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1. lnleiding 
Voor U ligt deelrapport Ill van het project Midden- en kleinbedrijf, lnnovatie, Netwerken en Technologiebe
leid (kortweg MINT). Dit onderzoek maakt deel uit van het project "Naar een technisch-economische 
netwerkgemeenschap'1

• Dit onderzoeksproject is erop gericht het functioneren van techno-economisch 
netwerken in een langlopend project in kaart te brengen. 
In het MINT-onderzoek wordt gezocht naar kenmerken van bestaande industriele netwerken voor een 
specifieke regio, namelijk de regio Zuidoost Noord-Brabant. De resultaten van het MINT-onderzoek 
warden beschreven in vier deelrapporten, die handelen over de volgende onderwerpen: 
- de economische prestaties van de industrie in Zuidoost-Brabant; 
- innovatiepatronen in de industrie in Zuidoost-Brabant; 
- strategisch beleid in Zuidoost-Brabantse bedrijven; 
- de industrie in Zuidoost-Brabant en het techno-economisch netwerk. 

2. Een conceptueel kader voor strategie en de vraagstelling 
In dit conceptueel kaderwordt het onderwerpvan deelrapport Ill weergegeven. Het betreft het strategisch 
beleid in samenhang met de bedrijfsomgeving, bedrijfsprocessen. Dit conceptueel kader dient ertoe om 
de belangrijkste begrippen in dit onderzoek te benoemen en verder toe te lichten. De voor dit deelrapport 
belangrijke begrippen zijn in de onderstaande figuur ingekaderd en zullen hierna warden toegelicht2

• 

Netwerl<-
vormlng 

~ I ·~ 
t7I I Strategie r .... E 

i lnnovatie- -- (proces) -
~ I -

-

Bedrijfs· 
processen 

Figuur 1: Een conceptueel model van de onderzochte verbanden in het MINT
onderzoek 

Elke onderneming kan warden gezien als een input-throughput-output proces. De invloed van de 
bedrijfsomgeving komt op twee punten naar voren. Enerzijds aan de inputzijde, waaraan de 
onderneming hulpbronnen ('resources') ontleend, zoals technologie, kennis, arbeid of kapitaal. Anderzijds 
aan de outputzijde ('marktomgeving'), waarin de onderneming haar produkten en/ofdiensten afzet. Zowel 
de resource- als de marktomgeving kunnen bepaalde eigenschappen hebben. In de literatuur warden 
onder meer de volgende genoemd: turbulent of stabiel, vijandig of vriendelijk, heterogeen of homogeen, 

2 

Voor geTnteresseerden is er een uitgebreide beschrijving van het onderzoek met een lijst van publicaties beschikbaar. 

Voor een volledige toelichting van dit model verwijzen wij de lezer naar : Meeus, M. T.H. , Oerlemans, L.A.G. (1993) 
Economische Prestaties van het lndustriee/ MKB in Zuidoost-Brabant. Dee/rapport I van het MINT-project, TUE, Faculteit 
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, p. 6 - 9. 

© Meeus & Oerlemans, 1993. 2 



complex of eenvoudig. In dit onderzoek wordt gewerkt met het concept omgevingsdynamiek dat aangeeft 
hoe en in welke mate de inputfactoren en outputfactoren stabiel zijn of veranderen.3 

Het concept 'bedrijfsprocessen' geeft in algemene zin het voortbrengingsproces weer. De variabelen 
die zullen worden gebruikt om bedrijfsprocessen te typeren kunnen in feite beschouwd worden als 
bedrijfskenmerken. lndiceringen voor het concept bedrijfsprocessen zijn o.a. : 
- aard van de produkten; 
- de produktiestructuur van het bedrijf. 
Een (bedrijfs)strategie is een specifieke combinatie van beslissingen die tot doel heeft een bepaalde 
doelstelling te realiseren. De Vereniging van Strategische Beleidsvorming omschrijft 'strategie' als volgt: 

'Het expliciet vaststellen van de doeleinden van de organisatie, alsmede het aangeven van de 
wegen waarlangs en de voornaamste middelen waarmee de organisatie zal trachten haar doe/en 
te verwezenlijken.' 

In dit rapport zal niet worden ingegaan op doelstellingen. Onze aandacht gaat vooral uit naar de wijze 
waarop bedrijven omgaan met ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving. In lijn met Khandwalla en Metcalfe4 

beschouwen wij het organiseren van strategie als het creeren van voorzieningen om omgevingsonzeker
heid hanteerbaar te maken. Het uitgangspunt daarbij is dat de onzekerheid die de economische 
bewegingen in de bedrijfsomgeving voortbrengen voor een bedrijf dient te worden gereduceerd om 
daarmee de continu"ileit van de onderneming te garanderen. 
Deze taak is een van de belangrijkste directietaken: 
- Men dient alert te zijn op de consequenties die veranderingen in de omgeving van het bedrijf kunnen 

hebben zowel voor gestelde doelen als voor de weg waarlangs men deze doelen wenst te bereiken; 
- Een directie dient tijdig beleidswijzigingen aan te brengen indien de gewijzigde omstandigheden dit 

noodzakelijk maken.5 

Strategische acties bestaan uit keuzen6 van de bedrijfsleiding. Gegeven de principieel beperkte informatie 
over de actuele en toekomstige markt-, technologische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen 
zijn dergelijke strategische keuzen vaak moeizaam tot stand gekomen en dragen ook na welbewuste 
afweging een grote mate van onzekerheid in zich. Vandaar ook dat strategische acties een grote 
verscheidenheid aan maatregelen tonen. Ze kunnen strikt betrekking hebben op de wijze waarop het 
bedrijf 'input' betrekt, de wijze waarop deze input wordt getransformeerd en op de wijze waarop de 
output naar afnemers wordt gebracht. Meer en meer wordt echter duidelijk dat de optiek: wat kan een 
bedrijf zelf doen in termen van mensen opleiden, goedkoper inkopen, efficienter produceren, gerichtere 
marketing etc. niet altijd afdoende is. Particuliere strategieen zoals deze worden dan vervangen door 

3 

4 

5 

6 

Dit concept is afgeleid van: 
Duncan, R.B. (1972) Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty, in: 
Administrative Science Quarterly, vol. 17, nr. 3. 
Zaltman, G., Duncan, R. (1977), Strategies for planned change, New York, Wiley and Sons. 

We ve1Wijzen hier naar: 
Khandwalla, P.N. (1972) Environment and its impact on the organization. In: lntemational studies of management and 
organization II (1972), p . 297-313. 
Metcalfe, J.L. (1974) Systems models, economic models and the causal texture of organizational environments: an 
approach to macro-organization theory. Human Relations 27: 639-663. 
Metcalfe, L., McQuillan, W. (1977) Managing turbulence. In: Nystrom, P.C., Starbuck, W.H. (eds.) (1977) Prescriptive 
models of omanization. Amsterdam: North Holland. p. 7-23. 

Greverink, J. (1984) Is een directie schuldig aan het in moei/ijkheden geraken van een bedrijf. In: Nieuwenburg, C.F.K. 
e.a. {1984) Bedrijven in moeilijkheden 1984. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 

Child, J. (1972) Organizational structure, environment and performance: the role of strategic choice. Sociology 6: 1-22. 
Schreyi)gg, G. {1980) Contingency and choice in organization theory. Organization Studies 1/4:305-326. 
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collectieve strategieen waarin samenwerken het adagium is7
. De hausse aan literatuur over co-makership, 

over toeleveren en uitbesteden en over netwerken8 maken duidelijk dat dit een belangrijk punt is. 
De concepten die daarbij gebruikt warden zijn echter veelal nieuwer dan de fenomenen waarop zij 
betrekking hebben. Elk handboek organisatiekunde bevat begrippen omtrent samenwerking zoals: 
- Parallellisatie of horizontale samenwerking: activiteiten uitverschillende bedrijfskolommenworden door 

een bedrijf beoefend. De motieven hiervoor zijn: beperken van concurrentie, streven naar effectievere 
benutting van organisatorische infrastructuur (synergie). De logische tegenhanger hiervan is 
specialisatie dat wil zeggen dat branchevreemde activiteiten warden afgestoten. 

- lntegratie of verticale samenwerking: activiteiten uit een voorafgaande of volgende fase in de 
bedrijfskolom warden overgenomen. Dit wordt achterwaartse respectievelijk voorwaartse integratie 
genoemd. Het motief hierbij is veelal het verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers of 
afnemers in een andere schakel in de bedrijfskolom. Differentiatie is de tegenhanger van integratie: 
men stapt over naar een andere branche en stoat oude activiteiten af. 

