
‘Mijn kritiek is dat we dingen die gedoemd zijn te verdwijnen,
instandhouden en er heel lang geld achteraan gooien.’ Eckart Wintzen,
‘chef chaos’ van management- en investeringsbedrijf Ex’tent, noemt de
scheepsbouw, de textiel- en schoenenindustrie als voorbeeld en voorziet
hetzelfde met ‘Nederland Distributieland’. ‘We komen juichend terug uit
Lissabon met de kreet ‘Nederland Innovatieland’, maar we doen niets.’

Volgens Eckart Wintzen ben ik een mannetje
dat alleen in zijn auto op weg is naar een ander mannetje –
Wintzen in dit geval. En al die mannetjes verstoppen onze
wegen. Zinloze mobiliteit waar alleen de autobranche en de
olie-industrie beter van worden. Wat hem betreft gaat het
gesprek over zijn videofoon. Niet dat hij een hekel heeft aan
persoonlijk contact. Integendeel. Oogcontact daar gaat het
om. Het euvel van de meeste beeldtelefoons is dat ze geen
oogcontact hebben.

In zijn werkkamer staat op zijn bureau de Eye Catcher,
Wintzens beeldtelefoon. Hij nodigt me uit er achter plaats te
nemen en loopt naar een ander vertrek. Even later verschijnt
hij op het scherm. Kennelijk valt het gezichtspunt van de
camera die mij opneemt samen met de plek op het beeld-
scherm waar zich de ogen bevinden van mijn gesprekspartner
en vice versa, zodat wij elkaar recht in de ogen kijken en niet
op die autistische manier langs elkaar heen, wat eigen is aan
normale videoconferencing. Dat soort spullen vindt Wintzen
techneutentroep: technisch dik in orde, maar in het gebruik
waardeloos.

Wintzen: ‘Het gebrek aan belangstelling voor ingenieurs-
opleidingen heeft daar mee te maken. De ingenieur moet eens
van zijn stoel – zijn pot – worden gerukt en ophouden om
monomaan in stroompjes en mechanische dingen te denken
en dingen maken waar de wereld écht behoefte aan heeft. De
link naar de gammawereld ontbreekt, opleidingen zijn veel te
puur technisch. Bètaprofessoren zijn over het algemeen ont-
zettende duffe rukkers - een enkele prachtige uitzondering
daargelaten, die vaak juist van de oude stempel is. Docenten
missen doorgaans de link naar de praktijk. Wij hebben in de
Verenigde Staten ons College for Digital Arts. Daar mogen
alleen mensen doceren die ook in het bedrijfsleven werken.’

‘De pr voor exacte studies is door de bank genomen trou-
wens om te huilen.’ Wintzen duikt in een kast en komt tevoor-
schijn met een boekje van NWO over voorbeeldige bèta’s.
Portretten van kennelijke rolmodellen op een achtergrond 

van ruitjespapier. ‘Ruitjespapier! Ten hemelschreiend, de
knulligheid ten top. Je moet de Adam Curry’s van deze wereld
nemen – niet dat ik dat de absolute top vind, maar kids wel.
Een geslaagde technicus is iemand in een blitse auto die in de
grachtengordel werkt met zijn benen op tafel – zoiets.’

De mensen van Tomtom-routenavigatie, opper ik. ‘Ja
natuurlijk! Die doen het fantastisch. Die zijn voorbij het pure
informaticadenken gegaan. Tomtom is de eerste die zich heeft
verdiept in hoe iemand achter het stuur denkt. Echt: klik en
het werkt.’

CELLEN
De aanleiding voor dit gesprek is innovatie en daarvan is

zowel Wintzens oogvriendelijke videoconferencing-apparaat
als Tomtom een mooi voorbeeld. Van de afdeling
Bedrijfskunde van KIVI Niria ontving de milieubewuste
ondernemer enige tijd terug de Bedrijfskunde Achievement
Award 2005 voor zijn cellenorganisatie. Ook dat was inno-
vatie. En dat heeft hem geen windeieren
gelegd.

