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Voorwoord
Voor u ligt de eerste uitgave van ‘De Kracht van de Ondernemer’. De economische
prestaties van ondernemers in de regio Vlietstreek-Zoetermeer worden hierin uitgebreid
onder de loep genomen. De rapportage is tot stand gekomen in nauwe samenwerking
tussen de Kamer van Koophandel Haaglanden vestiging Zoetermeer, Rabobank VlietstreekZoetermeer, het EIM en het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank
Nederland.
Wij hebben het voornemen deze studie jaarlijks te laten uitvoeren om zodoende de
economische prestaties van het bedrijfsleven te blijven monitoren. Naast de economische
prestaties van het regionale bedrijfsleven is er in deze editie aandacht voor de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven. Vragen als ‘hoe vernieuwend is het regionale
bedrijfsleven?’ en ‘welk type bedrijven is het meest innoverend?’ worden beantwoord.
Wij willen met dit rapport voeding geven aan een vruchtbare discussie over het stimuleren
van de economische ontwikkeling en de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven.
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Inleiding
Hoe presteren ondernemers in de regio Vlietstreek-Zoetermeer? Deze vraag staat
centraal in dit rapport. Bij een gezond bedrijfsleven heeft iedereen in de regio belang:
ondernemers, werknemers, beleidsmakers en niet te vergeten de ‘gewone’ burgers.
Een goed presterend bedrijfsleven staat gelijk aan werkgelegenheid, welvaart, en is
zelfs een belangrijke voorwaarde voor sociale rust.
De Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer en de Kamer van Koophandel Haaglanden zijn begaan met de regionale ontwikkeling en met de prestaties van bedrijven. Daarom hebben
zij Rabobank Nederland (afdeling Kennis & Economisch Onderzoek) en onderzoeksbureau
EIM opdracht gegeven een studie uit te voeren naar de economische kracht van bedrijven
in de regio, en daarbij speciaal aandacht te besteden aan de innovatiekracht van bedrijven.
Innovatie staat in Nederland de laatste jaren extra in de aandacht: het is een bron van
nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid, economische groei en welvaartscreatie.

In dit rapport staan de volgende vragen centraal:
n Hoe presteren bedrijven in de regio in economische zin?
n

Wat is de economische groei van bedrijven?

n

Wat is de economische kracht van bedrijven?

n Hoe innovatief zijn bedrijven in de regio?
n

Wat verklaart de innovatiekracht van bedrijven?

n

Wat adviseren ondernemers hun collega’s?

In dit rapport gaan we eerst in op de economische prestaties van bedrijven in de regio
(hoofdstuk 1). Deze zijn in kaart gebracht door de Rabobank Nederland, volgens de beproefde methodiek van de economische thermometer. Daarna volgt het onderzoek naar
de innovatiekracht dat is uitgevoerd door EIM (hoofdstukken 2 en 3). Als onderdeel van dit
onderzoek is ondernemers in de regio ook gevraagd om collega’s te adviseren: hoe kunnen zij beter innoveren?
In het rapport onderscheiden en vergelijken we twee gemeenten in de regio: Zoetermeer
en Leidschendam-Voorburg. Bij het onderzoek naar innovatiekracht was het bovendien
mogelijk om een derde deelgebied te onderscheiden: Benthuizen. We eindigen het rapport met onze conclusies (hoofdstuk 4). Voorts bevatten de bijlagen een nadere toelich

ting op de gebruikte modellen, enquêtes en datasets.
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1 Het economische presteren van de ondernemers
1.1 Inleiding
Het economische presteren van het lokale bedrijfsleven kan op vele manieren worden
benaderd. Wij hebben ervoor gekozen om het economische presteren van het bedrijfsleven in de regio Vlietstreek-Zoetermeer te meten op basis van ons thermometermodel. De
economische thermometer is een instrument dat jaarlijks de economische prestaties van
alle Nederlandse regio’s meet. Dat gebeurt op basis van acht economische variabelen, die
zijn ondergebracht bij twee indicatoren. De indicatoren zijn de ‘economische groei’ en de
‘economische kracht’. Samen vormen deze twee indicatoren een rapportcijfer voor de ‘economische prestatie’ van de regio. In figuur 1.1 is de opbouw van het model weergegeven.
De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke
variabele zetten we de gemiddelde waarde van alle regio’s op een 6,0. Stel dat de gemiddelde werkgelegenheidsgroei van alle regio’s gemiddeld bijvoorbeeld 3 % is, dan krijgt
3 % groei een waardering van 6,0. Als een regio vervolgens een werkgelegenheidsgroei
van 5 % kent, heeft die regio wat dat betreft bovengemiddeld gepresteerd en krijgt die
een hoger cijfer dan een 6,0. De rapportcijfers variëren van 4,0 tot 8,0. Op die manier krijgt
het gebied voor elke variabele een rapportcijfer. Het rapportcijfer voor de economische
groei is vervolgens het gemiddelde van de rapportcijfers voor de vier groeivariabelen. Het
uiteindelijke rapportcijfer voor de economische prestatie is het gemiddelde van de cijfers
voor groei en kracht. Als we uitspreken dat de regionale economie het ‘goed’ heeft gedaan,
moet dat tegen deze achtergrond worden geplaatst. We bedoelen dan dat de regio beter
heeft gepresteerd dan het landelijke gemiddelde. Deze uitspraken hebben dus vooral een
relatieve waarde.
De rapportcijfers zijn berekend op basis

Figuur 1.1: Toelichting Economische thermometer
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1.2 Algemeen beeld
Vanaf 2006 is er eindelijk sprake van een werkelijk breed gedragen herstel van de economie. Ondermeer de toegenomen koopkracht en de verbeterde situatie op de arbeidsmarkt liggen ten grondslag aan dit herstel. De detailhandel heeft kunnen profiteren van
deze toegenomen koopkracht en consumentvertrouwen. Door dit alles is een positieve
vliegwielwerking ontstaan, die de scherpe groeiversnelling sinds 2006 voor het grootste
deel verklaart. De relatief gunstige ontwikkeling in de andere landen van Europa, die onze
export positief beïnvloedt, verklaart de rest.