Daarnaast is er nag het onderscheid tussen de volledige samenwerking (fusie of overname) en de 
onvolledige samenwerking bijvoorbeeld in de vorm van kartels of joint ventures. 
Met name in de jaren tachtig zijn specialisatie en differentiatie veel voorkomende fenomenen. Door 
scherpere concurrentie is het onmogelijk gebleken om in alles tegelijk de beste te zijn en te blijven. Wat 
heeft geleid tot onder andere de 'back to the core business' strategie. 
De doelstelling van dit rapport is inzicht verschaffen in de stand van zaken omtrent de aard en inhoud 
van strategische acties en de mate waarin die zijn afgestemd op de ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving 
van de industrie in Zuidoost-Brabant. 
De vraagstellingen in dit deelrapport zijn nu als volgt: 
1 In welke strategische positie bevinden bedrijven zichzelf in 1988 en in 1992? (par. 4.2) 
2 Welke strategische acties hebben bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant de afgelopen vijf jaar 

ondernomen? (par. 4.3) 
3 Kunnen er groepen bedrijven word en ge"identificeerd die dezelfde combinaties van strategische acties 

hebben ondernomen? (par. 4.4) 
4 In hoeverre hangen deze acties samen met bedrijfskenmerken? (par. 4.5) 
5 In hoeverre hangen de strategische activiteiten samen met de veranderlijkheid in de bedrijfsomgeving? 

(par. 4.6) 

3. Enkele opmerkingen met betrekking tot tabelindelingen en statistische uitspraken 

lndeling in bedrijfsklassen. 
Om de vergelijkbaarheid van de gegevens te waarborgen is ervoor gekozen om te werken met een 
indeling op basis van de Standaard Bedrijfs lndeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Het steekproefkader dat daarvoor werd gebruikt is afkomstig van de Vereniging van Kamers van 
Koophandel in Woerden. · 
In dit onderzoek wordt gewerkt met de volgende SBl-codes en deze zullen in tabellen, grafieken en 
figuren als volgt warden aangeduid: 

7 

8 

Euser, L., Wissema, J.G. (1989) Samenwerking als strategie bij technologische innovatie, Economisch Statistische 
Berichten. 74 (3736): 1211-1215. 
Hagedoorn, J. (1990) Samenwerking bij produktie en innovatie. Theorievorming en analyse. Tijdschrift voor politieke 
economie. 1:17-39. 

In dit dee/rapport komt het verband tussen strategie en netwerken niet aan de orde. Er wordt hier geinventariseerd in 
hoeverre bedrijven in hun strategie de nadruk Jeggen op bepaa/de vormen van samenwerken. 

© Meeus & Oerlemans, 1993. 4 



Tabel 1: Aanduiding van in dit onderzoek gehanteerde comblnatle van bedrijfsklassen. 

SB I-code aangeduid als: 

- SBl-code 21, 22: de voedings- en genotmiddelen industrie Voedingsindustrie 
- SBl-code 22-24: de textiel/confectie, schoen- en lederindustrie T extiel /kleding/ schoen 
- SB.I-code 25 en 32: hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie Hout/bouwmaterialen 
- SBl-code 26 en 27: de papierwaren- en grafische industrie Papier /grafische ind. 
- SBl-code 29 en 31: aardolie-, de chemische en kunststofver- Chemie/kunststoffen 

werkende industrie 
- SBl-code 33 tot en met 37: de basismetaal, de metaalproduk- Metaalindustrie 

ten, machine- de elektrotechnische en transportmiddelen 
industrie 

- SBl-code 38 en 39; overige industrie Overige industrie 

Op enkele plaatsen in dit deelrapport wordt tevens nog een onderscheid gemaakt tussen 'traditionele' 
en 'moderne' industriele bedrijvigheid. Tot de traditionele industrie behoren de eerste vier van de 
hierboven onderscheiden bedrijfsklassen. De bedrijfsklassen chemische en kunststofverwerkende 
industrie, metaalindustrie en overige industrie worden tot de categorie 'moderne' industrie gerekend. 9 

lndeling in grootteklasse werkzame personen 
Het onderzoek richt zich primair op het zogenaamde midden- en kleinbedrijf (MKB). Onder het MKB wordt 
in dit verband verstaan alle bedrijven met minder dan 100 personeelsleden in dienst. Hierbij omvat het 
kleinbedrijf, bedrijven met minderdan 10werknemersen het middenbedrijfondernemingen mettenminste 
10 en ten hoogste 99 werknemers. Het grootbedrijf omvat bedrijven met 100 of meer werknemers. In 
de tabellen met betrekking tot de grootteklasse werkzame personen wordt de volgende indeling 
gehanteerd. 

Tabel 2: lndeling van bedrijven naar grootteklasse 

< 10 w.p.: 
- 10 tot 20 w.p.: 
- 20 tot 50 w.p.: 
- 50 tot 100 w.p.: 
- 2: 100 w.p.: 

bedrijven met minder dan 1 O werkzame personen; 
bedrijven met tenminste 10 en ten hoogste 19 werkzame personen; 
bedrijven met tenminste 20 en ten hoogste 49 werkzame personen; 
bedrijven met tenminste 50 en ten hoogste 99 werkzame personen; 
bedrijven met 100 of meer werkzame personen. 

Uitspraken over verschilfen tussen groepen 
Op verschillende plaatsen in de tekst worden twee of meer groepen (bijvoorbeeld de bedrijfsklassen) 
met elkaar vergeleken. Steeds als er in de tekst sprake is van 'duidelijke', 'belangrijke' of 'aanzienlijke' 
verschillen wordt hiermee bedoeld dat de verschillen tussen de groepen statistisch significant zijn. 
Doorgaans worden de analyseresultaten als volgt beschreven. Eerst geven we een frequentieverdeling 
van de scores van de hele respondentgroep op de betreffende variabele, daarmee krijgen we een zeer 
algemeen beeld voor de regio. Om eventuele problemen of positieve punten nader te kunnen identificeren 
per variabele worden de scores op de betreffende variabele vervolgens vergeleken naar grootteklasse 
werkzame personen en bedrijfsklassen. Daarna wordt er een vergelijking gemaakt voor de scores op 
betreffende variabele tussen het grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf en voorzover van toepassing 
tussen de traditionele en moderne industrie, innoveerders en niet-innoveerders en produkt- en 
procesinnoveerders. 
De t-toets is hierbij gebruikt om te toetsen of de gemiddelden voor twee groepen van een interval of ratio 
geschaalde variabele als dan niet van elkaar verschillen. lndien de variabelen van ordinaal niveau zijn, 
wordt de zogenaamde Kruskal-Wallis (oneway-anova) toets gebruikt. Overige analyses die perdeelrapport 
warden gemaakt zullen daarin steeds apart worden toegelicht. 

9 Dit onderscheid is gebaseerd op de idee dat in de traditionele bedrijfklassen de meeste produkten zich bevinden aan 
het eind van de produkt-/evenscyclus, terwijl de produkten voortgebracht in de moderne industrie zich vee/al in een 
vroeger stadium van de produkt-levenscyclus bevinden. 

© Meeus & Oerlemans, 1993. 5 



4. De resultaten 

4.1. lnleiding 
In deel I kwamen we tot enige conclusies omtrent de economische performance van de industrie in 
Zuidoost-Brabant. 
- Bijna 24% van de bedrijven zegt in 1992 verlies te hebben geleden. 
- Er is sprake van een aanzienlijke daling van het percentage winstgevende bedrijven wanneer het 

boekjaar 1991 met 1992 wordt vergeleken. Met name de chemie en de kunststofverwerkende industrie 
en de metaalindustrie zijn hierbij de grote verliezers. 

- De groeivoet van de omzet tussen 1987 en 1992 blijkt voor ruim driekwart van de bedrijven positief. 
Ruim veertien procent blijkt te maken te hebben met een omzetdaling. De bedrijven met een 
omzetdaling zijn vooral te vinden in de metaalindustrie en de hout-/meubel-/bouwmaterialenindustrie. 

- Zo'n 31% van de industriele ondernemingen kent in de periode 1987-1992 een stabiele of negatieve 
werkgelegenheidsontwikkeling. Ongeveer 22% realiseert een arbeidsplaatsengroei van maximaal 5%, 
terwijl 47% van de respondenten het aantal arbeidsplaatsen met meer dan 5% ziet groeien. 

Gegeven dit toch problematische beeld van de regionale economische ontwikkeling is de vraag zonder 
meer gerechtigd hoe bedrijven nu hun eigen strategische positie zien en welke acties men de afgelopen 
jaren heeft ondernomen. Is men actief genoeg geweest of zijn er verbeteringen gewenst in de strategisch 
hoek, dat is de vraag waarmee we ons in het vervolg bezig zullen houden. 

