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Voorwoord 

De rapportage inzake technologische adviesstructuur en technologische 
vernieuwing in het MKB is voorbereid door de commissie Sociaal
Economische Politiek, Arbeid en Sociale Aangelegenheden van de Raad 
voor het Midden- en Kleinbedrijf (RMK) (zie voor de samenstelling van de 
commissie bijlage 1 ). Als rapporteur voor de commissie is opgetreden 
dr. J. Stroeken, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De rapportage is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 
1995. Het ligt in de bedoeling dat de RMK mede aan de hand van de be
vindingen uit deze rapportage in het najaar een advies uitbrengt naar 
aanleiding van de op 21 juni jl. verschenen technologienota "Kennis in 
beweging" van het ministerie van Economische Zaken. 
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Inleiding 

De RMK hecht in zijn advies Industriebeleid (RMK, 1993) aan het thema 
technologische vernieuwing bijzonder gewicht en daarmee aan de concur
rentiepositie van het bedrijfsleven. Een wezenlijk onderdeel van een op 
innovatie gericht beleid is de aanwezigheid en bereikbaarheid van kennis. 
Met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) lijkt mondjesmaat gebruik te 
maken van bestaande, veelal elders ontwikkelde technologische kennis. 
Niettemin genereert slechts een klein deel van het MKB zelf kennis en 
moet het overgrote deel als technologievolgend worden beschouwd (RMK, 
1992). Er zijn duidelijke signalen dat niet alleen de overbrenging van tech
nologische kennis naar het MKB een knelpunt is, maar vooral ook de 
daadwerkelijke implementatie van technologie binnen het MKB. De 

1

vraag 
die hier dan ook wordt gesteld, is hoe kennisverbetering voor het! MKB 
gestalte zou kunnen krijgen. Opzet van deze rapportage is op nationaal 
niveau beleidsaanbevelingen te formuleren voor een goede afstemming 
tussen advisering over en ontwikkeling van technologie in het MKB. Ge
doeld wordt met name op aanbevelingen voor beleidsinstrumenten op het 
gebied van kennisondersteuning voor het MKB. 
Deze rapportage bestaat uit twee gedeeltes. In het eerste deel wordt op 
basis van literatuurstudie ingegaan op de rol van kennis in het innovatie
proces van de MKB-onderneming. Bovendien wordt ingegaan op de voor 
verspreiding van technologische kennis gunstige voorwaarden en om
standigheden in de sector of bedrijfstak waarvan de onderneming deel 
uitmaakt. Tenslotte wordt een analyse en beoordeling van geschikte be
leidsinstrumenten met betrekking tot kennisverbetering gegeven. Daarbij 
wordt een indeling naar ontwikkeling, diffusie en implementatie van kennis 
gehanteerd en wordt bij elk van de drie een onderscheid gemaakt naar 
kennis direct voortkomend uit fundamenteel en toegepast onde~zoek, 

kennis ontwikkeld via de factor arbeid, en kennis aangedragen door toele
veranciers en afnemers. Aan het eind van het eerste deel wordt een aantal 
(voorlopige) conclusies getrokken ten aanzien van het bestaande en ge
wenste overheidsbeleid met betrekking tot kennisontwikkeling, -diffusie en 
-implementatie. Het tweede deel bevat een empirische analyse van drie 
sectoren op basis waarvan de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen 
worden toegespitst. De aanbevelingen zijn gericht op de verruiming en 
versterking van het beleidsinstrumentarium van de overheid met betrek-
king tot innovaties in het MKB. · 
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1. Innovatie en MKB 

1.1 Innovatie en kennis 
De ontwikkeling van technologie komt in de kern neer op de ontwikkeling 
van kennis over de efficiênte voortbrenging van goederen en diensten en 
vervolgens de toepassing ervan in produktieprocessen. Het gaat met an
dere woorden bij technologie-ontwikkeling om een vergroting van de ken
nisvoorraad in toegepaste zin (Rosegger, 1986). Het MKB innoveert veelal 
via een proces waarbij elementen worden gecombineerd die op zichzelf 
wel bekend zijn, maar waarbij een innovatie bestaat uit een nieuwe combi
natie van produkten, markten en bestaande technologie. Er is minder 
sprake van innovaties waarbij oorspronkelijk onderzoek wordt uitgevoerd 
en waarbij nieuwe kennis wordt geproduceerd en toegepast (RMK, 1992). 
In grote lijnen doen zich daarbij twee knelpunten voor. In de eerste plaats 
is er een probleem met de diffusie van kennis. Technologievolgende be
drijven zijn afhankelijk van elders ontwikkelde kennis. Deze kennis is lang 
niet altijd specifiek genoeg voor het innovatieproces van de technologie
volger. Bovendien komt niet alle kennis zomaar over. Kennis ontwikkeld bij 
universiteiten en de grote technologische instituten (GTl's) komt lang niet 
altijd bij het technologievolgende bedrijfsleven terecht. Technologie
ontwikkelende bedrijven selecteren om strategische redenen en sluizen 
niet alles door. Bovendien is een deel van de kennis moeilijk overdraag
baar doordat deze in de hoofden van mensen zit, voornamelijk op ervaring 
berust en daarmee sterk persoonsgebonden is ('tacit knowledge'). 
In de tweede plaats verloopt de daadwerkelijke implementatie van kennis 
in het produktieproces veelal moeizaam. Op dit niveau is immers niet al
leen technologische kennis aan de orde, maar ook kennis over de markt
vraag, de marktstructuur (hoe en met wie wil men samenwerken), de 
noodzakelijke veranderingen in de organisatie en de taken en functies van 
de werknemers. Deze gecombineerde kennis is voor veel ondernemers in 
het MKB een brug te ver. 
Het gaat bij het MKB dus voornamelijk om twee knelpunten bij de kennis
verbetering: de diffusie en de implementatie van kennis. Deze paragraaf 
beschrijft het innovatieproces binnen het MKB op basis van Boer (1990), 
die de invoering van produktie-automatisering behandelt aan de hand van 
het innovatiemodel volgens During. Boer maakt evenals Voss (1988) en 
Chen & Small (1994) gebruik van de indeling naar het traject van planning 
en voorbereiding en het traject van installatie en realisatie. In ieder traject 
zullen vier fases doorlopen moeten worden. Deze vier fases zijn afkomstig 
uit het innovatiemodel van During (1984), waarin hij innovatie beschouwt 
als een cyclisch leerproces. De vier fases zijn: creatieve fase (het opspo
ren en beschrijven van de problemen en het genereren van oplossingen), 
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selectiefase {de selectie van het aan te pakken probleem en het vaststel
len van criteria voor oplossingen), vormgevingsfase (uitwerking van mo
gelijke oplossingen) en toepassingsfase {hier worden in principe oplossin
gen in de praktijk gebracht). De processen van diffusie en implementatie 
wisselen elkaar in de verschillende fasen van dit cyclische proces voortdu
rend af. De paragraaf eindigt met een overzicht van de benodigde kennis 
in de verschillende stadia van het innovatieproces. 

A) Voorbereiding en planning 

Creatieve fase 

In de creatieve fase wordt de bestaande situatie van de onderneming 
geëvalueerd. Hage (1980) stelt dat deze evaluatie onmisbaar is bij het 
herkennen en erkennen van de "performance gap". Het herkennen van de 
"performance gap" wordt door Hage gezien als het begin van het innova
tieproces. Het herkennen van de "performance gap" door de onderneming 
vindt op verschillende manieren plaats: 
a. de onderneming zelf onderkent de "performance gap". De mate waarin 

deze activiteit optreedt, is sterk afhankelijk van de bedrijfskenmerken. 
Hage stelt dat de benodigde informatie voor radicale innovaties zelden 
te lokaliseren is binnen een organisatie. Hierdoor zal men gebruik 
moeten maken van externe kennis; 

b. de onderneming wordt door derden op de "performance gap" gewezen. 
Dit kunnen kennisinstellingen en/of relaties uit de bedrijfsomgeving 
zijn, zoals afnemers van produkten, leveranciers van grondstoffen, 
halffabrikaten en/of machines/apparatuur. 

Bij het vaststellen van de "performance gap" zal informatie gezocht moe
ten worden over verschillende onderwerpen. De volgende onderwerpen 
zijn belangrijk: produkt-marktcombinaties, concurrentiepositie, de 'eigen 
organisatie, de bedrijfsomgeving en het voortbrengingsproces. Aan de 
hand van analyses van de verkregen informatie zullen ideeën gegenereerd 
worden over mogelijke oplossingen om de "performance gap" te verkleinen 
danwel te elimineren. Bij het genereren van ideeën zal men zich breed 
moeten oriënteren en zich los moeten maken van de huidige situatie. Het 
is van belang dat er niet te kritisch gekeken wordt naar eventuele toe
komstige mogelijkheden. 
De volgende stap is het maken van keuzes uit de toekomstige mogelijkhe
den om tot een consistent beeld te komen van het pad waarlangs de on
derneming zich de komende jaren dient te ontwikkelen. De fase wordt 
afgesloten met het formuleren van doelstellingen voor de langere termijn. 
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De selectiefase 

During noemt dit de fase waarin zoekactiviteiten plaatsvinden ten behoeve 
van innovatiedoelen. In deze fase zullen alternatieven gezocht worden die 
betrekking hebben op de doelstellingen uit de vorige fase. De alternatieven 
worden nu concreter waardoor de diverse actoren de alternatieven ver
schillend waarderen. De houding van de actoren is ook definitiever van 
aard. Volgens Zaltman c.s. zal de weerstand tegen verandering en de in te 
voeren innovatie van de actoren toenemen. 
Tijdens het concreet maken van de alternatieven zal men steeds met ver
beteringsvoorstellen moeten komen die niet alleen betrekking hebben op 
het voortbrengingsproces maar ook op de organisatie, planning, logistiek, 
financiën etc. De bedoeling is dat er aan het einde van deze fase een 
consistent plan is ontwikkeld dat ook voor de toekomst geldig is. De be
sluitvorming hangt af van de attitude van de actoren en de manier waarop 
men de informatie verwerkt. Tevens geeft Rogers (1983) aan dat de te 
verwachten effecten (relatief voordeel, verenigbaarheid, complexiteit, ex
perimenteerbaarheid en zichtbaarheid} een grote invloed op de uiteindelijk 
beslissing hebben. De definitieve keuze zal in een projectvoorstel opge
nomen worden, om in de volgende fase uitgewerkt te worden. 

Vormgevingsfase 

In de voorgaande fases is vooral functioneel omschreven wat men met het 
systeem wenst te bereiken en zijn fundamentele keuzes gemaakt ten 
aanzien van oplossingsrichtingen. In dit geval is de gekozen ontwikke
lingsrichting produktie-automatisering. Voor dit alternatief zullen de doel
stellingen nu omgezet worden in specificaties. Hierin worden niet alleen de 
prestaties van het systeem gespecificeerd, maar ook eisen die gesteld 
worden aan ondersteunende of gerelateerde activiteiten. Vervolgens zul
len er verschillende alternatieven worden ontworpen die voldoen aan deze 
specificaties. Hierbij wordt gekeken naar alternatieve technologieën en 
verschillende configuraties van gereedschappen, machines, transportsys
temen, informatiestromen etc. Tegelijkertijd worden alternatieve organisa
tiestructuren ontwikkeld. De relaties met de verschillende ondernemings
afdelingen worden uitgewerkt. Deze hebben betrekking op produktont
werp, eisen met betrekking tot toeleveringen, produktieplanning en 
besturing. Ook de relaties met de bedrijfsomgeving zijn bij de verschillende 
alternatieven van belang. Gevolgen van de verschillende alternatieven op 
de bedrijfsvoering die in het voorgaande nog niet aan de orde zijn geweest 
zullen aangegeven moeten worden. 

De toepassingsfase 

Uiteindelijk worden de alternatieve oplossingen geêvalueerd. De verschil
lende alternatieven zal men moeten afwegen tegen vereisten op het ge
bied van financiên, organisatie en arbeidsomstandigheden. De uitkomst 
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van deze fase is een rapport met de volgende aspecten: een kosten- en 
batenanalyse van de alternatieven, de resultaten van de simulaties, de 
economische resultaten, de fluctuaties van de marktvraag en de risico's 
van de verschillende alternatieven. Op basis van dit rapport wordt een 
besluit genomen ten aanzien van het type technologie dat men wil gaan 
invoeren en de organisatorische veranderingen. De onderneming heeft nu 
een hoofdontwerp over de in te voeren technologie en de resultaten die 
daarmee behaald kunnen worden. Dit hoofdontwerp wordt vervolgens 
vertaald in een projectplan. De volgende cyclus kan gestart worden met 
als doel het installeren van de technologieën. Het kan voorkomen dat geen 
enkel alternatief gekozen wordt. Dit heeft dan vooral te maken met het 
doorlopen van de vorige fases. Er zal dan ook teruggekoppeld moeten 
worden naar deze fases om uiteindelijk toch tot een keuze te kunnen ko
men. 

B) Installatie en realisatie 

Creatieve fase 

Hier wordt bepaald wie het systeem gaat ontwerpen en invoeren. Het 
bedrijf zelf en/of machineleveranciers, systeemhuizen, externe adviesbu
reaus etc. Vervolgens wordt het systeem ontworpen. Het ontwerpproces 
zal van grof naar fijn moeten plaatsvinden. Er wordt daarom ook een on
derscheid gemaakt tussen een basis- en een detailontwerp. 
Het basisontwerp zal resulteren in een organisatorisch concept en een 
compleet beeld van produktie-, goederen- en informatiestromen. 
Het detailontwerp bestaat uit parallelle deelprojecten, waaraan gelijktijdig 
gewerkt kan worden. Het doel van de deelprojecten is binnen de voor
waarden van het basisontwerp een optimaal ontwerp te krijgen. 
Het resultaat van de verschillende projecten is een geheel van vrijwel 
definitieve specificaties die als basis fungeren voor in te kopen delen, 
reeds aanwezige delen, opleidingsprogramma's, organisatieveranderingen 
en starten van bouw- en programma-activiteiten. 
Een typische karakteristiek van deze fase is de hoeveelheid aan gedetail
leerde informatie die nodig is voor het genereren van vragen en ideeën 
over de verschillende onderwerpen. 

