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HoofdstukHoofdstuk 10 

Conclusiess en aanbevelingen 

Inn deze studie staat de vraag centraal op welke wijze pilotprojecten kunnen bijdra-
genn aan de verspreiding van nieuwe duurzame technologieën, in het bijzonder van 
zonnecelsystemenn in de woningbouw. De studie is gebaseerd op de nichebenade-
ringg van Schot en anderen (zie met name Hoogma et al. 2002, Hoogma 2000 en 
Weberr et al. 1999). Volgens deze benadering kunnen pilotprojecten een beperkte, 
maarr noodzakelijke bijdrage leveren aan de verspreiding van radicaal nieuwe tech-
nologieën.. Zulke technologieën vereisen veranderingen van een bestaand socio-
technologischh regime voordat ze op grote schaal gebruikt kunnen worden. Een 
regimee is een geheel aan regels en infrastructuur waarmee het gebruik van een 
reedss bestaande technologie als het ware vanzelfsprekend is en het gebruik van 
nieuwee technologieën belemmerd wordt. In hoofdstuk 2 is beargumenteerd dat 
ookk voor verspreiding van zonnecelsystemen in de woningbouw regimeverande-
ringg nodig is. 

Veelbelovendee nieuwe technologieën kunnen tijdelijk afgeschermd worden van 
hett bestaande socio-technologische regime door ze toe te passen in een klein, geïso-
leerdd domein, begrensd door de specifieke toepassing van de technologie. Dit 
wordtt een marktniche genoemd. In marktniches krijgen nieuwe technologieën de 
kanss om zich te bewijzen en verder te ontwikkelen. Om het ontstaan van niches te 
stimulerenn kan bovendien bescherming worden geboden, bijvoorbeeld met een 
subsidie.. Een niche wordt dan een technologische niche genoemd. De eerste prak-
tijkprojectenn met een nieuwe technologie waarbij zowel leveranciers als eindge-
bruikerss zijn betrokken, vormen één of meerdere niches. 

Hett ontwikkelen van een niche is allereerst succesvol als het leidt tot positieve 
effectenn op de actoren die bij pilotprojecten betrokken zijn. Ze kunnen leren over 
technischee en sociale aspecten van de nieuwe technologie zodat ze een gedeeld toe-
komstbeeldd ontwikkelen, ze kunnen hun gedrag en werkwijze aanpassen en ze kun-
nenn een nieuwe technologie naar aanleiding van het project opnieuw toepassen. 
Vervolgenss kunnen leerervaringen maatschappelijk ingebed raken. Maatschappe-
lijk ee inbedding kan worden opgevat als structurele, culturele en gedragsverande-
ringenn in de omgeving van pilotprojectenn die aansluiten bij de leerervaringen uit de 
pilotprojecten.. Ten slotte vergroten leren en maatschappelijke inbedding de kans 
opp regimeverandering en daarmee op verspreiding van een nieuwe technologie op 
grotee schaal. 

Omm nauwkeurig te analyseren hoe pilotprojecten kunnen bijdragen aan de ver-
spreidingg van een nieuwe technologie zijn in het eerste deel van het onderzoek vier 
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pilotprojectenn met zonnecelsystemen in de nieuwbouw onderling vergeleken. Als 
eerstee is onderzocht welke effecten deze projecten hadden op de actoren die direct 
betrokkenn waren bij de realisatie en het gebruik van de resultaten. Bij deze directe 
effecteneffecten ging het om leren, sociale aanpassing en toenemend gebruik van de nieuwe 
technologie.. De effecten leren en sociale aanpassing zijn met name uitgewerkt in 
dee nichebenadering. Omdat verondersteld wordt dat de toename in het gebruik 
ookk een geschikt evaluatiecriterium is, zijn elementen uit de adoptietheorie van 
Rogerss gebruikt om dit te kunnen analyseren (1995). Het doel van dit eerste deel 
vann het onderzoek was tevens om de mate van succes van de pilotprojecten te kun-
nenn verklaren uit de wijze waarop de projecten tot stand zijn gekomen: de interne 
processen.processen. Voor het formuleren van succesfactoren is gebruik gemaakt van denk-
beeldenn van Callon over een volledig innovatie-diffusienetwerk (1992), inzichten 
vann Susskind en anderen over principieel onderhandelen (1999), de adoptietheorie 
vann Rogers (1995) en bestuurskundige ideeën over sturing in complexe netwerken 
(voorall  De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). 

Inn het tweede deel van het onderzoek is de maatschappelijke inbedding van leer-
ervaringenn geanalyseerd. De ontwikkelingen op zes terreinen zijn vergeleken: ont-
wikkelingg van het gebruik, technologieontwikkeling, productontwikkeling, dienst-
verlening,, wet- en regelgeving en belangenbehartiging. Om te kunnen begrijpen 
waaromm de maatschappelijke inbedding op het ene terrein beter verliep dan op het 
andere,, is globaal nagegaan wat de invloed van twee succesfactoren hierop was: de 
samenstellingg van het innovatie-diffusienetwerk en de uitwisseling van leererva-
ringen.. Gezamenlijk vormen zij de leeromgeving van de pilotprojecten. 

Dee centrale vraag van dit onderzoek is uitgesplitst naar vier deelvragen: 
1.. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 

woningbouww op de betrokken actoren? 
2.. Wat is de invloed van de interne processen op de directe effecten van de pilot-

projecten? ? 
3.. Zijn de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-

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

Ditt laatste hoofdstuk bevat antwoorden op de onderzoeksvragen. Daarbij zullen 
ookk theoretische gevolgtrekkingen aan de orde komen. Daarna worden pilotpro-
jectenn in het bredere perspectief van regimeverandering geplaatst om de centrale 
vraagg te kunnen beantwoorden. Aan het eind van het hoofdstuk staan aanbeve-
lingen:: richtlijnen voor pilotprojecten en aanknopingspunten voor strategisch 
nichemanagementt in het algemeen en voor zonnecelsystemen in de woningbouw 
inn het bijzonder. Alsook voorstellen voor verder onderzoek. 
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Beantwoordingg onderzoeksvragen 

DirecteDirecte effecten 

Bijj  de analyse van de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in 
dee woningbouw is een onderscheid gemaakt tussen deelnemers (de actoren die deel-
namenn aan de onderhandelingen tijdens de realisatie van de projecten) en de 
betroffenenbetroffenen (de actoren die direct de effecten van de projecten ondervonden). De 
deelnemerss en betroffenen vormen gezamenlijk het tijdelijke netwerk rond een 
pilotproject. . 

EffectenEffecten op deelnemers 
Dee verwachting was dat pilotprojecten bij de deelnemers vooral kunnen leiden tot 
lerenn over technische en sociale aspecten die belangrijk zijn voor de verspreiding 
vann een nieuwe technologie. Daarbij werden vier typen, mogelijk overlappende 
leereffectenn onderscheiden: 
i.. interactief leren, dat wil zeggen dat deelnemers dezelfde leerervaringen hebben 

enn een gedeeld toekomstbeeld over de mogelijkheden van zonnecelsystemen in 
dee woningbouw; 

2.. veel leren, dat wil zeggen dat vele deelnemers veel leerervaringen hebben opge-
daann op uiteenlopende terreinen; 

3.. positief en negatief leren, dat wil zeggen dat de oplossingen die in een project 
zijnn gekozen respectievelijk wel of niet geschikt zijn voor vervolgprojecten; 

4.. leren over betroffenen, dat wil zeggen leren over (toekomstige) bewoners. 
Interactieff  leren werd in navolging van de nichebenadering als de belangrijkste 
vormm van leren beschouwd, omdat hierin het veranderingspotentieel schuilt. Veel 
lerenn is hier onlosmakelijk mee verbonden, was de verwachting. Wat betreft posi-
tieff  en negatief leren was het de bedoeling om na te gaan of positief leren beter is 
dann negatief leren en of ze dezelfde dynamiek kennen. 

Verondersteldd werd dat pilotprojecten naast leren andere effecten kunnen heb-
ben.. Ze kunnen leiden tot interne aanpassingen bij de deelnemers, coöperatie van n 
nieuwee actoren en herhaald gebruik van de nieuwe technologie in vervolgprojec-
ten.. Deze effecten zijn specificaties voor deelnemers van de eerder genoemde effec-
tenn sociale aanpassing en toenemend gebruik. 

Uitt de empirische analyse van de effecten van de vier onderzochte pilotprojecten 
bleekk dat er een specifieke vorm van herhaald gebruik is opgetreden, namelijk 
nichevertakking.. Sommige deelnemers exploreerden in vervolgprojecten een 
anderee potentiële marktniche voor zonnecelsystemen, bijvoorbeeld in de utiliteits-
bouw.. Deze effectindicator werd toegevoegd aan de indicatoren die vooraf waren 
geformuleerd.. Op grond van de analyse bleek dat de indicatoren geclusterd kun-
nenn worden naar twee belangrijke soorten effecten (zie ook tabel 10.1): 
1.. Het eerste cluster kan verdieping worden genoemd. Het gaat om drie effectin-

dicatorenn die zich concentreren op dezelfde potentiële marktniche als waarop 
hett onderzochte pilotproject zich richtte. Dit cluster omvat interactief leren 
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doorr deelnemers, herhaald gebruik in de zin van vervolgprojecten realiseren en 
internee aanpassingen die het realiseren van vervolgprojecten vergemakkelijkt. 

2.. Het tweede cluster kan verbreding worden genoemd. Hiertoe behoren veel 
lerenn door deelnemers en nichevertakking oftewel nieuwe deelmarkten explo-
rerenn in vervolgprojecten. Er kan worden aangenomen dat ook leren over 
betrofFenenn samengaat met veel leren en nichevertakking. 

Uitt deze clustering kunnen conclusies worden getrokken over de verschillende 
typenn leereffecten. Interactief leren en veel leren hebben in tegenstelling tot de ver-
wachtingg elk hun eigen waarde. Interactief leren kan namelijk ook plaatsvinden in 
eenn pilotproject waar niet veel geleerd werd. En andersom vond veel leren ook 
plaatss in een project waarin niet interactief is geleerd. Deze typen leren sluiten 
elkaarr ook niet uit. Eén project bleek zowel tot verdieping als tot verbreding te 
kunnenn leiden. Verder kan worden geconcludeerd dat er geen redenen zijn om aan 
tee nemen dat positief leren beter is dan negatief leren voor de directe effecten van 
eenn pilotproject. Het is namelijk niet zo dat in de projecten waarin positiever is 
geleerd,, er ook meer is geleerd of interactief. Er bleek ook geen samenhang te zijn 
tussenn positief leren en interne aanpassingen, herhaald gebruik of nichevertakking. 
Positieff  en negatief leren zijn daarom niet meegenomen in de analyse van de pro-
cesvoorwaardenn van directe effecten van pilotprojecten. 

Overr toenemend gebruik kan worden geconcludeerd dat het inderdaad een 
belangrijkk effect is. Herhaald gebruik had veel invloed op de algemene toename 
vann het gebruik van zonnecelsystemen. Er heeft zich een sneeuwbaleffect voorge-
daann doordat de meeste energiebedrijven meerdere projecten realiseerden en daar 
nieuwee actoren bij betrokken. Zelfs van de architecten en de bouwopdrachtgevers 
heeftt zeker één op de vijf meerdere projecten gerealiseerd (zie figuur 9.2 in hoofd-
stukk 9). De adoptietheorie is voor de directe effecten op de deelnemers dus een 
goedee aanvulling op de nichebenadering, die zich alleen richt op leren en maat-
schappelijkee inbedding. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat wat hier onder 
'coöperatie'' en 'herhaald gebruik' wordt verstaan sterk afwijkt van Rogers' definitie 
vann adoptie. Bij adoptie wordt voor een innovatie gekozen omdat het als de beste 
gedragsmogelijkheidd wordt beschouwd. Dit kan over de motieven van de deelne-
merss niet worden gezegd. Voor de projectontwikkelaars en de architecten stond 
namelijkk niet de nieuwe technologie voorop, maar het woningbouwproject. Voor 
anderee deelnemers was het geenszins zeker of zonnecelsystemen de beste optie zijn. 
Zee wilden er juist mee experimenteren (zie ook tabel 8.7 in hoofdstuk 8). Dit soort 
motievenn zullen ook spelen bij vervolgprojecten. Coöperatie en herhaald gebruik 
kunnenn dus beter worden gedefinieerd als: bijdragen aan het toepassen van een 
nieuwee technologie, omdat het als mogelijke gedragsoptie wordt beschouwd. 

EffectenEffecten op betroffenen 
Dee betroffenen waren in de onderzochte pilotprojecten de bewoners. Ze namen 
niett deel aan de onderhandelingen tijdens de realisatie van de zonnecelwoningen. 
ZeZe kwamen er pas mee in aanraking bij de verkoop of de verhuur van de woningen. 
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Dee veronderstelling in dit onderzoek was dat de betroffenen hun medewerking 
kondenn verlenen, positief konden leren en hun gebruiksgedrag konden aanpassen. 
Dezee effecten zijn specificaties voor betroffenen van de eerder genoemde effecten 
toenemendd gebruik, leren en sociale aanpassing. 

Tijdenss de empirische analyse is geconstateerd dat er vier effecten waren: 
i.. Het belangrijkste was acceptatie van de nieuwbouwwoningen met zonnecelsys-

temen.. Er bleek nauwelijks sprake te zijn van coöperatie, hetgeen een actieve 
betrokkenheidd veronderstelt. Het gedrag van de toekomstige bewoners was 
veell  passiever. Ze accepteerden de zonnecelsystemen, omdat ze de nieuwbouw-
woningg wilden. Soms wisten ze niet eens dat ze een woning met zonnecelsyste-
menn kochten. 

