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TV Eindhoven
BMGT/tb/ml/89.119
Brouwers, A.
februari 1989

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Karakteristieken van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Kader

Er loopt een stimuleringsprogramma voor Nederlandse ondernemingen aktief op het
gebied van de Medische Technologie (MT). Dit wordt gefinancierd door het
Ministerie van Ekonomische Zaken (EZ) en tot realisering gebracht door STIPT, de
uitvoeringsorganisatie voor technologiebeleid van dit ministerie. Voor de MT
funktioneert hierbij: Het Projekt Medische Technologie, Grote Marktstraat 43,2511
BH 's Gravenhage, tel. 070-610332.

Onder dit projekt is een EZ werkgroep R&D werkzaam o.l.v. Prof.Dr. R.S. Reneman.
Deze werkgroep houdt zich ondermeer bezig met het bezien en bevorderen van meer
interaktie tussen de Nederlandse kenniscentra en MT-ondernemingen.

Kennistransfer van universiteiten naar industriele ondernemingen krijgt veel
aandacht. Hierbij mogen wij ondermeer verwijzen naar een beeldvorming van de
relatie universiteit en MT-industrie, Brouwers, TUE-BMGT/87.470.

Gesteld wordt nu dat deze kennistransfer en MT-stimulering goed verloopt naar de
grotere ondernemingen maar dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) daar veel
moeilijker voor toegankelijk is.

In kommunikatieprocessen is het belangrijk om zich een goed beeld te vormen van
de ontvanger van informatie. Daarom is besloten tot een nadere karakterisering van
de MKB's in het algemeen.

Dit onderwerp blijkt komplex en vanuit verschillende invalshoeken tot een
diversiteit in beeldvorming te leiden. Voor deze verkenning is daarom besloten tot
een veelvoudige beeldvorming via een aantal onderzoekers, deskundigen, organisaties.

Dit rapport geeft de resultaten van deze verkenning in de vorm van een aantal
memo's. De verantwoordelijkheid voor deze sektie van informatie bemst bij de
opsteller van deze memo's. De inhoud van dit rapport beoogt een ondersteuning te
zijn van het denken over MKB's in relatie tot vormen van kennistransfer en
stimulering naar dit soort ondernemingen.

In een volgend rapport, TVE-BMGT/89.209 wordt nader ingegaan op aspekten van
kennistransfer naar MKB's.
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TV Eindhoven
BMGT/tb/ml/88.368
Brouwers, A.
augustus 1988

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Medische Technologie; EZ werkgroep R&D

Notitie over kennistransfer naar MKB's

1. Observatie/stellin~: Kennistransfer en MT-stimulering verloopt zodanig dat (mid
del-) grote bedrijven daar vooral iets mee kunnen doen en in veel mindere mate
de MKB's (waar deze stimulering op de eerste plaats voor bedoeld is).

2. Oorzaken:
- Nogal grote kultuurverschillen tussen kenniscentra en MKB's oorzaak van veel

krommunikatie;
- Beperkte kapaciteit MKB's voor o.a.:

* "scouting funktie";
* evaluatie onderzoekprodukten;
* projektontwikkeling;
* nodige projektmanagement bij op kennistransfer gerichte kontrakten;

- Vormen van werkelijkheidsvernauwing bij onderzoekers t.a.v. zaken als:
* produktontwikkeling;
* produktielijnontwikkeling;
* marketing;

- Weinig motivatie (vertrouwen?/toch grote afstand?) bij veel MKB's te investe
ren in relaties met kenniscentra;

- Kultuuraspekten bij MKB's waar zoiets niet in past.

3. Voorstellen:
A Nader bezien wat hier nu precies de knelpunten zijn (zie punt 2);
B In beeld brengen waarom MKB's toch meer moeten gaan samenwerken met

kenniscentra (en andere bedrijven en organen);
C Kennistransfer naar MKB's indirekt gaan kanaliseren via "passende" adviseurs

van MKB's (o.a. geschikt voor netwerkvormingen).

4. Motivationele punten voor MKB's: (3B)
- Toenemende kwaliteitseisen;

Opkomende noodzaak tot netwerkvorming;
Versnelde veroudering in machinepark;
Toenemende kennis inhoud van produkten;
Afnemende levensduur produkten;
Toenemende kapitaalintensiteit van produkten.
Al met al minder ruimte voor miskleunen bij produktinnovaties;
Meer behoefte aan weI overwogen beleid over meerdere jaren in een strate
gisch perspektief.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/88.391
Brouwers, A.
september 1988

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Karakteristieken van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Enkele punten uit de reaktie van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf (RMK)
op de kabinetsnota. Ruimbaan voor ondernemen; beleid voor het MKB in nieuw
perspektief (25 november 1987). Ref. RMK-verslag 1987.

1. Doelstellingen overheid t.a.v. volkshuishouding i.e. 5 evenwichtsvoorwaarden van
de ekonomie:
- Evenwichtige groei ]
- Volledige werkgelegenheid hoofddoelstellingen
- Rechtvaardige inkomensverdeling
- Waardevast geld
- Evenwicht op de betalingsbalans
met als randvoorwaarde de kwaliteit van het leefmilieu.

2. Kabinet legitimeert en beoordeelt beleidsaandacht voor het MKB op hoofddoel
stellingen.
RMK wijst ook op andere effekten van MKB-stimulering:
- Meer flexibiliteit en dynamiek in het produktieproces
- Meer ontplooiing en zelfstandigheid van burgers
- Meer spreiding van zeggingsmacht over schaarse middelen.

Naast direkte indikatoren op de hoofddoelstellingen moet met dus meerdere
indirekte indikatoren mee doen wegen (t.a.v. ekonomische aktiviteiten in andere
sektoren van de volkshuishouding; met inbegrip van welzijnsaspekten) bij beleids
overwegingen.

3. Beleid van de (lokale-) overheid is gekoncentreerd:
- Op verbeteringen van de algemene voorwaarden voor ekonomische aktiviteiten.
- Met alleen op hoofdzaken aanvullend beleid.
- Aanvullend beleid zo generiek mogelijk vorm geven.
- Beleid beperken tot in maatschappelijke zin levensvatbare ondernemingen (i.e.

voldoen aan evenwichtige ontwikkeling van aspekten als ekonomische groei,
werkgelegenheid, marktwerking, maatschappelijk welzijn).

