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1. Inleiding. 
Voor U ligt deelrapport 11 van het project Midden- en kleinbedrijf, Innovatie, Netwerken en Technologiebe
leid (kortweg MINT). Dit projekt maakt deel uit van het onderzoeksproject "Naar een technisch
economische netwerkgemeenschap''. Dit onderzoeksproject is erop gericht het functioneren van een 
techno-economisch 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 Noord-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 van Zuidoost-Brabant en het techno-economisch netwerk. 

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

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

Deze vragen zullen in de paragrafen die hierna volgen van een antwoord worden voorzien. Voordat 
daadwerkelijk daarop wordt ingegaan, moet eerst het innovatiebegrip nader omschreven worden. 

3. Het innovatieproces. 
Over het begrip innovatie is reeds veel geschreven. Er is dan ook een groot aantal definities in omloop. 
Biemans2 citeert Zaltman, Duncan & Holbeck, die de definities van innovaties in drie groepen verdelen: 

definities die betrekking hebben op ontwikkelingsproces van een nieuw artefact; 
definities die betrekking hebben op het adoptieproces van een nieuw artefact; 
definities die betrekking hebben op het artefact zelf. 

Biemans zelf ziet innovatie als het resultaat van een ontwikkelingsproces: 'het innovatieproces is het 
geheel aan activiteiten die gericht zijn op de totstandkoming van innovaties'. Deze omschrijving vertoont 
veel overeenkomsten met die in de 'lnnovatienota': 'Een innovatie is de ontwikkeling en introductie van 
een nieuwe c.q. verbeterde produktenjdiensten of produktieprocessen'. Nieuw en verbeterd betekent 
in deze context nieuw voor het betreffende bedrijf. Met andere woorden, het proceskarakter van 
innovaties wordt in beide definities benadrukt. Wij sluiten ons in grote lijnen bij deze omschrijving aan, 
maar willen nog het volgende toevoegen. Aangezien het innovatieproces en innovaties zelf altijd met een 
bepaald doel worden ondernomen is de toevoeging 'die naar verwachting leiden tot verbeterde 
bedrijfsprestaties (meer afzet, lagere kosten, betere kwaliteit)', nodig. 
Het innovatieproces kan in de vorm van een input-throughput-output-model gegoten worden. Voor de 
volledigheid moet hier nog opgemerkt worden dat hetgeen hieronder volgt, een nadere uitwerking is van 
het concept 'innovatieproces' zoals dat in het algemene schema in deelrapportage 13 is gepresenteerd. 
Zoals in de onderstaande figuur te zien is staat geheellinks het blokje 'belemmeringen'. Het gaat hier 
om belemmeringen die tot gevolg hebben dat een bedrijf niet tot innovatie komt. Het gaat hier om een 
conditionerende variabele: indien een onderneming deze belemmeringen heeft zal het niet tot innovatie 

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

2 W.G. Biemans, 'Developing innovations within networks', 1989, p. 24. 

3 Zie hiervoor: M. Meeus & L. Oerlemans, 'Economische Prestaties van het Industrieel MKB in Zuidoost-Brabant', p.5. 

c Oerlemans & Meeus, 1993. 



komen, terwijl omgekeerd het ontbreken van deze belemmeringen een conditie is om tot innovatie te 
komen. 

Innovatie- Externe 
resources relaties 

I 

Motieven Innovatie- Innovatie- Innovatie-
f-- oriëntalle 1-- proces - rasuitaal 

I 

Strategie Subsidies 

Figuur 1: Schema van het innovatieproces. 

In het model is de innovatie-oriëntatie van een onderneming afhankelijk van de innovatiemotieven, de 
bedrijfsstrategie en de innovatieresources. Innovatie-oriëntatie kan worden omschreven als de 
verschillende accenten die worden gelegd door innoverende bedrijven. Zo heeft het ene bedrijf met name 
aandacht voor produktinnovatie en is een ander bedrijf meer procesgeorienteerd. Het achterliggende 
idee hierbij is dat de bedrijfsresultaten van een bedrijf onder meer samenhangen met de innovatie
oriëntatie van een bedrijf. In het model wordt de innovatie-oriëntatie onder meer aangestuurd door 
motieven. Het gaat hier om de innovatiestrategie van het bedrijf zelf (reactief of pro-actief), en de wijze 
waarop deze gevoed wordt (intern of extern). Immers, innovaties kunnen tot stand komen als gevolg van 
eisenjvragen uit de markt (extern) of als gevolg van bijvoorbeeld problemen in het produktieproces 
(intern). Daarnaast blijkt de innovatie-oriëntatie mede afhankelijk van de bedrijfsstrategie, die hiervoor 
reeds omschreven is. Zo mag verwacht worden dat een bedrijfsstrategie gericht op 'proces-innovatie' 
inderdaad deze innovatie-oriëntatie oplevert. Een strategie zoals 'bedrijfsimago' lijkt eerder een oriëntatie 
op produkt-innovatie op te leveren. 
Nu worden de mogelijkheden tot innovatie uiteraard bepaald door de in het bedrijf aanwezige middelen 
('de innovatie-resources'). Het gaat hier om zaken zoals de R&D-intensiteit of het opleidingsniveau van 
personeel. De innovatie-oriëntatie en 'subsidies' beïnvloeden samen met de 'externe innovatie relaties' 
het innovatieproces. Het innovatieproces wordt gedefinieerd als de wijze waarop een produkt- of een 
procesinnovatie tot stand komt. Aangezien het niet mogelijk het proces zelf te meten (hiervoor is immers 
een longitudinaal design nodig) moeten we ons behelpen met een aantal karakteristieken die het verloop 
van het innovatieproces indiceren. Hierbij kan gedacht worden aan: de mate van betrokkenheid van een 
aantal bedrijfsfuncties (verkoop, marketing of produktie); de probleemfasen in het innovatieproces; de 
opgetreden knel punten in het innovatieproces en de onderlinge afhankelijkheid van innovatie (bijvoorbeeld 
leiden produktinnovaties vaak tot procesinnovaties of omgekeerd). Tevens wordt het innovatieproces 
mede beïnvloedt door 'subsidies'. Het gaat hier om een aantal subsidieregelingen (INSTIR, TOK, PBTS) 
waarvan wordt aangenomen dat zij, indien van toepassing, het verloop van het innovatieproces op een 
gunstige wijze beïnvloeden in die zin dat zij mogelijke knelpunten verminderen dan wel wegnemen. 
Tenslotte is het innovatieproces afhankelijk van 'externe innovatie relaties'. Het gaat hier om de vraag 
of actoren buiten de eigen onderneming belangrijke invloed hebben gehad op de totstandkoming van 
innovatie binnen het bedrijf. Men kan dan denken aan belangrijke klanten, leveranciers van grond- en 
hulpstoffen, onderdelen, componenten of machines, concurrenten of zogenaamde intermediaire 
kennisleveranciers (zoals onderwijsinstellingen, TNO of Innovatie Centra). 
De hiervoor genoemde afhankelijke variabelen leiden tot een bepaald innovatieresultaat, Dit resultaat kan 
in meerdere termen benoemd worden. Men kan dan denken aan de bijdrage van innovaties aan de 
bedrijfsresultaten (verhoging winst of omzet, verlaging kostprijs); de mate waarin het huidige 
produktenpakket bestaat uit 'nieuwe' produkten en de aard van de innovaties (incrementeel of radicaal). 

c Oerlemans & Meeus, 1993. 2 



4. Enkele opmerkingen over definities en tabelindelingen. 
Onderzoek en Ontwikkeling (R&D). 
Aan de geënquêteerde ondernemingen is een aantal vragen voorgelegd omtrent hun R&D-activiteiten. 
Onder R&D wordt in dit verband het volgende verstaan: 
Research (onderzoek): 
Creatieve, systematische activiteiten gericht op het vermeerderen van de wetenschappelijke kennis en 
het wetenschappelijke inzicht. Dit kan worden onderscheiden in: 
a. fundamenteel onderzoek, dat niet in de eerste plaats gericht is op de oplossing van een 

praktisch probleem; 
b. toegepast onderzoek, dat bewust gericht is op de oplossing van een specifiek, praktisch 

probleem. 
Development (ontwikkeling): 
creatieve, systematische activiteiten, die erop gericht zijn de resultaten van de research te gebruiken 
om nieuwe of aanzienlijk verbeterde materialen, produkten enjof diensten voon te brengen, alsmede 
nieuwe of aanzienlijk verbeterde toepassingsmogelijkheden aan processen of systemen tot stand te 
brengen. 

Vormen van R&D. 
In het onderzoek worden vier vormen van R&D onderscheiden: 
a. Formele R&D: de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden in de onderneming in een 

speciale afdeling verricht; 
b. Informele R&D: de onderneming verricht eigen R&D; deze vindt echter niet plaats in een aparte 

afdeling, maar wordt verricht in andere afdelingen van het bedrijf. Bijvoorbeeld de verkoopafde
ling die een nieuw produkt ontwikkelt; 

c. Uitbestede R&D: de R&D-activiteiten van de onderneming worden door anderen in opdracht 
van het bedrijf verricht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten die worden ondernomen door 
(universitaire) onderzoeksinstellingen; 

d. Enige R&D: hier gaat het om een combinatie van formele R&D enjof informele R&D enjof 
uitbestede R&D. 

Indeling in bedrijfsklassen. 
Om de vergelijkbaarheid van de gegevens te waarborgen is ervoor gekozen om te werken met een 
indeling op basis van de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) van het Centraal Buerau 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 : 

SBI-code aangeduid als: 

SBI-code 21, 22: de voedings- en genotmiddelen industrie Voedingsindustrie 
SBI-code 22-24: de textiel/confectie, schoen- en lederindustrie Textieljkledingjschoen 
SBI-code 25 en 32: hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie Hout/bouwmaterialen 
SB I-code 26 en 27: de papierwaren- en grafische industrie Papier /grafische ind. 
SBI-code 29 en 31: aardolie-, de chemische en kunststofindustrie Chemie/kunststoffen 
SBI-code 33 tot en met 37: de basismetaal, de metaalprodukten, machine
de electratechnische en transportmiddelen industrie 
SBI-code 38 en 39; overige industrie 

Metaalindustrie 
Overige industrie 

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

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 

c Oerlemans & Meeus, 1993. 3 



kleinbedrijf, bedrijven met minderdan 10 werknemers en het middenbedrijf ondernemingen met tenminste 
10 en ten hoogste 99 werknemers. Het grootbedrijf omvat bedrijven met 100 of meer werknemers. In 
de tabellen met betrekking tot de grootteklasse werkzame personen wordt de volgende indeling 
gehanteerd: 

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

Verschillen tussen groepen. 
Op verschillende plaatsen in de tekst worden twee groepen met elkaar vergeleken. Steeds als er in de 
tekst sprake Is van 'duidelijke', 'belangrijke' of 'aanzienlijke' verschillen wordt hiermee bedoeld dat de 
verschillen tussen de groepen statistisch significant zijn. De t-toets is hierbij gebruikt om te toetsen of 
de gemiddelden voor twee groepen van een interval of ratio geschaalde variabele als dan niet van elkaar 
verschillen. Indien de variabelen van ordinaal niveau zijn, wordt de zogenaamde Kruskai-Wallis toets 
gebruikt. 

5. lnnoveerders en niet-innoveerders. 
De analyses in dit deelrapport worden gestart met een eerste typering van de wel en niet innoverende 
bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant. Hiervoor is een splitsing gemaakt naar grootteklasse werkzame 
personen en bedrijfklasse. 

Tabel 1: Het percentage Innoverende ondernemingen naar grootteklasse werkzame personen en bedrijfsklasse. 

