tijenn moeten een 'coöperatief surplus' zien te bereiken. Daarin onderscheidt deze 
aanpakk zich duidelijk van andere aanpakken om consensus te bereiken die veelal 
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bekritiseerdd worden, omdat er alleen maar compromissen worden bereikt (zie bij-
voorbeeldd Senge 1990). Leren, innovativiteit en aanpassingsvermogen zijn kernbe-
grippen:: 'Consensus building is very much the tool for the fragmented, conflictual 
societiess of our time because it offers the opportunity to create shared perceptions, 
valuess and actions when it is done effectively.' (Innes 1999:672) 

Inn een omvangrijk handboek getiteld The Consensus Building Handbook. A 
ComprehensiveComprehensive Guide to Reaching Agreementbeschtïjven Susskind en anderen hoe 
hett proces van Consensus Building zou moeten verlopen (Susskind et al. 1999). 
Uitgangspuntt is dat men tot betere overeenkomsten kan komen wanneer de 
onderhandelaarss bereid zijn zich in eikaars situatie in te leven en gezamenlijk naar 
oplossingenn te zoeken, rekening houdend met eikaars achterliggende belangen, 
motievenn en wensen (Fisher et al. 1983). Een klassiek voorbeeld gaat over een 
sinaasappell  waarom twee partijen strijden. De gebruikelijke manieren van onder-
handelenn zouden leiden tot een compromis: het opdelen van de sinaasappel, zodat 
elkk van de partijen een deel mee kan nemen. Door principieel te onderhandelen 
komenn de partijen er echter achter dat de een de schil van de sinaasappel wil voor 
dee kleurstof en de ander de inhoud voor het sap. Van de overeenstemming die dan 
kann worden bereikt hebben beide partijen maximaal baat (Fisher et al. 1983). Innes 
beschrijftt dergelijke akkoorden als 'high-quality agreements'; akkoorden die tege-
moett komen aan de behoeften en voorkeuren van alle belanghebbende partijen, 
diee gebaseerd zijn op kennis en expertise en vaak duurzamer, eerlijker en innovatie-
verr zijn. Daarnaast hebben akkoorden gebaseerd op Consensus Building belang-
rijkee secundaire effecten zoals nieuwe en vertrouwde relaties, eerste en tweede orde 
lerenn en nieuwe praktijken en instituten (Innes 1999). Deze effecten komen over-
eenn met de effecten die in de nichebenadering of Constructive Technology Assess-
mentt nagestreefd worden (zie bijvoorbeeld Hoogma et al. 2002, Schot et al. 1994). 

Hett is duidelijk dat onderhandelingsprocessen volgens de consensusbenadering 
niett kunnen worden geëvalueerd door na te gaan of het doel is bereikt, aangezien er 
niett één doel bestaat. Ook volstaat het niet om na te gaan of er een akkoord is en of 
datt akkoord is geïmplementeerd. Het proces kan immers slecht zijn verlopen, bij-
voorbeeldd door machtsmisbruik (Innes 1999). Onderhandeling is geschikt bij 
complexee problemen, als de oplossing niet voorhanden is of partijen het niet eens 
zijnn over de oplossingen (Carpenter 1999). Partijen moeten het in grote lijnen wel 
eenss zijn over de definitie van het probleem en menen dat het opgelost kan wor-
den.. De methode van principieel onderhandelen is volgens sommigen die hiermee 
werkenn echter ook geschikt voor conflicten waarbij waarden in het geding zijn 
(Foresterr 1999). Een voorwaarde voor onderhandeling is procedurele haalbaarheid. 
Alss de gegeven tijd onvoldoende is of het budget ontoereikend kan een onderhan-
delingsproceduree beter niet worden gestart. Een van de genoemde succesfactoren 
iss een onafhankelijk bemiddelaar. Daarom wordt deze aanpak ook wel 'mediation' 
genoemd. . 
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IndicatorenIndicatoren van principieel onderhandelen 

Opp basis van onder meer natuurwetenschappelijke complexiteitstheorieën over de 
wijzee waarop systemen kunnen leren en zich kunnen aanpassen in een complexe en 
onzekeree omgeving door continue feedback komt Innes tot een lijst van criteria op 
basiss waarvan het proces van principieel onderhandelen geëvalueerd zou kunnen 
wordenn (Innes 1999).I7 Deze indicatoren worden met accentverschillen onder-
steundd door andere auteurs. Ze vormen de leidraad van de analyse van de onder-
handelingenn in pilotprojecten: 
1.. Er is overeenstemming over een doel, dat breed genoeg is om diverse belangen 

aann de orde te laten komen en specifiek genoeg dat actoren het de moeite 
waardd vinden om zich ervoor in te zetten. 