Selectie fase 
In deze fase wordt een installatie-, traînings- en scholingsschema g~defi
nieerd. Hier worden gespecificeerde offertes van de verschillende syste
men aangevraagd. Informatie over de verschillende leveranciers kan men 
krijgen van bijvoorbeeld collega's, adviesbureaus en kennisinstellingen. 
Aan de hand van de criteria die in voorgaande fases zijn opgesteld, wordt 
een keuze gemaakt uit de leveranciers en de mogelijke opleidingen. Er 
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worden afspraken gemaakt met betrekking tot installeren en het volgen 
van opleidingen. 

Vormgevingsfase 

In deze fase worden middelen en structuren fysiek vastgelegd. Deze fase 
kan gezien worden als de kritieke fase, zonder afbreuk te doen aan voor
afgaande fases, omdat middelen, mogelijkheden en beperkingen voor 
langere tijd worden vastgelegd. Deze fase kan gésplitst worden in twee 
hoofdactiviteiten: technische realisatie en organisatorische realisatie. 

Toepassingsfase 

Het in gebruik nemen van het nieuwe systeem zal een aantal stadia door
lopen. De stadia zijn: 

Proefproduktie: 

Produktie: 

Perfectioneren: 

Evaluatie: 

grenzen van het systeem uittesten, op basis van de 
eerste ervaringen structuren eventueel aanpassen, het 
leerproces starten en fouten uit het systeem halen; 
aanlopen naar normale produktie waarin elementen 
zoals betrouwbaarheid en capaciteit op de langer ter
mijn getest worden; 
dit is een continu proces van verbeteringen en aan
passingen van het systeem; 
hier komen vooral de leermomenten aan bod die voor 
volgende projecten van belang kunnen zijn. 

Om de onzekerheid tijdens het nemen van beslissingen op de beslismo
menten te reduceren, dient de ondernemer gericht informatie te gaan zoe
ken. De informatie die volgens het model aanwezig dient te zijn zal per 
traject behandeld worden. 

Benodigde kennis bii voorbereiding en planning 

Ondernemingen beschikken over te weinig kennis en creativiteit om zelf
standig tot het definiëren van de problemen te komen (Willenborg, 1987). 
Belangrijk is dat een project in het ondernemingsbeleid past en dat men 
deze relatie legt. De benodigde kennis gaat hier om informatie en instru
menten ten aanzien van: 

Creatieve fase: het maken van een strategische analyse en formu
leren van doelstellingen. Ondernemingen kunnen 
geattendeerd worden op nieuwe technologieën 
door voorlichting (educatie, bijeenkomsten van 
branchegenoten, voorbeelden van "best practica") 
en demonstratieprojecten; 
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het specificeren van het probleem, afgestemd op 
de onderneming en de te volgen strategie. Het op
stellen van eenduidige criteria ten aanzien van te 
verwachte opbrengsten die met de nieuwe techno
logie kunnen worden behaald; 
"Technology monitoring" waarbij op basis van het 
gespecificeerde probleem een aantal technische 
oplossingen wordt gegenereerd; 
het objectief kunnen beoordelen van diverse tech
nische alternatieven op functionaliteit, prestaties, 
rentabiliteit, compatibiliteit en aansluiting op. de in 
de toekomst te realiseren vervolgautomatisering. 
Het opstellen van een projectplan. 

Benodigde kennis bii installatie en realisatie 

Met nadruk wijst men in de literatuur (Vaan, 1988) op het feit dat het suc
cesvol doorlopen van de voorgaande fases van doorslaggevend belang is 
bij de realisatie en de implementatie. Externe hulp in deze fase van bij
voorbeeld kennisinstellingen levert vaak niet het beoogde resultaat op 
omdat men niet kan controleren of de in de voorgaande gegenereerde 
specificaties ook juist zijn. 

In deze fase gaat het om informatie over: 

Creatieve fase: 

Selectiefase: 

Vormgevingsfase: 

Toepassingsfase: 

het vorm geven van een nieuwe organisatie en 
informatiestructuur; 
het objectief afwegen van de juiste leverancier, het 
actief betrekken van de werknemers in het project, 
scholings- en trainingsmogelijkheden naast de pro
gramma's van de leverancier; 
het oplossen van technische storingen tijdens de 
aanloopfase; 
het evalueren van het project. 

Tijdens alle fases een zeer belangrijk onderwerp: bewaking van de voort
gang en coördinatie. 

1.2 Innovatie en netwerken 
In deze paragraaf gaat het niet om het innovatieproces binnen de onder
neming zelf, maar om de voorwaarden en omstandigheden die innovatie 
bevorderen binnen de sector of bedrijfstak. Technologische inno\ijatie in 
een bedrijfstak is afhankelijk van een wisselwerking van factoren. Stan
daardisatie van produkten is er één van, zodat schaalvergroting en me-
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chanisering mogelijk worden. Bovendien nemen daarmee de kansen voor 
individuele bedrijven toe om, uitgaande van de standaarden, verder te 
differentiëren en te specialiseren. Bedrijven profileren zich aldus in een 
verdergaand stadium van technologische ontwikkeling. Standaardisatie en 
differentiatie/specialisatie komen echter alleen tot stand bij een toenemen
de samenwerking en integratie binnen de bedrijfstak. Dat kan in verticale 
zin (met toeleveranciers of afnemers) en in horizontale zin (met bedrijfs
takconcurrenten of gelijksoortige organisaties uit andere bedrijfstakken). 
De integrerende marktpartijen komen op deze wijze sterker te staan te
genover de overige bedrijfstakconcurrenten en ook tegenover mogelijke 
substituten voor het bedrijfstakprodukt. Netwerkrelaties en de daarbij be
horende standaarden oefenen een bestendigende werking uit op het inte
gratieproces. Potentiële toetreders bijvoorbeeld komen minder gemakkelijk 
bij de distributiekanalen wanneer de bestaande (verticale) relaties tussen 
afnemers en leveranciers zijn bestendigd. 
Processen van standaardisatie, integratie en differentiatie/specialisatie 
komen binnen sectoren vaak niet of moeilijk van de grond. Wellicht de 
belangrijkste katalysator in dit geheel is de druk vanuit de internationale 
concurrentie. De autoindustrie, die in dit kader al een heel eind is, werkt 
zeer internationaal. De internationale arbeidsverdeling is zover dat van 
nationale produkten nauwelijks meer kan worden gesproken. De autoin
dustrie is inmiddels gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd op basis van 
een sterke integratie binnen de branche: talloze samenwerkingsverbanden 
en fusies zijn er de uiting van. 
Bij het technologisch innovatieproces in een specifieke bedrijfstak zal het 
ene moment meer nadruk liggen op horizontale integratie, het andere 
moment meer op verticale integratie. Beide integratieprocessen zijn even
wel van belang en kunnen niet buiten elkaar. Ook de specifieke uitkomst 
voor de marktstructuur is ongewis. De ene keer zullen er via fusies en 
overnames veel grote verticaal geïntegreerde ondernemingen ontstaan, 
onderverdeeld in business units. De andere keer vallen er meer netwerken 
te constateren van weliswaar individuele, maar op elkaar afgestemde 
ondernemingen. In het bijzonder zijn hier co-makershiprelaties mogelijk. 
Hierbij maken grotere ondernemingen vaste en betrouwbare afspraken 
over toelevering met vaak kleinere bedrijven die de rol van main supplier 
(innovator, ontwikkelaar) of van jobber (uitvoerder) kunnen aannemen. 
Integratie en grootschaligheid worden bereikt terwijl de schaal van de 
individuele ondernemingen klein of middelgroot blijft. MKB-bedrijven ver
vullen dan vaak de rol van toeleverancier. Dit type toeleveranciersnetwer
ken staat hier centraal. Allereerst geven we een algemene definitie van 
netwerken (Bonekamp, Heijkers, 1995): 

«De netwerk organisatie is een institutie die ontstaat om te 
kunnen omgaan met systemische innovaties. Netwerken 
kunnen beschouwd worden als tussenvorm, liggende tussen 
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de markt en de hiërarchische onderneming. Empirisch ge
zien zijn het gekoppelde organisaties met een kem waarbij 
zowel zwakke als sterke banden tussen de deelnemende 
organisaties voorkomen. Nadruk dient gelegd te worden op 
het belang van samenwerkingsrelaties tussen bedrijven die 
als een cruciaal verbindingsmechanisme binnen netwerk
configuraties dienen". Voorbeelden zijn joint ventures, toele
veren en uitbesteden en samenwerking m.b.t. R&D" 

Uit deze definitie kunnen we dus afleiden dat toeleverings- en uitbeste
dingsrelaties slechts een van de vele vormen van netwerken behelzen. De 
genoemde voorbeelden representeren overigens een horizontale netwer
krelatie Ooint venture) en een verticale netwerkrelatie (toeleveren en uit
besteden). 
Een ander belangrijk aspect is het belang van innovaties als een oorzaak 
voor netwerkvorming. Een verklaring die hiervoor in de literatuur wordt 
gegeven is het feit dat ondernemingen in netwerken elkaars specialisti
sche kennis gebruiken om te kunnen innoveren. 
In de definitie blijkt ook dat er verschillen bestaan in de hechtheid van de 
relaties die de organisaties binnen een netwerk binden. In toeleverings- en 
uitbestedingsnetwerken kunnen zwakke bindingen worden voorgesteld 
door de (beperkte) samenwerkingsrelatie tussen uitbesteders en zoge
naamde 'jobbers'. Jobbers zijn dan toeleveranciers die enkelvoudige on
derdelen of bewerkingen leveren op basis van gedetailleerde voorschriften 
van de uitbesteder. Het gaat hierbij om het uitbesteden van feitelijk uiNoe
rend werk (capaciteitsuitbesteding). Sterke bindingen kunnen worden 
voorgesteld door de (hechte) samenwerkingsrelatie tussen uitbesteders en 
zogenaamde 'co-makers'. Hierbij gaat het om de opbouw van een lange
termijnrelatie met een beperkt aantal leveranciers op basis van wederzijds 
zakelijk vertrouwen. Het betreft dan de levering van samengestelde delen, 
waarbij de co-maker samen met de uitbesteder aan ontwikkeling doet, de 
kwaliteit zo optimaal mogelijk maakt en de logistieke afstemming op een 
zeer hoog niveau brengt. 
Het rendement en de resultaten van het werken met co-makership zijn het 
hoogste als het gaat om levering van specifieke componenten die een 
gerichte afstemming tussen uitbesteder en toeleverancier vereisen. Bo
vendien geldt dat het om technologisch hoogwaardige componenten gaat, 
waarbij de foutenkans in de vele daarbij aanwezige kritische processen 
hoog is. Hierdoor lijkt wederom gerichte afstemming tussen uitbesteder en 
toeleverancier een vereiste. 

Met betrekking tot branches en sectoren gelden de volgende richtlijnen die 
voor het ontstaan van co-makership als succes- en/of faalfactoren be
schouwd kunnen worden: 
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• technologische geavanceerdheid: produkten en markten met een grote 
potentie voor de toepassing van nieuwe technologieën komen eerder 
in aanmerking voor co-makership. Daarbij zijn namelijk externe bron
nen van know-how nodig om het gewenste niveau en de gewenste 
doorlooptijd van ontwikkeling te halen; 

• standaard versus specifieke componenten: daar waar standaardcom
ponenten en algemeen verkrijgbare grondstoffen worden gebruikt heeft 
co-makership weinig zin. Belangrijk daarbij is dat voor standaardpro
dukten meer leveranciers beschikbaar zijn. Pas wanneer componenten 
of grondstoffen specifiek zijn voor het produktieproces bij de uitbeste
der wordt co-makership een te overwegen optie; 

• procesindustrie versus discrete produktie: in de procesindustrie zijn 
weinig voorbeelden van co-makership. De meeste voorbeelden liggen 
in de industrie waarin sprake is van discrete produktie, met name daar 
waar sprake is van grote aantallen moeilijke componenten 
(automobielindustrie) of complexe onderdelen in enkelstuksfabricage of 
kleine series (scheepsbouw); 

• eenvoudige versus complexe produkten: bekende voorbeelden van co
makership bevinden zich vrijwel alle in een omgeving waarin sprake is 
van complexe produkten; hieronder wordt verstaan produkten die uit 
vele onderdelen zijn samengesteld; 

• lengte van de bedrijfskolom: een lange bedrijfskolom betekent veel 
bedrijven in de voortbrengingsketen en veel bewerkingen binnen die 
bedrijven. Naarmate de keten langer is wordt afstemming in de keten 
moeilijker. Co-makership kan de besturingslast doen afnemen, omdat 
de materiaalstromen in belangrijke mate van storingen worden ont
daan. 

Uitgaande van de bovenstaande succes- en faalfactoren lijken vooral de 
volgende sectoren geschikt te zijn voor co-makership: 
• auto-industrie; 
• elektrische/elektronische apparaten; 
• bouw; 
• metaal-industrie; 
• stuksproduktie (zoals scheepsbouw); 
• zware machinebouw; 
• kunststof-industrie. 

In Japan, waar het toeleveren en uitbesteden in co-makershipvorm zijn 
oorsprong vindt, hebben de toeleverings- en uitbestedingsnetwerken een 
piramidestructuur. Eén grote uitbesteder bevindt zich in de top, daaronder 
bevindt zich een beperkte laag met hoogwaardige toeleveranciers (main 
suppliers). Deze besteden op hun beurt weer uit aan de volgende laag van 
toeleveranciers etc. Pas in de onderste lagen van de piramide is er sprake 
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van overlap in de zin dat toeleveranciers ook leveren aan afnemers uit een 
ander piramidaal netwerk. 
1 n Nederland leveren toeleveranciers bijna altijd aan verschillende uitbe
steders en zijn daardoor minder afhankelijk. De netwerken die hier worden 
gevormd zijn relatief klein en een uitbesteder verzamelt voor verschillende 
produktgroepen veelal ook verschillende netwerken om zich heen. Ook hij 
is dus minder afhankelijk. In tegenstelling tot de Japanse piramidestructuur 
kan men in Nederland spreken van een molenwiekenstructuur. 