Figuur 1.2: Economische thermometer onderzoeksgebied, 2005-2006
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Figuur 1.3: Economische thermometer Leidschendam-Voorburg
en Zoetermeer, 2006
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In de figuren 1.2 en 1.3 zijn de uitkomsten van de economische thermometer weergegeven
voor het totale onderzoeksgebied en de afzonderlijke deelgebieden. Ondanks de krachtige economie in de regio, is de score op economische groei iets beneden het landelijke
gemiddelde. De totale economische prestatie komt uit op een 6,2 en ligt daarmee een fractie hoger dan in 2005. Daarmee lijkt de regio het landelijke herstel te volgen. Wanneer we
uitkomsten van de deelgebieden Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer apart bekijken,
zien we dat er ook binnen het onderzoeksgebied grote verschillen zijn in economische
prestaties. Zo blijkt de gemeente Zoetermeer, zowel op groei als kracht, hoger te scoren
dan landelijk gemiddeld, terwijl Leidschendam-Voorburg beneden gemiddeld scoort.
Op de volgende pagina’s worden de prestaties op het gebied van economische groei (1.3)


en economische kracht (1.4) nader toegelicht.
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1.3 Economische groei
De economische groeiprestatie wordt gemeten aan de hand van de scores op vier variabelen: groei van de werkgelegenheid, de omzet, de export en de winst ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Meterstand 2006
De score op de indicator economische groei komt uit op een 5,9. Een lichte stijging ten
opzichte van de 5,6 in 2005, maar nog onder het landelijke gemiddelde. Hieronder staat
aangegeven hoe iedere variabele hieraan bijgedragen heeft.
Lichte afname werkgelegenheid
Als gevolg van de conjuncturele neergang daalde in de periode 2003-2005 de vraag naar
arbeidskrachten in Nederland. De landelijke werkgelegenheidscijfers over 2006 laten na
deze periode van laagconjunctuur een herstel zien en dat uit zich in een stijging van 0,8 %
van het totaal aantal banen in Nederland. Dit herstel laat in ons onderzoeksgebied nog op
zich wachten. In deze regio was er namelijk sprake van een afname van het aantal banen
met -1,3 % (figuur 1.6). Dit resulteert in een thermometerscore van een 4,5. Overigens is dit
wel een verbetering ten opzichte van de 4,0 uit 2005.
Sterke omzetgroei regionaal bedrijfsleven
Het economische herstel heeft zich landelijk ook gemanifesteerd in de omzetgroei. Het
Nederlandse bedrijfsleven kende in 2006 een omzetgroei van 4,5 %. De omzetgroei is
in de regio de enige variabele die hoger scoort dan het landelijke gemiddelde. Met een
gemiddelde omzetstijging van 7,9 % scoort het onderzoeksgebied zelfs een 7,8. Dat is
een zeer sterk herstel sinds 2005. Toen scoorde de regio nog een 4,0. Hopelijk zet deze
sterke omzetgroei komend jaar door en slaat deze goede score over op de andere groeiindicatoren. De omzetgroei was overigens zowel in Leidschendam-Voorburg als in Zoetermeer bovengemiddeld. Het aantal bedrijven in Benthuizen is te gering om mee te nemen
in de thermometer, maar de gegevens die beschikbaar zijn over het bedrijfsleven wijzen op
eenzelfde omzetgroei als in de rest van de regio.
Binnen het regionale bedrijfsleven zorgen vooral de grote bedrijven voor de omzetstijging,
terwijl landelijk de grote en kleine bedrijven in nagenoeg gelijke mate voor de omzetgroei
hebben gezorgd. De omzetontwikkeling van het kleinbedrijf (bedrijven met minder dan
50 werkzame personen) wijkt in negatieve zin af van de landelijke ontwikkeling en er is
zelfs sprake van een daling in omzet van 1,2 %, waar landelijk sprake is van een stijging van
4,5 %. Voor het grootbedrijf is regionaal een stijging waarneembaar van 13,4 %, terwijl er
landelijk een stijging wordt gesignaleerd van 4,7 %.
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Figuur 1.4: Economische groei onderzoeksgebied, 2005-2006
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Figuur 1.5: Scores op economische groeiprestatie naar deelgebied, 2006
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groei zien van 8,0 %, wat resulteert in een
rapportcijfer van 6,5. Het bedrijfsleven in
Benthuizen* heeft een exportgroei laten
zien van 3,7 % en dat ligt ver onder het lan-

Figuur 1.6: Banengroei, 2000-2006
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Winstgroei
De winstgroei lag samen met de exportgroei in 2005 nog boven het landelijke niveau.
In 2006 laten beide groeivariabelen een score zien die lager is dan het landelijke gemiddelde. De 6,3 in 2005 daalt naar een onvoldoende 5,8 in 2006. De lagere score openbaarde zich voornamelijk in de sectoren industrie en diensten. Evenals bij de teleurstellende
exportgroei, geldt hier dat de winstgroei niet slecht was, maar wel lager dan het landelijke gemiddelde. Het aandeel bedrijven met winstgroei is in jaren niet zo hoog geweest
in de regio. Het omgekeerde geldt voor het aandeel bedrijven dat een winstdaling kende. De verschillen tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg zijn echter groot. Het
Zoetermeerse bedrijfsleven kent een winstgroei die zelfs de landelijke groei overstijgt.
Het bedrijfsleven in Benthuizen* volgt deze trend, maar in Leidschendam-Voorburg blijft
deze groei nog achter.
Al met al geldt dat we ook op basis van de winstgroei kunnen zeggen dat het herstel van
de economie in gang is gezet, maar nog iets achterblijft bij het landelijke herstel.

1.4 Economische kracht
Zoals reeds beschreven, is de indicator economische kracht een maat voor de economische
structuur van een gebied. De economische kracht is samengesteld uit de volgende vier variabelen: investeringsanimo, exportgerichtheid, economische structuur en turbulentie van
het bedrijfsleven. Deze indicator geeft in het algemeen een stabieler beeld door de jaren
heen. De scores voor de regio wijken in 2006 dan ook weinig af van de scores in 2005.
Meterstand 2006
Net als de groeiprestaties is de economische kracht van de bedrijven in de regio iets afgenomen. In 2006 scoort de regio een 6,4 ten opzichte van een 6,5 in 2005. De stand ligt
echter nog steeds boven het gemiddelde van alle Nederlandse regio’s.
Investeringsanimo verslechterd
Het investeringsanimo, de mate waarin bedrijven investeringen plegen, zegt iets over het
vertrouwen, de toekomstige groeiverwachtingen en de vernieuwingsdrang van ondernemers.
*) Let op! Benthuizen is niet meege-

Opvallend is dat, ondanks het landelijke economische herstel, dit animo is afgenomen. De

nomen in het thermometermodel

thermometerstand daalde van een 5,5 in 2005 tot een 5,0 in 2006. Deze uitkomst moet wor-
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den genuanceerd. Het investeringsanimo is in de regio sinds 2005 namelijk toegenomen van

Koophandel. De uitkomsten die in de

60 % investerende bedrijven tot 63 % investerende bedrijven. Landelijk steeg het investe-

tekst worden vermeld zijn gebaseerd

ringsanimo echter van 61 % naar 66 % in 2006, waardoor het rapportcijfer voor de regio in

op een beperkte populatie afkomstig
uit de Erbo-enquête.