Grootteklasse Aandeel Bedrijfsklasse Aandeel 
werkzame personen innoveerders innoveerders 

< 10 wp. 45,5% Voedingsindustrie 78,9% 
10 tot 20 wp. 51,1% Text.jkled.jsch.ind. 56,3% 
20tot 50wp. 69,8% Houtjbouwmat. ind. 38,9% 
50 tot 100 wp. 93,5% Papier/grafische ind. 73,7% 
~ 100 wp. 89,7% Chemie /kunststof 66,7% 

Metaalindustrie 76,8% 
Overige industrie 60,0% 

Totaal 67,6% Totaal 67,2'% 

Ruim tweederde van de rasponderende ondernemingen zegt in de afgelopen vijf jaar één of meer 
innovaties te hebben gehad. Hierbij treden er duidelijke verschillen op naar grootteklasse werkzame 
personen en naar bedrijfsklasse. In het algemeen kan gesteld worden dat het percentage innoverende 
ondernemingen stijgt naarmate de personeelsomvang stijgt. Bedrijven met minder dan 20 werknemers 
blijven duidelijk achter ten opzichte van de grotere bedrijven. 
Uitgesplitst naar bedrijfskiassen blijken de textiel-/kleding-/schoenindustrie en de hout-/meubel
/bouwmaterialenindustrie een kleiner aandeel innoverende ondernemingen te hebben. Indien er een 
onderscheid gemaakt wordt tussen 'traditionele' (de eerste vier bedrijfskiassen in de tabel samengeno
men) en 'moderne' industrie (de overige bedrijfsklassen} dan blijkt dat de 'moderne' industrie een 
significant hoger aandeel innoverende bedrijven heeft4 • 

Verschillen tussen innoveerders en niet-innoveerders. 
Hiervoor is geconstateerd dat er per grootteklasse of per bedrijfsklasse steeds een relatief groot aantal 
niet-innoveerders bestaat. Men kan vervolgens de vraag stellen of er nog meer verschillen bestaan tussen 
bedrijven met en bedrijven zonder innovaties. In tabel 2 wordt dit voor een aantal zogenaamde 

4 Het onderscheid tussen 'traditioneel' en 'modem' berust niet op de gebruikte produktietechnologieën in deze 
bedrijfsklassen, maar op de veronderstelling dat de produlden van de bedrijfskiassen in de traditionele industrie zich 
in een latere fase van de produktlevenscyclus zouden bevinden. De hier beschreven resultaten vertonen grote 
overeenkomsten met resultaten uit andere onderzoeken (Kieinknecht, 1989; Oerlemans e.a., 1992). 

o Oerlemans & Meeus, 1993. 4 



bedrijfskenmerken gedaan. Per bedrijfskenmerkwordtaangegeven of beide groepen statistisch significant 
van elkaar verschillen. 
De tabel laat zich als volgt lezen: 

lnnoveerders zijn in vergelijking met niet-innoveerders in het algemeen vaker in de hogere 
omzetklassen te vinden; 
lnnoveerders hebben in het algemeen een hogere exportquote; 
Niet-innoveerders, daarentegen, zetten in het algemeen een hoger gedeelte van hun omzet in 
de regio Eindhoven af; 
I nnoveerders zijn vaker een onderdeel van een concern, terwijl niet-innoveerders vaker zelfstandig 
blijken te zijn; 
lnnoveerders hebben In het algemeen meer personeelsleden dan niet-innoveerders; 
I nnoveerders hebbenvaker een organisatiestructuurdie produktgericht is, terwijl niet-innoveerders 
vaker functioneel gericht blijken te zijn; 
lnnoveerders hebben een hoger percentage hoog-opgeleiden in dienst in vergelijking met niet
innoveerders. 
De verhouding tussen arbeidsjaren voor R&D en het totale aantal arbeidsjaren per onderneming 
(de R&D-intensiteit) is voor innoverende ondernemingen hoger in vergelijking met niet
innoverende ondernemingen. 

Tabel 2: lnnoveerders en niet-innovereerders; verschillen tussen bedrijfskenmerken. 

Bedrijfskenmerk Significant verschil innoveerders versus niet-innoveerders 

Ja Nee 

Leeftijd van het bedrijf ,. 
Omzetvolume 1992 * 
Aandeel inkoopwaarde in omzet ,. 
Exportquote ,. 
Lokale afzet * 
Netto bedrijfsresultaat * 
Status van de onderneming * 
Aantal werkzame personen 1992 * 
Type organisatie-structuur * 
Groei werkzame personen '87-'92 * 
Aandeel hoger opgeleiden * 
R&D-intensiteit * 

6. Het innovatieproces: inputs. 
In het onderzoek wordt voor de analyse het innovatieproces in drie delen gescheiden, te weten de inputs, 
de karakteristieken van het innovatieproces en de eventuele resultaten van de gepleegde innovaties. In 
deze en de volgende paragrafen worden deze delen achtereenvolgens besproken. In het 'input' -gedeelte 
gaat de aandacht uit naar de condities en motieven voor Innovaties en de R&D-inspanningen van 
ondernemingen in de Zuidoost-Brabantse industrie. In een vo~gende paragraaf gaan we in op een aantal 
zaken die het innovatieproces karakteriseren. Aan de orde komen o.a. de wijze en mate van produkt
en procesinnovaties; problemen bij het Innoveren en interne en externe invloeden op het lnnovatieproces. 
In een laatste paragraaf komen de resultaten van innovatie aan de orde. 

6.1. Belemmeringen voor het innovatieproces. 
Innovatieprocessen kunnen zich slechts voltrekken indien aan een aantal condities is voldaan. Men kan 
dan denken aan voldoende financiële middelen, voldoende tijd, voldoende geschoold personeel etc. In 
de enquête is aan alle respondenten de volgende vraag voorgelegd: Welke condities hebben in de 
afgelopen (vijf) jaren zodanige problemen opgeleverd dat zij het innovatieproces in uw onderneming 
hebben voorkomen of ernstig beperkt? In de betreffende vraag zijn zeven condities omschreven, waarbij 
voor een onderneming meerdere antwoorden van toepassing kunnen zijn. Dit leverde de volgende 
verdeling op: 

o Oerlemans & Meeus, 1993. 5 



Overzicht 1: Belemmlngen voor het innovatieproces in Industriële ondernemingen. 

Aard van de belemmering Frequentie 

geen beperkingen 48 
onvoldoende financiële middelen 64 
gebrek aan tijd 76 
gebrek aan vakbekwaam personeel 35 
geen signalen uit de markt 25 
marktonzekerheid 30 
tekortkomingen in technische kennisjknow how 26 
beperkingen door wet- en regelgeving 14 

Gebrek aan tijd en onvoldoende financiële middelen vormen de belangrijkste belemmeringen voor 
het komen tot innovatie-activiteiten. Een gebrek aan vakbekwaam personeel en marktonzekerheid 
vormen respectievelijk de derde en vierde belemmering. Daarnaast blijken 48 ondernemingen geen 
belemmeringen te ondervinden. 
Men zou vervolgens de vraag kunnen stellen in welke grootteklassen werkzame personen de 
verschillende belemmeringen het sterkst gevoeld worden. In de onderstaande tabel wordt een 
antwoord gegeven op deze vraag. De tabel kan als volgt gelezen worden. Bijvoorbeeld, ongeveer 
17% van de bedrijven met minder dan 10 personeelsleden heeft belemmeringen op het terrein van 
'beperkingen door wet- en regelgeving'. Aangezien de genoemde belemmering een aandeel in de 
hele onderzoekspopulatie heeft van 8,9%, is hier sprake van een duidelijke concentratie van deze 
belemmering in deze grootteklasse. De verdeling met betrekking tot de overige grootteklassen is: 

de grootteklasse 10 tot 20 werknemers scoort met 30,6% hoog op de belemmering 'geen 
signalen uit de markt'; 
ruim 50% van de bedrijven in de grootteklasse 20 tot 50 werkzame personen noemt de 
belemmering 'onvoldoende financiële middelen'; 
dezelfde grootteklasse heeft een hoog aandeel bedrijven met 'tijdgebrek' als een belangrij
ke belemmering voor innovatie. Een kwart van de bedrijven in deze grootteklasse ervaart 
'marktonzekerheid' als een belangrijke belemmering; 
bedrijven met 50 tot 100 werknemers scoren hoog op de belemmeringen 'tijdgebrek', 
'gebrek aan vakbekwaam personeel' en 'tekortkomingen in de technische kennis'; 
bedrijven met 100 werknemers en meer scoren hoog op de belemmeringen 'tekortko
mingen in technische kennis' en 'marktonzekerheid'. 

Tabel 3: Belemmeringen bij het komen tot Innovaties gesplitst naar grootteklasse werkzame personen. 

Aard van de belemmering Grootteklasse werkzame personen 

<10 10-20 20-50 50-100 :!:100 totaal 

onvoldoende financiële middelen 31,4% 41,7% 50,0% 38,1% 42,4% 40,8% 
tijdgebrek 40,0% 44,4% 59,4% 66,7% 39,4% 48,4% 
gebrek aan vakbekwaam personeel 17,1% 13,9% 21,9% 38,1% 27,3% 22,3% 
geen signalen uit de markt 14,3% 30,6% 9,4% 4,8% 15,2% 15,9% 
marktonzekerheid 11,4% 19,4% 25,0% 14,3% 24,2% 19,1% 
tekortkomingen in technische kennis/know how 2,9% 8,3% 18,8% 23,8% 33,3% 16,6% 
beperkingen door wet- en regelgeving 17,1% 2,8% 9,4% 4,8% 9,1% 8,9% 

Er is ook nog gekeken naar verschillen tussen produkt- en procesinnoveerders met betrekking tot de 
belemmeringen voor het komen tot innovatie. Er konden echter geen significante verschillen vast
gesteld worden. 
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6.2. Een R&D-profiel van de responderende bedrijven. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vorm en de mate waarin de rasponderende ondernemingen 
R&D-activiteiten ondernemen. 

Tabel 4: Aard van de R&.D gesplitst naar grootteklasse werkzame personen. 

Grootteklasse werkzame personen Eigen R&[).. Informele Externe Enige 
afdeling R&D R&D R&D 

minder dan 10 4,5% 6,8% 15,9% 22,7% 
10 tot 20 wp 14,6% 10,4% 16,7% 29,2% 
20tot 50wp 25,6% 20,9% 46,5% 62,8% 
50 tot 100 wp 48,4% 38,7% 58,1% 83,9% 
100 en meer 71,8% 33,3% 64,1% 92,3% 

Totaal 30,7% 20,5% 38,0% 55,1 o/o 

Ruim 55% van alle reponderende Zuidoost-Brabantse bedrijven verricht enige vorm van R&D. 
Duidelijk is dat dit percentage toeneemt met de bedrijfsomvang. Van de bedrijven met minder dan 10 
werknemers zegt bijna 23% enige R&D-activiteit te ontwikkelen, van de bedrijven met meer dan 100 
werkzame personen meer dan 92%. 
Ruim 30% van de respondenten zegt te beschikken over een eigen R&D-afdeling. Informele R&D
activiteiten worden door 20,5% ondernomen, terwijl 38% van de bedrijven (een deel van de) R&D
activiteiten uitbesteedt. 
De R&D-activiteiten binnen de kleinste bedrijven ( < 10 w.p.) vinden met name plaats via informele en 
uitbestede R&D. Van de grote bed rijven (1 00 wp en meer) beschikt daarentegen bijna 72% over een 
eigen R&D-afdeling. Eenderde van de grote bedrijven heeft bovendien informele R&D, terwijl ruim 
64% R&D-activiteiten uitbesteedt. 

