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1 Leeswijzer 
Voor U ligt een samenvatting van alle deelrapporten 1 die zijn verschenen in het kader van het MINT
project. Bijgevoegd zijn een aantal discussiepunten en beleidsaanbevelingen. Dit afsluitende rapport kan 
als volgt worden gelezen. Het begint met een verantwoording van het onderzoek onder verwijzing naar 
de regionale transformatie die in Zuidoost-Brabant gaande is. In de achtergrond en de vraagstelling wordt 
ingegaan op de onderliggende discussie over het industrie- en technologiebeleid in Nederland. Tevens 
wordt een theoretisch kader, vraag- en doelstelling en onderzoeksopzet gepresenteerd. In de paragraaf 
over de resultaten worden de belangrijkste bevindingen uit de 5 deelrapporten gepresenteerd. Daarna 
wordt over deze resultaten gediscussieerd en worden er enige beleidsopties geschetst ter afsluiting. 

1 Het gaat om de volgende rapporten: 
Meeus, M.T.H., L.A.G. Oerlemans (1993) Economische prestaties van het industrieel MKB in Zuidoost
Brabant. Deelrapport I van het Mint-project. TUE, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, 
Vakgroep Techniekdynamica. ISBN 90 386 0342 8. 
Oerlemans, L.A.G., M.T.H. Meeus (1993) Innovaties in het industrieel MKB in Zuidoost-Brabant. 
Deelrapport 11 van het Mint-project. TUE, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, 
Vakgroep Techniekdynamica. ISBN 90 386 0352 5. 
Meeus, M.T.H., L.A.G. Oerlemans (1993) Strategisch beleid in het industrieel MKB in Zuidoost-Brabant. 
Deelrapport 111 van het Mint-project. TUE, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, 
Vakgroep Techniekdynamica. ISBN 90 386 0362 2. 
Oerlemans, L.A.G., M.T.H. Meeus (1993) Industriële netwerken in Zuidoost-Brabant. 
Deelrapport IVa van het Mint-project. TUE, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, 
Vakgroep Techniekdynamica. ISBN 90 386 0372 X. 
Oerlemans, L.A.G., M.T.H. Meeus (1993) Industriële netwerken en innovatie in Zuidoost-Brabant. 
Deelrapport IVb van het Mint-project. TUE, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, 
Vakgroep Techniekdynamica. ISBN 90 386 0382 7. 

Deze rapporten zijn te verkrijgen op bestelling bij: 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 
Vakgroep Techniekdynamica 
Mw. J.A.M. van Amsterdam of mw. A.S. Calame. 
tel. 040-472741/472640 

U kunt ook schriftelijk bestellen op het adres: 
TUE 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
HG. 8.33 
t.a.v. 
Mw. J.A.M. van Amsterdam of mw. A.S. Calame. 
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2 Verantwoording 

Voor U ligt een samenvatting van een aantal deelrapporten op basis van onderzoek dat in de regio 
Zuidoost-Brabant werd uitgevoerd in het begin van 1993. De gegevens hebben dus betrekking op de 
1992 en voorzover vragen daarop betrekking hebben op voorgaande jaren. 
Juist in dit tijdsgewricht lijkt de regionale transformatie in de economische bedrijvigheid in Zuidoost
Brabant in een stroomversnelling geraakt te zijn. Bestuurlijk is het dan van belang om endogene 
ontwikkelingsmogelijkheden in de regio te identificeren en te benutten. 
Het uitgangspunt van ons onderzoek is: wie het organiserend vermogen van een regio wil verhogen moet 
eerst de onderliggende organisatie kennen. Zonder dergelijke kennis is elke beleidsmaatregel ter 
versterking van de regionale economische structuur niet te onderbouwen en daarmee niet te legitimeren. 
Voordat er sprake kan zijn van beleid moet er eerst inzicht ontstaan in de relaties tussen bedrijven 
onderling en kennisinstellingen, intermediareorganisatie en onderwijsinstellingen. Ontwikkelen van beleid 
gericht op samenwerking is immers onnodig als de bestaande netwerken al redelijk succesvol zijn. 
Het onderzoek wordt door ons beschouwd als beleidsvoorbereidend onderzoek. Er zal hier zeker geen 
sprake kunnen zijn van finale inzichten of conclusies. De inzichten voortkomend uit het MINT-onderzoek 
kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van een beleidsconceptie voor de regionale technologische 
ontwikkeling en daarmee samenhangende projecten. 

3 Achtergrond en vraagstelling 

De onderzoekslijnen rond het Technologiebeleids-en Netwerkonderzoek binnen de leerstoelgebieden 
Technische Economie en Recht en Techniek van de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappij
wetenschappen sluiten nauw aan bij de recent weer opgelaaide discussie rond het te voeren industrie
en technologiebeleid in Nederland. 
Technologiebeleid beoogt ons inziens het tot stand brengen van een koppeling tussen technisch 
wetenschappelijke kennis, toepassing van kennis in techniek en de ontwikkeling en commercialisering 
daarvan. Dit heeft als uiteindelijk doel de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse 
bedrijfsleven te versterken. 
Nu worden in de hierboven genoemde discussies enkele knelpunten naar voren gehaald die nadrukkelijk 
van belang zijn voor de hierna te bespreken onderzoeksprojekten. Het huidige industrie- en 
technologiebeleid is ten eerste te eenzijdig gericht op het grootbedrijf. Anderzijds heeft recent onderzoek 
(Kieinknecht en Reijnen. - Innovatie in de Nederlandse industrie en dienstverlening -, SEO, Amsterdam, 
1991) aangetoond, dat een niet weg te cijferen deel van de R&D in Nederland verricht wordt in het 
midden- en kleinbedrijf. Deze R&D vindt echter veelal niet plaats in, formele, R&D-afdelingen, maar op 
andere plaatsen in de onderneming ('informele' R&D). Ondanks deze empirisch aangetoonde betekenis 
van het midden- en kleinbedrijf voor de R&D-prestatie van de Nederlandse economie, blijkt ditzelfde 
midden- en kleinbedrijf slechts in geringe mate te profiteren van innovatiestimulerende maatregelen. 
Een ander knelpunt is dat het in Nederland aanwezige kennispotentieel in de ogen van vele critici 
onvoldoende wordt benut Hierbij wordt met name gewezen op de onvoldoende aansluiting van de 
(technische} universiteiten en hogescholen op de wensen en eisen van het Nederlandse groot- en 
midden- en kleinbedrijf. Met name het midden- en kleinbedrijf weet in zeer geringe mate de 
kennisbronnen op (technische) universiteiten en hogescholen aan te boren. 
Deze geluiden zijn niet nieuw. Ook in het verleden zijn beleidsmatig pogingen ondernomen deze kloven 
te dichten. Er zijn velerlei instituten en nota's geweest met aandacht hiervoor.2 

De achterliggende gedachte hierbij is dat het beleid dicht bij de afnemers moet worden gebracht. 
Deze gedachte sluit nauw aan bij een beleidsontwikkeling die reeds een aantal jaren door de Ministeries 
van Economische Zaken en VROM is ingezet. Hier wordt gedoeld op rijksnota's zoals 'Regio's op eigen 
kracht' en de 'Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening'. In deze nota's staat het begrip 'organiserend 

2 Wij noemen hier slechts de oprichting van de regionaal georganiseerde Innovatie Centra, de Regionale Ontwikkelings 
Maatschappijen, de universitaire Transferpunten en de 'Science parks'. 
Deze voorbeelden laten zien dat veel beleidsmakers de overtuiging hebben dat het industrie- en technologiebeleid met name voor 
het midden- en kleinbedrijf territoriaal georganiseerd dient te worden. 
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vermogen' van regio's centraal. Als toelichting kan de volgende beschrijving worden gegeven: 

·aij de versterking en verbreding van de economische structuur speelt een groot aantal factoren een rol. Kennis, creativiteit 
en vermogen tot verwezenlijking van mogelijkheden liggen besloten in individuen en organisaties, zelfstandigen en 
werknemers, bedrijfsleven en overheden, kenniscentra en onderwijsinstituten. Al deze factoren hebben vanuit hun eigen 
specifieke plaats de mogelijkheid om aan het streven naar versterking en verbreding een bijdrage te leveren. Contact, 
samenwerking en coördinatie tussen de verschillende factoren kan een meerwaarde doen ontstaan, die uitgaat boven de 
som der delen. Langs deze weg vormen zich netwerken en kan het organiserend vermogen van de regio versterkt worden·. 
(Nota Regionaal Sociaal-economisch beleid 1986-1990. Tweede Kamer, 19084, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1985, p.8). 

In deze visie staan de endogene ontwikkelingsmogelijkhedenvan regio's centraal. Netwerkvormingtussen 
regionale actoren van diverse pluimage, zoals de overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en 
tal van intermediaire organisaties (IC's, ROM's en Kamers van Koophandel), dient er toe te leiden dat 
de economische mogelijkheden van regio's, en in het verlengde daarvan voor de gehele Nederlandse 
economie, worden versterkt en verbreed. 
Indien we deze visie ook van toepassing verklaren voor het (regionale) technologiebeleid, dat hiervoor 
omschreven is als het tot stand brengen van een koppeling tussen technisch wetenschappelijke kennis, 
toepassing van kennis in techniek en de ontwikkeling en commercialisering daarvan, dan wordt wellicht 
duidelijk dat er in regio's zogenaamde techno-economische netwerken zouden kunnen worden 
gerealiseerd, dan wel zouden kunnen worden uitgebouwd. Daarbij is dan wel de vraag welke actoren 
en relaties daarbij van belang zijn en hoe ze met elkaar verbonden kunnen worden. Hieronder wordt een 
en ander schematisch weergegeven3

• 

Figuur 1: 
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engineers 

users 
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incorporate skilis 
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Een model van polen, actoren en relaties in een techno-economisch netwerk. 

ditfusion 
of products 

Vanuit het model van Calion kan worden aangegeven om welke actoren het dan gaat: de beoefenaren 

3 Cal/on, M., P. Ladero, V. Rabeharisoa, T. Gonard, T. Leray. • The managementand evaluation of techno/ogica/ programs 
and the dynamics of techno-economie networks: The case of AFME. ·In: Research Policy 19 (1992), p. 215-236. 
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van de technische wetenschappen aan de TUE, het HTO etc., de technici in de ingenieursbureau's en 
het IC of het CME, andere intermediaire organisaties zoals de KvK of branche-organisaties en de 
industriële bedrijven als gebruikers en distributeurs van de produkten.ln ons theoretische model betekent 
dit dat de gerichtheid op de externe omgeving ofwel op netwerkrelaties en de openheid van het netwerk 
van belang is voor de innovatieve activiteiten in een regio. 