4.2. Strategische positie van 1988 en 1993 vergeleken 
Een van de problemen waar bedrijven mee te maken krijgen is dat continue groei en expansie vrijwel 
onmogelijk is. Om ons heen zien we tal van bedrijven die gedwongen werden om in te krimpen of minder 
groeien. De strategische positie is een indicator waarmee de strategie, die een bedrijf vol gt, in hoofdlijnen 
wordt gekenschetst. Bij de meting van de strategische positie is de volgende methode10 gebruikt. Aan 
alle respondenten is gevraagd aan te geven of ze in 1988 en 1992 zich bevonden in: 
1. een bezuinigingsfase: dat wil zeggen dat er sprake is van bewuste vermindering van activiteiten; 
2. een stabilisatiefase: dat wil zeggen dat er geen sprake is van ingrijpende veranderingen in activiteiten; 
3. een groei-fase: dat wil zeggen dat men streeft naar bewuste uitbreiding van de activiteiten. 
De vraag is nu in welk stadium de bedrijven in Zuidoost Brabant zich bevinden? Groeien, stabiliseren 
ze of is er sprake van inkrimpen van activiteiten. In onderstaande figuur wordt het antwoord gegeven. 

10 

%-bedl1jven 
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70 

65 
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55 
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5 
Q.l__lLLL:LJ. 

bezulnlglng stablllsalle groel 

Legenda 

~ 1988 

1!11992 

atrateglsche posltle 

Flguur 2: Een vergelljklng van de strateglsche posltle van de lndustrle In 
1988 en 1992 

Hierbij baseren wij ons op: 
Glueck, W.F. (1980) Business po/icv and strategic management. New York: McGraw-Hill Book Company. 
Vergelijkbare operationalisering van het concept 'strategische positie' kan men aantreffen bij: 
Lee, H.J. van der, Moed, J., Dierckxsens, M.J.B.L. (1987) Strategisch management. Alphen a/d Rijn: Samsom Uitgeverij. 
Wheelen, T.L., Hunger, J.D. (1983) Strategic management and business po/icy. Reading: Addison-Wesley. 
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Dit plaatje spreekt boekdelen voor wat betreft de mate waarin de economische situatie zich heeft 
verslechterd in de afgelopen vijf jaar. Het percentage bedrijven dat de activiteiten uitbreidde (groeiers) 
is verminderd van 69% naar 32. 7%, terwijl het percentage stabiliseerders (gelijke omvang van activiteiten) 
steeg van 25.5% naar 57.1 %. Het percentage bedrijven dat activiteiten verminderde (bezuinigingsfase) 
groeide van 5.5% naar 10.2% van de populatie. 

Vanuit een regionaal economisch perspectief is er de vraag hoeveel bedrijven een positieve ontwikkeling 
doormaken en hoeveel bedrijven een negatieve ontwikkeling doormaken? 
Negatieve ontwikkeling zien wij als: 
- bedrijven die in 1988 groeiden en in 1992 stabiliseren dan wel bezuinigen; 
- bedrijven die in 1988 stabiliseren en die in 1992 bezuinigen; 
- bedrijven die in 1988 bezuinigden en dat nu oak nag steeds doen. 

Positieve ontwikkeling zien wij als: 
- bedrijven die in 1988 bezuinigden en nu stabiliseren dan wel groeien; 
- bedrijven die in 1988 stabiliseren en nu groeien; 
- bedrijven die in 1988 groeiden en nu nag steeds groeien. 

Tabel 3: Overzlcht van negatieve en positleve verschuivlngen In strateglsche posltle in de lndustrie in Zuid-oost Brabant 

Strategische Fase 1988 
Bezuinigen Stabiliseren Groeien 

Strategische Fase 1992 

Bezuinigen 0.5% (1) ,,, 2% (4) /\ 8% (16) II 

Stabiliseren 3.5% (7) r 15.5% (31) 38% (76) V\ 

Groeien 1.5% (3) l' 8% (16) [' 23% (46) F I 

De negatieve ontwikkelingen nemen de volgende omvang aan: 
- bedrijven die in 1988 groeiden en in 1992 stabiliseren (38%) dan wel bezuinigen (8%); 
- bedrijven die in 1988 stabiliseren en die in 1992 bezuinigen (2%); 
- bedrijven die in 1988 bezuinigden en dat nu oak nag steeds doen (0.5%). 

In totaal maakt 48.5% van de bedrijven in de steekproef een achteruitgang in strategische positie door 
die zich uit in verminderde economische activiteit. 

De positieve ontwikkelingen nemen de volgende omvang aan: 
- bedrijven die in 1988 bezuinigden en nu stabiliseren (3.5%) dan wel groeien (1 .5%); 
- bedrijven die in 1988 stabiliseren en nu groeien (8%) ; 
- bedrijven die in 1988 groeiden en nu nag steeds groeien (23%). 

In totaal maakt slechts 36% van de bedrijven uit de steekproef een vooruitgang in strategische positie 
door die zich uit in een toename van economische activiteit. 

Tabel 4: Bedrijfklassen vergeleken naar strategische posltle In 1988 en 1992 

Strategische positie Jaar Bezuinigen Stabiliseren Groeien '88 significant 
Bedrijfsklasse beter dan '92 

Voedingsindustrie 1988 0.0% 31 .6% 68.4% Nee: p .18 
1992 0.0% 57.9% 42.1% 

Textiel/kleding/schoen 1988 0.0% 25.0% 75.0% Ja: p .00 
1992 18.8% 68.8% 12.5% 

Hout/bouwmaterialen 1988 5.7% 31.4% 62.9% Ja: p .01 
1992 13.9% 55.6% 30.6% 
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Strategische positie Jaar Bezuinigen Stabiliseren Groeien '88 significant 
Bedrijfsklasse beter dan '92 

Papi er /grafische ind. 1988 0.0% 42.1% 57.9% Nee: p .75 
1992 5.0% 45.0% 50.0% 

Chemie/kunststoffen 1988 0.0% 13.3% 86.7% Ja: p .00 
1992 13.3% 53.3% 33.3% 

Metaalindustrie 1988 10.1% 22.8% 67.1% Ja: p .00 
1992 9.8% 62.2% 28.0% 

Overige industrie 1988 20.1% 0.0% 80.0% Nee: p 1.0 
1992 0.0% 60.0% 40.0% 

Zakelijke dienstverlening 1988 0.0% 11 .1% 88.9% Nee: p .22 
1992 11.1% 44.4% 44.4% 

Vrijwel zonder uitzondering zien we dat het aantal groeiende bedrijven wordt gedecimeerd. Deze 
ontwikkeling is het sterkst bij detextiel/kleding en schoenindustrie, gevolgd door de metaalindustrie, hout
en bouwmaterialen, chemie/kunststoffenindustrie en de zakelijke dienstverlening. In de meerderheid van 
de bedrijfsklassen blijkt men bezig met consolideren van de bestaande situatie. Uit bovenstaande tabel 
blijkt dat binnen vier bedrijfsklassen de strategische positie in 1988 significant hoger lag dan in 1992: 
Textiel/kleding/schoen, Hout/bouwmaterialen, Chemie/kunststoffen en de Metaalindustrie. 

Het is oak van belang in welke bedrijfsklasse(-en) de situatie relatief het slechtst is. Deze vergelijking 
tussen bedrijfsklassen is hier per bedrijfsklasse als volgt gedaan: 
1 stel vast het aantal bedrijven dat een betere strategische positie heeft in 1992 dan in 1988; 
2 stel vast het aantal bedrijven dat eenzelfde positie had in 1988 als in 1992; 
3 stel vast het aantal bedrijven dat een betere strategische positie had in 1988 dan in 1992; 
4 bereken vervolgens per bedrijfsklasse of de mediaan (de middelste waarneming) in 1988 significant 

verschilt van de mediaan in 1992. 

Tabel 5: Verschuivingen in strategische positie in de periode van 1988 tot en met 1992 

Strategische positie 1988 hoger 1988 gelijk 1992 hoger 
Bedrijfsklasse dan 1992 aan 1992 dan 1988 

Voedingsindustrie 7 10 2 

Textiel/kleding/schoen 11 4 1 

Hout/bouwmaterialen 16 15 4 

Papier /grafische ind. 6 9 4 

Chemie/kunststoffen 8 7 0 

Metaalindustrie 40 27 12 

Overige industrie 2 2 1 

Zakelijke dienstverlening 5 3 1 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de gemiddelde strategische posities van 
bedrijfsklassen 11

• Er blijkt derhalve geen bedrijfsklasse te identificeren die kan word en gezien als de 
meest/minst problematische op het punt van de ontwikkeling in strategische positie. 