4. Funktioneel beleid van de (lokale) overheid dient zich te richten op strukturele
kenmerken van het MKB:
- Relatief grote behoefte aan externe informatie over produktietechnieken,

afzetmarkten en regelgeving van de overheid.
- Verbeteringen van de financieringsmogelijkheden.
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5. Aandachtspunten in het funktionele beleid t.a.v. MKB
a. Onderwijs. Bevorderen van kennis en bekwaamheid bij ondernemers en

personeel.

b. Vestigingsbeleid. Ontwikkeling naar meer aksent op ondernemingschap dan op
specifiek vereiste vakbekwaamheid. Momenteel worden drie opties bezien
t.a.v. het huidige stelsel van vestigingsregelingen: handhaven, versoberen,
afschaffen.

c. Financiering: Belemmeringen voor MKB bij de toegang tot de kapitaalmarkt
wegnemen.

d. Technologiebeleid. Bevorderen van kennisontwikkeling en van kennistoepas
sing en -overdracht (o.a. door oprichting Innovatie Centra en ontwikkeling
naar ondernemingshuizen).

Standpunt RMK: Overheidsinspanning voor kennisbevordering is te beperkt om
tot een wezenlijke "stroomlijning van het informatie-aanbod" te komen.
Mogelijk meer effekt wanneer prioriteit wordt gegeven aan advisering door
branche-organisaties in het MKB.

e. Toeleveren en uitbesteden. Dit zijn belangrijke processen om te bezien. Beide
komen steeds meer voor. Hierbij groeien vormen van duurzame samenwerking
(tussen MKB's en grote ondernemingen en ook tussen MKB's onderling).

Als belemmerende faktoren voor een voortgezette groei in de afzet van
intermediaire goederen ziet men voor het MKB:
- De toegang tot technologische kennis.
- Het inzicht in de marktontwikkeling.
- De kwaliteit van de produktie.

Het MKB heeft doorgaans een nogal beperkt overzicht van andere marktpar
tijen en van ontwikkelingen op de markt van eindprodukten. Dit vraagt om:
- Kreeren van betere informatiestromen tussen potentiele opdrachtgevende en

toeleverende bedrijven.
- Bevorderen hiervan door branche- en ondernemersorganisaties.
- Tot stand brengen van goede media tussen vragers en aanbieders, door

hierop gerichte aktiviteiten van (lokale) overheid.

Er wordt een "Aktieprogramma Toeleveren en Uitbesteden" door het
kabinet ontwikkeld om een positieve impuls te geven aan het doorzichtig
maken van de markt voor intermediaire leveringen.

Als kenmerken van de MKB's worden o.a. ook gezien t.a.v. ondernemers en
werknemers:
- Beperkte gerichtheid op technologische informatie.
- Relatief lage opleidingen.
- Beperkte organisatorische vaardigheden.

Deze kenmerken vormen problemen bij de relatief hoge kwaliteitseisen als
voorwaarde voor versterking van meer samenwerking tussen bedrijven.
Verbeteren van deze zwakke punten vereist een externe ondersteuning. Het
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is een beleidsstandpunt dat dit voor een aanzienlijk deel door de branche
organisaties verleend moeten worden.

f. Exportbeleid. Met punten als:
- Vergroting van direkte en indirekte export.
- Bevorderen van planmatigheid (exportstappenplan) en scholing.
- Verbeteren van voorlichtingen informatie (o.a. via een export informatie-

centrum).

g. Internationaalbeleid. Met o.a. aandacht voor:
- Voorkomen dat op Europees nivo een ongunstig en belemmerd klimaat

ontstaat voor MKB.
- Aanpassingen van BTW-tarieven, o.a. verIaging hiervan voor arbeidsinten

sieve diensten.
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TV Eindhoven
BMGT/kb/tb/89.115
Brouwerst A.
februari 1989

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Karakteristieken van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Memo over observaties en visies van Prof.Dr. W. Bos (TUE)

1. Karakteristieken van MKBts omvatten uiteraard die van een ondememing in het
algemeen, met kenmerken a1s:

a. Herkennen/scbeppen van mogelijkheden.
Oog hebben voor het gat in de markt; waar kan ik munt uit slaan;

b. Verzamelen/toegankelijk maken van de benodigde bronnen.
Waaronder financiele bronnen (die vaak met de grootste problemen opleveren)
ook kennis en kunde; invloedrijke elementen in de omgeving identificeren en
tot benutting brengen;

c. Vertrouwd zijn met risikots; weten om te gaan met echte onzekerheden.
Met hierbij een heel spectrum aan mogelijkheden tussen de uitersten: De
gokkers (snel in aktie komen en later maar zien hoe het uitpakt) en de
gedokumenteerde beslissers;

d. Vermogen om dingen/zaken te laten gebeuren.
Pushing power; aktie gerichtheid;

e. Ondernemen is een systematische aktiviteit maar kent ook chaotische elemen
ten. Deze twee aspekten zijn doorlopend in conflict met elkaar. Gestreefd
wordt naar een evenwicht hiertussen. Vaak is dat moeilijk of niet echt
realiseerbaar. Hier goed mee (leren) omgaan vormt een belangrijke vaardigheid
op zich.

2. We leven in een industriele maatschappij.

De historie bezien is nuttig voor bet kenmerken van deze maatschappij. Dit
geeft een beeld van hoe de onderneming zich heeft ontwikkeld. Dit draagt bij tot
de beeldvorming van de MKB's in deze industriele maatschappij. Bos beperkt zich
tot het globaal schetsen van enkele fasen in deze historische ontwikkeling.

a. De gildetijd; produktie op bestelling.
Opdrachten kwamen tot stand in individuele diskussies tussen klant en am
bachtsman. De klant bemoeide zich verder niet met het produktieproces. Voor
het werk golden hoogstens wat gilderegels.
Toen reeds speelden algemene aspecten als: specifikaties overeenkomen;
kwaliteitsomschrijving; prijs en levertijd.
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b. De industriele produktie;
begon met de rondreizende ondernemer die middelen aan huis bezorgde en
later daar de produkten kwam ophalen.

c. Wat later kwam hier de hondekar bij in gebruik en sprak men van manifak
tuur.

d. De fabriek.
Machine's kwamen in gebmik met als gevolg koncentratie van produktie. Het
dominante verschil met de gildetijd is dat in deze periode onderbreking van
het produktieproces niet meer toelaatbaar is. Daar is nu aIle aandacht op
gericht.

e. Groei naar de grote bedrijven, economies of scale.
Produktie op grote schaal; onderbrekingen voorkomen, met groeiende aandacht
voor logistiek; veel aandacht ook voor mechanisatie; ontstaan van multinatio
nals.