2.. Het tweede effect was een positieve houding ten aanzien van zonnecelsystemen 
opp de woning tijdens de koop. Dit effect is onderzocht omdat acceptatie niet 
zonderr meer als een positief effect kon worden beschouwd. Er was geen ver-
bandd tussen acceptatie en de mate waarin de toekomstige bewoners de nieuwe 
technologiee wensten. De houding ten aanzien van de nieuwe technologie bij 
acceptatiee is echter geen betrouwbare indicator voor toenemend gebruik. Een 
deell  van de kopers vormde zich namelijk pas tijdens de bewoning een mening 
overr zonnecelsystemen. De houding bij acceptatie is wel van belang om te kun-
nenn onderzoeken of bewoners positief of negatief leren. 

3.. Het derde effect was positief en negatief leren. Er is gebleken dat de bewoners 
hunn houding ten aanzien van de nieuwe technologie zowel positief als negatief 
aanpastenn nadat ze in aanraking waren gekomen met zonnecelsystemen.1 Ze 
leerdenn dus niet alleen positief, maar ook negatief. Of negatief leren als een 
negatieff  effect beoordeeld moet worden, kan op basis van dit onderzoek niet 
wordenn gezegd. Er is nauwelijks inzicht in de consequenties daarvan voor het 
gedragg van de bewoners van de zonnewoningen en geen enkel inzicht in de uit-
stralingg naar mensen in de omgeving. Een onderdeel van leren is zoals gezegd, 
meningsvorming.meningsvorming. In zowel Amsterdam als Apeldoorn is gebleken dat de bewo-
nerss tijdens bewoning een uitgesprokener mening hadden over allerlei aspec-
tenn van de zonneceltechnologie in de woningbouw dan tijdens de koop van de 
woning.. Dit zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan het effect van veel leren 
doorr deelnemers in de projecten met de dakgeïntegreerde systemen. 

4.. Ten slotte bestaat het vermoeden dat sommige bewoners hun elektriciteits-
gebruikgebruik hebben aangepast, in elk geval wat betreft de patronen daarin. Of de zon-
nepanelenn ook aangezet hebben tot elektriciteitsbesparing is op basis van het 
onderzoekk niet te zeggen.1 

Bijj  de bewoners van de nieuwbouwwoningen met zonnecelsystemen was er dus 
evenalss bij de deelnemers geen sprake van 'adoptie' in de zin van de theorie van 
Rogers,, hoewel zijn theorie juist ontwikkeld is met het oog op de verspreiding van 
eenn nieuwe technologie onder particulieren. Sommige bewoners in Amsterdam 
haddenn er niet eens voor gekozen, omdat ze niet wisten dat ze een woning met zon-
nepanelenn hadden gekocht. Vrijwel alle andere bewoners hadden de zonnepanelen 
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passieff  geaccepteerd, omdat ze een onbelangrijk onderdeel van de nieuwbouw-
woningg waren. De theorie van Rogers is dus eigenlijk niet geschikt voor het verkla-
renn van acceptatie van een product waarvan een nieuwe technologie een klein 
onderdeell  uitmaakt. Zijn model wint wellicht aan verklaringskracht als 'de priori-
teitt van de nieuwe technologie ten opzichte van het totale product' als interveni-
ërendee variabele wordt opgenomen (zie ook hoofdstuk 3). Voor de bestaande bouw 
waarr bewoners wel een bewuste keuze maken voor een zonnecelsysteem, lijk t de 
adoptietheoriee wel geschikt. 

DeDe invloed van de interne processen 

Dee verwachting van dit onderzoek was dat de totstandkoming van pilotprojecten 
aann diverse procesvoorwaarden zou moeten voldoen om tot positieve directe effec-
tenn te kunnen leiden. Voor effecten op deelnemers zouden de vorming van het net-
werkk van actoren die het project realiseren, het verloop van de onderhandelingen 
enn de sturing van het project van belang zijn. Positieve effecten op de betroffenen 
zoudenn beïnvloed zijn door de kwaliteit van de kennisuitwisseling. 

Dee interne processen van de onderzochte pilotprojecten konden goed met 
elkaarr worden vergeleken, omdat ze in één land werden gerealiseerd en in vrijwel 
dezelfdee periode tot stand kwamen. De omgevingsfactoren waren dus in grote lij -
nenn constant. Daardoor kon uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de interne 
werkingg van pilotprojecten. 

Deelnemers Deelnemers 
Inn het algemeen is gebleken dat de interne processen inderdaad grote invloed heb-
benn op het succes van een pilotproject wat betreft de effecten op de deelnemers. De 
verwachtingenn moesten wel worden bijgesteld. Het onderzoeksmateriaal gaf 
namelijkk aanleiding om inductief nieuwe succesfactoren te formuleren waarvan 
hett aannemelijk is dat zij bepalend waren voor het succes van de pilotprojecten. 
Daarnaastt bleek dat de empirisch onderscheiden effecten niet door dezelfde suc-
cesfactorenn verklaard werden. 

Eenn heterogene netwerkvorming en overeenstemming onder deelnemers over het 
projectdoelv/arenprojectdoelv/aren conform de verwachting van groot belang. Omdat beide proces-
voorwaardenn in alle vier projecten voorkwamen, kunnen ze worden beschouwd als 
basisvoorwaardenn voor alle mogelijke directe effecten. 

Verbredingg werd maar door twee succesfactoren verklaard. De eerste is een hoge 
ambitie.ambitie. Deze nieuw geformuleerde factor bleek zeer bepalend te zijn. Ambitie 
betreftt niet alleen de technische en sociale innovativiteit van een project ten 
opzichtee van de eerdere projecten. Het gaat ook om de mate van nagestreefde tech-
nischee en sociale integratie en om schaalkenmerken (zie hoofdstuk 8). Het centrale 
kenmerkk van de ambitie van een project kan het beste worden omgeschreven als de 
matee waarin het project afwijkt van bestaande regimes. De tweede succesfactor 
voorr verbreding was dat deelnemers leermotieven hebben. In de projecten waar 
interactieff  is geleerd en de deelnemers vervolgprojecten hebben gerealiseerd, 
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wildenn vele deelnemers graag van het project leren. Ook leermotieven vormen een 
nieuwee factor die pas tijdens de analyse van het empirische materiaal is geïden-
tificeerd. . 

Verdiepingg was goed te begrijpen uit de interne processen bij de totstand-
komingg van een pilotproject. Een centrale voorwaarde was vrijwillige participatie 
doorr met name de bouwopdrachtgever. Omdat per definitie alle deelnemers vrij-
willi gg deelnamen aan de pilotprojecten (zie hoofdstuk 3) was niet verwacht dat er 
variatiess van vrijwilligheid bestaan die het succes van de projecten beïnvloeden. Er 
zijnn echter aanwijzingen dat dit wel het geval is. De mate van vrijwilligheid 
varieerdee van een geheel vrijwillig e actieve keuze, tot akkoord gaan met een soort 
'packagee deal' of geen weerstand bieden aan een opdracht. Alleen de eerste variant 
kann worden aangemerkt als vrijwillig e participatie. 

Bijj  het project met een lage ambitie was er voor verdieping niet meer nodig dan 
werkelijkk vrijwillig e participatie. Bij een hoge ambitie bleken er meer procesvoor-
waardenn te zijn. Conform de verwachting waren een creatief en open onderhande-
lingsproceslingsproces en netwerksturinggunstig voor verdiepingseffecten. Met een creatief en 
openn onderhandelingsproces kunnen win-winsituaties worden gecreëerd. Net-
werksturingg wil zeggen dat een projectleider zorgt draagt voor de overige voor-
waarden,, zoals een heterogene netwerkvorming, een creatief en open onderhande-
lingsprocess en kennisuitwisseling met betroffenen. In één van de ambitieuze 
projectenn vond verdieping plaats zonder dat er sprake was van een creatief en open 
onderhandelingsprocess en netwerksturing. Deze succesfactoren bleken te zijn ver-
vangenn door sturing door meerdere actoren, dat wil zeggen dat ook andere deelne-
merss dan de projectleider zich sterk hebben ingezet om het project te realiseren. 
Eenn negatief onderhandelingsproces kan dus vermoedelijk worden gecompenseerd 
doorr sturing door meerdere actoren. 

Inn tabel 10.1 zijn de procesvoorwaarden voor de effecten op deelnemers samen-
gevat.. Er zijn twee soorten projecten. Projecten met een lage ambitie en projecten 
mett een hoge ambitie. Projecten met een lage ambitie kunnen tot coöperatie van 
nieuwee actoren en verdieping leiden, projecten met een hoge ambitie kunnen 
bovendienn tot verbreding leiden. Op basis van dit onderzoek kan niet worden uit-
geslotenn dat projecten met een lage ambitie ook tot verbreding leiden, maar de 
kanss daarop is in elk geval wel kleiner dan bij projecten met een hoge ambitie. 

Dee nieuw geformuleerde succesfactoren passen goed in de gebruikte theoreti-
schee benaderingen. De ambitie van een project sluit goed aan bij de veronderstel-
lingenn van de nichebenadering over de functie van een niche bij regimeveran-
dering.. De vrijwilligheid van participatie past goed bij de inzichten van de 
benaderingg van principieel onderhandelen. En sturing door meerdere actoren past 
goedd bij bestuurskundige theorieën over sturing in complexe situaties. De consta-
teringg dat leermotieven van belang blijken te zijn sluit niet direct aan bij één van de 
gebruiktee benaderingen, maar staat er ook niet haaks op. 

Anderee factoren die van belang werden geacht voor het succes van pilotprojec-
tenn zijn hierboven om diverse redenen niet genoemd. 'Legitieme sturing' is niet 
meerr behandeld, omdat het beter als een voorwaarde voor netwerksturing kan 
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Tabell 10 .1 . Directe effecten op deelnemers en procesvoorwaarden 

ambitieambitie project mogelijke effecten effectindicatoren procesvoorwaarden procesvoorwaarden 

LA^G G 

HOOG G 

coöperatiee nieuwe 
actoren n 

verdieping g 

coöperatiee nieuwe 
actoren n 

verdieping g 

verbreding g 

interactieff leren 
internee aanpassingen 
herhaaldd gebruik 

interactieff leren 
internee aanpassingen 
herhaaldd gebruik 

veell leren 
nichevertakking g 
lerenn over betroffenen 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 
vrijwilligee participatie 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 
vrijwilligee participatie 
openn en creatief onderhandelen en netwerksturing 
ó ff sturing door meerdere actoren 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 
leermotieven n 

wordenn beschouwd dan als een zelfstandige succesfactor. 'Juiste vertegenwoordi-
ging'' is ook vervallen omdat het geen noodzakelijke voorwaarde voor verdieping of 
verbredingg bleek te zijn. 'Informatie uit de omgeving' is mogelijk een voorwaarde 
omm overeenstemming over het projectdoel te kunnen verkrijgen. 

Dee clustering van de effecten en het belang van ambitie hebben tot verrassende 
inzichtenn geleid. Volgens de nichebenadering is nichevertakking het centrale ken-
merkk van een succesvolle introductie van een nieuwe technologie.' Nichevertak-
kingg vindt inderdaad plaats bij de projecten met een hoge ambitie en is dus moge-
lij kk een voorbereiding op regimeverandering. Maar uit het onderzoek naar 
zonnecelsystemenn in de woningbouw is gebleken dat het soort leren dat voorafgaat 
aann nichevertakking niet zoals verwacht interactief leren is, maar veel leren. Inter-
actieff  leren is juist nauw verbonden met herhaald gebruik en blijkt (hoewel 
beperkt)) ook goed plaats te kunnen vinden in een weinig ambitieuze niche. 

Opp basis van historisch onderzoek is gebleken dat een nieuwe technologie door 
vertakkingg van marktniches succesvol geïntroduceerd kan worden. Volgens de 
nichebenaderingg gaat dit ook op voor technologische niches. Het verschil volgens 
dezee benadering is dat technologische niches beschermd worden, omdat de voor-
delenn van de technologie nog onzeker zijn voor producenten, leveranciers en ge-
bruikers.. Dit geldt niet voor marktniches, omdat de gebruikers en producenten 
hierinn zeker zijn van de voordelen (Hoogma et al. 2002). Gezien dit wezenlijke 
verschill  is het beter om een technologische niche een beschermde marktniche te 
noemen.. Met deze term kunnen technologische niches niet ten onrechte worden 
geassocieerdd met onderzoek en ontwikkeling. 
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Beschermdee marktniches zijn minder vergelijkbaar met marktniches dan de 
nichebenaderingg veronderstelt. De functie van beschermde marktniches is anders, 
omdatt een pilotproject zich door de bescherming kan richten op een marktsegment 
datt op langere termijn als kansrijk wordt geacht, mede vanwege een groot (tech-
nisch)) potentieel. Indien een beschermde marktniche gericht is op het stimuleren 
vann een toekomstig omvangrijk marktsegment zal herhaald gebruik van dezelfde 
specifiekee toepassing eerder een beoogd effect zijn dan nichevertakking. Op basis 
vann dit onderzoek naar zonnecelsystemen in de woningbouw lijk t de constatering 
gerechtvaardigdd dat nichevertakking past bij een incrementele, stapsgewijze innova-
tiestrategie.. Een radicale strategie gericht op regimeverandering zou zich ook op her-
haaldd gebruik in dezelfde potentiële deelmarkt moeten richten. Het 'normale' effect 
vann beschermde marktniches zal inderdaad nichevertakking zijn. De uitdaging is 
juistt om projecten met een hoge ambitie ook tot nichereplicatie te laten leiden. 

