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1. Inleiding. 

Voor U ligt deelrapport IVa van het project Midden- en kleinbedrijf, Netwerken en Technologiebeleid 
(kortweg: MINT). Dit project maakt deel uit van het onderzoeksproject "Naar een technisch-economische 
netwerkgemeenschap"1

• Dit onderzoeksproject is erop gericht het functioneren van een techno
economische netwerk in een langlopend onderzoek in kaart te brengen. 
In het MINT-onderzoek wordt een deel van een dergelijk techno-economisch netwerk in beeld gebracht 
voor een specifieke regio, namelijk de regio Zuidoost-Brabant. De resultaten van het MINT-onderzoek 
worden beschreven in vier deelrapportages, die over de volgende onderwerpen handelen: 

De economische prestaties van de industrie in Zuidoost-Brabant; 
Innovatiepatronen in de industrie in Zuidoost-Brabant; 
Strategisch beleid in de industrie in Zuidoost-Brabant; 
De industrie in Zuidoost-Brabant en het techno-economisch netwerk. 

2. Werkwijze en inhoud van deelrapport IVa. 

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 BedrijfsIndeling (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: 

Aanduiding van in dit onderzoek gehanteerde combinatie van bedrijfsklassen. 

SBI-code aangeduid als: 

- SBI-code 21, 22: de voedings- en genotmiddelen industrie Voedingsindustrie 
Textieljkledingjschoen 

- SBI-code 22-24: de textiel/confectie, schoen- en leder- Hout/bouwmaterialen 
industrie Papier /grafische ind. 

. SBI-code 25 en 32: hout-, meubel- en bouwmaterialenin- Chemie/kunststoffen 
dustrie 

. SBI-code 26 en 27: de papierwaren-en grafische industrie Metaalindustrie 

. SBI-code 29 en 31: aardolie-, de chemische en kunststof-
verwerkende industrie 

- SBI-code 33 tot en met 37: de basismetaal, de metaalpro- Overige industrie 
dukten, machine- de elektrotechnische en transportmidde-
Jen industrie 

- SBI-code 38 en 39; overige industrie 

Op enkele plaatsen in dit deelrapport wordt tevens nog een onderscheid gemaakt tussen 'traditionele' 
en 'moderne' industriële bedrijvigheid2

• 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. 

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 

2 

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

Het onderscheid tussen 'traditioneel' en 'modem' berust niet op de gebruikte produktietechnologieën in deze 
bedrijfsklassen, maar op de veronderstelling dat de produkten van de bedrijfskiassen in de traditionele industrie zich 
in een latere fase van de produktlevenscyclus zouden bevinden. 
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kleinbedrijf, bedrijven met minder dan 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. 

Indeling van bedrijven naar grootteklasse 

< 10 wp.: 
10 tot 20 wp.: 
20 tot 50 wp.: 
50 tot 100 wp.: 
:a: 100 wp.: 

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. 
Doorgaans worden de analyseresultaten als volgt beschreven. Eerst geven we een frequentieverdeling 
van de scores van de hele respondentgroep op de betreffende variabele, daarmee krijgen we een zeer 
algemeen beeld voorde regio. Om eventuele problemen of positieve punten nader te kunnen identificeren 
per variabele worden de scores op de betreffende variabele vervolgens vergeleken naar grootteklasse 
werkzame personen en bedrijfsklassen. Daarna wordt er een vergelijking gemaakt voor de scores op 
betreffende variabele tussen het grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf en voorzover van toepassing 
tussen de traditionele en moderne industrie, innoveerders en niet-innoveerders en produkt- en 
procesinnoveerders. 
De t-toets is hierbij gebruikt om te toetsen of de gemiddelden voor twee groepen van een interval of ratio 
geschaalde variabele als dan niet van elkaar verschillen. Indien de variabelen van ordinaal niveau zijn, 
wordt de zogenaamde Kruskai-Wallis ( oneway-anova) toets gebruikt. Overige analyses die per deel rapport 
worden gemaakt zullen daarin steeds apart worden toegelicht 

Inhoud van dit rapport. 
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 dan wel de omzet hebben de goederen die in de relaties worden 
uitgewisseld?; 

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? 

Deze vragen zullen in de paragrafen die hierna volgen van een antwoord worden voorzien. Voordat 
daarop daadwerkelijk wordt ingegaan, wordt eerst een korte schets gegeven van de aan deze 
deelrapportage ten grondslag liggende redeneringen. 

3. Economische netwerken nader beschouwd. 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de belangrijkste begrippen en redeneringen die in de literatuur 
over economische netwerken tussen organisaties naar voren komen. Een en ander betekent een 
uitwerking van het concept 'netwerkvorming' zoals dat in het algemene schema in deelrapportage 13 

is gepresenteerd. 

3 Zie hiervoor: M. Meeus & L. Oerlemans. 'Economische Prestaties van het Industrieel MKB in Zuidoost-Brabant'. p.S. 
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Een (economisch) netwerk is volgens Kenneth Benson4 te omschrijven als 'a number of distinguishable 
organizations engaged in a significant amount of interaction with each other'. In deze definitie wordt de 
aard van de interactie buiten beschouwing gelaten, terwijl deze in het licht van de probleemstelling zeker 
van belang is. In de probleemstelling wordt immers onder meer de vraag gesteld welke de invloed van 
economische netwerken op innovatie(processen) is. Om tot een verantwoorde invulling te komen kunnen 
we een beroep doen op Häkansson5

• Volgens Häkansson bevat een netwerk drie basiselelementen: 
a. Actoren: deze zijn gedefinieerd als degenen die activiteiten uitvoeren enjof hulpbronnen 

beheersen. Het kan hierbij gaan om individuen, groepen, bedrijven of groepen van bedrijven; 
b. Activiteiten: deze worden uitgevoerd door actoren. Erworden twee hoofdgroepen onderscheiden: 

transformatie-activiteitenentransactie-activiteiten.Detransformatie-activiteitenwordenuitgevoerd 
door één actor en hebben als kenmerk dat een hulpbron wordt verbeterd door het gebruik van 
andere hulpbronnen. Met de transactie-activiteiten worden de transformatie-activiteiten van de 
verschillende actoren met elkaar verbonden en kunnen er relaties met die andere actoren 
ontstaan; 

I ACTOREN: 
• verschillende nlvo's 

i • doelis beheersing van 
: het netwelt 

actoren beheersen resources 
actoren hebben kennis over 
resources 

I RESOURCES: 
: • heterogeen 

• 'human & physical' 

NETWERK 

middels activiteiten wordan 
resources met elkaar verbonden 

actoren voeren activiteiten uit 
actoren hebben kennis over 
deze activiteiten 

ACTIVITEITEN: 
- 'transformatlon' 
• 'transactlon' 

Figuur 1: Häkansson's netwerkbenadering. Uit: H. Häkansson, lndustrial Technological Oevelop
ment: A netwerk approach, 1987, p. 17. 

c. Hulpbronnen: hierbij kan het gaan om fysieke hulpbronnen (machines, grond- en hulpstoffen, 
halffabrikaten of componenten) of om financiële of menselijke hulpbronnen (arbeid, kennis en 
relaties) die onderling afhankelijk zijn. 

De hulpbronnen hebben volgens Häkansson als belangrijke eigenschap dat zij heterogeen zijn. Dit wil 
zeggen, dat de waarde van een hulpbron afhankelijk is van andere hulpbronnen waarmee deze hulpbron 
wordt gecombineerd. Dit impliceert dat kennis over deze hulpbronnen en hun toepassingen belangrijk 
is. Efficiënte produktie met heterogene hulpbronnen is dan niet het resultaat van het beschikken over 
de beste hulpbronnen, maar voldoende kennis hebben over de prestaties van deze heterogene 
hulpbronnen. 
Volgens Häkansson ligt kennis op drie manieren besloten in produkten enjof materialen. In de eerste 
plaats is een deel van de kennis op zo'n manier ingebouwd in een produkt dat een gebruiker deze kennis 
niet hoeft te leren. Andere kennis is eveneens ingebouwd in een produkt, echter als dit produkt 
gecombineerd wordt met een ander produkt is het wel relevant te weten welke de eigenschappen van 
dit produkt zijn. In derde plaats gaat het om kennis betreffende de functies van een produkt die een 

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

H. Hákansson, 'lndustrial Techno/ogical Development: a network approach', 1987, p. 17. 
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gevolg zijn van bewerkingen in eerdere produktieprocessen. Häkansson steltvervolgens dat een gebruiker 
alleen over de laatste twee kennissoorten kan beschikken middels interactie met de leverancier van de 
betreffende hulpbron. 

Welke zijn nu de voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil een gebruiker kennis verzamelen voor 
een efficiënt gebruik van heterogene hulpbronnen?: 

1. Een eerste voorwaarde is voldoende tijd en stabiliteit in economische relaties. Enerzijds kost het 
I 

tijd om kennis te vergaren, terwijl anderzijds de leereffecten juist via herhaling tot stand korrlen. 
Deze kennisoverdracht en deze leereffecten kunnen alleen optreden indien er een zekere mate 
van stabiliteit bestaat tussen leverancier en afnemer. Met andere woorden, relaties tussen leveran
cier en afnemer bieden de mogelijkheid tot kennisoverdracht. Deze kennisoverdracht kan op haar 
beurt de basis scheppen voor nieuwe innovaties in de ontvangende onderneming; 

2. Een tweede voorwaarde is variatie. Innovaties komen vaak tot stand middels nieuwe combinaties 
van bestaande kennisterreinen (Schumpeter's 'neue Combinationen'). Dit betekent dat een 
onderneming open moet blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen en eventuele nieuwe partners. 
Met andere woorden, enige variatie is noodzakelijk. Deze argumentatie vertoont een sterke 
overeenkomst met die van Andersen6

• Deze auteur komt tot de volgende proposities: 
Even if many interfirm relationships are of a flexible character, there exists a subset of 
relationships which are relatively stabie and tunetion as information channels. 
The transfer of learning results relevant to innovation normally takes an informal 
character. Toa large clegree this transfer takes place in some of the relative stabie 
interindustrialfinterfirm channels. These channels conneet innovative producers and their 
'lead-users'; · 
lnformation channels tend to have a life history which makesthem less and less suited 
for innovative communication. Because of this rule, the creation or re-creation of 
information channels is central to innovative performance. 

Ook deze auteur maakt met betrekking tot relaties tussen (industriële) bedrijven het onderscheid 
tussen stabiliteit en variatie, beide nodig voor innovatie. 

Häkansson komt tot de conclusie dat netwerken de mogelijkheden bieden voor stabiliteit en variatie. 
Immers, door het aangaan van hechte relaties met andere ondernemingen worden in de eerste plaats 
de mogelijkheden voor de voorziening van benodigde hulpbronnen of produktiefactoren gerealiseerd. 
In de tweede plaats bieden netwerken de mogelijkheld de kennis te vergaren nodig voor een efficiënt 
gebruik van heterogene hulpbronnen. In de derde plaats biedt de stabiliteit van de netwerkstructuur 
tevens de mogelijkheid tot enige variatie. Deze variatie maakt het mede mogelijk dat innovaties kunnen 
ontstaan. 
In het voorgaande hebben we gezien dat economische relaties tussen bedrijven enerzijds worden opgevat 
als een manier waarop bedrijven zichzelf voorzien van schaarse 'resources', terwijl anderzijds 
economische relaties tegelijkertijd kunnen dienen als de kanalen waarlangs de difussie van kennis plaats 
kan vinden. In het onderstaande schema wordt een eenvoudig model gepresenteerd waarmee een 
industrieel netwerk kan worden beschreven. 

E.S. Andersen, 'Approaohing national systems of innovation trom the production and linkage struoture'. In: 'National 
systems of innovation: towards a theory of innovation and interaotive leaming', B.A. Lundvall (ed.), 1992, p. 84-85. 
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Houding t.o.v. samenwerking 

i l.evenlnders van 

: grond·Jhulpstolfen b' 

i Leveranders van ! ~ 
• produktonderdelen : \ , I 
'------- I 'FocaJUnll' ~ 

' Leveranders van 
I machines 

Figuur 2: Een model voor de beschrijving van een industrieel netwerk. 