f. Als een reaktie hierop, small is beautiful, de MKB's.
Met als drie belangrijke groeifaktoren: problemen met de beheersbaarheid van
grote eenheden; technologische ontwikkelingen en de vraag hierom uit de
markt. Hier speelde ook een verandering in het politieke denken van "econo
mies of scale" naar "small is beautiful". Drijvende kracht hierachter is vooral
de werkgelegenheid. Grote ondernemingen blijven ook beperkt in arbeidsom
Yang, de hoge kosten-factor voor personeel bracht vele produktie-eenheden
(flexibel) over naar goedkopere landen voor arbeid. Het bevorderen van MKB's
ziet men bovenal als een manier voor het scheppen van meer werkgelegenheid
(vooral voor specialistisch werk met een hoge toegevoegde waarde).

g. Thans tekent zich wederom een kentering af een groei naar netwerken van
betrekkelijke kleine zelfstandige eenheden verbonden door financiele banden.
Dit is ook te kenschetsen als een groei naar een nieuw evenwicht tussen
centralisatie en decentralisatie, met dus meer mimte voor de kleine eenheden.

h. In de ontwikkeling van fabriek naar multinationals doet ook de professionele
manager zijn intrede. Als ontwikkelingsfase voor het management dienen zich
achtereenvolgens de karakteristieken aan van: vakman;koopman;produktieman;
produktman;omgevingsman. In het topmanagement van grote bedrijven ziet men
nu vooral typen van rechters en diplomaten. Veelal gaat dit gepaard met
sterke afname van de "voeling" met de markt.

1. MKB's en netwerken van kleine meer zelfstandige eenheden kan men dan ook
zien als een reaktie hierop. Hiermee kan de interaktie met de markt, het
klantgericht opsteIlen, beter tot stand komen.

J. Ontwikkelingen werden manifest in veranderingsstrategieenen door de
pushing power van adviseurs. Ben tijd lang draaide alles rond het begrip
diversifikatie. Soms lukte zoiets maar vaker pakte dit verkeerd uit.
Thans krijgt dit weer meer de richting van "back to core business" (schoen
maker blijf bij je leest) als een nieuw dogma.
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k. Ook de rol van de overheid is wisselend. We leven in een tijd van veel
overheidsbemoeienis. Er is een trend naar terugtreden van de overheid.
Duidelijk is echter dat de rol van de overheid in de toekomst niet af maar
toe zal toenemen, maar ook van karakter verandert. Problemen van milieu en
overbevolking zullen steeds meer nieuwe overheids- maatregelen gaan eisen.
MKB's dienen die ontwikkelingen nauwlettend te volgen omdat daar nieuwe
bedreigingen maar ook nieuwe kansen uit voort zullen komen.

1. In de ekonomische aandacht laat de geschiedenis wisselingen zien in aksent op
de vraag en aksent op het aanbod. De aandacht voor de MKB's laat zich
thans duiden met een nieuw aksent op het aanbod.

3. De huidige aksenten op de MKB's vinden hun belangrijkste factoren in:
Het scheppen van werkgelegenheid;
Het innovatief denken op basis van technologische ontwikkelingen
MKB's acht men een belangrijke rol te spelen in de diffusie van
innovaties en in het praces om die dichter bij de mens te brengen, 
beter marktgericht te kunnen opereren;
De parlementaire demokratie met een groei in individualisering en een
graei naar een pluriforme samenleving;
Betere beheersbaarheid van kleine dan van grate ondernemingen;
Mensvriendelijk zijn van kleine bedrijven ("human touch" is grater);
het is er prettiger werken.

4. Wat is een kleine ondememing?

a. Het CBS en het Centraal Plan Bureau rekenen bedrijven met minder dan
100 werknemers tot het MKB.

b. Europees noemt men in het algemeen een bedrijf met minder dan 50 werkne
mers klein en met minder dan 150 werknerners rniddelgraot.

c. Bos wijst er op dat het aantal werknemers niet aIleen bepalend is in deze.
Hierbij moet men zeker ook zaken bezien als: het gelnvesteerde vermogen, de
ornzet, nivo van technologie in pradukten en produktiesystemen, de markt
orientatie.

5. Praktisch alle startende bedrijven vallen onder de kategorie MKB's.

a. Het aantal starters per jaar in Nederland ligt in de orde van 20.000.0ngeveer
de helft overleeft de moeilijke startperiode. De startende ondernemingen
hebben hun eigen specifieke kenmerken. Deze deelverzameling van MKB's
vraagt derhalve ook specifieke aandacht.

b. Voor starters gelden aBe elementen genoemd voor ondernemers en onder punt
1 vermeld. Hierbij noemt Bos nog enkele psycho-sodale faktoren die bij
starters veelal een rol spelen: Een frustrerende situatie waaruit men weg wil
door voor zichzelf iets te ondernemen. Zelfvertrauwen, geloof in eigen
kunnen. Een stimulerend klimaat met waardering voor het ondernemen.
Bereidheid tot handelen. Beschikbaarheid van bronnen. De behoefte iets tot
stand te willen brengen.
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c. Bos bespreekt nog een indeling naar typen ondememers met als specifieke
kenmerken:

De intrapreneur i.e. ondememer binnen een grote organisatie met randvoor
waarden voor werken met grote mate van zelfstandigheid.

De extrapreneur i.e iemand die vanuit een grote ondememing /organisatie met
een idee weg kan groeien naar een nieuw te staren bedrijf.

De novopreneur de echte starter met aIle kenmerken hiervoor genoemd.

De inter.Preneur i.e. iemand die sterke punten van bedrijven en instellingen,
kombineert en hiermee samenwerkings- verbanden tot stand brengt.

De renoyateur voor krisis-management daar waar ingrijpende maatregelen
noodzakelijk zijn; deze saneert en verdwijnt dan meestal weer.

6. Belangrijke fase van een ondememing.

Bos wijst op enkele fasen waarin een onderneming zich kan bevinden: Start;
groei; stagnatie (opheffing). In iedere fase spelen verschillende karakteristieken.
De startfase is reeds besproken. Als men hier suksesvol doorheen is komt men te
staan voor de groeifase

Groei

a. De benedengrens van de omvang van een groeiende ondememing wordt meestal
bepaald door fabrikagekosten. Hierin moet men blijven zoeken naar de laagste
kosten per eenheid. Men duidt dat aan met technisch optimum. De toegang tot
de kennismarkt speelt hierbij een belangrijke rol

b. Als bovengrens voor de groei speelt veelal de financieringsbehoefte. De
onderneming moet blijven streven naar de laagste financieringskosten per
eenheid, financieel optimum genoemd. Hier spelen aIle zaken die betrekking
hebben op de toegang tot de financieringsmarkt

c. Naast het hier genoemde technisch- en financieel optimum spelen nog meerde
re zaken een rol van belang in de verschillende fasen:
- het kommerciele optimum i.e. de laagste kosten per eenheid;
- optimum qua management i.e. de laagste kosten qua leiding en perso-

neelsbeheer;
- optimum qua risks en fluctuations i.e. de laagste kosten per eenheid van

allerlei risiko's en veranderingen.

d. Bos wijst op het grote belang doorlopend al deze factoren evenwichtige
aandacht te blijven schenken. Ben groeisituatie kan een verstoring hierin tot
gevolg hebben.