11 Dit is getest met een Kruskal-Wallis toets. 
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Tabel 6: Vergelijking van strategische posities van bedrijven naar bedrijfskenmerken: grootteklasse en moderniteit van 
industrie 

Bedrijfskenmerken Significante verschillen in 1988 Significante verschillen in 1993 

Grootbedrijf versus Midden- en Klein- Nee Nee 
bedrijf 

Traditionele versus Moderne industrie Nee Nee 

Er zijn evenmin verschillen tussen bedrijven naar grootteklasse en gemiddelde strategische posities. Oak 
de vergelijking tussen traditionele en moderne industrie levert geen significante verschillen in verschuiving 
van strategische positie op. 

4.3. Strategische activiteiten 
Strategische acties zijn gedefinieerd als de activiteiten in het bedrijfsbeleid die gedurende de afgelopen 
vijf jaar nadruk hebben gekregen 12

• Globaal is er een onderscheid te maken tussen enerzijds de acties 
die betrekking hebben op het doen van ingrepen binnen de eigen organisatie met name: 1, 2 (efficiency), 
3, 4 (effectiviteit) . Daarnaast zijn er acties die sterk gericht zijn op samenwerken: 5, 6, 7. De analyse levert 
het volgende beeld. 

Tabel 7: Overzicht van strategische activiteiten in de afgelopen vijf jaar 

Mate van aandacht Geen Enige 
Activiteiten nadruk nadruk 

1. Kostenreductie van inkoopactiviteiten 23.4% (45) 49.5% (95) 

2. Veranderen van produktieproces en -organisatie 17.4% (34) 27.2% (53) 

3. Verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen 20.6% (40) 39.7% (77) 

4. Veranderen van produkt/marktcombinatie 41.4% (79) 36.6% (70) 

5. lntegratie door overnames van bedrijfsactiviteiten 61 .8% (118) 23.0% (44) 

6. Specialisatie van produkten en/of processen 29.4% (55) 40.6% (76) 

7. lntensiever samenwerken met afnemers, leveranciers 21 .3% (42) 42.1% (83) 

De volgende strategische acties krijgen gemiddeld meer dan enige nadruk: 
- veranderen van produktieproces en -organisatie; 
- verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen; 

intensiever samenwerken met afnemers en leveranciers; 
specialisatie van produkten en/of processen; 
kostenreductie van inkoopactiviteiten. 

Veel 
nadruk 

27.1% (52) 

55.4% (108) 

39.7% (77) 

22.0% (42) 

15.2% (29) 

29.9% (56) 

36.5% {72) 

Conclusie kan zijn dat er binnen de onderzoekspopulatie sprake is van overwegende gerich.theid van 
strategische acties gericht op interne efficiency (acties 1 en 2) . Terwijl de overige acties gericht zijn op: 
specialisatie 'back to the core business' (actie 6), intensiever samenwerken (actie 7) en verhogen 
verkoop- en marketinginspanningen (actie 3). 

12 De operationalisering is gebaseerd op: 
Dagevos, J., Oerlemans, L., Hulsinck, P., Houtum, H. van, Boekema, F. (1992) Grensoverschrijdend perspectief. Een 
kennismaking tussen en met het Midden-Brabantse en Kempense Bedrijfsleven, Ti/burg, Economisch lnstituut Ti/burg. 
In deze studie werden in totaal 23 strategische acties opgenomen. Op basis van een factor-analyse gebaseerd op 33 
proefinterviews in Zuidoost-Brabant is dit set items teruggebracht tot 7 items die in de volgende tabellen zul/en worden 
gebruikt. 
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4.4 Clustering van strategische acties: een regionaal perspectief op strategievorming 
In de voorgaande analyses is per strategische actie een beeld geschetst van de stand van zaken. De 
vraag is nu in hoeverre er groepen bedrijven te onderscheiden zijn die sterk verschillende patronen van 
strategische acties vertonen. lmmers bedrijven ondernemen in de werkelijkheid meestal meerdere acties 
tegelijk. Daarom is het interessant om te bekijken hoe diverse groepen bedrijven op verschillende 
manieren al deze acties combineren. Daarvoor is een cluster-analyse 13 uitgevoerd. De responderende 
bedrijven blijken in te delen in drie groepen met verschillende combinaties van strategische acties: 
1. Deze groep bedrijven legt in principe op alle activiteiten weinig nadruk, deze clustering van 

strategische acties kunnen we derhalve kenschetsen als niet-actief. Het gaat hier om 42% van de 
responderende bedrijven. 

2. Deze groep bedrijven legt veel nadruk op: veranderen van produktieproces en -organisatie, het 
verbeteren van verkoop en marketing, verandering produkt/markt combinaties, specialisatie en meer 
samenwerking met afnemers en kan warden gekarakteriseerd als extern actief door marktbewerking 
en specialisatie. Het gaat hier om 32% van de responderende bedrijven. 

3. Deze groep bedrijven legt veel nadruk op: kostenreductie bij inkoop, veranderen produktieproces en -
-organisatie en samenwerking met leveranciers/afnemers. Daarnaast legt deze groep bedrijven 
belangrijk meer dan de rest nadruk op uitbreiding van activiteiten door integratie en overnames van 
bedrijfsactiviteiten. Deze groep kan warden omschreven als sterk gericht op interne efficiency en 
uitbreiding en integratie. Het gaat hierbij om 26% van de responderende bedrijven. 

Ongeacht de verdere resultaten van dit onderzoek is een groep van 42% die geen tot weinig aandacht 
besteedt aan strategische acties te groat. Dit gegeven strookt met een door de Stichting Kleinood 
uitgevoerd enquete over beleid en strategie in het MKB. Daarin constateert men op basis van 
ondervraging van 180 bedrijfsadviseurs: 

'Het ondernemen wordt niet alleen voor grote ondernemingen steeds moeilijker. De omgeving verandert ook voor de 
kleinere ondernemer in een snel tempo waardoor hij zich steeds frequenter geplaatst ziet voor vraagstukken op het gebied 
van markten, produkten, mogelijke samenwerkingen en technologie. Veel m.k.b.-ondernemers besteden echter zoveel 
tijd aan hun dagelijkse bedrijfsvoering dat zij nauwelijks of geen gelegenheid hebben om zich af te vragen of het eigenlijk 
wel gaat zoals zij willen en om te anticiperen op belangrijke ontwikkelingen.' (Staatscourant 9 juni 1993) 

Wanneer gekeken wordt of er sprake is van concentratie van strategisch niet-actieve ondernemers in 
bepaalde bedrijfsklassen dan blijkt het volgende. Een vergelijking tussen de bedrijfsklassen maakt 
duidelijk dat dit percentage in alle bedrijfsklassen ongeveer rand de 40% ligt. 
De strategische actieve ondernemers in de marktbewerking en specialisatie zien we vooral in de textiel
,kleding- en schoenindustrie (50%), in de chemie- en kunststofverwerkende industrie (33.3%) en de metaal 
(34.1%). 
Strategisch actieve ondernemers door kostenreductie en integratie zien we vooral in de zakelijke 
dienstverlening (44.4%). In de andere bedrijfstakken bedraagt dit percentage ca. 27% metals uitzondering 
de textiel-,kleding- en schoenindustrie (6.3%). 
De strategische activiteit staat vermoedelijk sterk onder invloed van de hoeveelheid menskracht die 
daarvoor beschikbaar is vandaar dat de personele omvang van bedrijven vermoedelijk invloed zal 
uitoefenen op de mate waarin men strategisch actief is. Opvallend is dat de problematiek van de 
strategisch niet-actieve ondernemers vooral kan warden gesignaleerd bij bedrijven van 10 tot 20 
werkzame personen en bij bedrijven van 20 tot 50 werkzame personen. Daar ligt het percentage 
strategisch niet-actieve bedrijven op resp. 56.3% en 51.2%. Bij bedrijven grater dan 100 werkzame 
personen ligt het percentage strategisch niet-actieve ondernemers inderdaad het laagst (20.5%). 
Wanneer we bekijken welke van de actieve strategieen het meest wordt gevoerd blijkt dat bij kleine 
bedrijven ( < 10 w.p.) de kostenreductie en integratie domineert. Bij bedrijven grater dan 20 werkzame 

13 C/usterana/yse is een multivariate techniek, dat wit zeggen dat er per bedrijf gegevens zijn verzameld op meerdere 
variabelen (in dit geval strategische acties). Elk bedrijf wordt nu beschreven door een aantal scores op betreffende 
variabelen. De bedoeling is nu, de bedrijven op grond van die scores in klassen te groeperen. De bedrijven in een klasse 
moeten zoveel mogelijk op elkaar lijken en zo min mogelijk op bedrijven uit andere klassen. Het gaat dus om het vinden 
van clusters of klassen van bedrijven met gemeenschappelijke scores op strategische acties. Bepaald moeten worden: 
het aantal klassen, wie erin horen en watde gemeenschappelijke kenmerken (lees: scores op strategische acties) zijn. 
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personen domineert de marktbewerking en specialisatie resp. 32.6% (20-50 w.p.), 38.7% (50-100 w.p.) 
en 51.3% (2:100 w.p.). 