Bedrijven uit de bedrijfskiassen voedings- en genotmiddelenindustrie en de metaalindustrie hebben 
een hoog aandeel bedrijven met enige R&D. Bedrijven uit de bedrijfskiassen hout-/meubel- en 
bouwmaterialenindustrie en de overige industrie blijven hierbij duidelijk achter. Dit geldt ook, zij het in 
iets mindere mate, voor het aandeel bedrijven met enige R&D binnen de bedrijfskiassen papier
/grafische industrie en de chemische industrie. 

Tabel 5: Aard van de R&.D gesplitst naar bedrljfsklasse. 

Bedrijfsklasse Eigen R&D- Informele Uitbestede Enige 
afdeling R&D R&D R&D 

Voedingsindustrie 57,9% 26,3% 63,2% 84,2% 
Textiel/kleding/schoen 25,0% 18,8% 37,5% 50,0% 
Hout/bouwmaterialen 5,6% 22,2% 25,0% 38,9% 
Papier /grafische ind. 15,0% 20,0% 30,0% 45,0% 
Chemie /kunststoffen 33,3% 20,0"k 33,3% 46,7% 
Metaalindustrie 39,0% 19,5% 42,7% 61,0% 
Overige industrie 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 

Totaal 30.7% 20, 38,1% 55,0% 

Van de bedrijven in de voedingsindustrie zegt bijna 58% te beschikken over een eigen R&D-afdeling. 
Hiermee steekt deze bedrijfsklasse af tegen de overige bedrljfsklassen, waarvan de metaalindustrie 
en de chemische/kunststofverwerkende industrie nog enigszins kunnen volgen. 
Met uitzondering van wederom de voedingsindustrie (26,3%) blijven de bedrijven in de overige 
bedrijfskiassen op gelijke voet met het percentage 'informele R&D-activiteiten' dat geldt voor de 
totale industrie. 
Ruim 63% van de bedrijven in de bedrijfsklasse voedingsindustrie besteedt een deel van haar R&D
activiteiten uit aan derden. Voor de totale onderzochte populatie geldt een percentage van 38,1 %. 
Wat dit onderwerp betreft valt hier de metaalindustrie nog op. Bijna 43% van de metaalbedrijven zegt 
R&D-activiteiten samen met anderen te ondernemen. 
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Zo'n 38% van alle responderende bedrijven geeft te kennen dat ze delen van hun R&D~activiteiten 
uitbesteden. De bed rijven is tevens gevraagd aan te geven met wie er dan samengewerkt werd. De 
volgende vijf antwoordmogelijkheden werden onderschelden waarbij de volgende aandelen konden 
worden opgetekend: 

* 

* 

* 

* 

* 

R&D samen met leveranciers: 
ongeveer 26% van alle respondenten; 
het gaat vooral om bedrijven in de voedings-en textiel/kleding/schoenindustrie; 
ruim 13% van de bedrijven met minder dan 10 werkzame personen tot ruim 56% van 
de bedrijven met meer dan 100 werknemers ontplooit R&D met leveranciers. 

R&D samen met afnemers: 
eveneens ongeveer 26% van alle respondenten; 
vooral bedrijven uit de voedingsindustrie; 
ruim 9% van de bedrijven met minder dan 10 werknemers en 41% van de bedrijven 
met meer dan 1 00 werknemers heeft R&D samen met afnemers. 

R&D samen met R&D-instellingen of ingenieursburo's: 
7,8% van alle bedrijven; 
vooral bedrijven uit de metaal- en de voedingsindustrie; 
bijna 90% van dergelijke contacten wordt onderhouden door bedrijven met meer dan 
50 werknemers. 

R&D samen met onderwijsinstellingen: 
7,3% van alle bedrijven; 
vooral bedrijven in de metaalindustrie; 
80% van de samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen wordt uitgevoerd 
door bedrijven met meer dan 50 werknemers. 

R&D samen met concurrenten: 
ongeveer 3% van alle responderende ondernemingen; 
vooral bedrijven in de metaalindustrie; 
ruim 80% van de samenwerkingsverbanden met concurrenten wordt uitgevoerd door 
bedrijven met meer dan 50 personeelsleden. 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat voor de industriële bedrijven uit de regio Zuidoost-Brabant 
R&D met derden vooral plaatsvindt voor- en achterwaarts in de bedrijfskolom, met andere woorden 
met leveranciers (achterwaarts) en afnemers (voorwaarts). 

R&D-intensiteit. 
Aan de bedrijven met een eigen R&D-afdeling enjof met informele R&D is gevraagd een schatting te 
geven van het totale aantal arbeidsjaren dat in 1992 aan R&D zijn besteed. Op basis van deze 
gegevens is de zogenaamde R&D-intensiteit per bedrijf berekend5

• Tabel 6 geeft de verdeling voor 
de Zuidoost-Brabantse ondernemingen uitgesplitst naar grootteklasse werkzame personen en 
industriële bedrijfsklasse 

5 De R&D-intensiteit wordt hier berekend door het aantal arbeidsjaren besteed aan R&D in 1992 te delen door het totale 
aantal arbeidsjaren van de hele onderneming in 1992. Er zijn evenwel ook andere wijzen van berekening mogelijk. Zo 
kan men de R&D-intensiteit ook berekenen door de uitgaven aan R&D in een bepaald jaar te delen door de omzet van 
dat jaar. 
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Tabel 6: R&O..fntensitelt gesplitst naar grootteklasse werkzame personen en industriële bedrijfsklasse. 

Grootteklasse werkzame personen Grootteklasse R&D-intensiteit 
en 

0 Industriële bedrijfsklasse 
.... a ... < 2% 2 ·< 5% "' 

Grootteklasse werkzame personen: 
minder dan 10 84,1% 0,0% 0,0% 15,9% 
10 tot 20 wp 83,3% 2,1% 0,0% 14,6% 
20 tot 50 wp 58,1% 2,3% 20,9% 18,6% 
50 tot 100 wp 29,0% 19,4% 41,9% 9,7% 
100 en meer 20,5% 20,5% 35,9% 23,1% 

Industriële bedrljfklasse: 
Voedingsindustrie 36,8% 10,5% 52,6% 0,0% 
Textiel/kledingjschoenindustrie 62,5% 18,8% 12,5% 6,3% 
Houtjbouwmaterialenind ustrie 75,0% 11,1% 8,3% 5,6% 
Papier /grafische industrie 80,0% 5,0% 10,0% 5,0% 
Chemischejkunststofverw. industrie 66,7% 6,7% 20,0% 6,7% 
Metaalindustrie 48,8% 6,1% 19,5% 25,6% 
Overige industrie 80,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Totaal 58,4% 7,9% 17,8% 15,8% 

Ruim 58% van de industriële ondernemingen blijkt geen R&D te verrichten, tenminste meetbaar in 
een R&D-Intensiteit. Naar grootteklasse werkzame personen gezien scoren de grootteklassen mlnder 
dan 20 werkzame personen in vergelijking met dit aandeel het hoogst (resp. 83,3% en 84,1 %). De 
grootteklassen met meer dan 50 werknemers realiseren een kleiner aandeel bedrijven zonder R&D. 
Voor de bedrijven met R&D is er een samenhang waarneembaar tussen grootte gemeten in aantallen 
personeelsleden en hun R&D-intensiteit. Zo kunnen in de grootteklasse 10 tot 20 werkzame personen 
circa 2% van de bedrijven gevonden worden in de R&D-intensiteitklasse minder dan 2%, terwijl ruim 
14% te vinden is in de R&D-klasse '5% of meer'. Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers 
bedragen deze zelfde cijfers respectievelijk 20,5% en 23,1 %. 
Een opstelling met R&D-intensiteit is ook gemaakt met betrekking tot de bedrijfsklassen. In de 
bedrijfskiassen textieljkledingjschoenindustrie, houtjbouwmaterialenindustrie, papier- en grafische 
industrie en in de overige industrie is het aandeel bedrijven zonder R&D duidelijk boven het aandeel 
dat geldt voor de gehele industrie (58,4%). De voedings- en de metaalindustrie blijven met aandelen 
van 36,8% en 48,8% daar duidelijk onder. Bedrijfskiassen met naar verhouding een groter aantal 
bedrijven In de lage R&D-intensiteiten (R&D-intensiteit < 2%) zijn de voedings-, textieljkle
dingjschoen- en houtjbouwmaterialenindustrie. In de bedrijfskiassen metaalindustrie en de overige 
industrie kunnen relatief veel bedrijven gevonden worden met een hoge R&D-intensiteit (5% en 
hoger). 

In tabel 7 wordt gekeken naar de gemiddelde R&D-intensiteit voor alle bedrijven in een grootteklasse 
respectievelijk een bedrijfsklasse. 

Tabel 7: . Gemiddelde R&D·Intensitelt per grootteklasse werkzame personen en per bedrljfsklasse. 

Grootteklasse werkzame personen Gem. ROl Bedrijfsklasse Gem. ROl 

< 10 wp. 2,50 Voedingsindustrie 1,68 
10 tot 20 wp. 1,99 Text.fkled.jsch.ind. 1,09 
20 tot 50 wp. 2,07 Houtjbouwmat. ind. 0,76 
50 tot 100 wp. 2,25 Papier /grafische ind. 2,26 
~ 100 wp. 4,17 Chemie/kunststof 1,21 

Metaalindustrie 4,31 
Overige industrie 1,00 

Totaal 2,58 Totaal 2,58 

Met betrekking tot de samenhang tussen de gemiddelde R&D-intensiteit en de grootteklasse 
werkzame personen blîjkt dat met uitzondering van de bedrijven met minder dan 10 werkzame 
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personen, er een oplopende R&D-intensiteit opgetekend kan worden. In de vergelijking tussen de 
bedrijfskiassen valt vooral de positie van de metaalindustrie op. Deze bedrijfsklasse behaalt de 
hoogte intensiteit van alle industriële bedrijfskiassen (4,31 ). Duidelijke achterblijvers zijn hier de hout
/meubel/bouwmaterialenindustrie (0,76), de overige industrie (1,00) en de textiel-/kleding-/schoenin
dustrie (1 ,09}. 
In het algemeen kan men uit het voorafgaande concluderen dat het midden- en kleinbedrijf een 
aanzienlijke R&D-inspanning laat zien, terwijl naar branche bekeken de meer traditionele industrietak
ken, met name de textiel-, kleding-, schoenen, hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie een 
mindere positie ten aanzien van hun R&D-Inspanning innemen. Deze constateringen sluiten in grote 
lijnen aan bij eerder onderzoek van Kleinknecht c.s.6

. 

6.3. De innovatie-oriëntatie: produkt- en procesinnoveerders. 

De vergelijkingen tussen de bedrijven uit de onderzoekspopulatie hebben tot nu toe voor een deel 
betrekking gehad op het onderscheld wel of geen Innovatie. Op dit punt wordt de beschouwing 
toegespitst op de innoveerders. Eén van de vragen die gesteld zou kunnen worden is: welke 
oriëntatie hebben de innoveerders?. Hebben we vooral te maken met produktinnoveerders of juist 
met procesinnoveerders. Tabel a geeft een antwoord op deze vraag. 

Tabel 8: Produkt- of proceslnnoveerders naar grootteklasse werkzame personen en bedrijfsklasse. 