Stagnatie

e. Ben onderbreking van een trend kan tot stagnatie leiden. lets funktioneert
niet meer goed in de interne struktuur van de onderneming. Br kan iets
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veranderen in de omgeving, de externe struktuur, zoals bijvoorbeeld het
wegvallen van een afzetmarkt.

f. Signalering van zulk een stagnatie noemt Bos een eerste noodzaak. Men neigt
er vaak toe zulk een trend te onderschatten of zelfs niet te (willen) zien.
Een stagnatie waarnemen (wakker worden) komt gemiddeld te laat.

g. Een onderneming met stagnatie geconfronteerd moet tijd winnen, trachten om
speelruimte te scheppen, -moet vaak ook juist in zulk een situatie tot innova
tie trachten te komen om de zaak lopende te houden en te voorkomen dat er
personeel en dus know how wegvloeit.

7. Verantwoording

Dit memo kan niet meer zijn dan een zeer beperkte uittreksel uit hetgeen Bos
over MKB's naar voren bracht in zijn kolleges op de TUE in de periode 1/12/88
15/2/89. Getracht is punten mee te nemen die mede kunnen dienen voor het
karakteriseren van MKB's, vooral het wat genuanceerder denken over MKB's.
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TU Eindhoven
BMGTjtbjml/88.503
Brouwers, A.
11 november 1988

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Karakteristieken van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Memo n.a.v. de lustrum bijeenkomst van de Stichting Kleinschalige Bedrijvigheid
(SKB) "Omgaan met Kennis" 10-11-1988.

1. Enkele resultaten uit het SKBjSTOGO-onderzoek gepresenteerd door Drs. A.A.
Soetekouw, lid van de Raad van Bestuur van de NMB.

a. Het onderzoek is gehouden onder 250 bedrijven in industrie, de zakelijke
dienstverlening en de groothandel; bij bedrijven niet ouder dan 6 jaar en niet
groter dan 100 werknemers.

b. Deze MKB's geven als primaire aandachtsgebieden op: technologie (78%) en
kommercie (59%). Wat minder aandacht gaat naar financiering (29%) en Europa
'92 (22%).

c. Voor kennisvergaring op het technologie gebied gaat het MKB vooral af op
wat de vakliteratuur hierover aanbiedt (73%). Niet-kommerciele instellingen
(KvK, CIMK, RIMK, TNO, etc.) skoren hierop laag (1%).

d. Men gaat weI eens te rade bij voorlichtings- of adviesinstellingen: MKB's in
de industrie (85%) in zakelijke dienstverlening (77%). Dit heeft nauwelijks een
invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. Het bestaande advies-instrumentarium
wordt betrekkelijk weinig benut. Het wordt meestal aIleen ingeschakeld bij
situaties waarin ingrijpende beslissingen moeten worden genomen Le. de start
van een bedrijf, een verplaatsing, een grootschalige uitbreiding, de invoering
van een nieuw produkt of een nieuw produktieproces.

e. De helft van de onderzochte MKB's heeft kritiek op het funktioneren van de
Nederlandse voorlichtings- en adviesstruktuur. Men vindt het te komplex en te
ondoorzichtig (31%), - te duur (12%). Men heeft geen behoefte aan de geboden
kennis (32%). Men vindt dat de desbetreffende instellingen hun werk niet goed
doen (24%).

2. Enkele resultaten van een NMB/NIPO-onderzoek ook gepresenteerd door Soete
kouw. In dit onderzoek zijn 400 industriele bedrijven betrokken. Het onderzoek
was gericht op technologische kennis bij deze bedrijven.

a. De kennisbehoefte op technologisch gebied ligt vooral op bet gebied van de
kwaliteitsbeheersing (80%), - de nieuwe produkten (56%) en de produktietech
nieken (67%), materialen (53%).
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b. Men stelt een tekort aan vaardigheden om nieuwe kennis in het bedrijf op te
nemen (40%), - ook dat de kennisbehoefte niet zo sterk ontwikkeld is (21%).
Men spreekt zich niet zo duidelijk uit over het huidige kennisaanbod, behou
dens enige kritiek t.a.v. de toepasbaarheid van deze kennis (20%).

c. Men verwacht in het algemeen veel verbetering in deze situatie via de nieuwe
innovatiecentra (IC's). Deze zullen een beter kennisaanbod moeten geven
(80%) en zich meer moeten gaan bezighouden met de toepassing van nieuwe
kennis in de bedrijven Le. de opvangmogelijkheden voor kennis in het bedrijf
mede verbeteren (57%) alsmede de verwerkingsmogelijkheden van nieuwe
kennis in het bedtijf mede doen opvoeren (64%).

d. Uit dit onderzoek voIgt nog dat men deze IC's bjj voorkeur branche-gericht
zou willen doen opzetten (47%) en een geringere voorkeur om dit technologie
gericht te doen (25%) of regionaal in te richten (19%).

3. Uit deze resultaten zijn twee belangrijke konklusies te trekken volgens Soete
kouw:

a. De Nederlandse voorlichtings- en adviesstruktuur funktioneert gebrekkig. Er is
nog een grote kloof tussen aanbod en vraag van kennis. Het aanbod van
kennis zal beter moeten worden afgestemd op de vragen in de praktijk.

b. MKB's ervaren hun interne struktuur ais belangrijkste handikap bij het
opnemen en toepassen van nieuwe kennis. Hier verbeteringen aanbrengen is op
de eerste plaats een zaak van MKB's. Speciaal hierop gerichte externe bege
Ieiding kan funktioneel zijn. Maar e.e.a. vraagt herziening van de vorm,
inhoud en kwaliteit van de hiervoor aan te bieden kennis.