4.5 Strategische activiteiten en bedrijfskenmerken 
In onderstaande tabel wordt de samenhang tussen strategische activiteiten en diverse bedrijfskenmerken 
weergegeven. Daaronder liggen een aantal vragen die nu zullen worden geformuleerd onder een 
algemene noemer. 
Ten eerste is er het vermoeden dat de economische positie waarin bedrijven zich bevinden sterk 
bepalend is voor hun strategische acties. In dat kader staan de volgende vragen: 
a. Is de strategische positie waarin een bedrijf zich bevindt van invloed op de mate waarin bepaalde 

strategische acties worden doorgevoerd? 
b. Verschillen verlieslatende en winstgevende ondernemingen van elkaar in strategische acties? 
De mate waarin bedrijven zich kunnen aanpassen aan en anticiperen op veranderende omstandigheden 
kan te maken hebben met de mate van bureaucratisering. Leeftijd, grootteklasse en de mate waarin 
ondernemers afhankelijk zijn van een hoofddirectie kunnen de bureaucratisering sterk bevorderen en 
daarmee een gebrek aan strategische activiteit veroorzaken. De volgende vragen hebben betrekking op 
deze kwestie: 
c. Verschillen grotere en kleinere bedrijven van elkaar voor wat betreft hun strategische acties? 
d. Verschillen oudere en jongere bedrijven van elkaar voor wat betreft hun strategische acties? 
e. Verschillen zelfstandige ondernemingen van dochter-ondernemingen van elkaar in strategische 

activiteit? 
Voor ondernemingen uit verschillende bedrijfsklassen met verschillende produkttypen en produktiestruc
turen kan de richting waarin de meeste strategische sturingsmogelijkheden liggen verschillen. De 
volgende vragen hebben hierop betrekking: 
f. Verschillen bedrijven met een verschillende produktiestructuur in hun strategische acties? 
g. Verschillen bedrijven met een verschillend type produkt van elkaar in hun strategische acties? 
h. Verschillen bedrijfsklassen in de mate waarin zij strategisch actief zijn? 
i. Verschillen traditionele en moderne bedrijfsklassen van elkaar in hun strategische acties? 

Tabel 8: Samenhang tussen bedrijfskenmerken en strateglsche activiteiten in de afgelopen vijf jaar 

Bedrijfskenmerken a b c d e f 9 h i 
Strategische activiteiten 

1. Kostenreductie van inkoopactiviteiten 

2. Veranderen van produktieproces en -organisatie ** ** ** ** 

3. Verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen * ** ** ** ** 

4. Veranderen van produkt/marktcombinatie ** ** * ** ** 

5 . lntegratie door overnames van bedrijfsactiviteiten ** 

6. Specialisatie van produkten en/of processen ** * * 

7. Meer samenwerken met afnemers/ leveranciers * 

* = Si nificant1e < 0.10 g 
** = Significantie < 0.05 

Ad a. Is de strategische positie waarin een bedrijf zich bevindt van invloed op de mate waarin 
bepaalde strategische acties warden doorgevoerd? 

Het valt op dat over de hele linie de bedrijven die stabiliseren aanzienlijk minder strategisch actief zijn 
dan de bedrijven die bezuinigen of groeien. De bedrijven die bezuinigen doen het meest aan marketing 
en verkoop, aan het veranderen van produkt- en marktcombinaties en intensivering van de samenwerking 
met leveranciers en afnemers. Dit levert op zich een positief beeld op in die zin dat er sprake is van een 
actief strategisch beleid om iets aan deze positie te doen. 
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Ad b. Verschillen verlieslatende en winstgevende ondernemingen van elkaar in strategische acties? 
Hierbij valt op dat verlieslatende bedrijven in het algemeen actiever zijn dan winstgevende bedrijven. Dit 
geldt in het bijzonder met betrekking tot: veranderen van produktieproces en -organisatie, marktbenade
ring, produkt/marktcombinaties. Opmerkelijk is dat een strategische actie in dit rijtje ontbreekt; de 
kostenreductie door inkoop, wat op zich een rationele actie zou zijn voor verlieslatende ondernemingen. 

Ad c. Verschil/en grotere en kleinere bedrijven van elkaar voor wat betreft hun strategische acties? 
Van belang is dat er geen rechtlijnig verband is tussen grootteklasse in werkzame personen en 
strategische activiteit. In bepaalde strategische acties domineert het grootbedrijf bijvoorbeeld in het 
veranderen van produktieproces en -organisatie en veranderen van produkt-, en marktcombinaties. In 
het verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen zijn de bedrijven met meer dan 20 werkzame 
person en veel actiever dan bedrijven met minder dan 20 werkzame personen. Maar de specialisatie treffen 
we weer in het bijzonder aan bij bedrijven van 20 tot 50 werkzame personen. 
Vermeldenswaard (maar geen significante verschil) is dat de samenwerking met leveranciers en afnemers 
meer wordt ge·intensiveerd door bedrijven < 1 O werkzame personen en bedrijven van tussen 50 en 100 
werkzame personen. Hoewel evenmin significant verschillend zijn de grotere ondernemingen (meer dan 
100 werknemers) gemiddeld actiever met integratie door overnames. 

Ad d. Verschillen oudere en jongere bedrijven van elkaar voor wat betreft hun strategische acties? 
Dit verband is interessant aangezien leeftijd en flexibiliteit vaak als tegenstrijdige grootheden worden 
opgevat. Hoe ouder, hoe meer bureaucratie. Als deze stelling juist is dan zouden de jongere 
ondernemingen in principe strategisch actiever moeten zijn. Deze conclusie blijkt geenszins 
gerechtvaardigd ten aanzien van onze populatie. Er is slechts voor wat betreft de verandering van 
produkt-en marktcombinaties sprake van belangrijke verschillen, maar dan blijkt dat bedrijven van meer 
dan 15 jaar actiever zijn dan bedrijven tussen 5 en 15 jaar oud. Het patroon is identiek voor wat betreft 
het verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen. 

Wanneer de jongere, midden- en kleinbedrijven ( < 1 O jr. en < 100 w.p.) vergeleken word en met oudere, 
grotere bedrijven (::: 10 jr.en :::100 w.p.) dan blijkt dat de laatsten aanzienlijk actiever zijn met betrekking 
tot het aanpassen van produktieproces en -organisatie. lmplicatie is dat grotere bedrijven extern gerichte 
strategische acties meestal moeten combineren met veranderingen in produktieproces en -organisatie. 
Hiermee is er enige ondersteuning voor de bureaucratiseringsthese gevonden. Een groot schip bijsturen 
vereist kennelijk ingrijpender en breder ingrepen dan het op koers brengen van een klein schip. 

Ad e. Verschillen zelfstandige ondernemingen en dochter-ondernemingen van elkaar in strategische 
activiteit? 

Opvallend is dat over het geheel genomen de dochterondernemingen actiever blijken te zijn als de 
zelfstandige ondernemingen. Dit verschil is aanzienlijk bij zowel het veranderen van produktieproces en -
organisatie, het verbeteren van verkoop- en marketing, als het veranderen van produkt- en 
marktcombinaties. 

Ad f. Verschillen bedrijven met een verschillende produktiestructuur in hun strategische acties? 
Veranderen van produktieproces en -organisatie, maar ook integratie door overnames zien we vooral 
bij de proces- en continue fabricage zoals in de chemie en voedingsmiddelenindustrie. Specialisatie 
daarentegen zien we vooral bij de seriefabricage en de enkelstuks/kleinserie fabricage. Dit laatste sluit 
aan bij de klantspecificiteit van enkelstuks- en kleinseriefabricage die daar groter is dan bij continue en 
massafabricage. Echter in het verlengde hiervan zou dan ook een nauwere samenwerking met afnemers 
en leveranciers verwacht worden bij bedrijven met een dergelijke produktiestructuur en dat blijkt niet het 
geval. 

Ad g. Verschillen bedrijven met een verschillend type produkt van elkaar in hun strategische acties? 
Dit levert nauwelijks verschillen op in strategische activiteiten. Bedrijven die installaties en systemen 
bouwen blijken aanzienlijk meerte specialiseren dan producentenvan materialen, enkelvoudige produkten 
en samengestelde produkten. 
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Ad h. Verschillen bedrijfsklassen in de mate waarin zij strategisch actief zijn? 
Bedrijfsklassen vertonen geen significante verschillen in de mate waarin zij strategisch actief zijn op 
diverse terreinen. 

Ad i. Verschillen traditionele en moderne bedrijfsklassen van elkaar in hun strategische acties? 
Hierbij blijkt er evenmin sprake te zijn van verschillen in strategische activiteiten. 