Ter illustratie kan hier de bouwsector dienen (Stroeken, v.d. Velde, 1995; 
Stroeken, 1995). Deze is over het geheel genomen ambachtelijk ingesteld, 
weinig dynamisch en technologisch zeer behoudend. Innovatie komt nau
welijks van de grond. Er is weinig produktontwikkeling en er is nauwelijks 
sprake van onderzoek van betekenis. De sector is voornamelijk gericht op 
relatief kleine verbeteringen. Debet aan deze technologische impasse is 
vooral de versplinterde marktstructuur: veel kleine en middelgrote bedrij
ven beconcurreren elkaar op basis van kosten en zo laag mogelijke prij
zen, terwijl technologische innovatie, indien aanwezig, voor de concurrent 
wordt afgeschermd. Vanwege de lage innovatiegraad zijn de toetredings
drempels tot de sector laag, zodat nieuwe bedrijven met weer nieuwe 
investeringen gemakkelijk kunnen toetreden. De produktiecapaciteit blijft 
daardoor hoog en daarmee ook de (prijs)concurrentie met het oog op een 
optimale benutting van de capaciteit. Tot overmaat van ramp bezondigen 
vele opdrachtgevers zich aan het uitgeven van zeer gedetailleerde, vaak 
overgespecificeerde bestekken, waardoor innovatie niet wordt beloond. 
Meer uitgifte bijvoorbeeld van prestatiebestekken, ook door de overheid 
als belangrijkste opdrachtgever, zal innovatiebevorderend werken. 
(Radicale} produktinnovatie, ook in de bouwsector, houdt een produktie

wijze in die is gebaseerd op schaalvergroting, flexibilisering, mechanise
ring en industrialisering van de produktie. In zekere zin werkt de bouwsec
tor nog als de reeds eerder genoemde autoindustrie in het allereerste 
beginstadium: specifiek volgens de wensen van de klant, weinig massaal 
en ongestandaardiseerd. De hiervoor noodzakelijke integratie binnen de 
marktstructuur staat de bouwsector voor een groot deel nog te wachten. In 
grote lijnen lijkt deze integratie op twee manieren plaats te zullen vinden. 
Enerzijds zal er een beweging optreden vanuit de grote bouwbedrijven 
naar meer standaardisatie en specialisatie op bepaalde marktsegmenten. 
Daarbij zal er meer gewerkt gaan worden in vaste netwerken tussen acto
ren (toeleveranciers, handel, onderaannemers, etc.). Anderzijds zullen 
toeleveringsbedrijven initiatieven nemen tot meer standaardisatie en spe
cialisatie op bepaalde produkten. Daarbij zal meer gewerkt gaan worden 
met dochterondernemingen en business units van grote industriële toele
veringsbedrijven. 
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Toenemende integratie in het licht van innovatie heeft als belangrijke con
sequentie dat van de ondernemer binnen het MKB een toenemende oriën
tatie mag worden verwacht op de externe bedrijfsomgeving. In steeds 
meer gevallen zal druk vanuit de internationale concurrentie daartoe zelfs 
dwingen. De ondernemer zal daardoor 'afhankelijker' worden en een deel 
van zijn autonomie verliezen. 

1.3 Ontwikkeling, diffusie en implementatie van 
kennis 

Na de analyse van de rol van kennis bij innovatieprocessen wordt hier 
ingegaan op de mogelijke rol van beleidsinstrumenten ter verbetering van 
de kennis bij het MKB. De beleidsinstrumenten worden aan de hand van 
de trits ontwikkeling, diffusie en implementatie van kennis geïnventariseerd 
en geëvalueerd. Daarbij wordt bij elk van de drie een onderscheid ge
maakt naar kennis direct voortkomend uit fundamenteel en toegepast 
onderzoek, kennis ontwikkeld via de factor arbeid en kennis aangedragen 
door toeleveranciers en afnemers. 

Kennisontwikkeling 

Zoals hierboven genoemd vindt kennisontwikkeling in hoofdlijnen plaats 
vanuit en via drie bronnen van kennis. De eerste bron van kennis is het 
fundamenteel en toegepast onderzoek. Deze kennis is veelal neergesla
gen in rapporten en artikelen. Voor een klein deel vindt dit onderzoek bij 
het MKB intern plaats en dan gaat het met name om toegepast onderzoek. 
Voor het overgrote deel wordt de kennis extern verzameld bij universiteiten 
en HBO-instellingen , onderzoeksinstellingen van grote bedrijven, TNO en 
de Grote Technologische Instituten (GTl's). McKinsey & Company (1993) 
meent, na een internationaal vergelijkend onderzoek, dat er meer keuzes 
moeten worden gemaakt bij de stimulering van technologisch onderzoek: 
"Voor nieuwe of zich nog ontwikkelende technologieën (bijvoorbeeld be
langrijke delen van de biotechnologie) zijn met name de toepassingsge
richtheid van R&D en de selectiviteit in de bepaling van werkterreinen 
belangrijk. Voor de meer "volwassen· technologieën (bijvoorbeeld de elec
tromechanica) zijn daarentegen de aandacht voor produktkwaliteit, pro
duktiekosten en het tempo van ontwikkeling en commercialisering van 
R&D-resultaten van groter belang." 
In het technologiebeleid van het ministerie van Economische Zaken (EZ) 
(1993) is relatief veel geld gereserveerd voor kennisontwikkeling. Verder 
wordt er door private organisaties voor een behoorlijk bedrag aan onder
zoek en ont.Wikkeling gedaan (Bartels, 1993). Overheidsbijdragen gaan in 
dit kader naar: 

• aandelen in Europese ontwikkelingsprogramma's (EG-kaderprogram
ma, COST, Eureka); 
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• de creatie van een technologische infrastructuur voor strategisch en 
toegepast onderzoek binnen TNO en de Gll's; 

• het op kennisontwikkeling in bepaalde kansrijke technologieên als 
biotechnologie, nieuwe materialen, informatie- en milieutechnologie 
gerichte Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering 
(PBTS); 

• de Technologische Ontwikkelingskredieten (TOK-kredieten), bedoeld 
om een deel van risicovolle ontwikkelingsprojecten bij bedrijven te fi
nancieren; 

• de recent ingevoerde Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, 
bedoeld om de kennisontwikkeling bij kleinere bedrijven te stimuleren 
door de loonkosten van dit soort aktiviteiten te beperken. 

Grote bedrijven lijken van bovengenoemde maatregelen het meest te profi
teren. Slechts voor een deel komen de baten van deze programma's te
recht bij het MKB. Een verschuiving van aandacht in het overheidsbeleid is 
niettemin waarneembaar. Zo worden projectvoorstellen bij de PBTS steeds 
meer beoordeeld op samenwerking binnen clusters waarin ook het MKB 
deelneemt De recent ingevoerde fiscale R&D-fiscaliteit (Wet bevordering 
speur- en ontwikkelingswerk) is zelfs vooral voor het MKB bedoeld. 

De tweede bron van kennis is de factor arbeid. Kennisontwikkeling vindt 
intern binnen het MKB plaats via leerprocessen, cursussen en trainingen 
aan diverse groepen van personeel als managers, automatiseerders, ad
ministrateurs, etc. Ook bij de factor arbeid spelen externe kennisleveran
ciers een belangrijke rol: universiteit, HBO, MBO, LBO, private opleidings
instituten. Voor een goede werking van innovatieprocessen, ook die in het 
MKB, is de opheffing van belang van imperfecties op de markt voor 
bèta/technische beroepen (Ministerie van EZ, 1993). 
In de nota "Concurreren met kennis" (Ministerie van EZ, 1993) wordt een 
aantal duidelijke maatregelen aangekondigd om de tekorten aan 
bèta/technisch geschoolden op te heffen. Wellicht zou hierbij het instru
ment van de studiefinancieringsfaciliteit meer kunnen worden benut 
(Merkelbach/SMO, 1993). Verder wordt er ook een beleid uitgezet, samen 
met de bedrijfstakken, met betrekking tot de scholing van werkenden. Er 
wordt onder meer een MKB-informatiecentrum opgezet voor ondernemin
gen en intermediaire organisaties met specifieke scholingsvraagstukken. 
Meer aandacht in het beleid zou kunnen worden gevraagd voor het 51timu
leren van de ontwikkeling van innovatief gedrag van leerlingen in hetl mid
delbaar beroepsonderwijs (ARO, 1994). 

De derde en laatste kennisbron voor het MKB is extern gericht en bestaat 
uit toeleveranciers en afnemers. In de vorige paragraaf is hier nader op 
ingegaan. 
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Kennisontwikkeling bij toeleveranciers en afnemers is uiteraard de eerste 
verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf, maar verdient overheidsaan
dacht wanneer eventuele bottlenecks bedrijfsoverstijgend zijn, bijvoor
beeld bij een versplinterde marktstructuur. Kennisontwikkeling is dan nauw 
verweven met kennisdiffusie en -implementatie. Hierop wordt verderop 
teruggekomen. 

Kennisdiffusie 

Kennisdiffusie heeft betrekking op de overdracht van externe bronnen naar 
het MKB. Wat het eerste punt betreft, de overdracht vanuit onderzoeksin
stîtuten, luidt de algemene opinie duidelijk kritisch. Zo stellen bijvoorbeeld 
Meeus, Oerlemans (1993) voor Zuidoost-Brabant een relatief zwakke 
koppeling vast van bestaande bedrijven en beqrijfsnetwerken met kennis
instituten en intermediaire organisaties. Blijkbaar kunnen ook de interme
diaire organisaties de zaak nog moeilijk aan, waarschijnlijk voornamelijk 
veroorzaakt door de nog zeer beperkte capaciteit van de organisaties en 
we!!icht ook een beetje door het inmiddels behoorlijk aantal betrokken 
organisaties. We noemen de Kamers van Koophandel (KvK), de (regio
nale) ontwikkelingsmaatschappijen, innovatiecentra (IC's), transferbu
reaus, science parken, technologiecentra, Instituten voor het Midden- en 
Kleinbedrijf (IMK), particuliere adviesbureaus en de diverse branche
organisaties. Naast deze intermediaire organisaties zijn er natuurlijk nog 
de vertrouwde overdrachtsvormen van kennis als radio, tv, tijdschriften, 
congressen, etc. 
Reeds enige tijd geleden constateerden Docter en Stokman (1987) dat 
middelgrote en kleine bedrijven weinig ontvankelijk waren voor advisering 
door genoemde intermediaire instituten. Dit is dan ook een belangrijk aan
dachtspunt in deze rapportage. Specifiek voor de kennistransfer van uni
versiteiten naar het bedrijfsleven lijkt de volgende conclusie van V. Dier
donck, Debackere, Engelen (1990) voor de Belgische situatie behartigens
waardig. Overdracht van technologische kennis is een zaak van individu
en. Zij die het onderzoekswerk doen kunnen de resultaten ook het beste 
overbrengen en de behoeften bij de bedrijven signaleren. Directe, vaak 
informele contacten tussen universiteit en bedrijfsleven zijn van groot 
belang. Daarbij is de hoogleraar-directeur van de onderzoeksgroep een 
belangrijke spil, hij dient ondernemende kwaliteiten te hebben. Deze con
clusies blijken ook voor Duitsland en Frankrijk van toepassing te zijn 
(McKinsey & Company, 1993). 
Hierboven bleek al dat op het gebied van kennisdiffusie inmiddels een 
substantieel aantal organisaties actief is. Het gaat hierbij om een menge
ling van private en publieke instellingen. Het huidige overheidsbeleid is 
erop gericht een goede balans te vinden voor de publieke middelen temid
den van de vele private initiatieven. De overheidsmiddelen rond de stimu
lering van technologiediffusie zijn gering vergeleken met de middelen voor 
kennisontwikkeling. Er wordt in dit verband geld gestoken in demonstratie-
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en voorbeeldprojecten (20 mln). De regionale IC's vormen hier het be
langrijkste overheidsinstrument (40 mln). Deze IC's werden eind jaren 
tachtig opgericht vanuit de gedachte bestaande kennis als een verhandel
baar goed over te dragen naar met name het MKB. Deze kennisover
drachtsfunctie zou uiteindelijk volledig moeten worden gecommerciali
seerd. De praktijk wees evenwel anders uit. Kennisoverdracht naar het 
MKB bleek immers anders in zijn werk te gaan. In plaats van de rol van 
kennismakelaar gingen de IC's vooral die van eerstelijnsadviseur vervul
len, waarbij overtuigen en bewustmaken van het MKB voorop stonden. 
Hierna werd vervolgens doorverwezen naar specialisten als onderzoeks
instellingen, commerciële adviseurs en collega-bedrijven. De IC's werden 
uiteindelijk ook niet verzelfstandigd wat oorspronkelijk wel de bedoeling 
was. 
Een belangrijk knelpunt vormt verder nog de diffusie van kennis vanuit 
universiteiten, TNO en de GTl's. Gewerkt wordt inmiddels aan een inten
sievere samenwerking tussen bedrijven enerzijds en TNO en de GTl's 
anderzijds (Ministerie van EZ, 1993). Voor de kennisdiffusie, ook vanuit 
universiteiten, naar met name het MKB, is de ontwikkeling van innovatieve 
clusters (regionale netwerken) tussen kennisinstellingen, intermediaire 
organisaties en bedrijven van het grootste belang. Personele en informele 
contacten zijn daarvoor essentieel. Daarop zou het beleid zich dan ook 
vooral moeten richten. Dat kan met name door de personeelsmobiliteit 
tussen onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven te bevorderen (zie 
bijvoorbeeld suggesties in Ministerie van EZ, 1994). McKinsey & Company 
(1993) doen daarvoor suggesties in de zin van subsidiëring (bijvoorbeeld 
in de loonkosten) en in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer (faciliteren tijdelij
ke contracten onderzoekers, bijvoorbeeld via detachering). Een land als 
Frankrijk heeft met een aantal vormen reeds wat ervaring opgedaan 
(Romar, 1995). Het betreffen hier niet alleen initiatieven vanuit de over
heid, maar ook van enkele grote bedrijven, kennisinstituten en intermediai
re organisaties. 