2006 lager uitvalt. Positief is dus dat het investeringsanimo ook in de regio toeneemt, alleen
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blijft de groei van het animo achter bij de

Figuur 1.7: Economische kracht onderzoeksgebied, 2005-2006
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vermeld, neemt de export onder invloed
van het mondiale economische herstel
landelijk toe. Dat geldt ook voor de exportgerichtheid van het bedrijfsleven. Het aandeel bedrijven dat exporteert is in 2006
toegenomen tot 14 %.

*) Let op! Benthuizen is niet meegenomen in het thermometermodel wegens een te lage respons uit de Erbo-enquête van de Kamer van Koophandel. De uitkomsten die in
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de tekst worden vermeld zijn gebaseerd op een beperkte populatie afkomstig uit de Erbo-enquête.
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De thermometerstand voor de exportgerichtheid van het bedrijfsleven in het onderzoeks
gebied blijft onveranderd op 5,5 staan. Dat betekent dat de exportgerichtheid in de regio
ook is toegenomen, maar nog niet op het niveau is van het Nederlands gemiddelde. Het
aandeel bedrijven dat exporteert is in de regio gestegen van 11 % in 2005 naar 13 % in 2006.
Opvallend zijn de verschillen tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Het Zoetermeerse bedrijfsleven is sterk op export georiënteerd, in tegenstelling tot het bedrijfsleven
in haar buurgemeente. In Zoetermeer is 17 % van het bedrijfsleven gericht op export, terwijl dat percentage in Leidschendam-Voorburg slechts 6 % is. De exportoriëntatie van het
bedrijfsleven in Benthuizen* ligt op het niveau van Zoetermeer.
Krachtige productiestructuur
Met de productiestructuur wordt de samenstelling van de bedrijvigheid naar branche bedoeld. De gedachte daarbij is dat een economie met een sterke vertegenwoordiging van
kansrijke, en met betrekking tot de werkgelegenheid groeikrachtige bedrijvigheid, zoals in
de commerciële dienstverlening, hoog gewaardeerd wordt. Een economie waarin stagnerende bedrijvigheid ruim aanwezig is, wordt dan minder gewaardeerd.

Figuur 1.9: Productiestructuur, 2006
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Gedurende de afgelopen jaren vertoont de productiestructuur vrijwel constant een score
van 8,0. Ook dit jaar is dat het geval. Het stabiele beeld is niet verwonderlijk. Een productiestructuur verandert immers niet zo snel. Zo blijven in de regio commerciële diensten, handel en horeca en gezondheidszorg en welzijnsbedrijven een belangrijk aandeel innemen
in de lokale economie. De onderwijssector en de commerciële dienstensector zijn het afgelopen jaar fors gegroeid. Deze sectoren worden hoog gewaardeerd qua groeiperspectief. Daarom scoort de regio op dit punt opnieuw een ruime voldoende.
Zeer dynamisch bedrijfsleven
Deze variabele geeft aan hoeveel nieuwe bedrijvigheid de regio erbij krijgt door vestiging
van bedrijven uit andere gebieden en door starters. Een hoge dynamiek stimuleert de
groei en vernieuwing van de economie en kan daarom als positief worden aangemerkt.
Op bedrijfsdynamiek scoort het onderzoeksgebied in 2006 hoog, evenals in 2005. De
thermometerstand komt uit op een 7,0. Voor de beoordeling van de dynamiek wordt
gekeken naar de nieuwe bedrijvigheid. Het aantal startende ondernemers nam flink toe,
terwijl het aantal vestigingen vanuit andere regio´s in het onderzoeksgebied iets afnam.
In 2006 telde de regio zo’n 850 startende bedrijven. Het aantal starters groeide met 11 %
ten opzichte van 2005. Naast starters werden er ook veel vestigingen opgericht als nevenvestiging of dochteronderneming van bestaande bedrijven. Dit aantal nam ook toe, maar
minder fors.
Zowel de gemeente Zoetermeer als de gemeente Leidschendam-Voorburg kennen een
hoge bedrijfsdynamiek. Zoetermeer scoort met een 7,5 echter hoger dan LeidschendamVoorburg, dat een 6,5 verdient. In Benthuizen kenmerkt het bedrijfsleven zich als minder
dynamisch.
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2 Innovatiebarometer
2.1 Inleiding
Innovatie is belangrijk voor beleidsmakers…
Innovatie staat in Nederland de laatste jaren extra in de aandacht. Nederland moet innoveren om vooruit te komen. Om die reden is vier jaar geleden het Innovatieplatform opgericht,
met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties,
kennisinstellingen en de politiek. Ook in het werkgebied van de Rabobank VlietstreekZoetermeer hebben beleidsmakers aandacht voor innovatie. Zo profileert Zoetermeer zich
als ICT- en leisurestad. Diverse projecten zijn inmiddels gerealiseerd, waaronder Streetlight
(interactieve lantaarnpalen), Gigameer (vraagbundeling van breedbandaansluitingen
voor bedrijven en instellingen) en de Academie voor ICT en Media (HBO-opleiding in samenwerking met de Haagse Hogeschool). Vanaf 2007 wordt het beleid opgeschaald naar
een breder programma gericht op Kenniseconomie en Innovatie. Onder aansturing van
een programmaraad met vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijs en overheid zullen
projecten worden geïnitieerd die de lokale kenniseconomie een impuls moeten geven .
De inspanningen van Zoetermeer staan in contrast met Leidschendam-Voorburg en
Benthuizen. Daar is nog geen sprake van gericht innovatiebeleid.
Beleidsinspanningen in de regio worden met name geïnitieerd door de provincie ZuidHolland en grotere gemeenten zoals Delft, Leiden en Den Haag. Het meest in het oog
springende voorbeeld is de Stichting Kennisalliantie Zuid-Holland (www.kennisalliantie.
nl). Deze stimuleert interactie en samenwerking tussen de vier O’s in innovatieland: ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheid. Momenteel richt de kennisalliantie zich
op samenwerking en interactie rond negen thema’s, waaronder ICT en telecom, composieten en aerospace, en internationaal recht. Ook Zoetermeer participeert in de kennisalliantie. Andere voorbeelden van regionale initiatieven gericht op innovatie zijn Greenport
Zuid-Holland (glastuinbouw), Shipping Valley (weg-, spoor- en watervervoer) en CCLS (life
sciences).
…en voor ondernemers
Door alle beleidsmatige aandacht voor innovatie wordt nog wel eens over het hoofd gezien dat ondernemers in de eerste plaats voor zichzelf innoveren. Het is een middel en
geen doel op zich. Voor ondernemers spelen vaak andere motieven dan werkgelegenheid
en economische groei een rol, zoals omzet- of winstbehoud, werkplezier en het opdoen
van nieuwe vakkennis. Sommige ondernemers innoveren omdat zij kansen zien en ze er
plezier aan beleven om die te grijpen. Anderen innoveren vooral met het oog op de eigen
continuïteit. Op de langere termijn komt iedere ondernemer in de problemen als hij zijn
producten, diensten, werkmethoden, afzetmarkten en organisatiemethoden niet ten minste up-to-date houdt. De geschiedenis kent vele voorbeelden van bedrijven en bedrijfs-
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takken die zijn verdwenen door een gebrek aan innovatie. Innovatie is kortom ook voor
ondernemers van groot belang.
In dit hoofdstuk doen we verslag van het onderzoek naar de innovatiekracht van bedrijven in het werkgebied van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Naast een algemene weergave voor de regio maken we een nadere vergelijking tussen Zoetermeer, LeidschendamVoorburg en Benthuizen. Paragraaf 2.2 vergelijkt de innovatiekracht met de gemiddelde
innovatiekracht van alle bedrijven in Nederland. Daarna gaan we in op de verschillende
componenten van innovatiekracht: innovatieve prestaties (paragraaf 2.3), inspanningen
(paragraaf 2.4) en plannen (paragraaf 2.5). Voor meer informatie over de onderzoeks
methoden verwijzen we naar de bijlage.