Doelstelling 
Ons onderzoek is erop gericht om het functioneren van dit techno-economisch netwerk in een langlopend 
projekt in kaart te brengen. Daarbij achten wij het wenselijk dat er een integratie tot stand komt tussen 
vorming en voorbereiding van het (regionaal) technologiebeleid, het fundamentele en toegepaste 
technische-wetenschappelijke onderzoek als producent van technisch wetenschappelijke kennis en 
ondernemingen als vragers van dergelijke kennis in verband met het stimuleren van (regionale) innovatie
processen. 

Globale vraagstelling 
- Hoe ziet het regionale techno-economische netwerk eruit? Daarbij is er aandacht voor samenwer

kingspatronen tussen diverse actoren: technische wetenschappers, technici en kopers/gebruikers. 
- Waar zitten sterke en zwakke punten in het functioneren van de markt-, techniek-, en wetenschapspool 

van regionaal techno-economisch netwerk?; 
- Gegeven deze inzichten is er nog de vraag: welke beleidsinstrumenten zijn van belang van het laten 

functioneren van technisch-economische netwerken? 

Deze probleemstelling wordt uitgewerkt aan de hand van het onderstaande schema. 

Netwerk- I 
vorming 

! 
Cl 

I 
c: 
-~ 
Cl 

I Strategie n Innovatie-
E 
0 
(/) 

:t::. • (proces) ·c: 
! 

"0 
! i8 

! 

Bedrijfs-
processen 

Figuur 2: Een conceptueel model voor de onderzochte variabelen 

Elke onderneming kan worden gezien als een input-throughput-output produktieproces. De invloed van 
de omgeving komt op twee punten naar voren. Enerzijds aan de inputzijde, waaraan de onderneming 
hulpbronnen ('resources') ontleend, zoals technologie, kennis, arbeid of kapitaal. Anderzijds aan de 
outputzijde ('marktomgeving'), waarin de onderneming haarproduktenen/of diensten afzet. Zowel de 
resource- als de marktomgeving kunnen bepaalde eigenschappen hebben. In de literatuur worden onder 
meer de volgende genoemd: turbulent of stabiel, vijandig of vriendelijk, heterogeen of homogeen, 
complex of eenvoudig. 
Het concept 'bedrijfsprocessen' geeft in algemene zin het voortbrengingsproces weer. De variabelen 
die zullen worden gebruikt om bedrijfsprocessen te meten, kunnen in feite beschouwd worden als 
bedrijfskenmerken. 
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Een (bedrijfs)strategie is een specifieke combinatie van beslissingen die tot doel heeft een bepaalde 
doelstelling te realiseren. 
Over het begrip innovatie is reeds veel geschreven. In de 'lnnovatienota' lezen we als definitie: 'Een 
innovatie is de ontwikkeling en introductie van een nieuwe c.q. verbeterde produktenjdiensten of 
produktieprocessen'. Met andere woorden, het proceskarakter van innovaties wordt in beide definities 
benadrukt. Wij sluiten ons in grote lijnen bij deze omschrijving aan, maar willen nog het volgende 
toevoegen. Aangezien het innovatieproces en innovaties zelf altijd met een bepaald doel worden 
ondernomen is de toevoeging 'die naar verwachting leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties (meer afzet, 
lagere kosten, betere kwaliteit)', nodig. 
Een netwerk is volgens Kenneth Benson4 te omschrijven als 'a number of distinguishable organizations 
engaged in a significant amount of interaction with each other'. 
Aan de hand van de organisatiesocioloog Khandwalla5 worden een aantal samenhangen In het 
conceptuele model aangebracht. In navolging van Leavitt stelt Khandwalla dat ondernemingen een aantal 
voorzieningen kunnen treffen om de omgevingsonzekerheid aan te pakken, waarbij drie aspecten worden 
onderscheiden: intermenselijke, structurele en technocratische. 
Zo kan een directie van een onderneming om een onzekere omgeving te verkennen en daarop adequaat 
te kunnen reageren steeds te rade gaan bij lijn- enjof staffunctionarissen op lagere nivo's in de 
onderneming zodra er zich problemen voordoen op de terreinen waarvan deze functionarissen verstand 
hebben. Dit is dan een voorbeeld van een voorziening in het intermenselijke vlak. Om de omgevingsonze
kerheid aan de input enjof outputzijde te reduceren kan een onderneming er toe overgaan verticaal te 
integreren met een andere onderneming. Dit is dan een voorbeeld van een structurele voorziening. 
Voorzieningen van technocratische aard, om vanuit de onderneming zich te oriënteren op ongewisse, 
externe omstandigheden en ontwikkelingen, zijn o.m. het doen van marktonderzoek en het verrichten 
van R&D-activiteiten. Met behulp van deze drie aspecten is het mogelijk de samenhangen tussen de 
bedrijfsomgeving en een aantal begrippen in het conceptuele schema systematisch in kaart te brengen. 
In de omgeving van de onderneming bevinden zich hulpbronnen die relevant zijn voor het voortbren
gingsproces in de onderneming. Uit de literatuur komt naar voren dat het hier vooral gaat om de 
marktomgeving en technologische omgeving. Hierin speelt het concept omgevingsonzekerheid een zeer 
dominante rol. Het gaat dan enerzijds om het aantal omgevingselementen en anderzijds om de mate 
waarin deze elementen in de tijd veranderen. In het algemeen wordt in de literatuur de volgende 
redenering naar voren gebracht. Naarmate de ervaren omgevingsonzekerheid toeneemt, hebben 
ondernemingen (organisaties) een sterkere neiging deze onderzekerheid te reduceren. Het aangaan van 
netwerkrelaties is één van de manieren om te komen tot een effectieve onzekerheidsreductie. 

Onderzoeksopzet 

Het onderhavige onderzoek is een explorerend onderzoek. Het bestaat enerzijds uit een survey onder 
industriële bed rijven in Zuidoost-Brabant waarin bovenstaande onderwerpen aan de orde worden gesteld. 
Anderzijds zullen er bij een aantal geselecteerde bedrijven uit de regio gevalstudies worden uitgevoerd. 
De enquête is uitgezet onder 882 bedrijven in de industrie. Daarop hebben 260 bedrijven gerespondeerd 
waarvan 205 ingevulde vragenlijsten bruikbaar bleken te zijn (ca. 23%). 

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

4 J. Kenneth Benson, The interorganizational networkas a politica/ economy'. In: Organization and Environment, L. Karpik 
(ed.), 1978, p. 71. 

5 P.N. Khandwalla, The design of organizations', 1977, p. 232. 

©Meeus & Oerlemans 1993 9 



Tabel 1: Aanduiding van in dit onderzoek gehanteerde combinatie van bedrljfsklassen. 

SBI-code aangeduid als: 

- SBI-code 21, 22: de voedings- en genotmiddelen industrie Voedingsindustrie 
- SBI-code 22-24: de textiel/confectie, schoen- en lederindustrie Textieljkledingjschoen 
- SBI-code 25 en 32: hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie Hout/bouwmaterialen 
- SBI-code 26 en 27: de paplerwaren- en grafische industrie Papier/grafische ind. 
- SBI-code 29 en 31: aardolie-, de chemische en kunststofver- Chemie /kunststoffen 

werkende industrie 
- SBI-code 33 tot en met 37: de basismetaal, de metaalprodukten, Metaalindustrie 

machine- de elektrotechnische en transportmiddelen industrie 
- SBI-code 38 en 39; overige industrie 

Overige industrie 

Op enkele plaatsen in dit deelrapport wordt tevens nog een onderscheid gemaakt tussen 'traditionele' 
en 'moderne' industriële bedrijvigheid. Tot de traditionele industrie behoren de eerste vier van de 
hierboven onderscheiden bedrijfsklassen. De bedrijfskiassen chemische en kunststofverwerkende 
industrie, metaalindustrie en overige industrie worden tot de categorie 'moderne' industrie gerekend.6 

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

Tabel 2: Indeling van bedrijven naar grootteklasse 

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

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

Uitspraken over verschillen tussen groepen 
Op verschillende plaatsen in de tekst worden twee of meer groepen (bijvoorbeeld de bedrijfsklassen) 
met elkaar vergeleken. Steeds als er in de tekst sprake is van 'duidelijke', 'belangrijke' of 'aanzienlijke' 
verschillen wordt hiermee bedoeld dat de verschillen tussen de groepen statistisch significant zijn. 
De t-toets is hierbij gebruikt om te toetsen of de gemiddelden voor twee groepen van een interval of ratio 
geschaalde variabele als dan niet van elkaar verschillen. Indien de variabelen van ordinaal niveau zijn, 
wordt de zogenaamde Kruskai-Wallis (oneway-anova) toets gebruikt. Overige analyses die per deelrapport 
worden gemaakt zullen daarin steeds apart worden toegelicht. 

