
‘Innoveren tegen armoede
is handen inde klei’
Creatiefmetbijnaniets—zozou je ‘frugal innovation’ kunnenaanduiden.De Indiaseprofessor
SarandinduBhaduridoetonderzoeknaarde innovatiekracht vandeallerarmsten.Dekomende
twee jaarbezethijdePrinsClausLeerstoel voorOntwikkelingsvraagstukken.

ManonStravens

ekamer vanprofessor SaradinduBha-
duri (42) ophet International Instituteof
Social Studies inDenHaagoogt rustig en
ietwat kaal.Ophet eerste gezicht lijkt het
ookniet demeest dynamischeplekom
onderzoek tedoennaarnut ennoodzaak
vankleikoelkasten,walnootkrakers, lo-
kale thermometers of anderekleinscha-
lige innovaties inontwikkelingslanden.

Maardatdeert de Indiërniet. In zijn
geboortelanddeedBhaduri tien jaar
lang veldwerk in ‘frugal innovations’.
Enige academischeuitwisselingmet
collega-onderzoekers vanhetHaagse
onderwijs enonderzoeksinstituut is dus
meerdanwelkom, laathijmet een vrien-
delijke lachweten.

Eendagna zijn inaugurele redeop
23mei, diehij hield inhetbijzijn van
koninginMáxima,debeschermvrouwe
vandePrinsClausLeerstoel voorOnt-
wikkelingsvraagstukken, isBhaduri
alweerhardaanhetwerk.De leerstoel,
een initiatief vanhet ISS endeUniversi-
teitUtrecht,wordt sinds2003bekleed
door veelbelovendewetenschappersuit
ontwikkelingslanden.Dekomende twee
jaar zal hij als leerstoelhouder zijnken-
nis over opkomendeeconomieëndelen
met collega-wetenschappersuit Afrika
enEuropa.

Frugal innovation is als onderzoeks-
veld relatief nieuw,maarBhaduri heeft
wel iets bijzonders tebieden.Als onder-
zoeker aande JawaharlalNehruUniver-
siteit vanNewDelhi ontwikkeldehij een
scherpoog voornuttige innovaties aan
dekeukentafel, of opde ‘shopfloor’, zo-
als hij zelf noemt. ‘Minimale vernieuwin-
gendieniet in eengroot laboratoriumof
achter eenbeleidstafel zijnuitgedacht,
maar thuis zijn gemaaktdoor gewone
mensen, kleinebedrijfjes of dorps-
gemeenschappen’.

Enbovendien voor, en vooral dóór

deallerarmsten:mensenmetweinig
koopkracht, die goede zorg enonderwijs
ontberenen voorbetereproductenen
diensten zijn aangewezenophuneigen
creativiteit. ‘Hun innovaties ontstaan
indeomgevingwaar zeookgebruikt
worden. Ze lossendanookeerder een
probleemop,dandat zebedoeld zijnom
eennieuwproduct opdemarkt tebren-
gen.Economisch rendement speelt niet
perdefinitie een rol’, vertelt Bhaduri.

Walnootwasser
In India,waar een vijfde vandeéénmil-
jard inwoners onderdearmoedegrens
van tweedollar perdag leeft, barst het
vandit soort ‘grassroots’-innovators. Zo
ontwikkelde een Indiasewalnotenhan-
delaar eenkleinemachinediedenoten
kanwassenenkraken.Daarmeewist hij
zijnhuid tebeschermen tegendechemi-
caliëndiedoorgaans vrijkomenalsdat
werkmetdehandwordt gedaan.

Eenanderontwikkelde eenklimap-
paraat omopeen veiligemanier ko-
kosnoten teplukken indemetershoge
kokosbomendie India rijk is.Het aantal
ongelukkennamzienderogenaf. En in
Bhaduri’s eigengeboorteregio inhet
oosten van India verving een riksja-rij-
derhethout in zijnfietstaxi door ijzer,
waardoorhij zijnpassagiers veel gemak-
kelijker encomfortabeler kon vervoeren.
Momenteel doenBhaduri’s studenten
ondermeeronderzoeknaarhetmaken
vannatuurlijke azijn, eendecenniaoude
traditie inhet land.