2.. Het proces is zelforganiserend, zodat deelnemers zich eigenaar van de ontwik-
kelingenn voelen (Carpenter 1999, Innes 1999, Potapchuk & Crocker 1999). 
Daartoee dient vanaf het begin overeenstemming te bestaan over grondregels 
zoalss rechten en verantwoordelijkheden, gedragsregels, besluitvormingsproce-
duress en afspraken over omgang met de media. Ook dient overeenstemming te 
wordenn bereikt over onderwerpen van gesprek, soort deelnemers en wijze van 
deelnemen n 
(Bekkerss et al. 1996, Innes 1999, Susskind 1999). Middels drama, humor, infor-
melee interactie enzovoort kunnen deelnemers gestimuleerd worden om 
betrokkenn te blijven bij het proces. Indien de keuze tussen verschillende opties 
moeilijkk is kan men proberen tot overeenstemming te komen over selectiecri-
teriaa (McKearnan & Fairman 1999). Concrete punten van overeenstemming 
moetenn steeds worden vastgelegd (Susskind 1999). Het zelforganiserende 
karakterr van pilotprojecten kan zijn ingeperkt door externe procesregels en 
inhoudelijkee voorwaarden voor projectsubsidie. 

3.. Er is sprake van een open proces.'8 Dit betekent onder meer dat deelnemers 
elkaarr respecteren, naar elkaar luisteren, elkaar kunnen beoordelen, leren van 
enn over elkaar, gelijke toegang hebben tot informatie et cetera. Dit vereist van 
dee deelnemers een open houding: informatie zoeken, duidelijk zijn over de 
achtergrondd van hun standpunten, luisteren naar en begrip hebben voor andere 
deelnemers,, eigen standpunten herformuleren enzovoorts (Bekkers et al. 
1996).. Ze moeten zelf een helder beeld hebben van wat voor hen het beste alter-
natieff  is als er geen overeenkomst wordt bereikt (Fisher et al. 1983, McKearnan 
&&  Fairman 1999). Op deze open houding is een belangrijk hulpmiddel van 
principieell  onderhandelen gebaseerd: omdat niet elk onderwerp voor alle deel-
nemerss even belangrijk is kunnen minder belangrijke wensen worden inge-
ruildd voor het vervullen van belangrijke wensen (McKearnan & Fairman 1999). 
Indicatorenn van een slechte dialoog zijn onder meer persoonlijke aanvallen, 
wantrouwen,, een inflexibele houding, emotionele reacties (McKearnan & 
Fairmann 1999). Dergelijke conflicten zouden productief gemaakt moeten wor-
denn (De Bruijn & Ten Heuvelhof 998). Aan dergelijke problemen moet buiten 
hett multilaterale onderhandelingsproces, bijvoorbeeld in een aparte workshop 
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off  middels joint fact finding aandacht worden besteed. Overigens geldt dat 
ookk naar de buitenwereld zoveel mogelijk openheid moet worden betracht 
(Susskindd 1999). 

4.. Goede informatie uit de omgeving. In de onderhandeling wordt gebruikt 
gemaaktt van goede informatie die zinvol is in de ogen van de groep en het elke 
deelnemerr mogelijk maakt om geïnformeerde keuzes te maken. Het is bijvoor-
beeldd goed om aansluiting te zoeken bij eerdere ervaringen (Bekkers et al. 
1996).. Middels 'joint fact finding' kan een groep gezamenlijk informatie verza-
melenn en analyseren op een wijze die voor allen zinvol is (Susskind 1999). 
Aspectenn waarover onzekerheid blijf t bestaan kunnen worden opgelost door 
voorwaardenn in te bouwen in de uiteindelijke overeenkomst of door experi-
menterenn (McKearnan & Fairman 1999). De groep dient ook een goede 
antennee te hebben voor kansen en bedreigingen in de omgeving (De Bruijn & 
Tenn Heuvelhof 1998, Innes 1999, Potapchuk & Crocker 1999,). Ook in de uit-
voeringsfasee verdient het aanbeveling om veel aandacht te besteden aan infor-
matie,, aan monitoring om de uitvoering bij te kunnen sturen en aan evaluatie 
tenn behoeve van vervolgactiviteiten. 

5.. Het proces is creatief. Dit betekent dat alle veronderstellingen, vanzelfspre-
kendhedenn (dus ook machtsverhoudingen) aan de orde kunnen worden 
gesteldd zonder een negatieve reactie van participanten. Er moet ruimte zijn 
voorr experimenteren, onderzoeken en 'gekke1 voorstellen doen. Dit betekent 
datt er ruimte moet zijn voor Voortmodderen' (Bekkers et al. 1996). Susskind 
spreektt van een proces waarin waarden wordt gecreëerd in plaats van worden 
geclaimd: : 

'Mostt people think of negotiation or problem solving as a 'zero sum' game in 
whichh a fixed amount is allocated among competing parties. (...)This tends to 
overlookk the fact that there are numerous ways to "make the pie larger" in most sit-
uations.'' (Susskind 1999:11) 