De representativiteit van de response. 
Voor wat betreft de representativiteit van deze repons zijn de cijfers in tabel 1 illustratief. De maximum 
afwijking vinden we bij de voedingsindustrie en die is +2,4 procentpunten (10,8% minus 8,4%). De 
minimum afwijking is -0,3 procentpunten te vinden bij de hout-/meubel-/bouwmaterialenindustrie. De 
absolute gemiddelde afwijking is 1 ,3 procentpunten van de werkelijke aantallen. Dit betekent dat er sprake 
is van een betrouwbare representatie van de werkelijke verdeling van bedrijfskiassen binnen de bedrijfstak 
industrie. 

6 Dit onderscheid is gebaseerd op de idee dat in de traditionele bedrijfklassen de meeste produkten zich bevinden aan 
het eind van de produkt-levenscyclus, telWijl de produkten voortgebracht in de moderne industrie zich veelal in een 
vroeger stadium van de produkt-levenscyclus bevinden. 
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Tabel 3 Streekproefkader en response ultgeplitst naar bedrijfsklasse. 

Industriële Bedrijfskiassen Absoluut aantal Percentage Percentage respon-
steekproefkader steekproefkader derende bedrijven 

voedingsindustrie 74 8,4"/o 10,8"/o 
textiel-/kleding-/schoenindustrie 87 9,9"/o 8,2% 
hout-/meubel-/bouwmaterialenindustrie 165 18,7% 18,4% 
papier-fpapierwaren- en grafische industrie 97 11,0% 10,3"/o 
chemie en kunststofverwerkende industrie 49 5,5% 7,7"/o 
metaalindustrie 374 42,4% 42,0"/o 

overige industrie 36 4,1% 2,6% 

Totaal 882 100,0% 100,0% 

Uit de vergelijking van de percentages van het steekproefkader en de MINT-response blijkt dat met 
betrekking tot de rasponderende bedrijven er een ondervertegenwoordiging bestaat bij de categorie 
bedrijven met minder dan 10 werknemers, terwijl er een oververtegenwoordiging bestaat van het grootbe
drijf. De absolute gemiddelde afwijking bedraagt 5,4 procentpunten. De laatste kolom van de tabel 
benadrukt dit nog eens. Bij de interpretatie van de gegevens dienen we ons hiervan bewust te zijn. 

4 Resultaten 

4.1 Deelrapport I Economische Prestaties van het Industrieel MKB in Zuidoost-Brabant 

In dit deelrapport staan een aantal vragen centraal: 

1. Welke zijn de economische prestaties van de rasponderende industriële ondernemingen?; 
2. Welke zijn de belangrijkste verschillen tussen het midden- en kleinbedrijf versus het grootbedrijf 

enerzijds en de 'traditionele' en 'moderne' industrie anderzijds? 

Kenmerken en economische prestaties van de populatie. 
- Oe populatie bestaat vooral uit kleinere ondernemingen (minder dan 50 werknemers); 
- De meeste ondernemingen blijken zelfstandig te zijn. Naarmate de onderneming groter is, vormt zij 

vaker een onderdeel van een (groter) concern; 
- Van de rasponderende ondernemingen bestaat 61% 10 of meer jaren; 
- Bijna 18% van de industriële ondernemingen koopt 60% of meer van haar omzet in; 
- Bijna 24% van de bedrijven zegt in 1992 verlies te hebben geleden; 
- Er is sprake van een aanzienlijke daling van het percentage winstgevende bedrijven wanneer het 

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

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

- Van de industriële ondernemingen in de onderzoeksregio zegt 69% te exporteren. Sterke exporteerders 
vinden we vooral in de metaal-, voedingsindustrie en in de textiel-/kleding-/schoenindustrie; 

- Ruim 32% van de bedrijven zet meer dan 40% van de omzet in de regio Eindhoven af. Dit betekent 
dat de regionale inbedding van de industrie qua afzet aanzienlijk is; 

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

- Tussen 1987 en 1992 neemt het aantal arbeidsplaatsen bij de rasponderende bedrijven met ruim 1.800 
toe. De metaal- en voedingsindustriedragen hieraan het meeste bij. De textiel-/kleding-/schoenindustrie 
kent een negatieve arbeidsplaatsengroei; 

- In de periode 1987-1992 groeit de werkgelegenheid in de rasponderende industriële bedrijven in 
Zuidoost-Brabant met gemiddeld 3% per jaar. Het vergelijkbare percentage voor de Nederlandse 
industrie bedraagt 1%. 
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Verschillen tussen het midden- en kleinbedrijf(MKB) en het grootbedrijf (GB). 
In onderstaande tabellen wordt aangegeven of er verschillen bestaan tussen MKB en GB en indien dat 
het geval is, welke de aard van het verschil is. 

Tabel 4: Verschillen tussen Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Grootbedrijf (GB). 

Onderwerpen Verschillen 

Leeftijd bedrijf MKBjonger 
Omzet 1992 MKB lagere omzet 
Inkoopquote MKB lagere inkoopquote 
Netto-bedrijfsresultaat 1992 geen verschil 
Groeivoet omzet 1987-1992 geen verschil 
Regionale afzetquote MKB hogere regionale afzetquote 
Exportquote MKB lagere exportquote 
Groeivoet werkgelegenheid 1987-1992 MKB hogere groeivoet werkgelegenheid 
Absolute groei werkgelegenheid 1987-1992 MKB realiseert 44% van de groei 

Verschillen russen 'traditionele' en 'moderne' industrie. 
Een dergelijke opstelling is eveneens gemaakt voor het onderscheid tussen 'traditionele' en 'moderne' 
industrie. Ook hier wordt in het overzicht aangegeven of er verschil bestaat, en welke de aard van het 
geconstateerde verschil is. 

Tabel 5: Verschillen tussen 'traditionele' (TRAD) en 'moderne' (MOD) industrie. 

Onderwerpen Verschillen 

Leeftijd bedrijf MOD jonger 
Personeelsomvang 1992 geen verschil 
Omzet 1992 geen verschil 
Inkoopquote MOD lagere inkoopquote 
Netto-bedrijfsresultaat 1992 geen verschil 
Groeivoet omzet 1987-1992 MOD hogere groeivoet omzet 
Regionale afzetquote geen verschil 
Exportquote MOD hogere exportquote 
Groeivoet werkgelegenheid 1987-1992 MOD hogere groeivoet werkgelegenheid 
Absolute groei werkgelegenheid 1987-1992 MOD realiseert 58% van de groei 
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4.2 Deelrapport 11 Innovaties in het Industrieel MKB in Zuidoost-Brabant 

In deelrapport 11, dat handelt over innovaties in het industriële midden- en kleinbedrijf, staan de volgende 
vragen centraal: 
1. Zijn er verschillen tussen innoverende en niet-innoverende ondernemingen?; 
2. Welke belemmeringen zijn er geweest voor het innovatieproces?; 
3. Waar en in welke mate vindt er bij de rasponderende ondernemingen Research & Development 

plaats?; 
4. Wat is de innovatie-oriëntatie van de bedrijven?; 
5. Welke zijn de motieven om te innoveren?; 
6. Wat zijn de belangrijkste karakteristieken van het innovatieproces?; 
7. Wat zijn de resultaten van het innovatieproces? 

Verschillen tussen innoveerders en niet-innoveerders. 
- Tweederde van de rasponderende industriële ondernemingen zegt in de afgelopen vijf jaar te hebben 

geïnnoveerd. Bedrijven met minder dan 20 werknemers blijven wat dit betreft duidelijk achter ten 
opzichte van de grotere bedrijven. 

- Qua omzet grotere bedrijven innoveren meer. 
- Qua omvang van de werknemerspopulatie grotere bedrijven innoveren meer. 
- Bedrijven die meer exporteren innoveren meer. 
- Bedrijven met een groter aantal hoger opgeleiden innoveren meer. 
- Bedrijven met een hogere R&D-intensiteit verrichten meer proces- en produktinnovaties. 

Belemmeringen voor het innovatieproces. 
- Gebrek aan tijd, onvoldoende financiële middelen, gebrek aan vakbekwaam personeel en 

marktonzekerheid vormen gedurende de afgelopen vijf jaar de belangrijkste belemmeringen voor het 
verrichten van innovatie-activiteiten. 

Research & Development (R&D). 
- Ruim 55% van alle rasponderende Zuidoost-Brabantse bedrijven verricht op een of andere manier R&D. 

Ruim 30% zegt te beschikken over een eigen R&D-afdelîng. Informele R&D-activiteiten worden door 
ruim 20% van de bedrijven ondernomen, terwijl38% van de bedrijven (een deel van de) R&D-activiteiten 
uitbesteedt; 

- Hoge percentages bedrijven met R&D kunnen met name gevonden worden in de bedrijfskiassen 
voedings- en metaalindustrie; 

- Samenwerking bij R&D vindt hoofdzakelijk plaats met leveranciers enjof afnemers; 
- De Zuidoost-Brabantse bedrijven besteden gemiddeld 2,5% van het totale arbeidsvolume aan R&D. 

Naarmate de personele omvang van de onderneming toeneemt, kan er een oplopend R&D-intensiteit 
worden opgetekend; 

- De metaalindustrie en de papier-jpapierwaren- en grafische industrie besteden relatief het hoogste deel 
van hun arbeidsvolume aan R&D; 

- In het algemeen kan men concluderen dat het midden- en kleinbedrijf een aanzienlijke R&D-inspanning 
heeft. De zogenaamde 'traditionele' industrie blijft duidelijk bij het gemiddelde achter. 