Betaalbareproductenontwikkelen
voordeallerarmsten, zowordt ‘frugality’
vaak vertaald.Of:meerdoenmetmin-
der. ‘Maarbreek jenekniet overdie ter-
men’, zowaarschuwtBhaduri. Feitelijk
wil elkeondernemer zogoedkoopmo-
gelijkproduceren, daar is volgenshem
nietsnieuwsaan. ‘In landenmet eengro-

te informele economie,waar eengoed
functionerendearbeidswet ontbreekt en
geenminimumlonenbestaan, kandat
ookbetekenendat je oneerlijke lonen
betaalt.’ Engoedkoopbetekentniet
afdingenopminderekwaliteit.Want
consumentenmet eenkleineportemon-
neehebbenhet geldniet omeennieuw
product te kopenalsde eerste versiehet
na eenmalig gebruikbegeeft.

Dekern van ‘frugality’, dat je inhet
Nederlands zoukunnenvertalenals
‘spaarzaam’, draait omopmaat gemaak-
te vernieuwing, voortkomenduit een
specifiekebehoefte vandekleineontwik-
kelaar, legt dewetenschapperuit. ‘Soms
zie je zehun ideemetplezier uitleggen
aananderen, zonderdat zedaarvoor iets
terug vragen. In ruil daarvoorkrijgen
zebijvoorbeeld feedback,waardoor ze
hunproduct kunnenverbeteren. Enzo
ontstaat een lokaal geaccepteerdekwali-
teitsstandaard.’

Zoontstondookhet idee vande
riksja-rijder, dat door 80%vanzijn col-
lega’s indie streekwerdovergenomen.
Bhaduri: ‘Het gaat omdecreativiteit en
interactiedie zoontstaat, dewijzewaar-
opkenniswordt verworvenen verspreid,
enwatdaarde implicaties van zijn.’Wil
je eenkenniseconomieworden, zoals
India ambieert, danmoet jedit soort
processenopwaardekunnenschatten,
aldusBhaduri.Dat geeft ook inzicht in
wat voordeze groepenbelangrijk is.

Grassroots-innovatiewordtnog tewei-
nig opwaardegeschat, vindtde Indiër.
‘Wezien zeniet eens, vaakomdat zeniet
buitendedorpsgrenskomen.’ Langniet
iedereenheeft deheilige innovatiegraal
inhanden, of de capaciteit omecht ver-
nieuwend te zijn.Maarook isdebril van
ambtenaren, bedrijvenenwetenschap-
persnog te vaakgericht op innovatiesdie
afzet enomzetopleveren, of een tech-

Riksja van ijzer
Een man verving het
hout in zijn riksja
door metaal: meer
comfort. Anderen
kopieerden dit idee

One Laptop Per Child Eetbaar bestek

Het idee van One Laptop Per Child (OLPC) komt van een non-pro-
fitorganisatie die het voor kinderen in ontwikkelingslanden mogelijk
wil maken voor $100 een laptop te kunnen kopen voor onderwijs.

Een simpele manier om de plasticberg in te perken: eetbaar bestek.
Het idee is bedacht door het Indiase bedrijf Bakeys. Het bestek wordt
gemaakt van rijst en graan, heeft drie smaken en lijkt op een cracker.

D
nologischedoorbraakmoeten inluiden.
Bhaduri: ‘Terwijl de effecten vaneen
innovatie in gezondheidof veiligheid
vannet zo eengrotewaarde als inkomen
kunnenzijn.’

Andersomkomende ‘topdown’-ver-
nieuwers vaakmetproductenofdien-
stendie zonderbetrokkenheid vande
doelgroep zijnbedacht. ‘Vervolgens
brekendezewetenschappers erhun
hoofdover alshun ideenietwordt ge-
adopteerd. Endandoenzedeontvanger
al gauwaf als lui en risicomijdend.Die
benaderingmoetbescheidener.’

Menselijke maat
De Indiërbestudeert lieverdemensen
zijnmotivatie achterde vernieuwing,
legt hij uit,maarhij ziet ookhetbelang
vanopschaling enondersteuning van
frugal innovations, zodat zebeschikbaar
komenvoor vele anderen.