Wintzen richtte in 1973 het Nederlandse
datacommunicatiedochterbedrijf op van
General Telephone. Drie jaar later nam hij dit zieltogende
bedrijfje over voor tien gulden en noemde het Bureau voor
Systeem Ontwikkeling. BSO werd een toonaangevend IT-
bedrijf met 6000 werknemers. Om te voorkomen dat een
bureaucratie nieuwe ideeën zou verstikken, voerde Wintzen
de cellenstructuur in. Die is erop gericht een organisatie flexi-
bel en slagvaardig te houden, ondanks grote omvang.
Vestigingen mochten niet groter worden dan 65 medewer-
kers. Als dat gebeurde dan trad celdeling op en werd een nieu-
we cel gecreëerd. De cellen waren zelfstandige profitcentra
met een grote vrijheidsgraad, niet gedomineerd door duffe
stafdiensten en dus enorm vitaal. Wel was er een duidelijke
missie met daaraan gekoppeld enkele strikte standaards. BSO
heeft met deze organisatievorm vele navolgers gekregen.
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DISTRIBUTIELAND
In 1996 fuseerde BSO/Origin, zoals het bedrijf inmiddels

heette, met de automatiseringsafdeling van Philips. Wintzen
nam afscheid en begon het management- en investerings-
bedrijf Ex’tent, dat Ben & Jerry’s ijs op de Nederlandse markt
zette, onder meer deelneemt in Green Wheels en Multatuli
Travel en een mediaschool in San Francisco oprichtte.

Daar zitten we nu, bij Ex’tent. En hebben het over manne-
tjes in auto’s onderweg naar andere mannetjes. Wat hem
betreft het voorbeeld van stagnerende innovatie in Nederland,
een symbool voor het gebrek aan visie, want al die mannetjes
willen nog meer autowegen.

Wintzen ergert zich aan het idee-fixe dat Nederland draait
op transport en mobiliteit. ‘Dat idee van Nederland Distribu-
tieland ligt achter ons. Nu is het credo dat we een kennis-
economie moeten zijn. Het komt mij dan een beetje
merkwaardig voor dat de overheid 85 miljard harde euro’s
reserveert voor rails en wegen en overweegt om eventueel
250 miljoen te stoppen in een garantiefonds voor aanleg van
breedbandverbindingen, dat is 0,003 %!’

Dat de overheid het laat afweten is al erg genoeg. De
woningbouwcorporaties barsten van het geld en willen wel,
maar mogen hun reserves dan weer niet van diezelfde over-
heid aan breedbandaansluitingen besteden omdat dit geen
‘volkshuisvesting’ is. ‘Daar zakt toch echt je broek van af! Wat
nou kenniseconomie?’

‘Mijn kritiek is dat we dingen die gedoemd zijn te verdwij-
nen, instandhouden en er heel lang geld achteraan blijven
gooien. Kijk, de overheid moet weten waar we staan in de
wereld. We hebben na de oorlog geroepen: herindustrialisatie.
Scheepsbouw, textiel, schoenen. Toen kwam er een moment
waarop goedkope arbeidskrachten van China, Korea en Japan
een bedreiging werden voor industrieën die internationaal
zijn en scheepsbouw was er daar een van. Als een arbeider
hier bij wijze van spreken 15 gulden per uur kostte en in Korea
75 cent, dan moet je onder ogen zien dat dit niet meer onze
industrie is. Dan moet je dat niet krampachtig overeind probe-
ren te houden. Dat is een totaal gebrek aan visie.’

‘De wereld verandert continu en de veranderingen verlopen
schoksgewijs. Philips is wél met de technologie meegegroeid.
Zij hebben op tijd oude activiteiten die niet meer in Nederland
thuishoren, afgestoten naar het buitenland: gloeilampen,
beeldbuizen. Ondanks alle mogelijke kritiek op dit bedrijf
vind ik dat ze fantastisch door deze wereldtransformaties zijn
heen gekomen. Dat is voor Philips, dat een puur technologie-
bedrijf is, moeilijker dan voor Shell.’

ROTTERDAM
‘De Rotterdamse haven dankt zijn voorsprong aan zijn geo-

grafische ligging, maar dat wordt in een globaliserende wereld,
waar overslag het motto is, een steeds minder belangrijke con-
currentiefactor en dus zul je die haven op andere manieren inte-
ressanter moeten maken. Sneller en meer op service gericht.
Daar speelt ICT een belangrijke rol in: met een breedbandnet-
werk, al dan niet draadloos, is in een haven veel mogelijk.’