De houding ten opzichte van samenwerking kan worden omschreven als de houding die een bepaalde 
onderneming heeft met betrekking tot het aangaanvan economische relaties met andere ondernemingen. 
Indien een onderneming vooral de negatieve kanten benadrukt (bijvoorbeeld veel communicatieproble~ 
men) dan mag worden verwacht dat deze onderneming een geringer aantal economische relaties met 
andere ondernemingen zal onderhouden. Een positievere houding zal resulteren in een groter aantal 
externe economische relaties. 
Van elke economische relatie worden in het hierna volgende een aantal kenmerken beschreven, te weten: 
* Netwerkomvang: 

* 

* 

* 

De netwerkomvang betreft het aantal en de aard van de relaties die een onderneming met andere 
economische actoren heeft. Zoals in de bovenstaande figuur reeds naar voren komt worden 
achtereenvolgens de volgende economische netwerkrelaties onderscheiden: leveranciers van 
grond- en hulpstoffen; leveranciers van produktonderdelen en -componenten; leveranciers van 
machines en gereedschappen, leveranciers van kennis en informatie en afnemers van 
(eind)produkten; 
Kostenaandeel: 
Van elke relatie wordt beschreven welke het aandeel is die een bepaalde ingekochte input heeft 
in de totale jaarlijkse produktiekosten; 
Regionale inbedding: 
De mate waarin de economische activiteiten in een regionale economie onderling met elkaar 
vervlochten zijn komt onder meer tot uiting in de stromen goederen enjof diensten die lopen 
tussen economische actoren die gevestigd zijn in dezelfde regio. Tevens is de regionale 
inbedding van inputs en outputs op te vatten als één van de karakteristieken van economische 
relaties tussen ondernemingen. De regionale inbedding van de ondernemingen wordt gemeten 
aan de hand van het deel van de ingekochte inputs of verkochte outputs dat wordt betrokken 
dan wel wordt afgezet bij economische actoren in een straal van 20 kilometer van de 
vestigingsplaats van de rasponderende onderneming; 
Afhankelijkheid: 
Afhankelijkheid wordt omschreven als de mate waarin een bepaalde leverancier van een 
ingekochte Input vervangbaar is. Deze afhankelijkheld wordt hoofdzakelijk bepaald door twee 
elementen: 

De mate van beschikbaarheid van de hulpbronnen: in welke mate zijn de hulpbronnen 
wel of niet absoluut of relatief schaars?; 
De mate van concentratie: zijn de hulpbronnen verkrijgbaar bij veel andere economische 
actoren of zijn zij geconcentreerd bij enkele?. 

In de vragenlijst die bij dit onderzoek is gebruikt is afhankelijkheid gemeten via de mate waarin 
een bepaald bedrijf in staat is de bestaande relaties die gebruikt worden voor de inkoop van 
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bepaalde hulpbronnen te vervangen door andere leveranciers. Naarmate vervanging moeilijker 
is, bestaat er een grotere afhankelijkheid van (een) bepaalde leverancier(s). 
Kennisoverdracht: 
Tot nu toe zijn de economische relaties van de rasponderende ondernemingen vooral beschreven 
als een uitwisseling van goederen tussen economische actoren. Echter een economische relatie 
heeft ook een aantal zogenaamde immateriële dimensies. De goederenstroom tussen een koper 
en een verkoper kan ook gepaard gaan met een of andere overdracht van informatie- enjof 
kennis. Deze kennisoverdracht kan voorde interacterende partijen verschillende functies hebben. 
In de eerste plaats kan de Informatie- enjof kennisoverdracht een taak hebben in het 
voorspoedig laten verlopen van de verschillende produktieprocessen. Het gaat dan om informatie 
en kennis nodig voor het dagelijks functioneren van de onderneming. Een voorbeeld hiervan is 
de overdracht van informatie/kennis met betrekking tot de specifieke samenstelling van een 
grondstoffenleverantie die nodig Is om de verder verwerking ervan in het produktieproces van 
de afnemers goed te doen verlopen. 
Daarnaast kan kennisoverdracht in de interactie tussen twee economische actoren een rol spelen 
in het innovatieproces. Dit betekent dat de behoefte van een vrager worden geconfronteerd met 
de mogelijke (technische) oplossingen die een aanbieder ter beschikking heeft. Deze ontmoeting 
van vraag en aanbod biedt de mogelijkheid zowel de behoeften als de oplossingen op elkaar 
af te stemmen. Op deze wijze kunnen ideeën ontstaan voor nieuwe produkten enjof processen7

• 

Met andere woorden, de kennisoverdracht die plaatsvindt in economische relaties kan een 
bijdrage leveren aan de totstandkoming van produkt- en procesinnovaties. 

Ontleend aan: Hákan Hákansson (ed.), 'lndustrial Technological Development, A network approach', Croom Helm, 
London, 1987, p. 4. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN 

4. Houding ten opzichte van samenwerking. 

De houding ten opzichte van samenwerking kan worden omschreven als de houding die een bepaalde 
onderneming heeft met betrekking tot het aangaan van economische relaties met andere ondernemingen. 
Deze houding kan gezien worden als voorwaarde voor het aangaan van dergelijke relaties. In de 
vragenlijst werden aan de ondernemingen de volgende stellingen voorgelegd: 
Samenwerking betekent: 

Beter omgaan met de omgeving; 
Kostenbeheersing; 
Verhoging van de afhankelijkheid; 
Verhoging van kennis en kunde; 
Risicoverdel ing. 

In de onderstaande figuur komen de antwoordpatronen tot uitdrukking: 
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Figuur 3: Houding ten opzichte van samenwerking. 
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Uit de figuur komt duidelijk naar voren dat de rasponderende bedrijven in het algemeen positief ten op
zichte van samenwerking met andere bedrijven staan. Het enige negatief geformuleerde item, 
'samenwerking betekent: verhoging van afhankelijkheid', scoort in ongeveer gelijke percentages in de 
drie gebruikte antwoordcategorieën. De overige, positief geformuleerde, items leveren hoge percentages 
'mee eens'. Hierbij valt op dat zeer veel bedrijven (81% 'mee eens') samenwerking tussen bedrijven vooral 
zien als een manier om te komen tot verhoging van kennis. Daarnaast leveren ook de items 
'kostenbeheersing' en 'beter omgaan met de omgeving' hoge aandelen 'mee eens', respectievelijk 57% 
en 48%. Met andere woorden, de positieve houding van bedrijven ten opzichte van samenwerking wordt 
vooral gezien in termen van benutting van de resources uit de omgeving (kennis en kosten). 
Met uitzondering van de bedrijfskiassen textiel-/kleding- en schoenindustrie enerzijds en de 
chemische/kunststofverwerkende industrie en de hout- en bouwmaterialenindustrie anderzijds bestaan 
er geen opmerkelijke verschillen tussen de bedrijfsklassen. De textielindustrie heeft ten opzichte van de 
andere bedrijfskiassen in het algemeen een minder positievere houding ten opzichte van samenwerking 
met andere ondernemingen, terwijl de bedrijven in de chemische/kunststofverwerkende industrie en de 
hout- en bouwmaterialenindustrie een positievere houding laten zien. 
Overigens bestaan er geen significante verschillen tussen het MKB en het grootbedrijf en de traditionele 
en de moderne industrie ten aanzien van de houding ten opzichte van samenwerking. Vervolgens kan 
de vraag gesteld worden of er verschillen bestaan tussen innoverende en niet-innoverende bedrijven als 
het gaat om hun houding ten opzichte van samenwerking. Het blijkt dat er geen verschillen tussen deze 
twee groepen bestaan met uitzondering van het item 'samenwerking betekent: verhoging van kennis en 
kunde'. Innovatieve bedrijven zijn het significant vaker met deze uitspraak eens dan niet-innovatieve 
ondernemingen. 
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5. Netwerkomvang. 

5.1 Inleiding. 
In de nu volgende paragrafen komt een eerste beschrijving van de economische relaties van de 
rasponderende bedrijven aan de orde. Hierbij wordt wederom een input- en een outputzijde 
onderscheiden. Aan de inputzijde van de onderneming bevinden zich leveranciers van grond- en 
hulpstoffen, onderdelen/componenten, machinesen gereedschappenen leveranciersvankennisjinforma
tie. Aan de outputzijde van de onderneming bevinden zich de afnemers. Het kan dan gaan om finale 
afnemers {consumenten of detailhandel) of industriële gebruikers. 
In deelrapport I is reeds een eerste inzicht gegeven in de mate waarin door de rasponderende bedrijven 
inputs worden ingekocht8 • Daar bleek dat ongeveer de helft van de bedrijven tot 40% van de omzet 
inkocht; ruim 30% kocht 40 tot 60% van de omzet in, terwijl ruim 17% een inkoopwaarde van meer dan 
60% van de omzet realiseert. 
Aan de outputzijde bleek dat ruim 30% van de rasponderende ondernemingen 40% of meer van de omzet 
in de regio afzet. Tevens bleek dat een groot aantal Zuidoost-Brabantse bedrijven exporteert {ruim 69% 
van de bedrijven), waarbij ruim 22% meer dan 40% van de omzet exporteert9 . 

Het nu ontstane beeld wordt hierna gedetailleerder ingevuld. 

5.2 Ec()nomische relaties aan de inputzijde van de onderneming. 
Wat betreft de economische relaties van ondernemingen aan de inputzijde worden de volgende groepen 
leveranciers onderscheiden: 

Leveranciers van grond- en hulpstoffen; 
Leveranciers van onderdelen enjof componenten; 
Leveranciers van machines en gereedschappen; 
Leveranciers van kennis en informatie. 

5.2.1 Leveranciers van grond- en hulpstoffen. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de mate waarin de bedrijven uit de verschillende 
onderscheiden grootteklassewerkzame personen beschikken over leveranciers van grond-en hulpstoffen. 

Tabel1: Het percentage bedrijven met leveranciers van grond- en hulpstoffen. 

Grootteklasse wp %-bedrijven Bedrijfsklasse %-bedrijven 

< 10wp 77,3% Voedingsindustrie 94,7% 
10 tot 20 wp 87,5% Text./kled.jsch.ind. 86,7% 
20 tot 50 wp 90,5% Houtjbouwmat. ind. 86,1% 
50 tot 100 wp 100,0% Papier/grafische ind. 85,0% 
Je 100 wp 84,2% Chemie/kunststof 93,3% 

Metaalindustrie 86,4% 
Overige industrie 78,6% 

Totaal 87,2% T~taal 87,2% 

Ruim 87% van de rasponderende ondernemingen zegt te beschikken over leveranciers van grond- en 
hulpstoffen. Daarbij zijn er weinig verschillen tussen de grootteklassen werkzame personen, met 
uitzondering van de kleine bedrijven { < 10 werkzame personen) waarvan ruim 77% zegt over dergelijke 
relaties te beschikken. Ook als we de verdeling over de bedrijfskiassen in ogenschouw nemen blijken 
er geringe verschillen te bestaan. 
Aan de bedrijven die zeggen te beschikken over economische relaties met leveranciers van grond- en 
hulpstoffen is vervolgens gevraagd het aantalleveranciers te noemen. De verdeling komt in tabel 2 naar 
voren. 

8 Economische prestaties van het industrieel MKB in Zuidoost-Brabant, Meeus & Oerlemans, 1993, tabel 7 en 8. 

9 Economische prestaties van het Industrieel MKB in Zuidoost-Brabant, Meeus & Oerlemans, 1993, tabel 12 en 13. 
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Tabel2: Het aantal leveranciers van grond· en hulpstoffen. 

Aantal leveranciers %-bedrijven 

1 tot 10 41,9% 
11 tot 20 28,7% 
21 tot 40 16,2% 
40 of meer 13,2% 

Totaal (n = 167) 

Ruim 70% van de bedrijven met leveranciers van grond- en hulpstoffen heeft ten hoogste 20 van 
dergelijke leveranciers. Ongeveer 29% heeft meerdan 20 leveranciers van deze input. Zoals we hieronder 
nog zullen zien bestaat er een voor de hand liggende samenhang met de bedrijfsomvang. Grotere 
bedrijven hebben meer relaties. Gemiddeld hebben de rasponderende ondernemingen 23 leveranciers 
van grond- en hulpstoffen. 
Naast het noemen van het aantal leveranciers, is de bedrijven ook gevraagd aan te geven welke aandeel 
de kosten van ingekochte grond- en hulpstoffen gemiddeld hebben in de totale jaarlijkse kosten van de 
produktieprocessen. In figuur 4 worden de resultaten gepresenteerd. 
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Rguur 4: Kostenaandelen van ingekochte grond- en hulpstoffen in de totale 

jaarlijkse produktiekosten. 

Ruim 32% van de bedrijven geeft aan dat de jaarlijkse kosten van ingekochte grond- en hulpstoffen tussen 
de 1 o en 30% van de totale jaarlijkse produktiekosten uitmaken. Daarnaast geeft een kleine 30% van de 
ondernemingen tussen de 30 en 50% aan deze input uit. Gemiddeld blijken de rasponderende bedrijven 
ruim 32% van de totale jaarlijkse produktiekosten op te offeren aan deze input. 
Tevens is onderzocht of er met betrekking tot het aantalleveranciers en het kostenaandeel van grond
en hulpstoffen verschillen bestaan tussen de gemiddelden in de volgende groepen: 

Midden- en kleinbedrijf versus grootbedrijf (MKB versus GB); 
'Traditionele' versus 'Moderne' industrie (TRAD versus MOD); 
Innoverende versus niet-innoverende ondernemingen; 
Procesinnoveerders versus Produktinnoveerder (PROC versus PROD). 