Hett nut van de benaderingen waarmee de nichebenadering is aangevuld, heeft 
zichh zeker bewezen. De directe effecten waren grotendeels te verklaren uit vooraf 
enn nieuw geformuleerde succesfactoren. Over het algemeen kan wel worden ge-
steldd dat er minder proceseisen aan een pilotproject hoeven te worden gesteld dan 
werdd verwacht. Er is aangetoond dat ook relatief eenvoudige pilotprojecten tot 
verdiepingg kunnen leiden en daarmee tot de verdere verspreiding van een nieuwe 
technologie.. Omdat het analysemodel was ontwikkeld op basis van theorieën over 
complexee processen, is het niet goed geschikt voor de analyse van eenvoudige pro-
jecten.. Om eenvoudige projecten met complexe projecten te kunnen vergelijken, 
iss het nuttig om het analysemodel aan te vullen met indicatoren voor een efficiënte 
besluitvormingg en inhoudelijke, doelmatige projecdeiding. Voor de complexere 
projectenn moet het analysemodel aangevuld worden met de alternatieve succesfac-
torr 'sturing door meerdere actoren'. 

Dee theorie van Callon over een volledig innovatie-diffusienetwerk was nuttig 
bijj  de analyse van de tijdelijke netwerken en de leeromgeving (zie paragraaf Maat-
schappelijkee inbedding). De bestuurskundige theorieën waren goed voor de theo-
retischee onderbouwing van de argumentatie om sturing apart te onderzoeken. Bij 
dee analyse van het empirische materiaal bleek echter dat de geoperationaliseerde 
succesfactorenn niet goed hanteerbaar waren. Hoe projectleiders of andere actoren 
inn het tijdelijke netwerk rond een pilotproject kunnen sturen op goede netwerk-
vorming,, onderhandelingen en kennisuitwisseling is uiteindelijk meer inductief 
uitt het empirische materiaal gehaald. 

Betrojfenen Betrojfenen 
Overr de procesvoorwaarden voor de positieve effecten op bewoners (acceptatie, een 
positievee houding, positief leren en gedragsaanpassing) is niets met zekerheid te zeg-
gen.. Dat de adoptietheorie van Rogers en de ideeën van Callon een zinvolle aanvul-
lingg zijn op de nichebenadering omdat zij zicht geven op het proces van kennisuit-
wisseling,, moet dus vooralsnog een veronderstelling blijven. Er zijn aanwijzingen 
datt goede informatie tijdens de verkoop en het gebruik en de aantrekkelijkheid van de 
technischetechnische artefacten, oftewel de wijze waarop de zonnecelsystemen zijn toegepast 
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(bepaaldd door eigendomsverhoudingen en uiterlijk) van invloed waren op de hou-
dingg van eindgebruikers ten aanzien van de technologie (zie tabel 10.2). Dit is in lijn 
mett de verwachtingen van het onderzoek. Ook hier echter lijk t vrijwillig e participa-
tiee een kernelement te zijn. Als bewoners tijdige en volledige informatie krijgen en 
dee opgewekte elektriciteit zelf gebruiken, kunnen ze meer het gevoel hebben dat ze 
err persoonlijk een positieve keuze voor hebben gemaakt dan als ze weinig informatie 
krijgenn en de zonnepanelen in het bezit zijn van energiebedrijven. 

Tabell 10.2. Directe effecten op betroffenen en procesvoorwaarden 

mogelijkemogelijke effecten vermoedelijke procesvoorwaarden 

acceptatiee geen 

positievee houding bij acceptatie goede informatie bij acceptatie 
aantrekkelijkee techniek bij acceptatie 

positieff leren goede informatie bij gebruik 
aantrekkelijkee techniek bij gebruik 

gedragsaanpassingg goede informatie bij gebruik 
aantrekkelijkee techniek bij gebruik 

Velee actoren wierpen zich in de onderzochte projecten op als een soort belangenbe-
hartigerr van de bewoners: projectontwikkelaars, gemeenten en energiebedrijven. 
Maarr geen van hen had een volledig beeld van de mening en wensen van de toe-
komstigee bewoners. Hun eigenbelang leek het referentiekader te zijn bij het beoor-
delenn van belangen van bewoners. Er kan dus enerzijds worden verondersteld, 
zoalss ook blijkt uit ander onderzoek (zie bijvoorbeeld Hoogma 2000) dat deel-
namee van toekomstige bewoners aan de onderhandelingen leidt tot betere articula-
tiee van gebruikerswensen en tot beter interactief leren. Anderzijds kunnen pilot-
projectenn waarin bewoners niet participeren in de realisatiefase ook positieve 
effectenn hebben. Het kenmerk van pilotprojecten is namelijk dat eindgebruikers er 
altijdd op een of andere wijze bij betrokken zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
laboratoriumexperimenten.. Belangrijke effecten doen zich in elk geval voor in de 
gebruiksfase.. Eindgebruikers kunnen dan namelijk hun eigen veronderstellingen 
(alss ze die hadden) over de technologie toetsen. Ze kunnen hun gebruiksgedrag 
lerenn aanpassen. Indien er problemen optreden bestaat bovendien de kans dat 
gebruikerservaringenn teruggekoppeld worden naar de deelnemers. Dit zal vooral 
hethet geval zijn in projecten met een hoge ambitie. 

InvloedInvloed van de omgeving 
Dee effecten van pilotprojecten worden niet alleen bepaald door interne processen. 
Dee omgeving bepaalt uiteraard de speelruimte, de randvoorwaarden. Omdat de 
omgevingsfactorenn voor de vier onderzochte projecten min of meer dezelfde 
waren,, is de invloed van de omgeving in dit onderzoek alleen meegenomen door na 
tee gaan in hoeverre deelnemers gebruik maakten van informatie uit de omgeving. 
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Verderr was de vooronderstelling dat de omgeving zich doet gelden doordat de 
deelnemerss een deel van de buitenwereld vertegenwoordigen. 

Dee invloed van de buitenwereld blijkt echter ook waarneembaar te zijn via de 
ambitiee van een pilotproject, omdat hierin de afstand tussen de beoogde project-
doelenn en de mogelijkheden in de bestaande regimes worden uitgedrukt. Daar-
naastt is uit het empirische onderzoek gebleken dat de interne werking van de 
onderzochtee pilotprojecten in hoge mate beïnvloed is, doordat de nieuwe techno-
logiee gekoppeld was aan een bekend en aantrekkelijk product. Zonnecelsystemen 
inn nieuwbouwwoningen maken slechts een klein deel uit van het totale product. 
Hett belangrijkste voordeel is dat pilotprojecten hierdoor niet gerealiseerd kunnen 
wordenn zonder een heterogeen tijdelijk netwerk. Een confrontatie van actoren die 
dee technologie willen introduceren en actoren uit bestaande regimes vindt dus 
bijnaa vanzelf plaats. Dit verhoogt de kans op regimeverandering. Bovendien is de 
kanss op overeenstemming onder deelnemers over het projectdoel vrij groot. Daar 
staatt tegenover dat waar een win-win situatie gecreëerd lijk t te zijn, actoren toch 
tegenoverr elkaar kunnen staan. Het belangrijkste voorbeeld is dat de projectont-
wikkelaarr in Amsterdam twijfels had over het pilotproject, maar wel meewerkte 
omdatt het een interessante opdracht opleverde. Vandaar dat vrijwillig e participatie 
zoo belangrijk lijk t te zijn. 

Eenn ander voordeel is dat de acceptatie van de nieuwbouwwoningen door bewo-
nerss geen probleem zal opleveren, zolang de woningmarkt gespannen is. De scha-
duwzijdee is dat de acceptatie van zonnecelsystemen hierdoor niet te verklaren is en 
daardoorr weinig inzicht biedt in gebruikerswensen. De gelijktijdige ontwikkeling 
vann alle functies in het innovatie-diffusienetwerk komt daardoor onder druk te 
staan.. Bovendien bestaat het risico dat bewoners in de gebruiksfase ontevreden 
wordenn over de zonnecelsystemen en dus negatief leren in plaats van positief. 

Dee ambitie van een project en het relatieve belang van een nieuwe technologie 
inn relatie tot het product dat geadopteerd wordt, waren dus veel meer onderschei-
dendd voor de wijze waarop de omgeving interfereerde in projecten dan 'informatie 
uitt de omgeving'. De conclusies en vermoedens over de succesfactoren voor directe 
effectenn van pilotprojecten moeten daarom nader worden getoetst voor marktseg-
mentenn waarin zonnecelsystemen zelf het totale product zijn en niet slechts een 
kleinn onderdeel daarvan. Dit kan goed in de bestaande bouw. 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding 

Articulatieprocessen Articulatieprocessen 
Dee effecten van een pilotproject of meerdere pilotprojecten op de omgeving is 
omschrevenn als maatschappelijke inbedding van leerervaringen uit pilotprojecten. 
Dee vraag of de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 
woningbouww zijn opgepakt door externe actoren en tot structurele veranderingen 
hebbenn geleid was niet zonder meer te beantwoorden. Om de relatie tussen de 
pilotprojectenn en ontwikkelingen in de omgeving te kunnen onderzoeken, is eerst 
eenn tussenstap gemaakt naar de beschermde marktniche van zonnecelsystemen in 



266 6 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

dee woningbouw. Op dit niveau zijn articulatieprocessen (waardoor de potenties 
vann een nieuwe technologie steeds duidelijker worden) geanalyseerd. De leererva-
ringenn uit elk van de onderzochte pilotprojecten in de nieuwbouw zijn samengevat 
enn samengevoegd met leerervaringen uit projecten in de bestaande bouw. Het 
begripp leerervaringen krijgt hier nadere betekenis. Hieronder vallen niet alleen les-
senn die actoren in interviews en enquêtes naar voren brachten, maar ook de erva-
ringenn met de technologie in de gebruiksfase, herhaald gebruik en sociale aanpas-
sing// De leerervaringen zijn ook vertaald naar wenselijke veranderingen in de 
omgevingg van de beschermde marktniche. De actoren die bij de onderzochte pilot-
projectenn betrokken waren, deden dat in de interviews zelf vrijwel niet. Dit had te 
makenn met de wijze van interviewen. In halfgestructureerde interviews is aan deel-
nemerss gevraagd wat ze hebben geleerd zonder verder inhoudelijk te sturen. 

Verderr zijn de leerervaringen ingedeeld in zes articulatieterreinen. Het uitgangs-
puntt van de nichebenadering is namelijk dat co-evolutie, dat wil zeggen een gelijk-
tijdigee verandering van technische en sociale aspecten, noodzakelijk is voor een 
succesvollee verspreiding van een radicaal nieuwe duurzame technologie. Alleen zo 
kunnenn economische, infrastructurele, culturele, technologische, beleidsmatige en 
anderee barrières overwonnen worden. Daarom is verondersteld dat het goed is als 
opp zes terreinen geleerd wordt: ontwikkeling van het gebruik, technologieontwik-
keling,, productontwikkeling, dienstverlening, wet- en regelgeving en belangen-
behartiging. . 

Tenn slotte zijn de leerervaringen van verschillende actoren zoveel mogelijk op 
elkaarr betrokken. Als dit niet gebeurt bestaat het risico datt leerervaringen die niet 
doorr alle actoren worden gedeeld wel tot maatschappelijke inbedding leiden. Een 
typischh voorbeeld hiervan komt uit eerder onderzoek. In een pilotproject in Heer-
hugowaardd uit 1991 waren de omvormers binnen de tien woningen geplaatst. 
(Omvormerss zetten de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom.) Toen de 
omvormerss vervangen moesten worden omdat ze niet goed functioneerden, bleek 
datdat het energiebedrijf afhankelijk was van de bewoners om er toegang toe te krij -
gen.. De les die werd overgedragen naar vervolgprojecten was dat de omvormers 
beterr buiten de woningen geplaatst konden worden, hetgeen dan ook gebeurd is in 
Amsterdamm en Amersfoort. Vanuit het gezichtspunt van de bewoners was dit ech-
terr niet de juiste oplossing. Voor hen en hun bezoek waren de omvormers het 
meestt interessante onderdeel van het zonnecelsysteem. Hun aanbevelingen waren 
onderr meer dat er glazen schotje in de meterkast zou moeten komen om de omvor-
merr beter te kunnen zien en dat er iets aan de geluids- en warmteoverlast van 
omvormerss gedaan zou moeten worden (Van Mierlo et al. 1994). 