4. Enkele observaties en visies van Mr.Ir. F.e. Rauwenhoff, voorzitter van de
hoofddirektie van de Nederlandse Philips Bedrijven BV.

a. Hij beziet ondernemingsrisiko's t.a.v. afzetmogelijkheden, grenzen verleggen en
werken met personeel. Van hieruit geeft hij kommentaar op de resuitaten van
het SKBjSTOGO en NMB/NIPO-onderzoek.

b. Op de eerste plaats blijkt uit deze resultaten veel produktjtechniek-orientatie
en nog weinig gerichtheid op marktbewegingen in een wat grotere (zo nodig
internationale) kontekst i.e. te veel "product-out" in plaats van "markt-in".
Hij maakt duidelijk dat zoiets een gevaarlijke aksentlegging is die reeds vele
kieine en grote ondernerningen fataal zijn geworden.

c. Als een mogelijke basale oorzaak wijst hij op de geringe integratie van
ekonomische en maatschappij-georienteerde inzichten in de technische op
Ieidingen op HBO en akadernisch nivo.

d. Als tweede aandachtspunt wijst hij op het feit dat vele MKB's andere be
drijven ais klant hebben. De grote bedrijven ais opdrachtgever en afnemer
van deze MKB's zijn gedwongen in de toenemende dynamiek van de wereld
markt te konkurreren met nieuwe generaties technieken en toepassingen.
Toeleveranciers van zulke klanten zullen aan ekstra scherp gestelde eisen
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moeten blijven voldoen i.e. de juiste aanbodjkwaliteitjprijs-kombinaties, "just
in time"-levering, wenbaar in performance.

e. MKB's hierop gericht dienen bijzonder veel aandacht te schenken aan specia
lisatie, kwaliteit, effektiviteit, slagvaardigheid, voldoende kontinuiteit. Dit
omvat alles om het spel mee te kunnen spelen op een wijze waarop dit voor
de grote bedrijven rendabel is en blijft. Het vraagt ook een goede persoon
lijke passing in het samenspel met deze opdrachtgevers respektievelijk afne
mers van MKB-produkten.

f. Als derde punt wijst hij op het grate belang dat de persoonlijkheid van de
ondememer speelt. Hij moet niet aIleen goed zijn in techniek maar ook in het
sociale verkeer en onderhandeling. Zoiets vraagt talent, is mogelijk in op-
leiding en training te versterken, maar zal in belangrijke mate uit zelfontwik
keling moeten voortkomen. Het zoeken en vinden van de geschikte "spiegels"
hiervoor wordt onmisbaar geacht. Een begeleiding van MKB's dient ook
hieraan veel aandacht te schenken.

g. Bij de selektie van het personeel spelen vele van bovengenoemde aspekten een
belangrijke rol. Leiding geven aan dit personeel vraagt hiervoor ook een meer
permanente aandacht. Op verschillende invalshoeken moet managementaandacht
zich in deze ook richten op de effektieve selektie van adviseurs.

h. Het management heeft bovenal een moeilijke taak om serieus te blijven
werken aan een betere samenstelling en infrastruktuur voor bedrijfskennis en
kunde.

i. Iedereen aktief op het gebied van kennis-aanbod voor MKB's dient zich meer
te gaan richten op de vraagzijde van de markt en daarop het aanbod van
kennis af te stemmen. Aan kollektief georganiseerde vragen om kennis is
veelal gemakkelijker te voldoen. Dit brengt echter het gevaar mee van
vervreemding van de werkelijke behoeften uit de praktijk van de MKB's.

5. De Stichting Kleinschalige Bedrijvigheid (SKB) is opgezet door Philips en de
Nederlandse Middenstands Bank.

a. De SKB heeft tot doel kleinschalige bedrijfsaktiviteiten in Nederland te
stimuleren door begeleiding en advisering van ondernemers.

b. Voorzitter van deze Stichting is Drs. G.T.N. Heine (adjunkt direkteur finan
naneUHe zaken Nederlandse Philips Bedrijven BV). De projektmanagers van de
SKB zijn E.A.M.A. Endel en Drs.Ing. J. Milterburg.

c. De SKB was 5 jaar gevestigd in het Bedrijvencentrum REDE te Valkenswaard.
Per 1-1-1989 verhuist SKB naar Dennelaan 1,5583 AC Waalre, Tel. 04904
18145/18305, Telefax 04904-18445.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/89.063
Brouwers, A.
januari 1989

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Karakteristieken van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Memo over "Ondernemen in een Intelligente Ekonomie" van Dr. W.J. de Ridder,
direkteur van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) (ref. SMO-Ber. 14
j. nr. 4, dec. '88).

1. Veel bedrijven ontwikkelen (al dan niet bewust) een nieuw beleid om een duide
lijk herkenbare maatschappelijke rol te spelen. Deze ontwikkeling houdt gelijke
tred met de terugtreding van de overheid, een verschijnsel dat tegenwoordig in
vrijwel aIle landen wordt waargenomen.

2. In het SMO-boek "Ondernemen in een Intelligente Ekonomie" heeft de Ridder
deze gang van zaken verwerkt tot een kader voor beleidsvorming in het bedrijfs
leven op dit gebied. Oit soort beleid kan men met "politieke marketing" karakte
riseren. Twee punten die de Ridder naar voren brengt zijn (3 en 4):

3. Beleidsvorming die is betrokken op maatschappelijke ontwikkelingen wordt bij
steeds meer bedrijven een voorwaarde om verzekerd te blijven van winst en
kontinuiteit.

4. Ondernemingsaktiviteiten op dit terrein zuBen in de jaren negentig in hoge mate
bijdragen tot herstel van het evenwicht in de maatschappelijke orde.

5. De Ridder wijst op vele signalen waaruit blijkt dat de ekonomie zeer gevoelig is
geworden voor maatschappelijke problemen. Hij verwacht dat steeds meer onder
nemers daarop zuBen gaan inspelen. Oit zal bijdragen aan het oplossen van de
belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

6. Men ziet reeds dat ondernemers aktieve aandacht schenken aan de politiek.
Ondernemers houden reeds meer rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en
spelen daar soms al nadrukkelijk op in. De zorg voar de bedrijfsidentiteit is toe
aan het nemen. Niet in de laatste plaats om goed voor de dag tekomen op de
arbeidsmarkt. Er vindt meer zelfregulering plaats b.v. in reklame, in bewaking
van privacy en in rnilieubeheer.

7. In deze maatschappij-verkenning met spekulatieve inslag komt de Ridder tot de
verwachting dat langs deze weg de spanning tussen ekologie en ekonomie minder
zal worden en een groei van de zogenaamde ECO-maatschappij zal ontstaan.
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TV Eindhoven
BMGT/tb/ml/89.010
Brouwers, A.
3 januari 1989

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Karakteristieken van het midden- en kleinbedrijf (MKB)

Memo n.a.v. intermezzo van Will Tinnemans, Intermediair 48,2-12-1988.