Met betrekking tot het aantal leveranciers van grond- en hulpstoffen levert dit de volgende resultaten. 

Tabel 3: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het aantal leveranciers van grond- en hulpstoffen. 

Wel significante verschillen MKB versus GB 
TRAD versus MOD 

Geen significante verschillen lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Zoals hiervoor al aangekondigd is hebben bedrijven met meer dan 1 00 werknemers duidelijk meer 
(gemiddeld 44) van deze leveranciers dan het midden- en kleinbedrijf (gemiddeld 19). Daarnaast blijkt 
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dat bedrijven werkzaam in de 'traditionele' industrie meer leveranciers van deze input hebben (gemiddeld 
30) dan bedrijven in de groep 'moderne' industrie met gemiddeld 16 leveranciers. 

Tabel4: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het kostenaandeel van Ingekochte grond- en 
hulpstoffen In de totale jaarlijkse produktlekosten. 

Wel significante verschillen versus MOD 
eerders versus niet-innoveerders 

Geen significante verschillen 
Proces- versus Produktinnoveerders 

Met betrekking tot het kostenaandeel van ingekochte grond- en hulpstoffen zijn er duidelijke verschillen 
tussen bedrijven uit de 'traditionele' en de 'moderne' industrie. Voor bedrijven uit de eerste groep maken 
deze kosten jaarlijks gemiddeld 41% van de totale produktiekosten uit. Bedrijven uit de 'moderne' 
industrie blijken spenderen een kwart van de totale kosten aan grond- en hulpstoffen. 
Daarnaast blijkt er ook een verschil te bestaan tussen innoverende en niet-innoverende ondernemingen, 
namelijk de innoveerders geven minder uit aan deze kostensoort dan de nlet-innoveerders. 

5.2.2 Leveranciers van produktonderdelen en -componenten. 

Tabel 5: Het percentage bedrijven met leveranciers van produktonderdelen en -componenten. 

Grootteklasse wp %-bedrijven Bedrijfsklasse %-bedrijven 

< 10 wp 48,8% Voedingsindustrie 47,4% 
10 tot 20 wp 70,8% Text./kled.fsch.ind. 46,7% 
20 tot 50 wp 65,1% Houtfbouwmat. ind. 50,0% 
50 tot 100 wp 54,8% Papier /grafische ind. 45,0% 
~ 100 wp 71,1% Chemie /kunststof 86,7% 

Metaalindustrie 74,1% 
Overige industrie 78,6% 

Totaal 62,6% Totaal 62,6% 

Ruim 62% van de responderende ondernemingen zegt leveranciers van produktonderdelen en -
componenten te hebben. Er blijken duidelijke verschillen tussen de verschillende onderscheiden 
grootteklassen te bestaan. Bedrijven uit de grootteklassen 'minder dan 10 werknemers' en '50 tot 100 
werknemers' scoren beduidend lager, terwijl de grootteklassen '10 tot 20' en '100 en meer' hogere 
percentages laten zien. 
Tevens blijken er duidelijke verschillen tussen de bedrijfsklassen, zoals in de vierde kolom van de tabel 
te zien is. De bedrijfskiassen die behoren tot de 'traditionele' industrie hebben in het algemeen minder 
vaak leveranciers van produktonderdelen en -componenten. Dit in tegenstelling tot de bedrijven die 
behorentot de 'moderne' ind ustrle ( chemie/kunststofverwerkende industrie, metaalindustrie en de overige 
industrie). 
Van de bedrijven die zeggen leveranciers van produktonderdelen en -componenten te hebben is 
vervolgens nagegaan van hoeveelleveranciers deze inputs betrokken worden. Tabel6 geeft hiervan een 
overzicht. 

Tabel6: Het aantal leveranciers van produktonderdelen en -componenten 

Aantal leveranciers %-bedrijven 

1 tot 10 56,7% 
11 tot 20 18,3% 
21 tot 40 9,2% 
40 of meer 15,8% 

Totaal (n = 120) 
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Meer dan de helft van de bedrijven heeft ten hoogte 10 leveranciers van deze input. Daarnaast heeft 
ongeveer 18% tussen de 11 en 20 leveranciers. Een en ander komt er op neer dat 75% van de bedrijven 
ten hoogste 20 leveranciers van produktonderdelen en -componenten heeft. Met andere woorden, de 
toeleverantie van deze inputs concentreert zich tot een relatief beperkt aantal. Gemiddeld hebben de 
bedrijven 29 toeleveranciers. 
In figuur 5 wordt duidelijk welk aandeel de kosten van ingekochte produktonderdelen en -componenten 
hebben in de totale jaarlijkse produktiekosten. 
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Figuur 5: Kostenaandeel van produktonderdelen en -componenten in de totale 
jaarlijkse produktiekosten. 

Zoals duidelijk uit de figuur naar voren komt, maken voor een belangrijk gedeelte van de bedrijven de 
kosten van produktonderdelen en -componenten ongeveer 15% van de totale jaarlijkse produktiekosten 
uit. Ongeveer een kwart van de ondernemingen heeft een kostenaandeel van 1% tot 10%, terwijl ruim 
eenderde van de bedrijven te vinden is in de categorie 10% tot 20%. Voor de 190 responderende 
bedrijven bedragen de kosten van ingekochte produktonderdelen en -componenten gemiddeld 14,5% 
van de totale jaarlijkse produktiekosten. Dit is belangrijk lager dan het gemiddelde percentage dat 
genoemd werd in de vorige paragraaf over het gemiddelde kostenaandeel van grond- en hulpstoffen 
(32,6%). 
Tot slot wordt in deze paragraaf gekeken of er significante verschillen bestaan tussen de in de vorige 
paragraaf onderscheiden groepen met betrekking tot het aantalleveranciers van produktonderdelen en -
componenten en het kostenaandeel in de totale jaarlijkse produktiekosten van deze input. Eerst gaan 
we in op de verschillen met betrekking tot het aantal leveranciers. 

Tabel 7: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het aantal leveranciers van produktonderdelen en -
componenten. 

Wel significante verschillen MKB versus GB 
TRAD versus MOD 
Innoveerder versus niet-înnoveerders 

Geen significante verschillen PROC versus PROD 

Voor drie van de vier de onderscheiden groepen bestaan er significante verschillen: 
Het grootbedrijf heeft een significant groter aantalleveranciers van produktonderdelen en -com
ponenten dan het midden- en kleinbedrijf. De eerst genoemde groep heeft gemiddeld 57 
leveranciers, terwijl het midden- en kleinbedrijf gemiddeld op 21 komt; 
Bedrijven behorende tot de 'moderne' industrie hebben duidelijk meer leveranciers (38) dan 
bedrijven behorende tot de 'traditionele' industrie (10); 
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Tevens geldt hetzelfde voor het verschil tussen de gemiddelde van innoveerders in vergelijking 
met niet-innoverende bedrijven. De innoveerders komen op een gemiddeld aantal leveranciers 
van 36, terwijl de niet-innoveerders op een gemiddelde van 8 leveranciers komen. 

Tussen proces- en produktinnoveerders bestaat er echter geen verschil ten aanzien van het aantal 
leveranciers van produktonderdelen en -componenten. 
Nu kunnen er niet alleen verschillen bestaan tussen het aantalleveranciers dat bepaalde groepen hebben, 
ook kan het kostenaandeel van de inputs aanleiding geven voor verschillen tussen gemiddelden van de 
onderscheiden groepen. In tabel 8 komt dit aan de orde. 

Tabel&: Verschillen tussen de groepen met betrekking tothet kostenaandeel van ingekochte produktonderdelen 
en -componenten in de totale jaarlijkse produktiekosten. 

Wel significante verschillen TRAD versus MOD 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Geen significante verschillen MKB versus GB 

Uit de tabel komt het volgende naar voren: 
Voor bedrijven uit de 'moderne' industrie is het procentuele aandeel van de kosten van 
ingekochte produktonderdelen en -componenten significant hoger in vergelijking met bedrijven 
werkzaam in de 'traditionele' industrie (gemiddelde respectievelijk 17,6% en 10,6%); 
lnnoveerders offeren een duidelijk hoger deel van hun kosten op aan ingekochte produktonder
delen en -componenten dan niet-innoverende bedrijven (respectievelijk 17,2% en 8,9%); 
Produktinnoveerders hebben een hoger kostenaandeel dan procesinnoveerders (21 ,7% versus 
13%). 

Tussen het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf bestaan er wat deze inputs betreft 
geen verschillen tussen de kostenaandelen. 

5.2.3 Leveranciers van machines en gereedschappen. 

Het derde type input dat in het onderzoek is onderscheiden heeft betrekking op de leverantie van 
machines en gereedschappen door andere bedrijven. In de onderstaande tabel wordt de vraag 
beantwoord of een bepaalde onderneming beschikt over dergelijke toeleveranciers. 

Tabel9: Het percentage bedrijven met leveranciers van machines en gereedschappen. 

Grootteklasse wp %-bedrijven Bedrijfsklasse %-bedrijven 

< 10wp 84,1% Voedingsindustrie 94,7% 
10 tot 20 wp 85,4% Text.jkled.fsch.ind. 93,8% 
20 tot 50 wp 93,0% Houtfbouwmat. ind. 80,6% 
50 tot 100 wp 87,1% Papier /grafische ind. 85,0% 
::: 100wp 89,5% Chemie/kunststof 93,3% 

Metaalindustrie 87,7% 
Overige industrie 85,7% 

Totaal 87,7% Totaal 87,7% 
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Bijna 88% van de bedrijven zegt te beschikken over leveranciers van machines en gereedschappen. De 
percentages voor de verschillende onderscheiden grootteklassen werkzame personen blijken nauwelijks 
van elkaar te verschillen. 
Hetzelfde kan gesteld worden ten aanzien van het tweede gedeelte van de tabel waar de rasponderende 
bedrijven uitgepUtst zijn naar bedrijfsklasse. Met uitzondering van de bedrijfsklasse hout -/bouwmaterialen
industrie scoren de bedrijven 85% of hoger. Dat niet alle bedrijven leveranciers van machines en 
gereedschappen hebben kan wellicht verklaard worden uit het feit dat een deel van de bedrijven het 
machinepark zelf ontwikkeld. In de vragenlijst werd hieraan ook aandacht besteed door de bedrijven de 
volgende vraag voor te leggen 10

: "Als u investeert in een machine dan betreft het: 
Een standaardmachnine gekocht bij een machineleverancier; 
Een machine samen met een machineleverancier ontwikkeld; 
Een machine geheel zelf ontwikkeld." 

De resultaten van de beantwoording van deze vraag worden in tabel 10 gegeven. 

Tabel10: Wijze waarop Investeringen in machines gestalte krijgen In procenten van het totaal. 

Als u investeert in een machine dan betreft het: nooit soms 

standaardmachine gekocht bij leverancier 7,5% 33.4% 
machine samen met leverancier ontwikkeld 30.4% 60,9% 
machine geheel zelf ontwikkeld 53,0% 36,5% 

vaak 

59,2% 
8,7% 

10,5% 

In de eerste plaats komt duidelijk naar voren dat een omvangrijk gedeelte van de bedrijven bij een 
machine-investering een reeds bestaande machine inkoopt bij een leverancier. In de tweede plaats 
valt op dat veel bedrijven met enige regelmaat bij aankoop van een machine in overleg met een 
leverancier treden om zo de machine te ontwikkelen. Ten derde blijkt dat ruim 10% van de 
respondenten 'vaak' de machine geheel zelf ontwikkeld heeft. 
Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

Tabel11: 

Als het gaat om investeringen in machines blijkt het bij veel bedrijven te gaan om niet
gestandaardiseerde toeleveringen; 
Een op de tien rasponderende bedrijven blijkt in staat deze duurzame produktiemiddelen 
geheel zelf te kunnen ontwikkelen. 

Het aantal leveranciers van machines en gereedschappen. 

Aantal leveranciers %-bedrijven 

1 tot 5 58,0% 
6 tot 10 27,8% 
10 of meer 14,2% 

Totaal (n = 169) 

De rasponderende bedrijven blijken hun machines en gereedschappen van een beperkt aantal 
toeleveranciers te betrekken. Gemiddeld beschikt elke respondent over 8 leveranciers. Bijna 60% van 
de bedrijven heeft ten hoogste 5 machineleveranciers, terwijl bijna 28% tussen de 6 en 10 van 
dergelijke relaties heeft. 
Zeker in vergelijking met de aantallen leveranciers die naar voren kwamen bij de inputs grond- en 
hulpstoffen en produktonderdelen en -componenten is het aantal leveranciers van machines en 
gereedschappen belangrijk lager. Dit wijst op een grotere afhankelijkheid van dit soort leveranciers. 
In een latere paragraaf komen we hierop nog terug. 