Uitt de analyse van de articulatieprocessen is gebleken dat in de pilotprojecten 
mett zonnecelsystemen in de woningbouw wel op elk terrein is geleerd, maar niet 
evenn veel. Over de ontwikkeling van het gebruik, productontwikkeling en dienst-
verleningg is veel geleerd, over wet- en regelgeving iets minder, over belangenbehar-
tigingg weinig en over technologieontwikkeling vrijwel niets (zie tabel 10.3). Daar-
naastt is gebleken dat de pilotprojecten niet één niche vormden, maar meerdere 
niches.. Bij aanvang van de studie werden alle geplande en gerealiseerde pilotpro-
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Tabell 10.3. Articulatieterreinen 

terreinen terreinen 

ontwikkelingg van gebruik 

technologieontwikkeling g 

productontwikkeling g 

dienstverlening g 

wet-- en regelgeving 

belangenbehartiging g 

enn maatschappelijk inbedding 

articulatie articulatie 

veel l 

vrijwell niets 

zeerr veel 

veel l 

gemiddeld d 

weinig g 

maatschappelijkemaatschappelijke inbedding 

goed d 

--
matig g 

matig g 

vrijj goed 

goed d 

jectenn met zonnecelsystemen in de woningbouw als één beschermde marktniche 
beschouwd,, omdat dit kansrijke marktsegment prioriteit kreeg in het overheids-
beleidd voor PV. Analyse van leerervaringen op het niveau van 'netgekoppelde zon-
necelsystemenn in de woningbouw' geeft echter onvoldoende inzicht in de gewenste 
structurelee veranderingen. Kleine systemen in de bestaande bouw zijn een andere 
nichee dan grote dakgeïntegreerde systemen in de nieuwbouw, hoewel ze door het-
zelfdee leerprogramma werden beschermd. De laatste niche vergt waarschijnlijk 
veell  verdergaande structurele veranderingen dan de eerste en kan daarom een revo-
lutionairee niche worden genoemd. De marktsegmenten waarop Novem zich richtte 
zijnn in de loop van de tijd steeds gedetailleerder omschreven: van de gebouwde 
omgeving,, naar daken van woningen naast utiliteitsbouw en naar grote systemen 
naastt kleine systemen. Naast replicatie van een niche en nichevertakking moet dus 
wellichtt een derde vorm worden onderscheiden: nichespecificatie. Hiermee wordt 
bedoeldd dat de betrokken actoren subsegmenten onderscheiden binnen het markt-
segmentt waarop het pilotproject was gericht. 

Tenn slotte is geconstateerd dat er verschillende vormen van articulatie naast 
elkaarr bestaan. Op sommige onderdelen is iets geleerd dat zonder meer nagevolgd 
kann worden door externe actoren. Dit kan positief leren worden genoemd. Ook is 
geleerdd wat geen navolging verdient voordat er structurele aanpassingen hebben 
plaatsgevonden.. Dit is negatief leren genoemd. Dat sommige lokale oplossingen 
modell  kunnen staan voor externe actoren zonder dat er eerst structurele verande-
ringenn plaatsvinden, ondersteunt het belang van de adoptietheorie volgens welke 
positieff  leren essentieel is voor diffusie van een nieuwe technologie. Positief leren 
heeftt echter een iets andere betekenis gekregen dan in de gebruikte benaderingen. 
Volgenss Rogers kunnen anderen overgaan tot adoptie als het 'sociale model' 
beloondd wordt voor adoptie van de nieuwe technologie. De voordelen zouden dus 
groterr moeten zijn dan de nadelen. Positief leren volgens de nichebenadering wil 
zeggenn dat op basis van een pilotproject geconcludeerd wordt dat de betreffende 
nichee geschikt is voor verdere ontwikkeling of dat een andere deelmarkt potentie 
heeft.. Negatief leren wil zeggen dat de nieuwe technologie (voorlopig) helemaal 
afgewezenn wordt. (Dit leidt tot een vierde vorm van nicheontwikkeling naast repli-
catie,, vertakking en specificatie: niche-uitdoving) Beide benaderingen doelen op 
eenn soort eindoordeel. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat negatief en positief 
lerenn binnen één niche en ook in een pilotproject naast elkaar bestaan en elk hun 
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waardee hebben. Bovendien is gebleken dat er tegelijkertijd een derde vorm van 
lerenn plaats kan vinden. Er zijn namelijk vele nieuwe vragen en onzekerheden gere-
zen.. Dit wordt vragen formuleren genoemd. 

Co-evolutie Co-evolutie 
Omm de maatschappelijke inbedding te kunnen beoordelen, is bekeken of er sprake 
wass van een inhoudelijke koppeling tussen de articulatieprocessen en (structurele, 
culturelee en gedrags-) veranderingen in de omgeving van de niche. Maatschappe-
lijk ee inbedding gaat immers om het 'oppakken van leerervaringen' uit de pilotpro-
jectenn door externe actoren. De maatschappelijke inbedding is daarom net als arti-
culatiee ingedeeld in zes terreinen. Een extra voorwaarde die aan maatschappelijke 
inbeddingg gesteld kan worden, is dat deze veranderingen min of meer gelijktijdig 
plaatsvindenn (co-evolutie). 

Uitt de analyse van de maatschappelijk inbedding van de leerervaringen met 
zonnecelsystemenn in de woningbouw, is gebleken dat dit vrij gunstig verliep op 
driee van de zes onderscheiden terreinen. (Zie tabel 10.3 voor de algemene conclu-
siess en tabel 10.4 voor een nadere specificatie van de inbedding op deze terreinen.) 
Dee ontwikkeling van het gebruik, de veranderingen in de wet- en regelgeving en de 
belangenbehartigingg liepen grotendeels in pas met de leerervaringen. De product-
ontwikkelingg en dienstverlening verliepen minder voorspoedig. Dit leek groten-
deelss een kwestie van tijd. Koppelingen ontbraken vooral op onderwerpen waar-
voorr wel aandacht was, maar onvoldoende en/of pas na verloop van tijd. Omdat 
overr technologieontwikkeling weinig was gearticuleerd, kon over de maatschappe-
lijk ee inbedding geen oordeel worden gegeven. De maatschappelijke inbedding van 
leerervaringenn met zonnecelsystemen in de woningbouw verliep dus goed of ver-
traagd.. Op langere termijn kunnen de leerervaringen op alle terreinen goed in-
gebedd raken. De kans op regimeverandering echter, is vermoedelijk minder hoog 
dann wanneer de aanpassingen min of meer gelijktijdig plaats hadden gevonden. 

Opp basis van de analyse van de maatschappelijk inbedding van de leerervaringen 
mett zonnecelsystemen in de woningbouw kan het analysekader van de nichebena-
deringg verder worden uitgewerkt. In de eerste plaats is gebleken dat de ontwikke-
lingg van de niches voor zonnecelsystemen in de woningbouw zich niet binnen één 
regimee voltrok. De verspreiding van een nieuwe technologie kan dus binnen meer-
deree bestaande socio-technologische regimes plaatsvinden. Zonnecelsystemen in 
dee woningbouw hebben zowel te maken met het regime rond de bouwsector als 
rondd de energiesector. De belangrijkste confrontatie vond binnen de pilotprojec-
tenn niet plaats tussen de PV-industrie en de bestaande regimes, maar tussen de be-
staandestaande regimes onderling. Deze confrontatie tussen bestaande regimes verhoogt 
dee kansen op regimeverandering en zou in het analysekader opgenomen moeten 
worden. . 

InIn de tweede plaats blijkt dat structurele veranderingen niet alleen in bestaande 
regimess moeten plaatsvinden, maar ook bij de nieuwkomers in de beschermde 
marktniche.. De PV-industrie bijvoorbeeld heeft onder invloed van gearticuleerde 
wensenn van energiebedrijven de garantieregelingen en de servicestructuur aan-
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Tabell 10.4. Maatschappelijke inbedding 

articulatiearticulatie van: maatschappelijke inbedding onvoldoendeonvoldoende maatschappelijke inbedding 

gebruik k 

technologie--
ontwikkeling g 

product--
ontwikkeling g 

dienstverlening g 

wet-- en 
regelgeving g 

belangen--
behartiging g 

ee van afzet grote zonnecelsystemen in 
woningbouw w 

ee van afzet AC-modules 
nn vooral in handen van eindgebruikers 
ff veelal door bouwbedrijven genomen 

gg naar utiliteitsbouw 
nn maken gebruik van bereidheid 

vanvan particulieren om te betalen voor groene 
elektriciteit t 

gg prijs-prestatie verhouding 
zonnepanelen n 

gg productieproces 
gg en pilotlijn goedkopere dunne 

filmm cellen 
ee over aansluiting bij gangbare 

bouwmaten) ) 

gg netwerk met aanbieders, 
aannemerss en architecten 

ee prijsdaling gerealiseerd 
gg garanties 
gg omvormers 

ss met KEMA-keur 

gg advies- en monitoringbureaus 
nn ervaring met 

zonnecelsystemen n 

 bescherming voor schaalvergroting van niche 
tott 2000 
 leerprogramma 

rr voor kleine systemen 
ee PV in fiscaal instrumentarium 
ee PVin EPR 

nn AC-modules standaard en 
eenvoudig g 

ee van PV in EPN en aanscherping EPN) 
mm zonne-energiesystemen) 

nn vergunningsvrij) 

ee partijen stimuleren nichevertakking en 
verspreiding g 

ee partijen organiseren discussie over 
overheidsbeleid d 

gg weinig projecten in bestaande bouw 
ee nieuwe vragen 

nn marktoverzichten geen indeling in 
marktsegmenten n 

ee kleuren nog niet beschikbaar 
nn verbetering van tolerantie voor 

afwijkingen n 

ee betrokkenheid dakdekkers/installateurs 
 prefabricage nog niet geslaagd 
 nog geen aanvaardbare verkoopprijzen 

ee problemen met gebruikte dakintegratie-
technieken n 
 beperkte ontwikkeling kansrijke dakpanconcepten 

ee ontwikkeling omvormers nodig 
gg geen interfaces die naar tevredenheid eind-

gebruikerss zijn 
gg aandacht voor esthetische kwaliteit 

ee nieuwe vragen 

gg inzicht in productspecificatie 
 nog geen specifieke actoren voor beheer 

gg geen geschikte voorzieningen voor 
controlee door particulieren 

gg weinig methoden voor beheer door 
professionelee organisaties 
 nieuwe vragen over particulier beheer (controle, 
onderhoud,, herstel) en klachtenafhandeling 

gg R&D budget voor componenten en 
systemen n 
 opheffen bescherming specifiek voor PV in 2001 

nn uniformering aansluiting en teruglevering 
groteree PV-systemen 

nn inzicht in gemeentelijk beleid 

Toelichting:: tussen haakjes staan de ontwikkelingen die in praktijk (waarschijnlijk) nog geen effect hebben gehad. 
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gepast.. Structurele veranderingen zouden dus beschouwd moeten worden als 
wederzijdsee aanpassing. In de derde plaats worden in de nichebenadering de kan-
senn op structurele veranderingen als direct gevolg van pilotprojecten enigszins 
onderschat.. Er is gebleken dat structurele veranderingen van bestaande regimes al 
binnenn pilotprojecten kunnen beginnen. De onderzochte pilotprojecten waren 
directt aanleiding voor interne aanpassingen bij energiebedrijven, PV-leveranciers 
enn projectontwikkelaars, waardoor de voorwaarden voor vervolgprojecten verbe-
terdd werden. 

Tenn slotte legt de nichebenadering wellicht te veel nadruk op de noodzaak van 
veranderingg in structuur en cultuur. Er is gebleken dat zelfs in een revolutionaire 
nichee positief leren een belangrijke vorm van articulatie is. Externe actoren kunnen 
positievee leerervaringen direct overnemen. Er is dus meer ruimte voor gedragsaan-
passingg van deelnemers en externe actoren zonder dat daar structurele verande-
ringenn aan voorafgaan, dan de nichebenadering doet vermoeden. Het is daarom 
zinvoll  om in navolging van de varianten van articulatieprocessen drie verschillende 
vormenn van maatschappelijke inbedding te onderscheiden: 
i.. Externe actoren volgen de voorbeelden in pilotprojecten. Dit sluit aan bij posi-

tieff  leren in de niche. Hiervoor zijn geen structurele veranderingen vereist. 
2.. Externe actoren pakken signalen over knelpunten op en zorgen voor de gewen-

stee veranderingen in structuur en cultuur. Dit sluit aan bij negatief leren in de 
niche. . 

3.. Externe actoren besteden aandacht aan nieuwe vragen en onzekerheden uit 
pilotprojectenn onder meer door nieuwe pilotprojecten te realiseren. Dit sluit 
aann bij vragen formuleren in de niche. 

Inn dit onderzoek is ervoor gekozen om de maatschappelijke inbedding op de zes 
onderscheidenn articulatieterreinen te vergelijken. Op basis van deze vergelijking is 
geconcludeerdd dat de maatschappelijke inbedding van leerervaringen over pro-
ductontwikkelingg en dienstverlening traag verliep. Vanuit een ander perspectief 
zoudenn wellicht andere conclusies worden getrokken. Het is denkbaar dat uit een 
internationalee vergelijking van de productontwikkeling van zonnecelsystemen zou 
blijkenn dat de productontwikkeling in Nederland juist wel voorspoedig verloopt. 
Ookk is het de vraag of de ideale situatie van gelijktijdige inbedding op alle terreinen 
kann bestaan. Het is denkbaar dat productontwikkeling en dienstverlening altijd 
tragerr verlopen dan de ontwikkelingvan het gebruik. Vergelijkend onderzoek naar 
maatschappelijkee inbedding van leerervaringen over verschillende nieuwe techno-
logieën,, over verschillende kansrijke marktniches of uit verschillende landen moet 
meerr inzicht geven in de wijze waarop maatschappelijke inbedding van leererva-
ringenn uit pilotprojecten geanalyseerd en beoordeeld kan worden. Pas daarna kan 
mett zekerheid worden vastgesteld of de maatschappelijke inbedding van leererva-
ringenn op de onderscheiden terreinen een zinvolle aanvulling is op de nichebena-
dering.. Dit kan wel waarschijnlijk worden geacht. Er is namelijk gebleken dat de 
maatschappelijkee inbedding van de leerervaringen met zonnecelsystemen in de 
woningbouww vrij goed begrepen kan worden uit de leeromgeving. 
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DeDe leeromgeving 

Aann een goede maatschappelijke inbedding van leerervaringen kunnen vele facto-
renn ten grondslag liggen, zoals onderzoek en ontwikkeling, wetenschappelijke 
publicaties,, algemene publiciteit, 'toevallige' veranderingen in bestaande regimes, 
nationalee trends in het landschap en internationale ontwikkelingen. Dat er een 
inhoudelijkee koppeling bestaat, hoeft dus niet per se een direct gevolg te zijn van 
uitwisselingg van leerervaringen uit pilotprojecten. Toch is in dit onderzoek alleen 
gekekenn naar de samenstelling van het innovatie-diffusienetwerk en uitwisseling 
vann leerervaringen, omdat dit min of meer 'stuurbare' factoren zijn. Samen vor-
menn zij de leeromgeving vzn pilotprojecten. 

