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'Open source collaboration': de innovatie van nu?
maandag, 16 april 2007 - 12:29

Als we vandaag de dag het woord innovatie in de mond nemen, bedoelen 
we in veel gevallen een verbetering van een al bestaand product. Daar is 
niets mis mee, zolang we maar erkennen dat innovaties wat anders zijn. 

Dan heb je het over bijvoorbeeld 'open source collaboration', een innovatie die de 
grondslag onder het bestaande bedrijfs- en productiemodel wegslaat. 'Open 
source collaboration' biedt het eerste industriële model dat écht gebaseerd is op
technologie, waarbij de innovatie niet zit in het product, maar in de methode van 
ontwikkeling. Geert-Jan van Bussel* praat ons bij en legt gelijk uit welke rol de 
Gates Foundation speelt in de ontwikkeling van 'open source collaboration'. 

Door Geert-Jan van Bussel
 
Tegenwoordig is blijkbaar ieder nieuw (of vernieuwd) product innovatief, is iedere 
nieuwe (of vernieuwde) ontwikkeling innovatief en is iedere upgrade van een
besturingssysteem een innovatie van jewelste. Onze eigen overheid verstrekt 
talloze subsidies aan 'innovatieve' projecten die bijna altijd technisch van aard zijn 
en vooral gericht zijn op productontwikkeling. Innovatie is een hypeterm 
geworden, gedevalueerd door een decennium van managementseminars en 
handboeken. Innovatie is in het dagelijkse spraakgebruik eigenlijk een synoniem 
geworden voor alles wat 'vernieuwd' of 'verbeterd' is.

In een rapport van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) uit 2006 
wordt een aantal gemeenschappelijke karaktertrekken genoemd die op iedere 
innovatie van toepassing zijn. Achtereenvolgens stelt het MIT dat innovatoren:
 

Niet terugschrikken voor het maken van fouten;
Zich ervan bewust zijn dat geleerd kan worden van mislukkingen en dat 
'mislukte' technieken later voor andere doelen kunnen worden gebruikt;
Zich ervan bewust zijn dat innovatie het vereist om in experimentele domeinen 
te werken waar mislukking voor de hand ligt;
Nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt in een groot scala van disciplines;
Open staan voor experimenten met hun producten door andere partijen in de 
markt;
Erkennen dat een nuttige innovatie robuust, flexibel en aanpasbaar is;
Een behoefte herkennen waarvan het publiek niet weet dat het die heeft;
Ervan houden producten te maken die van onmiddellijk nut zijn voor de eerste 
gebruikers.

Op basis van deze karaktertrekken zijn de meeste 'innovaties' van vandaag de 
dag geen 'innovaties', maar eerder verbeteringen van een product, of soms zelfs 
een 'nieuwe schil om een oude doos'. Oude wijn in nieuwe zakken dus. Waar 
overigens niets mis mee is zolang we maar erkennen dat innovaties wat anders 
zijn. Wereldschokkende vernieuwingen. Nieuwe producten of ontwikkelingen die 
er gisteren niet waren. Waarbij een patent niets zegt over het feit of er al of niet
een innovatie mee beschermd wordt. Soms wel. Vaak niet. Laten we met dat in 
het achterhoofd eens naar het 'innovatieve' Microsoft Vista kijken. Beter dan wat 
Microsoft ooit gemaakt heeft, zo wordt gezegd. 

Is Vista vernieuwend genoeg om een innovatie genoemd te kunnen worden? 
Kortweg: nee. De driedimensionale mogelijkheden waren er in Linux al maanden 
eerder (denk aan 'Looking Glass' van Sun, platformonafhankelijke 
driedimensionaliteit). Bij OS/X van Apple zelfs al jaren eerder. De zo sterk 
benadrukte beveiligingsmaatregelen zijn op zichzelf niet nieuw, op kleine
uitzonderingen (die voortborduren op oplossingen uit het verleden) na. In OS/X, 
BSD, Linux en specifieke beveiligingssoftware, waren die al lang geïntegreerd. De
schaal echter waarop al deze verbeteringen in Vista zijn doorgevoerd is (voor 
Microsoft) ongekend. Voor Microsoft Office geldt hetzelfde. Hoe mooi en slim de 
andere 'look and feel' ook is, het is een verbetering van het al bestaande. Mooi. 
Netjes. Maar geen innovatie. Wel verbetering. En qua beveiliging was dat ook 
hard nodig....

Maar Microsoft is wel degelijk een innovatief bedrijf. Die innovativiteit zit niet in 
het productenscala. De werkelijke innovatie die Microsoft gebracht heeft en 
waarmee het de markt heeft veroverd, is de geniale selectie en kopiëring van
bestaande, succesvolle en aantrekkelijke functionaliteiten, de verbetering en 
aanpassing ervan tot een Microsoft-product en daaraan gekoppeld een briljante 
marketing. Die combinatie van marktselectie, productontwikkeling en marketing 
was ongekend toen Microsoft deze introduceerde. Die aanpak is, zoals met iedere 
vernieuwing het geval is, op grote schaal nagevolgd. Het is deze marktbenadering 
die een innovatie is. Voorzien van alle MIT-kenmerken. Toch krijgt Microsoft 
nauwelijks lof toegedeeld daarvoor. Integendeel. Veel van de (vaak terechte) 
kritiek op het bedrijf is een rechtstreeks gevolg van haar innovatieve wijze van 
marktbenadering....