1. Het Koninklijk Nederlands Ondernemings Verbond (KNOV) verwacht de komende
vier jaar een verviervoudiging van HBO'ers en universitair opgeleiden in het
MKB.

2. In het MKB is 60% van alle Nederlandse werknemers in de partikuliere sektor
werkzaam. Momenteel heeft slechts 4% van de 1,8 miljoen werknemers in het
MKB « 100 werknemers) een HBO- of akademische opleiding.

3. De toenemende (internationale) konkurrentie (o.a. als gevolg van meer open
Europese binnengrenzen) stelt aan kleine ondernemers hardere (soms nieuwe)
managementeisen t.a.v. zaken als: strategie, lange-termijn-planning, werving en
selektie van "human capital".

4. Grote bedrijven investeren veel in de werving van afgestudeerden in de studie
richtingen als ekonomie, bedrijfskunde en rechten. Het betreft hier als regel zeer
goed betaalde banen. Waardoor schaarste op deze vakgebieden in het minder
betaalde onderwijs ontstaan. Het algemeen voortgezet onderwijs komt momenteel
b.v. 366 leraren in de ekonomische vakken te kort.

5. Kaminga, voorzitter KNOV, wijst op het gegeven dat men in universitaire kringen
nogallaatdunkend opsteld t.o.v. het MKB. Bedrijfskunde-fakulteiten beginnen (in
tegenstelling tot b.v. ekonomische-fakulteiten) beter in te spelen op specifieke
behoeften van het MKB, meer gericht op de praktijk en minder op de theorie.

6. Een internationale vereniging voor studenten in de ekonomische en kommerciele
wetenschappen AlESEC biedt laatste jaars-studenten gelegenheid zich in te
schrijven in een vakaturebank. Een werkgever kan voor fl. 500,-- een funktie
beschrijving inbrengen en krijgt dan een selektie-aanbod op maat. Werkgevers
kunnen zo kosten besparen op advertenties, selektie- en sollicitatieprocedures.

7. Zoiets is vooral ook interessant voor het MKB dat zich meestal geen afzonder
lijke afdeling werving & selektie kan veroorloven.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/88.445
Brouwers, A.
oktober 1988

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Karakteristieken van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Memo over het onderzoek van During.

1. Het proefschrift van W.E. During ('84) is getiteld "Innovatieproblematiek in kleine
industriele bedrijven". Promotoren waren Prof.Drs. A.H. Hulshof en Prof.Dr.
A.F.G. Hanken.

2. Zijn definitie van industriele innovatie
Het geheel van aktiviteiten gericht op het voortbrengen van produkten, het
innoveren van produktiewijze dan weI het bedienen van markten, die afzonderlijk
of in kombinatie nieuw zijn voor de betreffende organisatie.
Het duidt dit aan met: "Een nieuwe produkt-markHechnologie-kombinatie (PMT
kombinatie).

3. Samenhang
Bij innovatieprocessen in kleine bedrijven blijken verschillende soorten aktivi
teiten in onderlinge wisselwerking mee te spelen en mede van invloed te zjjn op
het innoverend vermogen zoals:
a. probleemoplossingsprocessen
b. organisatie veranderingen
c. interne diffusie-processen
d. lopende werkzaamheden

4. Probleemoplossincsmodel

de toepassingsfase de kreatieve fase

(:'1\

de vormgevingsfase de selektie fase

5. Organisatie veranderingen
Deze betreffen mensen, middelen, processen, regelingen. Ze kunnen kwalitatief of
kwantitatief van aard zijn.

6. Interne diffusie
Kommunikatie over - en al of niet aksepteren van probleemstellingen en ideeen
vormt een voortdurend onderdeel van een innovatieproces. Hier worden 2 fasen
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onderscheiden:
a. De kenningsmakingsfase
b. De fase waarin de houding gevormd wordt (positief of negatief) t.a.v. idee of

probleem.

7. Knelpupten bij innovatieprocessen
Deze worden ingedeeld in twee kategorieen:
a. Die samenhangen met het probleemoplossingsproces
b. Die daar niet mee samenhangen maar voortkomen uit organisatorische pro

blemen of betrekking hebben op vervullen aan specifieke rollen.

8. Knelpunten in relatie tot het probleemoplossingsproces

Fase 1: De kreatieve fase

a. Knelpunten komen voor indien de stijl van werken niet in overeenstemming
is met de vereiste kreatieve werkwijze, of als de vereiste tijd hiervoor niet
beschikbaar is.

Aandacht hiervoor vraagt organisatie-aanpassing.

b. Zoekaktiviteiten vinden veelal plaats in een omgeving die relatief onbekend
is voor de organisatie. Deze zoekaktiviteiten blijken veelal slecht te passen
bij de stijl van werken van mensen die met de dagelijkse gang van zaken
zijn belast.

c. Het bestaande bedrijfsbeeld blijkt grote invloed te hebben op het verloop van
interne diffusieprocessen. Dit blijkt niet zo makkelijk te veranderen. Waar
dit toch noodzakelijk is in het vernieuwingsproces vormt dit een belangrijk
knelpunt voor de voortgang van een innovatieproces.

Voor langer bestaande bedrijven blijkt een expliciete bezinning op de aard en
doelen van een bedrijf een positieve invloed te hebben op het genereren van
innovatiemogelijkheden.

Bij jonge bedrijven vormen innovatiemogelijkheden meestal een onderdeel van
het bestaande bedrijfsbeeld.

Fase 2: De selektieve fase

d. Bij lang bestaande bedrijven blijkt vaak een zekere "angst" te bestaan om
informatie te zoeken buiten bekende informatiekanalen. Bij jonge bedrijven is
op informatie uitgaan normaal gedrag.

Langdurige konfrontatie met nieuwe informatie en denkbeelden is vaak nodig
om uiteindelijk te komen tot het herkennen en aksepteren van nieuwe
aktiviteiten.

e. Een onduidelijk beeld over de aard en doelen van een bedrijf (vooral bij al
lang bestaande bedrijven) werkt vaak belemmerend op de keuze van konkrete
innovatie-alternatieven. Indien binnen een bestaande bedrijfsbeeld geen
innovatiemogelijkheden gezien worden is explicitering van een nieuwe "iden-
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titeit" een zinvolle aanpak.

Het experimenterend gedrag van jonge bedrijven komt hierbij als meer
effektief naar voren dan het evaluerend gedrag van langer bestaande be
drijven.