10 In deze vraag werden de volgende antwoordmogelijkheden gegeven < 1 > nooit; < 2 > soms; < 3 > regelmatig; < 4 > 
vaak; < 5 > altijd. In de tabel zijn de antwoordcategorieën •soms· en 'regelmatig' samengevoegd tot de categorie 'soms'; 
de antwoordmogelijkheden "vaak' en 'altijd' zijn samengevoegd tot 'vaak'. 

c Oerlemans & Meeus, 1993 16 



>90'Ir. ~ 
80-90% 

70-80% 

60-70% 

50-60% 

40-SO% 

~ 

20-30% ~z:!Z2J 
10.20% ~z:;z:;mz::z;~:LZ2Z:Z;z;L:z:2z:zl 

1·1 0% fz:ZZ:z:2UZ::LZ2Z:Z:ZZ:z:2Z:Z~ 
0% 

20 25 30 36 40 46 50 

%·bedriJven 

Figuur 6; Het procentuele kostenaandeel van ingekochte machines en 
gereedschappen in de totale jaarlijkse produktiekosten. 

Ruim 78% van de bedrijven met toeleveranciers van machines en gereedschappen geeft tenminste 
1% en ten hoogste 20% van de totale jaarlijkse produktiekosten uit aan deze inputs. Daarbij zijn er 
evenveel bedrijven te vinden in de categorie 1% tot 10%, als in de categorie 10% tot 20%. Gemid
deld blijkt deze kostensoort ruim 10% van de totale jaarlijkse produktiekosten uit te maken. In 
vergelijking met de andere onderscheiden inputs blijkt dat het kostenaandeel van deze resource de 
geringste is. 
Ook in deze paragraaf wordt gekeken naar de verschillen tussen een aantal groepen, waarbij eerst 
de verschillen in aantallen toeleveranciers aan de orde zullen komen. 

Tabel12: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het aantal leveranciers van machines en 
gereedschappen. 

Wel significante verschillen MKB versus GB 
Innoveerder versus niet-innoveerders 

Geen significante verschillen TRAD versus MOD 
PROC versus PROD 

Het grootbedrijf blijkt een significant groter aantal leveranciers van machines en gereedschappen te 
hebben dan het midden- en kleinbedrijf. De laatstgenoemde categorie heeft er gemiddeld 7, terwijl 
de eerst genoemde er gemiddeld ongeveer 14 heeft. Tevens komt naar voren dat innoveerdersmeer 
van bedoelde leveranciers hebben (gemiddeld 10) dan niet-innoverende ondernemingen (gemiddeld 
6). ( 
Geen significante verschillen konden worden geconstrateerd tussen aan de ene kant de 'traditionele' 
ten opzichte van de 'moderne' Industrie en aan de andere kant tussen proces- ten opzichte van 
produktinnoveerders. 
Tot slot komt in deze paragraaf de vraag aan de orde of de onderscheiden groepen ook verschillen 
laten zien met betrekking tot het procentuele aandeel van de ingekochte machines en gereedschap
pen in de totale jaarlijkse produktiekosten. 
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Tabel13: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het kostenaandeel van ingekochte machines en 
gereedachappen in de totale jaarlijkse prOduktiekosten. 

Wel significante verschillen 

Geen significante verschillen MKB versus GB 
TRAD versus MOD 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Voor geen enkele groep blijken er significante verschillen te bestaan. 

5.2.4 Leveranciers van kennis en informatie. 

In diverse artikelen wordt de relatie tussen bedrijfsleven en de zogenaamde kennisinfrastructuur van 
belang geacht voor de nationale en regionale economische ontwikkeling 11

• Onder een kennisinfra
structuur wordt dan verstaan het geheel van (technische) universiteiten, hogescholen, intermediaire 
organisaties en andere onderzoeksinstellingen (bijv. TNO). In de meeste artikelen wordt er op 
gewezen dat de aansluiting tussen het kennisaanbod van technische universiteiten en andere 
instituten en de kennisbehoefte van het bedrijfsleven vaak nog te wensen over laat. Er blijkt nog een 
aanzienlijke kloof te gapen tussen de kennisontwikkeling in de laboratoria en de toepassing op de 
werkvloer. 
In de vragenlijst is aandacht besteed aan de vraag of de aangeschreven bedrijven kennis enjof 
informatie betrekken van een aantal in de enquête onderscheiden onderdelen van de kennisinfra
structuur. In tabel 14 wordt eerste gekeken of bedrijven wel in staat zijn deze organisaties bij hun 
eigen bedrijfsvoering te betrekken. Hierbij worden de bedrijven gesplitst naar grootteklasse 
werkzame personen en bedrijfsklasse. 

Tabel14: Het percentage bedrijven met leveranciers van kennis en/ of Informatie. 

Grootteklasse wp %-bedrijven Bedrijfsklasse %-bedrijven 

< 10 wp 43,2% Voedingsindustrie 68,4% 
10 tot 20 wp 47,9% Text.jkled.jsch.ind. 50,0% 
20 tot 50 wp 66,7% Houtjbouwmat. ind. 38,9% 
50 tot 100 wp 77,4% Papier/grafische ind. 70,0% 
2: 100wp 84,6% Chemie /kunststof 53,3% 

Metaalindustrie 70,4% 
Overige industrie 71,4% 

Totaal 62,3% Totaal 62,3% 

Indien we de verdeling over de verschillende grootteklassen werkzame personen bekijken dan valt 
op dat naarmate de personele omvang van de onderneming groeit, het percentage bedrijven dat 
kennis enjof informatie betrekt van de kennisinfrastructuur eveneens oploopt. 
Tussen de bedrijfskiassen bestaan er ook duidelijke verschillen: 

Sommige bedrijfskiassen maken relatief weinig gebruik van de bedoelde infrastructuur. Het 
gaat dan met name om de hout-jbouwmaterialenindustrie, de textiel-/kleding- en schoenin
dustrie en de chemische en kunststofverwerkende industrie; 
Andere bedrijfskiassen weten juist wel daarvan gebruik te maken. Voorbeelden hiervan zijn 
de papier- en grafische industrie, de metaalindustrie en de voedingsindustrie. 

Naast de vraag of bedrijven kennis enjof informatie betrekken van adviesinstanties, scholen en 
universiteiten, is tevens gevraagd om welke organisaties het dan gaat. In figuur 7 wordt het 
percentage bedrijven gepresenteerd dat zegt gebruik te maken van een bepaalde kennis- enjof 
informatieleverancier. 

11 Zie onder andere: L. van der Geest, 'Een regio met ambities'; I.J. Boeckhout & A.W. Verken nis, 'Schatgraven in eigen 
regio~ J.E. Andriessen, 'De ambities van het industriebeleid'. Artikelen te vinden in: Economisch Statistische Berichten, 
9 juni 1993, nr. 3914, themanummer: ZO.-Brabant een nieuw economisch zwaartepunt? 
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Figuur 7: Het percentage bedrijven dat kennis enjof informatie betrekt 
van een kennisleverancier. 

Wat betreft de levering van kennis enjof informatie spelen de branche-organisatie en de Kamer van 
Koophandel de belangrijkste rol. Zo zegt 37% van de ondernemingen dat zij kennis betrekt van een 
branche-organisatie, terwijl 30% regelmatig bij de Kamer van Koophandel te rade gaat. Deze twee 
organisaties worden gevolgd door TNO (22%) en de commerciële adviesburo's (eveneens 22%). De 
Technische Universiteit Eindhoven komt op een vijfde plaats met 19,5% van alle bedrijven, gevolgd 
door de Hogeschool Eindhoven en andere onderwijsinstellingen (beide 15%). De rij wordt gesloten 
door het Innovatie Centrum. Ongeveer 13% van de bedrijven geeft aan dat zij kennisjinformatie 
betrekt van deze organisatie. 
Vervolgens worden nu per genoemde kennisleverancier een aantal opmerkelijke resultaten opge
somd. Men moet daarbij niet uit het oog verliezen dat de vergelijkingen tussen de verschillende 
instituties in feite 'oneerlijk' zijn. Immers, de potentiële opnamecapaciteit van een TUE is natuurlijk 
van een geheel andere orde dan bijvoorbeeld die van het Innovatie Centrum. 
* Technische Universiteit Eindhoven: 

* 

* 

Blijkt vooral geraadpleegd te worden door bedrijven met meer dan 50 werkzame 
personen. Er bestaat dan ook een significant verschil tussen het midden- en 
kleinbedrijf en het grootbedrijf. Het laatste treedt meer met de TUE in contact; 
Speelt vooral voor de regionale metaalindustrie de rol van kennisaanbieder. De 
'moderne' industrie heeft meer contact met de TUE dan de 'traditionele' industrie; 
Innoverende bedrijven vinden meer de weg naar de TUE dan niet-innoverende 
ondernemingen. 

Hogeschool Eindhoven: 
Ongeveer de helft van de bedrijven die kennis betrekken van de Hogeschool 
Eindhoven zijn ondernemingen die meer dan 20 werknemers in dienst hebben. Toch 
bestaat er geen duidelijk verschil tussen het midden- en kleinbedrijf en het grootbe
drijf; 
Met name bedrijven uit de metaalindustie rnaken gebruik van de diensten van de 
Hogeschool. 

Andere onderwijsinstituten: 
Ongeveer 70% van de bedrijven die in contact treden met de 'andere onderwijsinsti
tuten' blijkt te behoren tot ondernemingen die meer dan 50 werkzame personen in 
dienst hebben. Het grootbedrijf maakt dan ook meer van deze instituten gebruik dan 
het midden- en kleinbedrijf; 
lnnoveerders hebben meer contacten met deze instituten dan niet-innoverende 
bedrijven. 
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* TNO: 

* 

* 

* 

* 

Circa 50% van de bedrijven die kennisjinformatie hebben betrokken van TNO blijkt 
tot het grootbedrijf te behoren; 
Tevens komt naar voren dat met name ondernemingen werkzaam in de voedings-en 
metaalindustrie gebruik maken van de diensten van TNO; 
Meer innoverende ondernemingen noemen TNO als kennisleverancier dan niet
innoverende bedrijven. 

Commerciële adviesburo's: 
Zij worden vooral geraadpleegd door middelgrote bedrijven (20 tot 50 werknemers) 
en door grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers). Het grootbedrijf maakt 
dan ook duidelijk meer van deze buro's gebruik dan het MKB; 
Wederom zijn het vooral de metaal- en de voedingsindustrie die naar voren komen 
als afnemers van commerciële adviesburo's; 
lnnoveerders maken meer gebruik van deze buro's dan niet-innoveerders. 

Kamer van Koophandel: 
De Kamer van Koophandel blijkt met name een informatie- en kennisbron voor de 
kleinere ondernemingen in de regio. Ongeveer 64% van de bedrijven die zeggen 
informatie te betrekken van de Kamer behoort tot bedrijven met minder dan 50 
werknemers. Er bestaat dan ook een significant verschil tussen het MKB en het 
grootbedrijf in de mate waarin zij deze organisatie als informatieleverancier noemen; 

Branche-organisaties: 
Ook de branche-organisaties zijn met name voor het midden- en kleinbedrijf als 
informatieleverancier van belang. Een kleine 60% van de bedrijven die deze organi
saties noemen hebben minder dan 50 personeelsleden in dienst; 
Met name bedrijven werkzaam in de voedingsindustrie, de textiel-/kleding- en 
schoenindustrie en de papier- en grafische industrie verzamelen hun kennis en 
informatie via branche-organisaties. Tevens blijkt dat 'traditionele' industrie vaker een 
beroep doet op branche-organisaties in vergelijking met de 'moderne' industrie. 

Innovatie Centrum: 
Ook het Innovatie Centrum blijkt vooral van betekenis voor het MKB. Ruim 90% van 
de bedrijven die het IC noemen blijkt tot deze categorie te behoren. Hierbij zijn met 
name de bedrijven met 20 tot 100 werknemers van belang. Het zal dan ook niet 
verbazen dat er een significant verschil bestaat tussen het MKB en het grootbedrijf 
wat de betreft de mate waarin het IC als informatiebron wordt genoemd; 
Naar bedrijfsklasse uitgesplitst is het IC vooral van belang voor de metaalindustrie, 
de hout- en bouwmaterialenindustrie en de chemische en kunststofverwerkende 
industrie. Bedrijven behorende tot de 'moderne' industrie noemen het IC duidelijk 
meer als informatieleverancier dan bedrijven uit de 'traditionele' industrie. 