Innovatie-oriëntatie. 
- Ongeveer 38% van de innoverende bedrijven heeft vooral procesinnovaties, terwijl ruim 40% 

hoofdzakelijk produktinnovaties ontwikkeld; 
- Naar bedrijfsklasse bezien concentreert de papier-jpapierwaren- en grafische industrie zich op 

procesinnovaties, terwijl de textiel-/kleding- en schoenindustrie een sterkere nadruk legt op 
prod uktinnovaties. 

Innovatiemotieven 
- Het instandhouden of vergroten van het eigen marktaandeel vormen de belangrijkste motieven voor 

innovaties voor alle innoverende ondernemingen. Andere vaak genoemde motieven zijn: kwaliteitsverbe
tering, verhoging van de produktiesnelheid, kostprijsverlaging en verhoging van de leversnelheid; 

- De belangrijkste specifieke motieven voor produktinnoveerders zijn: de klant vroeg een specifiek (nieuw) 
produkt; en concurrent had een (nieuw) produkt en de ontdekking van een nieuwe marktbehoefte. 
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Hieruit blijkt de meer op de markt gerichte blik van de produktinnoveerders; 
- Specifieke motieven van procesinnoveerders duiden op de meer bedrijfsinterne blik van deze groep. 

Dit blijkt onder meer uit de volgende motieven: kostprijsverlaging; verhoging van de produktiesnelheid; 
technisch idee; het oplossen van (technische) produktieproblemen en het verbeteren van de 
leveringsprestatie. 

De wijze en mate van produkt- en procesinnovatie. 
- Het merendeel van de bedrijven blijkt incrementeel te innoveren; 
- Incrementele produktinnoveerders kunnen met name gevonden worden in de voedingsindustrie en de 

textiel-/kleding- en schoenindustrie; 
- Radicale produktinnoveerders vinden we vooral in de metaalindustrie; 
- Een hoog aandeel incrementele procesinnoveerders kan in de voedingsindustrie geconstateerd worden, 

terwijl radicale procesinnoveerders in de papier- en grafische industrie sterk vertegenwoordigd zijn. 

Probleemfasen in het innovatieproces. 
- Economische haalbaarheid (globale marktverkenning) en technische realisatie (ontwerp, prototype en 

proefproduktie) zijn voor de innoverende bedrijven de fasen waarin zich de afgelopen vijf jaar meer 
dan eens moeilijkheden hebben voorgedaan; 

- Bijna de helft van de bedrijven met minder dan 10 werknemers heeft problemen in de fase van de 
technische realisatie; 

- Met betrekking tot de probleemfasen treden 'traditionele' industriële bedrijven vaak op de voorgrond. 

Aard van de problemen in het innovatieproces. 
- Onvolkomenheden aan het geïnnoveerde produkt, tijdsoverschrijding en technische problemen in het 

produktieproces zijn de belangrijkste oorzaken voor vertraging, beëindiging of mislukking van 
innovatie processen; 

- Procesinnoveerders scoren relatief hoog op het probleemitem 'technische onvolkomenheden in het 
produktieproces'; 

- Produktinnoveerders noemen de volgende knelpunten vaak: tijdsoverschrijding, produktonvolkomenhe
den, budgetoverschrijding en slechte timing. 

Wederzijdse beïnvloeding van proces- en produktinnovaties. 
- Een omvangrijk deel van de proces- en produktinnoveerders geeft te kennen dat de uitgevoerde 

innovaties geen gevolgen hebben gehad voor andere machines/processen en produkten; 
- Indien het gaat om ingrijpende proces- en produktinnovaties daalt het percentage 'geen verandering', 

terwijl de invloed van deze innovaties op andere machines/processen en produkten toeneemt. 

Interne en externe invloeden op het innovatieproces. 
- Marketingjverkoop en produktie blijken voor de innoverende ondernemingen de bedrijfsfuncties te zijn 

die vaak ideeën aangedragen hebben of een belangrijke bijdrage hebben aan de realisatie van 
innovaties; 

- Directe zakelijke relaties, en dan met name de afnemers, zijn verreweg het belangrijkste als het gaat 
om de invloed op het innovatieproces; 

- Intermediaire organisaties en onderwijsinstellingen spelen hierin slechte een geringe rol. 

Resultaten van innovaties. 
- Procesinnovaties blijken vaak te leiden tot kwaliteitsverbetering van produkten en tot verhoging van 

de produktiecapaciteit; 
- Produktinnovaties blijken vaak in omzetstijging en kwaliteitsverbetering van produkten te resulteren. 
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4.3 Deelrapport 111 Strategisch beleid in het Industrieel MKB in Zuidoost-Brabant 

De vraagstellingen in dit deelrapport zijn: 
1 In welke strategische positie bevinden bedrijven zichzelf in 1988 en in 1992? 
2 Welke strategische acties hebben bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant de afgelopen vijf jaar 

ondernomen? 
3 Kunnen er groepen bedrijven worden geïdentificeerd die dezelfde combinaties van strategische 

acties hebben ondernomen? 
4 In hoeverre hangen deze acties samen met bedrijfskenmerken? 
5 In hoeverre hangen de strategische activiteiten samen met de veranderlijkheid in de bedrijfsom ge

ving? 

De strategische positie 
- Het industrieel bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant kiest in 1992 voor stabilisatie in economische 

activiteiten. 
- Het aantal ondernemingen dat een achteruitgang in strategische positie doormaakt is 48.5%. 
- Het aantal ondernemingen dat een vooruitgang doormaakt in strategische positie is 36%. 
- Er zijn geen significante verschillen tussen de bedrijfskiassen voor wat betreft de achteruitgang in 

strategische positie in die zin dat deze bij een van de bedrijfskiassen significant positiever of negatiever 
is. Oe achteruitgang is overal zichtbaar in een vergelijkbare omvang. 

- Binnen de bedrijfskiassen blijken de verschillen in strategische positie tussen 1988 en 1992 significant 
negatiever in: de textiel/kleding en schoenindustrie, de hout- en bouwmaterialenindustrie, de chemie 
en kunststofverwerkende industrie en de metaalindustrie. 

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

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

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

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

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

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

verlieslatende ondernemers zijn veelal actiever. 
- Er is geen rechtlijnig verband tussen bedrijfsgrootte in werkzame personen en strategische activiteit. 
- Dochterondernemingen zijn strategisch actiever dan zelfstandige ondernemingen. 
- De produktiestructuur en het produkttype hangen samen met strategie. Integratie zien we vooral bij 

proces- en continue fabricage. Specialisatie zien we vooral bij serie- en enkelstuksfabricage. 
- Er zijn geen verschillen gevonden tussen bedrijfskiassen en strategische activiteit. 
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Bedrijtsomgeving en strategische actie 
- In het algemeen beschouwt men de bedrijfsomgeving aan de inputkant als stabiel. De outputkant ervaart 

men meer dan de inputkant als veranderlijk. 
- Naarmate de omgevingsenzekerheid toeneemt neemt ook de strategische activiteit toe. 
- De outputonzekerheid heeft de meeste verklarende waarde voor de strategische activiteit. 
- De strategische keuzen die worden gemaakt zijn zeer matig geschikt om de bron van de onzekerheid 

te bestrijden. 

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

de produktiebesturing en de ondersteunende functies: voorbereidende functies en de informatievoorzie
ning. 

- Er blijkt een samenhang te zijn van het veranderen van produktieproces en -organisatie met 
automatisering van de produktiefunctie, de informatievoorziening en de produktiebesturing. 
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4.4 Deelrapport IVa Industriële netwerken in Zuidoost-Brabant 

In het deelrapport IVa, dat handelt over economische relaties van industriële bedrijven in het industriële 
midden- en kleinbedrijf in de regio Zuidoost-Brabant, staan de volgende vragen centraal: 
1. Welke houding hebben de bedrijven ten opzichte van samenwerking met andere economische 

actoren?; 
2. Hoeveel netwerkrelaties hebben de bedrijven, van welke aard zijn ze en welke aandeel in de 

totale jaarlijkse kosten c.q. omzet hebben de goederen die in de relaties worden uitgewissld?; 
3. Welke is de ruimtelijke spreiding van de economische relaties?; 
4. In welke mate zijn bedrijven afhankelijk van de uitgewisselde resources?; 
5. In welke mate vindt er kennisoverdracht plaats in de relaties? 

- Houding ten opzichte van samenwerking. 
De rasponderende bedrijven staan in het algemeen positief ten opzichte van samenwerking met andere 
economische actoren. Daarbij zien zeer veel bedrijven samenwerking als een manier om te komen tot 
kennisverhoging. Tevens wordt samenwerking gezien als een manier om kostenbeheersing te realiseren 
en om beter op de eisen van de omgeving in te spelen. Samengevat betekent samenwerking met 
andere organisaties voor vele bedrijven een betere benutting van resources uit de omgeving (kennis 
en kosten). 

- Leveranciers van grond- en hulpstoffen: 
In de onderstaande figuur worden in het kort de belangrijkste karakteristieken van de relaties van de 
rasponderende ondernemingen met leveranciers van grond- en hulpstoffen gepresenteerd. 

Leveranciers van grond· en hulpstoffen 

% bedrijven met 
relatle (87,2%) 

Gemiddeld aantal 
relaties (23) 

Gemiddeld kosten· 
aandeel (32%) 

Regionale inbedding 
36% >10% 

Vervangbaarheid 
(31 ,4% 'moeilijk~ 

Kennisoverdracht 
(14,1% 'vaak') 

Figuur 3: Enkele eigenschappen van de economische relaties met leveranciers 
van grond· en hulpstoffen. 
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Ruim 87% van de bedrijven heeft een dergelijke relatie, waarbij er gemiddeld per onderneming 23 
leveranciers bestaan. De kosten van grond- en hulpstoffen maken gemiddeld 32% van de totale jaar
lijkse produktiekosten uit. Ongeveer 36% van de bedrijven betrekt 10% of meer van deze input uit de 
eigen regio. Ruim 31% denkt dat de huidige leveranciers moeilijk te vervangen zijn door andere. Onge
veer 14% van de bedrijven zegt dat leveringen van grond- en hulpstoffen 'vaak' met kennisoverdracht 
gepaard gaan. 
Daarnaast zijn er een aantal opmerkelijke verschillen te bespeuren tussen innoverende en niet
innoverende ondernemingen: 

Innoverende ondernemingen offeren minder middelen op aan deze input; 
De leveranties aan innoveerders gaat vaker gepaard met kennisoverdracht. 