2.2 Algemeen beeld
Drie componenten van innovatiekracht
Van het begrip innovatie bestaan vele definities. In dit onderzoek verstaan we onder innovatie de vernieuwing van producten, diensten en processen, gericht op het behalen van
betere resultaten. Innovatiekracht is de mate waarin een bedrijf beschikt over de kennis,
vaardigheden, netwerken en middelen die nodig zijn om te innoveren, en deze benodigdheden weet om te zetten in concrete innovaties. Innovatiekracht valt uiteen in drie componenten:
n Innovatieve prestaties: de mate waarin bedrijven de afgelopen drie jaar vernieuwingen hebben gerealiseerd wat betreft hun producten, diensten en interne bedrijfsprocessen;
n Innovatieve inspanningen: in hoeverre bedrijven zich inspannen om te innoveren.
Dit komt tot uiting in de strategie van het bedrijf (gericht op vernieuwing of niet), de
investering van geld en mankracht, en het gebruik van externe kennis en bijdragen
van andere partijen;
n Innovatieve plannen: de mate waarin bedrijven in het komende jaar willen gaan investeren in nieuwe producten, diensten en interne bedrijfsprocessen.

Rapportcijfers
Met behulp een internetenquête onder lokale bedrijven, aangevuld met gegevens die EIM
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de innovatiekracht van het bedrijfsleven in de regio. De innovatiekracht is samengevat in
een rapportcijfer. Overeenkomstig de methodiek van de economische thermometer is de
gemiddelde score voor het doorsnee bedrijf in Nederland gelijkgesteld aan 6,0. Naarmate
de innovatiekracht hoger is, stijgt het rapportcijfer verder boven de 6,0 en vice versa. Het
rapportcijfer kan variëren van 4,0 (veel slechter dan gemiddeld) en 8,0 (veel beter dan gemiddeld). Ook voor de componenten van innovatiekracht is een rapportcijfer berekend.
Zie figuur 2.1.
Innovatiekracht beter dan gemiddeld
De innovatiekracht van bedrijven in de regio is in 2007 iets beter dan de innovatiekracht
van een doorsnee Nederlands bedrijf (score 6,2 versus 6,0). De innovatieve prestaties en
–inspanningen van bedrijven in de regio zijn beter dan gemiddeld (score 6,4), terwijl hun
innovatieve plannen het landelijke gemiddelde niet ontlopen (6,0).
Zoetermeer heeft hoogste innovatiekracht
Tussen de drie gebieden die we nader hebben geanalyseerd bestaan duidelijke verschillen in de innovatiekracht van bedrijven. De innovatiekracht in Zoetermeer is verhoudings
gewijs hoog (score 6,7) terwijl die van bedrijven in Leidschendam-Voorburg en Benthuizen
achterblijft bij het landelijke gemiddelde (5,5).
Bedrijven in Zoetermeer doen het in alle opzichten beter dan gemiddeld; hun innovatieve prestaties en –inspanningen zijn relatief hoog, en ook hebben zij meer plannen om
komend jaar in innovatie te investeren. Bedrijven uit Leidschendam-Voorburg scoren

Figuur 2.1: Innovatiekracht van bedrijven in de regio (2007)

qua innovatieprestaties vrijwel gelijk aan
het landelijke gemiddelde (6,1), maar de
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2.3 Innovatieve prestaties
Product- en procesinnovatie
In de innovatieliteratuur wordt vaak gewezen op het belang van product- en proces
innovaties . Productinnovaties omvatten de ontwikkeling en/of implementatie van nieuwe
fysieke goederen die aan afnemers worden geleverd, alsmede de ontwikkeling van nieuwe
diensten. Bij procesinnovaties moeten we denken aan de vernieuwing van interne bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld de werkmethoden, productielijnen of organisatievormen. In dit
onderzoek hebben we met beide vormen rekening gehouden:
n Nieuwe producten of diensten kunnen alleen nieuw zijn voor het eigen bedrijf,
maar ook voor de bedrijfstak. Dit laatste duidt op meer innovatiekracht. Hetzelfde
geldt voor de situatie waarin bedrijven producten/diensten helemaal zelf ontwikkelen in plaats van die te adopteren van leveranciers.
n Vernieuwingen of verbeteringen in de interne bedrijfsprocessen kunnen net als
nieuwe producten/diensten worden overgenomen van leveranciers, of zelf worden ontwikkeld. Het laatste duidt op meer innovatiekracht.

In tabel 2.1 vergelijken we de innovatieve prestaties van bedrijven op vijf indicatoren met
het landelijke gemiddelde.