Met zijn tweejarige aanstellingmoet
dat ook ingangwordengezet.HetCentre
for Frugal Innovation inAfrica (CFIA),
waaraandePrinsClausLeerstoel voor
Ontwikkelingsvraagstukkennauwver-
bonden is, zit te springenomBhaduri’s
in Indiaopgedanekennis.Dit centrum,
een initiatief vandeUniversiteit Leiden,
deTUDelft endeErasmusUniversiteit,
werkt ondermeer samenmet grotere
bedrijvendie interessehebben inhet
ontwikkelen vaneennieuwegeneratie
betaalbareproductenendiensten, die
geschikt zijn voorde zogeheten ‘basis
vandepiramide’, oftewel deallerarm-
sten.Maardaarvoormoetenzewelweten
wat lokaalwel ofnietwerkt. Bhaduri’s
‘kennisuit deklei’ is danookeenwelko-
meaanvullingopde laboratoriumkunde
vande techneutenenbedrijfseconomen
diebij hetCFIAbetrokkenzijn.

Daarin zit tegelijk eenenormeuitda-
ging,weetBhaduri.Hij kent talloze voor-

beelden vanmisluktepogingen tot op-
schaling,waaronderde eerdergenoemde
walnootkraakmachine.Het Indiase
CentrumvoorNationale Innovatiewilde
eengroteremachinediemeernoten zou
kunnen verwerken.Maarhet gebruikte
materiaal bleekniet geschikt.

Ook ishetmoeilijkfinanciering te
vinden, zo isBhaduri’s ervaring. Banken
willenna twee jaarhun lening terugbe-
taald zien.Enals jehet groterebedrijfsle-
ven inschakelt, hoe zorg je ervoordat de
ontwikkeldeproductenendienstenén
interessant zijn voor export énkunnen
bijdragenaaneenbeterbestaan voorde
kleine consument?

Frugal innovation vereist eenandere
mindset vanbedrijven enoverheden.
‘Wil je grassroots-vernieuwersbetrekken
bij onderzoekenontwikkeling, danmoet
jeplanniet gebondenzijn aaneenbe-
paalde tijdspanneof vooraf vastgestelde
resultaten’, aldusBhaduri. ‘Bovendien
moet jeflexibel enopen zijnomhun
maaksels te verbeteren, inplaats van ze
meteenaf te schieten.Enerniet voor te-
rugdeinzen jehanden vies temaken.’

Eénding is gunstig: alle beloften van
bedrijven rondmaatschappelijk verant-
woordondernemenbiedeneenperfecte
ingang voordearme innovator.Ookpast
frugal innovationgoed inoverheidspro-
gramma’s voor armoedebestrijding.

Enwellicht kandekleine innovator
ookhetWesten inspireren, oppertBha-
duri. ‘Massaproductie voldoetnietmeer
aandewensen vandeconsumentdie
opmaat gemaakteproductenendien-
stenwil.Wewillen eeneconomiedie
beantwoordt aanonze specifiekekwali-
teitseisen. Frugality biedtdaardegoede
voorwaarden voor.’

Manon Stravens is redacteur
vanHet Financieele Dagblad.

Niet betrokken
Topdown-innovators
komen vaak met
zaken die zonder een
betrokken doelgroep
zijn bedacht

Walnotenpelmachine A Liter of Light

Verkoper Mushtaq Ahmad Dar uit Jammu & Kashmir bedacht een
machine die walnoten kan wassen en kraken. Daarmee wordt de huid
beschermd tegen chemicaliën die vrijkomen bij pellen met de hand.

A Liter of Light is een beweging die duurzaam en gratis licht wil bie-
den voor eenvoudige huizen. Een plastic fles met water en bleek
wordt in het dak gezet en verlicht, met behulp van zonlicht, de kamer.
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Frugal of goedkoop?
Indiërskunnenkiezenuit
allerlei goedkope smartpho-
nes, zoalsdeFreedom251en
deDocossX1.Applehooptde
Indiasemarkt te veroveren
metgoedkope tweedehands
iPhones, zobleekbij een re-
centbezoekvanApple-ceo
TimCookeaan India.
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