Grootteklasse werkzame personen 

minder dan 10 
10 tot 20 wp 
20tot50 wp 
50 tot 100 wp 
100 en meer wp 

Totaal 

* = I 
11 

vooral procesinnovaties 
vooral produktinnovaties 

( 

31,6% 
44,0% 
39,3% 
39,3% 
35,3% 

38,1% 

u· Bedrijfsklasse 

36,8% Voedingsindustrie 
44,0% Text.jkled .jsch .ind. 
35,7% Houtjbouwmat. ind. 
35,7% Papier/grafische ind. 
47,1% Chemie/kunststof 

Metaalindustrie 
Overige industrie 

40,3% Totaal 

,. Jt 
35,7% 35,7% 
33,3% 55,6% 
35,7% 50,0% 
71,4% 21,4% 
10,0% 30,0% 
34,4% 47,5% 
33,3% 33,3% 

38,9% 40,5% 

De bedrijven is gevraagd een uitspraak te doen omtrent de nadruk die een bepaald type innovaties 
de afgelopen vijf jaar heeft gehad. Zo kan een bedrijf vooral procesinnovaties hebben gehad (I} of 
juist produktinnovaties (11). 100 Minus de som van (I) en (11) geeft het percentage bedrijven die 
evenveel produkt- en procesinnovaties hebben gehad in de afgelopen vijf jaar. Ongeveer 38% van de 
innoverende bedrijven heeft vooral procesinnovaties (n=51), terwijl ruim 40% vooral produktinnova
ties zegt te hebben (n=54). 29 Bedrijven hebben evenveel proces- als produktinnovaties. Indien 
gekeken wordt naar de verdeling over de grootteklasse werkzame personen dan is er geen duidelijk 
patroon te onderkennen. Alleen de bedrijven met meer dan 100 werkzame personen kennen relatief 
wat meer produktinnovaties. 
Indien eenzelfde splitsing gemaakt wordt, maar dan onderverdeeld naar bedrijfsklasse, dan kunnen 
er wel duidelijke verschillen worden geconstateerd. De papier-/papierwaren-en grafische industrie 
heeft vooral proces innovaties. Ruim 71% van de bedrijven In deze bedrijfskiassen zegt vooral 
procesinnovaties te hebben gehad. Produktinnovaties komen vooral voor in de bedrijfskiassen textiel
/kleding-/schoenindustrie (55,6% van de bedrijven in deze bedrijfsklasse), de metaalindustrie (54,7%} 
en de hout-/meubel- en bouwmaterialenindustrie (50%}. 

ll A. Kleinknecht, J. Reijnen, J. Verweij, 'Innovatie in de Nederlandse Industrie en Dienstverlening·, vooral de pagina's 17 
en 18. 
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6.4. Motieven voor innovatie. 

In de literatuur wordt er een groot aantal motieven aangedragen voor innovatie in bedrijven. In de 
enquête zijn een aantal mogelijke motieven voor innovatie opgenomen. Met behulp van deze items 
kan men In de eerste plaats de vraag beantwoorden welk motief door de bedrijven als het meest 
belangrijk wordt ervaren. In de tweede plaats kan men zich afvragen of procesinnoveerders andere 
motleven aandragen dan produktinnoveerders. Zo ja, welke dan? In deze paragraaf worden deze 
twee vragen van een antwoord voorzien. 

Tabel 9: Innovatiemotleven 'vaak' genoemd door industriële ondernemingen. 

Innovatiemotief Aantal malen Proces- Produkt· 
genoemd innoveerders innoveerders 

de klant vroeg een specifiek (nieuw) produkt 24 6 15 
de klant vroeg een specifieke bewerkingmethode 14 6 6 
de concurrent had een soortgelijk nieuw produkt 11 2 8 
de concurrent had een soortgelijke machine/proces 8 3 3 
kwaliteitsverbetering 64 26 21 
instandhouding marktaandeel 62 24 27 
vergroting marktaandeel 65 25 29 
kostprijsverlaging 51 27 14 
verhoging produktiesnelheid 55 30 15 
ontdekking van een nieuwe marktbehoefte 27 9 12 
technisch idee of vinding 17 8 6 
oplossing van technische produktonvolkomenheden 23 10 6 
oplossing van (technische) produktieproblemen 26 15 5 
verbetering leveringspresta.tie 40 21 9 
aanpassing opgelegd vanuit de wetgeving 9 6 2 
standaardisatie conform DIN, ISO. etc. 17 5 8 

Aan de bedrijven werden 16 verschillende innovatiemotieven voorgelegd. De bedrijven werd 
gevraagd hoe vaak deze redenen de afgelopen vijf jaar van belang zijn geweest om innovaties door 
te voeren7

• Hierbij konden meerdere motieven aangekruist worden. In de tabel zijn de antwoordcate
gorieën <vaak> en <altijd> samengevoegd tot een nieuwe antwoordcategorie <vaak>. Verder 
wordt er in de tabel een onderscheid gemaakt tussen proces- en produktinnoveerders. In feite 
worden in de vraagstelling drie groepen innoveerders onderscheiden, namelijk bedrijven met vooral 
procesinnovaties, met vooral produktinnovaties en bedrijven zonder een duidelijke oriëntatie (d.w.z. 
evenveel produkt- als procesinnovatles). Deze laatste groep wordt In de bovenstaande tabel niet 
explicitalt in beschouwing genomen. In de tweede kolom van de tabel staat het aantal malen dat een 
bepaald motief genoemd wordt. Deze kolom geldt voor alle rasponderende industriële ondernemin
gen. Vervolgens wordt een splitsing gemaakt tussen bedrijven met vooral proces- en vooral 
produktinnovaties. waarbij de cursief afgedrukte cijfers aangeven dat het gaat om een significant 
verschil tussen proces- en produktinnoveerders. 
In het onderstaande overzicht worden per onderscheiden categorie de zes belangrijkste innovatiemo
tieven gegeven. 

Overzicht 2: Belangrijkste innovatiemotieven voor alle Industriële innoveerders en gesplitst naar proces- en 
produktinnoveerders. 

Alle industriële innoveerders Procesinnoveerders Produktinnoveerders 

(1) vergroting marktaandeel (1) verhoging produktiesnelheid (1) vergroting marktaandeel 
(2) kwaliteitsverbetering (2) kostprijsverlaging (2) instandhouding marktaandeel 
(3) instandhouding marktaandeel (3) kwaliteitsverbetering (3) kwaliteitsverbetering 
(4) verhoging produktiesnelheid (4) vergroting marktaandeel (4) klant vroeg specifiek produkt 
(5) kostprijsverlaging (5) instandhouding marktaandeel (5) verhoging produktiesnelheid 
(6) verbetering leveringsprestatie (6) verbetering leveringsprestatie (6) kostprijsverlaging 

7 De 16 items zijn voorzien van een 5-punts schaal waarbinnen de volgende antwoordmogelijkheden van toepassing zijn: 
<nooit>, <soms>, <regelmatig>, <vaak>, <altijd>. 
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Voor de gehele groep innoveerders blijkt het instandhouden of vergroten van het eigen marktaandeel 
de belangrijkste reden om tot innovatie te komen. Dat deze twee motieven daarbij ondersteund 
worden door de motieven kwaliteitsverbetering, produktiesnelheid, kostprijsverlaging en leversnelheid 
is niet verwonderlijk. Hierin kunnen argumenten zoals prijs. kwaliteit en klantgerichtheid herkend 
worden. 
Indien de zes belangrijkste innovatiemotieven van proces~ en produktinnoveerders met elkaar 
vergeleken worden dan valt zonder meer het accentverschil tussen beide op. De procesinnoveerders 
voeren vaker motieven op die meer bedrijfsintem van aard zijn. terwijl de produktinnoveerders zeer 
uitdrukkelijk de markt als hun belangrijkste drijfveer voor innovatie opvoeren. 
Toch zijn niet alle motieven significant verschillend tussen de twee groepen van innoveerders. Indien 
we beide groepen op deze wijze met elkaar vergelijken kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 
* Belangrijkste motieven van produktinnoveerders: 

* 

klant vroeg een speciek (nieuw) produkt; 
concurrent had een soortgelijk (nieuw) produkt; 
ontdekking van een nieuwe marktbehoefte. 

Belangrijkste motieven van procesinnoveerders: 
kostprijsverlaging; 
verhoging produktiesnelheid; 
technisch idee; 
oplossing van (technische) produktieproblemen; 
verbetering van de leveringsprestatie. 

Ook hier zien we, maar dan nog scherper, de meer op de markt gerichte blik van de produktinno
veerder en de meer bedrijfsinterne blik van de procesinnoveerder. 

7. I nnovatieproceskarakteristieken. 

Tot nu toe Is het innovatietraject vooral beschreven in termen van 'inputs'. We hebben het namelijk 
gehad over condities en motieven voor innovaties en de R&D-inspanningen van ondernemingen. In 
dit gedeelte van de rapportage wordt de aandacht expliciet gericht op het Innovatieproces zelf. 
Anders gezegd, we concentreren ons nu vooral op de 'throughput'. 
In deze en volgende paragrafen komen de volgende onderdelen aan de orde: 

de wijze en mate van produkt- en procesinnovaties; 
problemen bij innovatie naar fase en aard; 
de wederzijdse beïnvloeding tussen produkt- en procesinnovaties; 
interne en externe invloeden op het innovatieproces; 

7 .1. De wijze en mate van produkt- en proceslnnovatle. 

De wijze waarop en de mate waarin geïnnoveerd wordt kan op verschillende manieren worden 
beschreven. In de vragenlijst werden hiervoor de volgende indicatoren gebruikt. In de eerste plaats 
werd de bedrijven de vraag voorgelegd hoe zij hun produkt- enjof procesinnovaties hoofdzakelijk 
typeren. Het kan dan gaan om geleidelijke aanpassingen van produlden enjof produktieprocessen 
(incrementele innovaties) of om ingrijpende veranderingen van produlden enjof produktieprocessen 
(radicale innovaties). Het gaat hier dus om de wijze waarop in de onderneming geïnnoveerd wordt. 
In de tweede plaats dienden de innoveerders aan te geven in welke mate het machinepark enjof het 
produktassortiment in de afgelopen vijf jaar is veranderd. Hier gaat het om de mate waarin 
gelhnoveerd wordt 
In tabel 10 wordt de wijze van produkt- enjof procesinnovatie uitgesplitst naar grootteklasse 
werkzame personen. Wat in de eerste plaats met betrekking tot procesinnovaties opvalt is dat 41% 
van de populatie (n = 205) geen procesinnovaties zegt te hebben gehad in de afgelopen vijf jaren. 
Ruim 47% heeft geleidelijke aanpassingen aan produktieprocessen aangebracht, terwijl bijna 12% 
ingrijpende veranderingen in produktieprocessen heeft gehad. Indien we de 47% incrementele pro
cesinnoveerders verdelen over de grootteklassen werkzame personen dan komt duidelijk naar voren 
dat bedrijven met minder dan 20 werknemers duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. Bedrijven met 20 
werknemers of meer nemen het grootste aandeel voor hun rekening. Een zelfde beeld ontstaat bij de 
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radicale procesinnoveerders. 
Indien de produktinnoveerders in beschouwing worden genomen, dan blijkt dat ruim 52% van alle 
respondenten zegt in de afgelopen vijf jaar geen produktinnovaties te hebben gehad. Ruim 36% 
heeft een geleidelijke aanpassing van produkt en gekend en ruim 11% blijkt ingrijpende veranderin
gen aan produkten te hebben aangebracht. Zowel voor de geleidelijke als de ingrijpende produktin
novaties blijkt ook hier dat de kleinere bedrijven een geringer aandeel hebben dan ze op grond van 
hun proportie in de totale respons zouden moeten hebben. Het omgekeerde geldt voor de bedrijven 
met 50 of meer werknemers. 

Tabel10: Incrementele of radicale lnnoveerders naar grootteklasse werkzame personen. 