Indien we het bovenstaande kort samenvatten dan kunnen we het volgende opmerken: 
De Technische Universiteit Eindhoven, TNO, commerciële adviesburo's en andere onderwijs
instellingen blijken in verhouding met name voor het grootbedrijf als informatie- en kennisle
veranciers van belang; 
De Kamer van Koophandel, het Innovatie Centrum en de branche-organisaties worden vooral 
door het MKB genoemd als leveranciers van deze input; 
Innoverende ondernemingen blijken in het algemeen meer gebruik te maken van de kennis
infrastructuur dan niet-innoverènde bedrijven. Vooral de Technische Universiteit Eindhoven, 
TNO, commerciële adviesburo's en andere onderwijsinstellingen treden dan op de voor
grond. 

5.3 Economische relaties aan de outputzijde van de onderneming. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op vraag welke kanalen de responderende bedrijven gebruiken 
om hun produkten op de markt af te zetten. Tevens zal worden ingegaan op het aantal afnemers die 
de bedrijven zeggen te hebben. 
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In figuur 8 wordt de vraag beantwoord welk distributiekanaal het bedrijf hanteert voor de afzet van 
de eindprodukten12

• Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kanalen gebruikt voor de afzet 
van consumentengoederen en voor de afzet van industriële eindprodukten 

Figuur 8: Kanalen gebruikt voor de afzet van eindprodukten. 

Uit de figuur komt duidelijk naar voren dat de responderende bedrijven hun eindprodukten vooral 
afzetten bij industriële gebruikers. Ongeveer 66% (n=131) van alle bedijven geeft dit distributiekanaal 
aan. Met andere woorden, de bedrijven in de onderzoekspopulatie functioneren vooral als industriële 
leveranciers. Voor de afzet van industriële eindprodukten vormen de afzet via een verkoopagent of 
organisatie en afzet via een industriële groothandel minder belangrijke kanalen. Deze worden door 
respectievelijk 20,1% en 16,6% van bedrijven gebruikt. 
Voor de afzet van consumentengoederen vormt rechtstreekse levering aan consumenten de 
belangrijkste categorie (24,1%). Tevens wordt geleverd aan de groothandel (16,1%) en aan de 
detailhandel {13,1% van de bedrijven). 
Vervolgens is aan de bedrijven gevraagd aan te geven welke het aantal afnemers is behorende tot 
een bepaalde categorie. In deze vragen werden twee categorieën afnemers onderscheiden namelijk: 

afnemers van het type (industriële) distributeur en/of tussenhandel; 
afnemers van het type (industriële) eindgebruiker. 

Tabel15: Het aantal afnemers onderscheiden naar (industriële) distributeur of eindgebruiker. 

Aantal afnemers type (industriële) distributeur Aantal afnemers type (industriële) eindgebruiker 

< 20 afnemers 34,2% < 20 afnemers 22,2% 
20 - 40 afnemers 18,8% 20 - 40 afnemers 16,7% 
40 - 60 afnemers 12,8% 40 - 60 afnemers 11,9% 
60 - 80 afnemers 2,6% 60 - 80 afnemers 6,3% 
~ 80 afnemers 31,6% ~ 80 afnemers 42,9% 

Totaal (n= 117) Totaal (n = 126) 

Zowel bij de afnemers van het type (industriële) distributeur enjof tussenhandel als bij die van het 
type (industriële) eindgebruiker doen zich enkele opvallende zaken voor. In de eerste plaats valt op 
dat een groot gedeelte van de bedrijven een relatief klein aantal afnemers heeft. Bij afnemers van het 
type (Industriële) distributeur heeft bijna 66% van de bedrijven ten hoogste 60 afnemers, terwijl bij de 
afnemers van het type (industriële) eindgebruiker ditzelfde percentage 50,8% bedraagt. Kennelijk 
bestaat de afzetmarkt voor een belangrijk deel van de bedrijven uit een relatief gering aantal 
afnemers. 

12 De bedrijven konden in hun antwoord meerdere antwoordcategorieën aankruisen. 
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In de tweede plaats komt naar voren dat er een 'knik' in belde verdelingen zit. Hierdoor valt de 
onderzoekspopulatie in twee delen uiteen. Een groep met minder dan 60 afnemers en een groep met 
80 of meer afnemers. Deze tweedeling zou verklaard kunnen worden via het bestaan van schaalver
schillen. Immers, men zou verwachten dat bedrijven boven een bepaalde (personele) omvang meer 
afnemers hebben. Een dergelijke positieve samenhang blijkt echter niet of nauwelijks empirisch 
aantoonbaar. Met andere woorden, grotere bedrijven hebben in het algemeen niet meer afnemers 
van een bepaald type dan kleinere ondernemingen 13

• 

Wellicht kan een en ander veroorzaakt worden door de bedrijfklasse waarin een bepaald bedrijf 
werkzaam is, de aard van het produkt en de wijze waarop dat produkt voortgebracht wordt. Zo 
blijken bedrijven werkzaam in de metaalindustrie en de chemische en kunststofverwerkende industrie 
relatief weinig afnemers te hebben. Zo heeft 65% van de ondernemingen in de metaalindustrie ten 
hoogste 40 afnemers, voor de bedrijven in de chemische en kunststofverwerkende industrie komt dit 
percentage op zelfs 82%. Bedrijven uit de voedingsindustrie, de hout-/bouwmaterialenindustrie en de 
papier- en grafische industrie hebben juist veel afnemers (2: 80 afnemers). Bovendien blijkt dat 
bedrijven die enkelvoudige produkten voortbrengen, zoals metalen onderdelen en kunststof pers- en 
extrusie produkten in het algemeen minder afnemers hebben dan bijvoorbeeld bedrijven die 
materialen produceren. Hetzelfde kan gesteld worden ten aanzien van de wijze waarop produkten 
worden voortgebracht. Bedrijven die ingericht zijn op de fabricage van enkelstuks of kleinserie 
hebben in het algemeen minder afnemers dan bijvoorbeeld bedrijven die gekenmerkt worden door 
en proces- of continufabricage. 

6. Regionale inbedding van inputs en outputs van de ondernemingen. 

6.1 Inleiding. 

In de nu volgende paragrafen komt de regionale economische inbedding aan de orde. Eerst zal 
worden ingegaan op de vraag in welke mate de bedrijven die betrokken zijn in het onderzoek hun 
inputs uit de eigen vestigingsregio betrekken. Hierna wordt dezelfde problematiek besproken voor de 
afzetrelaties van de ondernemingen. 

6.2 De regionale inbedding van inputrelaties. 

6.2.1 Ingekochte grond- en hulpstoffen betrokken uit de vestigingsregio. 

Aan de bedrijven is de vraag voorgelegd welke deel van de ingekochte grond- en hulpstoffen 
betrokken wordt van leveranciers gevestigd binnen een straal van 20 kilometer van de vestjgings
plaats van het reponderende bedrijf. In figuur 9 worden de antwoorden op deze vraag uitgesplitst 
naar grootteklasse werkzame personen. 

13 Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen de variabelen 'personele omvang van de onderneming' en 'het aantal 
afnemers van het type distributeurjtussenhandel'. Tussen de variabelen 'personele omvang van de onderneming' en 
'het aantal afnemers van het type industriële eindgebruiker bestaat wel een siginificante samenhang maar deze is van 
een beperkte omvang (correlatie 0,28). 
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Figuur 9: 
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De;figuur dient als volgt gelezen te worden. Zo kan uit de hoogte van de derde staaf bij bedrijven 
met minder dan 10 personeelsleden begrepen worden dat 44,1% van de bedrijven in deze grootte
klasse 10% of meer van de grond- en hulpstoffen uit de eigen regio betrekt. 
Ongeveer 36% van de rasponderende bedrijven betrekt 10% of meer van de ingekochte grond- en 
hulpstoffen van leveranciers uit de eigen vestigingsregio. Hierbij zijn er duidelijke verschillen tussen 
de grootteklassen. Bedrijven behorende tot de kleinere grootteklassen betrekken een groter deel van 
deze inputs uit de eigen regio dan de grotere bedrijven. Van de bedrijven met minder dan 10 
werknemers zegt ongeveer 44% dan zij 10% of meer uit de regio betrekken, terwijl datzelfde 
percentage voor bedrijven met 100 of meer personeelsleden ongeveer 32% bedraagt. Ruim 15% van 
de rasponderende bedrijven betrekt meer dan 50% van de ingekochte grond- en hulpstoffen uit de 
vestigingsregio. 
Uitgesplitst naar bedrijfsklasse blijken de volgende branches te worden gekenmerkt door een relatief 
sterke regionale inbedding {10% of meer in de eigen regio): 

Voedingsindustrie: ongeveer 39% van de bedrijven in deze branche; 
Hout-/bouwmaterialenindustrie: 48,4% van de bedrijven; 
Metaalindustrie: 45,6% van de bedrijven. 

Tevens is er voor de bekende groepen onderzocht of er significante verschillen bestaan tussen de 
groepsgemiddelden. Tabel 16 geeft een overzicht van de analyseresultaten. 

Tabel16: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het deel van de Ingekochte grond- en hulpstoffen 
dat betrokken wordt van leveranciers in de regio van vestiging. 

Wel significante verschillen MKB versus GB 

Geen significante verschillen TRAD versus MOD 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Alleen voor het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf kunnen significante 
verschillen vastgesteld worden, met dien verstande dat het MKB in hogere mate ingebed is dan het 
grootbedrijf. De bedrijven uit het MKB betrekken gemiddeld 1 0% tot 20% uit de eigen regio, terwijl 
het grootbedrijf 5% tot 10% betrekt. 
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6.2.2 Ingekochte produktonderdelen en -componenten betrokken uit de vestigingsregio. 

Naast leveranciers van grond- en hulpstoffen werden in het voorgaande ook leveranciers van 
produktonderdelen en -componenten onderscheiden. De mate waarin de verschillende grootteklas
sen werkzame personen vervlochten zijn met de eigen regio wordt in figuur 10 gelllustreerd. 

Figuur 10: 
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Regionaal ingekochte produktonderdelen en -componenten 
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Ongeveer 46% van de responderende bedrijven betrekt 10% of meer van de ingekochte produkton
derdelen en -componenten uit de regio Eindhoven. Ruim 17% van de bedrijven koopt meer dan 50% 
in de eigen vestigingsregio. In vergelijking met het percentage dat in de vorige paragraaf naar voren 
kwam (36%) is dit duidelijk hoger. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de regionale 
inbedding van de bedrijven wat de betreft de input onderdelen en componenten sterker is dan die 
van de grond- en hulpstoffen. 
De uitsplitsing naar grootteklasse werkzame personen biedt voor twee categorieën opmerkelijke 
resultaten: 

Bijna 53% van de bedrijven met meer dan 10 maar minder dan 20 werknemers kent een 
relatief sterke regionale inbedding; 
In iets sterke mate (ongeveer 59%) geldt dit voor de bedrijven in de grootteklasse 50 tot 100 
werknemers. 

Indien we de verdeling over de bedrijfskiassen bestuderen komen vooral de voedingsindustrie en de 
papier- en grafische industrie naar voren als bedrijfskiassen met een relatief sterke regionale 
inbedding. Respectievelijk 67% en 56% van de bedrijven in deze klassen koopt 1 Oo/o of meer in de 
eigen regio. Een zwakkere regionale binding komt naar voren voor de textiel-/kleding- en schoenin
dustrie en de chemische en kunststofverwerkende industrie, waar een omvangrijk deel van de 
ondernemingen niets uit de regio betrekt (resp. 43% en 39%). 

Tabel17: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het deel van de Ingekochte produktonderdelen 
en -componenten dat betrokken wordt van leveranciers In de regio van vestiging. 

Wel significante verschillen 

Geen significante verschillen MKB versus GB 
TRAD versus MOD 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Voor geen enkele van de onderschelden groepen bestaan er significante verschillen in de mate 
waarin zij produktonderdelen en -componenten uit de regio Eindhoven betrekken. 
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6.2.3 Ingekochte machines en gereedschappen betrokken uit de vestigingsregio. 

De laatste input waarvan de regionale inbedding bekeken wordt zijn de ingekochte machines en 
gereedschappen. Gezien het feit dat de aanwezigheid van machlneproducenten, zeker in vergelijking 
met Duitsland, in Nederland betrekkelijk laag is wordt hier een geringe regionale inbedding verwacht. 
In figuur 11 worden uitspraken gedaan over de regionale inbedding gesplitst naar grootteklasse 
werkzame personen. 
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Regionaal ingekochte machines en gereedschappen naar 
grootteklasse werkzame personen. 