Wat het tweede punt betreft, de overdracht van kennis via de factor arbeid, 
is een respectabel aantal publieke en private onderwijsinstellingen actief. 
Hierop wordt in dit verband niet in detail ingegaan. Diffusie van kenni:s via 
het onderwijs verloopt via een fors aantal publieke en private instellingen. 
Een goede marktwerking en samenwerking is daarbij van essentieel be
lang. Het huidige technologiebeleid bevat ter stimulering een fors aantal 
initiatieven, met name gericht op de opheffing van tekorten aan technisch 
geschoolden en op de integratie van onderwijsinstellingen onderling en 
met het bedrijfsleven (Ministerie van EZ, 1993). Specifiek voor het MKB 
loopt sinds kort, na een driejarig experiment, een programma gericht op 
het in dienst nemen van een net afgestudeerde, hoger opgeleide technicus 
in een via een Innovatiecentrum opgespoorde MKB-onderneming (~IM). 
Op grond van deze regeling kan een bedrijf een loonkostensubsidie knjgen 
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van f.25.000 voor indienstneming van minimaal één jaar. Voorwaarde is 
dat het bedrijf maximaal 50 werknemers heeft, waarvan niet meer dan één 
hoger opgeleide. Vanuit de regionale kennisinfrastructuur wordt zorg ge
dragen voor de begeleiding van de· nieuwbakken werknemer. Het ministe
rie van EZ heeft 7 miljoen gulden beschikbaar gesteld, goed voor plaatsing 
van 150 KIM-ers in de drie jaar dat het programma loopt. 

Over het algemeen genomen worden door ondernemers in het MKB de 
toeleverancier en afnemer als een belangrijke bron van kennis aange
merkt. Afnemers spelen hun kennis door via klantspecificaties en market
ing, toeleveranciers doen dat via grond- en hulpstoffen, via intermediaire 
produkten als onderdelen, via het aanleggen van gebouwen en diverse 
vormen van infrastructuur of via de levering van produktiemiddelen. Deze 
kennis is uiteraard gefilterd en, los daarvan, niet altijd toegesneden op het 
specifieke produktieproces van de kleine onderneming. 
Beleidsmaatregelen op het gebied van kennisdiffusie vanuit toeleveran
ciers en afnemers komen zodadelijk aan de orde: diffusie en implementa
tie verlopen hier immers zeer parallel aan elkaar. 

Kennisimplementatie 

Niet alleen de ontwikkeling en diffusie van fundamenteel en toegepast 
onderzoek is van belang, maar ook de daadwerkelijke implementatie er
van. Reeds in 1987 constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR, 1987: 160) dat de overdracht van en de advisering 
over kennis tekortschoten. Er zou een slechte aansluiting zijn bij de men
taliteit en de behoefte van ondernemers in het MKB. Bovendien was er 
een te sterke concentratie op knelpunten en deeloplossingen, en was er 
weinig tijd en aandacht voor begeleiding en uitvoering van de aanbevelin
gen. De ondernemers in het MKB hadden meer behoefte aan een vertrou
wensman met een 'praatpaalfunctie'. 
Verder wordt in het genoemde WRR-rapport gewezen op de wellicht be
langrijkste problematiek bij de implementatie van nieuwe technologie, 
namelijk het motto: eerst organiseren, dan automatiseren. Produktie- en 
arbeidsprocessen, taakinhoud en functies van medewerkers dienen vaak 
ingrijpend te worden aangepast. Gebrek aan inzicht en handigheid in het 
omgaan met dit soort niet-technische aspecten van de invoering van nieu
we technieken, laat de boel nogal eens in het honderd lopen. Strategische 
bedrijfsvoering is in dit opzicht van eminente betekenis. 
De behoefte aan beleidsmaatregelen gericht op kennisimplementatie blijkt 
groot, het bestaande beleidsinstrumentarium is evenwel beperkt. De ge
deeltelijke subsidiëring van de IMK's kan hier met een beetje goede wil toe 
worden gerekenend, evenals de subsidiëring van managementondersteu
ning voor het MKB. Nieuw en uitgebreider instrumentarium lijkt zeer ge
wenst en dient vooral aan te sluiten bij gemakkelijk bereikbare vertrou
wenspersonen. Middelen zouden kunnen worden gespendeerd via subsi-
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diëring van het MKB voor adviseurs verbonden aan 'technologiepoten' bij 
de IMK's, branche-organisaties of accountantsbureaus, of via een verbre
ding van de innovatiecentra of technologiecentra (Ministerie van OCW). 
Verder zou kunnen worden gedacht aan een verdere uitwerking van per
soneelsmobiliteit via uitbreiding van detachering of verdergaande aanstel
ling van deskundigen vanuit onderzoeksinstellingen of grotere bedrijven. 

Het belang van niet-technische aspecten bij de implementatie van nieuwe 
technieken in het bedrijfsleven speelt ook door in het onderwijs. Niet
technische aspecten, in de zin van arbeid, economie, organisatie, regel
geving en maatschappelijke elementen als duurzaamheid, zouden een 
geintegreerd onderdeel behoren uit te maken van technisch onderwijs. 
Pas dan kan het volle rendement worden gehaald uit technologische ken
nis. 
Verder is de ontwikkeling van belang van innovatief gedrag van werkne
mers, met name tijdens en na de middelbare beroepsopleiding (Advies
raad voor het onderwijs, 1994). 
Nieuw te ontwikkelen stimuleringsmaatregelen op het gebied van onder
wijs en kennisimplementatie zouden betrekking kunnen hebben op de 
accentuering van niet-technische aspecten in het technisch onderwijs en 
de reeds eerder gesignaleerde ontwikkeling van innovatief gedrag. Met 
name .echter ligt een meer implementatiegerichte uitbreiding van de KIM
regeling voor de hand, door niet alleen louter technici aan te stellen, maar 
ook personen met gecombineerde technische, organisatorische, bedrijfse
conomische en markttechnische kwaliteiten. 

Implementatie van kennis verkregen van afnemers en toeleveranciers 
steunt voor een belangrijk deel op het vormen van netwerken of het an
derszins integreren van deze contacten in het produktieproces. De be
langrijkste bottleneck vormt hier vaak de marktstructuur, waarbij vele par
tijen in onderlinge concurrentie proberen allerlei zaken en dus ook kennis 
naar zich toe te trekken. Zeker in sectoren als de bouw of het wegvervoer, 
met een versplinterde marktstructuur, dat wil zeggen met relatief1 veel 
kleinere bedrijven, komt technologische vernieuwing nauwelijks van de 
grond. Marktpartijen moeten hier allereerst zelf tot een oplossing zien te 
komen. De overheid kan hooguit indirect sturen, bijvoorbeeld via specifie
ke overheidsopdrachten. Verbeterde implementatie van technologische 
kennis houdt hier dus vooral niet-technische oplossingen in. 
Reeds enige tijd probeert het ministerie van EZ zijn beleidsinstrume;ntari
um zoveel mogelijk in te zetten voor het bevorderen van de samenwerking 
tussen bedrijven, bijvoorbeeld in het kader van de eerder vermelde PBTS
regeling. Ook de samenwerking met kenniscentra, met name rond de 
zogenaamde technologisch hoogwaardige clusters krijgt meer aandacht. 
Het gaat hierbij om netwerken rondom één of meer technologisch hoog
waardige ondernemingen, zoals een elektronicacluster rond Philips. Deze 
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regelingen zouden in de toekomst ook meer kunnen worden afgestemd op 
het MKB, met name door ook clustervorming in meer traditionele sectoren 
te versterken via verbetering van de kennisinfrastructuur. Het meehelpen 
creëren van nieuwe clusters door de overheid is een verdergaande stap 
die wordt overwogen. Het is de vraag of overheidsbemoeienis dan al niet 
te ver gaat. Hoe het ook zij, in ieder geval krijgt de stimulering van cluster
vorming via verbetering van de kennisinfrastructuur in deze rapportage de 
nodige aandacht, omdat het van groot belang lijkt voor het MKB. Naast het 
stimuleren van clustervorming via kenniscentra kan de .overheid bovendien 
samenwerking en verdergaande integratie in bedrijfstakken tussen toele
veranciers en producenten stimuleren door het gericht inzetten van over
heidsopdrachten. 

1.4 Samenvatting en voorlopige conclusies 
De ontwikkeling van technologie komt in de kern neer op de ontwikkeling 
van kennis over de efficiënte voortbrenging van goederen en diensten en 
vervolgens de toepassing ervan in produktieprocessen. In het voorgaande 
hebben we de rol van kennis beschouwd in het innovatieproces van de 
MKB-onderneming. Hierbij is in hoofdlijnen een onderscheid gemaakt naar 
een eerste fase van voorbereiding en planning van een nieuwe technolo
gie en vervolgens een tweede fase waarbij het gaat om de installatie en de 
realisatie. Het succesvol doorlopen van de eerste fase is een belangrijke 
randvoorwaarde voor het succesvol doorlopen van de tweede fase. 
Bovendien is ingegaan op de voor verspreiding van technologische kennis 
gunstige voorwaarden en omstandigheden in de sector of bedrijfstak 
waarvan de onderneming deel uitmaakt. Voor technologische innovatie in 
een bedrijfstak dienen processen van standaardisatie, integratie en diffe
rentiatie/specialisatie van de grond te komen. Een belangrijk aspect hierbij 
is de vorming van netwerken waarbij ondernemingen elkaars specialisti
sche kennis gebruiken om te kunnen innoveren. MKB-bedrijven spelen 
hierin veelal een vooraanstaande rol. 
Voor de analyse en beoordeling van geschikte beleidsinstrumenten met 
betrekking tot kennisverbetering is een onderscheid gemaakt naar de ont
wikkeling, diffusie en implementatie van kennis voor het MKB en verder 
naar kennis direct voortkomend uit fundamenteel en toegepast onderzoek, 
kennis ontwikkeld via de factor arbeid en kennis aangedragen door toele
veranciers en afnemers. Hoofdconclusie was de constatering dat het be
staande technologie-instrumentarium vooral is toegespitst op kennisont
wikkeling. Naar schatting wordt hieraan zo'n 85 % van het budget besteed. 
In veel mindere mate is er sprake van ondersteuning van diffusie van 
kennis (met name de IC's) en in zeer geringe mate van daadwerkelijke 
implementatie (met name de KIM-regeling). Het belangrijkste knelpunt 
voor het overgrote deel van het MKB vormen evenwel juist de processen 
van diffusie en implementatie van kennis. Hierop zal in het navolgende 
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empirische gedeelte de aandacht dan ook zijn geconcentreerd, een en 
ander naast de aandacht voor het belang van netwerkvorming. 
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2. Empirie 

2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk is bedoeld als een empirische bijdrage om het belang van 
een goede kennisinfrastructuur voor het innovatieproces in het MKB te 
onderbouwen. Tevens worden aanwijzingen verzameld voor de meest 
gewenste vorm van deze kennisinfrastructuur. 
Toenemende integratie binnen de externe omgeving van bedrijven blijkt 
een belangrijke voorwaarde voor succesvolle innovatieprocessen. Integra
tie via fusies en overnames aan de ene kant en netwerkvorming aan de 
andere kant, zijn de twee belangrijkste vormen van integratie binnen be
drijfstakken. Voor kleine en middelgrote bedrijven is vooral integratie van 
belang via netwerken, waarbij een duidelijke rol is weggelegd voor klein
schaligheid. Dit empirisch deel is toegespitst op industriële innovatie, 
waarbij MKB-bedrijven vaak de rol vervullen van toeleverancier. Dit type 
toeleveranciersnetwerken staat hier dan ook centraal. Allereerst wordt de 
matrijzenbouw voor de kunststofindustrie onderzocht, een sector waar de 
hechtheid van de relaties (nog) niet het niveau van co-makership heeft 
bereikt. Vervolgens wordt een sector geanalyseerd die op het gebied van 
co-makership wat verder is, te weten (een deel van) de machinebouw. 
Beide sectoren zijn tevens sterk technologievolgend, een kenmerk waar
aan het overgrote deel van het MKB voldoet. Tenslotte wordt het innova
tieproces bij Océ beschreven, dat algemeen wordt beschouwd als een 
voorloper op innovatiegebied. Dit empirische hoofdstuk is gebaseerd op 
Westbroek, v.d. Wiel (1995) en Bonekamp, Heijkers (1995). 

2 .2 Ku nststofmatrijzenbouw 

2.2.1 Technologie 
Kunststofmatrijzen zijn metalen precisieprodukten en vormen het gereed
schap voor de kunststofverwerkende industrie. Deze matrijzen geven een 
geometrie aan een hoeveelheid vloeibare kunststof. De kunststofmatrijzen 
kunnen gegroepeerd worden naar de produktietechnieken die in de 
kunststofverwerkende industrie worden gehanteerd. Op grond hiervan 
kunnen vier belangrijke soorten gegeven worden: 
• spuitgietmatrijzen voor het vervaardigen van bijvoorbeeld kratten of 

tandwielen; 
• (spuit-) blaasmatrijzen voor het maken van plasticflessen; 
• extrusiematrijzen (een plastic buis is hier een produktvoorbeeld van); 
• persmatrijzen voor het produceren van plastic bekertjes. 
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De fabricage van matrijzen geschiedt puur op specificatie en bestaat voor
namelijk uit enkelstuks. 
De belangrijkste taken van de producenten van kunststofmatrijzen zijn het 
ontwerpen en het produceren van matrijzen. Niet alle bedrijven binnen de 
branche beschikken over een eigen ontwerpafdeling. Deze bedrijven be
steden het werk uit aan ontwerpbureaus of het matrijsontwerp wordt aan
geleverd door de afnemer van de matrijs. 
De kunstofmatrijzenbouw is sterk in ontwikkeling. Dit komt enerzijds door 
de veranderde vraag van afnemers van matrijzen en anderzijds door de 
invoering van nieuwe produktietechnologieën. De veranderde vraag heeft 
betrekking op een hogere kwaliteit en maatnauwkeurigheid van het pro
dukt, een snellere levertijd, een grotere vraag naar complexere (dubbel
gekromde vlakken) produkten en het digitaal aanleveren van produktgege
vens. Op de invoering van nieuwe produktietechnologieën zal nu kort 
worden ingegaan. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen 
ontwerp en fabricage. 