Mate van innovatie Grootteklasse werkzame personen 

< 10 10 tot 20 20 tot 50 50tot 100 ~ 100 Totaal 

PROCESINNOVATIES 
geleidelijke aanpassing produktieprocessen 29,5% 35,4% 53,5% 61,3% 64,1% 47,3% 
ingrijpende verandering produktieprocessen 6,8% 6,3% 11,6% 19,4% 17,9% 11,7% 
geen procesinnovaties 63,6% 58,3% 34,9% 19,4% 17,9% 41,0% 

PRODUKTINNOVATIES 
geleidelijke aanpassing van produkten 25,0"-b 20,8% 44,2% 41,9% 56,4% 36,6% 
ingrijpende aanpassing van produkten 4,5% 4,2% 9,3% 19,4% 23,1% 11,2% 
geen produktinnovaties 70,5% 75,0% 46,6% 38,7% 20,5% 52,2% 

Op grond van de tabel kunnen de volgende conclusie getrokken worden: 
Het merendeel van de bedrijven blijkt incrementeel te innoveren; 
Zowel bij de incrementele als de radicale produkt- en procesinnovaties blijken bedrijven met 
50 tot 100 werknemers en bedrijven met 100 en meer werknemers de boventoon te voeren; 
De radicale innoveerders kunnen vooral gevonden worden bij de grotere industriële onderne
mingen; 
Het aandeel bedrijven zonder procesinnovaties kunnen vooral in de kleinere grootteklassen 
gevonden worden. 

In tabel 11 worden de produkt- en procesinnovaties naar bedrijfsklasse gesplitst: 

Tabel 11: Incrementele of radicale innoveerders naar bedrijfsklasse. 

Bedrijfsklasse Produktinnovaties Proces i nnovatles 

I 11 111 I 11 111 

voedingsindustrie 47,4% 21,1% 31,6% 57,9% 10,5% 31,6% 
textiel/kleding/schoen 43,8% 0,0% 56,3% 37,5% 6,3% 56,3% 
houtjmeu bel /bouwmaterialen 27,8% 2,8% 69,4% 22,2% 11,1% 66,7% 
papier/grafische industrie 30,0% 5,0% 65,0% 40,0% 25,0% 35,0% 
chemie /kunststofverwerking 40,0% 6,7% 53,3% 53,3% 13,3% 33,3% 
metaalindustrie 36,6% 17,1% 46,3% 56,1% 12,2% 31,7% 
overige industrie 20,0% 0,0% 80,0% 60,0% 0,0% 40,0% 

Totaal % 11,4% 53,0% 47,0% 11,9% 41,1% 

I "' geleidelijke aanpassingen van produkten of produktieprocessen 
11 = ingrijpende verandering van produkten of produktieprocessen 
111= geen produkt- of procesinnovaties 

Voor wat betreft de produktinnovatie kan het volgende worden opgemerkt: 
geleidelijke aanpassing van produkten komt naar verhouding veel voor in de bedrijfskiassen 
voedingsindustrie, textiel-/kleding-/schoenindustrie en de chemie fkunststofverwerkende 
industrie; 
ingrijpende veranderingen van produkten komen relatief veel voor in de voedingsindustrie en 
de metaalindustrie. 
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Voor wat betreft de procesinnovatie komt naar voren: 
geleidelijke aanpassingen van het produktieproces zijn vooral te vinden in de voedingsindus
trie, de metaal- en overige industrie; 
ingrijpende veranderingen van produktieprocessen blijken vooral in de papier-/papierwaren
en grafische industrie van belang. 

Een andere manier om naar produkt- enfof procesinnovatie te kijken is de mate van vervanging van 
het machinepark of het produktassortiment in de afgelopen vijf jaren. Om dit te achterhalen werd aan 
de bedrijven gevraagd welk deel van het huidige produktieproces en het huidige produktassortiment 
vijf jaar geleden reeds aanwezig was. Tabel12 geeft hiervan een overzicht uitgesplitst naar 
grootteklasse werkzame personen en bedrijfsklasse. 

Tabel12: Percentages machines/processen en produkten die vijf jaar geleden al bij het bedrijf aanwezig 
waren naar grootteklasse werkzame personen. 

Grootteklasse w.p. machines produkten 

0 tot 40% 40 tot 100% 0 tot 40% 40 tot 100% 
aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig 

< 10wp. 50,0% 50,0% 30,8% 69,2% 
10 ·< 20 wp. 52,6% 47,4% 40,0% 60,0% 
20 ·< 50wp. 24,1% 75,9% 32,0% 68,0% 
50 ·< 100 wp. 20,0% 80,0% 15,8% 84,2% 
~ 100wp. 21,9% 78,1% 35,5% 64,5% 

Totaal 30,6% 69,4% 30,6% 69,4% 

Ten aanzien van de ondernemingen met procesinnovaties gesplitst naar grootteklasse werkzame 
personen kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden: 

Ruim 69% van de procesinnoveerders (n= 121) heeft in de periode 1987-1992 maximaal 60% 
van hun machinepark vervangen. 
De bedrijven die het grootste deel van hun machines en processen in de afgelopen vijf jaar 
hebben vervangen (kolom 0-40%, machines) behoren tot de grootteklassen 20 of minder 
werkzame personen. Een zekere relatie met de leeftijd van de bedrijven kan hier een 
verklarende oorzaak zijn. Immers, jonge bedrijven zijn ook vaak klein en hebben het grootste 
deel van hun machinepark recent aangeschaft; 
Bedrijven die maximaal 60% van hun machinepark hebben vervangen kunnen vooral 
gevonden worden in de grootteklassen 20 werknemers of meer; 

Ten aanzien van de ondernemingen met produktinnovaties gesplitst naar grootteklasse werkzame 
personen komt naar voren: 

Eveneens ruim 69% van de produktinnoveerders (n=98) heeft in de periode 1987-1992 
maximaal60% van de produlden in haar produktassortiment vervangen; 
Met name de grootteklassen 10 tot 20 werknemers en 100 en meer werknemers hebben een 
belangrijk deel van hun produktassortiment vernieuwd. 

Tabel13: Percentages machines/processen en produkten die vijf jaar geleden al bij het bedrijf aanwezig 
waren naar bedrljfsklasse. 

Bedrijfsklasse machines produlden 

Otot 40% 40 tot 100% Otot 40% 40 tot 100% 

voedingsindustrie 15,4% 84,6% 0,0% 100,0% 
textielfkleding/sohoenind. 14,3% 85,7% 0,0% 100,0% 
houtjmeubelfbouwmaterialen 25,0% 75,0% 30,0% 70,0% 
papier /grafische ind. 57,1% 42,9% 37,5% 62,5% 
chemie /kunststof. 30,0% 70,0% 37,5% 62,5% 
metaalindustrie 30,9% 69,1% 44,2% 55,8% 
overige industrie 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

totaal 30,3% 69,7% 31,6% 68,4% 
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Met name de papier- en grafische industrie blijkt een belangrijk deel van de machines enjof 
processen te hebben vervangen. Minder sterke procesvernieuwers zijn te vinden in de voedingsin
dustrie, de textiel-/kleding-/schoenindustrie en de hout-jmeubel-jbouwmaterialenindustrie. 
De grootste vervanging van produkten heeft volgens bovenstaande tabel plaatsgevonden in de 
bedrijfsklasse metaalindustrie. Met name de voedingsindustrie en de textiel-/kleding-/schoenindustrie 
hebben maximaal 60% van hun produkten vervangen. 

Indien we beide indicatoren met elkaar vergelijken dan ontstaat het volgende beeld: 
het grootste deel van de industriële bedrijven zijn incrementele innoveerders; 
de uitsplitsingen naar grootteklasse werkzame personen leveren geen eenduidig beeld op; 
incrementele produktinnoveerders zijn vooral te vinden in de voedingsindustrie en in de 
textiel-/kleding-jschoenind ustrie; 
radicale produktinnoveerders vinden we vooral binnen de metaalindustrie; 
incrementele procesinnoveerders zijn vooral bedrijven in de voedingsindustrie; 
radicale procesinnoveerders komen met name voor in de papier- en grafische industrie. 

7.2. Problemen bij innovatie naar fase en aard. 

Het ontwikkelingsproces van innovaties kan in een aantal fasen worden opgedeeld. De bedrijven 
werd gevraagd in welke van deze fasen gedurende de afgelopen vijf jaar meer dan eens moeilijkhe
den zijn opgetreden. Hoewel de fasering de indruk wekt dat het innovatieproces een lineair 
verlopend proces is, zijn we ons er terdege van bewust dat in de dagelijkse innovatiepraktijk veeleer 
sprake is van een itererend proces. 

7.2.1. Probleemfasen bij innovatie. 

Indien de problemen in de innovatiefasengesplitst worden naar grootteklasse werkzame personen 
dan ontstaat tabel 14. 

Tabel14: Innovatieprobleemfase en grootteklasse werkzame personen. 8 

Probleemfase Grootteklasse werkzame personen Totaal 

< 10 10-20 20·50 50-100 ~100 

ideevorming 25,0% 4,0% 16,7% 17,2% 40,0% 21,6% (30) 
economische haalbaarheid 20,0% 36,0% 36,7% 34,5% 45,7% 36,0% (50) 
technische haalbaarheid 20,0% 16,0% 30,0% 20,7% 34,3% 25,2% (35) 
technische realisatie 45,0% 32,0% 23,3% 37,9% 37,1% 34,5% (48) 
implementatie 25,0% 16,0% 30,0% 37,9% 34,3% 29,5% (41) 
introduktie en produktie 25,0% 36,0% 13,3% 17,2% 34,3% 25,2% (35) 

In de laatste kolom van de tabel is te zien dat de fase waarin de economische haalbaarheid (globale 
marktverkenning) van innovaties wordt vastgesteld door de bedrijven vaak als een problematische 
gezien wordt. Zo'n 50 bedrijven noemden deze fase, hetgeen overeenkomt met 36% van alle 
innoverende ondernemingen. De technische realisatie bezet de tweede plaats in de ranglijst van 
probleemfasen. Het gaat hier om de fase waarin het ontwerp, het prototype en de proefproduktie 
gerealiseerd wordt. Circa 34% (n=48) van de bedrijven heeft in deze fase problemen. Tevens 
ondervinden 41 bedrijven (29%) problemen bij de implementatie van de innovatie, die gepaard gaat 
met aanpassing van produktiemiddelen en opleiding van personeel. Daarnaast wordt de vaststelling 
van de technische haalbaarheid (specificatie en technische verkenning) en de introduktie en 
volledige produktie van de innovatie ieder 35 maal genoemd. 
In de kolommen wordt steeds per grootteklasse het aandeel bedrijven aangegeven dat in een 
bepaalde fase problemen heeft ontmoet. Zo heeft 25% van de bedrijven met minder dan 10 
werknemers meer dan eens problemen ondervonden met betrekking tot de fase van de ideevorming. 

8 Aangezien bij de beantwoording van de vragen over de probleemfasen bij innovatie meer dan 1 antwoord aangekruist 
kon worden, tellen de rijen niet op tot 100%. 
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Hoewel er geen eenduidige patronen zichtbaar zijn kunnen er voor een aantal grootteklassen wel 
bepaalde oververtegenwoordigingen vastgesteld worden: 

de grootteklasse < 10 wp ondervindt vooral problemen in de fase van de technische 
realisatie; 
bedrijven met 100 werknemers of meer hebben in nagenoeg alle onderscheiden fasen 
problemen. 

In het onderstaande overzicht worden de bedrijfskiassen genoemd die een opvallende positie 
innemen in een van de onderscheiden fasen: 

Overzicht 3: Problematische Innovatiefasen en bedrijfsklassen. 

Problematische fase Bedrijfski as se 

Ideevorming Textiel-/kleding-/schoenindustrie 
Hout-/meubel-/bouwmaterialenindustrie 

Economische haalbaarheid Metaalindustrie 

Technische haalbaarheid Hout-/meubel-/bouwmaterialenindustrie 

Technische· realisatie Textiel-/kleding-/schoenindustrie 
Hout-/meubel-/bouwmaterialenindustrie 

Implementatie Textiel-/kleding-/schoenindustrie 
Zakelijke dienstverlening 

Introduktie en volledige produktie Voedingsindustrie 
Overige industrie 

Uit het bovenstaande overzicht komen de bedrijfskiassen textiel-/kleding-/schoenindustrie en de 
hout-/meubel-/bouwmaterialenindustrie naar voren als bedrijfskiassen die in veel van de onderschel
den fasen problemen bij het innoveren ontmoeten. 
De uitsplitsing naar produkt- en procesinnoveerders leverde geen duidelijke, onderscheidende 
verschillen op. 