Eenn hulpmiddel hiervoor is om zo lang mogelijk meerdere opties (oplossing 
perr onderwerp), maar ook meerdere combinaties van voorstellen te bespreken 
(Fisherr et al. 1983, McKearnan & Fairman 1999, Susskind 1999). Om de creati-
viteitt niet te blokkeren dient de besluitvorming pas na uitgebreide discussie 
plaatss te vinden (Innes 1999, Susskind 1999). In de verschillende besluitvor-
mingsrondenn zou sprake moeten zijn van zachte koppelingen, dat wil zeggen 
datt in een volgende fase meerdere opties mogelijk zijn, zodat actoren er zich 
nogg niet aan hoeven te committeren (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1998). 
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Tabell 2.8. Succesfactoren 

succesfactorensuccesfactoren indicatoren 

nn etwe rkvorm i ng 

principieell onderhandelen overeenstemming over doel 

zelforganiserendd proces 
openn proces 
creatieff proces 
informatiee uit omgeving 

kennisuitwisseling g 

sturing g 

KennisuitwisselingKennisuitwisseling via intermediaire objecten 

Onderhandelingg door meerdere actoren is de meest wenselijke vorm van interactie 
voorr een goede besluitvorming en kansen op verandering. Toch zal regimeveran-
deringg over het algemeen niet zo plaatsvinden om de eenvoudige reden dat niet alle 
interactiee direct is of kan zijn. Hoe een innovatie-diffiisienetwerk rond een nieuwe 
technologiee wel kan ontstaan beschrijft Callon (Callon et al. 1992). Zoals hier-
bovenn beschreven vindt de interactie in zijn visie plaats via intermediaire objecten. 
Dezee objecten kunnen drie vormen aannemen (Van Leenders 1996): 

1.. teksten, zoals rapporten, boeken, artikelen, patenten, voorschriften en markt-
studies; ; 

2.. technische artefacten, zoals machines, instrumenten, producten en geld; 

3.. mensen en hun kennis en vaardigheden op sociaal en technisch gebied. 
Opp deze wijzen kan kennis uit pilotprojecten worden veralgemeniseerd. 

'Thee learning in a niche is accompanied by the emergence of a supra-local or "cos-
mopolitan""  level from, and above, the local practices — i.e., the local social experi-
mentss and technological introduction projects. At this cosmopolitan level the local 
practicess are compared, lessons and expectations are transferred between locations 
andd delocalised general knowledge of the technology in question is formulated.' 
(Hoogmaa 2000:91) 

Callonn geeft geen criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van deze objecten 
anderss dan dat er voor de uitwisseling ervan weinig 'decoding' nodig zou moeten 
zijn,, dat wil zeggen dat actoren elkaar begrijpen zonder dat er veel uitleg nodig is. 
Hierr wordt de waarde van de adoptie-diffusietheorie van Rogers helder. Hi j geeft 
inzichtt in de kenmerken van een nieuw product die de adoptie ervan door gebrui-
kerss kunnen bespoedigen (Rogers 1983). Hoewel de theorie van Rogers met name 
wordtt toegepast voor het verklaren van de adoptiesnelheid van min of meer uit-
ontwikkeldee producten kan aangenomen worden dat de genoemde technische 
kenmerkenn ook een rol spelen bij eindgebruikers die vaak niet direct bij de tot-
standkomingg van een pilotproject zijn betrokken, maar er wel de gevolgen van onder-
vinden. . 
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IndicatorenIndicatoren van kennisuitwisseling 
Dee analyse van de externe kennisuitwisseling ten behoeve van maatschappelijke 
inbeddingg beperkt zich tot de uitwisseling van leerervaringen uit pilotprojecten. 
Dezee kennisuitwisseling zal heel globaal worden onderzocht aan de hand van uit-
wisselingg van mondelinge en schriftelijke informatie. 

Voorr het evalueren van de kennisuitwisseling binnen een pilotproject ten behoeve 
vann de directe effecten worden vijf indicatoren gehanteerd: 
i.. Wederzijdse uitwisseling van informatie. Bij de kennisuitwisseling met gebrui-

kerss bijvoorbeeld gaat het om technische artefacten en kennis over nieuwe 
technologiee naar de gebruikers en feedback over wensen en problemen van de 
gebruikerss (Callon et al. 1992, Rogers 1983)." 

2.. Evenwicht tussen typen informatie. Drie soorten kennis zijn volgens Rogers 
nuttigg voor gebruikers. De eerste vorm is 'awareness knowledge' oftewel het 
bestaann van een nieuwe technologie kennen. De tweede vorm is kennis over 
hett gebruik, hetgeen noodzakelijk is om een nieuw product goed te kunnen ge-
bruiken.. De derde vorm 'principles knowledge' geeft een gebruiker inzicht in 
hett functioneren van een technologie. Hoewel deze vorm niet noodzakelijk is 
voorr de adoptie van een innovatie, blijkt dergelijke kennis wel degelijk invloed 
tee hebben op de wijze waarop een innovatie wordt gebruikt. Verder bestaat het 
risicoo dat een innovatie wordt afgewezen wanneer gebruikers geen kennis over 
hett functioneren van een technologie hebben (Rogers 1983). Voor het genere-
renn van deze vormen van kennis is ook verschillende informatie nodig. 