Ontwerp: Bij het ontwerpen van de matrijs moet met veel uiteenlopen
de zaken rekening gehouden worden, zoals het gedrag van 
de te verwerken materialen (metaal en kunststof), de eigen
schappen van kunststofverwerkende machines en de speci
fieke voorkeuren van de afnemers. Het ontwerp gebeurt dan 
ook op basis van opgebouwde ervaring en specialistische 
kennis van de ontwerper. Hierbij is belangrijk dat tijdens het 
ontwerp problemen worden geïdentificeerd door de matrij
zenmaker en deze worden teruggekoppeld naar de afnemer, 
die dan het ontwerp van het kunststofprodukt gedeeltelijk 
aanpast. 
Vroeger was het ontwerpen van de matrijzen relatief een
voudig en werd er veel gebruik gemaakt van vuist- en erva
ringsregels. Tegenwoordig wordt door bovengenoemde ei
sen van afnemers het ontwerpen van matrijzen steeds 
complexer. 
Het toepassen van nieuwe technologieën kan de ontwerper 
ondersteunen bij het complexer wordende ontwerpproces. 
Nieuwe technologieën voor de ontwerper zijn Computer Ai
ded Design (CAD) en Computer Aided Engineering (CAE). 
Met CAD wordt het ontwerp gemaakt op een computer in
plaats van op een tekenbord. Voordelen die hiermee bereikt 
kunnen worden zijn: 

Tijdwinst: doordat zich allerlei mogelijkheden voordoen ter 
verhoging van de produktiviteit. zoals gemakkelijker corrige
ren, reproduceren en controleren van het ontwerp. 
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Nauwkeurighejdstoename: door betere beheersbaarheid en 
het vergroten van het ontwerp. 
Kostenbesparing: door integratie met andere systemen 
waardoor gegevens tussen de verschillende afdelingen 
(inkoop, planning en calculatie) elektronisch uitgewisseld 
kunnen worden. 
Met CAE-systemen kan het matrijsontwerp vooraf door mid
del van simulatie op bepaalde probleemgebieden, zoals het 
vloeigedrag van een kunststof in een matrijs en de sterkte 
van een matrijs bij veranderlijke omstandigheden, bekeken 
worden. Hierdoor zal de kans afnemen dat na het testen van 
de matrijs wijzigingen moeten worden aangebracht waar
door de levertijd toeneemt. Tevens kunnen CAE-systemen 
ingezet worden voor het vaststellen van de bewerkingsvolg
orde en de keuze van de juiste gereedschappen voor het 
produceren van de matrijs. 

Fabricage: Het produceren van kunststofmatrijzen bestaat vooral uit 
verspanende bewerkingen. De in de matrijzenbouw toege
paste verspaningstechnieken kunnen onderverdeeld worden 
in: mechanische verspaning (frezen, draaien en slijpen) en 
verspaning door vonkerosie. Bij de mechanische verspaning 
is er een sterke variatie in geavanceerdheid. Zo wordt er 
gebruik gemaakt van conventionele machines, computerge
stuurde machines (NC) en Computer Numerical Control 
(CNC)-machines. Met CNC bestuurde machines is het mo
gelijk kwaliteitsverhogende (lagere uitval, complexiteit en 
hogere maat- en vormnauwkeurigheid) matrijzen sneller te 
produceren. Tussen de CNC-machines bestaan grote ver
schillen. Deze hebben te maken met het aantal bestuurde 
assen (2.5, 3, 4 of 5 assen), de nauwkeurigheid van de ma
chine en de aanwezigheid van automatische gereedschap
wisseling. Vonkverspanen wordt toegepast als de mechani
sche technieken het in verband met specifieke vorm- en 
materiaaleigenschappen laten afweten. 

De integratie van CAD/CAM/CAE biedt voordelen zoals: vermindering 
doorlooptijd, verbetering produktkwaliteit, reductie van de ontwikkeltijd en 
kostprijsreductie. 

2.2.2 Sector en concurrentiepositie 
Om de concurrentiepositie te bepalen is het noodzakelijk een onderscheid 
te maken in verschillende groepen die een gelijksoortig strategisch profiel 
vertonen. Bedrijven die een gelijksoortig strategisch profiel vertonen zullen 
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voor elkaar grotere concurrenten zijn dan ondernemingen die tot verschil
lende strategische groepen behoren. 
Op basis van het toepassen door matrijzenmakers van de eerder genoem
de technologieên, de geleverde kwaliteit en de relatie met afnemers, is 
door Bertens {1989) een onderscheid gemaakt in drie verschillende stra
tegische groepen. Deze groepen zijn verkregen door informatie van 25 
matrijzenmakers uit een totale populatie van 56 matrijzenmakers. Van de 
16 door ons onderzochte bedrijven voldoen 13 bedrijven aan dezelfde 
specificaties als die door Bertens zijn opgesteld. 
De sterke en zwakke punten van de verschillende groepen op het gebied 
van de interne (collega's; concurrenten), de potentiêle {substituten, nieuwe 
toetreders) en externe concurrentie (afnemers, toeleveranciers) zullen 
achtereenvolgens kort behandeld worden. Tevens zullen aan het eind de 
veranderingen van de samenstellingen van de groepen ten opzichte van 6 
jaar geleden worden aangeven. 

In de eerste groep bevinden zich de kunststofmatrijzenmakers die het 
verst gevorderd zijn met de integratie van CAD/CAM-technologie. Deze 
bedrijven beschikken over de meest geavanceerde produktiemiddelen en 
leveren dan ook voornamelijk aan de hogere kwaliteitssegmenten. Ten 
aanzien van de . interne concurrentie nemen ze een voortrekkersrol in en 
hebben ze een sterke positie op de markt. Wat betreft mogelijke toetreders 
tot de markt nemen ze een sterke positie in aangezien investeringen zeer 
specifiek en kostbaar zijn, de ondernemingen over een duidelijke kennis
voorsprong beschikken en zowel nationaal als internationaal bekend zijn. 
Door de specifieke investeringen, de kennis over CAD/CAM en sterk ont
wikkelde kwaliteitscontrole zijn deze bedrijven uitermate geschikt voor 
uitbesteding van de produktie van matrijzen. Deze bedrijven hoeven dan 
ook geen concurrentie te verwachten van de kunststofverwerkende indus
trie die zich zelf gaan toeleggen op het produceren van matrijzen. Van de 
13 relevante onderzochte bedrijven behoren 5 bedrijven tot deze groep. 
Dit waren bij Bertens 3 van de 25 bedrijven. 

In groep twee bevinden zich de meeste bedrijven namelijk 7 van de 13 
bedrijven (was 17 van 25). Deze bedrijven beschikken over het algemeen 
over relatief veel CNC-machines waarbij de geavanceerdheid minder is 
dan bij de eerste groep. De eerste groep beschikt over machines met een 
grotere nauwkeurigheid, gereedschapwisselaar en meestal over 3- tot 
5-assige bestuurde machines. Deze groep heeft vooral 2,5-assig bestuur
de machines met een mindere nauwkeurigheid. De bedrijven beschikken 
over het algemeen over minder geavanceerde CAD-pakketten. Tevens is 
er bij sommige bedrijven nog geen sprake van een CAD/CAM-koppeling. 
Ten aanzien van de interne concurrentie kunnen we deze bedrijven be
schrijven als technologievolgend. Aangezien de meeste bedrijven tot deze 
groep behoren is de interne concurrentie hier groter dan bij de eerste 
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groep. Er moet echter wel vermeld worden dat de meeste ondernemingen 
zich gespecialiseerd hebben in een bepaald soort matrijs. Door kostbare 
investeringen en het voordeel van een vaste relatie met afnemers heeft 
men een sterke positie ten opzichte van de potentiële concurrentie. Door 
het afhankelijk zijn van een gering aantal afnemers neemt men enigszins 
een zwakke positie in. Hier staat echter tegenover dat door specifiek spe
cialisme een sterke positie wordt ingenomen ten opzichte van de externe 
concurrentie. 

De kunststofmatrijzenmakers die tot de derde groep behoren kan men. 
aanduiden als "jobbers". Er wordt over het algemeen gebruik gemaakt van 
conventionele machines die de laatste tijd steeds meer worden vervangen 
door CNC-machines. Het gebruik van vonkverspaning wordt door deze 
bedrijven nog niet toegepast of uitbesteed. Meestal beschikken deze be
drijven niet over een eigen ontwerpafdeling. De bedrijven die tot deze 
groep behoren met een eigen ontwerpafdeling, beschikken nog niet over 
een CAD/CAM-koppeling. Ten opzichte van de interne concurrentie nemen 
deze bedrijven een zwakke technologische positie in. De gemaakte pro
dukten zijn van een lage kwaliteit. Door de weinig specifieke en/of kostba
re investeringen in produktietechnologieën nemen deze bedrijven een 
zwakke positie in ten opzichte van de potentiële concurrentie. Ten opzich
te van de externe concurrentie nemen ze een zwakke onderhandelings
positie in doordat deze bedrijven vooral concurreren op prijs. Vanwege de 
zwakke kwaliteitscontrole zijn deze bedrijven onaantrekkelijk voor de af
nemers. 1 bedrijf behoort tot deze groep. Dit waren bij Bertens 5 van de 25 
bedrijven. 

In 1989 gaf Bertens een toekomstperspectief voor de branche van matrij
zenmakers waarin hij voorspelde dat in de branche door toepassen van 
CAD/CAM er uiteindelijk twee strategische groepen zouden overblijven, 
namelijk: groep 1 en 3. Uit de bovenstaande informatie blijkt dat door 
CAD/CAM er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de lagere groe
pen naar de hogere. 

2.2.3 Succesfactoren bij de invoering van CAD/CAM in de 
matrijzenbouw 

Deze paragraaf begint met een verklaring van wat we onder succesfacto
ren verstaan: 

Succesvol geïmplementeerd is gedefinieerd als: 
het behalen van zowel een technisch succes als een eco
nomisch succes met het geïnstalleerde GA-systeem. 
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Onder technisch succes wordt verstaan: 
Het geïnstalleerde GA-systeem functioneert volgens de 
technische specificaties en het aantal storingen bij de con
versie van CAD/CAM-gegevens is verwaarloosbaar. 

Onder economisch succes wordt verstaan: 
Het geïnstalleerde GA-systeem heeft geleid tot: kortere le
vertijden, hogere en constante produktkwaliteit en een bete
re afstemming op de marktvraag. 

Op basis van de definitie van technisch en economisch succes kan het 
volgende worden geconcludeerd: 
• 8 bedrijven hebben technisch succes behaald, 6 bedrijven hebben een 

gedeeltelijk technisch succes gehaald. Dit wordt veroorzaakt door con
versieproblemen. 2 bedrijven hebben geen technisch succes behaald; 

• 3 bedrijven hebben een economisch succes behaald. Deze bedrijven 
zijn in staat te reageren op de veranderende marktvraag (inlezen van 
digitale produktgegevens, complexere, kwalitatief hogere produkten 
met een kortere levertijd). 6 bedrijven hebben een gedeeltelijk econo
misch succes behaald (idem als hiervoor echter zonder kortere lever
tijd). 7 bedrijven hebben geen economische voordelen behaald. 

Volgens de definitie van succesvolle implementatie kan geconcludeerd 
worden dat 3 bedrijven GA-technologie succesvol geîmplementeerd heb
ben. 

"Welke factoren bepalen de succesvolle implementatie van 
CA-technologie in het industriële MKB?" 

Het treffen van goede voorbereiding en planning 
Bedrijven met een goede "voorbereiding en planning" hebben een succes
vol geïmplementeerd systeem. De heersende bedrijfscultuur, van "korte 
termijn denken" en interne gerichtheid, in combinatie met het interne ken
nisniveau wordt in dit onderzoek gezien als de oorzaak van het niet door
lopen van het traject van 'voorbereiding en planning'. Door het niet doorlo
pen van het traject van 'voorbereiding en planning' zijn de ondernemingen 
zich niet bewust van hun interne problemen. . 
Het ontbreken van organisatorische aanpassingen heeft geleid totl het 
slechts gedeeltelijk behalen van de aan CAD/CAM verbonden voordélen. 
CAD/CAM vereist een radicale verandering van de organisatie. De be
drijfscultuur van de ondernemingen vormt een barrière tot radicaal veran
deren. Hierdoor blijft de integratie van bedrijfsprocessen achterwege. 
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Het opstellen van een projectplan tussen "voorbereiding en plan
ning" en "installatie en realisatie" 

Het volgen van het "voorbereiding en planning"-traject heeft alleen nut 
wanneer dit wordt afgesloten met een projectplan. In het projectplan wor
den de resultaten van de voorgaande activiteiten verwerkt. 

"Sturen" van het leerproces 

Ondernemingen die bewust gebruik maken van het leerproces zijn in staat 
vervolginvesteringen met betrekking tot GA-technologie succesvoller te 
implementeren. 

Ervaring opdoen met GA-technologie door het proces van trial-and
error 

Volgens Boer (1990) kan een onderneming het tekort aan kennis (om met 
de complexiteit van het innovatieproces te kunnen omgaan) compenseren 
door trial-and-error. De door trial-and-error verkregen ervaring heeft een 
positieve invloed op vervolginnovaties. 

Een hoog opleidingsniveau van ondernemer en werknemers 

Hoog opgeleide ondernemers zijn beter in staat het implementatieproces 
te sturen. Het correct doorlopen van het implementatieproces vereist i.m
mers externe informatie, en hoog opgeleide ondernemers kunnen externe 
informatie beter verwerven en verwerken. 

Extern gericht ziin 

Het implementatieproces vereist een input van informatie die alleen buiten 
de onderneming te vinden is. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemingen 
die extern gericht zijn, de diverse externe kennisbronnen beter weten te 
vinden dan intern gerichte ondernemingen. Daarnaast hebben deze on
dernemingen de capaciteit om met "ongewone" informatie om te gaan. 

Financiële middelen 

Door beperkte financiële middelen kunnen ondernemingen verkeerde 
prioriteiten stellen bij het aanschaffen van het GA-systeem. Tijdens de 
selectie kan bij deze bedrijven de prijs van een systeem bepalend zijn in 
tegenstelling tot de prestatie van het systeem. 