De hierboven uitgesproken verwachting wordt slechts voor een deel bevestigd. Weliswaar is het 
percentage bedrijven dat 0% uit de eigen regio betrekt, met andere woorden meer buiten de regio 
haalt, het hoogst van de drie onderscheiden inputs. Daar staat tegenover dat desondanks bijna 43% 
van de bedrijven te kennen geeft meer dan 10% van de machines en gereedschappen te betrekken 
van regionale leveranciers. Ongeveer 15% betrekt zelfs 50% of meer uit de eigen regio. Deze 
regionale betrokkenheid wordt vooral veroorzaakt door het midden- en kleinbedrijf. Met name de 
bijdrage van de bedrijven uit de grootteklassen 10 tot 20 werknemers en 20 tot 50 personeelsleden 
springt in dit kader in het oog. Ongeveer de helft van alle bedrijven in deze categorieën betrekt 10% 
of meer van de ingekochte machines en gereedschappen van regionale leveranciers. 
Wat betreft de uitsplitsting naar bedrijfskiassen komt naar voren dat de voedingsindustrie, de 
chemische en kunststofverwerkende industrie en de metaalindustrie een relatief sterke regionale 
inbedding te zien geven. Ongeveer 50% van de bedrijven in deze drie bedrijfskiassen koopt 10% of 
meer in de eigen regio. De textiel-/kleding- en schoenindustrie en de papier- en grafische industrie 
kopen het grootste deel van deze input buiten de eigen regio. 

Tabel18: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het deel van de Ingekochte machines en 
gereedschappen dat betrokken wordt van leveranciers In de regio van vestiging. 

Wel significante verschillen MKB versus GB 

Geen significante verschillen TRAD versus MOD 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Alleen het onderscheid tussen het midden- en kleinbedrijf aan de ene kant en het grootbedrijf aan de 
andere kant levert een significant verschil. Het MKB blijkt in hogere mate op de eigen regio 
betrokken dan het grootbedrijf. 

c Oerlemans & Meeus, 1993 25 



6.3 De regionale inbedding van outputrelaties. 

Ook ten aanzien van de afzetrelaties van de bedrijven kan gekeken worden naar de mate waarin de 
rasponderende bedrijven betrokken zijn op de eigen regio. Uit eerder onderzoek14 is gebleken dat 
er een vrij sterke samenhang bestaat tussen de omvang van de onderneming en de mate van 
regionale inbedding. In het algemeen bleek daaruit dat groter bedrijven minder in de eigen regio 
afzetten. Met andere woorden, de regio is vooral voor het MKB een relevant afzetgebied. In 
deelrapport I is reeds kort ingegaan op de mate van regionale afzet. In tabel 19 worden de 
belangrijkste gegevens samengevat. 

Tabel19: De regionale afzet van de industrie naar grootteklasse werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen % omzet afgezet in regio Eindhoven 

< 20% 20-40% 40-60% ~ 60% 

< 10 wp. 27,3% 6,8% 13,6% 52,3% 
10 tot 20 wp. 33,3% 20,8% 16,7% 29,2% 
20 tot 50 wp. 54,8% 19,0% 19,0% 7,1% 
50 tot 100 wp. n,4% 16,1% 0,0% 6,5% 
~ 100 wp. 92,3% 2,6% 2,6% 2,6% 

Totaal 54,4% 13,2% 11,3% 21,1% 

Onder regionale afzet wordt in dit verband verstaan de omzet die een een straal van 20 km. rond de 
vestigingsplaats van het rasponderende bedrijf wordt gerealiseerd. Ruim 54% van de bedrijven zet 
minder dan 20% van de omzet in de regio af. Ongeveer 32% van de bedrijven kent een regionale 
afzetquote van 40% of meer. Zo'n 10% is nagenoeg volledig regionaal georiënteerd. Een en ander 
betekent dat de regionale inbedding van de industrie in Zuidoost-Brabant qua afzet aanzienlijk 
genoemd mag worden. Verder wordt duidelijk dat er een samenhang bestaat tussen de personele 
omvang van de onderneming en de mate van regionale afzet Hoe kleiner de industriële onderne
ming, hoe groter het aandeel van de regionale afzet In de totale omzet. Met andere woorden, de 
regio is vooral voor het MKB een relevant afzetgebied. 

Figuur 12: Verdeling van de regionale afzet naar bedrijfsklasse. 

De regionale Inbedding van een aantal bedrijfskiassen komt in de figuur duidelijk naar voren. De 
volgende bedrijfskiassen blijken 40% of meer in de eigen regio te realiseren: 

14 

Hout- en bouwmaterialenindustrie (47,3%); 

J. Dagevos, L. Oerlemans e.a., 'Grensoverschrijdend perspectief: Een kennismakingtussen en methet Midden-Brabantse 
en Kempense bedrijfsleven', Economisch Instituut Tilburg, Tilburg, 1992, p. 60. 
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Papier- en grafische industrie (40%); 
Metaalindustrie (36,6%). 

Daarentegen zijn er ook een aantal bedrijfskiassen die gekenmerkt worden door een geringe 
regionale inbedding. Het gaat dan om bedrijfskiassen die minder dan 20% in de eigen regio afzetten: 

Voedingsindustrie (79% van de bedrijven in deze bedrijfsklasse); 
Textiel-/kleding- en schoenindustrie (69%); 
Chemische en kunststofverwerkende industrie (60%); 
Overige industrie (61 %). 

Vervolgens is voor de inmiddels bekende groepen nagegaan of zij verschillen met betrekking tot de 
mate waarin een deel van de afzet in de eigen regio wordt gerealiseerd. 

Tabel20: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot het deel van de afzet dat in de regio van 
vestiging wordt gerealiseerd. 

Wel significante verschillen MKB versus GB 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 

Geen significante verschilten TRAD versus MOD 
PROC versus PROD 

Het Industriële midden- en kleinbedrijf blijkt qua afzet duidelijk sterker op de regio betrokken dan 
bedrijven behorende tot het grootbedrijf. Het MKB zet gemiddeld 20% tot 40% in de eigen vesti
gingsregio af, terwijl het grootbedrijf minder dan 20% daar behaalt. Ook tussen innoverende en niet
innoverende bedrijven blijkt een significant verschil te bestaan, met dien verstande dat de niet
innoverende ondernemingen een groter deel van hun omzet in de eigen regio behalen. 

7. Afhankelijkheid van resources. 

7.1 Inleiding. 

In paragraaf 3 werd duidelijk gemaakt dat de verschillende actoren beschikken over resources of 
hulpbronnen. Via het aangaan van economische relaties worden de mogelijkheden voor de 
voorziening van de benodigde relatief schaarse hulpbronnen of produktiefactoren gerealiseerd. 
Keerzijde van het aangaan van deze relaties ter voorziening van hulpbronnen is het ontstaan van 
afhankelijkheid. 

7.2 Vervangbaarheid van leveranciers van grond- en hulpstoffen. 

In tabel 21 wordt de afhankelijkheid van de rasponderende bedrijven van hun leveranciers van 
grond- en hulpstoffen in cijfers tot uitdrukking gebracht, waarbij de bedrijven zijn uitgesplitst naar 
grootteklasse werkzame personen. 
Ongeveer 31% van alle bedrijven met leveranciers van grond- en hulpstoffen (n = 175) denkt dat het 
makkelijk mogelijk is om relaties aan te gaan met andere leveranciers als vervanging van de 
bestaande leveranciers. Bijna 38% is van mening dat niet makkelijk of moeilijk is, terwijl ruim 31% 
denkt dat het moeilijk is de bestaande leveranciers te vervangen. 
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Tabel21: De mate waarin bestaande leveranciers van grond- en hulpstoHen kunnen worden vervangen naar 
grootteklasse werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen Mate van vervangbaarheid 

makkelijk niet makkelijk/ moeilijk 
niet moeilijk 

< 10wp 39.4% 36,4% 24,2% 
10 tot 20 wp 42,9% 35,7% 21,4% 
20 tot 50 wp 39,5% 34,2% 26,3% 
50 tot 100 wp 9,7% 41,9% 48,4% 
::: 100 wp 16,1% 41,9% 41,9% 

Totaal 30,0% 37,7% 31,4% 

Tevens valt op dat er een samenhang bestaat tussen de personele omvang van de onderneming en 
de mate waarin bestaande leveranciers vervangen kunnen worden. Naarmate het bedrijf qua 
personele omvang groter wordt blijkt het moeilijker de bestaande leveranciers van grond- en 
hulpstoffen door andere te vervangen. Uitgesplitst naar bedrijfskiesse blijken bedrijven werkzaam in 
een aantal bedrijfskiassen bestaande leveranciers moeilijk te kunnen vervangen. Het gaat dan met 
name om: 

De voedingsindustrie; 
De textiel-/kleding- en schoenindustrie; 
De papier- en grafische industrie. 

Bedrijven werkzaam in de hout- en bouwmaterialenindustrie daarentegen zien weinig problemen 
deze hulpbronnen op een andere plaats te verkrijgen. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de afhankelijkheid van een leverancier deels bepaald 
wordt door de aard van het produkt dat wordt voortgebracht of de wijze waarop de goederen 
worden geproduceerd. Het gaat, met andere woorden, dan vooral om een afhankelijkheid die 
technisch bepaald wordt. Indien we op deze wijze naar de vervangbaarheid van leveranciers van 
grond- en hulpstoffen kijken dan blijkt in de eerste plaats dat het vooral producenten van materialen 
zijn (bijv. chemische produkten. metalen, papier of granulaat) die bestaande relaties moeilijk kunnen 
vervangen. In de tweede plaats geldt hetzelfde voor ondernemingen die een proces of continue 
produktie kennen. 
Ten slotte wordt in deze paragraaf weer kort aandacht besteed aan de verschillen tussen een aantal 
groepen ten aanzien van de vervangbaarheid van leveranciers van grond- en hulpstoffen. 

Tabel22: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot de vervangbaarheid van leveranciers van grond
en hulpstoHen. 

Wel significante verschillen MKB versus GB 

Geen significante verschillen TRAD versus MOD 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Alleen tussen het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf bestaat er een duidelijk verschil. De 
grote bedrijven zijn moeilijker In staat bestaande leveranciers te vervangen. 

7.3. Vervangbaarheid van leveranciers van produktonderdelen en -componenten. 

In tabel 23 wordt, onderscheiden naar grootteklasse werkzame personen, bekeken in welke mate de 
bedrijven in staat zijn bestaande leveranciers voor produktonderdelen en -componenten te 
vervangen door andere leveranciers. Uit de cijfers komt naar voren dat ongeveer een kwart van de 
bedrijven denkt dat de bestaande relaties moeilijk te vervangen zijn. lets meer dan 30% denkt dat 
vervanging relatief eenvoudig is, terwijl ongeveer 44% van de respondenten (n= 127) een neutrale . 
positie inneemt. 
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Tabel23: De mate waarin bestaande leveranciers van produktonderdelen en -componenten kunnen worden 
vervangen naar grootteklasse werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen Mate van vervangbaarheid 

makkelijk niet makkelijk/ moeilijk 
niet moeilijk 

< 10 wp 47,6% 47,6% 4,8% 
10 tot 20 wp 41,2% 29,4% 29,4% 
20 tot 50 wp 32,1% 46,4% 21,4% 
50 tot 100 wp 17,6% 58,8% 23,5% 
1!: 100 wp 14,8% 48,1% 37,0% 

Totaal 31,5% 44,1% 24,4% 

Ten opzichte van de in de vorige paragraaf gepresenteerde cijfers is het percentage bedrijven ge
daald dat het moeilijk acht andere leveranciers te vinden, terwijl het percentage bedrijven in de 
middelste categorie hoger is. Kennelijk zijn bedrijven meer afhankelijk van leveranciers van grond- en 
hulpstoffen dan van leveranciers van produktonderdelen en -componenten. Desalniettemin is hier 
eenzelfde verschijnsel waar te nemen als in de vorige paragraaf. Kleinere bedrijven denken makkelij
ker in staat te zijn een leverancier te vervangen dan de grotere bedrijven. 
Onderscheiden naar bedrijfsklasse blijken bedrijven werkzaam in de voedingsindustrie en de textiel
/kleding- en schoenindustrie het moeilijk te vinden bestaande leveranciers te vervangen. Bedrijven 
actief in de hout-/bouwmaterialenindustrie en in de papier- en grafische industrie blijken hier duidelijk 
minder moeite mee te hebben. 

Tabel24: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot de vervangbaarheid van leveranciers van 
produktonderdelen en -componenten. 

Wel significante verschillen MKB versus GB 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 

Geen significante verschillen TRAD versus MOD 
PROC versus PROD 

Voor twee van de vier onderscheiden groepen bestaan er significante verschillen met betrekking tot 
de mogelijkheid tot vervanging van bestaande leveranciers van produktonderdelen en -componenten. 
Zo blijken grote bedrijven meer moeite te hebben met de vervanging van dit soort leveranciers dan 
kleine bedrijven. Tevens blijkt dat innoverende ondernemingen sterker afhankelijk zijn van bedrijven 
die dit type hulpbronnen leveren in vergelijking met bedrijven die de laatste vijf jaar geen innovaties 
hebben gerealiseerd. 