3.. Schriftelijke en mondelinge informatie die zinvol, neutraal en accuraat is in 
zowell  de ogen van de zenders als van de ontvangers. Informatie wordt vooral 
conceptueell  gebruikt door actoren, hetgeen wil zeggen dat de informatie bij-
draagtt aan de ontwikkeling van het perspectief van waaruit zij de werkelijkheid 
bekijken.. Zij gebruiken ook vooral informatie die zinvol is binnen hun eigen 
perspectieff  (Grin et al. 1997). Goede informatie moet dus vanuit verschillende 
perspectievenn geïnterpreteerd kunnen worden. Volgens Innes dient goede in-
formatiee ook neutraal en accuraat te zijn in de ogen van actoren die informatie 
uitwisselenn (Innes 1999). 

4.. Technische artefacten die in de ogen van (potentiële) gebruikers relatieve 
voordelenn bieden, compatibel, eenvoudig, zichtbaar en verkrijgbaar zijn en 
getestt kunnen worden. Dit zijn de kenmerken die volgens Rogers en anderen 
bepalenn welke houding potentiële gebruikers ontwikkelen en of zij tot adoptie 
overr gaan. Het product biedt in de ogen van gebruikers voor- en nadelen ten 
opzichtee van bestaande producten en sluit aan bij de waarden en gewoontes 
vann gebruikers en hun sociale omgeving (Rogers 1983). Verder is het product 
niett te complex om te begrijpen ofte gebruiken en/of is het testbaar. Het pro-
ductt is zichtbaar zodat erover gecommuniceerd wordt (Rogers 1983). Ten slotte 
dientt het product verkrijgbaar te zijn (Brezet 1994, Van Hal 2000). 

5.. Uitwisseling van personen tussen heterogene actoren. Ook personen kun-
nenn worden beschouwd als een object waarin informatie is gematerialiseerd 



48 8 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

(Callonn et al. 1992). Indien personen met kennis en vaardigheden betreffende 
eenn nieuwe technologie van de ene pool naar een andere overgaan, kan een 
innovatie-diffusienetwerkk worden opgebouwd. Hetzelfde geldt voor personen 
diee zich in meerdere polen bevinden (overlap). 

Tabell 2.9. Succesfactoren 

succesfactorensuccesfactoren indicatoren 

netwerkvorming g 

principieell onderhandelen 

kennisuitwisseling g 

sturing g 

Sturing Sturing 

SturingSturing in beleidsnetwerken 
Dee vorm die sturing in netwerken kan aannemen wordt hier netwerksturing 
genoemd.. Daaronder worden invalshoeken samengevat die ervan uit gaan dat stu-
ringg rekening moet houden met kenmerken van complexe netwerken in het alge-
meenn en met de specifieke kenmerken van het betreffende netwerk in het bijzonder 
(Dee Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Indien sturing rekening houdt met de struc-
tuurr van het netwerk en de processen die erin plaatsvinden is de sturing 'netwerk-
contingent'' (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Andersom is voor het oplossen 
vann problemen een netwerk nodig dat contingent is met het (beleids-)probleem 
(O'Toolee 1990). Netwerksturing onderscheidt zich van operationele (doelgericht 
toepassenn van instrumenten) of tactische sturing (met aandacht voor de wijze 
waaropp een instrument wordt toegepast) (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Het 
belangrijkstee verschil is dat netwerksturing geen inhoudelijke sturing, maar pro-
cessturingg is met de bedoeling om de kenmerken van een netwerk te wijzigen. 

Doorr te denken in termen van beleidsnetwerken worden de mogelijkheden om 
processenn te sturen gerelativeerd (Hufen & Ringeling 1990) en kan falend beleid 
wordenn begrepen (Schaap & Van Twist 1997). Alle actoren in een netwerk kunnen 
namelijkk sturen (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995, O'Toole 1990). 

Eenn belangrijke discussie rond netwerksturing gaat over de vraag of sommige 
actorenn meer sturen dan anderen en met welke middelen in netwerken gestuurd 
kann worden. Volgens de configuratiebenadering is noch het proces, noch het doel 
bijj  netwerksturing inhoudelijk. 'Uitgangspunt van sturing wordt in de configura-
tiebenaderingg gevormd door het principe van het niet-blokkeren, niet-uitsluiten, 
niet-dominerenn van processen van doorgaande interactie.' (Termeer & Van Twist 
1991)) Uit dit citaat van Termeer en Van Twist blijkt dat verandering op zich het 
doell  wordt. De diagnose die ten grondslag ligt aan ingrijpen is niet gebaseerd op 

wederzijdsee uitwisseling 
evenwichtt typen informatie 
accuratee en zinvolle informatie 
aantrekkelijkee technische artefacten 
uitwisselingg en overlap van personen 
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inhoudelijkee normen, maar enkel en alleen op procesnormen. Fixatie kan worden 
opgelostt door het introduceren van 'derde' actoren met nieuwe perspectieven voor 
dee actoren in het netwerk. Terecht echter constateren Termeer en Van Twist zelf 
datt de keuze voor een derde partij wel inhoudelijk van aard is. Hierdoor roepen zij 
dee vraag op of management in netwerken wel mogelijk is zonder inhoudelijke cri-
teria.. Ringeling die hierover een duidelijke positie inneemt meent van niet: 