7.2.2. Innovatieproblemen naar aard. 

In tabel15 worden enerzijds oorzaken voor vertraging, beëindiging of mislukking van innovatiepro
jecten onderscheiden. Deze oorzaken worden anderzijds verder gesplitst naar grootteklasse 
werkzame personen. 

Tabel15: Innovatieproblemen en grootteklasse werkzame personen9• 

Probleem Grootteklasse werkzame personen Totaal 

< 10 10·20 20-50 50-100 ~100 

tijdsoverschrijding 5,0 16,0 16,7 27,6 45,7 24,5% (34) 
produktonvolkomenheden 15,0 12,0 26,7 31,0 42,9 27,3% (38) 
techn. probl. produktieproces 20,0 20,0 30,0 31,0 20,0 24,5% (34) 
budgetoverschrijding 15,0 20,0 20,0 10,3 34,3 20,9% (29) 
slechte timing 5,0 8,0 13,3 10,3 17,1 11,5% (16) 
verkeerde partners 0,0 12,0 10,0 13,8 17,1 11,5% (16) 
reactie van concurrentie 5,0 4,0 6,7 3.4 2,9 4,3% ( 6) 
onvold. markt-intro-inspan. 10,0 12,0 16,7 20,7 20,0 16,5% (23) 

Voor de groep innoverende ondernemingen in de onderzoekspopulatie geldt dat ruim 27% (n=38) 
van deze bedrijven onvolkomenheden van het geïnnoveerde produkt als belangrijke oorzaak voor 

9 idem noot 7. 
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vertraging, beëindiging of mislukking van innovatieprojecten aangeeft. Daarnaast blijken tijdsover
schrijding en technische onvolkomenheden in het produktieproces belangrijke storende factoren in 
het innovatietraject (n=34, een kwart van de innoverende ondernemingen). 
Gesplitst naar grootteklasse werkzame personen ontstaan de volgende resultaten: 

Tijdsoverschrijding blijkt vooral voor de bedrijven met 100 werknemers of meer een 
probleem. Bijna 46% van deze categorie noemt dit een probleem; 
Produktonvolkomenheden worden naar verhouding vooral genoemd door bedrijven met 50 
tot 1 00 werknemers en door het grootbedrijf; 
Technische onvolkomenheden in het produktieproces kunnen vooral gevonden worden 
bij bedrijven met 20 tot 50 en 50 tot 100 werknemers; 

In overzicht 4 worden de innoverende bedrijven uitgesplitst naar aard van de innovatieproblemen en 
de bedrijfsklassen. Steeds worden de bedrijfskiassen genoemd die naar verhouding een hoog 
aandeel bedrijven hebben die een bepaald probleem aangeven. 

Overzicht 4: Aard van het Innovatieprobleem en bedrljfsklassen. 

Aard van het Innovatieprobleem Bedrijfskiassen 

Tijdsoverschrijding Metaalindustrie 

Produktonvolkomenheden Voedingsindustrie 
Textiel-/kleding-I schoenindustrie 

Technische onvolkomenheden in het produktieproces Voedingsindustrie 
Textiel-/kleding-/schoenindustrie 

Budgetoverschrijding Hout-/meubel-/bouwmaterialenindustrie 
Metaalindustrie 

Slechte timing Textiel-/kleding-/schoenindustrie 

Verkeerde partners Textiel-/kleding-/schoenindustrie 
Papier-jpapierwaren- en grafische industrie 
Metaalindustrie 

Onvoldoende markt-introductie-inspanningen Voedingsindustrie 
Zakelijke dienstverlening 

Uit het bovenstaande overzicht komen drie bedrijfskiassen naar voren die bij meerdere innovatiepro
blemen een belangrijk aandeel hebben. Dit zijn de textiel-/kleding-/schoenindustrie (4x) en de 
voedings-en metaalindustrie (3x). Ook hier komt de textiel-/kleding-/schoenindustrie naar voren. 
Gezien de positie die door deze bedrijfsklasse wordt ingenomen bij de uitsplitsing naar probleemfa
sen gaat het kennelijk om een bedrijfsklasse met aanzienlijke innovatieproblemen. 
Vervolgens zou de vraag gesteld kunnen worden of procesinnoveerders andere problemen hebben 
dan produktinnoveerders. In tabel16 wordt op deze vraag ingegaan. 

Tabel16: Aard van het innovatieprobleem: proces- en produktinnoveerders. 

Aard van het probleem Procesinnoveerders Produktinnoveerders Totaal 

Tijdsoverschrijding 19,6% 31,5% 25,4% 
Produktonvolkomenheden 15,7% 40,7% 28,4% 
Techn. onvolkomenheden produktieproces 29,4% 16,7% 25,4% 
Budgetoverschrijding 17,6% 31,5% 21,6% 
Slechte timing 7,8% 20,4% 11,9% 
Verkeerde partners 15,7% 13,0% 11,9% 
Reactie concurrentie 2,0% 7,4% 4,5% 
Onvoldoende markt-intro-inspanningen 13,7% 22,1% 16,4% 

Er blijken duidelijke verschillen tussen proces- en produktinnoveerders te bestaan indien er naar de 
aard van de problemen in het innovatieproces gekeken wordt. De procesinnoveerders scoren relatief 
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hoog op het probleemitem 'technische onvolkomenheden in het produktieproces'. Ruim 29% van de 
procesinnoveerders ervaart dit als een belangrijk probleem. De produktinnoveerders scoren ten 
opzichte van de procesinnoveerders hoog op de problemen: 

tijdsoverschrijding; 
produktonvolkomenheden; 
budgetoverschrijdingen; 
slechte timing; 
onvoldoende markt-introductie-inspanningen. 

Het lijkt er op dat produktinnoveerders in hogere mate problemen ondervinden bij het innoveren dan 
procesinnoveerders. 

7.3. Wederzijdse beïnvloeding van proces- en produktinnovaties. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een produkt- of een procesinnovatie geen geïsoleerd 
verschijnsel in een onderneming is. Vaak zal het zo zijn dat de ene produkt- of procesinnovatie 
andere (produkt- enjof proces-) innovaties tot gevolg heeft. In de vragenlijst is aan deze wederzijdse 
beïnvloeding van proces- enjof produktinnovaties ook aandacht geschonken. De vraag is nu of de 
wijze van innoveren ook deze verwachte effecten heeft. 

7.3.1. Procesinnoveerders 

In de eerste plaats zijn aan de procesinnoveerders, die onderscheiden worden naar beperkte 
(incrementele) en ingrijpende (radicale) innoveerders, vragen voorgelegd omtrent de gevolgen van 
procesinnovaties voor andere machines, processen en produkten. In tabel 17 staan de samengevatte 
resultaten. 

Tabel17: De mate waarin beperkte aanpassingen en ingrijpende veranderingen van machines of processen 
hebben geleid tot veranderingen van andere machines/processen en produkten. 

Mate van leiden tot andere leiden tot andere 
procesinnovatie procesinnovaties produktinnovaties 

geen weinig 10 veel9 geen weinig9 veel9 

Beperkte procesinnovaties 32,8% 43,7% 4,2% 49,2% 29,7% 6,8% 

Ingrijpende procesinnovaties 24,2% 35,8% 20,0% 36,4% 25,4% 21,1% 

Een beperkte procesinnovatie leidt bij bijna 33% van de procesinnoveerders tot geen andere 
procesinnovaties. Bijna 44% van de procesinnoveerders zegt dat er als gevolg van beperkte 
procesinnovaties enige veranderingen zijn opgetreden van andere machines en processen. Ruim 4% 
zegt dat beperkte procesinnovaties hebben geleid tot veel veranderingen aan andere machines en 
processen. 
Bij Ingrijpende procesinnovaties daalt het percentage 'geen veranderingen' tot ongeveer 24%. Bijna 
36% bespeurt enige veranderingen, terwijl 20% veel veranderingen aanbrengt aan andere machines 
en processen. Hieruit blijkt dat ingrijpende procesinnovaties in veel hogere mate andere procesinno
vaties hebben tot gevolg hebben dan beperkte procesinnovaties. 
Vervolgens kan men de vraag stellen: Leiden procesinnovaties ook tot aanpassingen aan produkten? 
In ruim 49% van de gevallen blijkt een beperkte procesinnovatie geen gevolgen te hebben voor de 
voortgebrachte produkten. Bijna 30% van de procesinnoveerders laat weten dat een beperkte 
procesinnovatie leidt tot enige verandering aan produkten, terwijl circa 7% veel veranderingen aan 
produkten meldt. 

10 De verschillende vragen met betrekking tot dit onderwerp konden beantwoord worden met behulp van een vijf-punts
schaal. De antwoordcategorieën waren < 1 >geen verandering, <2> weinig verandering, <3> niet weinigjniet veel 
verandering, <4> veel verandering, <5> ingrijpende verandering. In de tabel wordtonderde categorie 'weinig' de 
antwoordmogelijkheid <2> weinig verandering verstaan. De categorie in de tabel aangeduid met veel is een 
samenvoeging van de antwoordmogelijkheden <4> veel verandering en <5> ingrijpende verandering. 

c Oerlemans & Meeus, 1993. 18 



Als er sprake is van ingrijpende procesinnovaties dan wordt het beeld duidelijk anders: 
Het percentage 'geen verandering aan produkten' daalt naar ruim 36%; 
Ruim een kwart van de procesinnoveerders verandert weinig aan de produkten; 
I ets meer dan 21% verandert dan veel aan de produkten. 

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat ingrijpende procesinnovaties niet alleen belangrijke 
gevolgen hebben voor andere machines en processen maar ook leiden tot produktinnovaties. 
Bovendien komt o.I. sterk naar voren dat voor een belangrijk deel van de procesinnoveerders een 
innovatie geen gevolgen heeft. Wellicht wordt hier het ad hoc karakter van een groot deel van de 
innovatieprocessen benadrukt. 

7 .3.2. Produktinnoveerders. 

In de tweede plaats zijn dergelijke vragen ook voorgelegd aan de produktinnoveerders. Tabel 18 
geeft een overzicht van de verdeling over de antwoordmogelijkheden. 
Voor de produktlnnoveerders is het beeld in grote lijnen overeenkomstig met de procesinnoveerders. 
Ook hier geldt dat voor een belangrijk deel van de bedrijven produktinnovatie geen gevolgen hebben 
voor andere produkten enjof processen. Incrementele produktinnovaties hebben relatief weinig 
invloed op andereproduktenen machines/processen, terwijl ingrijpende produktinnovaties vaker 
leiden tot veel veranderingen aan andere produkten en aan machines en processen. Ook hier kan 
men tot de conclusie komen dat ingrijpende produktinnovaties andere produkt- en procesinnovaties 
tot gevolg hebben. 

Tabel18: De mate waarin beperkte aanpassingen en ingrijpende veranderingen van produkten hebben 
geleld tot veranderingen van andere produkten en machines/processen. 

Mate van leiden tot andere leiden tot andere 
produktinnovatie produktinnovaties procesinnovaties 

geen weinig 11 veel 10 geen weinig 10 veel10 

Beperkte produktinnovaties 35,7% 48,0% 6,1% 37,8% 38,8% 8,1% 

Ingrijpende produktinnovaties 31,3% 36,5% 13,5% 23,4% 33,0% 18,1% 

7 .4. Beïnvloeding van het innovatie proces. 

7 .4. 1. Interne invloeden op het innovatieproces. 