Aangezien het midden- en kleinbedrijf in de regio onze speciale aandacht heeft wordt nog kort ingegaan 
op de belangrijkste verschillen van deze groep met het grootbedrijf: 

Het MKB heeft duidelijk een geringer aantalleveranciers van grond- en hulpstoffen in vergelijking 
met het grootbedrijf; 
Het MKB is met betrekking tot deze input in hogere mate op de eigen regio betrokken dan het 
grootbedrijf; 
De leveranciers van het MKB blijken minder afhankelijk te zijn van dit type leveranciers. 

- Leveranciers van produktonderdelen en -componenten: 
In de onderstaande figuur worden de belangrijkste eigenschappen van de relaties met leveranciers van 
produktonderdelen en -componenten beschreven: 

Leveranciers van produktonderdelen en -componenten 

% bedrijven met 
relatie (62,6%) 

Gemiddeld aantal 
relaties (29) 

Gemiddeld kosten
aandeel (14,5%) 

'Focal Units' 

Regionale inbedding 
(40% >10%) 

I Vervangbaarheid 
(24% 'moeilijk') 

Kennisoverdracht 
(23,6% 'vaak') 

Figuur 4: Enkele eigenschappen van de economische relaties met leveranciers 
van produktonderdelen en -componenten. 

Bijna 63% van de bedrijven zegt economische relaties te hebben met leveranciers van produktonderde
len en -componenten, waarbij zij gemiddeld 29 van dergelijke leveranciers hebben. De kosten van 
produktonderdelen en -componenten maken ongeveer 14% uit van de jaarlijkse produktiekosten van 
de ondernemingen. Ongeveer een kwart van de bedrijven stelt dat de leveranciers die zij hebben 
moeilijk te vervangen zijn. Bijna 24% van de bedrijven geeft aan dat deze leveringen vaak gepaard gaan 
met kennisoverdracht. 
Met betrekking tot de verschillen tussen innoveerdersen niet-innoveerders kan het volgende opgemerkt 
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worden: 
lnnoveerders blijken duidelijk meer van dit type leveranciers te hebben dan de niet-innoveerders; 
I nnoveerders offeren een duidelijk hoger deel van hun kosten op aan ingekochte produktonderde
len en -componenten; 
Voor innoveerders blijkt het moeilijker bestaande leveranciers te vervangen; 
De relaties van innoverende bedrijven met leveranciers van produktonderdelen en -componenten 
hebben een hogere mate van kennisoverdracht. 

Met betrekking tot de verschillen relaties van het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf blijken de 
volgende verschillen: 

Grotere bedrijven hebben meer leveranciers dan de kleinere; 
Het grootbedrijf blijkt in hogere mate afhankelijk van bestaande leveranciers dan het MKB; 
Leveringen aan het grootbedrijf zijn vaker verbonden met overdracht van kennis. 

- Leveranciers van machines en gereedschappen: 
Ook voor deze groep leveranciers worden de belangrijkste eigenschappen van het netwerk in een figuur 
beschreven: 

Leveranciers van machines en gereedschappen 

,-o/c-o -bed-r-ijv_e_n _m_e_t ----. .-! R-e-gi-on-a-le_i_n-be_d_d_in-g-

relatie (87,7%) 1(43% >10%) 

Gemiddeld kosten
aandeel (10,0%) 

Kennisoverdracht 
(43,6% 'vaak') 

Figuur 5: Enkele eigenschappen van de economische relaties met leveranciers 
van machines en gereedschappen. 

Bijna 88% van de bedrijven heeft economische relaties met leveranciers van machines en 
gereedschappen. Hierbij heeft elke onderneming gemiddeld 8 van dergelijke relaties. Ongeveer 10% 
van de jaarlijkse produktiekosten wordt opgeofferd aan kosten voor ingekochte machines en 
gereedschappen. Ongeveer 43% van de bedrijven betrekt 10% of meer van deze input uit de regio 
Zuidoost-Brabant. Ongeveer 22% van de Zuidoost-Brabantse industriële ondernemingen denkt dat het 
moeilijk is bestaande machineleveranciers te vervangen. Bijna 44% van de bedrijven zegt dat deze 
leveringen vaak met kennisoverdracht samengaan. 
Wat betreft de verschillen tussen innoveerders en niet-innoveerders komt het volgende uit de analyses 
naar voren: 

lnnoveerders hebben meer van deze relaties dan niet-innoveerders; 
Innoverende ondernemingen blijken meer afhankelijk te zijn hun bestaande leveranciers van 
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machines en gereedschappen; 
De relaties van innoveerders met dit type leveranciers kent een duidelijk hogere mate van 
kennisoverdracht. 

Wat betreft de verschillen tussen het grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf kan het volgende 
opgemerkt worden: 

Grote bedrijven hebben meer relaties dan kleinere bedrijven 
Het midden- en kleinbedrijf is wat deze input betreft sterker op de eigen regio betrokken. 

- Leveranciers van kennis en informatie: 
In de figuur wordt aangeven welk deel van de bedrijven kennis of infornatie betrekt van de genoemde 
intermediaire organisaties die deel uitmaken van de zogenaamde kennisinfrastructuur: 

'Focal Units' 
62,3% 
met deze relaties 

Branche-org. 
(37%) 

Figuur 6: Het aandeel bedrijven met relaties met intermediaire organisaties 
waarvan kennis en informatie betroken wordt. 

Op basis van de resultaten van de analyses kunnen de volgende samenvattende opmerkingen gemaakt 
worden: 

De Technische Universiteit Eindhoven, TNO, commerciële adviesburo's en andere onderwijsinstel
lingen blijken in verhouding met name voor het grootbedrijf van belang als informatie- en 
kennisleveranciers; 
De Kamer van Koophandel, Het Innovatie Centrum en de branche-organisaties worden vooral 
door het midden- en kleinbedrijf genoemd als leveranciers van deze input; 
I nnoverende ondernemingen blijken in het algemeen meer gebruik te maken van de 
kennisinfrastructuurdan niet-innoverende bedrijven. Vooral de Technische Universiteit Eindhoven, 
TNO, commerciële adviesburo's en andere onderwijsinstellingen blijken dan van belang voor de 
industriële ondernemingen in Zuidoost-Brabant. 

- Economische relaties met afnemers van (eind)produkten. 
Tot slot wordt stilgestaan bij het samenvattende overzicht van de belangrijkste eigenschappen van de 
relaties die de rasponderende ondernemingen hebben met hun afnemers van (eind)produkten. In de 
onderstaande figuur wordt een en ander gepresenteerd. 
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De ondernemingen die betrokken waren in dit onderzoek bleken met name te leveren aan industriële 
gebruikers. Ongeveer 66% van de bedrijven gaf aan dat dit type afnemer het meest gebruikte 
distributiekanaal vormt. De leveringen blijken voor een belangrijk deel van de bedrijven afgezet te 
worden bij een beperkt aantal afnemers. lets meer dan de helft van de ondernemingen heeft ten 
hoogste 60 afnemers. Tevens blijkt de regio voor veel bedrijven een belangrijk afzetgebied. Zo'n 32% 
van de bedrijven heeft een regionale afzetquote van 40% of meer. 
Ongeveer een kwart van de bedrijven geeft aan dat hun leveringen vaak gepaard gaan met 
kennisoverdracht. 

Economische relaties aan de outputzijde 
,------------------, 

ijksta afzetrelaties: 
ers industrie (66%) 

Aantal afnemers 
(51% mlnder dan 60) 

Regionale inbedding 
(32% meer dan 40%) 

Kennisoverdracht 
(25,7% 'vaak') 

Figuur 7: Enkele eigenschappen van de economische relaties met afnemers van 
(eind)produkten. 

Ook hier kunnen een aantal verschillen tussen innoveerdersen niet-innoveerders opgetekend worden: 
lnnoveerders blijken een duidelijk lagere regionale afzetquote te hebben dan niet-innoverende 
ondernemingen; 
De leveringen aan afnemers door innoverende bedrijven blijken een hogere mate van 
kennisoverdracht te hebben. 

Voor wat betreft de verschillen tussen het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf blijkt alleen het 
volgende te leiden tot duidelijke verschillen. 

Het midden- en kleinbedrijf is qua afzet sterker op de regio betrokken dan het grootbedrijf; 
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4.5 Deelrapport IVb Industriële netwerken en innovatie in Zuidoost-Brabant 

In deelrapport IVb, dat handelt over innovatieve relaties van industriële bedrijven in het industriële midden
en kleinbedrijf in de regio Zuidoost-Brabant, staan de volgende vragen centraal: 
1. Tot welke categorie leveranciersjatnemers behoort de belangrijkste innovatierelatie?; 
2. Welke criteria waren van doorslaggevende betekenis bij het aangaan van deze relatie?; 
3. In welke regio is de belangrijkste innovatierelatie gevestigd?; 
4. Welk aandeel van de inkoopwaarde wordt van deze leverancier betrokken, dan wel welk aandeel 

heeft de belangrijkste afnemer in de totale omzet?; 
5. Hoe lang bestaat de relatie met deze leverancier/afnemer?; 
6. Welke is de contactfrequentie met deze leverancier /afnemer?; 
7. Wat is de mate van kennis overdracht in deze relatie?; 
8. Hoe is de relatie met deze leverancier jatnemer contractueel geregeld? 