Uitt de leeromgeving is de vertraging in de maatschappelijke inbedding van leer-
ervaringenn met zonnecelsystemen in de woningbouw vrij goed te begrijpen. Enkele 
actorenn die zich bezighielden met productontwikkeling en wet- en regelgeving 
haddenn een sleutelpositie in het innovatie-diffusienetwerk van zonnecelsystemen 
inn Nederland. Dit kwam doordat ze met meerdere actoren uit diverse onderdelen 
vann het netwerk communiceerden en bovendien onderling een hecht contact had-
denn (zie figuur 9.4 hoofdstuk 9). De uitwisseling van leerervaringen uit pilotpro-
jectenn concentreerde zich op deze sleutelactoren (zie figuur 9.5 hoofdstuk 9). Hun 
prioriteitenn en keuzes ten aanzien van de technologie (grote systemen in grote pro-
jectenn in de nieuwbouw) waren daarom goed zichtbaar in de wijze waarop de maat-
schappelijkee inbedding verliep. De aspecten die van belang waren voor actoren in 
dee marges van het innovatie-diffusienetwerk, zoals de eindgebruikers, verbeterden 
minderr snel. Dit zou misschien nog later zijn gebeurd als milieuorganisaties zich 
niett hadden ingezet voor verspreiding van kleine systemen in de bestaande bouw. 

Dee leeromgeving biedt aanknopingspunten voor verbetering van de overdracht 
vann leerervaringen uit pilotprojecten. Strategisch nichemanagement hoeft zich dus 
niett te beperken tot het opzetten en afbouwen van pilotprojecten en het afwachten 
vann gunstige ontwikkelingen in het regime om op aan te haken. 

Hoee ver de invloed van de leeromgeving reikt is op basis van dit onderzoek niet 
tee zeggen. Ook is niet duidelijk of de ideale situatie van een volledig, gebalanceerd 
innovatie-diffusienetwerkk waarin de leerervaringen van alle relevante actoren wor-
denn uitgewisseld, in praktijk kan bestaan. Het is zinvol om dit nader te onderzoe-
kenn op basis van een vergelijking van de uitwisseling van leerervaringen rond ver-
schillendee nieuwe technologieën of verschillende kansrijke marktniches. 

PilotprojectenPilotprojecten en regimeverandering 

KansKans op regimeverandering 
Hett uiteindelijke doel van pilotprojecten is om bij te dragen aan regimeverande-
ring,, of beter gezegd veranderingen van bestaande socio-technologische regimes. 
Pass dan is grootschalige verspreiding van een nieuwe technologie mogelijk. Een 
nichee kan volgens de nichebenadering een enkel pilotproject of een serie pilotpro-
jectenn rond een kansrijk marktsegment zijn. Als gevolg hiervan kan onderzoek naar 
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watt een niche wordt genoemd zich op hele verschillende niveaus bewegen. Hier is 
ervoorr gekozen een strikt onderscheid te maken tussen een pilotproject, een 
beschermdee marktniche bestaande uit meerdere püotprojecten en de omgeving 
vann de püotprojecten. 

Hoee kunnen püotprojecten bijdragen aan regimeverandering? De vermoedelijke 
relatiee tussen een pilotproject en regimeverandering is op basis van dit onderzoek 
uitgewerktt in een stappenmodel. In figuur IO.I is uiteengezet met welke stappen 
püotprojectenpüotprojecten kunnen bijdragen aan regimeverandering indien het tijdelijke net-
werkk heterogeen is en de deelnemers overeenstemming hebben over het projectdoel. 
i.. Ten eerste kan door realisatie van een pilotproject gericht op een kansrijk 

geachtt marktsegment onder de deelnemers verbreding en verdieping plaats-
vinden.. De betroffenen kunnen onder meer de technologie accepteren of adop-
teren,, een positieve houding hebben bij acceptatie, positief leren en hun 
gebruiksgedragg aanpassen. (Deze effecten zijn voor de overzichtelijkheid uit 
hett model weggelaten.) De succesfactoren voor verbreding zijn een ambitieus 
projectdoell  en leermotieven van de deelnemers. De belangrijkste succesfacto-
renn voor verdieping in ambitieuze projecten zijn vrijwillig e participatie, een 
openn en creatief onderhandelingsproces, en netwerksturing of sturing door 
meerderee actoren. Positief leren door betroffenen en gedragsaanpassing 
hangenn af van goede informatie en een aantrekkelijke toepassing van de 
nieuwee technologie. 

2.. Op basis van de verdieping in een of meerdere püotprojecten kunnen moge-
lijkhedenn en belemmeringen voor de beschermde marktniche worden gearti-
culeerd.. Hiervoor moeten de leerervaringen uit püotprojecten worden geana-
lyseerd.. Tegelijkertijd kunnen door verbreding püotprojecten gericht op andere 
potentiëlee marktsegmenten worden gerealiseerd. 

3.. Maatschappelijke inbedding vindt plaats doordat externe actoren voorbeelden 
uitt de niche volgen, gewenste structurele veranderingen doorvoeren en/of ant-
woordenn op nieuwe vragen zoeken. Maatschappelijke inbedding kan worden 
bevorderdd door vorming van een volledig innovatie-diffusienetwerk en uit-
wisselingg van leerervaringen op alle articulatieterreinen. 

4.. Door een goede maatschappelijke inbedding ten slotte worden de kansen op 
regimeveranderingg op langere termijn groter. In de tussentijd kunnen herha-
lingenn van de eerste drie ontwikkelingen plaatsvinden in dezelfde, andere of 
gespecificeerdee marktsegmenten. 

Leren,, articulatie en maatschappelijke inbedding vormen volgens dit stappenmo-
dell  dus een doorgaande cyclus. Steeds opnieuw kan er aanleiding zijn om püotpro-
jectenn gericht op een nieuw, kansrijk geacht marktsegment te realiseren. Het eind-
resultaatt kan op geen enkele manier van tevoren worden voorspeld. 
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Figuurr 10.1 . Pilotprojecten als kiem van regimeverandering 
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Dee zekerheid over de stappen en de uitwerking daarvan nemen in chronologische 
volgordee af. De eerste twee stappen zijn ver uitgewerkt op basis van dit onderzoek 
naarr zonnecelsystemen in de woningbouw. Of ze algemeen geldend zijn is niet 
zeker,, omdat de succesfactoren die niet vooraf waren geformuleerd eerst nader 
onderzoekk behoeven. Het kan wel zeer waarschijnlijk worden geacht, omdat de 
nieuwee succesfactoren goed aansluiten bij de gebruikte theoretische benaderingen. 
Bovendienn konden de conclusies onder de bewoners door methodologische beper-
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kingenn niet met zekerheid onderbouwd worden. De derde stap, maatschappelijke 
inbedding,, is geformuleerd op basis van het tweede explorerende deel van het 
onderzoek.. Over de relatie tussen de onderzochte pilotprojecten en regimeveran-
deringg kan pas over een jaar of dertig een conclusie worden getrokken. 

Dee beschrijving van de functie van pilotprojecten in de verspreiding van een 
nieuwee technologie voldoet grotendeels aan de omschrijving die in het eerste 
hoofdstukk op basis van theorieën en intuïtief op basis van eerder empirisch onder-
zoekk is geformuleerd. Deelnemende partijen kunnen leren over kansen en bedrei-
gingen,, oplossingen zoeken, leerervaringen inpassen in de eigen organisatie en bij-
dragenn aan de ontwikkeling van de markt door vervolgprojecten te realiseren en/of 
kenniss over te dragen aan andere partijen. Al deze elementen zijn in het voor-
gaandee nader uitgewerkt. 

Ookk werd geïnspireerd op de nichebenadering verondersteld dat in pilotprojec-
tenn het onderlinge verband tussen problemen op de verschillende articulatieterrei-
nenn duidelijk kan worden. In dit onderzoek naar pilotprojecten met zonnecelsyste-
menn in de woningbouw is dit verband pas echt duidelijk geworden na de analyse 
vann de leeromgeving.' De waslijst met leerervaringen (zie tabel 8.2 hoofdstuk 8) van 
dee deelnemers kan achteraf (wel) beter in perspectief worden geplaatst. In de 
gedeeldee lessen hadden actoren uit diverse regimes en uit diverse onderdelen van 
hett innovatie-difrusienetwerk elkaar gevonden. Of ze merkten juist dat de lokale 
oplossingg niet bevredigend was. Wat betreft de klachtenafhandeling en eigendoms-
verhoudingenn bijvoorbeeld zijn conclusies getrokken die vrijwel alle relevante 
actorenn deelden. Er is waarschijnlijk vooral interactief geleerd op terreinen die meer-
deree deelnemers aangingen, waar een conflict lag of een win-winsituatie is bereikt. 

Dee nieuwe veronderstelling is daarom dat interactief leren plaatsvindt onder de 
voorwaardee dat specifieke leerervaringen worden gedeeld en er overeenstemming 
iss over de relatie tussen verschillende leerervaringen. Pas dan zal interactief leren 
zichh uiten in een gedeeld en gespecificeerd toekomstbeeld. 

Opp basis van figuur 10.1 kan ook een eerste antwoord worden gegeven op de 
vraagg tot wanneer het realiseren van pilotprojecten zinvol is. Indien alle actoren uit 
hethet potentiële innovatie-diffusienerwerk van een kansrijk geacht marktsegment 
voorr een nieuwe technologie het erover eens zijn dat de mogelijkheden en proble-
menn voldoende zijn uitgekristalliseerd, dan zijn pilotprojecten voor dat segment 
(voorlopig)) niet meer nodig. Bij een wijziging van de situatie kunnen pilotprojec-
tenn opnieuw van dienst zijn, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe generatie van de 
technologiee met andere mogelijkheden is ontwikkeld of nationale wet- en regel-
gevingg wordt aangepast waardoor de voor- en nadelen van een specifieke toepas-
singg van een nieuwe technologie weer onzeker worden. Voor andere kansrijk 
geachtee marktsegmenten geldt hetzelfde. 

BeperkingenBeperkingen van pilotprojecten 
Pilotprojectenn kunnen simpel gezegd de kiem van maatschappelijke verandering 
zijn.. Hun specifieke kracht bestaat uit de onderhandelingen die tijdens de realisatie 
plaatsvindenn tussen actoren uit diverse regimes en nieuwkomers en uit de betrok-
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kenheidd van eindgebruikers na realisatie. Pilotprojecten kunnen nog aan kracht 
winnenn als de eindgebruikers deelnemen aan de onderhandelingen tijdens de reali-
satie.. Pilotprojecten zijn dus eenn geschikt instrument voor innovatie. Daar kan het 
echterr niet bij blijven als regimeveranderingen nodig zijn, zoals ook de nichebena-
deringg steeds benadrukt. Productontwikkeling, technologieontwikkeling en de 
besluitvormingg over nationale wet- en regelgeving vinden immers grotendeels bui-
tenn pilotprojecten plaats. De impact van pilotprojecten is groter naarmate deze 
ontwikkelingenn beter aansluiten bij de leerervaringen. 

Ookk wat betreft de specifieke effecten van pilotprojecten (verdieping en verbre-
dingg bij deelnemers en onder meer positief leren door betroffenen) hebben pilotpro-
jectenn hun beperkingen. Een eerste beperking van pilotprojecten is dat de tijdelijke 
netwerkenn weliswaar heterogeen, maar waarschijnlijk nooit volledig kunnen zijn. 
Hett is de vraag of het fundamentele onderzoek er ooit onderdeel van zal zijn. Verder 
iss het onmogelijk alle relevante overheidsorganen en andere actoren die maatschap-
pelijkee invloed uitoefenen in een pilotproject te betrekken. Mogelijk wordt in bijna 
allee pilotprojecten, net als in de onderzochte pilotprojecten met zonnecelsystemen 
inn de woningbouw, weinig geleerd over technologieontwikkeling en belangenbe-
hartiging.. Dit betekent dat het moeilijk zal zijn om binnen een pilotproject het ver-
bandd tussen de mogelijkheden en belemmeringen op alle zes articulatieterreinen te 
lerenn kennen. Daarbij komt dat pilotprojecten zich niet lenen om ontwikkelingen te 
voorspellen.. Er kan dus niet geleerd worden over onderwerpen die afhankelijk zijn 
vann toepassing van een nieuwe technologie op grote schaal, zoals over de wijze 
waaropp een kostprijsdaling het best gerealiseerd kan worden, of de bereidheid van de 
industriee om te investeren in de nieuwe technologie et cetera. 