'Dee conclusie moet dan ook luiden dat de overheid niet zomaar een actor als andere 
actorenn is. Zij neemt door de specificiteit van haar functie, de daaruit voortvloeien-
dee taken en de regels waaraan haar optreden is verbonden een bijzondere positie in.' 
(Ringelingg 1990:70) 

Ringelingg doet deze uitspraak op basis van geconstateerde verschillen tussen pri-
vatee en publieke organisaties. Anders dan private organisaties houdt de overheid 
zichh bezig met regelgeving en het oplossen van problemen die niet alleen interne 
zakenn betreffen, maar functies zijn die worden uitgeoefend voor de samenleving als 
geheel.. De overheid is de hoeder van maatschappelijke normen en oplosser van 
maatschappelijkee problemen. Een tweede argument van Ringeling is dat een net-
werkk nooit helemaal horizontaal is (zie ook Kickert 1991). Ook volgens De Bruijn 
enn Ten Heuvelhof is netwerksturing altijd inhoudelijk gemotiveerd en wordt het 
inn praktijk daardoor vaak afgewisseld met tactische en operationele sturing (De 
Bruijnn & Ten Heuvelhof et al. 1995). 

Inn het kader van principieel onderhandelen vindt een enigszins vergelijkbare 
discussiee plaats over neutrale processturing. Principieel onderhandelen gericht op 
dynamischee transformatie zou volgens beoefenaren van deze onderhandelings-
techniekk ondersteund moeten worden door een onafhankelijke bemiddelaar 
(Elliottt 1999, Susskind 1999, Susskind & Thomas-Larner 1999). Taken van een 
dergelijkee onderhandelaar kunnen onder meer zijn: belanghebbenden identifice-
ren,, een conflict analyse maken, voorstellen doen voor de agenda, vergaderingen 
voorzitten,, notuleren, deelnemers middels ingrijpen stimuleren tot principieel 
onderhandelen,, contact met de pers et cetera. Over dit criterium zijn echter niet 
allee auteurs in het handboek het eens. Sommigen menen dat een onafhankelijk 
onderhandelaarr niet wenselijk of mogelijk is. Zo stelt Straus dat niet een onafhan-
kelijkee persoon, maar een procesontwerpcommissie bestaande uit potentiële deel-
nemerss van principieel onderhandelen het proces zou moeten voorbereiden 
(Strauss 1999). Belangrijke voordelen hiervan zijn dat de deelnemers onderhande-
lingsvaardighedenn opdoen en dat zij eerder het gevoel hebben 'eigenaar' te zijn van 
hett proces. Ook het procesmanagement zou moeten toevallen aan een commissie. 
Eenn procesmanager kan ingehuurd worden om de commissie te ondersteunen. 
Foresterr stelt dat in geval van een conflict van waarden neutraliteit vaak ongeloof-
waardigg is en claims van neutraliteit gewantrouwd worden (Forester 1999). De 
auteurss van het handboek over principieel onderhandelen zijn het er wel over eens 
datt onderhandelaars acceptabel moeten zijn voor alle deelnemers, omdat ze in 
praktijkk vaak niet neutraal zijn (Susskind et al. 1999). 
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StrategischStrategisch nichemanagement 
Ookk de theorievorming rond innovaties kent een ontwikkelingvan denken in ter-
menn van inhoudelijke sturing naar die van processturing. Deze verschuiving vloeit 
voortt uit de constatering dat de effecten van nieuwe technologieën niet te voorspel-
lenn zijn, voordat ze daadwerkelijk zijn ontwikkeld en worden gebruikt. De opti-
malee strategie kan dus ook niet bekend zijn. In plaats daarvan moeten experimen-
terenn en maatschappelijk leren een integraal onderdeel van technologiebeleid 
wordenn (Rip et al. 1995). Constructive Technology Assessment gaat er van uit dat 
velee heterogene actoren invloed hebben op ontwikkelingen, omdat zij noodzake-
lij kk zijn voor een succesvolle introductie van een nieuwe technologie. Barrières 
voorr de introductie van een nieuwe technologie kunnen volgens deze benadering 
inn plaats van als onoverkoombare obstakels juist als ongebruikte kansen worden 
gezienn (Remmen 1995) 

Eenn wijze om regimeverandering in gang te zetten en te sturen is strategisch 
nichemanagement.. De nichebenadering hanteert onder meer de volgende om-
schrijving:: 'SNM [strategie niche management] refers to the management of the 
processs of (technological and/or market) niche creation, development and break-
downn tot enable regime-shifts.' (Hoogma et al. 2002:30) 