Vernieuwing die vooral gericht is op distributie waarbij dus het type eindge
bruiker gelijk blijft heeft meestal voorkeur t.O.V. marktvernieuwing gericht
op een nieuwe kategorie gebruikers. Dit laatste wordt veelal als riskanter
ervaren.

Fase 3: De vormgevingsfase

f. Zowel bij het intern ontwikkelen als bij het uitbesteden heeft men vaak
moeite met het specificeren van gebruikseisen.

Het is hierbij wenselijk de benodigde informatie te verwerven door de
vereiste deskundigheid voor het bedrijf toegankelijk te maken. Dit vraagt of
opleiden of aantrekken van personeel of inschakelen van specialistische
probleemoplossers.

g. Bij het uitwerken van alternatieve probleemoplossingen is de stijl van werken
meer bepalend voor de aanpak dan het soort probleem dat opgelost moet
worden.

Expliciet onderkennen van deze stijl kan helpen om een passende richting in
deze te kiezen.

Fase 4: De toepassingsfase

h. Problemen bij de eerste toepassing blijken vaak samen te hangen met
onvoldoende voorbereiding. Soms past de benodigde planmatige aanpak niet
bij het bedrijf. Soms worden de toepassingsvereisten verkeer ingeschat.

i. Evenals in de vormgevingsfase is in de toepassingsfase bedrijfsgebonden
deskundigheid noodzakelijk. Waar die ontbreken geeft dit knelpunten.

J. Bedrijven blijken in staat hun marktinnovatie probleem op te lossen door
inschakeling van externe deskundigen. Het kiezen van de juiste partner
vormt soms een probleem. Ben verkeerde keus in deze leidt tot een knelpunt.

k. Bij de ontwikkeling naar een volgende eyeius, de overgang van fase 4 naar
1, vormt de houding die vooral op direkte resultaten gericht is vaak een
knelpunt.

Soms is het een subjektieve voorkeur voor bepaalde oplossingen die een
belemmering vormt voor de overgang van andere alternatieven naar fase 1.

Potentieel waardevolle ideeen leveren geen resultaat als niet bewust een
herhaling van de cyklus tot stand wordt gebracht.

Dit vormt een groter knelpunt naarmate aan een idee voor het bedrijf meer
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nieuwe elementen zijn verbonden.

Het is aan te bevelen procedures in te stellen die het voortzetten van
aktiviteiten na de eerste cyklus bevorderen.

9. Knelpunten los van het probleemoplossingsproces
a. Deze betreffen knelpunten bij vereiste organsiatieveranderingen op de

kategorieen:
- Het koordinatiemechanisme
- De stijl van werken
- Interaktie van het innovatiewerk met lopende aktiviteiten
- De financieel-juridische struktuur
- Aanpassing van de personeelsbezetting.

b. De eerste drie punten hangen samen met de stijl van werken i.e. de organi
satiekultuur. Veranderingen hierin vragen veel tijd en inspanning.

Het koordinatiemechanisme

c. De koordinatie van werkzaamheden geeft nag als eens knelpunten bij innova
tieprocessen.

d. Voor het innovatiewerk blijkt, zeker bij aktiviteiten in de kreatieve- en
selektiefase, ad hoc afstemming door "mutual adjustment" van belang. Dat
vraagt gelijkwaardigheid en zelfstandigheid van groepsleden. Soms wordt die
niet voldoende gegeven.

e. Wordt "mutual adjustment" gerealiseerd dan kan tijdgebrek dat weer te niet
doen. Men kan dan weer terug vallen in oude werkpatronen die slecht passen
bij het innovatieproces.

f. Soms vormt een gestandaardiseerde werkwijze een knelpunt i.e. afkeer van
een papierwinkel.

De stiji van weTken

g. De stijl van werken blijkt in aIle fasen van het innovatieproces een rol te
spelen. Voor bedrijfsleden met een hoofdtaak in lopende zaken is de werk
stijl niet altijd optimaal voor het innovatieproces. Aanpassing in werkstijl
blijkt meestal niet eenvoudig.

InteTaktie innovatiewerk - lopende aktiviteiten

i. De onderlinge verwevenheid van deze zaken veroorzaakt regelmatig onderbre
ken van bepaalde deelprocessen.

Financieel-juridische struktuur

j. Ben innovatie betekent vaak een uitbreiding van faciliteiten. Soms geeft dit
financieringsproblemen. Zolang deze niet zijn opgelost vormt zoiets een
knelpunt en kan de groeipotentie niet worden gerealiseerd.
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Personeelsbezetting

k. Bij de onderzocbte "cases" bleek bet onderbreken van aktiviteiten veel voor
te komen bij innovatieprocessen. Hierbij bleek geen onderscheid tussen jonge
en langer bestaande MKB's.

1. Gezien de verwevenheid en de beperkte kapaciteit voor innovatiewerk bij de
meeste MKB's is beperking wenselijk in bet aantal deelprojekten dat gelijk
tijdig in behandeling is.

m. Personeel aantrekken voor nieuwe funkties kan problemen geven door
onbekendheid met de nieuwe funktie-eisen. Gebeurt dit in een organisatiever
andering om een gesteld doel te bereiken dan kan zoiets tot gehele of
gedeeltelijke mislukking leiden.

10. RoUen in het innovatieproces
a. In de innovatie literatuur worden enkele specifieke roUen onderscheiden. Niet

goed vervuUen van essentiele roUen leidt tot knelpunten.

b. De verkenner meestal in kombinatie met de ideegenerator.

Bij langer bestaande bedrijven vormde het vervullen van de verkennersrol
problemen. Soms wordt dit opgevangen door een externe adviseur in te
schakelen. De jonge bedrijven bleken minder moeite te hebben met deze roI.

c. De integrator. Deze rol bleek bij de meeste bedrijven niet systematisch
vervuld. Soms leidt dit ertoe dat deelaspekten van verschillende probleem
stellingen dichter bij een oplossing kwamen maar de problemen als geheel
niet.

Ais deze rolbekleder een duidelijke voorkeur beeft voor bepaalde deelproble
men dan blijkt dat problemen te kunnen geven.

Bij de kleine bedrijven waarop dit onderzoek gericht was werd de integra
tOTTol veelal op ad hoc basis door de direkteur vervuld.

d. De (re)-organisator. Deze rol werd bij de onderzochte bedrijven slechts
sporadisch vervuld, aIleen bij aanpassingen van de financieel-juridische
struktuur en bij aanpassing van de personeelsbezetting.