Eenn tweede beperking is dat interactief leren in de gebruiksfase niet makkelijk 
plaatss zal vinden. Tijdens de realisatie wordt een tijdelijk netwerk gevormd van 
deelnemerss die onderhandelen. Na de realisatie valt het tijdelijke netwerk waar-
schijnlijkk uiteen tenzij er grote problemen zijn. Of eindgebruikers leren en of dit 
positieff  of negatief is, zal daardoor niet zonder meer worden opgemerkt. Dit is 
voorall  een nadeel omdat de betrokkenheid van eindgebruikers dan juist groot is en 
ervaringenn in de gebruiksfase (levensduur, wijze waarop de concrete producten 
wordenn gebruikt, functioneren et cetera) heel belangrijk zijn voor een goede maat-
schappelijkee inbedding van leerervaringen uit pilotprojecten. 

ReikwijdteReikwijdte van de onderzoeksresultaten 
Zullenn de conclusies naar aanleiding van dit onderzoek naar zonnecelsystemen in 
dee woningbouw ook voor andere technologieën gelden? Voor welk soort technolo-
gieënn kan een introductieprogramma met pilotprojecten daarom zinvol zijn? Op 
basiss van de theoretische argumenten om als casus te kiezen voor zonnecelsyste-
menn in de woningbouw kan worden verondersteld dat pilotprojecten eenzelfde 
functiee hebben bij nieuwe technologieën die net als zonnecelsystemen in de 
woningbouw: : 
i.. multi-inzetbaar of nog beter modulair zijn, waardoor zowel nichevertakking 

alss nichespecificatie voor kunnen komen6; 
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2.. onderdeel uitmaken van een bestaand product, waardoor actoren uit meerdere 
bestaandee socio-technologische regimes en leveranciers van producten met de 
nieuwee technologie elkaar als het ware vanzelf treffen bij de realisatie van een 
pilotproject; ; 

3.. ondersteund worden door langer lopend beleid met kenmerken van strategisch 
nichemanagementt (waardoor leerervaringen uit pilotprojecten veralgemeni-
seerdd kunnen worden) en door flankerende maatregelen; 

4.. een regimeverandering behoeven en dus ook nicheontwikkeling gericht op de 
langeree termijn, omdat belanghebbende actoren inclusief potentiële eindge-
bruikerss vele structurele knelpunten zien voor een grootschalige verspreiding 
enn er tegelijkertijd hoge verwachtingen van hebben. 

Hieraann kan nog toegevoegd worden dat zonnecellen: 
i.. een complexe technologie zijn ('high technology') met een groot technisch 

potentieel.. Bij complexe technologieën met een groot technisch potentieel zijn 
err grote industriële belangen gemoeid met de verdere verspreiding (in relatie 
tott de grote technische potentiëlen). De kans dat de industrie als 'introductie-
kampioen'' (macro-actor) optreedt is dan groot. 

2.. nieuwe 'generaties' van de technologie in het verschiet hebben, waardoor be-
dreigingenn als de hoge kostprijs of het ruimtegebruik verlaagd kunnen worden. 

Hett ligt empirisch gezien voor de hand om aan te nemen dat voor andere duur-
zamee energietechnologieën in de woningbouw een vergelijkbare aanpak met pilot-
projectenn zinvol is: zoals warmtepompen, kleine windmolens en zonneboilers. Al 
dezee technologieën kunnen baat nebben bij structurele veranderingen ten behoeve 
vann zonnecelsystemen, bijvoorbeeld als de bouwsector leert om een woning te 
beschouwenn als een eenheid om energie op te wekken. Het is echter de vraag of 
pilotprojectenn met deze duurzame energietechnieken voor de gebouwde omgeving 
dezelfdee functie zullen hebben als bij zonnecelsystemen. Zonneboilers bijvoor-
beeldd zijn niet echt multi-inzetbaar, het industrieel belang is laag en ze worden ook 
niett ondersteund door strategisch nichemanagement. 

Ookk bij de verdere verspreiding van windenergie (op het land) is de situatie 
anderss dan bij zonnecelsystemen in de woningbouw. Niet alleen vanuit het per-
spectiefvann belanghebbende partijen, maar ook vanuit het perspectief van niche-
ontwikkelingg blijkt windenergie zich in een impasse te bevinden. De voor- en 
nadelenn zijn nagenoeg bekend en bevinden zich op een structureel vlak. Over de 
oplossingenn zijn belanghebbende partijen het echter niet eens: wel of niet aanpas-
senn van ruimtelijke ordeningsprocedures, wel of geen hogere terugleververgoeding 
enn wel of niet verspreiding van windturbines toestaan. Het is zeer de vraag of wille-
keurigee pilotprojecten nog tot verdieping en verbreding kunnen leiden. De kans 
datdat actoren uit het innovatie-diffusienetwerk middels pilotprojecten tot interne 
aanpassingenn komen lijk t zeer beperkt. Wel is het de moeite waard om met een 
aantall  zorgvuldig opgezette pilotprojecten (na een zorgvuldige analyse van de 
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standd van zaken op alle terreinen van maatschappelijke inbedding en in overleg 
mett het innovatie-diffusienetwerk) te proberen een doorbraak te bereiken. 

Dee ontwikkelingen rond biomassa als duurzame energiebron liggen nog veel 
meerr open. Biomassa komt voor heel veel toepassingen in aanmerking: voor elek-
triciteitsproductiee op grote en kleine schaal, voor warmte (op kleine schaal en als 
warmm te-kracht-koppeling), voor transportbrandstoffen (zoals ethanol en biodie-
sel)) en als, hernieuwbare, grondstof voor producten. Het is onduidelijk wat de 
optimalee inzet van biomassa vanuit economische en milieukundige optiek is, zeker 
opp langere termijn. De huidige ontwikkelingen in Nederland concentreren zich op 
bijstookk in kolencentrales en aparte biomassacentrales voor de opwekking van elek-
triciteit.. Verder is er een sterk groeiende belangstelling voor import van biomassa 
enn biobrandstoffen voor de transportsector. Kleine biomassasystemen kunnen 
doorr de l>ank genomen alleen tegen relatief hoge kosten aan de Nederlandse 
milieunormenn voldoen (gesprek A.Faaij). Over de wenselijkheid van biomassa en 
dee voorwaarden waaronder het toegepast zou mogen worden, vindt een uitge-
breidee maatschappelijke discussie plaats (Bio Energy Forum s.a.). Voor biomassa 
lijk tt een aanpak met pilotprojecten zeker zinvol. Er zijn kansen op regimeverande-
ringring door de onvermijdelijke confrontatie tussen de energiesector, actoren rond de 
marktt voor transportbrandstoffen, de agrarische sector en natuurbeheerders. Met 
eenn leerprogramma kan geleerd worden over gebruikerswensen, de acceptatie door 
Nederlandsee huishoudens, en wensen ten aanzien van productontwikkeling en de 
infrastructuur.. Leerervaringen kunnen dan goed worden geanalyseerd en er kan 
gestimuleerdd worden dat productontwikkeling, de ontwikkeling van het gebruik 
enn de ontwikkeling van een maatschappelijk draagvlak hand in hand gaan. Mis-
schienn zal dan zelfs nichevertakking naar duurzame particuliere biomassasystemen 
mogelijkk blijken te zijn. 

Tott slot kan de vraag gesteld worden of onderlinge concurrentie van duurzame 
energiebronnenn in de woningbouw te duchten is. Zolang nog geen fractie van een 
haalbaarr geacht marktpotentieel is bereikt is dit in principe niet nodig. In een enkel 
pilotprojectt is het wellicht goed om af en toe concurrentie tussen duurzame ener-
gieoptiess te stimuleren omdat eisen ten aanzien van een nieuwe technologie dan 
extraa gearticuleerd kunnen worden. Er moet wel op worden toegezien dat niche-
ontwikkelingg van duurzame energietechnologieën die pas op langere termijn een 
perspectieff  hebben ook gestimuleerd wordt met overheidsmaatregelen. Het risico 
vann generieke stimuleringsmaatregelen is dat alleen de opties die op korte termijn 
kansrijkk worden geacht ondersteuning krijgen. Dit probleem kan misschien onder-
vangenn worden door ingediende plannen mede te wegen op basis van de ambitie 
vann een project op zowel technisch als sociaal vlak (dus de afstand tot de wenselijk 
geachtee toekomstige situatie). 
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MethodologischeMethodologische gevolgtrekkingen 

Dee geoperationaliseerde indicatoren voor effecten van pilotprojecten op deelne-
merss blijken goed hanteerbaar te zijn. Wel moeten enkele kanttekeningen worden 
gemaakt.. In de eerste plaats bleek dat de oorspronkelijke indicatoren tijdens het 
onderzoekk enigszins moesten worden aangepast (zie tabel 8.n in hoofdstuk 8). 
Dezee aanpassingen waren geen verschuiving ten opzichte van de theoretische uit-
gangspunten,, maar een kwestie van een andere operationalisering. Voor vervolg-
onderzoekk zijn nog meer aanpassingen nodig. 

InIn dit onderzoek naar de pilotprojecten met zonnecelsystemen is herhaald ge-
bruikk niet toegespitst op de potentiële deelmarkt waarop het pilotproject zich 
richt,, maar op zonnecelsystemen in de gebouwde omgeving in het algemeen. Het 
iss echter beter om herhaald gebruik te beperken tot de betreffende deelmarkt, 
zodatt het goed te scheiden is van nichevertakking. 

Interactieff  leren is in dit onderzoek onderzocht door na te gaan of concrete les-
senn werden gedeeld door de deelnemers en door na te gaan of deelnemers een 
gedeeldd toekomstbeeld hadden. Zowel positieve als negatieve lessen blijken te zijn 
gedeeldd door deelnemers. Ook een gedeeld toekomstbeeld kan zowel positief als 
negatieff  zijn. Deelnemers kunnen gezamenlijk tot de conclusie komen dat de tech-
nologiee voor hen voorlopig nog geen enkele waarde heeft. Dit leereffect is belang-
rijkk omdat het waarschijnlijk gerelateerd is aan een verschijnsel dat zich in de hier 
onderzochtee pilotprojecten niet voordeed, namelijk niche-uitdoving. 'Gedeelde 
lessen'' en een 'gedeeld toekomstbeeld' kunnen in vervolgonderzoek beter als 
apartee effecten worden onderscheiden om het onderlinge verband en het verband 
mett positief en negatief leren goed te kunnen onderzoeken. 

Off  ook interactief leren heeft plaatsgevonden met de bewoners is op basis van 
ditt onderzoek niet te zeggen. Vanwege de afstandelijke positie van de bewoners in 
hethet tijdelijke netwerk lag de focus op positief leren. Achteraf bezien was het zinvol 
geweestt om, naast de enquêtes om veranderingen in de houding te kunnen meten, 
bewonerss op een zelfde manier te interviewen als de deelnemers. Dan zou gecon-
stateerdd kunnen worden of de leerervaringen die zij spontaan noemen overeen-
komenn met de leerervaringen van deelnemers (gedeelde lessen). 

Dee terreinen waarop volgens de nichebenadering articulatieprocessen plaats 
kunnenn vinden zijn empirisch gefundeerd. Ten behoeve van dit onderzoek zijn 
dezee terreinen opnieuw ingedeeld en gekoppeld aan de functies van een volledig 
innovatie-diffusienetwerk,, volgens de theorie van Callon (1992). Door deze theo-
retischee onderbouwing wordt de claim van de nichebenadering dat op deze ter-
reinenn maatschappelijke veranderingen min of meer gelijktijdig plaats moeten 
vinden,, sterker. Deze herindeling heeft een nadeel. Een terrein waarop volgens de 
nichebenaderingg geleerd moet worden zijn 'onbedoelde effecten'. De onbedoelde 
effectenn op actoren in het potentiële innovatie-diffusienetwerk (zoals visuele 
hinder)) zijn ondergebracht bij de diverse functies. De onbedoelde effecten op 
actorenn buiten het innovatie-dirfusienetwerk en milieueffecten dreigen door de 
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herindelingg aan de aandacht te ontsnappen. Bij de analyse van de maatschappelijke 
inbeddingg van leerervaringen zou hier apart aandacht aan besteed moeten worden. 

Aanbevelingen n 

RichtlijnenRichtlijnen pilotprojecten 

Pilotprojectenn zijn geen simulatie van de toekomst, want de toekomst kan niet 
voorspeldd worden. Pilotprojecten kunnen de kiem zijn van maatschappelijke ver-
andering.. Daarom is het wel raadzaam om een deel van de pilotprojecten zoveel 
mogelijkk vorm te geven naar de situatie die volgens actoren uit het innovatie-difïu-
sienetwerkk op langere termijn succesvol zal zijn. Een dergelijk ambitieus project 
kann zowel tot verbreding als verdieping leiden. 

Alss in een pilotproject een verwachte toekomstige situatie is geprojecteerd, dan 
kunnenn richtlijnen voor pilotprojecten worden gedestilleerd uit de succesfactoren 
vann pilotprojecten. De kernpunten staan hieronder. Zie voor het overige het theo-
retischee hoofdstuk en de empirische bevindingen in hoofdstuk 4 tot en met hoofd-
stukk 8. 

Netwerkvorming Netwerkvorming 
Eenn zo breed mogelijke samenstelling van het tijdelijke netwerk wordt vanuit het 
oogpuntt van beheersbaarheid van een project wellicht afgewezen. Om interactief 
lerenn (leren op alle terreinen, lessen delen en verbanden leren kennen) te stimule-
renn is dit juist wel wenselijk. In elk geval is het zeer waardevol om de eindgebruikers 
tee betrekken bij de realisatie van in elk geval een deel van de pilotprojecten. 