7.4 Vervangbaarheid van leveranciers van machines en gereedschappen. 

Tabel 25: De mate waarin bestaande leveranciers van machines en gereedschappen kunnen worden 
vervangen naar grootteklasse werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen Mate van vervangbaarheid 

makkelijk niet makkelijk/ moeilijk 
niet moeilijk 

< 10 wp 56,8% 37,8% 5,4% 
10 tot 20 wp 41,5% 34,1% 24,4% 
20 tot 50 wp 47,5% 37,5% 15,0% 
50 tot100 wp 14,8% 44,4% 40,7% 
1!: 100 wp 29,4% 38,2% 32,4% 

Totaal 39,7% 38,0% 22,3% 

Circa 22% van de bedrijven (n 179) is van mening dat bestaande leveranciers van machines en 
gereedschappen moeilijk vervangen kunnen worden. Ten opzichte van de andere onderscheiden 
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hulpbronnen is dit het laagste percentage. Daarnaast is bijna 40% van mening dat dit type leveran
ciers gemakkelijk vervangen kunnen worden. Ten opzichte van de andere inputs is dit het hoogste 
percentage. Kennelijk is de afhankelijkheid van machine- en gereedschappenleveranciers het minst 
sterk. Ook voor deze hulpbron blijkt er enige samenhang met de personele omvang van de 
onderneming. Grotere bedrijven hebben meer moeite bestaande leveranciers te vervangen door 
andere dan kleinere ondernemingen. De verschillen tussen MKB en grootbedrijf zijn echter niet 
dermate groot, dat gesproken mag worden van een significant verschil. 
Bedrijven werkzaam in een aantal bedrijfskiassen zijn van mening dat bestaande leveranciers moeilijk 
vervangbaar zijn. Het gaat dan om de volgende bedrijfsklassen: 

Voedingsindustrie; 
Textiel-/kleding- en schoenindustrie; 
Papier- en grafische industrie. 

De leveranciers van machines en gereedschappen voor de hout-/bouwmaterialenindustrie en de 
chemische en kunststofverwerkende industrie blijken gemakkelijk vervangbaar te zijn. Indien we de 
bedrijven onderscheiden naar de aard van het produkt dat zij voortbrengen en de wijze waarop het 
produkt wordt geproduceerd dan blijken bedrijven die materialen vervaardigen het meeste moeite te 
hebben met vervanging van bestaande leveranciers van machines en gereedschappen. Tevens komt 
naar voren dat ondernemingen die in serie fabriceren of een proces- of continu fabricage kennen, 
het moeilijk vinden bestaande leveranciers te vervangen. 

Tabel26: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot de vervangbaarheid van leveranciers van machi
nes en gereedschappen. 

Wel significante verschillen lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Geen significante verschillen MKB versus GB 
TRAD versus MOD 

Innoverende ondernemingen blijken meer afhankelijk te zijn van hun bestaande leveranciers van 
machines en gereedschappen dan niet-innoverende ondernemingen. Daarnaast blijken bedrijven die 
hoofdzakelijk procesinnovaties hebben het moeilijker te vinden bestaande leveranciers te vervangen 
dan bedrijven die hoofdzakelijk produktinnovaties hebben. 

8. Kennisoverdracht tussen economische actoren. 

8.1 Inleiding. 
In de nu volgende paragrafen wordt eerst stilgestaan bij de mate waarin de leveringen van 
ingekochte hulpbronnen gepaard gaan met informatie- en kennisoverdracht. Tevens komt aan de 
orde in hoeverre er overdracht van informatie en kennis plaatsvindt via de afzetkanalen van de 
rasponderende onderneming. 

8.2 Kennisoverdracht bij de levering van ingekochte hulpbronnen. 

8.2.1 Kennisoverdracht bij de levering van ingekochte grond- en hulpstoffen. 

In de enquête is de bedrijven de vraag voorgelegd hoe vaak de leveringen van ingekochte grond- en 
hulpstoffen gepaard gaan met kennisoverdracht zoals technische begeleiding bij gebruik, aanwijzin
gen enjof suggesties voor gebruik. In tabel 27 komt de kennisoverdracht die samengaat met de 
leveringen van deze hulpbron aan de orde gesplitst naar grootteklasse werkzame personen. 
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Tabel27: De mate van kennisoverdracht bij leveringen van grond- en hulpstoffen naar grootteklasse 
werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen soms regelmatig vaak 

< 10wp 64,7% 23,5% 11,8% 
10 tot 20 wp 64,3% 21,4% 14,3% 
20 tot 50 wp 56,4% 25,6% 17,9% 
50 tot 100 wp 48,4% 38,7% 12,9% 
~ 100wp 58,1% 29,0% 12,9% 

Totaal 58,8% 27,1% 14,1 

Ongeveer 14% van de bedrijven (n=177) geeft te kennen dat leveranties van grond- en hulpstoffen 
vaak gepaard gaan met kennisoverdracht. Ongeveer 27% geeft aan dat dit regelmatig het geval is, 
terwijl een kleine 60% aangeeft dat kennisoverdracht soms voorkomt. Wat deze hulpbron betreft blijkt 
de personele omvang er weinig toe te doen. Voor elke onderscheiden grootteklasse is de verdeling 
in grote lijnen hetzelfde. 
Indien we de mate van kennisoverdracht bij leveringen van grond- en hulpstoffen uitsplitsen naar 
bedrijfsklasse dan blijkt dat er tussen de bedrijfskiassen weinig verschillen bestaan. De leveringen 
aan alle bedrijfskiassen gaan ongeveer in gelijke mate gepaard met kennisoverdracht. 
Daarnaast blijkt dat met name leveranties aan producenten van samengestelde produkten en 
installaties en systemen gekenmerkt worden door een hoge mate van kennisoverdracht. Hetzelfde 
geldt voor bedrijven die een praeesfcontinu fabricage kennen. 

Tabel28: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot de mate van kennisoverdracht bij de levering van 
grond- en hulpstoffen. 

Wel significante verschillen lnnoveerders versus niet-innoveerders 

Geen significante verschillen MKB versus GB 
TRAD versus MOD 
PROC versus PROD 

Alleen tussen innoverende en niet-innoverende ondernemingen blijkt er een verschil te bestaan in 
frequentie van de kennisoverdracht. De leveringen van grond- en hulpstoffen aan innoveerders 
blijken vaker met de overdracht van kennis gepaard te gaan, dan die aan de niet-innoverende 
onderneming. 

8.2.2 Kennisoverdracht bij de levering van ingekochte produktonderdelen en -componenten. 

Uit de onderstaande tabel blijkt dat bijna 24% van de bedrijven (n = 127) te kennen geeft dat 
leveranties van produktonderdelen en -componenten samen gaan met de overdracht van technische 
begeleiding bij het gebruik en aanwijzingen enjof suggesties voor gebruik. Ongeveer 31% van de 
ondernemingen zegt dat dit regelmatig gebeurt, terwijl bijna 46% aan geeft dat dit slechts 'soms' het 
geval is. 
In vergelijking met de percentages die in de vorige paragraaf genoemd werden, blijkt de kennisin
tensiteit van de onderdelen- en componentenleveringen aanzienlijk hoger. 

Tabel29: De mate van kennisoverdracht bij leveringen van produktonderdelen en -componenten naar 
grootteklasse werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen soms regelmatig vaak 

< 10wp 57,1% 33,3% 9,5% 
10 tot 20 wp 55,9% 29,4% 14,7% 
20 tot 50wp 39,3% 32,1% 28,6% 
50 tot 100 wp 41,2% 35,3% 23,5% 
~ 100 wp 33,3% 25,9% 40,7% 

Totaal 45,7% 30,7% 23,6 
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Bovendien zijn er duidelijke verschillen tussen de onderscheiden grootteklassen werkzame personen. 
Zo zegt 9,5% van de bedrijven met minder dan 10 werknemers dat leveringen vaak samengaan met 
overdracht van kennis. Voor bedrijven met 100 of meer personeelsleden is datzelfde percentage 
opgelopen tot bijna 41%. 
Onderscheiden naar bedrijfsklasse blijken er, met uitzondering van twee bedrijfsklassen, tussen de 
verschillende branches weinig verschillen te bestaan. Een groot deel (42,9%) van de bedrijven actief 
In de textiel-/kleding- en schoenindustrie zegt dat er vaak sprake Is van overdracht van kennis. Bij 
bedrijven uit de hout- en bouwmaterialen is juist het omgekeerde het geval. Slechts 5,6% van de 
bedrijven zegt dat er vaak overdracht plaatsvindt. 
Onderscheiden naar het aard van het produkt dat wordt voortgebracht blijkt dat met name bij 
bedrijven die samengestelde produkten maken er vaak sprake Is van kennisoverdracht bij de levering 
van produktonderdelen en -componenten. Indien we de produktiewijze aan een nader onderzoek 
onderwerpen dan blijken vooralleveringen aan bedrijven met grootserie/massafabricage en 
proces/continufabricage een hoge kennisintensiteit te hebben. 
Tenslotte wordt in deze paragraaf kort stilgestaan bij de verschillen in frequentie van kennisover
dracht voor de reeds bekende groepen. In tabel 30 staan de resultaten van onze analyses. 

Tabel30: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot de mate van kennisoverdracht bij de levering van 
produktonderdelen en -componenten. 

Wel significante verschillen 

Geen significante verschillen 

MKB versus GB 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 

versus MOD 
versus PROD 

Er blijken significante verschillen te bestaan voor aan de ene kant het onderscheid tussen midden
en kleinbedrijf en het grootbedrijf. en aan de andere kant tussen innoverende en niet-innoverende 
bedrijven. Zo blijkt dat leveringen aan het grootbedrijf duidelijk vaker verbonden zijn met overdracht 
van kennis, dan leveringen aan het MKB. Bovendien blijken de relaties van innoveerder kennisinten
slever te zijn, dan die van de niet-innoverende ondernemingen. 

8.2.3 Kennisoverdracht bij de levering van ingekochte machines en gereedschappen. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de frequentie van kennisoverdracht bij de levering van 
ingekochte machines en gereedschappen het hoogste is vergelijking met de in dit onderzoek 
onderscheiden hulpbronnen. Immers, de introductie van een nieuwe machine of het in gebruik 
nemen van nieuwe gereedschappen betekent voor veel bedrijven dat zij nieuwe of vernieuwde 
'embodied technology' binnen de bedrijfsmuren halen. Voor een efficiënt gebruik van deze duurzame 
produktiemiddelen is kennis over gebruik en mogelijkheden van de middelen nodig. Deze overdracht 
zal vaak plaatsvinden tussen de machineleverancier en de gebruiker. In tabel 31 wordt uitgesplitst 
naar grootteklasse werkzame personen beschreven of deze verwachting uitkomt. 

Tabel31: De mate van kennisoverdracht bij leveringen van machines en gereedschappen naar grootteklasse 
werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen soms regelmatig vaak 

< 10wp 29,7% 40,5% 29,7% 
10 tot 20 wp 31,7% 34,1% 34,1% 
20 tot 50 wp 20,0% 30,0% 50,0% 
50 tot 100 wp 18,5% 29,6% 51,9% 
?.: 100 wp 17,6% 26,5% 55,9% 

Totaal 24,0% 32,4% 43,6% 

Een kleine 44% van de responderende bedrijven (n=179) zegt dat leveringen van machines en 
gereedschappen 'vaak' vergezeld gaan met kennisoverdracht. Daarnaast zegt iets meer dan 32% dat 
dit 'regelmatig' het geval is. Ongeveer een kwart van de bedrijven geeft aan dat kennisoverdracht 
'soms' voor komt Hoewel er geen duidelijke onderscheid bestaat tussen het midden- en kleinbedrijf 
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en het grootbedrijf, kunnen de bedrijven in twee groepen worden onderscheiden. Enerzijds zijn dat 
de bedrijven met minder dan 20 werknemers. Ongeveer 30% van deze groep bedrijven zegt dat er 
vaak sprake is van kennisoverdracht. De tweede groep bestaat, anderzijds, uit bedrijven met 20 
personeelsleden of meer. Gemiddeld zegt 50% van deze bedrijven dat er vaak sprake Is van kennis 
overdracht bij de levering van machines en gereedschappen. In vergelijking met de cijfers die in de 
twee voorgaande paragrafen zijn behandeld blijkt duidelijk de hogere kennisintensiteit van de 
leveringen van machines en gereedschappen. 
Tussen de bedrijfskiassen blijken, met uitzondering van de textiel-/kleding- en schoenindustrie en de 
papier- en grafische industrie, slechts geringe verschillen te bestaan. Ruim 60% van de bedrijven in 
deze bedrijfskiassen geeft aan dat leveringen vaak samengaan met kennisoverdracht. 
Onderscheiden naar de aard van het voortgebrachte produkt komt naar voren dat vooral bedrijven 
die samengestelde produkten vervaardigen en ondernemingen die installaties en systemen maken 
zeggen dat de leveringen van machines en gereedschappen kennisintensief zijn. Hetzelfde geldt voor 
ondernemingen die een produktiestructuur hebben die gekarakteriseerd kan worden als serieproduk
tie en grootserie-jmassaproduktie. 