Het aantrekken van GA-specialisten tiidens de vormgevingsfase in 
het traiect "installatie en realisatie" 

Uit het onderzoek blijkt dat door het in dienst nemen van GA-specialisten 
stagnatie van het implementatieproces voorkomen kan worden. Deze zijn ·· 
in staat problemen vroegtijdig te signaleren en snel op te lossen. De attitu-
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de van de werknemers zal hierdoor niet negatief beïnvloed worden waar
door stagnatie van het implementatieproces voorkomen wordt. 

Het toepassen van externe kennis als onderzoekskennis en kennis 
van de produktiefactor arbeid (professionele aanbieders> 

Het gebruik maken van instellingen als TU's, IC's en adviesbureau's bij het 
analyseren en genereren van alternatieven, leidt tot een objectievere af
weging van de alternatieven. Dit heeft tot gevolg dat de onderneming een 
beter beeld heeft van de mogelijkheden van GA-technologie. 

Afstemming op afnemer 

Bij het evalueren van de verschillende systemen zal een onderneming 
rekening moeten houden met de door de afnemer toegepaste systemen. 
Hierdoor kunnen conversieproblemen tussen de onderneming en de af
nemers voorkomen worden, waardoor het technisch succes behaald 
wordt. Het behalen van een technisch succes is een noodzakelijke voor
waarde voor een succesvol geïmplementeerd GA-systeem. 

2.2.4 Het gebruik van kennisbronnen 
Bij het onderzoeksmodel is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de tra
jecten 'voorbereiding en planning' en 'installatie en realisatie'. Het onder
zoeksmodel is door slechts 2 bedrijven gevolgd. Deze bedrijven bevinden 
zich in groep A en hebben de meeste werknemers. Tevens beschikken 
deze bedrijven over hoog opgeleide werknemers en directeuren. Daar
naast hebben 3 bedrijven het traject van 'voorbereiding en planning' ge
deeltelijk doorlopen. De 11 andere bedrijven hebben het traject van 'voor
bereiding en planning' niet doorlopen. Alle bedrijven hebben het traject van 
'installatie en realisatie' geheel tot gedeeltelijk gevolgd. 
In onderstaande tabellen wordt aangegeven hoeveel bedrijven(%) gebruik 
maken van een kennisbron. De tabellen van de 'voorbereiding en planning' 
hebben betrekking op 5 bedrijven. De tabellen van de 'installatie en reali
satie' hebben betrekking op alle (=16) bedrijven, de laatste twee op 15 
bedrijven. 
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Informatiegebruik tijdens 'voorbereiding en planning'. 

Grafiek 1: 
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Het gebruik van kennisbronnen in de creatieve fase van 
de voorbereiding en planning. (n=5) 

Uit de tabel blijkt dat veel gebruik wordt gemaakt van TU's. Van de 5 be
drijven maken 2 bedrijven gebruik van of hebben gebruik gemaakt van de 
TU. Leveranciers zijn in deze fase onbelangrijk omdat er nog geen idee is 
welk systeem men wil aanschaffen. De afnemer speelt een belangrijke rol 
in het aanlooptraject. Dit komt ook tot uiting in de motieven die ten grond
slag liggen aan de aanschaf. 

Grafiek 2: Het informatiegebruik tijdens de selectiefase in de voor
bereiding en planning. (n=5) 
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In de selectiefase, waarin naar alternatieven wordt gezocht, neemt het 
gebruik van onderzoekskennis en IC's toe. De bedrijven geven hiermee 
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duidelijk aan dat zij deze kennis niet bij leveranciers moeten zoeken maar 
op zoek zijn naar objectieve kennis. Het gebruik van het IC neemt ook toe 
omdat het IC vaak een intermediaire rol speelt tussen bedrijf en onder
zoekskennis. 

Grafiek 3: 
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Het gebruik van informatie tijdens de vormgevingsfase 
in de voorbereiding en planning. (n=5). 
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In deze fase neemt het kennisgebruik toe omdat men een concreter idee 
heeft ten aanzien van het aan te schaffen systeem. Hierdoor worden leve
ranciers belangrijker en zoekt men naar meer specifieke informatie. Het 
gebruik van het IC neemt af omdat de rol van intermediair min of meer is 
"uitgespeeld". Door 1 bedrijf wordt gebruik gemaakt van de KIM-regeling, 
om onderzoek te doen naar verschillende CAE-toepassingen. Informatie 
via concernverband wordt door 1 bedrijf gebruikt om zich breder te oriënte
ren op de diverse systemen die bij het concern in gebruik zijn. 1 bedrijf 
maakt gebruik van een adviesbureau voor het opstellen van specificaties. 
Hier is bewust voor gekozen om onafhankelijk te zijn van soft/hardware 
leveranciers. 
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Het informatiegebruik tijdens de toepassingsfase in de 
voorbereiding en planning. (n=5) 

Gebruik wm: kenntsb"tlftRt!n in procenten 

100% 

Aangezien deze fase bestaat uit het evalueren van de in de voorgaande 
fases verkregen informatie en dit een interne aangelegenheid is, kan men 
concluderen dat het informatiegebruik sterk is afgenomen. In deze fase is 
het gebruik van de interne kennis en vaardigheden zeer belangrijk. 

Informatiegebruik in de installatie en realisatie 

Grafiek 5: 
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Het informatiegebruik tijdens de creatieve fase in de 
installatie en realisatie. (n=16) 
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In deze fase zijn collega's en leveranciers de voornaamste kennisbron. 
Het gaat hier om concrete informatie over hard/software. Onderzoeksken
nis wordt hier niet gebruikt. In deze fase zal men door het aantrekken van 
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personeel, ervaring en vaardigheden proberen te verkrijgen om het tekort 
aan informatie veroorzaakt door het overslaan van 'voorbereiding en 
planning', te overbruggen. Deze medewerkers spelen een belangrijke rol 
in het veranderen van de attitude binnen de onderneming. In het geval van 
problemen worden deze zo snel mogelijk opgelost om het implementatie
proces niet te laten stagneren. 

Grafiek 6: 
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Het informatiegebruik tijdens de selectiefase in de in
stallatie en realisatie. {n=16) 

40% "'"' 100% 

In deze fase wordt een keuze gemaakt uit de verschillende systemen. De 
keuze voor een systeem wordt bepaald door de informatie uit het voor
gaande traject, ervaringen van collega's en demonstratieprojecten van 
leveranciers. 
De afhankelijkheid van de leverancier voor wat betreft de installatie, scho
lings- en trainingsschema's neemt toe. 
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Het informatiegebruik tijdens de vormgevingsfase in de 
installatie en realisatie. (n=15) 
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In deze fase zal het systeem geïnstalleerd worden. Problemen worden 
opgelost door aangetrokken deskundigen, leveranciers en bij één bedrijf 
door een afnemer met hetzelfde systeem. Omdat in deze fase de werkne
mers worden getraind, zullen scholingsinstituten een belangrijke rol gaan 
spelen in het opdoen van ervaring en het veranderen van de attitude van 
de werknemers. 

Grafiek 8: 
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Het informatiegebruik tijdens de toepassingsfase in de 
installatie en realisatie. (n=15) 
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De leverancier is wederom de belangrijkste kennisbron. Voor het pro
grammeren van macro's heeft een bedrijf gebruik gemaakt van TNO. Aan
getrokken personeel speelt een belangrijk rol in het perfectioneren van het 
systeem en "trouble-shooting". 
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Het gebruik van onderzoekskennis is voorbehouden aan ondernemingen 
met een hoog kennisniveau en een externe gerichtheid. Dit komt doordat 
de ondernemingen met een laag kennisniveau geen juist beeld hebben 
van de benodigde kennis en het aanbod van kennis. Daarnaast beschik
ken deze bedrijven niet over de capaciteiten (lees: mensen) om onder
zoekskennis te verwerken. 
Doordat collega's en leveranciers op hetzelfde niveau communiceren, 
maken veel bedrijven hiervan gebruik. Deze bedrijven worden overtuigd 
door de mogelijke systemen in de praktijk te aanschouwen. 
Het oplossen van technische problemen vindt gedeeltelijk plaats door het 
aantrekken van ervaren personeel. Deze werknemers beschikken niet 
over organisatorische vaardigheden. 

Het gebruik van commerciële adviesbureaus is zeer laag, dit is te wijten 
aan de forse prijs die men vraagt voor geleverde diensten. De onderne
mingen die hiervan gebruik hebben gemaakt, zijn tevreden over het resul
taat. 
IC's hebben vooral een voorlichtende functie, daarnaast hebben een aan
tal ondernemingen gebruik gemaakt van hun intermediaire functie. IC's 
worden als weinig praktijkgericht ervaren. 
Brancheverenigingen worden voornamelijk gebruikt voor arbeidstechnisch 
en juridisch advies. Branchetechnologiecentra zijn niet bekend en worden 
derhalve niet gebruikt. 

De scholing op het gebied van CAD/CAM is te algemeen en te weinig 
praktijkgericht. Tevens wordt er onderwezen op verouderde systemen. 

2.3 Machinebouw 

2.3.1 Afbakening 
De machinebouwindustie ontwerpt en vervaardigt machines, werktuigen, 
apparaten en componenten die worden ingezet in het produktieproces van 
diverse industriële afnemers. Binnen deze sector kan men een onder
scheid maken tussen enerzijds toeleveranciers en anderzijds ontwikke
laars en producenten van eindprodukten. Volgens de Kamer van Koop
handel bestaat de machine-industrie uit circa 3700 ondernemingen. Het 
CBS gaat bij de produktiestatistieken uit van ongeveer 2260 bedrijven met 
minder dan 20 werkzame personen. Volgens gegevens van het CBS wa
ren in 1992 87.800 mensen in de machinebouwindustrie werkzaam en 
werd er een omzet behaald van f 17,5 miljard. Van deze omzet werd 50 % 
behaald uit de export. 

De machinebouwindustrie wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan 
ondernemingen die zich in toenemende mate specialiseren op nauw afge-
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bakende markt- of produktsegmenten. Economische factoren die volgens 
de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWf) deze 
specialisatietendens stimuleren, zijn: 
• flexibele produktie-automatisering; 
• structurele conjunctuurafhankelijkheid. 

Onder invloed van deze factoren is er volgens de Awr een functionele 
driedeling in typen ondernemingen in de machinebouwindustrie te herken
nen, te weten: 

• Producenten van eindprodukten, die direct voor de consumenten
markt dan wel voor de industriële markt produceren. Het accent ligt 
hierbij op produktontwikkeling en engineering, eindassemblage, mar
keting en dienstverlening. Circa 10 % van ondernemingen binnen de 
machinebouwindustrie behoort volgens de Awr tot deze categorie. 

• Producenten van componenten en deelsystemen, die worden toe
geleverd aan eindproducenten om vervolgens te worden ingebouwd in 
grotere eenheden. Ook in deze groep zijn ontwerp en engineering van 
belang, maar die zijn geheel gericht op één specifiek deel. Het accent 
ligt voornamelijk op subassemblage en, voor zover het bedrijf optreedt 
als 'main-supplier', ook op de coördinatie van onderdelenfabricage ten 
behoeve van eindproducenten. De Awr stelt dat ongeveer 15 % van 
de ondernemingen binnen de machinebouwindustie tot deze categorie 
kan worden gerekend. 

• De laatste categorie wordt gevormd door producenten die ofwel op 
capaciteitsbasis bewerkingen uitvoeren, ofwel gespecialiseerd 
zijn in bewerkingen die uitbestedende eindproducenten niet in 
huis hebben, de zogenaamde jobbers. Het accent ligt hierbij op de fa
bricage. Deze categorie is qua omvang verreweg de grootste en be
helst volgens de AWf driekwart van de ondernemingen in de machi
nebouwindustrie. 

2...32. De machinebouwindustrie in relatie tot technologie-
ontwikkeling 

Wereldwijde concentratie en specialisatie zijn twee belangrijke trends die 
zich in de machinebouwindustrie voordoen. De gemiddelde schaalgrootte 
in de machinebouwindustrie neemt af, waardoor er steeds minder grote 
machinebouwers overblijven. Tevens wordt de trend naar voortgaande 
specialisatie gecontinueerd, wat inhoudt dat steeds meer machinebouwers 
zich concentreren op een specifieke machine, component of apparaat voor 
een nauw afgebakend marktsegment. Als gevolg van deze specialisatie 
zijn steeds minder Nederlandse machinebouwers in staat om als hoofd
aannemer zogenaamde 'turnkey'-projecten uit te voeren, zoals bijvoor-
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beeld de herinrichting van een complete produktielijn. De specialisatie 
versterkt enerzijds de afhankelijkheid van andere gespecialiseerde machi
nebouwers voor technische vernieuwingsprojecten, en maakt anderzijds 
duidelijk hoe belangrijk het is om trekkers van vernieuwingsprojecten te 
hebben binnen de industriële afnemers. In dit verband is volgens de AWT 
geografische nabijheid van klanten en goede mogelijkheden voor onder
linge contacten in netwerkverband tussen uitbesteder en toeleveranciers 
zeer noodzakelijk. 

De AWT stelt dat de focus op eng gedefinieerde produkt-/marktcom
binaties de machinebouwers kwetsbaar maakt voor de concurrentie van 
met name Europese machinebouwers die primair verwante produktseg
menten bestrijken maar marktuitbreiding zoeken naar andere delen in een 
specifieke produktielijn. Nederlandse machinebouwers verweren zich 
tegen deze hoogwaardige concurrentie door de industriële dienstverlening 
voor specifieke klantengroepen en de system-engineering als een diversi
ficatiestrategie uit te bouwen. Op de markt voor eenvoudige standaardma
chines en componenten zijn Koreaanse, Taiwanese en Oosteuropese 
machinebouwers de voornaamste concurrenten dankzij hun veel lagere 
kostenpeil. Daarnaast dringen de Aziatische bedrijven met snelle produkt
innovatie en kwaliteitsverbeteringen in toenemende mate ook door in de 
hoogwaardige marktsegmenten voor de machinebouw. De plaats van het 
Verre Oosten in de standaardmachine- en componentenindustrie wordt 
ingenomen door bedrijven uit het Midden-Oosten (met name Turkije en 
Egypte) die veel werk voor 'jobbers' naar zich toe trekken uit de Westeu
ropese markt. 