4.6. De samenhang tussen omgevingsdynamiek en strategisch beleid 
Om uitspraken te kunnen doen omtrent de mate waarin Zuidoost-Brabantse ondernemingen hun 
strategische acties voldoende afstemmen op ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving wordt in deze 
paragraaf in kaart gebracht hoe veranderlijk ondernemers de omgeving aan input- en outputzijde vinden. 
Vervolgens wordt bezien in hoeverre hun strategische acties voldoende gericht zijn op de beweeglijkheid 
van de omgeving en wordt geanalyseerd of er een samenhang tussen strategische activiteit en de 
veranderlijkheid in de bedrijfsomgeving. 
De analyse van deze samenhang is als volgt uitgevoerd. Er is een onderscheid aangebracht in de 
dynamiek die wordt waargenomen met betrekking tot de input en de output. De dynamiek aan de input
zijde van de onderneming is gemeten door te tellen hoe vaak bedrijven de samenstelling van de 
leveranciers van grand- en hulpstoffen, onderdelen en componenten en van machines en gereedschap
pen beoordeelden als 'veel veranderd'. De meting aan de output-zijde is gedaan door te vragen in 
hoeverre de samenstelling van de groep afnemers de afgelopen vijf jaar is gewijzigd. 
Hieruit ontstaat het volgende totaalbeeld. 

Tabel 9: Dynamiek in de bedrijfsomgeving van Zuidoost-Brabantse bedrijven aan input- en outputzijde 

lngang voor dyna- Item waarmee dynamiek wordt vastgesteld Niet ver- Enigszins Veel ver-
miek anderd veranderd anderd 

lnputzijde De samenstelling van de groep toeleveranciers van 36.0% 53.5% 10.5% 
grond- en -tfUlpstoffen voor Uw onderneming is de (72) (107) (21) 
laatste vijf jaar. .... 

De samenstelling van de groep toeleveranciers van 34.2% 51.0% 14.8% 
onderdelen en componenten voor Uw onderneming (67) (100) (29) 
is de laatste vijf jaar. .... 

De samenstelling van de groep toeleveranciers van 41.8% 48.3% 10.0% 
machines en gereedschappen voor Uw onderneming (84) (97) (20) 
is de laatste vijf jaar ..... 

Outputzijde De samenstelling van de groep afnemers van Uw 20.8% 53.5% 25.7% 
onderneming is de laatste vijf jaar ..... (42) (108) (52) 

Conclusie kan zijn dat de bedrijfsomgeving aan de outputzijde; de afnemers, veel beweeglijker is dan 
aan de inputzijde; de leveranciers. 
Met deze gegevens zijn vervolgens drie analyses gemaakt. 

De eerste metals vraag: welke strategische acties gaan samen met output- resp. inputdynamiek? Op 
basis hiervan zou men kunnen vaststellen in hoeverre de aard van de strategische acties past bij het type 
omgevingsdynamiek. Daarbij is de veronderstelling dat meer dynamiek aan input- en/of outputzijde in 
principe zou behoren te leiden tot intensievere strategische activiteiten. 
Een eerste conclusie is dat meer omgevingsdynamiek voor een beperkt aantal strategische acties tot 
hogere scores leidt. Een meer veranderende samenstelling van de groep afnemers gaat samen met: 
- verbetering van verkoop- en marketing; 
- verandering van produkt- en marktcombinaties; 
- veranderingen in produktieproces en -organisatie. 
Sterk veranderlijke samenstelling van de toeleveranciers gaat samen: 
- met een sterker ingrijpen in produktieproces en -organisatie; 
- met het veranderen van produkt- en marktcombinaties; 
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met uitbreiding van activiteiten door integratie. 
Wanneer men per strategische actie analyseert dan lijkt de richting van de strategische acties in het 
algemeen plausibel te zijn. Echter er is nu nog slechts inzicht in de richting van de samenhang tussen 
afzonderlijke strategische acties en omgevingsdynamiek. Daarmee kennen we nog niet de kracht van 
het verband. 
De tweede analyse is erop gericht om vast te stellen hoe krachtig dit verband is tussen strategische 
activiteiten 14 en omgevingsdynamiek en welk type omgevingsdynamiek de sterkste samenhang vertoont 
met strategische activiteiten. Op basis hiervan kan warden vastgesteld in welke mate ondernemers zich 
in hun strategische activiteit laten leiden door beweeglijkheid aan input-, dan wel de outputzijde. 
De resultaten van de analyse in woorden samengevat zijn als volgt. 

De strategische activiteit kan deels warden verklaard uit de omgevingsonzekerheid, hoewel er geen 
sprake is van een zeer krachtig verband. 
De strategische activiteit hangt met zowel de dynamiek aan de inputzijde als aan de outputzijde 
positief samen dat wil zeggen: meer dynamiek leidt tot meer strategische activiteit. 
De dynamiek aan de afzetkant hangt sterker samen met strategische activiteit dan de dynamiek aan 
de leverancierskant. 15 

Om op basis van deze gegevens ook nog wat te kunnen zeggen omtrent de effectiviteit van de 
strategische activiteiten is deze analyse nog eens herhaald voor de moderne en traditionele industrie. 
Het zou immers zou kunnen zijn dat de traditionele industrie meer last heeft van dynamiek aan de 
afzetkant omdat hun produkten aan het eind van de levenscyclus zijn en nog slechts incrementeel kunnen 
warden vernieuwd. Vergroten van afzetgroei door dergelijk innovaties zijn derhalve praktisch beperkt. 
In een dergelijke economisch ontwikkelingsstadium bestaan erdus beperkte be'invloedingsmogelijkheden 
van de afzetmarkt. Deze situatie kan warden opgevat als onzekerheid verhogend. Aangezien deze 
onzekerheid zijn oorzaak vindt aan de outputzijde zou voor de groep bedrijven behorend tot de 
traditionele industrie de meeste impact op strategische activiteiten moeten uitgaan van de afzetkant. 16 

Het algemene beeld dat de resultaten laten zien is identiek aan dat van de bovenstaande analyse. Echter 
het model is wat robuuster voor de traditionele bedrijfsklassen dat wil zeggen een hogere verklaarde 
variantie van de strategische activiteit (42% voor de traditionele bedrijfsklassen, tegenover 19% voor de 
moderne bedrijfsklassen). De verbanden tussen de omgevingsdynamiek en strategische activiteit voor 

14 

15 

16 

De variabele 'strategische activiteit' is een samengeste/de variabele geconstrueerd op basis van een somscore van 
a/le items uit tabel 7 gedeeld door het aantal items (7). Deze variabele meet de strategische activiteit en is verder 
dimensieloos. 
De variabe/e 'inputdynamiek' is een samengestelde variabele geconstrueerd door de scores van de items voor de 
dynamiek aan de inputzijde te sommeren (zie tabel 9) en te de/en door het aantal items (3). Ook hier hebben we een 
dimensieloze variabele die de beweeglijkheid aan de Jeverancierskant meet. 
De variabele 'outputdynamiek' is een samengestelde variabele geconstrueerd door de scores van de items voor de 
dynamiek aan de outputzijde te sommeren en te de/en door het aantal items (3). Ook hier hebben we een dimensieloze 
variabele die indices voor de beweeg/ijkheid aan de afzetkant bevat. Er is gebruik gemaakt van de volgende items uit 
de vragenlijst: 

De samenstelling van de groep afnemers van Uw onderneming is de laatste vijf jaar ... : 'niet', 'enigszins' of 
'sterk veranderd'; 
De samenstelling van het produktenpakket van Uw onderneming is de /aatste vijf jaar ... : 'niet', 'enigszins' 
of 'sterk veranderd'; 
Hoe vaak wordt in Uw onderneming onderzoek gedaan naar, of voorspellingen gemaakt omtrent de markt?: 
'soms', 'regelmatig', 'vaak'. 

De analyse is uitgevoerd met behulp van een multipele regressie-analyse waarmee de kracht en richting van /ineaire 
samenhangen kan worden vastgesteld. 

Enkele statistische gegevens voor de liefhebbers: 
R: de multipele correlatie tussen statistische activiteit en omgevingsonzekerheid is .50 . 
?: de verklaarde variantie van statistische activiteit door omgevingsonzekerheid is .30. 
de gestandaardiseerde regressiecoefficient voor de outputdynamiek is .38: t-waarde p .00 . 
de gestandaardiseerde regressiecoefficient voor de inputdynamiek is .25: t-waarde p .00 . 
De Durbin Watson test op onder/inge samenhang tussen de onafhanke/ijke variabelen is 1.91 dat wil zeggen 
dat ze niet samenhangen. 