Tabel 2.1: Innovatieve prestaties van bedrijven in de regio (2007)*
in procenten van het aantal bedrijven
Bedrijf heeft in de afgelopen drie jaar:

Totaal VZ

ZTM

BH

Nederland

Nieuwe producten of diensten op de markt gebracht

40%

42%

37%

21%

33%

Producten of diensten op de markt die nieuw zijn voor de bedrijfstak

19%

21%

18%

14%

16%

Nieuwe producten of diensten op eigen kracht ontwikkeld

23%

26%

20%

13%

20%

Verbeteringen/vernieuwingen in interne bedrijfsprocessen

54%

55%

53%

51%

54%

Interne procesverbeteringen/-vernieuwingen op eigen kracht ontwikkeld

33%

34%

32%

22%

33%

* VZ: regio Vlietstreek-Zoetermeer, ZTM: Zoetermeer, LV: Leidschendam-Voorburg, BH: Benthuizen.
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De regio onderscheidt zich door productinnovatie
Bedrijven in de regio onderscheiden zich in positieve zin van het doorsnee bedrijf in
Nederland door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Zij brengen vaker nieuwe
producten of diensten op de markt, die bovendien vaker nieuw zijn voor de eigen bedrijfstak, en die vaker op eigen kracht worden ontwikkeld. Op beide indicatoren voor proces
innovatie is het percentage bedrijven echter gelijk aan het landelijke gemiddelde; qua
procesinnovatie houden bedrijven in de regio gelijke tred met wat in Nederland gebruikelijk is.
In Zoetermeer meer productinnovatie
De conclusie dat bedrijven in de regio veel productinnovaties realiseren geldt voor
Zoetermeerse bedrijven nog sterker. Zo heeft 26 % van de bedrijven in Zoetermeer in de
afgelopen drie jaar op eigen kracht nieuwe producten/diensten ontwikkeld. Het landelijke gemiddelde ligt op 20 %. Ook bedrijven uit Leidschendam-Voorburg presteren nog
iets beter dan gemiddeld als het gaat om productinnovatie. Bedrijven uit Benthuizen
blijven daarbij achter. Ook realiseerden bedrijven uit Benthuizen in de afgelopen drie jaar minder vaak procesinnovaties.
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2.4 Innovatieve inspanningen
Strategie, netwerkactiviteiten, inzet van middelen en marketing; onder innovatieve inspanningen verstaan we alle activiteiten die nodig zijn om tot nieuwe producten, diensten of
processen te kunnen komen. Uit eerder onderzoek is bekend dat hiervoor vier zaken van
groot belang zijn:
n Innovatiestrategie. Bedrijven met veel innovatiekracht beschouwen innovatie vaak
als een strategische doelstelling, ofwel vernieuwingen van producten, diensten of
processen staan er hoog in het vaandel.
n Netwerken. Kennis is een belangrijke inputfactor voor innovatie. Bedrijven met veel
innovatiekracht wisselen actief kennis uit met hun omgeving en werken met andere bedrijven of kennisinstellingen samen om vernieuwingsprojecten uit te voeren.
n Mankracht en middelen. Voor innovatie is tijd en geld nodig. Een kenmerk van
bedrijven met veel innovatiekracht is dat zij medewerkers en budget vrijmaken
voor innovatie. Sommige bedrijven voeren ook zelf onderzoeks- en ontwikkelings
activiteiten uit in plaats van die uit te besteden.
n Marketing. Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten alleen is niet genoeg. Om van succesvolle innovaties te kunnen spreken moeten deze worden verkocht. Marketing zegt iets over het vermogen om nieuwe wensen van klanten te
herkennen en om nieuwe producten/diensten te verkopen.

De innovatieve inspanningen zijn gemeten met acht indicatoren. In tabel 2.2 vergelijken we
deze met het landelijke gemiddelde.
Meer innovatieve inspanningen
Bedrijven in de regio doen bovengemiddelde innovatieve inspanningen. Niet op alle indicatoren zijn de verschillen even groot. Zo is het percentage bedrijven met gespecialiseerde
marketingmedewerkers gelijk aan het landelijke gemiddelde. Het is de optelsom over alle
indicatoren uit tabel 2.2 die bedrijven uit de regio een bovengemiddeld rapportcijfer voor
innovatieve inspanningen oplevert.
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Zoetermeer opnieuw bovengemiddeld; Benthuizen blijft achter
De percentages in tabel 2.2 bevestigen het eerdere beeld dat bedrijven in Zoetermeer zich
meer met innovatie bezighouden. De inspanningen van bedrijven uit Benthuizen liggen
duidelijk onder het niveau van de andere gebieden, en halen het ook niet bij het landelijke gemiddelde. Vooral op het gebied van marketing zijn bedrijven uit Benthuizen weinig
actief.

Tabel 2.2: Innovatieve inspanningen van bedrijven in de regio (2007)*
in procenten van het aantal bedrijven
Bedrijf:

Totaal VZ

Legt strategische nadruk op vernieuwing van producten, diensten of processen 51%
Gebruikt externe kennisnetwerken

ZTM
53%

LV

BH

47%

42%

Nederland
50%

48%

50%

46%

38%

44%

Werkt samen met bedrijven en/of kennisinstellingen voor vernieuwingsprojecten 35%

38%

31%

35%

32%

Heeft medewerkers die in hun dagelijkse werk bezig zijn met vernieuwing

44%

48%

39%

39%

42%

Doet zelf onderzoeks- en/of ontwikkelingsactiviteiten

29%

34%

23%

23%

26%

Heeft een expliciiet vernieuwingsbudget

18%

20%

16%

16%

16%

Heeft medewerkers die in hun dagelijkse werk bezig zijn met marketing

39%

46%

29%

17%

39%

19%

23%

13%

4%

Heeft een schriftelijk marketingplan

15%

* VZ: regio Vlietstreek-Zoetermeer, ZTM: Zoetermeer, LV: Leidschendam-Voorburg, BH: Benthuizen.

2.5 Innovatieve plannen
Voorgenomen investeringen
Om te kunnen beoordelen of een bepaalde innovatiekracht in de toekomst kan worden
gehandhaafd zijn toekomstige investeringen van belang. In het onderzoek is gevraagd of
bedrijven komend jaar voornemens zijn om:
n te investeren in nieuwe producten en/of diensten:
n te investeren in de vernieuwing of verbetering van interne bedrijfsprocessen:
n risicovolle projecten te initiëren of uit te voeren.
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De indicator over risicovolle projecten is toegevoegd omdat met name baanbrekende innovaties gepaard gaan met risico’s. Dergelijke projecten hebben een grotere kans op mislukking, maar leveren bij succes ook meer op. De bereidheid om risico’s te nemen duidt op
meer innovatiekracht. Zie tabel 2.3.