Tabel32: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot de frequentie van kennisoverdracht bij de 
levering van machines en gereedschappen. 

Wel significante verschillen lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Geen significante verschillen MKB versus GB 
TRAD versus MOD 

Wederom blijkt er een significant onderscheid tussen innoveerder en niet-innoveerders. De relaties 
van de innoveerder met hun leveranciers van machines en gereedschappen blijken duidelijk 
kennisintensiever te zijn dan de relaties van de niet-innoverende onderneming. Bovendien blijkt dat 
bedrijven die in de afgelopen vijf jaar vooral procesinnovaties hebben gerealiseerd kennisintensievere 
relaties te hebben met hun machineleveranciers dan bedrijven die hoofdzakelijk produktinnovaties tot 
stand brachten. 

8.3 Kennisoverdracht bij de levering van verkochte eindprodukten. 

In de vorige paragrafen stond kennisoverdracht bij de levering van ingekochte hulpbronnen centraal. 
De onderneming werd daar met name gezien als ontvanger danwel vrager van informatie enjof 
kennis. Nu richten we onze aandacht op de onderneming als aanbieder van goederen. Ook hier 
stellen we de vraag of deze stroom van (eind)produkten vergezeld gaat met een of andere vorm van 
informatie- dan wel kennisoverdracht In eerste instantie wordt gekeken of er een samenhang bestaat 
tussen de (personele) omvang van de onderneming en de mate waarin leveringen van die onderne
mingen ook kennisoverdracht inhouden. In tabel 33 staan de resultaten. 

Tabel33: De mate van kennisoverdracht bij leveringen van verkochte (eind)produkten naar grootteklasse 
werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen soms regelmatig vaak 

< 10wp 59,5% 26,2% 14,3% 
10 tot 20 wp 50,0% 22,9% 27,1% 
20 tot 50 wp 40,5% 28,6% 31,0% 
50 tot 100 wp 41,9% 32,3% 25,8% 
~ 100 wp 43,6% 25,6% 30,8% 

Totaal 47,5% 26,7% 25,7% 

Ruim een kwart van de ondernemingen (n=202) geeft te kennen dat leveringen van (eind)produkten 
vaak samengaat met een of andere vorm van overdracht van kennis. Eveneens ongeveer een kwart 
van de onderneming zegt dat dit 'regelmatig' aan de hand is, terwijl bijna de helft van de onderne
ming zegt dat dit 'soms' het geval is. Tussen de verschillende grootteklassen werkzame personen 
bestaan, met uitzondering van de bedrijven met minder dan 10 werknemers, weinig opvallende 
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verschillen. De verdeling van de bedrijven over de antwoordcategorieën komt het sterkst overeen 
met de gevonden verdeling bij de levering van ingekochte produktonderdelen en -componenten. 
Men zou zich vervolgens de vraag kunnen stellen of de aard van het voortgebrachte produkt dan wel 
de wijze waarop het produkt gemaakt wordt wellicht van invloed is op de mate van kennisover
dracht. Indien we de typeringen van de (eind)produkten bekijken dan blijkt dat met name bedrijven 
die samengestelde produkten (bijv. computers, machines, motoren, meubels, huishoudelijke 
apparatuur) voortbrengen, deze leveringen aan afnemers vergezeld laten gaan met technische 
begeleiding bij gebruik enjof suggesties voor gebruik. Hetzelfde geldt voor producenten van 
installaties en systemen. De leveringen van producenten van materialen en enkelvoudige produkten 
kennen een relatief lage kennisintensiteit 
Gesplitst naar de typering van de produktiestructuur van de ondernemingen blijkt dat: 

producenten met een enkelstuks- of kleinseriefabricage hun leveringen relatief vaak gepaard 
laten gaan met overdracht van informatie dan wel kennis; 
het tegenovergestelde blijkt voor bedrijven van wie de produktiestructuur getypeerd kan 
worden als procesjcontinue fabricage. Ruim 35% van deze bedrijven zegt dat leveringen 
nooit samen gaan met enige vorm van kennisoverdracht. 

Uitgesplitst naar bedrijfskiassen blijken er grote verschillen te bestaan. De bedrijfskiassen voedingsin
dustrie, de textiel-/kleding-/schoenindustrie, de papier- en grafische Industrie en de chemische en 
kunststofverwerkende industrie blijken te worden gekenmerkt door een relatief lage kennisintensiteit 
van de afzetrelaties. De metaalindustrie en de overige industrie hebben daarentegen juist een hoge 
kennisintensiteit van de afzetrelaties. 
Vervolgens is gekeken of er voor de reeds bekende groepen significante verschillen te ontdekken 
zijn. Tabel 34 geeft een inzicht in de analyseresultaten. 

Tabel34: Verschillen tussen de groepen met betrekking tot de mate van kennisoverdracht bij de levering van 
(eind)produkten aan afnemers. 

Wel significante verschillen TRAD versus MOD 
lnnoveerders versus niet-innoveerders 
PROC versus PROD 

Geen significante verschillen MKB versus GB 

Op de tabel kan de volgende toelichting gegeven worden: 
Leveringen van (eind)produkten van bedrijven werkzaam in de 'moderne' industrie blijken 
een grotere kennisintensiteit te bezitten dan leveringen van ondernemingen actief in de 
zogenaamde 'traditionele' industrie; 
De leveringen aan afnemers door innoverende bedrijven blijken kennisintensiever dan de 
leveringen van niet-innoverende bedrijven; 
Bedrijven die hoofdzakelijk produktinnovaties voortbrengen blijken hun leveringen duidelijk 
vaker te begeleiden met informatie- en kennisoverdracht dan bedrijven die hoofdzakelijk 
procesinnovaties realiseren. 
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9. De belangrijkste resultaten samengevat. 

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van de onderwerpen die in deelrapport IVa aan 
de orde zijn gekomen kort samengevat. 

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 gepresen
teerd. 

Leveranciers van grond- en hulpstoffen 

o/o bedrijven met 
relatie (87,2%) 

Gemiddeld aantal 
relaties (23) 

! 

Regionale inbedding 
36% >10% 

Vervangbaarheid 
(31,4% 'moeilijk') 

!Gemiddeld kosten- I Kennisoverdracht 
~deel (32%) i (14,1% 'vaak') 

Figuur 13: Enkele eigenschappen van de economische 
relaties met leveranciers van grond- en hulpstof
fen. 

Ruim 87% van de bedrijven heeft een dergelijke relatie, waarbij er gemiddeld per onderne
ming 23 leveranciers bestaan. De kosten van grond- en hulpstoffen rnaken gemiddeld 32% 
van de totale jaarlijkse 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. Ongeveer 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 lnnoveerders gaat vaker gepaard met kennisoverdracht. 
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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 aantal leveranciers van grond- en hulpstoffen in 
vergelijking met het grootbedrijf; 
Het MKB is met betrekking tot deze Input in hogere mate op de eigen regio betrok
ken dan het grootbedrijf; 
De leveranciers van het MKB blijken minder afhankelijk te zijn van dit type leveran
ciers. 

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 

o/o bedrijven met 
relatie {62,6%) 

~. G. emiddel .. d aantal 
relaties {29) 

-----' 

Gemiddeld kosten
aandeel (14,5%) 

Figuur 14: 

Regionale inbedding 
i(40% >10%) 
I 

i Vervangbaarheld 
i {24% 'moeilijk') 

Kennisoverdracht 
(23,6% 'vaak? 

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 
produktonderdelen 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 worden: 

lnnoveerders blijken duidelijk meer van dit type leveranciers te hebben dan de niet
innoveerders; 
lnnoveerders offeren een duidelijk hoger deel van hun kosten op aan ingekochte 
produktonderdelen 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 
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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 

% bedrijven met 
relatle (87,7%) 

Gemiddeld aantal 
relaties (8) 

Gemiddeld kosten· 
aandeel (10,0%) 

Figuur 15: 

Regionale inbedding 
.(43% >10%) 

1 vervangb~heid--~ 
1 (22% 'moeilijk') · 

Kennisoverdracht 
(43,6% 'vaak, 

Enkele eigenschappen van de economische 
relaties met leveranciers van machines en gereed
schappen. 

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 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 onderne
mingen 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 leveran
ciers van machines en gereedschappen; 
De relaties van innoveerdersmet 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; 
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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 kennisinfrastruc
tuur: 

Figuur 16: Het aandeel bedrijven met relaties met intermedi
aire organisaties waarvan kennis en informatie 
betroken wordt. 

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

De Technische Universiteit Eindhoven, TNO, commerciële adviesburo's en andere 
onderwijsinstellingen 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; 
Innoverende ondernemingen blijken in het algemeen meer gebruik te maken van de 
kennisinfrastructuur dan niet-innoverende bedrijven. Vooral de Technische Universi
teit 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 eigenschap
pen van de relaties die de responderende 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. 

Figuur 17: 

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

Belangrijkste afzetrelaties: 
Gebruikers industrie (66%) 

Aantal afnemers 
(51% mlnder dan 60) 

Regionale Inbedding.·[] 
(32% meer dan 40%) 

.... . 

lKennisov~dracht 
(25,7% 'vaak) 

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

Ook hier kunnen een aantal verschilten 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 
grootbed rijf; 

Aan het slot van dit deel over industriële netwerken in Zuidoost-Brabant willen we enkele conclude
rende opmerkingen maken. Uit deel 111 van de MINT-rapportage blijkt dat samenwerking met 
toeleveranciers en afnemers voor een aantal bedrijven in deze regio een belangrijke strategische 
actie vormt. Hier ligt een duidelijke koppeling met hetgeen In deze rapportage gevonden is met 
betrekking tot de positieve houding ten opzichte van samenwerking, waarbij samenwerking met 
andere economische actoren vooral gezien wordt als de benutting van in de omgeving aanwezige 
resources. 
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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. Im
mers, een omvangrijk deel van de bedrijven geeft aan dat de bestaande leveranciers moeilijk vervan
gen 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 kennisoverdracht het meest belangrijk. 
Daarnaast blijken vooral innoverende bedrijven ingebed in een hechter economisch netwerk. Zowel 
in termen van afhankelijkheid als in de mate van kennisoverdracht blijken de relaties van lnnoveer
ders met leveranciers van ingekochte resources duidelijk andere karakteristieken te vertonen dan die 
van de niet-innoverende ondernemingen. Innovatie en netwerken blijken op het grond van het 
bovenstaande twee verschijnselen die op elkaar betrokken zijn. In deelrapport IVb wordt hierop 
verder ingegaan. 
De vanuit het Ministerie van Economische Zaken zo vaak gepropageerde clusterbenadering lijkt op 
grond hiervan in deze regio een goede bodem te krijgen. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden 
dat de bindingen tussen bedrijven van meer betekenis lijkt dan de bindingen met de zogenaamde 
kennisinfrastructuur. De koppelingen tussen wetenschap, techniek en markt zoals die gebruikt 
worden in het model van Callon15 blijken het sterkst in de marktpool en duidelijk zwakker tussen de 
marktpool en de techniekpooL 
Er dienen echter nog wel enkele beleidsmatige kanttekeningen gemaakt te worden. Als economische 
netwerkrelaties moeilijk vervangbaar zijn en sterk regionaal ingebed dan is het de vraag of en in 
hoeverre bij een lage innovativiteit in de keten deze netwerkrelaties kunnen worden omgevormd tot 
hoog innovatieve relaties. Wij vermoeden dat het verhogen van innovativiteit in de bedrijfskolom een 
zaak van lange adem zal zijn. Wat daarbij beleidsmatig wellicht het meest voor de hand ligt is om 
juist de nu zwak aan de verticale ketens verbonden economische actoren te gebruiken als ingang 
om de bedrijfskolom innovatiever te maken. Onze analyses wijzen erop dat de verbinding tussen de 
kennisinfrastructuur en het bedrijfsleven het zwakst is en derhalve kunnen worden beschouwd als 
een nieuw kanaal om innovatieve kennis te transfereren naar de bedrjjfskolom. Geconstateerd mag 
worden dat in elk geval vanuit de TUE beleidsmatig stappen worden ondernomen om de binding met 
het regionale MKB te versterken. 

15 Zie hiervoor: Meeus & Oerlemans, 'Economische prestaties van het industrieel MKB in Zuidoost-Brabant', deelrapport 
I van het MINT-project, Eindhoven, juni 1993, p. 4. 
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