Zie hieNoor: 
Jong, H.W. de, (1981) Dynamische markttheorie. Leiden/Antwerpen: H.E. Stenfert Kroese, p. 140-141. 
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de traditionele industrie zijn dan ook aanmerkelijk sterker dan die voor de moderne industrie. Het blijkt 
inderdaad dat voor de traditionele industrie de outputdynamiek sterker positief samenhangt met de 
strategische activiteit dan voor de moderne industrie. Voor de moderne industrie bl ijken de verbanden 
tussen input- en outputdynamiek en strategische activiteit ongeveer even sterk te zijn.17 

De derde analyse heeft betrekking op de mate waarin de ondernomen acties passend zijn voor de situatie 
waarin het bedrijf zich bevindt in termen van omgevingsdynamiek. In welke mate kiezen bedrijven, 
gegeven de door henzelf gepercipieerde omgevingsdynamiek, voor de meest effectieve combinatie van 
strategische acties? Daarbij kiezen weals uitgangspunt dat bedrijven met behulp van strategische acties 
de onzekerheid ontstaan door de omgevingsdynamiek trachten te reduceren. Hier wordt gestart vanuit 
de in §4.4 beschreven clusters van strategische acties: de strategisch niet-actieve bedrijven, de extern 
op marktbewerking en specialisatie gerichte bedrijven en de bedrijven gericht op kostenreductie en 
integratie. 
Om de effectiviteit van de strategische activiteiten in termen van onzekerheidsreductie vast te stellen kan 
men zich afvragen welk strategiecluster welk type omgevingsdynamiek in welke mate zou moeten 
ervaren? Ons inziens zou de groep bedrijven die strategisch niet-actief blijken te zijn zouden zowel aan 
input- als aan outputzijde een significant lagere dynamiek moeten ervaren. Anders kan hun niet-activiteit 
niet warden opgevat als een juiste richting voor het reduceren van onzekerheid met hun strategische 
acties. De dynamiek aan de inputzijde blijkt echter nauwelijks lager voor de groep strategisch niet-actieve 
bedrijven. Hun gemiddelde dynamiek-score blijkt nauwelijks te verschillen van inputdynamiek van de 
bedrijven die zich actief bezighouden met kostenreductie en integratie. Er blijkt evenmin sprake te zijn 
van een verschil in omgevingsdynamiek aan de outputzijde. De conclusie kan nu zijn dat dit een groep 
bedrijven aangaat die onvoldoende bezig zijn hun strategische keuzen af te stemmen op de 
gepercipieerde omgevingsdynamiek. 
De groep bedrijven die zich bezighoudt met marktbewerking en specialisatie zou daarmee vooral 
outputdynamiek moeten reduceren. Heeft deze groep nu significant meer last van outputdynamiek? Uit 
onze statistische analyse blijkt dat deze groep inderdaad meer omgevingsdynamiek ervaart aan de 
afzetkant, echter dat verschil is niet significant hoger dan voor de twee andere groepen. Opmerkelijk is 
dat juist deze groep significant meer omgevingsdynamiek aan de inputzijde ervaart. Ons lijkt dat de door 
deze groep gekozen combinatie van strategische acties niet adequaat is om dit type onzekerheid te 
reduceren. De conclusie luidt dat deze groep gegeven de gepercipieerde omgevingsdynamiek slechts 
deels voor de juiste acties heeft gekozen. 
De groep bedrijven die zich bezighoudt met kostenreductie en integratie zou daarmee vooral onzekerheid 
samengaand met inputdynamiek moeten reduceren. Echter deze groep blijkt een veel lagere score op 
inputdynamiek te hebben dan de groep die zich bezighoudt met marktbewerking en specialisatie. Ook 
voor deze groep geldt dus dat de strategische acties niet of nauwelijks inhoudelijk samenhangen met 
de bron van de onzekerheid, de inputdynamiek want die wordt als relatief laag beschouwd. 

Leken hierboven de afstemming van de afzonderlijke strategische acties met de gepercipieerde 
omgevingsdynamiek nog alleszins plausibel, na deze laatste analyses moet warden geconstateerd dat 
wanneer de inhoudelijke combinaties van strategische acties word en beoordeeld op de mate waarin deze 
betrekking hebben op de bron van de onzekerheid er in het algemeen sprake is van weinig effectieve 
keuzen. De gekozen strategische acties zijn onvoldoende afgestemd op de gepercipieerde 
omgevingsdynamiek en reduceren daarmee niet de daardoor ontstane onzekerheid. 

17 Ook hier enkele statistische gegevens voor de liefhebbers. 
De resultaten voor de traditionele industrie: 

R: de multipele correlatie tussen statistische activiteit en omgevingsonzekerheid is .65. 
r2: de verk/aarde variantie van statistische activiteit door omgevingsonzekerheid is .42. 
de gestandaardiseerde regressiecoefficient voor de outputdynamiek is .41: t-waarde p .oo . 
de gestandaardiseerde regressiecoefficient voor de inputdynamiek is .33: t-waarde p .00 . 

De resultaten voor de modeme industrie: 
R: de multipele correlatie tussen statistische activiteit en omgevingsonzekerheid is .44. 
r2: de verklaarde variantie van statistische activiteit door omgevingsonzekerheid is .19. 
de gestandaardiseerde regressiecoefficient voor de outputdynamiek is .28: t-waarde p .00 . 
de gestandaardiseerde regressiecoefficient voor de inputdynamiek is .24: t-waarde p .00 . 
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4.7 Strategie en automatisering 
In de resultaten die tot nog toe werden gepresenteerd is bijzonder duidelijk geworden dat bedrijven groot 
belang hechten aan veranderingen in produktieproces en -organisatie in het kader van hun strategische 
acties. Een van de manieren waarop dat tegenwoordig veel gebeurt is door automatisering. Hoewel dit 
op het eerste oog wellicht een vreemde eend in de bijt lijkt in een deelrapport over strategie achten wij 
het strategisch belang van automatisering bijzonder hoog. Vandaar dat er hier afsluitend ingegaan wordt 
op de samenhang tussen diverse vormen van automatisering en verandering in produktieproces en -
organisatie. 

In onderstaande tabel is weergegeven in welke mate bedrijfsfuncties geautomatiseerd worden in deze 
regio. 
Achtereenvolgens wordt er gekeken naar de automatisering in de produktie en automatisering in de 
ondersteunendefuncties zoals de voorbereidende functies, de informatiefunctie en de produktiebesturing. 

Tabel 10: Automatisering in de produktie bij bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant 

Bewerkingsproces Niet van Niet geauto- Deels geau- Vergaand geau-
toepassing matiseerd tomatiseerd tomatiseerd 

Verspanende onderdelen fabricage (bijv. 62.1% 12.8% 14.9% 10.3% 
frezen, draaien) (121) (25) (29) (20) 

Niet-verspanende onderdelen fabricage 62.9% 21.1% 9.3% 6.7% 
(bijv. buigen, knippen, spuitgieten, persen) (122) (41) (18) (13) 

Procesgewijze fabricage 47.6% 16.9% 21.7% 13.8% 
(90) (32) (41) (26) 

Nabewerkingsprocessen 48.4% 29.2% 15.6% 6.8% 
(93) (56) (30) (13) 

Assemblage, samenvoegen 39.2% 40.2% 15.3% 5.3% 
(74) (76) (29) (10) 

Testen 51.1% 33.7% 10.0% 5.3% 
(97) (64) (19) (10) 

Verpakken 33.9% 50.5% 9.4% 6.3% 
(65) (97) (18) (12) 

Intern transport en opslag 30.1% 55.4% 14.0% 0.5% 
(58) (107) (27) (1) 

In deze tabel wordt duidelijk dater veelal sprake is van aspectmatige automatisering van deelprocessen. 
Dit zal ongetwijfeld leiden tot veel automatiseringseilanden. Verder valt het nog erg hoge percentage 
bedrijven op dat geen bewerkingsprocessen heeft geautomatiseerd. 

De resultaten van de analyse van de automatisering in de ondersteunende functies zijn weergegeven 
in onderstaande tabel. 