Achtereenvolgens worden de kenmerken van de relaties met economische actoren van belang voor het 
innovatieproces kort besproken: 
lnputzijde: 

Leveranciers van grond- en hulpstoffen; 
- Leveranciers van produktonderdelen en -componenten; 
- Leveranciers van machines en gereedschappen. 
Outputzijde: 
- Finale consumptieve gebruikers; 
- Handel; 
- Industriële gebruikers. 
Tevens wordt de invloed op het innovatieproces van de organisaties uit de kennisinfrastructuur besproken. 

INNOVATIERELATIES AAN DE INPUTZIJDE VAN DE ONDERNEMING. 

De bedrijven is gevraagd aan te geven welke groep leveranciers het sterkst heeft bijgedragen aan het 
innovatieproces. Hierbij vallen de leveranciers van de hulpbronnen duidelijk in twee groepen uiteen. 
Leveranciers van grond- en hulpstoffen en adviesorganisaties blijken een relatief geringe invloed op het 
innovatieproces uit te oefenen. Dit geldt echter niet voor leveranciers van produktonderdelen en -
componenten en leveranciers van machines en gereedschappen. Ongeveer 13% van de innoverende 
bedrijven zegt dat leveranciers van produktonderdelen en -componenten veel invloed heeft op de 
totstandkoming van innovaties. Bijna 19% van de innoveerders geeft aan dat dit van toepassing is voor 
leveranciers van machines en gereedschappen. Dit beeld toont sterke overeenkomsten met hetgeen reeds 
in deelrapport IVa is geconstateerd ten aanzien van de mate van kennisoverdracht. Kennelijk leidt deze 
kennisoverdracht tot een relatief sterke invloed op het innovatieproces. 
Enkele andere resultaten die het vermelden waard zijn: 
- Leveranciers van grond- en hulpstoffen beïnvloeden vooral de innovatieprocessen van ondernemingen 

behorende tot de 'traditionele' industrie.; 
- Leveranciers van produktonderdelen en -componenten beïnvloeden, zoals te verwachten is, vooral de 

innovatieprocessen van bedrijven die hoofdzakelijk produktinnovaties genereren; 
• Leveranciers van machines en gereedschappen spelen een relatief belangrijke rol in de innovatieproces

sen van procesinnoveerders. 
We richten onze aandacht nu op die leverancier die door het rasponderende bedrijf genoemd wordt als 
de leverancier die het meest van belang is voor het innovatieproces. 
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- De belangrijkste inputrelatie voor het innovatieproces is een leverancier van grond- en 
hulpstoffen. 

Regionale inbedding: 
(39% Zuid-Nederland) 

Inkoopwaarde: 
(33,3% >40%) 

Duur van de relatie: 
(70% >5 jaar) 

Rguur 8: De belangrijkste relatie voor het innovatieproces levert grond- en 
hulpstoffen: enkele kenmerken van de relatie. 

Ongeveer 18% van de innoverende ondernemingen zegt dat deze relatie een leverancier van grond
en hulpstoffen is. Deze relaties blijken met name van belang voor de grotere bedrijven en voor bedrijven 
behorende tot de 'traditionele' industrie. Wat betreft de kenmerken van de relatie kunnen de volgende 
resultaten opgetekend worden: 

Ruim 35% van de bedrijven geeft aan de specialistische kennis en kunde van deze actor het 
belangrijkste criterium is voor het aangaan van de relatie. Tevens wordt 'vertrouwen' in de partner 
vaak genoemd; 
Bijna 40% van de bedrijven stelt dat deze innovatiepartner in de regio Zuid-Nederland gevestigd 
is; 
Ongeveer eenderde van de bedrijven betrekt 40% of meer van de ingekochte grond- en 
hulpstoffen van deze leverancier; 
Ongeveer 70% van de bedrijven geeft aan dat de relatie al meer dan 5 jaar bestaat; 
Ongeveer tweederde van de bedrijven heeft tenminste wekelijks contact; 
Bijna 17% zegt dat leveringen van deze innovatiepartner 'vaak' gepaard gaan met kennisover
dracht. Deze specifieke relatie blijkt een hogere mate van kennisoverdracht te hebben dan relaties 
met 'gewone' leveranciers van grond- en hulpstoffen; 
Bijna 76% van de ondernemingen geeft aan dat de relatie niet geformaliseerd is. 
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- De belangrijkste inputrelatie voor het innovatieproces is een leverancier van produktonderdelen 
en -componenten. 

Regionale inbedding: 
(48% Zuid-Nederland) 

Inkoopwaarde: 
(9, 1 o/o >40%) 

Duur van de relatie: 
(31 % >5 Jaar) 

verdracht: 
vaak) 

Figuur 9: De belangrijkste relatievoor het innovatieproces levert produktonderde
len en -componenten: enkele kenmerken van de relatie. 

Ruim een kwart van de innoverende ondernemingen heeft een leverancier van produktonderdelen en -
componenten als belangrijkste innovatiepartner. Dit type leverancier blijkt met name voor de kleinere 
ondernemingen belangrijk te zijn. Vooral bedrijven behorende tot de 'moderne' industrie vinden in 
leveranciers van produktonderdelen en -componenten een belangrijke innovatiepartner. Tevens is dit type 
leverancier belangrijk voor produktinnoveerders. Uit het onderzoek komen de volgende relatiekenmerken 
naar voren: 

Eenderde van de bedrijven noemt de specialistische kennis van deze leverancier als 
doorslaggevend criterium. Daarnaast speelt ook hier vertrouwen een belangrijke rol; 
Bijna de helft van de bedrijven zegt dat de innovatiepartner in de regio Zuid-Nederland gesitueerd 
is; 
Slechts een klein gedeelte van de bedrijven betrekt een groot gedeelte van de inkoopwaarde 
van deze leverancier; 
Ongeveer 30% van de bedrijven heeft al meer dan 5 jaar deze relatiè; 
lets meer dan 60% van de bedrijven heeft tenminste één keer per week contact met deze 
leverancier; 
Bijna 35% van de bedrijven zegt dat leveringen van deze leverancier 'vaak' met kennisoverdracht 
gepaard gaan. Wederom blijkt deze specifieke relatie meer kennisintensief dan de 'gewone' 
relaties met leveranciers van produktonderdelen en -componenten; 
De relaties hebben een lage mate van formalisatie. I ets meer dan de helft van de bedrijven geeft 
te kennen dat er geen formele contracten bestaan. 
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- De belangrijkste inputrelatie voor het innovatieproces is een leverancier van machines en 
gereedschappen. 

Regionale Inbedding: 
(26% Zuld·Nedenand} 

Inkoopwaarde: 
(34,4% >40%} 

Figuur 10: 

Duur van de relatie: 
(62% >5 jaar) 

De belangrijkste relatie voor het innovatieproces levert 
machines en gereedschappen. 

tets meer dan de helft van de innoverende ondernemingen geeft aan dat de belangrijkste innovatiepartner 
behoort tot de leveranciers van machines en gereedschappen. Deze groep leveranciers blijkt met name 
voor het midden- en kleinbedrijf van belang. Hoewelleveranciers van machines en gereedschappen ook 
voor bedrijven werkzaam in de 'traditionele' industrie een belangrijke innovatiepartner zijn, zijn zij voor 
'moderne' industrieën nog belangrijker. Het zal niet verbazen dat leveranciers van machines en 
gereedschappen met name een bepalende rol hebben voor bedrijven die vooral procesinnovaties 
realiseren. Hieronder worden de belangrijkste relatiekenmerken samengevat: 

Ook hier zijn specialisatie en vertrouwen de doorslaggevende criteria om de relatie met deze 
leverancier aan te gaan; 
De regionale inbedding van dit type leverancier is het laagst indien deze vergeleken wordt met 
de andere leverancierscategorieën. Toch geeft nog een kwart van de ondernemingen aan dat 
de relatie in de regio Zuid-Nederland is gevestigd; 
Omgaveer 35% van de bedrijven met deze relaties geeft aan dat meer dan 40% van de machines 
en gereedschappen van deze leverancier betrokken worden; 
Ook hier is sprake van relaties met een lange duur (62% langer dan 5 jaar); 
Gegeven de aard van de leveringen (weinig frequent) ligt het voor de hand dat relaties met dit 
type leverancier een lagere contactfrequentie hebben. Ongeveer 18% van de bedrijven met deze 
relatie heeft tenminste een keer per week contact met zijnjhaar leverancier van machines en 
gereedschappen; 
Gegeven de lange duur van en de contactfrequentie in de relatie is er sprake van een hoge mate 
van kennisoverdracht (54% van de bedrijven, 'vaak'). Deze specifieke relaties kennen een hogere 
kennisintensiteit dan de 'gewone' relaties met leveranciers van machines en gereedschappen; 
Relaties met leveranciers van machines en gereedschappen kennen in vergelijking met de andere 
onderscheiden relaties de hoogste mate vanformalisatie. Ruim tweederde van de ondernemingen 
geeft aan dat er contracten gesloten worden. 
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INNOVA1lERELA'riES AAN DE OUTPUTZIJDE VAN DE ONDERNEMING 
De bedrijven is tevens gevraagd aan te geven welke groep afnemers het sterkst heeft bijgedragen aan 
het innovatieproces. lets meer dan de helft van de innoverende onderneming geeft aan dat deze relatie 
behoort tot de categorie van de industriële gebruikers. Deze categorie blijkt voor alle bedrijven van belang 
met uitzondering van de bedrijven met minder dan 10 werknemers. Deze groep wordt gevolgd door 
bedrijven die zeggen dat de belangrijkste afnemer voor het innovatieproces te vinden is in de categorie 
handel (26%). Met name de kleine bedrijven ( < 10 werknemers) blijken relatiefvaak relaties met bedrijven 
uit deze categorie te hebben. De rij wordt gesloten door afnemers die tot de categorie van de finale 
consumptieve gebruikers behoren. Ook deze groep is met name van betekenis voor de kleinere bedrijven. 
Produktinnoveerders en procesinnoveerders zeggen dat de voor het innovatieproces belangrijkste 
afnemer een industriële gebruiker is. Bedrijven die in de afgelopen vijf jaar ongeveer evenveel proces
als produktinnovaties realiseerden geven te kennen dat met name afnemers uit de categorie handel van 
belang zijn voor het innovatieproces. Hieronder worden, onderscheiden naar het type afnemer, een aantal 
kenmerken van de relaties samengevat. 