Omm in te spelen op leermotieven van deelnemers is het waarschijnlijk goed om 
leerdoelenn te formuleren in de vorm van verwachtingen over mogelijkheden en 
knelpunten.. Er moet in elk geval overeenstemming worden gezocht over de pro-
jectdoelen.. Daartoe moet helder zijn op welke potentieel marktsegment een pilot-
projectt zich richt. 

Err zijn aanwijzingen dat de wijze waarop potentiële deelnemers worden bena-
derdd veel invloed heeft op de verdere ontwikkelingen in een pilotproject. Ook deze 
benaderingg kan als een onderhandelingsproces worden beschouwd. Het is daarom 
raadzaamm om als initiatiefnemer of projectleider de andere actoren zo 'open' moge-
lij kk tegemoet te treden en desnoods naar andere partners te zoeken als een poten-
tiëlee kandidaat onvoldoende geënthousiasmeerd kan worden. 

Onderhandelen Onderhandelen 
Eenn creatief en open onderhandelingsproces is gunstig voor verdiepingseffecten. 
Ditt betekent dat alle deelnemers open moeten zijn over hun eigen wensen en ver-
onderstellingenn en open moeten staan voor die van anderen. Er moet ruimte zijn 
voorr 'joint fact finding', voor experimenteren en om vanzelfsprekendheden aan de e 
ordee te stellen. Er moet zoveel mogelijk naar overeenstemming worden gestreefd 
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niett alleen over de gekozen oplossingen, maar ook over procesregels. Zo kunnen 
win-winsituatiess ontstaan. Dit betekent dat efficiëntie niet al te zeer mag worden 
nagestreefd. . 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 
Alss eindgebruikers niet bij de onderhandelingen worden betrokken, moeten deel-
nemerss zich zoveel mogelijk rekenschap geven van de voor- en nadelen van het 
beoogdee eindresultaat voor de eindgebruikers. Veronderstellingen hierover moe-
tenn deelnemers expliciet maken, ter discussie stellen en zoveel mogelijk toetsen 
doorr terugkoppeling van informatie van de bewoners. Eindgebruikers moeten zo 
goedd mogelijk worden geïnformeerd over het product, het experimentele karakter 
vann het project en de mogelijke voor- en nadelen. Kennisuitwisseling met bewo-
nerss mag in elk geval niet beperkt worden tot eenrichtingsverkeer. 

Netwerksturing Netwerksturing 
Eenn projectleider of initiatiefnemer moet niet alleen sturen op de inhoud van een 
project,, maar ook zo nodig bijsturen op de netwerkvorming, de wijze waarop de 
onderhandelingenn verlopen en de kennisuitwisseling. Het project in Amersfoort 
biedtt enkele zeer concrete voorbeelden van de wijze waarop een projectleider een 
principieell  onderhandelingsproces kan stimuleren door procesafspraken te maken, 
eenn projectgroep te formeren, gezamenlijke (tussen)evaluaties te organiseren en 
aandachtt te besteden aan de communicatie. Voor optimale leereffecten zou een 
projectleiderr ook in de gaten moeten houden of geleerd wordt op de zes relevante 
terreinen,, of de leerervaringen van de verschillende deelnemers op elkaar worden 
betrokken,, of deelnemers het verband tussen de verschillende terreinen zien en of 
zee de ontwikkelingen binnen het pilotproject kunnen relateren aan de mogelijk-
hedenn en beperkingen van bestaande regimes. 

Omdatt alleen tijdens de realisatie van een pilotproject onderhandeld wordt, is 
hethet raadzaam om voor de gebruiksfase andere voorwaarden te scheppen om inter-
actieff  leren mogelijk te maken. Daarbij kan worden gedacht aan gezamenlijke eva-
luaties.. Om effect te hebben op de maatschappelijke inbedding zouden aan derge-
lijkee evaluaties bepaalde consequenties verbonden moeten worden. De nationale 
overheidd kan bijvoorbeeld voorstellen om aandacht te besteden aan aanbevelingen 
overr productontwikkeling die uit de evaluatie naar voren komen. 

StrategischStrategisch nichemanagement 

Inn hoofdstuk 2 is strategisch nichemanagement gedefinieerd als management van 
dee processen rond pilotprojecten om de kans op verspreiding van een nieuwe, wen-
selijkk geachte, veelbelovende technologie te vergroten. Het gaat erom op te treden 
alss een katalysator van maatschappelijke dynamiek. De omschrijving van strate-
gischgisch nichemanagementk&n op basis van het onderzoek worden geconcretiseerd tot 
managementt van verdieping en verbreding in pilotprojecten en maatschappelijke 
inbeddingg van leerervaringen. De aanbevelingen in deze paragraaf zijn gespecifi-
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ceerdd voor de nationale overheid, alhoewel de meeste ook relevant zijn voor andere 
macro-actoren. . 

VerdiepingVerdieping en verbreding stimuleren 
Omm verdieping en verbreding in pilotprojecten te stimuleren heeft de overheid 
tweee mogelijkheden die nauw met elkaar verbonden zijn: tijdelijke bescherming 
biedenn en procesvoorwaarden stellen. De belangrijkste is tijdelijk bescherming 
bieden,, opdat pilotprojecten gerealiseerd kunnen worden. Een veelgebruikt in-
strumentt is een subsidieregeling voor experimenten en demonstratieprojecten. 
Aanleidingg voor strategisch nichemanagement zijn hoge verwachtingen over de 
maatschappelijkee voordelen en de toekomstvan één of meerdere marktsegmenten 
vann een nieuwe technologie. De overheid moet zich ervan verzekeren dat de ver-
wachtingenn over mogelijkheden en belemmeringen worden geëxpliciteerd en in 
meerr of mindere mate worden gedeeld door belangrijke actoren uit het toekom-
stigee innovatie-difïusienetwerk. Bij keuzes voor niches moet men zich niet alleen 
latenn leiden door verwachtingen ten aanzien van de kosteneffectiviteit en techni-
schee potentiëlen, maar ook door verwachtingen ten aanzien van de kansen en 
bedreigingenn uit bestaande regimes. De actoren uit het potentiële netwerk hoeven 
hett niet geheel eens te zijn over de wijze waarop de niches zichh zullen ontwikkelen. 
Eenn kenmerk van beschermde niches is immers dat de voordelen en nadelen nog 
onzekerr zijn. Dit betekent ook dat de strategie op gezette tijden aangepast zal moe-
tenn worden. Veronderstellingen kunnen door het realiseren van pilotprojecten 
wordenn getoetst en twijfels kunnen worden bevestigd of weggenomen. 

Voorr en/of tijdens de realisatie van pilotprojecten moeten bruikbare toepas-
singenn van de nieuwe technologie worden ontwikkeld. Van elk pilotproject zou de 
ambitiee gedefinieerd moeten worden. Het is zinvol om naast projecten met een 
hogee ambitie ook projecten met een lage ambitie te ondersteunen, om schaaleffec-
tenn eerder te bereiken en om structurele veranderingen te stimuleren die gunstig 
zijnn voor meerdere potentiële marktniches. 

Hett is goed om projectsubsidie onder te brengen in een leerprogramma waarin 
ruimtee is voor nicheverdieping, nichevertakking en nichespecificatie. Het beleid 
moett hoe dan ook langlopend, coherent en flexibel zijn (zie ook hoofdstuk 2). De 
termijnn is afhankelijk van het toekomstperspectief. Financiële ondersteuning door 
dee landelijke overheid hoeft echter niet door te gaan totdat regimeverandering is 
bereikt. . 

Dee afbouw van de bescherming moet gefaseerd en gecoördineerd verlopen. 
Naarmatee meer positief wordt geleerd in een beschermde marktniche en er minder 
onzekerheidd is over de mogelijkheden van de specifieke toepassing of de nieuwe 
technologiee in het algemeen, is minder financiële ondersteuning nodig. Daarbij 
moett worden bedacht dat de bescherming in een revolutionaire niche ook zal 
bestaann uit tijdelijk verlaagde eisen van participanten in pilotprojecten ten aanzien 
vann bijvoorbeeld de prijs, de realisatieduur en de samenstelling van het tijdelijke 
netwerkk (vergelijk Hoogma 2000). Als hiermee geen rekening wordt gehouden, 
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kunnenn te rooskleurige conclusies worden getrokken en kan de bescherming te 
snell  worden afgebouwd. 

Wanneerr de bescherming kan worden opgeheven, is niet op voorhand te zeg-
gen.. In overleg met actoren uit het innovatie-diflfusienetwerk zou bepaald moeten 
wordenn onder welke voorwaarden de stimulering door de overheid kan worden 
afgebouwdd dan wel beëindigd. Indien de ontwikkelingen helemaal niet aan de ver-
wachtingenn in het innovatie-diffusienetwerk voldoen, kan worden besloten om 
hethet beleid voortijdig stop te zetten. Dit leidt dan waarschijnlijk tot nicheuitdoving. 

Dee tweede mogelijkheid om verdieping en verbreding te stimuleren is om aan 
hethet verlenen van een projectsubsidie procesvoorwaarden te stellen die in het ver-
lengdee liggen van de bovengenoemde richtlijnen voor pilotprojecten. Te denken 
valtt aan de volgende voorwaarden: 
-- leerdoelen formuleren op diverse terreinen; 
-- verwachtingen expliciteren over mogelijkheden en problemen en hun onder-

lingee relatie ten aanzien van het pilotproj eet en de toekomstige situatie; 
-- participatie van eindgebruikers in de onderhandelingen bij de totstandkoming 

en/off  een goede terugkoppeling van hun wensen en leerervaringen; 
-- openhartige gezamenlijke evaluaties voor realisatie, vlak na realisatie en enkele 

jarenn na realisatie; 
-- rapportages. 
Dee geformuleerde voorwaarden moeten voldoende ruimte laten voor zelforganisa-
tie,, voor experimenteren bij de uitvoering van een project en voor onvoorziene 
omstandigheden. . 

Off  de overheid zich ook actief moet bemoeien met het realiseren van afzonder-
lijkee pilotprojecten is zeer de vraag. Omdat van één enkel pilotproject geen invloed 
opp regimeverandering kan worden verwacht, is het beter om zich te concentreren 
opp een optimale leeromgeving. 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding stimuleren 
Maatschappelijkee inbedding van leerervaringen uit pilotprojecten kan kort gezegd 
wordenn gestimuleerd door een leeromgeving te creëren. Kennis over een nieuwe 
technologiee moet worden veralgemeniseerd, zodat er boven de lokale praktijken in 
pilotprojectenn een kosmopolitisch niveau ontstaat (vergelijk Hoogma 2000). Stra-
tegischh nichemanagement zou zich daarom moeten richten op het analyseren van 
leerervaringenn en op uitwisseling van kennis tussen deelnemers uit gerealiseerde 
pilotprojectenn en externe actoren. 

Analyseren Analyseren 
Leerervaringenn uit pilotprojecten moeten worden geanalyseerd in termen van 
mogelijkhedenn en problemen voor de potentiële niche in relatie tot bestaande regi-
mes,, voordat ze geschikt zijn om door externe actoren te worden opgepakt. Het is 
daarbijj  zinvol om leerervaringen te vergelijken uit pilotprojecten die zich richten 
opp een zelfde potentieel marktsegment. Ook is het nuttig om een vergelijking te 
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makenn met ontwikkelingen rond een ander potentieel marktsegment voor dezelfde 
technologie. . 

Inn deze studie is een methode ontwikkeld om een dergelijke analyse te maken. 
Hett is zeker niet de enige manier. Kernelementen van een goede analyse zijn onder 
meerr dat: 
-- het startpunt binnen de pilotprojecten ligt, omdat dit de kiem is van de verande-

ringen; ; 
-- gecontroleerd wordt of leerervaringen die genoemd zijn door een of meerdere 

actorenn gedeeld worden doorr andere actoren die daarbij belang kunnen hebben, 
bijvoorbeeldd door gezamenlijke evaluaties; 

-- ontwikkelingen op het niveau van een potentiële niche worden samengevat, 
onderr meer door een vergelijking van relevante pilotprojecten; 

-- er een helder onderscheid wordt gemaakt tussen de ontwikkelingen rond de 
diversee beoogde marktsegmenten; 

-- de analyse alle relevante terreinen van articulatie bestrijkt en deze terreinen in 
onderlingg verband worden gebracht; 

-- er oog is voor projecten die niet zijn gesubsidieerd en voor onverwachte ontwik-
kelingenn binnen een gesubsidieerd pilotproject. Daarbij is het wenselijk om 
methodenn te ontwikkelen, waarmee de complexe samenhang tussen de ontwik-
kelingenn op de zes articulatieterreinen zoveel mogelijk binnen een pilotproject 
gezienn kan worden. Wellicht kan dat door onderwerpen die alle deelnemers 
aangaann ter discussie te stellen en tegelijkertijd ruimte te laten om daar uiteen-
lopendee aspecten aan te koppelen.7 

LeerervaringenLeerervaringen uitwisselen 
Leerervaringenn uit pilotprojecten zijn niet alleen relevant voor initiatiefnemers 
(aanvragers)) van nieuwe projecten, maar ook voor andere actoren die betrokken 
zijnn bij nieuwe praktijkprojecten en voor actoren die niet aan praktijkprojecten 
deelnemen,, maar wel de randvoorwaarden bepalen (zoals actoren die de technolo-
giee ontwikkelen). Als zij de leerervaringen uit pilotprojecten oppakken, is er sprake 
vann maatschappelijke inbedding. 