In deze paragraaf wordt nagegaan welke bedrijfsfuncties met name van invloed zijn geweest op het 
innovatieproces. De bedrijven werd de volgende vraag voorgelegd: Hoe vaak hebben de volgende 
bedrijfsfuncties ideeën aangedragen voor, of een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandko
ming van innovaties? 12 

11 Idem voetnoot 5. 

12 De antwoordmogelijkheden bij deze vraag zijn: <nooit>, <soms>, <regelmatig>, <vaak> en <altijd>. 
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Tabel19: Mate waarin bedrijfsfunctles bijdragen aan het lnnovatieproces13
• 

Bedrijfsfunctie Grootteklasse werkzame personen Totaal 

< 10 10 tot 20 20 tot 50 50 tot 100 ?! 100 

Marketing en verkoop 23,5% 27,3% 34,6% 25,0% 38,2% 30,7% {39) 
R&D 25,0% 0,0% 25,0% 19,2% 39,4% 23,7% {28) 
Inkoop 18,8% 9,5% 3,8% 3,6% 2,9% 6,4% ( 8) 
Produktie 22,2% 36,4% 22,2% 14,7% 14,7% 27,7% (36} 

Ruim 30% van de innoverende bedrijven geeft te kennen dat de marketing- en verkoopfunctie vaak 
een belangrijke bijdrage heeft in het innovatieproces. De produktlefunctie is voor 36 bedrijven vaak 
een belangrijke ideeënbron bij innovaties. 
Verdeeld naar grootteklasse werkzame personen komt naar voren: 

De marketing- en verkoopfunctie heeft vaak bijdragen in het innovatieproces bij bedrijven 
met 20 tot 50 werknemers en in bedrijven 1 00 en meer werknemers; 
De R&D-functie is vooral van belang voor het grootbedrijf; 
De inkoopfunctie: vooral voor bedrijven met minder dan 1 0 werknemers; 
De produktiefunctie: vooral bij bedrijven met 10 tot 20 werknemers en bedrijven met 50 tot 
1 00 werknemers. 

Is er een verschil tussen produkt- en procesinnoveerders met betrekking tot welke bedrijfsfunctie 
vooral van invloed is op het innovatieproces? Tabel 20 gaat op deze vraag In. In de tabel wordt 
enerzijds een onderscheid gemaakt tussen de hiervoor al gebruikte bedrijfsfuncties, terwijl anderzijds 
een onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijven die vooral procesinnoveerders of vooral produktin
noveerders zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat de produktinnoveerders vaker hun innovatie
ideeën vinden bij de marketing- en verkoopfunctie, terwijl de procesinnoveerders waarschijnlijk de 
produktiefunctie vaak zullen noemen. 

Tabel20: De biJdrage van de bedrijfsfuncties aan Innovaties en proces- en produktlnnoveerders. 

Bedripsfunctie Het aandeel 'vaak van belang voor innovaties' Totaal 

Proces Neutraal Produkt 

Marketing en verkoop 19,6% 25,9% 44,2% 31,2% 
R&D 22,5% 28,0% 23,5% 24,1% 
Inkoop 4,4% 7,7% 7,7% 6,5% 
Produktie 41,7% 28,6% 15,4% 28,1% 

Duidelijk komt naar voren dat voor de produktinnoveerders de marketing- en verkoopfunctie vaak 
een bijdrage levert aan de totstandkoming van innovatie. Voor de procesinnoveerders blijkt dat, zoals 
verwacht, vooral de produktiefunctie te zijn. De twee genoemde functies zijn, zoals de laatste kolom 
van de tabellaat zien, ook in absolute zin de belangrijkste bedrijfsfuncties. 

7 .4.2. Externe invloeden op het innovatieproces. 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de externe invloeden op het innovatieproces. Het gaat hier 
om twee zaken. In de eerste plaats wordt gedoeld op de invloed van externe organisaties, zoals 
bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, intermediaire instellingen (Innovatie Centra, Kamers van 
Koophandel) of onderwijsinstellingen op het innovatieproces. In de tweede plaats kan gedacht 

13 In de tabel zijn de antwoordcategorieën <vaak> en <altijd> samengenomen tot de categorie <vaak>. Het percentage 
in de tabel geeft het procentuele aandeel van de bedrijven die <vaak> genoemd hebben in bijvoorbeeld de 
grootteklasse minder dan 10 werkzame personen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 23,5% van de bedrijven met minder 
dan 10 werknemers van mening is dat de bedrijfsfunctie 'marketing en verkoop' vaak aan het innovatieproces heeft 
bijgedragen. Complementair hieraan geeft 76,5% van de bedrijven in deze groottklasse aan dat deze bedrijfsfunctie 
<nooit> of <regelmatig> bijdroeg. Aangezien de bedrijven meerdere bedrijfsfuncties konden aankruisen, tellen de 
percentages in de tabel niet op tot 100%. 
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worden aan de rol van de rijksoverheid in het innovatieproces in de vorm van verstrekte subsidies 
aan de innoverende ondernemingen. Aangezien deze twee zaken uitgebreid aan de orde zullen 
komen in het rapportage over economische netwerken van industriële ondernemingen in Zuidoost
Brabant, zal hier worden volstaan met de presentatie van de totale gapercenteerde aantallen per 
onderscheiden organisatie. 

Tabel21: Organisaties die Ideeën voor of een belangrijke bijdrage leverden aan Innovaties In procenten. 

Organisaties nooit soms regelmatig vaak altijd 

branche-organisatie 64% 26% 8% 2% 0% 
Innovatie Centrum 84% 14% 2% 0% 0% 
Kamer van Koophandel 89% 10% 1% 0% 0% 
TNO 73% 24% 3% 0% 0% 
commerciële advlesburo's 89% 23% 7% 1% 0% 

belangrijke klanten 17% 29% 31% 18% 5% 
belangrijke leveranciers 27% 45% 22% 5% 1% 
andere ondernemingen 49% 37% 11% 2% 1% 

MBO's 89% 9% 2% 0% 0% 
HBO's 78% 16% 5% 1% 0% 
TUE 84% 12% 2% 2% 0% 
andere universiteiten 87% 9% 3% 1% 0% 

Indien we de invloed van organisaties buiten de onderneming op het innovatieproces bestuderen 
dan valt het volgende op: 

direkte zakelijke relaties zijn verreweg het belangrijkste als het gaat om de invloed op het 
innovatieproces. Binnen deze groep nemen de belangrijkste klanten een dominante positie 
in; 
de intermediaire organisaties vormen de tweede groep. Hierbinnen leveren de branche
organisaties en de commerciële adviesburo's het vaakst bijdragen aan het innovatieproces; 
de onderwijsinstellingen nemen de derde positie in. 

Met andere woorden, de voorwaartse en achterwaartse economische relaties leveren de belangrijkste 
bijdragen enjof ideeën voor het innovatieproces in de onderzochte ondernemingen. 

Een tweede externe invloed op het innovatieproces zijn (innovatie)subsidies die veelal verstrekt 
worden op basis van regelingen die door de rijksoverheid ingesteld zijn. In de enquête wordt aan de 
ondernemingen de vraag voorgelegd of zij de afgelopen vijf jaar gebruik hebben gemaakt van 
subsidies. Zo ja, van welke regeling? Zo nee. wat was de reden om er geen gebruik van te maken? 
De totaaltellingen leveren het volgende beeld. 

Tabel22: Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van subsidies? 

Ja 73 Nee 132 

Waarvan: Waarvan: 

INSTIR 26 Niet nodig 56 
TOK 8 Niet bekend 32 
PBTS 16 Te lange procedure 5 
Stimulering kennisdragers MKB 2 Niet lonend 17 
Anders 26 Te ingewikkeld 18 

Anders 17 

Bijna 36% van de rasponderende ondernemingen heeft de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van 
subsidies. Aangezien een onderneming van meerdere instrumenten gebruik heeft kunnen maken, 
tellen de genoemde regelingen niet tot 73 op. Van de regelingen die expliciet in de vragenlijst zijn 
opgenomen, blijkt de lnnnovatiestimuleringsregeling (INS11R) door 26 bedrijven gebruikt te zijn. 16 
Bedrijven maken gebruik van de Programmatische Bedrijfsgerichte Technologiestimulering (PBTS). 
De categorie 'anders' wordt voor een belangrijk deel gevuld met bedrijven die scholingssubsidies of 

o Oerlemans & Meeus, 1993. 21 



investeringssubsidies hebben ontvangen. 

8. Resultaten van innovatie. 

In de inleiding van deze rapportage is aan de definitie van innovatie een resultaat-onderdeel 
toegevoegd. Hiermee wordt benadrukt dat innovatie geen activiteit is die verricht wordt omwille van 
het innoveren zelf, maar çtat innovatie is gericht op een bepaald (economisch) doel. In de vragenlijst 
is zowel voor de proces- als voor de produktinnovaties nagegaan welke resultaten met behulp van of 
als gevolg van deze innovaties is bereikt. Voor wat betreft de procesinnovaties werden de volgende 
resultaten onderscheiden: 

kostprijsverlaglng; 
kwaliteitsverbetering van produkten; 
vergroting van de produktiecapaciteit; 
verbeterde levertijden. 

Met betrekking tot de produktinnovaties: 
kostprijsverlaging 
omzetstijging; 
winststijging; 
kwaliteitsverbetering. 

Achtereenvolgens zullen nu de resultaten van proces- en produktinnovaties besproken worden 
waarbij enerzijds uitsplitsting naar grootteklasse werkzame personen zal worden gemaakt. Anderzijds 
wordt de vraag gesteld: Zijn er verschillen tussen Incrementele en radicale produkt- en procesinno
veerders met betrekking tot de behaalde resultaten van innovatie? Zo ja, welke zijn dat? 

8.1. Resultaten van procesinnovaties: 

Aan de procesinnoveerders werd gevraagd in hoeverre dit type innovaties specifiek hebben 
bijgedragen aan de hierboven beschreven resultaten 14

• In de tabel is het percentage 'vaak' per 
resultaat per grootteklasse opgenomen. Zo blijkt dat 20% van de bedrijven met minder dan 10 
werknemers van mening is dat procesinnovatie 'veel' tot 'zeer veel' bijdraagt aan 'kostprijsverlaging'. 
In de laatste kolom van de tabel wordt naast het procentuele aandeel, ook het absolute aantal malen 
'veel' genoemd (tussen haakjes). 

Tabel23: Resultaten van procesinnovaties gesplitst naar grootteklasse werkzame personen. 

Resultaat van de Grootteklasse werkzame personen Totaal 
procesinnovaties 

< 10 10 tot 20 20 tot 50 50tot 100 i! 100 

Kostprijsverlaging 20,0% 35,0% 58,6% 50,0% 50,0% 45,8'l'o (54) 
Kwaliteitsverbetering van produkten 60,0% 75,0% 75,9% 80,0% 67,7% 72,5% (87) 
Verhoging produktiecapaciteit 43,8% 80,0% 79,3% 72,0% 56,7% 67,5% (81) 
Verbeterde levertijden 46,7% 55,0% 79,3% 52,0% 43,3% 56,3% (67) 

In de eerste plaats valt op dat procesinnovaties bij een groot aantal procesinnoveerders 'veel' tot 
'zeer veel' bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van produkten. Bijna 73% van de procesin
noveerders zegt dat dit het geval is. Daarnaast blijken procesinnovaties ook vaak bij te dragen aan 
de vergroting van de produktiecapaciteit van de onderneming. 
Indien de verschillende grootteklassen worden bestudeerd dan valt op dat de bedrijven met mlnder 
dan 10 werkzame personen bij alle vier onderscheiden procesinnovatieresultaten duidelijk onder het 
aandeel blijven dat voor de gehele groep procesinnoveerders geldt. Met uitzondering van 'kostprijs
verlaging' is deze conclusie ook van toepassing op bedrijven met 100 of meer werknemers. 
Zijn er met betrekking tot de innovatieresultaten verschillen tussen incrementele en radicale 
innoveerders? Tabel 24 geeft antwoord op deze vraag. 