Microsoft's innovatie bleef door de productgerichtheid van het innovatiedenken 
welhaast onopgemerkt. Zijn we ons wél bewust van de innovatie die zich nu onder
onze neuzen voordoet? Een innovatie die de grondslag onder het bestaande 
bedrijfs- en productiemodel wegslaat? Dat deze innovatie, 'open source 
collaboration', zich met rasse schreden verbreidt buiten haar bakermat? En dat 
alle MIT-karaktertrekken van innovatie hierop van toepassing zijn?

Software-ontwikkelingsmodel

LIVRE?

Livre biedt een frisse kijk op 
open, vrije en duurzame 

ICT innovatie.
 

LAATSTE FORUMPOSTS

feisty fawn
ftpen
motie tweede kamer
Code-vretende vision...
Vista: voor- en nade...

LAATSTE DOWNLOADS

Software, Open U!
OpenMagazine 3, augu...
XBRL (eXtensible Bus...
Factoren die de keuz...
(BB)Animatie - Real ...

GOLDPARTNERS

 
Erik van Gils 

 

MEDIAPARTNERS

Computertaal 
MozBrowser 

LIVRE FLYER

 
Zet 'm op je site of print 'm 

uit! (A4, PDF)

(Advertentie)

 Prijsvergelijking 
reviews over: computer, beamer,

LCD TV, iPhone en mobiele 
telefoon

Zoeken...



Livre - Open, Vrij en Duurzaam - 'Open source collaboration': de innov... http://www.livre.nl/achtergronden/internet/open-source-collaboration-...

2 van 3 17-4-2007 8:46

SELF
Peter Sloep
Studio ICT

Syntens OASE 
Kees Vendrik (TK, GL)

Vi@frica
Ruben van Wendel de Joode

Alex van der Wolk

'Open source collaboration' is groot geworden als een 
software-ontwikkelingsmodel. Samenwerking die 'open' staat voor iedereen. De 
'source', de broncode, wordt vrijelijk gedeeld. Of, zoals het fraai is beschreven: 
'Open source harnesses the distributive powers of the Internet, parcels the work 
out to thousands, and uses their piecework to build a better whole - putting 
informal networks of volunteer coders in direct competition with big corporations'. 
In deze beschrijving is de essentie van 'open source collaboration' gevangen: de 
samenwerking van deskundigen op vrijwillige basis voor het oplossen van een 
probleem op basis van een interactieve, via Internet communicerende community, 
en op basis van transparantie van de bron(nen) gebruikt om de oplossing te 
genereren. 

De ultieme combinatie van een methode ('collaboration'), strategie ('open source') 
en een technologie (internet) is de innovatie waar het om gaat. Ook hier gaat het 
niet om het product! Het gaat om de wijze waarop, met behulp van een 
communicatietool, massale gedecentraliseerde problemen van allerlei aard worden 
opgelost. En wel door vrijwillige, met elkaar samenwerkende 'communities' waar 
individuele personen, maar ook bedrijven, onderdeel van kunnen uitmaken. 
Waarbij vervolgens de wijze waarop de producten zijn gerealiseerd en de bronnen 
die daarvoor zijn gebruikt, transparant zijn en vrijelijk door iedereen zijn te 
gebruiken. 

'Open source collaboration' is een andere manier om producten te maken en 
problemen op te lossen. In veel gevallen blijkt het een betere productiewijze te 
bieden. Beter omdat bestaande methoden niet snel genoeg zijn, niet ambitieus 
genoeg zijn en geen oog hebben voor de potentie van collectieve samenwerking. 
'Open source collaboration' exploiteert de netwerkmogelijkheden die het Internet 
biedt op een geniale wijze. Het is niet alleen 'peer-to-peer sharing'; het is
producéren via P2P. 'Open source collaboration' biedt het eerste industriële model
dat écht gebaseerd is op technologie.

Open source-equivalent
Het is niet verwonderlijk dat de methode in eerste instantie ingang gevonden 
heeft bij software-ontwikkeling. De impact daarvan op het werken van mensen is 
dagelijks te bespeuren. Zo werkt het grootste deel van de webservers op Apache
en zijn Linux-servers niet onbekend binnen informatie-infrastructuren. Er is voor 
iedere functionaliteit wel een open source-equivalent te vinden. Thunderbird voor 
mail, Firefox voor internet browsing, Blender en Jahshaka voor 3D-ontwerp en 
-animatie, Didactor en Moodle als leeromgevingen, MediaWiki voor 
wiki-omgevingen, GIMP en InkScape voor het bewerken van foto's, Joomla! en 
MMBase voor content management, OpenOffice.org, StarOffice en KOffice als 
kantoorautomatisering, Pidgin (voorheen Gaim) en Trillian voor chat en instant 
messaging, SASL voor zware netwerkbeveiliging, Alfresco voor document- en 
recordsmanagement, Xinco voor documentmanagement, Python en PHP als 
programmeertalen, MySQL als DBMS, FreeMind voor mindmapping, PDF Creator
voor het maken van PDF-bestanden en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. 
Voor ieder wat wils. En zoals gezegd: de innovatie zit niet in het product, maar in 
de methode van ontwikkeling. 'Open source collaboration' wordt dan ook veel 
breder ingezet. 