‘Nu zijn we eindelijk over ons ‘Nederland-Distributieland-
complex’ heen en komen we juichend terug uit Lissabon met
de kreet ‘Nederland Innovatieland’. Maar we doen niets.’

Waar de overheid zich nu juist wél mee moet bemoeien is
de communicatie-infrastructuur omdat die voorwaarden-
scheppend is. ‘Als we serieus werk willen maken van innova-
tie moet de volgende generatie apparatuur beschikken over

een veel grotere bandbreedte. Die komt er overigens wel, dat
is zeker. Dus als je mee wilt doen met iets dat in de toekomst
plaatsheeft, dan moet je zorgen dat we nu meer bandbreedte
krijgen. Zoals je in de jaren zestig kon zien dat laaggekwalifi-
ceerde arbeid weglekte naar Azië, zo kun je nu voorzien dat
breedband nieuwe hooggekwalificeerde arbeid zal aantrekken.
Je kunt dus voorzien dat het verschijnsel bandbreedtetoename
heel veel nieuwe ontwikkelingen gaat geven, een wereld van
nieuwe mogelijkheden openbreekt.’

‘Daarom heb ik al in 1996 voorgesteld heel Nederland te
verglazen. Hadden we dat gedaan dan zouden we nu een bui-
tengewoon interessant vestigingsland in West-Europa zijn
geweest, want geen van de ons omringende landen heeft dit
al. Nu lopen we met wat geluk gelijk op met andere landen.
Tussen glas en koper zit een factor tienduizend tot een mil-
joen capaciteitsverschil. Vergeet ADSL, dat is maar pseudo-
breedband. We kunnen de
echte breedband-boot nog
steeds halen. Nederland is
een dichtbevolkt land en we
zouden het dus snel voor
elkaar kunnen krijgen,
zeker in stedelijke gebieden.
Dan ontstaan er initiatieven
waar we ons nog geen voor-
stelling van kunnen maken, dat is het interessante van de toe-
komst. Had jij tien jaar geleden een idee van wat je nu doet
met je mobieltje?’

Toch zijn de toenemende gebruiksmogelijkheden van
mobiele telefonie volgens Wintzen slechts een extrapolatie van
wat er al was. ‘Breedband maakt zoveel méér mogelijk. Dat is
niet meer alleen extrapolatie, maar ook innovatie. Innovatie is
iets écht nieuws brengen.’

OMROEPBESTEL
Neem nou de hele discussie over de hervorming van het

omroepbestel. ‘Wat ze in Hilversum en Den Haag verstaan
onder uitzenden met een zendmachtiging, de zogenoemde
allocutie, is als het ware het volk vanaf de kansel toespreken.
Dat is toch niet meer van deze tijd? In onze tijd gaat het om
communicatie, samenspraak of dialoog. Dus niet dat oude
eenrichtingverkeer, niet passief luisteren en kijken, maar
interactief communiceren.’

Vroeger waren grote vermogens en kostbare installaties
nodig om radio en televisie te maken. Om te voorkomen dat
de krappe ether een zootje werd, regelde de overheid wie wan-
neer mocht uitzenden en dus ook wat mocht worden uitge-
zonden. Technisch gezien kan nu iedereen met een pc-tje
iemand anders waar in de wereld audiovisueel bereiken zon-
der dat de overheid daar enige greep op heeft. ‘Als we allemaal
over breedband beschikken, is die informatie ook nog eens
van bioscoop- en hifi-kwaliteit, waarbij de tv in het niet zinkt.
Dat is een heel andere wereld. Het omroepbestel gaat dus
sowieso op zijn kop. Dus dat plan van staatssecretaris Medy
van der Laan is weer zo’n Haags achterhoedegevecht om een
oud bestel overeind te houden. Trouwens, ook het copyright-
bestel gaat eraan. Straks kan ik met een druk op de knop een
kopie van topkwaliteit van een speelfilm maken. En dan zou ik
opeens crimineel zijn in mijn eigen huiskamer? Dat voelt niet
goed, dus daar zullen andere regelingen voor moeten komen.
Daarom zou het zo interessant zijn geweest als we in
Nederland nu al breedband hadden.’

‘Vergeet ADSL, dat is
pseudobreedband’