- De belangrijkste outputrelatie voor het innovatieproces is een finale consumptieve afnemer. 
Ongeveer 26% van de voor het innovatieproces belangrijke finale consumptieve gebruikers blijkt 
in de regio Zuid-Nederland te zijn gevestigd; 
Ongeveer 22% van de bedrijven realiseert bij deze afnemer meer dan 40% van de omzet; 
Deze relaties hebben een duurzaam karakter; 
Deze relaties hebben een hoge contactfrequentie: ruim 67% heeft tenminste wekelijks contact 
met deze afnemer; 
De leveringen aan deze afnemers kennen een relatief lage mate van kennisoverdracht; 
De relaties zijn in hoge mate informeel. Bijna 60% zegt dat de relatie niet is geformaliseerd. 

r--;.~~~~ cons. gebr. J 
I (23%) 
: ----~---------------------

Contactfrequentie: 
(67% >wekelijks) 

Regionale inbedding: 
(26% Zuid-Nederland) 

Kennisoverdracht 
(8,6% vaak) 

Omzetaandeel: 
(21,7% >40%) 

Duur van de relatie: 
(62% >5 jaar) 

Formalisatie: 
(59,1% geen contract) 

Figuur 11: De belangrijkste outputrelatie voor hetinnovatieproces is een 
finale consumptieve gebruiker: enkele kenmerken van de 
relatie. 
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- De belangrijkste outputrelatie voor het innovatieproces behoort tot de afnemerscategorie handel. 

Regionale Inbedding: 

1 (35% Zuid-Nederland) 

Omzetaandeel: 
(20% >40%) 

Duur van de relatie: 
(69% >5 jaar) 

Formalisatie: 
(46% geen contract) 

Figuur 12: De belangrijkste outputrelatie voor het innovatieproces 
behoort tot de categorie handel: enkele kenmerken van de 
relatie. 

Deze relaties kennen een relatief sterke mate van regionale inbedding. Ongeveer 35% van de 
bedrijven met deze relaties zegt dat de afnemer in de regio Zuid-Nederland is gevestigd; 
Zo'n 20% van de bedrijven realiseert meer dan 40% van de omzet bij deze afnemer; 
Ook deze relaties blijken zeer duurzaam; 
Deze relaties hebben een hoge contactfrequentie; 
lets meer dan 15% van de bedrijven met deze relaties zegt dat leveringen aan deze afnemers 
vaak met kennisoverdracht gepaard gaan; 
Ook hier is sprake van een lage forrnalisatiegraad. Ongeveer 46% van de bedrijven zegt dat de 
relatie niet geformaliseerd is in een bepaald contract. 
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- De belangrijkste outputrelatie voor het innovatieproces is een industriële gebruiker. 

I ndustriale gebr.: 
(51%) 

Ragionale inbedding: 
(62°ib Zuid-Nadarland) 

Omzetaandeel: 
(12% >40%) 

Contactfraquentia: 
(88% >wekelijks) 

Duur van de relatie: 
(76% >5 jaar) 

Figuur 13: De belangrijkste outputrelatie voor het innovatieproces is een 
industriële gebruiker: enkele kenmerken van de relatie. 

Zoals hiervoor reeds gememoreerd geeft ongeveer de helft van de innoverende bedrijven aan dat 
industriële afnemers het meeste invloed hebben op het innovatieproces binnen de rasponderende 
ondernemingen. Ook voor deze groep worden de belangrijkste relatiekenmerken kort samengevat: 

De relaties met industriële gebruiker blijken in sterke mate ruimtelijk geconcentreerd. Ongeveer 
62% van de bedrijven met een dergelijke afnemer zegt dat deze in de regio Zuid-Nederland is 
gevestigd; 
In termen van omzetaandeel blijken weinig bedrijven afhankelijk van één bepaalde industriële 
gebruiker. Slechts 12% van de bedrijven met deze relatie realiseert meer dan 40% van de totale 
omzet bij deze relatie; 
Ook de relatie met industriële gebruikers blijken zeer duurzaam. Driekwart van de bedrijven geeft 
aan dat de relatie al meer dan 5 jaar bestaat; · 
De relaties met industriële gebruikers wordt tevens gekenmerkt door een hoge contactfrequentie. 
Bijna 90% van de bedrijven heeft tenminste wekelijks contact met deze specifieke afnemer; 
Van de drie onderscheiden outputcategorieën van belang voor het innovatieproces blijken de 
relaties met industriële (eind)gebruikers de hoogste mate van kennisoverdracht te hebben. Ruim 
37% van de bedrijven met een dergelijke innovatiepartner geeft te kennen dat er vaak een 
kennisoverdracht plaatsvindt bij een levering; 
Ten opzichte van de andere outputcategorieën hebben relaties met industriële gebruikers de 
hoogste mate van formalisatie. Ongeveer 74% van de bedrijven blijkt de relatie in een 
geformaliseerde vorm te hebben gegoten. 

De mate van invloed van intermediaire organisaties op het innovatieproces. 
Ongeveer 5% van de bedrijven geeft aan dat organisaties uit de kennisinfrastructuur een belangrijke 
bijdrage leveren aan de totstandkoming van innovaties binnen de onderneming. Met uitzondering van 
de branche-organisaties en de commerciële adviesburo's geeft 70% of meer van de innoverende 
ondernemingen te kennen dat de andere organisaties 'nooit' enige invloed hebben op de totstandkoming 
van innovaties. De intermediaire organisaties hebben een geringe invloed op de innovatieprocessen in 
de Zuidoost-Brabantse industriële ondernemingen. 

©Meeus & Oerlemans 1993 28 



5 Discussie en aanbevelingen 

Zoekend naar de endogene ontwikkelingsmogelijheden zijn er een aantal zaken van belang. De grote 
bedrijven in deze regio zijn nog steeds niet uit de problemen. Het percentage winstgevende bedrijven 
vergeleken over het boekjaar 1991 en 1 992 is aanzienlijk gedaald. Het industrieel bedrijfsleven in 
Zuidoost-Brabant kiest voor stabilisatie van economische activiteiten. Economisch blijkt het MKB een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de regionale ontwikkeling. Het MKB heeft een lagere inkoopquote 
dan het grootbedrijf. Het MKB heeft een grote regionale betekenis vanwege enerzijds een hogere 
regionale afzetquote en anderzijds vanwege een hogere groeivoet werkgelegenheid dan het grootbedrijf. 
Het MKB draagt met andere woorden belangrijk bij aan de regionaal economische vitaliteit. 

Kan het MKB nu ook speerpunt zijn voor het regionaal technologiebeleid? Als dat zo is dan zal met name 
ook daar sprake moeten zijn van R&D en produkt- en procesinnovaties. 
Ruim tweederde van de rasponderende industriële ondernemingen zegt in de afgelopen vijf jaar te hebben 
geïnnoveerd. Voor wat betreft de innovativiteit blijkt dat het merendeel van de bedrijven incrementeel 
innoveert. Zo'n 38% van de rasponderende bedrijven verricht procesinnovaties en 40% van de bedrijven 
realiseren produktinnovaties. Deze percentagesworden sterkverlaagd door het lage aandeel innoveerders 
in de grootteklasse met minder dan 20 werknemers. 
Ruim 55% van de industriële ondernemingen in Zuidoost-Brabant verricht op enigerlei wijze R&D.7 Dit 
percentage is hoog. Het blijkt dat vooral de ondernemingen kleiner dan 20 werknemers niet aan R&D 
doen. De R&D-intensiteit blijkt vooral hoog te zijn in de metaal-industrie. 
Enkel en alleen het MKB kiezen als speerpunt voor de technologische ontwikkeling kan dus zeker niet. 
Wat wel kan is een analyse maken van de redenen waarom in de grootteklassen onder de 50 werkzame 
personen de innovativiteit zo laag is en daarin verandering proberen te brengen. Dat dit aanbeveling 
verdient mag blijken uit de gerapporteerde resultaten van innovaties: procesinnovaties leiden vaak tot 
kwaliteitsverbetering en verhoging van de produktiecapaciteit en produktinnovaties resulteren vaak in 
omzetstijging en kwaliteitsverbetering. 