'Open source collaboration' is, via de Creative Commons, ook toegepast op andere 
media dan computerprogramma's. OpenCola is een open source alternatief voor 
Coca-Cola en Pepsi. Wikipedia en Wiktionary zijn open content initiatieven op 
open source basis, net als Project Gutenberg en de World eBook Fair. In de 
farmaceutische wereld vormen het Tropical Disease Initiative, Institute for One 
World Health en het Drugs for Neglected Diseases Initiative voorbeelden van de 
methode. Biologen gebruiken 'open source collaboration' in het E.coli Genome 
Project. Er bestaat open source in de ontwikkeling van computer hardware (Sun's 
OpenSPARC TI processor). NASA heeft de methode geaccepteerd als onderdeel 
van haar Mars-project, waarbij vrijwillige 'clickworkers' de miljoenen kraters op de 
'rode planeet' identificeren en uiteindelijk een kaart van de planeet te maken. Er 
zijn projecten in design (Open Design Alliance), journalisme (collaborative writing, 
annotative reporting), filmproductie ('Elephant's dream') en voor allerlei 
filantropische initiatieven. 

Bill Gates
Misschien wel de meest in het oog vallende adept van open source processen is 
Bill Gates met de Gates Foundation. Zeker na de schenking van de miljarden van 
Warren Buffett was het enigszins ironisch om Bill Gates over 'open source 
collaboration' te horen spreken: 'It is about bringing scientists together around a 
table and generating ideas about solving problems, without worries about money 
or who owns the ideas'. In een notedop het open source proces: concentreer op 
een probleem, bedenk een oplossing, vorm een community om dat te doen, en 'to 
hell with patents'. 

Die laatste woorden zijn van mij, niet van Gates. Maar deze meest 
onwaarschijnlijke van alle open source adepten doet een belangrijke stap: hij 
maakt zich tot kampioen van iets dat steeds meer maatschappelijke betekenis 
begint te krijgen. De miljarden van de Gates Foundation maken 'open source 
collaboration' een maatschappelijk item van belang. Een werkelijke innovatie! Het 
ziet er naar uit dat de wereld als gevolg daarvan sneller zal veranderen dan welke 
open source adept ook ooit kon bevroeden....

* Geert-Jan van Bussel is directeur van Van Bussel Document Services in 
Helmond en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Geert-Jan van 
Bussel zal de lezer iedere twee maanden actuele zaken over content- en 
document management (in combinatie met of in relatie tot) innovatie, open 
standaarden en open source software voorschotelen.

Commentaar (2) >>

Geen lof voor Microsoft
geschreven door een gast on april 16, 2007

Geert-Jan, begrijpt niet waarom Microsoft zo weinig lof ontvangt voor haar
innovatieve marktbenadering. 
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Tja, over het algemeen wordt het niet gewaardeerd als je je concurrenten met 
behulp van je monopoliepositie uit de markt drukt. Dit is in elk geval terecht het 
beeld dat bij heel veel mensen is blijven hangen rond Microsoft. Het aanbod van 
Microsoft was niet echt vernieuwend, ook andere besturingssystemen leverde 
pakketten die goed integreerde (om maar een voorbeeld te noemen)! Je mag 
het dan ook best innovatief noemen hoe ze markt hebben benaderd, maar op lof 
moet je dan volgens mij niet rekenen. Het zal ook niet vlug een trend worden, 
niet iedereen heeft de kans als monopolist anderen uit de markt te drukken 
(hoewel je enkele jaren terug nog dit soort trekken bij KPN zag).

Gr. Martijn Bos 

Lof voor Microsoft
geschreven door een gast on april 16, 2007

Dag Martijn.
Bedankt voor je reactie(s). Ik begrijp die volledig. Waar het om gaat is dat 
Microsoft's koppeling van kopiëren, verbeteren en vermarkten een innovatie
was. Dat het bedrijf vervolgens op allerlei geoorloofde en ongeoorloofde wijzen 
concurrenten van de markt joeg (jaagt) en op die wijze er in slaagde (samen 
met haar wijze van marktbenadering) een feitelijk monopolie te creëren, is in
mijn optiek verwerpelijk. Die werkwijze is in de Amerikaanse business wereld 
geen uitzondering. Voorbeelden genoeg. Waar ik op doelde met 'geen lof 
ontvangen' is het feit dat Microsoft's 'innovatie' veelal niet wordt herkend, maar 
ondertussen wel door vele marktpartijen wordt nagevolgd. Ik wilde met het 
voorbeeld aangeven dat Microsoft's innovatie heel ergens anders ligt dan veelal 
wordt beweerd. 
Vr. gr. Geert-Jan van Bussel 
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