Tabel 2.3: Innovatieve plannen van bedrijven in de regio (2007)*
in procenten van het aantal bedrijven
Bedrijf gaat komend jaar zeker of waarschijnlijk:

Totaal VZ

ZTM

LV

BH

Nederland

Investeren in nieuwe producten of diensten

57%

62%

51%

56%

53%

Investeren in vernieuwing/verbetering van bedrijfsprocessen

52%

56%

46%

55%

54%

Risicovolle projecten opzetten of uitvoeren

24%

26%

22%

25%

24%

* VZ: regio Vlietstreek-Zoetermeer, ZTM: Zoetermeer, LV: Leidschendam-Voorburg, BH: Benthuizen.

Innovatieve plannen vergelijkbaar met landelijk gemiddelde
De bereidheid van bedrijven in de regio om komend jaar in innovatie te investeren ontloopt het landelijke gemiddeld per saldo niet. Het percentage bedrijven met plannen voor
productinnovatie is relatief hoog (57 % versus 53 %) maar bij procesinnovatie is dit andersom (52 % versus 54 %). De bereidheid tot risicovolle projecten is gelijk aan het landelijke
gemiddelde.
Minste plannen in Leidschendam-Voorburg
Bij een vergelijking tussen de drie deelgebieden valt op dat ondernemers uit Benthuizen
relatief vaak aangeven het komende jaar te willen investeren. Hun scores in tabel 2.3 zijn
zelfs beter dan de landelijke cijfers. Ook Zoetermeerse bedrijven hebben relatief vaak innovatieplannen. Bedrijven uit Leidschendam-Voorburg blijven hierbij achter. Zij hebben
voor het komende jaar minder plannen om te innoveren.
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3 Verklaringen en suggesties
In dit hoofdstuk zoeken we naar verklaringen voor de verschillen in innovatiekracht.
Deze verschillen zijn niet alleen het gevolg van het gedrag van ondernemers, maar ook
van verschillen in de structuur van het bedrijfsleven waardoor een hogere (respectievelijk lagere) innovatiekracht voor de hand ligt. Paragraaf 3.1 behandelt het gedrag
van ondernemers, terwijl de paragrafen 3.2 en 3.3 ingaan op de structuurkenmerken
sector en grootteklasse. Verder hebben we ondernemers in het onderzoek gevraagd om
advies: wat adviseren zij collega-ondernemers die willen gaan innoveren? Hiervan
wordt in paragraaf 3.4 verslag gedaan.

3.1 Koplopers, ontwikkelaars, toepassers en achterblijvers
Segmentering naar innovatief gedrag
Niet alle bedrijven houden zich even intensief met innovatie bezig. Sommige bedrijven
beschouwen vernieuwing van producten, diensten en bedrijfsprocessen als een essentieel
onderdeel van hun strategie, en als centraal middel om te concurreren. Dit soort bedrijven heeft vaak ook medewerkers die zich uitsluitend of hoofdzakelijk met innovatie bezig
houden, en heeft een vast budget voor vernieuwing. Aan de andere kant van het spectrum
vinden we bedrijven met een passieve houding; zij innoveren alleen als de markt of andere
omstandigheden erom vragen. Innovatief gedrag van ondernemers staat dan op een laag
niveau. Als er wordt geïnnoveerd gebeurt dit via de adoptie van producten die elders zijn
ontwikkeld (denk aan de aanschaf van tracking & tracingsystemen door transportbedrijven, computerkassa’s in de detailhandel, of online reserveringssystemen in de horeca). Om

Figuur 3.1: Innovatieve segmenten in het Nederlandse bedrijfsleven (2007)

Koplopers

6%

Ontwikkelaars

20%

Toepassers

23%

Achterblijvers

51%
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inzichtelijk te maken hoe bedrijven innoveren kan het bedrijfsleven worden verdeeld in
vier segmenten (zie ook figuur 3.1):
n Koplopers zijn bedrijven die zelf aan onderzoek en ontwikkeling doen, hiervoor
systematisch capaciteit reserveren en inzetten, en die op eigen kracht product- en
procesinnovaties ontwikkelen en in de markt zetten.
n Ontwikkelaars zijn bedrijven met een eigen capaciteit voor de ontwikkeling van
prototypes zonder dat er sprake is van een situatie waarin innovatie expliciet is georganiseerd in bijvoorbeeld een R&D-afdeling. Het zijn wel bedrijven die – net als
koplopers – op eigen kracht en initiatief innovaties ontwikkelen.
n Toepassers, ofwel bedrijven die innoveren door het combineren en toepassen van
elders beproefde kennis en methoden. Toepassers realiseren product- en/of procesinnovaties, maar daarbij kan sprake zijn van de adoptie van nieuwe producten,
diensten of processen die door andere partijen zijn ontwikkeld.
n Achterblijvers zijn bedrijven die niet tot de eerdergenoemde groepen behoren,
meestal bedrijven die al enkele jaren niet meer hebben geïnnoveerd en daar in de
praktijk ook weinig tijd in willen investeren.

In de groep Nederlandse bedrijven met 1 tot 100 werkzame personen vinden we maar weinig koplopers (6 %). Ontwikkelaars en toepassers zijn grotere segmenten, maar verreweg
de meeste bedrijven in Nederland houden zich op ad-hoc basis met innovatie bezig en
moeten tot de groep achterblijvers worden gerekend (51 %).
De regio kent veel koplopers
In de regio ligt het aandeel koplopers boven het landelijke gemiddelde: zie figuur
3.2. Het percentage koplopers is de helft hoger dan gebruikelijk (9 % versus 6 %).
Hoewel de verdeling over de vier segmenten niet sterk afwijkt van de landelijke verdeling kent de regio een iets hoger aandeel van bedrijven die fanatiek en systematisch innoveren.
Leidschendam-Voorburg heeft relatief veel achterblijvers
Een vergelijking tussen de drie deelgebieden leert dat opnieuw Zoetermeer er bovenuit steekt. Eén op de tien Zoetermeerse bedrijven kan als koploper worden aangemerkt.
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Het aandeel achterblijvers is juist lager dan gemiddeld (45 % versus 51 %). De bovenge
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middelde innovatiekracht van Zoetermeerse bedrijven is deels het gevolg van boven
gemiddeld innovatief gedrag van ondernemers.
In Leidschendam-Voorburg ligt het innovatieve gedrag van bedrijven juist op een bescheiden niveau. Het percentage koplopers houdt nog gelijke tred met het landelijke gemiddelde, maar Leidschendam-Voorburg telt verhoudingsgewijs veel achterblijvers. Ten slotte

Figuur 3.2: Segmentatie van bedrijven in de regio (2007)

