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Innoveren is
versimpelen
Een overheid die rechtstreeks stuurt op economie, ínstuurt op economische ontwikkeling, is een ingewikkeld fenomeen. In de praktijk
kan dat zomaar leiden tot een reeks overlegstructuren, tot het optuigen van innovatieplatforms, tot een heel palet aan subsidiestromen,
en zo nog wat bureaucratische uitvindingen. Onder het motto van
participatie, samenwerking en verbinding worden bedrijven zo in
de logica van de overheid gelokt. Sterker, ze láten zich verlokken.
Met die logica van de overheid is op zich niks mis. Het is een logica
gebaseerd op beheersing, resultaatsturing, politieke verantwoording, gelijkheid en gerechtigheid. Het is voor de overheid zelf een
houdbare, functionele logica. Maar het is ook een logica die haar
eigen grenzen hoort te respecteren, zichzelf bewust dient te beperken tot alleen die overheid. Het verbaast me vaak dat bedrijven aan
de genoemde verlokking toegeven, het bedrijfsleven heeft immers
haar eigen legitieme logica. Toch?!
Twee logica's met elkaar vermengen, geeft een giftig soepje van
toenemende ineffectiviteit en massief onbegrip. Niet doen dus. Het
wordt niks met een overheid die bedrijfje gaat proberen te spelen,
net zo min als het ergens toe leidt als een bedrijf overheidje gaat
spelen. Laat nou beide partners, overheden en bedrijven, doen
waar ze goed in zijn en elkaar van dááruit wederzijds versterken.
De kracht van de overheid ligt in haar vermogen om voorwaarden te scheppen. Een gunstig klimaat voor ondernemers creëren,
nabijheid van scholing en kennis organiseren, fysieke en digitale
infrastructuur verzorgen. Dat soort dingen. En in zo'n sociaal-maatschappelijke context kunnen dan bedrijven op hun beurt hun kracht
optimaal uitnutten. Kunnen bedrijven ondernemen. Dan staan de
beide logica's als het ware op elkaar schouders om een toren te
bouwen die tot in de economische wolken reikt.
Vandaag de dag is het alles innovatie wat de klok slaat. Bij
bedrijven. En bij overheden. Terecht overigens, vind ik.
Productinnovatie, sociale vernieuwing, datagestuurd
werken, procesinnovatie, en zo kan ik moeiteloos nog
even doorgaan. Maar waar het gaat om het samenspel van bedrijfsleven en overheden pleit ik voor
ware eenvoud: maak het elkaar niet moeilijk met het
vermengen van logica's. Maak het niet zo nodeloos
ingewikkeld met elkaar, maar benut de meerwaarde van ieders eigenheid. Innoveren is versimpelen.
Zodat we elkaar weer gewoon gaan begrijpen.
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