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Speeltuin  voor ingenieurs, de noodzakelijke 
voorwaarde voor technologische innovatie 

Wat is het verschil tussen een uitvinding en een innovatie? 

Een uitvinding is een technische truc waar een octrooi op 
kan worden verkregen, mits die truc nieuw is, niet voor de 
hand ligt en het een ding, een apparaat, betreft. Of zo’n 
geoctrooieerde vinding enig nut heeft, blijft buiten 
beschouwing. Bekende oorbeelden van geoctrooieerde, doch 
volstrekt nutteloze, uitvindingen zijn de automatische hoed 
afnemer en de zegenende Jesus-figuur. 

Een innovatie is de eerste commerciële toepassing van een 
uitvinding, het eerste bewijs dat er iemand bereid is ervoor 
te betalen. Er kan maar een de eerste zijn. Technologische 
innovatie is een game of excellence, slechts weggelegd voor 
weinigen.  

Wanneer anderen de innovatie gaan toepassen wordt dat 
door economen diffusie van innovatie genoemd. Dat betekent 
een toepassing die nieuw is voor het bedrijf maar niet 
wereld wijd. Om verwarring met de innovatie zelf te 
voorkomen, noem ik dat liever vernieuwing (renewal). 

Degene die voor het eerst de word processor op de markt 
brengt, innoveert.  De onderneming die zijn elektrische 
schrijfmachines vervangt door word processors innoveert 
niet, maar voert slechts vernieuwing door. 

Wie met de spade blijft werken terwijl de concurrentie 
bulldozers gebruikt, gaat failliet. Vernieuwing is essentieel 
voor alle bedrijven, innovatie slechts voor de enkeling die 
daarvoor de excellentie, en de behoefte om te excelleren,  
heeft: de mindset van Mohammed Ali: I am the greatest.  
Zo’n competitieve bedrijfscultuur kan niet van buiten 
worden opgelegd. De werf Gusto had die cultuur in hoge 
mate doordat de familie Smulders die mindset had. De 
houding: elke technische opgave kunnen wij aan en 
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garanderen dat het werkt in de praktijk. Die instelling viel 
waar te nemen in alle echelons. 

Het prototype van een innovatie moet altijd nog worden 
bijgeschaafd om voldoende gebruikers- en 
productievriendelijkheid te krijgen. Daarvoor is feedback 
van de vloer, ervaringen in de praktijk, essentieel. 
Ontwikkelingsingenieurs moeten daartoe kunnen 
beschikken over een speeltuin voor ingenieurs.  De Gustowerf 
was daarvoor ideaal. Met de sluiting van de werf is voor de 
voormalige Gusto-ingenieurs die hun heil in SBM, MSC en 
Gusto Engineering hebben moeten zoeken, hun speeltuin 
voor ingenieurs feitelijk bij hun klanten komen te liggen. 
Goed luisteren naar de klant  en daar lering uit trekken. 
Maar dat blijft second best. Feedback van de vloer in eigen 
bedrijf is natuurlijker en daardoor effectiever. 

Met de Gustowerf beschikte Nederland over een bedrijf dat 
de excellentie en ambitie had om succesvol het game of 
excellence van innovatie te kunnen spelen. Op zo’n bedrijf 
zou de overheid zuinig moeten zijn in plaats van het om zeep 
te helpen met uiterst simplistische en onrealistische 
argumenten. 

De marktverstorende staatsbemoeienis van Lubbers, 
Molkenboer (en zijn assistent Bosma) getuigt van een 
ongelofelijke arrogantie. Van hun plannen is niets terecht 
gekomen. De RDM zou onderzeeboten gaan bouwen, maar 
toen Taiwan er twee wilde kopen werd de exportvergunning 
geweigerd om China niet voor het hoofd te stoten. Dat was 
meteen de doodsteek voor het bedrijf. Het onzalige plan om  
Verolme Rozenburg om te vormen tot een nationaal offshore 
bedrijf, zo mogelijk onder mijn leiding en mee nemen van 
Gusto ingenieurs, werd al afgeblazen voor het was 
begonnen. De fietsenmaker directeur die (in plaats van mij) 
de leiding zou krijgen, kreeg naar verluid een gouden 
handdruk al voor hij was begonnen. De Schelde zou 
wereldwijd Marine schepen gaan verkopen. Geen enkele 
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verkoop is gelukt. De directie ging tegen haar laatste 
commerciële klant procederen, waarna natuurlijk niemand 
daar nog een schip wilde laten bouwen.  Etcetera. 

De Gustowerf moest dicht, dat stond vast. Kennelijk had de 
trotse houding van het bedrijf de nodige vijanden gemaakt. 
De vaste activa van Smit Kinderdijk waren bij gelijke omzet 
70% hoger dan die van Gusto. Het miniwerfplan –een 
overdekte hal en kranen die grote secties konden tillen- zou 
al een enorme kostenbesparing opleveren. De kosten van de 
werf waren al fors gereduceerd door maatregelen die wij 
hebben kunnen doorvoeren: 

1. Tijd voor tijd regeling in plaats van overwerk 
(besparing in de orde van twee miljoen) 

2. Project managers met grote bevoegdheden in plaats 
van project coördinatoren zonder formele 
bevoegdheden. 

3. Inkoop met werkelijke marktwerking door serieuze 
tweede preferred supplier. 

4. Einde aan diefstal door eigen personeel. 
5. Reguleren van jachtjesbouw van personeel. 
6. Constructieve samenwerking met ondernemersraad en 

vakbonden. 
7. Vermindering van aantal indirecten. 

Daarnaast zou het verbod om orders buiten de offshore te 
verwerven moeten worden opgeheven. Dit verbod en de 
weigering om de absoluut nodige diepte-investering van 20 
miljoen gulden te doen, lieten Gusto geen enkele kans om 
zelfstandig te kunnen overleven. De winst van de laatste 
twee jaar zou al voldoende zijn geweest voor de financiering 
van het miniwerfplan. 

Wie betaalt, bepaalt. Molkenboer consorten beschikten over 
een grote zak geld waarmee zij druk konden uitoefenen op 
IHC om Gusto te sluiten. Uitspraak van Bosma (de 
rechterhand van Molkenboer): Er is altijd wel een goede 
reden om een werf niet te sluiten. De Raad van Bestuur is 
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voor die druk bezweken. Ik kan niet beoordelen of het 
vermijden van een oorlogstoestand met de minister van 
Economische zaken en zijn Staatsecretarus door de 
Gustowerf op te offeren terecht is geweest, want ik ken de 
andere belangen niet die in het spel zijn geweest. 

De kwade genius is ongetwijfeld Molkenboer geweest. Het 
leek er nog even op dat hij in de RSV- enquete het loodje zou 
leggen, maar hij wist zich er onderuit te wurmen. 

Eindresultaat: 

1. Van voormalig RSV is vrijwel niets meer over. 
2. Een kostenpost voor de belastingbetaler van zo’n 8 

miljard gulden. 
3. Gustowerf, onomstreden de indertijd meest 

innovatieve werf van het land, (geforceerd) gesloten. 
4. Onnodige werkeloosheid in Schiedam. 
5. De voormannen van deze rampzalige staatsbemoeienis 

gaan vrijuit (blijkt geen belemmering te zijn om 
premier van het land te worden). 

 

 

 

Lex A. van Gunsteren   Voorhout, september 2017 
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