Soms wordt hiervoor een innovatie-adviseur ingeschakeld. Dit wordt als
onvoldoende ervaren als er ook niet een rolbekleder binnen de organisatie
aanwezig is.

e. De ambassadeur voor het interne diffusieproces van belang, vooral in de wat
grotere bedrijven.

Soms wordt deze rol tijdelijk vervuld door een externe adviseur. Om e.e.a. op
gang te brengen voldeed dit goed. In stand houden van het kommunikatiepro
ces vereist een rolbekleder binnen de organisatie.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/89.118
Brouwers, A.
februari 1989

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Karakteristieken van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Memo n.a.v. observaties en visies van Prof. David J. Teece, bezien op indikatie van
Ir. A. Nagel.

1. Dit memo geeft enkele zaken weer ontleend aan een paper getiteld " Profiting
from Technological Innovation" (1986) van David J. Teece, prof. in "business
administration" en direkteur van het centrum voor research in management aan
de Universiteit van California USA.

2. In deze paper tracht Teece verklaringen te vinden voor het feit dat innoverende
ondernemingen vaak falen in het verkrijgen van baten uit zulk een innovatie,
terwijl klanten, imitatoren en andere industriele participanten daar soms veel
meer ekonomisch voordeel uit halen.

3. Naast de ontwikkeling van een nieuw produkt spelen verschillende komplemen
taire zaken/funkties een belangrijke rol in het ekonomisch suksesvol maken van
een innovatie (aanvullende know how, toeleveranciers, produktietechnologie,
marktpositie, distributie, after sales service etc.).

4. In relatie tot de ontwikkeling van een nieuw produkt kunnen deze komplemen
taire funkties:
- Erg algemeen zijn, waarbij vele mogelijkheden bestaan om die binnen bereik

te brengen.
- Specialistisch van aard zijn, waardoor deze funkties sterk afhankelijk zijn van

de innovatie.
- Kospecialistisch zijn, met een grote wederzijdse afhankelijkheid.

5. AJs voorbeeld kan dienen het kontainervervoer. Hierbij bestaat een kospecialis
tische relatie tussen kontainerschepen en terminals in havens. De relaties tussen
deze schepen en trucks voor vervoer over land is algemeen en minder pregnant.
Trucks kunnen eenvoudig worden aangepast voor vervoer van verschillende
soorten lading.

6. Een innovator, gedefinieerd als een onderneming die als eerste een nieuwe
produkt kommercialiseert:
- Kan sterk afhankelijk zijn/worden van zulke komplementaire zakenjfunkties.

Dit speelt dan vooral voor kospecialistische en specialistische funkties.
- Kan kwetsbaar zijn in de zin dat andere ondernemingen in tweede instantie er

beter in slagen tot ekonomisch resultaat te komen met de innovatie.
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7. De kwetsbaarheid is groot indien het produkt:
- Moeilijk via patenten is te beschermen.
- Makkelijk is te imiteren.
- Bij kommercialisering sterk afhankelijk is van externe komplementaire funk-

ties.

8. Met verwijzing naar Abernathy, Utterback (1978), Dos (1982) Kuhn (1970) noemt
Teece het begin van een nieuwe ontwikkeling de "preparadigmatische" fase.
Kenmerken van deze fase zijn:
- Veelsoortige ontwerpen
- Met snelle veranderingen
- Ret produktieproces, dat ook veel wijzigingen ondergaat, is nog niet goed

uitgekristalliseerd.
- Bij produktie komen als regel algemene kapitaalgoederen voor.
- De kompetitie tussen ondernemingen is een kompetitie tussen ontwerpen met

grote onderlinge verschillen.

9. Na zulk een "trial and error"-periode treedt dan meestal een nieuwe "paradigma
tische" fase aan. Hiervan zijn dan de kenmerken:
- Het uitkristalliseren van een ontwerp of een kleine verzameling van ontwer-

pen.
- Een aksentverschuiving in het konkurrentieproces van ontwerp naar prijs.
- Dit noodzaakt dan een optimalisering van het produktieproces.
- Hierbij doen gespecialiseerde kapitaalgoederen hun intreden.

10. Bij een innovatieproces is het zaak om zich niet aBeen te richten op de
ontwikkeling van het nieuwe produkt maar ook aBe essentiele komplementaire
funkties te bezien en te trachten om deze onder kontrole te krijgen en te
houden.

11. Men kan trachten om al de essentiele deelfunkties te integreren in de eigen
onderneming. Deze benadering ziet men dan vooral bij grote ondernemingen.
Vaak en zeker voor de kleinere ondernemingen zal men dit moeten nastreven
via samenwerkingsverbanden. Hierbij is grote aandacht voor de kontrakten met
de andere participanten bijzonder belangrijk.

12. Samenwerking met andere participanten brengt risiko's met zich mee. Een
participant kan niet zo funktioneren als gewenst en verwacht. Een partner kan
de nieuwe technologie van de innovator gaan imiteren en een konkurrent
worden.

13. "Strategic partnering" mag men momenteel een modeverschijnsel noemen. Hier
spelen zeker vele voordelen. Er zijn voorbeelden van suksesvolle samenwerking.
Er zijn echter ook voorbeelden van samenwerkingsverbanden in een innovatie
proces waarbij de oorspronkelijke innovator uiteindelijk achter het net moest
vissen. EMI, innovator van de CAT-scanner, is zulk een voorbeeld. Ret kommer
dele sukses met deze innovatie kwam uiteindelijk op rekening van achtereen
volgens Thorn Electrical Industries en General Electric.

14. In veel bedrijven verloopt het R&D-gebeuren vrij autonoom. Gebleken is dat een
innovator het ekonomisch rendement van de R&D-inspanning kan verbeteren
door sturing van het R&D-programma naar grotere waarschijnlijkheid om tot
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nieuwe produkten te komen die beter zijn te beschermen en beter aansluiten bij
aIle noodzakelijke komplementaire funkties waarover de ondememing voldoende
kontrole heeft verworven.

15. Het moge duidelijk zijn dat deze beeldvorming van Teece onze aandacht voor
MT-ondememingen kan verbreden. De sterkte van een ondememing kan ook op
de toegankelijkheid van die hier besproken komplementaire funkties worden
bezien. I.p.v. een innovator moet men dus ook bedacht zijn hoe men een
suksesvolle volger/imitator zou kunnen zijn/worden.

16. Dit alles heeft ook raakvlakken met nationale stimuleringsprogramma's. Het
bevorderen van innovaties mag niet aIleen gericht zijn op R&D. Even grote
aandacht is wenselijk voor de hier besproken komplementaire funkties bij
innovatieprocessen en voor de infrastrukturen die daarbij een rol (kunnen)
spelen.
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