In toenemende mate worden ook toeleveranciers gedwongen tot speciali
satie, waarbij men zich kan terugtrekken als 'special jobber' op complexe 
specialistische bewerkingen of het bestaande bewerkings- of produk
tenaanbod vergroten door meer activiteiten over te nemen van de eindaf
nemer en door te groeien naar de status van 'main supplier'. Tot nu toe is 
dit echter een relatief kleine groep in Nederland (<100 bedrijven). 

Technologische ontwikkeling binnen de machinebouwindustrie wordt pri
mair ingegeven door de marktvraag, op een afstand gevolgd door nieuwe 
beschikbare technologieën zoals mechatronica. Produktinnovatie is in de 
machinebouw volgens de AWT zeer sterk toegespitst op een specifiek 
onderdeel (machine, component, apparaat) van een produktielijn. Pro
cesinnovatie is gekoppeld aan de continue verbetering van bewerkings
machines en besturingstechnologie. De nadruk ligt dan vooral op beheer
sing en verbetering van werk(deel)processen en informatiestromen. Ook 
binnen de machinebouwindustrie kan een tweedeling worden gemaakt in 
een selecte groep van technologiegenererende bedrijven en een grote 
groep technologievolgende bedrijven. Deze laatste groep is met name 
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gebaat bij een goede kennisinfrastructuur. Bij de AWT bestaat de indruk 
dat de kennisinfrastructuur onvoldoende gericht is op het versterken van 
het probleemoplossend vermogen van de machinebouwindustrie. Het 
kennisaanbod is volgens hen bovendien versnipperd. Het universitaire 
onderzoek is te fundamenteel van aard en staat te ver van concrete toe
passingsmogelijkheden, aldus de AWT. De contacten met de kennisinfra
structuur blijven zodoende beperkt tot de kleine groep van technologie
ontwikkelaars binnen de machinebouwindustrie. Met name de kennisover
dracht van nieuwe toepassingsmogelijkheden naar de grote groep volgers 
vormt een probleem voor de kennisinstellingen. 

In de onderstaande matrix zijn achtereenvolgens de sterktes en zwaktes 
en de kansen en bedreigingen voor de machinebouwindustrie weergege
ven. 

'/.:.: STERKTES ... · ... ,., ... , .. ,.·, ... ·.· .· :•' ZWAKTES 
• inbedding in enkele sterke eind- • groot aandeel toeleverende bedrij-

markten (voeding/ dranken/ ver- ven, Nederlandse innovatieve trek-
pakking/ chemie) kers zijn schaars en diffuus ver-

• toonaangevende posities in enkele deeld over marktsegmenten 
nichemarkten • turnkey-projecten steeds moeilijker 

• exportgerichtheid door specialisatie op onderdelen en 
• bereidheid tot samenwerking in ex- componenten 

portmarketing en produktiewaarde- • terughoudendheid en gebrek aan 
keten kennis op vlak van toepassing 

• ontwerp- en engineeringkennis nieuwe materialen, mechatronica en 
• industriêle dienstverlening als di- micro-elektronica 

versificatie in de richting van kenni- • weinig Nederlandse main-suppliers 
sintensieve diensten 

:: .. KANSEN ·.· f;lEDREIGINGEN ·.· } 

• turnkey-projectnetwerken in buiten- • kostenconcurrentie groter voor job-
land bers op capaciteitsbasis door geo-

• anticiperende produktontwikkeling grafische implosie 
in complete systemen • kostenreductie opgelegd door eind-

• internationalisering in verticaal ver- assemblage-industrieën dwingt tot 
band met vanuit Nederland ont- werkprocesbeheersing 
werp, engineering en marketing 

Bron: AWT (1994) 

2.3.3 Netwerk landbouwmachines 
Het bestudeerde netwerk bestaat uit een grotere afnemer en daaraan 
gekoppeld twee leveranciers uit het MKB. De ene leverancier levert ket
tingwielen die door zowel leverancier als afnemer als een redelijk stan
daardprodukt .wordt gezien. De andere leverancier levert mechanisch 
bewerkte componenten met een enigszins hogere specialisatiegraad dan 
de kettingwielen. 
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Met betrekking tot innovatie kan worden opgemerkt dat de leverancier van 
de kettingwielen geheel geen inbreng heeft in de produkten, noch in het 
produktieproces van de afnemer. De leverancier van de bewerkte mecha
nische componenten wordt regelmatig betrokken bij de maakbaarheid van 
de landbouwmachines die de afnemer produceert. 

Alvorens er sprake is van samenwerking met de leverancier bij de innova
tie van produkten of het produktieproces van de afnemer, is er eerst een 
fase waarbij leverancier en afnemer hun eigen produkten en/of produktie
proces innoveren om een betere afstemming van elkaars produktieproces
sen te krijgen. Deze (lage niveau) innovaties richten zich op investeringen 
en afspraken voor kwaliteitsverbetering en logistieke afstemming. Als de 
relatie door middel van dit soort innovaties een bepaalde basis van over
eenstemming en enige mate van vertrouwen heeft bereikt komen de 
(hogere niveau) innovaties in de vorm van betrokkenheid van de leveran
cier in de produkten en/of de produktie van de afnemer pas in zicht. Suc
cesfactor daarvoor is echter dat de mate van specialisatie van het produkt 
dat de leverancier levert de behoefte aan gezamenlijke innovatie mogelijk 
maakt. 

Met betrekking tot het onderzochte netwerk kan worden opgemerkt dat de 
leverancier van de kettingwielen nog in de kinderschoenen staat wat be
treft de lage niveau innovaties op het gebied van kwaliteit en logistiek. De 
afnemer is hier dan ook nog lang niet tevreden over. De leverancier van de 
kettingwielen heeft echter aangegeven dit soort innovaties niet op een 
hoger niveau te willen brengen zolang de afnemer als enig criterium voor 
afname de laagste prijs hanteert. Belangrijk hierbij is dat de afnemer ge
makkelijk andere leveranciers voor het produkt kan vinden en dat de leve
rancier gemakkelijk andere afnemers kan vinden. De afhankelijkheid is dus 
klein en daarmee ook de toewijding ten opzichte van elkaar. Wat betreft de 
hogere niveau innovaties (invloed van de leverancier op de produkten en 
de produktie van de afnemer} kan verder worden opgemerkt dat de be
lemmering dat het hier om een standaardprodukt gaat dat zich er niet goed 
voor leent om in samenwerking met de afnemer te innoveren. De behoefte 
hiertoe is bij beide partijen dan ook niet aanwezig. 

Met de leverancier van de bewerkte mechanische componenten is de 
mate van overeenstemming een stuk beter. Debet hieraan is het feit dat 
deze leverancier voorheen een onderdeel van de afnemer geweest is, en 
in 1987 door de verslechterde economische omstandigheden zelfstandig is 
geworden. De leverancier is dan ook van vroeger uit gewend om voor 
deze afnemer te leveren en er is reeds een goede basis van vertrouwen. 
De betere overeenstemming tussen leverancier en afnemer is onder ande
re mogelijk doordat de leverancier kan meekijken 'in de keuken' van de 
afnemer en zodoende zeer flexibel kan zijn. Er kan dan ook worden op-
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gemerkt dat deze leverancier reeds invloed heeft op de maakbaarheid 
binnen het produktieproces van de afnemer die als de eerste vormen van 
hogere niveau innovatie gezien kan worden. Aangezien de mate van spe
cialisatie van de bewerkte mechanische componenten hoger is dan die 
van de kettingwielen bestaat de mogelijkheid om in de toekomst meer te 
doen aan gezamenlijke innovatie. Beide partijen staan hier dan ook posi
tief tegenover. Bovendien blijkt de houding van deze leverancier in het 
algemeen meer gericht te zijn op samenwerking met de afnemers dan bij 
de leverancier van de kettingwielen het geval was. Deze leverancier ziet 
dan ook in dat dit belangrijk is om blijvend concurrerend te kunnen leve
ren. 

Concluderend blijken de volgende factoren van belang om te innoveren in 
netwerken: 

• de mate van specialisatie van de geleverde produkten bepaalt de be
hoefte om gezamenlijk te innoveren. Eenvoudige standaardprodukten 
komen hiervoor minder snel in aanmerking dan gespecialiseerde pro
dukten; 

• samenhangend met de mate van specialisatie van een produkt is de 
mogelijkheid om andere leveranciers en afnemers voor het desbetref
fende produkt te vinden. Voor een specialistisch produkt kan een af
nemer minder goed leveranciers vinden. Vaak kan een leverancier van 
een specialistisch produkt ook minder goed afnemers vinden. De situa
tie van afhankelijkheid tussen leverancier en afnemer wordt dus groter 
bij een specialistisch produkt; 

• het verleden is van belang om te bepalen in hoeverre samenwerking bij 
innovaties tot stand komt. De leverancier moet zichzelf een gunstige 
concurrentiepositie verschaffen door investeringen te willen doen die 
de kwaliteit van produkten en de logistieke afstemming verbeteren. De 
afnemer moet daarvoor een bepaalde afname garanderen en niet al
leen de prijs als criterium handhaven. Wederzijdse concessies op dit 
gebied doen een vertrouwelijke basis ontstaan die nieuwe wegen 
opent. Wederzijdse afhankelijkheid door specialistische produkten lij
ken deze bereidheid te versnellen. 

Kennisinstellingen blijken in het onderzochte netwerk geen rol van bete
kenis te spelen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat partijen vol
doende kennis in huis hebben om de innovaties die van belang zijn, tot 
stand te brengen. De innovaties bestaan uit kleine verbeteringen die ge
wenst zijn in de markt (de landbouwers} en, indien noodzakelijk. worden 
doorvertaald door de afnemer naar produkteisen voor de leveranciers. In 
het verleden zijn er wel ooit beperkte contacten met onder andere TNO en 
de landbouwuniversiteit Wageningen geweest, maar hier zou niets uitge
komen zijn. Ook in de toekomst ziet men geen rol voor de kennisinstellin-
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gen weggelegd. Overigens kunnen landbouwmachines als 'niet erg com
plex' worden beschouwd. 

2.4 Océ 

2.4.1 Beschrijving bedrijf en technologie 
Océ is fabrikant van kopieerapparaten, printers en plotters en kan op de 
internationale markt worden beschouwd als een zogenaamde midsize 
giant: in omvang middelgroot, maar marktleider in zijn specifieke markt
segment. De voornaamste concurrenten zijn niet-Europese bedrijven als 
Canon, Kodak en Xerox. Onderzoek en ontwikkeling zijn een kernaktiviteit 
(7% van de omzet) die steeds meer is geconcentreerd op Océ's kerntech
nologie: afdruktechniek. Steeds meer van de overige technologieën die 
nodig zijn voor de fabricage, worden extern betrokken. Fabricage maakt 
ongeveer de helft uit van de omzet. De andere helft van de omzet zit in de 
laatste schakel van het produktieproces, te weten het verkoop- en service
apparaat. 

2.4.2 Succesfactoren innovatie 
Het sleutelwoord voor innovatiesucces bij Océ is flexibilisering, met name 
extern. Intern is in de afgelopen jaren een fors aantal staffunctionarissen 
verdwenen en wordt er steeds meer met uitzendkrachten gewerkt. Externe 
flexibiliteit is gebaseerd op het zogenaamde Troika-model: de drie afdelin
gen onderzoek en ontwikkeling, inkoop en produktie werken nauwgezet 
samen en zijn sterk naar buiten gericht. Daar speelt zich een tweetal ont
wikkelingen af. Allereerst haalt Océ in toenemende mate technologische 
kennis uit het buitenland. Met uitzondering van kennis op het gebied van 
afdruktechnieken wordt als het even kan niet meer zelf ontwikkeld, maar 
onder meer bestaande kennis uit het buitenland ingekocht. In de tweede 
plaats wordt steeds meer in regionaal netwerkverband samengewerkt met 
kleine en middelgrote toeleveranciers. De door Océ geproduceerde kopi
eerapparaten, printers en plotters bestaan daartoe uit samengestelde 
onderdelen die voornamelijk elders worden geproduceerd. Océ assem
bleert en ontwerpt weliswaar zelf, maar de diverse onderdelen worden 
volgens precieze specificaties ondergebracht bij kleinere toeleveranciers. 
Océ helpt intensief mee een aantal van hen op een hoogwaardig co
makerniveau te brengen. Het nieuwste milieuvriendelijke kopieerapparaat 
bestaat voor 47% uit aldus ontwikkelde en geproduceerde onderdelen. 
Inkopers bij Océ zelf dienen naar aanleiding van het voorafgaande in toe
nemende mate, naast commerciële aanleg, over technologische feeling te 
beschikken. 
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2.4.3 Diffusie en implementatie van kennis 
Océ speelt als grootbedrijf een vooraanstaande rol bij diffusie en imple
mentatie van kennis naar het MKB. Overheidsstimulering als bijvoorbeeld 
TOK-kredieten spelen dus voor Océ indirect een rol in diffusie en imple
mentatie van kennis naar kleinere bedrijven. Het gaat hier overigens 
vooral om toeleveranciers voor kunststof, gietwerk, kabels en plaatwerk. 
De hoge eisen die Océ aan deze toeleveranciers stelt, maakt het mede 
mogelijk dat veel van deze bedrijven ook internationaal kunnen opereren 
en niet alleen afhankelijk zijn van dit ene bedrijf. In een aantal gevallen 
komen toeleveranciers ook met andere technologievelden in aanraking. 
Aldus heeft bijvoorbeeld Océ-toeleverancier lnalfa zich ontwikkeld tot 
schuifdakenproducent. 
Verder zijn met betrekking tot overheidsinstrumenten op het gebied van 
kennisbeleid de IC's het vermelden waard. Zij hebben bij de netwerkvor
ming rond Océ de contacten geïnitieerd. Tevens lijkt kennisstimulering 
door de overheid van belang via de produktiefaktor arbeid door met name 
het opleiden van technologisch geschoold personeel voor zowel grootbe
drijf als MKB. 
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3. Conclusies 

Deze rapportage bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel wordt op 
basis van een literatuurstudie ingegaan op de rol van kennis in het innova
tieproces van de MKB-onderneming, op de voor verspreiding van techno
logische kennis gunstige voorwaarden en omstandigheden, en op geschik
te beleidsinstrumenten met betrekking tot kennisverbetering. Het tweede 
deel is een empirische analyse waarbij is gekeken naar twee sectoren, te 
weten de kunststofmatrijzenbouw en de machinebouw, alsmede naar het 
netwerk in de sector afdruktechniek rond de fabrikant van kopieerappara
ten Océ. 
De conclusies hebben betrekking op een belangrijk deel van het MKB, te 
weten de industriêle sector en de nijverheidssector. Los van andere secto
ren, zoals de dienstverlening, zijn hier specifieke verbindingen aan het 
ontstaan tussen industriêle, ambachtelijke en logistieke activiteiten, die 
van grote betekenis zijn voor het proces van technologische innovatie. 