Totaal Vlietstreek-Zoetermeer
Zoetermeer

9%

21%

10%

23%

Leidschendam-Voorburg 6% 18%
Benthuizen 7%
Nederland 6%
0%
koploper
toepasser

21%

21%
20%

20%

49%

22%
21%

45%
55%

25%

47%

23%

40%

51%

60%

80%

100%

ontwikkelaar
achterblijver

laat figuur 3.2 zien dat Benthuizen een relatief gunstige verdeling over de segmenten
heeft: veel koplopers, ontwikkelaars en toepassers, en weinig achterblijvers. De lage innovatiekracht van Benthuizen is derhalve niet het gevolg van een gebrek aan innovatief
gedrag van ondernemers; in Benthuizen zijn vooral structuurkenmerken de oorzaak van
de lage innovatiekracht (zie hierna).
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3.2 Innovatieve sectoren
Kennis-, afnemers- en leveranciersgedreven sectoren
Naast het gedrag van ondernemers beïnvloeden de structuurkenmerken van bedrijven
de innovatiekracht van regio’s. In sommige sectoren is innovatie een gebruikelijk fenomeen en pure noodzaak om te overleven, en in andere sectoren niet. De sectoren van het
particuliere bedrijfsleven kunnen worden verdeeld in drie typen, namelijk kennis-,
afnemers- en leveranciersgedreven sectoren. Deze benamingen verwijzen naar het meest
onderscheidende kenmerk in de manier waarop bedrijven in deze sectoren innoveren:
n Kennisgedreven sectoren: hightechindustrie, adviesbureaus, ICT en telecom, technische groothandel. In deze sectoren worden ondernemers scherp gehouden door
technologische ontwikkelingen en door een snelle ontwikkeling van de kennisbasis.
Innovatie is min of meer onderdeel van het dagelijkse werk. In deze sectoren zijn
vaak legio marktkansen die vragen om innovatieve producten en diensten. Bedrijven ontwikkelen er voortdurend innovaties en dit doen zij meestal zelf.
n Afnemersgedreven sectoren: maakindustrie, niet-technische groothandel, financiële
en overige dienstverlening. Hier staan de ondernemers niet onder druk om continu
te innoveren. Wel is innovatie belangrijk voor de continuïteit. Vragen van individuele
klanten die men reeds bedient vormen gewoonlijk de aanleiding om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Ook hier innoveren bedrijven zelf, maar minder vaak
en niet op continue basis.
n In leveranciersgedreven sectoren, zoals de detailhandel, horeca, bouwnijverheid, landbouw en transport, is innovatie een incidentele bezigheid. Het gebeurt vooral om kosten te besparen, werkprocessen te vereenvoudigen en de geboden service te verbeteren. Ondernemers baseren zich bij het innoveren vooral op mogelijkheden die geboden
worden door leveranciers. Vaak zijn dit kant-en-klare toepassingen waar geen eigen
ontwikkelingsactiviteiten voor nodig zijn. Voorbeelden zijn tracking & tracingsystemen
in het transport en computerkassa’s in de detailhandel.

Al met al hebben bedrijven in kennisgedreven sectoren vaak meer innovatiekracht. Innovatie is in deze sectoren ook nodig om op korte termijn als bedrijf te overleven. Als een gebied naar verhouding veel van dit soort bedrijven telt ligt een hogere innovatiekracht voor
de hand. In leveranciersgedreven sectoren is innovatie een ad-hoc activiteit en op korte
termijn minder belangrijk. Gebieden met veel leveranciersgedreven bedrijvigheid zullen
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Veel bedrijven in kennisgedreven sectoren
Uit figuur 3.3 blijkt dat de regio veel kennisgedreven bedrijvigheid binnen haar grenzen
heeft. In het Nederlandse bedrijfsleven vormen bedrijven in kennisgedreven sectoren 15 %
van de totale bedrijfspopulatie. In de regio is dit 20 %. Ook het aandeel afnemersgedreven
sectoren is relatief hoog. Dit betekent dat de hoge innovatiekracht van de regio mede het
gevolg is van structuurkenmerken: bedrijven die van nature meer innoveren zijn er sterker
vertegenwoordigd.
Figuur 3.3: Verdeling naar type sector van bedrijven in de regio (2007)

Totaal Vlietstreek-Zoetermeer
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Benthuizen kent ongunstige sectorstructuur
Verder laat figuur 3.3 zien dat vooral Zoetermeer een sectorstructuur heeft die gunstig is
voor de innovatiekracht. Maar liefst 24 % van de bedrijven behoort tot de kennisgedreven
sectoren. Daarentegen is de sectorstructuur van Benthuizen ongunstig als het gaat om innovatiekracht. In Benthuizen is slechts één op tien bedrijven actief in een kennisgedreven
sector.
Zoetermeer telt veel hoogwaardige dienstverlening, niet alleen op ICT-gebied
Een nadere uitsplitsing van de innovatieve sectoren is in tabel 3.1 weergegeven. In Zoetermeer is het aandeel hightech industriële bedrijven gelijk aan het landelijke gemiddelde.
De hoge innovatiekracht van Zoetermeer is vooral te danken aan een hoog percentage
hoogwaardige dienstverleners, waaronder advies-, ingenieurs- en architectenbureaus,
technische groothandels en ICT-bedrijven. Vaak wordt verondersteld dat Zoetermeer haar
innovatiekracht ontleend aan de ICT-sector . Onze resultaten zijn hiermee in lijn, maar geven tevens aan dat ook andere hoogwaardige dienstverleners een impuls geven aan innovatie.
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Tabel 3.1: Gedetailleerde sectorverdeling van bedrijven in de regio (2007)*
in procenten van het aantal bedrijven
Type sector/voorbeelden

Totaal VZ

ZTM

LV

BH

Nederland

• Hightechindustrie (machines, apparaten, transportmiddelen en
chemische-, rubber- en kunststofproducten)

2%

3%

2%

2%

3%

• Kennisintensieve diensten (advies-. ingenieurs- en architectenbureaus,
commerciële laboratoria)

9%

10%

9%

3%

6%

• Technische groothandel (in machines, apparaten en
investeringsgoederen)

4%

6%

1%

3%

3%

• ICT (computerservices, media, ICT en telecom)

5%

5%

4%

2%

3%

• Maakindustrie (voedings- en genotmiddelen, textiel, kleding, hout,
bouwmaterialen, papier- en papierwaren, grafische producten, metalen
en metaalproducten, meubels)

4%

4%

3%

5%

7%

• Groothandel niet-technisch (in agrarische producten, voedings- en
genotmiddelen, duurzame concumptiegoederen, intermediare goederen
en transportmiddelen)

8%

11%

4%

15%

8%

• Financiële diensten (bank-, verzekerings- en pensioenwezen en
aanverwante dienstverlening)