Tabel 11: Automatisering in ondersteunende functies van bedrljven in Zuidoost-Brabant 

Bedrijfsfunctie 
Deelproces Niet geautomati- Wei geautomati-

see rd see rd 

Voorbereidende functies Ontwerpen 63.3% (119) 36.7% (69) 

Werkvoorbereiding 46.9% (91) 53.1% (103) 

Koppeling ontwerpen en produceren 77.8% (147) 20.5% (42) 

lnformatievoorziening Administratie 12.6% (25) 87.4% (174) 

lnterne informatie-uitwisseling 43.7% (86) 56.3% (111) 
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Bedrijfsfunctie 
Deelproces Niet geautomati- Wei geautomati-

see rd see rd 

Externe informatie-uitwisseling 62.2% (120) 37.8% (73) 

Produktiebesturing Order voortgangsbewaking 50.5% (100) 49.5% (98) 

Voorraadregistratie en -beheer 48.5% (94) 51.5% (100) 

Planning materiaalbehoefte 61.1% (121) 38.9% (77) 

Capaciteitsplanning 60.3% (120) 39.7% (79) 

Ook hier zien we dat slechts enkele deelprocessen binnen functies geautomatiseerd zijn. Het gaat in het 
algemeen om de beheersmatige meer geroutiniseerde functie-aspecten zoals: werkvoorbereiding, 
administratie, interne informatie-uitwisseling, order voortgangsbewaking en voorraadregistratie. Maar in 
dat rijtje ontbreken dan de capaciteitsplanning, de planning van de materiaalbehoefte en de externe 
informatie-uitwisseling. Vermoedelijk vanwege de sterke storingsgevoeligheid en complexiteit van 
dergelijke functie-aspecten. Opvallend is dater zo'n relatief I age automatiseringsgraad is bij het ontwerpen 
en bij de koppeling daarvan met de produktie. 

De vraag is nu of de automatiseringsgraad per bedrijfsfunctie inderdaad samenhangt met de 
veranderingen in produktieproces en -organisatie en tevens met de omgevingsdynamiek18

• 

Tabel 12: De samenhang van automatisering met strateglsche actie en bedrijfsomgeving 

Bedrijfsfunctie Dynamiek bij afnemers Dynamiek bij toeleveran- Veranderen produktiepro-
(output) ciers (input) ces en -organisatie 

Automatisering produktie- .13 .25** .19* 
functie 

Automatisering voorberei- .18* .16 .11 
dende functie 

Automatisering informatie- .18** .11 .30** 
voorziening 

Automatisering produktie- .22** .17 .23* 
besturing 

Op basis van deze gegevens valt het volgende te constateren. Het veranderen van produktieproces en -
organisatie gaat samen met automatisering, maar dat slechts in beperkte mate namelijk alleen voor de 
produktiefunctie. 
Verder is het interessant dat de automatisering in de produktiefunctie alleen samenhangt met de 
veranderlijkheid in de samenstelling van de toeleveranciers. Terwijl de automatisering van de 
ondersteunende functies juist samenhangt met de veranderlijkheid aan de kant van de afnemers. 
Al met al kan worden gesteld dat er sprake is van een goede richting die door de Zuidoost-Brabantse 
ondernemers is ingeslagen met betrekking tot de automatisering. 
In het verlengde van Khanwallah en Metcalfe kan automatisering gelden als een technische voorziening 
ter reductie van onzekerheid voortkomend uit de omgevingsdynamiek. Automatisering van de pro
duktiefunctie kan worden gezien als een voorziening voor het reduceren van onzekerheid voortkomend 
uit inputdynamiek. Automatisering van de voorbereidende functie, de informatievoorziening en de 
produktiebesturing kunnen worden beschouwd als een voorziening ter reductie van onzekerheid 
voortkomend uit omgevingsdynamiek aan de afzetkant. 

18 Deze samenhang is a/s volgt berekend. Per bedrijfsfunctie is geteld hoe vaak er sprake was van resp. 'vergaande 
automatisering' voor de produktiefunctie en 'we/ geautomatiseerd' voor de ondersteunende functies. Voor de 
bedrijfsomgeving geldt deze/fde operationa/isering a/s hiervoor werd gebruikt in paragraaf 4.5 .. 
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5. De belangrijkste resultaten samengevat en enige conclusies 

De strategische positie 
- Het industrieel bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant kiest voor stabilisatie in economische activiteiten. 

Het aantal ondernemingen dat een achteruitgang in strategische positie doormaakt is 48.5%. 
Het aantal ondernemingen dat een vooruitgang doormaakt in strategische positie is 36%. 
Er kan niet warden gesteld dat de problematiek van de achteruitgang in strategische positie bij een 
van de bedrijfsklassen significant positiever of negatiever is. De achteruitgang is overal zichtbaar in 
een vergelijkbare omvang. 
Binnen de bedrijfsklassen blijken de verschillen in strategische positie tussen 1988 en 1992 significant 
negatiever in: de textiel/kleding en schoenindustrie, de hout- en bouwmaterialenindustrie, de chemie 
en kunststofverwerkende industrie en de metaalindustrie. 

De strategische acties 
De volgende strategische acties krijgen gemiddeld meer dan enige nadruk: 
- veranderen van produktieproces en -organisatie; 
- verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen; 
- intensiever samenwerken met afnemers en leveranciers; 
- kostenreductie van inkoopactiviteiten; 
- specialisatie van produkten en/of processen. 
Conclusie kan zijn dat er binnen de onderzoekspopulatie sprake is van overwegende gerichtheid van 
strategische acties gericht op interne efficiency (acties 1 en 2). Terwijl de overige acties gericht zijn op: 
specialisatie 'back to the core business' (actie 6), intensiever samenwerken (actie 7) en verhogen 
verkoop- en marketinginspanningen (actie 3). 

Clustering van strategische acties binnen groepen bedrijven 
- Er is een groep van 42% strategisch niet-actieve bedrijven. Op alle strategische acties is er sprake 

van een zeer lage score.; 
- Circa 32% van de bedrijven houdt zich vooral bezig met extern gerichte acties van meer 

marktbewerking en specialisatie.; 
- Er is een groep van 26% van de bedrijven die zich bezighoudt met strategische acties gericht op 

kostenreductie en integratie. 
In de beide laatste subgroepen wordt veel aandacht besteed aan 'samenwerken met leveranciers en 
afnemers' en 'veranderen van produktieproces en -organisatie'. 

Strategische acties in samenhang met bedrijfskenmerken 
- Bedrijven die stabiliseren zijn in het algemeen minder strategisch actief. Bedrijven die bezuinigen en 

verlieslatende ondernemers zijn veelal actiever. 
Er is geen rechtlijnig verband tussen bedrijfsgrootte in werkzame personen en strategische activiteit. 
Dochterondernemingen zijn strategisch actiever dan zelfstandige ondernemingen. 
De produktiestructuur en het produkttype hangen samen met strategie. lntegratie zien we vooral bij 
proces- en continue fabricage. Specialisatie zien we vooral bij serie- en enkelstuksfabricage. 
Er zijn geen verschillen gevonden tussen bedrijfsklassen en strategische activiteit. 

Bedrijfsomgeving en strategische actie 
- In het algemeen beschouwt men de bedrijfsomgeving aan de inputkant als stabiel. De outputkant 

ervaart men meer dan de inputkant als veranderlijk. 
- Naarmate de omgevingsonzekerheid toeneemt neemt oak de strategische activiteit toe. 
- De outputonzekerheid heeft de meeste verklarende waarde voor de strategische activiteit. 
- De strategische keuzen die warden gemaakt zijn zeer matig geschikt om de bran van de onzekerheid 

te bestrijden. 

Veranderen van produktieproces en -organisatie en automatisering 
- Er blijkt sprake te zijn van veel aspectmatige automatisering van deelprocessen zoals de produktie 

en de produktiebesturing en de ondersteunende functies: voorbereidende functies en de 
informatievoorziening. 
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- Er blijkt een samenhang te zijn van het veranderen van produktieproces en -organisatie met 
automatisering van de produktiefunctie, de informatievoorziening en de produktiebesturing. 

Enige conclusies 
Kiezen voor stabiliseren lijkt gegeven de conjuncturele ontwikkeling van dit moment geen onverwachte 
keuze. Het is echter zonder meer zorgelijk dater een grote groep bedrijven is die een dergelijke keuze 
gepaard doet gaan met het verwaarlozen van de strategische acties. Men zoekt onvoldoende nieuwe 
wegen. Er is teveel een opvatting dat strategisch beleid pas van belang wordt als men moet bezuinigen 
en verlies latend is. Dit wekt zonder meer de indruk van 'de put .. ... en het kalf'. 
Oat dit een ernstige situatie is wordt temeer duidelijk als blijkt dat bedrijven die wel strategisch actief zijn 
hun acties onvoldoende afstemmen op ontwikkelingen aan de input- en outputkant van de onderneming. 
Daarmee wordt de verwachte effectiviteit van strategische acties verlaagd. Op grond hiervan is enig 
pessimisme gerechtvaardigd omtrent de mate waarin de Zuidoost-Brabantse ondernemers met de 
gemaakte strategische keuzen in staat zullen zijn om de huidige en toekomstige moeilijkheden te 
overwinnen. Daarbij alleen verwijzen naar een 'open economie' en wachten op een betere conjunctuur 
is in het licht van onze bevindingen te gemakkelijk. Er moet dan ook meer aandacht besteed worden 
aan de onderbouwing van de strategische keuzen met grondige omgevingsanalyses. 
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