14 De antwoordmogelijkheden zijn: < 1 >zeer weinig; <2> weinig; <3> niet weinig/niet veel; <4> veel; <5> zeer veel. 
Vervolgens zijn de categorieën < 4 > en < 5 > samengevoegd tot de categorie 'veel'. 
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Tabel24: Resultaten van procesinnovaties gesplitst naar lnnovatiewljze. 

Resultaat Innovatiewijze Totaal 
van procesinnovaties 

lncrementeel Radicaal 

Kostprijsverlaging 40,4% 52,2% 45,3% 
Kwaliteitsverbetering van produkten 71,6% 75,0% 72,3% 
Verhoging produktiecapaciteit 63,5% 82,6% 67,2% 
Verbeterde levertijden 52,6% 69,6% 55,9% 

Met uitzondering van het resultaat 'kwaliteitsverbetering van produkten' zijn er duidelijke verschillen 
tussen incrementele en radicale procesinnoveerders. Namelijk, een groter deel van de radicale 
procesinnoveerders zegt dat procesinnovaties 'veel' tot 'zeer veel' bijdragen aan kostprijsverlaging, 
verhoging van de produktiecapaciteit en verbeterde levertijden15

• Op grond van het voorgaande kan 
men tot de conclusie komen dat radicale innovaties sterkere resultaten teweeg brengen. 

8.2. Resultaten van produktinnovaties. 

Een analyse zoals hierboven verricht voor resultaten van procesinnovaties Is ook gedaan voor de 
resultaten van produktinnovaties. Tabel 25 geeft de verdeling uitgesplitst naar grootteklasse 
werkzame personen. 

Tabel25: Resultaten van produktinnovaties gesplitst naar grootteklasse werkzame jMirsonen. 

Resultaat van de Grootteklasse werkzame personen Totaal 
produktinnovaties 

tot 10 10 tot 20 20 tot 50 50 tot 100 100 em 

Kostprijsverlaging 7,7% 0,0% 28,0% 33,3% 33,3% 24,7% (24) 
Omzetstijging 61,5% 58,3% 64,0% 52,6% 64,5% 61,0% (61) 
Winststijging 46,2% 33,3% 44,0% 47,4% 25,8% 38,0% (38) 
Kwaliteitsverbetering 61,5% 66,7% 66,7% 68,4% 54,8% 62,6% (62) 

Bij de produktinnoveerders dragen produktinnovaties vooral In hoge mate bij aan omzetstijging en 
kwaliteitsverbetering. Dit beeld doet zich in grote lijnen ook voor indien gekeken wordt per 
grootteklasse werkzame personen. 

I 

Indien de resultaten van produkt- en procesinnovaties met elkaar vergeleken worden, dan valt op dat 
het resultaat 'kwaliteitsverbetering' voor beide groepen innoveerders belangrijk is. 
In tabel 26 worden de resultaten van produktinnovaties gesplitst naar wijze van innoveren, waarbij 
wederom een onderscheld wordt gemaakt tussen 'geleidelijke aanpassing van produkten', de 
incrementele produktinnoveerders en 'ingrijpende veranderingen van produkten', de radicale 
produktinnoveerders. 

Tabel26: Resultaten van produktinnovaties gesplitst naar wijze van innoveren. 

Resultaat Innovatiewijze Totaal 
van produktinnovaties 

lncrementeel Radicaal 

Kostprijsverlaging 22,2% 30,4% 24,4% 
Omzetstijging 60,0% 65,2% 61,2% 
Winststijging 36,0% 43,5% 37,8% 
Kwaliteitsverbetering 63,5% 56,5% 61,9% 

15 Een Kruskai·Wallis·toets geeft, met uitzondering van 'kwaliteitsverbetering van produkten', significante verschillen tussen 
de gemiddelden van de twee onderscheiden groepen (incrementele en radicale) procesinnoveerders. 
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Ook hier zijn er verschillen tussen de incrementele en der radicale produktinnoveerders, echter deze 
verschillen zijn, met uitzondering van 'kostprijsverlaging', niet significant. Verder is opvallend dat 
produktinnovaties bij incrementele produktinnoveerders vaker tot kwaliteitsverbetering leiden dan bij 
de radicale produktinnoveerders. 

9. De belangrijkste resultaten samengevat. 

In deze afsluitende paragraaf worden de belangrijkste resultaten van deze deelrapportage in een 
aantal punten samengevat. Hierbij worden de vragen uit de inleiding als leidraad gebruikt. 

Verschillen tussen innoveerders en niet-innoveerders. 
Tweederde van de rasponderende industriële ondernemingen zegt in de afgelopen vijf jaar te 
hebben geïnnoveerd. Bedrijven met minder dan 20 werknemers blijven wat dit betreft 
duidelijk achter ten opzichte van de grotere bedrijven. 
Op een aantal punten bestaan er duidelijke verschillen tussen innoverende en niet-innoveren
de industriële ondernemingen. Hieronder worden deze verschillen kort samengevat. 

Verschillen tussen lnnoveerders en nlet-lnnovereerders. 

Bedrijfskenmerk Significant verschil innoveerders versus niet-innoveerders 

Ja Nee 

Leeftijd van het bedrijf * 
Omzetvolume 1992 * 
Aandeel inkoopwaarde in omzet * 
Exportquote * 
Lokale afzet * 
Netto bedrijfsresultaat * 
Status van de onderneming * 
Aantal werkzame personen 1992 * 
Type organisatie-structuur * 
Groei werkzame personen '87-'92 * 
Aandeel hoger opgeleiden * 
R&D-intensiteit * 

Belemmeringen voor het innovatieproces. 
Gebrek aan tijd, onvoldoende financiële middelen, gebrek aan vakbekwaam personeel en 
marktonzekerheid vormen gedurende de afgelopen vijf jaar de belangrijkste belemmeringen 
voor het verrichten van innovatie-activiteiten. 

Research & Development (R&D). 
Ruim 55% van alle rasponderende Zuidoost-Brabantse bedrijven verricht op een of andere 
manier R&D. Ruim 30% zegt te beschikken over een eigen R&D-afdeling. Informele R&D
activiteiten worden door ruim 20% van de bedrijven ondernomen, terwijl 38% van de 
bedrijven (een deel van de) R&D-activiteiten uitbesteedt; 
Hoge percentages bedrijven met R&D kunnen met name gevonden worden in de bedrijfs
kiassen voedings- en metaalindustrie; 
Samenwerking bij R&D vindt hoofdzakelijk plaats met leveranciers enjof afnemers; 
De Zuidoost-Brabantse bedrijven besteden gemiddeld 2,5% van het totale arbeidsvolume aan 
R&D. Naarmate de personele omvang van de onderneming toeneemt, kan er een oplopend 
R&D-intensitelt worden opgetekend; 
De metaalindustrie en de papier-jpapierwaren- en grafische industrie besteden relatief het 
hoogste deel van hun arbeidsvolume aan R&D; 
In het algemeen kan men concluderen dat het midden- en kleinbedrijf een aanzienlijke R&D
inspanning heeft. De zogenaamde 'traditionele' industrie blijft duidelijk bij het gemiddelde 
achter. 

c Oerlemans & Meeus, 1993. 24 



Innovatie-oriëntatie. 
Ongeveer 38% van de innoverende bedrijven heeft vooral procesinnovaties, terwijl ruim 40% 
hoofdzakelijk produktinnovaties ontwikkeld; 
Naar bedrijfsklasse bezien concentreert de papier-jpapierwaren- en grafische industrie zich 
op procesinnovaties, terwijl de textiel-/kleding- en schoenindustrie een sterkere nadruk legt 
op produktinnovaties. 

Innovatiemotieven 
Het Instandhouden of vergroten van het eigen marktaandeel vormen de belangrijkste 
motleven voor Innovaties voor alle innoverende ondernemingen. Andere vaak genoemde 
motleven zijn: kwaliteitsverbetering, verhoging van de produktiesnelheid, kostprijsverlaging 
en verhoging van de leversnelheid; 
De belangrijkste specifieke motieven voor produktinnoveerders zijn: de klant vroeg een 
specifiek (nieuw) produkt; en concurrent had een (nieuw) produkt en de ontdekking van een 
nieuwe marktbehoefte. Hieruit blijkt de meer op de markt gerichte blik van de produktinno
veerders; 
Specifieke motieven van procesinnoveerders duiden op de meer bedrijfsinterne blik van deze 
groep. Dit blijkt onder meer uit de volgende motieven: kostprijsverlaging; verhoging van de 
produktiesnelheid; technisch idee; het oplossen van (technische) produktieproblemen en het 
verbeteren van de leveringsprestatie. 

De wijze en mate van produkt- en procesinnovatie. 
Het merendeel van de bedrijven blijkt incrementeel te innoveren; 
Incrementele produktinnoveerders kunnen met name gevonden worden in de voedingsindus
trie en de textiel-/kleding- en schoenindustrie; 
Radicale produktinnoveerders vinden we vooral in de metaalindustrie; 
Een hoog aandeel Incrementele procesinnoveerders kan in de voedingsindustrie geconsta
teerd worden, terwijl radicale procesinnoveerders In de papier- en grafische industrie sterk 
vertegenwoordigd zijn. 

Probleemfasen in het innovatieproces. 
Economische haalbaarheid (globale marktverkenning) en technische realisatie (ontwerp, 
prototype en proefproduktie) zijn voor de innoverende bedrijven de fasen waarin zich de 
afgelopen vijf jaar meer dan eens moellijkheden hebben voorgedaan; 
Bijna de helft van de bedrijven met minder dan 10 werknemers heeft problemen in de fase 
van de technische realisatie; 
Met betrekking tot de probleemfasen treden 'traditionele' industriêle bedrijven vaak op de 
voorgrond. 

Aard van de problemen in het innovatieproces. 
Onvolkomenheden aan het geïnnoveerde produkt, tijdsoverschrijding en technische 
problemen in het produktieproces zijn de belangrijkste oorzaken voor vertraging, beêindiging 
of mislukking van innovatieprocessen; 
Procesinnoveerders scoren relatief hoog op het probleemitem 'technische onvolkomenheden 
in het produktieproces'; 
Produktinnoveerders noemen de knelpunten tijdsoverschrijding, produktonvolkomenheden, 
budgetoverschrijding en slechte timing vaak. 

Wederzijdse beïnvloeding van proces- en produktinnovaties. 
Een omvangrijk deel van de proces- en produktinnoveerders geeft te kennen dat de 
uitgevoerde innovaties geen gevolgen hebben gehad voor andere machines/processen en 
produkten; 
Indien het gaat om ingrijpende proces- en produktinnovaties daalt het percentage 'geen 
verandering', terwijl de invloed van deze innovaties op andere machines/processen en 
produkten toeneemt 
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Interne en externe invloeden op het innovatieproces. 
Marketing/verkoop en produktie blijken voor de innoverende ondernemingen de bedrijfsfunc
ties te zijn die vaak ideeën aangedragen hebben of een belangrijke bijdrage hebben aan de 
realisatie van innovaties; 
Directe zakelijke relaties, en dan met name de afnemers, zijn verreweg het belangrijkste als 
het gaat om de invloed op het innovatieproces; 
Intermediaire organisaties en onderwijsinstellingen spelen hierin slechte een geringe rol. 

Resultaten van innovaties. 
Procesinnovaties blijken vaak te leiden tot kwaliteitsverbetering van produkten en tot 
verhoging van de produktiecapaciteit; 
Produktinnovaties blijken vaak in omzetstijging en kwaliteitsverbetering van produkten te 
resulteren. 
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