Op grond van het literatuuronderzoek kan allereerst worden geconclu
deerd dat het bestaande technologie-instrumentarium vooral is toegespitst 
op kennisontwikkeling. Naar schatting wordt hier zo'n 85 % van het budget 
aan besteed. In veel mindere mate is er sprake van ondersteuning van 
diffusie van kennis (met name de IC's) en in zeer geringe mate van daad
werkelijke implementatie (met name de KIM-regeling). De belangrijkste 
knelpunten voor het overgrote deel van het MKB blijken evenwel juist de 
processen van diffusie en implementatie van kennis te vormen. Het be
leidsinstrumentarium van de overheid zou op dit gebied dan ook moeten 
worden verruimd. In dit verband kan worden geconstateerd dat ook op 
internationaal niveau een groeiende tendens te bespeuren valt om vaak 
elders reeds beschikbare technologie toe te passen. Ook het recente rap
port van de Commissie Economische Deskundigen van de SER (1995) 
wijst hierop. 

Kennisontwikkeling in het MKB vindt volgens het literatuuronderzoek 
vooral intern plaats via leerprocessen, cursussen en training aan diverse 
groepen van personeel. Daarbij spelen externe kennisleveranciers een 
belangrijke rol: universiteit, HBO, MBO, LBO, private opleidingsinstituten. 
Voor een goede werking van innovatieprocessen, ook die in het MKB. is in 
dit verband de opheffing van belang van imperfecties op de markt voor 
bèta/technische beroepen. In de nota "Concurreren met kennis" (Ministerie 
van 1993) wordt een aantal duidelijke maatregelen aangekondigd om 
de tekorten aan bèta/technisch geschoolden op te heffen. Wellicht zou 
hierbij het instrument van de studiefinancieringsfaciliteit meer kunnen 
worden benut (Merkelbach/SMO, 1993). Verder wordt er ook een beleid 
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uitgezet, samen met de bedrijfstakken, met betrekking tot de scholing van 
werkenden. Er wordt onder meer een MKB-informatiecentrum opgezet 
voor ondernemingen en intermediaire organisaties met specifieke scho
lingsvraagstukken. In het beleid zou meer aandacht kunnen worden ge
vraagd voor het stimuleren van de ontwikkeling van innovatief gedrag van 
leerlingen in het MBO (ARO, 1994). 

Voor de kennisdiffusie, ook vanuit universiteiten, naar met name het MKB, 
is volgens het literatuuronderzoek de ontwikkeling van innovatieve clusters 
(regionale netwerken) tussen kennisinstellingen en intermediaire organisa
ties en bedrijven, van het grootste belang. Personele en informele contac
ten zijn daarvoor essentieel. Volgens het onderzoek zou het beleid zich 
dan ook daarop kunnen richten. Dat kan met name door de personeels
mobiliteit tussen onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven te bevorde
ren, bijvoorbeeld door subsidiëring (in de loonkosten) en in de arbeids
voorwaardelijke sfeer (faciliteren tijdelijke contracten onderzoekers, bij
voorbeeld via detachering). 

De behoefte aan beleidsmaatregelen gericht op kennisimplementatie blijkt 
groot, het bestaande beleidsinstrumentarium is evenwel beperkt. De ge
deeltelijke subsidiëring van de IMK's kan hier met een beetje goede wil toe 
worden gerekend, evenals de subsidiëring van managementondersteuning 
voor het MKB. Nieuw en uitgebreider instrumentarium lijkt zeer gewenst en 
dient vooral aan te sluiten bij gemakkelijk bereikbare vertrouwensperso
nen. Middelen zouden kunnen worden gespendeerd via subsidiëring van 
het MKB voor adviseurs verbonden aan 'technologiepoten' bij de IMK's, 
branche-organisaties of accountantsbureaus, of via een verbreding van de 
IC's of technologiecentra. 
Nieuw te ontwikkelen stimuleringsmaatregelen op het gebied van onder
wijs en kennisimplementatie zouden volgens het onderzoek betrekking 
kunnen hebben op de accentuering van niet-technische aspecten in het 
technisch onderwijs en de reeds eerder gesignaleerde ontwikkeling van 
innovatief gedrag. Met name echter ligt volgens het onderzoek een meer 
implementatiegerichte uitbreiding van de KIM-regeling voor de hand, door 
niet alleen louter technici aan te stellen, maar ook personen met gecombi
neerde technische, organisatorische, bedrijfseconomische en markttechni
sche kwaliteiten. 

Bij implementatie van kennis kunnen ook netwerken een belangrijke rol 
spelen. Voor technologische innovatie in een bedrijfstak dienen processen 
van standaardisatie, integratie en differentiatie/specialisatie van de grond 
te komen. Een belangrijk aspect hierbij is volgens het literatuuronderzoek 
de vorming van netwerken waarbij ondernemingen elkaars specialistische 
kennis gebruiken om te kunnen innoveren. MKB-bedrijven spelen hierin 
veelal een vooraanstaande rol. Stimulering van netwerkvorming, ook in 
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meer traditionele sectoren, is zeer gewenst. De belangrijkste bottleneck 
vormt hier echter vaak de marktstructuur, waarbij vele partijen in onderlin
ge concurrentie proberen allerlei zaken en dus ook kennis naar zich toe te 
trekken. Zeker in sectoren als de bouw of het wegvervoer, met een ver
splinterde marktstructuur, dat wil zeggen met relatief veel kleinere bedrij
ven, komt technologische vernieuwing daardoor te weinig van de grond. 
Marktpartijen moeten hier allereerst zelf tot een oplossing zien te komen. 
De overheid kan hooguit indirect sturen, bijvoorbeeld via specifieke over
heidsopdrachten. Verbeterde implementatie van technologische kennis 
houdt hier dus vooral niet-technische oplossingen in. 

Reeds enige tijd probeert het ministerie van EZ zijn beleidsinstrumentari
um zoveel mogelijk in te zetten om de samenwerking tussen bedrijven te 
bevorderen, bijvoorbeeld in het kader van de PBTS-regeling. Ook de sa
menwerking met kenniscentra, met name rond de zogenaamde technolo
gisch hoogwaardige clusters krijgt meer aandacht. Regelingen op dit ter
rein zouden in de toekomst meer moeten worden afgestemd op het MKB, 
met name door ook clustervorming in meer traditionele sectoren te ver
sterken via verbetering van de kennisinfrastructuur. Het meehelpen creë
ren van nieuwe clusters door de overheid is een verdergaande stap die 
wordt overwogen. Het is volgens het literatuuronderzoek de vraag of over
heidsbemoeienis dan al niet te ver gaat. In ieder geval is de stimulering 
van clustervorming via verbetering van de kennisinfrastructuur van groot 
belang voor het MKB. Uit het onderzoek blijkt in het bijzonder het belang 
van verbetering van de relatie tussen de intermediaire infrastructuur en de 
verticale toeleverancier/uitbestederrelaties, met name ten aanzien van de 
verhoging van het kennisniveau van de toeleveranciers, in algemene zin 
en in de zin van het terugvertalen van de kennis die bij afnemers bestaat. 
Naast het stimuleren van clustervorming via kenniscentra kan de overheid 
volgens het onderzoek bovendien samenwerking en verdergaande inte
gratie in bedrijfstakken tussen toeleveranciers en producenten stimuleren 
door het gericht inzetten van overheidsopdrachten. 

Uit de empirische analyse komt naar voren dat bij het invoeren van een 
nieuwe technologie door het MKB in hoofdlijnen een onderscheid kan 
worden gemaakt tussen een eerste fase van voorbereiding en planning en 
vervolgens een tweede fase waarbij het gaat om installatie en realisatie. 
Het succesvol doorlopen van de eerste fase is een belangrijke randvoor
waarde voor het succesvol doorlopen van de tweede fase. Het blijkt echter 
dat veel bedrijven de eerste fase gedeeltelijk tot niet doorlopen. Verder 
komt naar voren dat op vele plaatsen in het innovatietraject behoefte aan 
kennis kan ontstaan. Veelal weten de kleinere ondernemers deze behoefte 
zelf niet aan te geven, laat staan dat er gebruik wordt gemaakt van de 
intermediaire kennisinfrastructuur. Deze infrastructuur blijkt overigens een 
geringe capaciteit te hebben en voorzover aanwezig zeer diffuus te zijn. 
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Voor wat betreft de informatievoorziening in de installatie- en realisatiefase 
blijkt dat bij de invoering van CAD/CAM-systemen in de matrijzenbouw 
collega's en leveranciers, onder andere via demonstratieprojecten, de 
voornaamste kennisbron zijn. Doordat collega's en leveranciers op het
zelfde niveau communiceren, maken veel bedrijven hiervan gebruik. Deze 
bedrijven worden overtuigd door de mogelijke systemen in de praktijk te 
aanschouwen. Kennis verkregen bij onderzoeksinstellingen wordt nauwe
lijks gebruikt. Door het aantrekken van personeel wordt veelal getracht 
ervaring en vaardigheden te verkrijgen om het tekort aan kennis te over
bruggen. Deze medewerkers spelen een belangrijke rol in het veranderen 
van de attitude binnen de onderneming. Door het trainen van werknemers 
spelen ook scholingsinstituten een belangrijke rol in het opdoen van erva
ring en het veranderen van de attitude van de werknemers. Verder kan 
worden geconstateerd dat de afhankelijkheid van de leverancier voor wat 
betreft de installatie-, scholings- en trainingsschema's toeneemt. Proble
men worden bovendien veelal opgelost door aangetrokken deskundigen, 
en vaak ook door het aantrekken van ervaren personeel. Deze werkne
mers beschikken echter veelal niet over voldoende organisatorische vaar
digheden. Volgens de empirische analyse zou ook gedacht kunnen wor
den aan gebruikmaking van ervaren, eventueel gepensioneerde, onder
nemers of managers, vooral ook om organisatorische veranderingen rond 
innovatieprojecten door te voeren en te begeleiden. 
Het gebruik van kennis van onderzoeksinstellingen is in de matrijzenbouw 
voorbehouden aan ondernemingen met een hoog kennisniveau en een 
externe gerichtheid. Dit komt doordat de ondernemingen met een laag 
kennisniveau geen juist beeld hebben van de benodigde kennis en het 
aanbod van kennis. Daarnaast beschikken deze bedrijven niet over de 
capaciteiten (lees: mensen) om onderzoekskennis te verwerken. 
Het gebruik van commerciële adviesbureaus is zeer laag. Dit is te wijten 
aan de forse prijs die men vraagt voor geleverde diensten. De onderne
mingen die hiervan gebruik hebben gemaakt zijn tevreden over het resul
taat. 
IC's hebben in de matrijzenbouw vooral een voorlichtende functie, daar
naast heeft een aantal ondernemingen gebruik gemaakt van zijn interme
diaire functie. IC's worden als weinig praktijkgericht ervaren. Branche
verenigingen worden voornamelijk gebruikt voor arbeidstechnisch en juri
disch advies. Branchetechnologiecentra zijn niet bekend en worden der
halve niet gebruikt. 
De scholing op het gebied van CAD/CAM is volgens de empirische analy
se te algemeen en te weinig praktijkgericht. Tevens wordt er onderwezen 
op verouderde systemen. 

Produktinnovatie is in de machinebouw zeer sterk toegespitst op een 
specifiek onderdeel van een produktielijn. Ook binnen de machinebouwin
dustrie kan een tweedeling worden gemaakt in een selecte groep van 



-46-

technologiegenererende bedrijven en een grote groep technologievolgen
de bedrijven. Deze laatste groep is met name gebaat bij een goede kenni
sinfrastructuur. De indruk bestaat dat de kennisinfrastructuur onvoldoende 
gericht is op het versterken van het probleemoplossend vermogen van de 
machinebouwindustrie. Het kennisaanbod is bovendien versnipperd. Het 
universitaire onderzoek is bovendien te fundamenteel van aard en staat te 
ver van concrete toepassingsmogelijkheden. De contacten met de kenni
sinfrastructuur blijven zodoende beperkt tot de kleine groep van technolo
gie-ontwikkelaars binnen de machinebouwindustrie. Met name de kennis
overdracht van nieuwe toepassingsmogelijkheden naar de grote groep 
volgers vormt een probleem voor de kennisinstellingen. 
In het onderzochte netwerk voor de produktie van landbouwmachines 
blijken kennisinstellingen geen rol van betekenis te spelen. Als reden hier
voor wordt aangegeven dat partijen voldoende kennis in huis hebben om 
de innovaties die van belang zijn, tot stand te brengen. De innovaties 
bestaan uit kleine verbeteringen die gewenst zijn in de markt (de landbou
wers) en, indien noodzakelijk, worden doorvertaald door de afnemer naar 
produkteisen voor de leveranciers. Ook in de toekomst ziet men geen rol 
voor de kennisinstellingen weggelegd. 

Wordt gekeken naar het netwerk rond Océ dan blijkt dat dit grootbedrijf 
een vooraanstaande rol speelt bij de diffusie en de implementatie van 
kennis naar het MKB. Overheidsstimulering als bijvoorbeeld TOK
kredieten voor Océ spelen dus indirect een rol in de diffusie en implemen
tatie van kennis naar kleinere bedrijven. Verder zijn met betrekking tot 
overheidsinstrumenten op het gebied van kennisbeleid de IC's het vermel
den waard. Zij hebben bij de netwerkvorming rond Océ de contacten ge
initieerd. Tevens lijkt kennisstimulering door de overheid van belang via de 
produktiefaktor arbeid door met name het opleiden van technologisch 
geschoold personeel voor zowel grootbedrijf als MKB. 
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