Belangrijkee elementen van strategisch nichemanagement zijn dat bescherming 
voorr de technologische niche wordt geboden, dat interactief leren, samenwerking 
enn institutionele aanpassing worden gestimuleerd en dat ongewenste gevolgen van 
eenn nieuwe technologie worden gecorrigeerd (Hoogma 2000). Strategisch niche-
managementt zou zich verder moeten kenmerken door een coherente, geduldige, 
gefaseerdee aanpak gericht op de lange termijn en niet te snel willen gaan. Een ander 
essentieell  kenmerk is een hoge mate van reflexiviteit. Strategische nichemanagers 
zoudenn zelf door monitoring en beleidsevaluaties moeten leren van de nicheont-
wikkeling.. De aanpak is verder uitgewerkt in een stappenbenadering (Kemp et al. 
2001,, Weber 1999). Kemp en anderen bijvoorbeeld menen dat strategisch niche-
managementt uit vijf stappen bestaat:10 

1.. een keuze maken voor een technologie; 
2.. een experiment selecteren; 
3.. het experiment opzetten; 
4.. het experiment opschalen; 
5.. gefaseerde afbouw van de bescherming van de technologische niche. 

Err worden in de nichebenadering ook bredere definities van strategisch niche-
managementt gehanteerd: 'SNM [strategie nichemanagement] consists of the exper-
imentationn with new technologies in society but also includes policies to further 
diffusee technologies that help to create a regime transformation.' (Hoogma et al. 
2002:181)) Het is echter beter om de definitie van strategisch nichemanagement te 
beperkenn tot sturing van de processen in en rond pilotprojecten om de kans op ver-
spreidingg van een nieuwe wenselijk geachte veelbelovende technologie te vergro-
ten.. Binnen pilotprojecten gaat het om de processen netwerkvorming, onderhan-
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delenn en kennisuitwisseling. In de omgeving van de pilotprojecten gaat het alleen 
omm netwerkvorming en uitwisseling van leerervaringen uit pilotprojecten. Dit 
wordtt de leeromgeving van pilotprojecten genoemd. Andere sturing, bijvoorbeeld 
mett een R&D programma of een belastingmaatregel valt volgens de nieuwe defini-
tiee niet onder strategisch nichemanagement, ook niet als het gericht is op regime-
veranderingg en expliciet naar aanleiding van leerervaringen uit pilotprojecten 
plaatsvindt. . 

Dee nichebenadering benadrukt datt strategisch nichemanagement een vorm van 
procesmanagementt is. Netwerksturing is daarom een goed aanknopingspunt voor 
hett ontwikkelen van indicatoren. 

AangrijpingspuntenAangrijpingspunten voor netwerksturing 
Sturingg in netwerken moet rekening houden met de complexiteit van netwerken 
enn de grilligheid van besluitvormingsprocessen. Door de vele afhankelijkheidsrela-
tiess en de dynamiek in een netwerk zijn de gevolgen van strategische sturing slechts 
inn beperkte mate voorspelbaar (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Daarom is het 
ookk moeilijk om aan te geven wat een goede sturing in netwerken is, gezien de 
geringee voorspelbaarheid van de gevolgen ervan. 

Voorr het analyseren van sturing in netwerken worden de volgende indicatoren 
gebruikt: : 
1.. Gelegitimeerde sturing. Ervan uitgaande dat neutrale sturing niet mogelijk is 

dientt netwerksturing aan een aantal voorwaarden te voldoen. De wijze waarop 
sturing,, zoals het management van een project, plaatsvindt is acceptabel voor 
allee deelnemende partijen wat betreft persoon, organisatie en rol (Susskind 
1999).. Op basis van de theorie van De Bruijn en Ten Heuvelhof over netwerk-
sturingg kan daaraan worden toegevoegd dat sturende actoren openheid van 
zakenn geven over de eigen doelen en dat netwerksturing duidelijk gescheiden 
wordtt van inhoudelijke sturing (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). 

2.. Gericht op volledige netwerkvorming. Het management draagt zorg voor 
(proceduress van) toe- en uittreding in het netwerk. De kern van sturing in net-
werkenn is volgens De Bruijn en Ten Heuvelhof het onderhouden van relaties 
mett actoren, ook wanneer dit op een bepaald moment voor een concreet pro-
bleemm niet nodig is. Dergelijke 'overvloedige relaties' leveren nieuwe ideeën op 
enn zijn van grote betekenis voor de strategische positie van een actorr in een net-
werk,, bijvoorbeeld omdat de handelingsalternatieven toenemen. Sturing in 
netwerkenn bestaat daarnaast uit het stimuleren van coöperatief gedrag bij de 
actorenn waarvan men de medewerking nodig heeft en het buiten spel zetten 
vann andere actoren ('losers'). Nieuwe actoren toelaten in een netwerk hoeft 
niett tot nieuwe perspectieven te leiden als de deelnemers bewust geen andere 
perspectievenn toelaten (Schaap & Van Twist 1997). 