Dee belangrijkste leidraad bij de coördinatie van kennisuitwisseling is dat het 
helee (benodigde) innovatie-difrusienetwerk daarbij betrokken moet zijn, zodat de 
veralgemeniseringg van kennis niet alleen bij de sleutelactoren plaatsvindt. Verder is 
hett belangrijk dat het netwerk zich binnen de diverse onderdelen verbreedt. Een 
monopoliepositiee van bijvoorbeeld een leverancier moet niet getolereerd worden 
(vergelijkk Hoogma 2000). Strategisch nichemanagement zou zich erop kunnen 
toeleggenn om kennisuitwisseling te organiseren waar dat onvoldoende plaatsvindt; 
mett actoren uit onderdelen van het innovatie-diftusienetwerk die niet deelnemen 
aann een pilotproject en met betroffenen. Er moet vooral gelet worden op een terug-
koppelingg van gebruikerservaringen naar de andere functies in het netwerk en uit-
wisselingg van kennis met uitvoerders, zoals installateurs en aannemers. Aan eind-
gebruikerss kan de mogelijkheid worden geboden om klachten en ervaringen te 
meldenn bij een onafhankelijke instantie. 
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Eenn tweede leidraad is dat actoren met ervaring uit pilotprojecten en externe ac-
torenn over en weer kennis uitwisselen, zodat niet alleen wensen worden overgedragen 
aann externe actoren, maar externe actoren ook feedback kunnen geven over hun rand-
voorwaarden,, de mogelijkheden, ongewenste consequenties enzovoorts. Het begrip 
kennisoverdrachtt is te statisch voor het zeer complexe proces dat al dan niet eindigt 
inn het oppakken van leerervaringen door externe actoren. Omdat in dit onderzoek 
niett is nagegaan hoe leerervaringen uit pilotprojecten zijn opgepakt door externe 
actorenn kunnen hiervoor geen concretere aanbevelingen worden geformuleerd. 

Spanningsvelden Spanningsvelden 
Dee nationale overheid is zelf partij in de maatschappelijke dynamiek rond nieuwe 
technologieën,, omdat de wensen voor structurele veranderingen die voortkomen 
uitt pilotprojecten gedeeltelijk op het vlak liggen van nationaal beleid. De overheid 
moett daarom zorgen voor een nauwe relatie met flankerende maatregelen, zoals 
financiëlefinanciële ondersteuning van technologie- en productontwikkeling, generieke sub-
sidieregelingen,, belastingmaatregelen en dergelijke. 

Hoewell  strategisch nichemanagement vooral gekenmerkt wordt door proces-
management,, moeten ook steeds inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Dat begint 
bijj  het besluit om bescherming te bieden voor pilotprojecten met een veelbelovende 
technologiee (of een set van technologieën zoals duurzame energietechnologieën). 
Verderr kan flankerend beleid worden ontwikkeld of kunnen belemmerende wet- en 
regelgevingg worden aangepast. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen inhoude-
lijkee sturing en netwerksturing, bijvoorbeeld als inhoudelijke keuzes niet worden 
gedragenn door actoren uit het potentiële innovatie-difrusienetwerk, zodat een rol 
alss procesmanager ook niet meer wordt geaccepteerd. Een denkbare uitweg is dat 
interactieff  leren in een volledig netwerk voorafgaat aan inhoudelijke sturing. 

Eenn tweede spanningsveld kan, zoals de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen 
inn de woningbouw lieten zien, bestaan rond een potentiële tegenstelling tussen 
leerbeleidd en volumebeleid. Energiebedrijven wilden in het begin alleen experi-
menterenn met zonnecelsystemen, omdat de toekomst weliswaar veelbelovend, 
maarr zeer onzeker was, terwijl de industrie vooral volume wilde realiseren om tot 
dee gewenste prijsverlaging te kunnen komen. Het een hoeft het ander echter niet 
uitt te sluiten. Juist grote projecten (met een hoge ambitie) kunnen tot nieuwe leer-
ervaringenn leiden. En andersom kunnen ook kleine pilotprojecten tot nieuwe in-
zichtenn leiden over mogelijkheden om de prijs te verlagen en kunnen ze een functie 
hebbenn in toenemend gebruik. In elk geval zouden de veronderstellingen over de 
relatiee tussen leerdoelen en volumedoelen geëxpliciteerd moeten worden. Veel 
hangtt af van de snelheid van de maatschappelijke inbedding van leerervaringen. 
Hett is niet motiverend als in opeenvolgende projecten geconstateerd wordt dat een 
productt met een nieuwe technologie op hetzelfde punt niet voldoet. Wellicht is het 
mogelijkk om in overleg met actoren uit het innovatie-diffusienetwerk vast te stellen 
inn welke omstandigheden geconcludeerd moet worden dat verder stimuleren van 
dee verspreiding van de nieuwe technologie of een specifieke niche middels pilot-
projectenn zinloos is. 
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VerderVerder onderzoek 

Err is meer onderzoek nodig om de algemene geldigheid van het stappenmodel te 
toetsenn en om het verder uit te werken. Om te beginnen zou het goed zijn om 
onderzoekk te doen naar de nieuwe succesfactoren die in deze studie ontwikkeld 
zijn.. Het gaat daarbij om: ambitie, vrijwillig e participatie, leermotieven en sturing 
doorr meerdere actoren. In een vergelijkend onderzoek zouden ook pilotprojecten 
betrokkenn moeten worden die tot geen enkel vervolg leidden (niche-uitdoving). 
Verderr is het zinvol om nader systematisch onderzoek te doen naar maatschappe-
lijk ee inbedding: de vormen die aansluiten bij de varianten van articulatie (positief 
leren,, negatief leren en vragen formuleren), de wijze waarop de ontwikkelingen op 
dee zes onderscheiden terreinen beoordeeld kunnen worden en de invloed van de 
leeromgeving. . 

Anderee belangrijke onderwerpen voor verder onderzoek zijn: 
-- de effecten van bewonersparticipatie tijdens de realisatie van een pilotproject; 
-- de succesfactoren van pilotprojecten waarbij de nieuwe technologie niet slechts 

eenn klein onderdeel van een bestaand product is; 
-- het belang van netwerksturing in de initiatieffase van een pilotproject op basis 

vann participerende observatie. De veronderstelling daarbij is dat de houding van 
potentiëlee deelnemers voor de rest van het project grotendeels wordt bepaald 
doorr de wijze waarop een initiatiefnemer of projectleider hen benadert. 

ZonnecelsystemenZonnecelsystemen in de woningbouw 

Dee maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit de eerste serie pilotpro-
jectenn met zonnecelsystemen in de woningbouw die hier is onderzocht, is nog 
onvoldoendee om ervan uit te gaan dat een autonome ontwikkeling (via nicherepli-
catiee en nichevertakking) tot de gewenste doelen zal leiden. Zoals gezegd raken met 
namee de leerervaringen op het gebied van productontwikkeling en dienstverlening 
langzaamm ingebed. Ook de mogelijke richting van de ontwikkelingen is nog lang 
niett uitgekristalliseerd. Sommige vragen waren in de pilotprojecten onvoldoende 
beantwoord.. Ook zijn er vele nieuwe vragen gerezen en nieuwe onzekerheden ont-
staan.. Het gaat vooral om vragen op het terrein van de vraag naar zonnecelsyste-
men,, het functioneren, het gebruik en het beheer van zonnecelsystemen en de rela-
tiee met energiegebruik. De verdere nicheontwikkeling is dan ook gebaat bij een 
doorgaandd leren en maatschappelijke inbedding van leerervaringen. Vele actoren 
zullenn een grote verenigde inspanning moeten plegen om de nicheontwikkeling 
succesvoll  te laten zijn. Extra stimulans van de nationale en lokale overheden of 
maatschappelijkee organisaties is noodzakelijk. 

Err zou opnieuw een leerprogramma specifiek voor zonnecelsystemen in het 
levenn geroepen moeten worden, indien op basis van een goede analyse zoals hier-
onderr wordt voorgesteld, blijkt dat dit inderdaad wenselijk is. Om een grootscha-
ligee verspreiding van zonnecelsystemen een goede kans te geven, is het verder 
cruciaalcruciaal dat een infrastructuur voor distributie, installatie, onderhoud en herstel 
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wordtt opgebouwd en dat innovatieve bouwproducten met zonnecellen worden 

ontwikkeld.. De belangrijkste rol van de landelijke overheid daarbij is om maat-

schappelijkee inbedding te stimuleren, daar waar dat niet vanzelf gebeurt. 

Leren Leren 

Hett is aan te bevelen om aan de hand van de volgende activiteiten een goede leer-
omgevingg te creëren: 

-- kennisuitwisseling over de successen en tekortkomingen in de maatschappelijke 
inbeddingg van leerervaringen uit de onderzochte pilotprojecten (zie ook hoofd-
stukk 9); 

-- uitwisseling van leerervaringen met actoren in de marges van het netwerk, zoals 
degenenn die onderzoek doen naar zonnecellen, eindgebruikers, woningcorpora-
ties,, architecten, banken, dakdekkers, installateurs; 

-- analyse van leerervaringen van de vele pilotprojecten die zijn gerealiseerd in de 
periodee 1998 tot 2000. Daar is weinig over bekend, omdat ze niet zijn geëva-
lueerdd op leereffecten; 

-- evaluatie van ervaringen rond de realisatie van zonnecelsystemen in de ge-
bouwdee omgeving in het kader van de Energie Prestatie Regeling; 

-- analyse van de maatschappelijke inbedding in de afgelopen twee jaar. Het ge-
bruiktee materiaal (ander onderzoek in het kader van het meerjarenprogramma) 
behandeldee niet alle relevante terreinen even uitgebreid. Bovendien kunnen 
bepaaldee conclusies uit dit onderzoek achterhaald zijn, omdat ze in het algemeen 
dee periode tot 2000 bestrijken; 

-- een gezamenlijk toekomstbeeld voor de periode na 2020 formuleren: de kansen, 
bedreigingenn en onzekerheden. Met andere woorden: scenario's ontwikkelen 
voorr kansrijke nieuwe regimes in plaats van de bekende volume/prijs-scenario's; 

-- afspraken maken over welke kwantitatieve gegevens over maatschappelijke 
inbeddingg (prijzen, marktontwikkeling, rendement, uitval et cetera) worden 
verzameldd en gepresenteerd; 

-- aandacht besteden aan nieuwe vragen nadat in overleg met alle relevante actoren 
prioriteringg is aangebracht (zie ook hoofdstuk 9); 

-- lange termijnperspectief bieden om zekerheid te geven aan actoren die investe-
renn in nicheontwikkeling; 

-- onderzoek doen naar de potentie van en de structurele hindernissen in de hui-
digee centrale energievoorziening voor de opwekking van decentrale duurzame 
elektriciteit; ; 

-- een onafhankelijke instantie klachten en ervaringen van bewoners en eventueel 
anderee actoren laten verzamelen. 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding 

Dee knelpunten voor een grootschalige verspreiding van zonnecelsystemen in de 

woningbouww die uit de articulatieprocessen naar voren kwamen, zijn niet nieuw. 

Alless is ooit wel eens genoemd als probleem in een studie of een meerjarenpro-

gramma.. In 1992 zijn in een studie de volgende knelpunten genoemd: een ontbre-
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kendd recht op zonne-instraling, beheer- en eigendomsverhoudingen, visuele hin-
der,, dakoriëntatie en de tariefstructuur bij teruglevering (Alsema & Van Brummelen 
1992).. Ook werd in deze studie al geconstateerd dat de stimulering van particuliere 
initiatievenn goed is om de marktrijpheid te bevorderen. En nog eerder werden in 
eenn studie waarin zonnecelsystemen in de woningbouw als de meest kansrijke 
marktt op de langere termijn werden gezien, twijfels geuit over de maatschappe-
lijk ee haalbaarheid daarvan vanwege de hoge kosten voor distributie en marketing 
enn de lange terugverdientijd van zonnecelsystemen (Alsema & Turkenburg 1987). 

Err zijn in deze studie dus niet per se nieuwe aspecten geïdentificeerd. Wel is hel-
derr geworden hoe de actoren uit het innovatie-diffusienetwerk tegen deze aspecten 
aankijken.. Ook is duidelijk geworden welke terreinen te weinig aandacht krijgen, 
waardoorr de verspreiding minder voorspoedig verloopt dan mogelijk zou zijn. Er 
moett aandacht worden besteed aan onder meer het volgende: 
-- een infrastructuur opbouwen voor onderhoud en herstel; 
-- een infrastructuur ontwikkelen voor distributie en informatievoorziening; 
-- methoden ontwikkelen om het functioneren van systemen te controleren; 
-- innovatieve bouwproducten met zonnecellen ontwikkelen en testen in praktijk-

projecten; ; 
-- richdijnen ontwikkelen om de esthetische waarde van diverse systemen te kun-

nenn beoordelen; 
-- installatietechnieken ontwikkelen; 
-- installateurs bijscholen; 
-- voorbeeldontwerpen maken voor woningen die niet zongericht zijn; 
-- decentrale energieopwekking stimuleren in de woningbouw en utiliteitsbouw in 

hett algemeen; 
-- in overleg met eindgebruikers richtlijnen ontwikkelen voor terugleververgoe-

dingen; ; 
-- voorwaarden creëren voor aanpassing van het elektriciteitsgebruik van huishou-

denss (energiebesparing en aanpassing van het patroon); 
-- in overleg treden met gemeenten over de wijze waarop zij de verdere nicheont-

wikkelingenn kunnen stimuleren en onder welke voorwaarden zij dat willen 
doen. . 