Friedman8 heeft een voor het regionaal technologiebeleid relevante hypothese ontwikkeld waarin wordt 
gesteld dat de frequenties van inventies positief gecorreleerd is met een hoge potentie voor interacties. 
Vanuit het model van Calion kan worden aangegeven om welke actoren het dan gaat: de beoefenaren 
van de technische wetenschappen aan de TUE, het HTO etc., de technici in de ingenieursbureau's en 
het IC of het CME, andere intermediaire organisaties zoals de KvK of branche-organisaties en de 
industriële bedrijven als gebruikers en distributeurs van de produkt en. In ons theoretische model betekent 
dit dat de gerichtheid op de externe omgeving ofwel op netwerkrelaties en de openheid van het netwerk 
van belang is voor de innovatieve activiteiten in een regio. 
In hoeverre wordt een dergelijke gerichtheid op de externe omgeving nu aangetroffen? 
Wanneer we de conclusies uit de analyse van het strategisch beleid overzien blijkt dat er 42% van de 
bedrijven strategisch niet-actief zijn. Bij die bedrijven is er geen enkele gerichtheid op de externe 
omgeving. Deze bedrijven worden vooral aangetroffen bij de grootteklassen 1 o tot 20 en 20 tot 50 
werkzame personen. In deze grootteklassen zijn er resp. 56.3% en 51.2% strategisch niet-actieve 
ondernemers. Kiezen voor stabiliseren lijkt gegeven de conjuncturele ontwikkeling van dit moment geen 
onverwachte keuze. Het is echter zonder meer zorgelijk dat er een grote groep bedrijven is die een 
dergelijke keuze gepaard doet gaan met het verwaarlozen van de strategische acties. Men zoekt 
onvoldoende nieuwe wegen. Er is teveel een opvatting dat strategisch beleid pas van belang wordt als 
men moet bezuinigen en verlieslatend is. Het element samenwerken door middel van integratie door 
overnames en het intensiever samenwerken met afnemers en leveranciers blijkt bij resp. 15.2% en 39.5% 
sterk te worden benadrukt als strategische activiteit. 
Een vervolgvraag is hoe men nu in de praktijk van de technologische vernieuwing bezig is met het 

7 Dit cijfer is duidelijk hoger dan dat van Kleinknecht en Poot (1990) De regionale dimensie van innovatie in de Nederlandse 
industrie en dienstverlening. SEO, Amsterdam. Zij rapporteren een percentage van 40.6% van de bedrijven in Zuidoost-Brabant 
dat R&D zou verrichten. 

8 R. den Dunnen, Knooppunt voor innovatie p. 537. In: ESB, jrg. 78, nr. 3914. 
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vormen en gebruiken van netwerkrelaties ofwel in hoeverre ondernemers de daad bij het woord voegen? 
De motieven voor produktinnovaties van de regionale industrie blijken sterk op de klanten en concurrentie 
gericht te zijn. Terwijl dat bij de procesinnovaties in het algemeen de interne efficiency betreft die moet 
resulteren in verbetering van de leverprestaties. De R&D blijkt vooral samen uitgevoerd met de zakelijke 
relaties: de leveranciers en afnemers. Met het innoveren ontstaat er dus een voor- en achterwaartse 
informele en tijdelijke integratie in de bedrijfskolom. De invloed van kennisinstituten en intermediaire 
organisaties is zeer beperkt. 
De innovatienetwerken zijn hecht en stabiel. Dit blijkt uit de volgende algemene kenmerken van 
innovatienetwerken: 
- Partners zoeken elkaar vanwege hun specialistische kennis; 
- Relaties kennen een relatief sterke ruimtelijke concentratie; 
- Relaties kennen een relatief hoge inkoopwaarde c.q. omzetaandeel; 
- De relaties hebben veelal een duurzaam karakter; 
- De relaties kennen een relatief lage formalisatiegraad en zijn sterk gebaseerd op wederzijds vertrouwen; 
- Innovatieve relaties hebben met name aan de inputzijde een hoge kennisintensiteit; 
- De contactfrequentie tussen leveranciersjatnemers en innovatieve ondernemingen is hoog. 
De verticale desintegratie die in de jaren tachtig is ingezet lijkt neer te slaan in toeleverings- en 
uitbestedingspatronen die samengaan met een hoge innovatiegraad. Ook hier zien we opnieuw een 
goede voedingsbodem voor de netwerkbenadering, doch het is de vraag in hoeverre dit gegeven de al 
bestaande innovatieve netwerken nog een vernieuwend karakter heeft voor het regionaal technologiebe
leid. 
Tevens blijkt dat de regio voor veel bedrijven een relevante entiteit is. Immers, zowel aan de input- als 
aan de outputzijde van de onderzochte ondernemingen wordt een niet onbelangrijk deel van de resources 
en de omzet betrokken uit dan wel afgezet in de eigen vestigingsregio. We zien hier de eerste tekenen 
van het bestaan van een relatief sterk geclusterde regio. Deze waarneming kan nog verder onderbouwd 
worden indien we enkele karakteristieken van de beschreven netwerken in beschouwing nemen. Er blijkt 
sprake van relatief sterke verticale bindingen tussen de bedrijven. Immers, een omvangrijk deel van de 
bedrijven geeft aan dat de bestaande leveranciers moeilijk vervangen kunnen worden door andere. 
Bovendien komt naar voren dat de bedrijven zowel aan de input als aan de outputzijde over een relatief 
gering aantal leveranciers c.q. afnemers zegt te beschikken. Met name de positie van de leveranciers 
van machines en gereedschappen springt hier in het oog. Hoewel zij zowel qua aantal als wat betreft 
het kostenaandeel een geringere betekenis blijken te hebben is hun invloed in termen van kennisover
dracht het meest belangrijk. 
Hierin kan een eerste aanwijzing gevonden worden voor het feit dat er sprake is van specifieke verticale 
relaties bij innovaties. Vertalen we dit naar het model van Calion dan blijkt dat de relaties zich beperken 
tot de markt-pool terwijl de verbindingen met de technische pool en de wetenschappelijke pool ronduit 
zwak zijn. 
Wanneer er gesproken wordt van een sterke positie van de regio Zuidoost-Brabant op het gebied van 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling en men vindt dat de uitwisseling van technologische kennis moet 
worden bevorderd9 dan is de bovenstaande bevinding er een die in feite stelt dat daaraan dan nog veel 
moet gebeuren. 

Alles overziend hebben een aantal inzichten die het mogelijk maken om een aantal beleidsopties te 
formuleren. 
De algemene economische context is dan: 
- de transformatie van Zuidoost-Brabantse regionale economie is vanwege de laagconjunctuur in een 

stroomversnelling geraakt; 
- de industriële bedrijvigheid in de regio Zuidoost-Brabant wordt daar ook mee geconfronteerd; 
- de verzwakte economische positie van centrale actoren zoals DAF, PHILIPS en NedCar dwingt het 

toeleverende MKB om zelf actiever en strategischer te opereren. 

De uitgangspunten met betrekking tot strategie en innovatie luiden: 

9 R. den Dunnen (1993) Knooppunt voor innovatie. In: ESB, jrg. 78, nr. 3914, p. 536-537. 
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- een deel van het MKB heeft geen strategie; 
- een deel van het MKB doet niets aan R&D en aan produkt enjof procesinnovaties. 

Beleidsoptie 1 is: 
- oriënteer je meer op de bedrijfsomgeving: nationaal en internationaal; 
- besteed aandacht aan de onderbouwing van de strategische keuzen met grondige omgevingsanalyses; 
- ontwikkel een eigen produkt dat een geleidelijke ontkoppeling met de grote locale ondernemingen 

mogelijk maakt. 

De uitgangspunten met betrekking tot de innovatiewerken luiden: 
- er is een sterke verticale vervlechting van de innovatienetwerken; 
- gegeven de resultaten van de innovaties functioneren deze netwerken naar behoren. 

Beleidsoptie 2 is: 
- gezien de feitelijk succesvolle werking van innovatienetwerken verdient het aanbeveling om ook te 

streven vanuit een eigen innovatietraject te zoeken naar partners; 
- maak meer gebruik van ter beschikking staande subsidieprogramma's; 
- probeer meer te participeren in internationale technologieprogramma's die speciaal bedoeld zijn voor 

het MKB. 

De uitgangspunten met betrekking tot de benutting van de regionale kennisinfrastructuur luiden: 
- er is een bijzonder ruim facilitering van hoogwaardige kennisinstituten en intermediaire organisaties; 
- kennisinstituten en intermediairen oefenen weinig invloed uit op innovatieprocessen. 

Beleidsoptie 3: 
Gegeven de relatief zwakke koppeling van bestaande netwerken met kennisinstituten en intermediaire 
organisaties ligt er de mogelijkheid: 
- voor de bestaande netwerken om hun ter beschikking staande resources te optimaliseren door 

straetgisch samen te werken met kennisinstituten en intermediairen; 
- voor de nieuw op te starten netwerken en gegeven de behoefte bij het opstarten van een industrieel 

innovatietraject aan meestal extra technische en commerciële kennis (ook met betrekking tot 
internationale markten) om deze netwerken samen met hen tot stand te brengen. 

6 Afsluitend 
Op regionaal niveau is het beleidsmatig wellicht het meest voor de hand liggend om juist de nu zwak 
aan de verticale ketens verbonden economische actoren te gebruiken als ingang om de bedrijfskalom 
innovatiever te maken. Onze analyses wijzen erop dat de verbinding tussen de kennisinfrastructuur en 
het bedrijfsleven het zwakst is en derhalve kan worden beschouwd als een nieuw kanaal om innovatieve 
kennis te transfereren naar de bedrijfskai om. Geconstateerd mag worden dat in elk geval vanuit de TUE 
beleidsmatig stappen worden ondernomen om de binding met het regionale MKB te versterken. De 
participatie van de gemeente Eindhoven, het Innovatiecentrum Oost Brabant en de Kamer van 
Koophandel Zuidoost-Brabant aan het verkennen van de regionale techno-economische netwerken kent 
eenzelfde motivatie. 
Op het niveau van de individuele bedrijven lijkt het voor de hand liggend om de in deelrapport 111 
aanbevolen intensivering van de omgevingsanalyse uit te breiden met een apart onderdeel voor het 
identificeren en selecteren van innovatieve partners vanuit eigen goed omschreven en onderbouwde 
behoeften. 
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