3.. Het management creëert voorwaarden voor principieel onderhandelen en ken-
nisuitwisseling.. Sturende actoren hebben volgens De Bruijn en Ten Heuvelhof 
tee maken met een grilli g en ongestructureerd besluitvormingsproces vanwege 
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dee sociale en cognitieve kenmerken van het netwerk en vanwege het strategi-
schee gedrag en lerende vermogen van actoren. De grilligheid van het besluit-
vormingsprocess heeft een temporele dimensie die onder meer te herkennen is 
aann een onregelmatige voortgang en een onduidelijk start- en eindpunt. De 
inhoudelijkee dimensie is te herkennen aan verschuivingen in de probleemdefi-
nitiee of de verschillende oplossingen die zich in de loop van de tijd voordoen. 
Dee grilligheid van besluitvormingsprocessen biedt zowel kansen als bedrei-
gingenn voor sturing in netwerken (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Een 
mogelijkheidd is om de kans op een koppeling tussen problemen en oplossingen 
tee vergroten door creatief met de formulering van problemen en oplossingen 
omm te gaan, door te zorgen dat actoren elkaar op de juiste momenten en juiste 
plaatss tegenkomen en te zorgen dat de koppeling voor ieder van de benodigde 
actorenn bevredigend is. Een andere mogelijkheid is om de besluitvorming in 
volgendee fasen te beperken door 'points of no return' te genereren of juist te 
verruimenn door besluitvorming uit te stellen 'wait and see'. Sturende actoren 
kunnenn door tijdsvoorwaarden te stellen of procedures vast te leggen de tempo-
relee grilligheid van besluitvorming beïnvloeden. Ze kunnen ook andere voor-
waardenn stellen, zoals openheid van zaken geven. Het is in ieder geval essentieel 
niett de schijn op te houden dat de besluitvorming een rationeel proces is dat 
doorr één actor wordt gestuurd. Belangrijk is ook een persoonlijke benadering 
vann de deelnemers. Sturende actoren kunnen investeren in een persoonlijke 
relatiee bijvoorbeeld door de deelnemers persoonlijk uit te nodigen, door inte-
ressee te tonen voor hun achtergrond et cetera (Bekkers et al. 1986, Fisher et al. 1983). 

Tabell 2.10. Succesfactoren 

succesfactorensuccesfactoren indicatoren 

netwerkvorming g 

principieell onderhandelen 

kennisuitwisseling g 

sturingg gelegitimeerde sturing 

gerichtt op volledige netwerkvorming 
creëertt voorwaarden voor principieel onderhandelen 
creëertt voorwaarden voor kennisuitwisseling 

Uitwerkingg van de vraagstelling 

Voorr het beantwoorden van de vraag hoe pilotprojecten de verspreiding van 
nieuwee duurzame technologieën kunnen stimuleren is in het voorgaande nagegaan 
welkee functie pilotprojecten kunnen vervullen. In algemene termen kan met pilot-
projectenn regimeverandering in gang worden gezet, mits er op macroniveau andere 
gunstigee ontwikkelingen zijn. De functie van pilotprojecten is uitgewerkt in moge-
lijk ee effecten om het succes van pilotprojecten bij de verspreiding van nieuwe tech-
nologieënn te kunnen bepalen. De conclusie, gebaseerd op de nichebenadering en 
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dee adoptie-diffusietheorie, is dat pilotprojecten bij betrokken actoren tot leren, 
socialee aanpassing en toenemend gebruik kunnen leiden. Di t worden de directe 
effectenn van een pilotproject genoemd. Het externe succes van pilotprojecten is 
omschrevenn als maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit pilotprojec-
ten.. Om na te kunnen gaan of pilotprojecten tot deze effecten hebben geleid zijn 
indicatorenn ontwikkeld. 

Vervolgenss is nagegaan hoe het succes van pilotprojecten verklaard kan worden; 
mett andere woorden welke theoretisch gefundeerde succesfactoren geformuleerd 
kunnenn worden. Deze succesfactoren bestaan uit de processen die plaatsvinden bij 
dee totstandkoming van pilotprojecten en bij de overdracht van leerervaringen. De 
succesfactorenn zijn gecategoriseerd als: volledige netwerkvorming; principieel 
onderhandelen;; goede kennisuitwisseling en netwerksturing. 

Nuu de effecten en succesfactoren zijn geformuleerd, kan de centrale vraagstelling 
alss volgt worden uitgewerkt (zie ook figuur 2.3): 
1.. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 

woningbouw? ? 

2.. Wat is de invloed van de interne processen op de directe effecten van de pilot-
projecten? ? 

3.. Zij n de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-
bouww maatschappelijk ingebed? 

4.. Wat is de invloed van de leeromgeving op de maatschappelijke inbedding? 

Figuurr 2 . 3 . Processen en ef fecten 

PROCESSEN N EFFECTEN N 

maatschappelijke e 
inbedding g 

omgeving g 

T\\ /_- netwerkvorming, principieel 
\{\{ ^ onderhandelen en netwerksturing 

omgeving g 

kennisuitwisseling g * * netwerkvorming g 
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Indienn is aangetoond dat pilotprojecten de verspreiding van een nieuwe technolo-
giee kunnen stimuleren als de totstandkoming goed verloopt en er een gunstige leer-
omgevingg bestaat kunnen ook meer beleidsmatige vragen aan de orde worden 
gesteld: : 
i.. Hoe kunnen pilotprojecten goed worden opgezet en ingericht? Op basis van 

hett inzicht van de relatie tussen succesfactoren en effecten van pilotprojecten 
kann worden nagegaan welke succesfactoren handvatten bieden om richtlijnen 
voorr succesvolle projecten te formuleren. Ook zal worden aangegeven wanneer 
hett stimuleren van pilotprojecten zinvol is. Het gaat hierbij zowel om het 
momentt van starten als van stopzetten. 

2.. Wat zijn de beperkingen van pilotprojecten? Een belangrijk uitgangspunt in de 
nichebenaderingg is dat pilotprojecten alleen nooit tot regimeverandering kun-
nenn leiden. Op basis van het empirische onderzoek en een verdere theoretische 
verkenningg zal worden beargumenteerd tot hoever de kracht van pilotprojec-
tenn reikt. Een belangrijke vraag daarbij is waarover niet geleerd kan worden in 
pilotprojecten. . 

3.. Voor welk soort technologieën is strategisch nichemanagement zinvol ? Zonne-
celsystemenn vormen de casus voor het beantwoorden van de centrale vraagstel-
ling.. Vervolgens is uiteraard de vraag aan de orde bij welke nieuwe technolo-
gieënn vergelijkbare ontwikkelingen verwacht kunnen worden. 

Conclusies s 

Inn dit hoofdstuk is een theoretische fundering gelegd voor het onderzoek naar de 
functiee van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe technologie en de 
processenn die het succes van pilotprojecten kunnen verklaren. Op basis van in-
zichtenn uit de nichebenadering en de adoptie-diffusietheorie kan worden gecon-
cludeerdd dat betrokken actoren in succesvolle pilotprojecten kunnen leren en dat 
pilotprojectenn kunnen leiden tot sociale aanpassing en toenemend gebruik. 
Tevenss kunnen ze leiden tot maatschappelijke inbedding. 

Omm het succes van pilotprojecten te kunnen verklaren is het nodig de genoemde 
benaderingenbenaderingen uit te breiden met andere benaderingen, zoals de techno-economi-
schee netwerktheorie van Callon, de benadering van principieel onderhandelen van 
Susskindd en anderen en de theorie over netwerksturing van De Bruijn en Ten 
Heuvelhof.. Pilotprojecten vormen een tijdelijk netwerk en kunnen het begin zijn 
vann een uitgebreid innovatie-diffusienetwerk. Deze projecten zijn niet zozeer een 
enkell  beleidsinstrument, maar een ontmoetingsruimte waarin onderhandeld en 
beslotenn wordt en waar meerdere sturingspogingen worden gedaan. De interne 
processenn bij de totstandkoming van een pilotproject kunnen naar verwachting de 
directee effecten ervan verklaren en als procesvoorwaarden worden beschouwd. De 
verklaringg voor de maatschappelijke inbedding van leerervaringen wordt gezocht 
inn de leeromgeving van de pilotprojecten: de samenstelling van het innovatie-dif-
fusienetwerkk en de uitwisseling van leerervaringen. 
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Waaromm pilotprojecten met zonnecelsystemen interessant zijn als empirische 
casuss om de centrale vraag te beantwoorden komt in het volgende hoofdstuk aan 
dee orde. In dat hoofdstuk zullen tevens de onderzochte projecten kort worden 
beschrevenn en wordt uit de doeken gedaan hoe het onderzoek is aangepakt. 

Hett raamwerk voor de analyse is te zien in onderstaande tabellen: 

Tabell 2 .11 . Beoogde effecten van pilotprojecten 

onderzoeksvraagonderzoeksvraag effecten 

11 leren 

11 sociale aan 

11 toenemenc 

passing g 

gebruik k 

indicatoren indicatoren 

lerenn door ervaring 
interactieff leren 
positieff en negatief leren 
lerenn door monitoring 
lerenn door kennisoverdracht 
positieff leren 

individuelee structurele verandering 

coöperatiee nieuwe actoren 
herhaaldd gebruik 

maatschappelijkee inbedding inhoudelijke koppeling tussen leerervaringen en 
externee veranderingen 

Tabell 2.12. Succesfactoren 

onderzoeksvraagonderzoeksvraag succesfactoren indicatoren indicatoren 

2.4 4 

2 ,4 4 

2 ,4 4 

netwerkvorming g 

principieell onderhandelen 

kennisuitwisseling g 

sturing g 

volledigheid d 
deelnemerss van nieuwe en bestaande regime 
juistee vertegenwoordiging 

overeenstemmingg over doel 
zelforganiserendd proces 
openn proces 
creatieff proces 
informatiee uit omgeving 

wederzijdsee uitwisseling 
evenwichtt typen informatie 
accuratee en zinvolle informatie 
aantrekkelijkee technische artefacten 
uitwisseling// overlap van personen 

gelegitimeerdee netwerksturing 
gerichtt op volledige netwerkvorming 
creëertt voorwaarden voor principieel onderhandelen 
creëertt voorwaarden voor kennisuitwisseling 