8%

8%

9%

8%

3%

• Bouw (burgerlijke en utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw,
afwerkers, bouwinstallatie)

8%

6%

9%

11%

11%

• Detailhandel (in food en non-food, markthandel, kappers,
voetverzorgers, benzineservicestations, autobedrijven)

24%

20%

31%

16%

24%

• Horeca (logies, maaltijden en dranken)

8%

6%

9%

3%

8%

• Transport (personen- en goederenvervoer en aanverwante diensten)

3%

3%

3%

8%

4%

Kennisgedreven sectoren

Afnemersgedreven sectoren

• Overige diensten (onroerend goed, verhuur, juridische- en administratieve
diensten, PR- en uitzendbureaus, keuring en controle, reiniging)
Leveranciersgedreven sectoren

• Landbouw (akker- en tuinbouw, veeteelt en aanverwante diensten)

3%

2%

4%

17%

8%

100%

100%

100%

100%

100%

* VZ: regio Vlietstreek-Zoetermeer, ZTM: Zoetermeer, LV: Leidschendam-Voorburg, BH: Benthuizen.

Leidschendam-Voorburg onderscheidt zich door een groot aantal bedrijven in de detailhandel. Bijna één op de drie bedrijven in Leidschendam-Voorburg komt uit deze sector.
Omdat innovatie in detailhandelsondernemingen – in vergelijking met andere sectoren
– een minder cruciale bezigheid is, is dit een belangrijke oorzaak van de lage innovatiekracht. In Benthuizen zijn relatief veel bedrijven afkomstig uit de landbouw en de (agrarische) groothandel. Samen vormen deze sectoren bijna een derde van de bedrijvenpopulatie. Ook dit draagt bij aan de relatief lage innovatiekracht van Benthuizen.
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3.3

De omvang van bedrijven

Grote bedrijven hebben natuurlijke voorsprong
De omvang van bedrijven is een ander structuurkenmerk dat verschillen in de innovatiekracht helpt verklaren. Grote bedrijven hebben doorgaans meer innovatiekracht dan kleine bedrijven. Dit heeft een aantal oorzaken:
Grote bedrijven hebben meer mogelijkheden om te innoveren, vooral als het gaat om procesinnovatie. Innovaties in kleine bedrijven zijn vaker gericht op vernieuwing van producten en diensten. De organisatiestructuur van kleine bedrijven is zeer eenvoudig; daar valt
van nature minder aan te innoveren. Grotere bedrijven hebben ingewikkeldere processen,
waardoor procesinnovatie ook eerder voordeel kan opleveren:
n Grotere bedrijven hebben in absolute zin meer innovatieprojecten. Daardoor kunnen zij de risico’s van een mislukt project beter spreiden. Kleine bedrijven innoveren
vaker op ad-hoc basis en als een dergelijke innovatie mislukt zijn de risico’s voor de
continuïteit hoger. Grote bedrijven kunnen zich meer risicovolle projecten veroorloven.
n Grote bedrijven hebben meer eigen middelen om een op innovatie toegesneden
infrastructuur te handhaven, ofwel de bekostiging van specialistische medewerkers
is eenvoudiger.
n Ten slotte zijn grote bedrijven door hun schaalomvang beter in staat zelfstandig aan
innovaties te werken, terwijl het in kleine bedrijven gebruikelijk is om samen te werken met externe partijen. Dit laatste werpt barrières op om te innoveren.

Kort samengevat zullen gebieden met meer grootschalige bedrijvigheid een hogere innovatiekracht hebben, en vice versa.
Regionale verdeling wijkt weinig af van de landelijke verdeling
In tabel 3.2 staat per deelgebied de verdeling van de bedrijvenpopulatie naar grootte
klasse. Bedrijven zonder personeel zijn hierbij buiten beschouwing gebleven. De regio
heeft per saldo een iets groter aandeel van kleine bedrijven, dat wil zeggen, bedrijven met
minder dan tien werkzame personen. Vooral bedrijven met 5-9 werkzame personen zijn
oververtegenwoordigd. Dit heeft een neerwaarts effect op de innovatiekracht. De verschillen met het landelijke beeld zijn echter niet groot.
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Tabel 3.2: Verdeling naar grootteklasse van bedrijven in de regio (2007)*
in procenten van het aantal bedrijven
Grootteklasse**

Totaal VZ

ZTM

LV

BH

Nederland

1-4 werkzame personen

67%

63%

74%

54%

68%

5-9 werkzame personen

18%

19%

16%

26%

13%

10-19 werkzame personen

7%

8%

6%

10%

9%

20-49 werkzame personen

4%

5%

3%

8%

6%

50-99 werkzame personen

2%

2%

1%

2%

2%

100 of meer werkzame personen

1%

2%

1%

0%

2%

* VZ: regio Vlietstreek-Zoetermeer, ZTM: Zoetermeer, LV: Leidschendam-Voorburg, BH: Benthuizen.
** Bedrijven zonder personeel bleven in het onderzoek buiten beschouwing.

Leidschendam-Voorburg heeft veel kleinere bedrijven
De verdeling van de bedrijvenpopulatie in Zoetermeer wijkt niet sterk af van de landelijke
verdeling in 2007. Het percentage bedrijven met 5-9 werkzame personen is iets hoger, terwijl het aandeel bedrijven met 1-4 werkzame personen iets lager is. Dit zal een licht positief
effect geven op de innovatiekracht van Zoetermeer.
In Leidschendam-Voorburg wijkt de verdeling af: het aandeel kleine bedrijven (< 10 werkzame personen) is hoger dan gebruikelijk. Leidschendam-Voorburg heeft maar weinig echt
grote bedrijven. Dit zal de innovatiekracht drukken en verklaart mede het lage rapportcijfer
van 5,5. Ten slotte valt op dat de verdeling naar grootteklasse in Benthuizen gunstig is voor
de innovatiekracht. Benthuizen heeft weliswaar een bescheiden bedrijvenpopulatie, maar
telt veel bedrijven met een bovengemiddelde bedrijfsomvang. Het lage rapportcijfer voor
Benthuizen is al met al vooral te wijten aan een ongunstige sectorstructuur.

3.4 Suggesties van ondernemers
Dit onderzoek geeft inzicht in de innovatiekracht van bedrijven in de regio en haar deelgebieden. Een volgende vraag is hoe de innovatiekracht (verder) kan worden verbeterd.
De centrale uitdaging is om ondernemers het belang van (meer) innovatie te laten inzien
en hen aan te zetten tot concreet innovatief gedrag. Nu leert de ervaring dat ondernemers zich van collega-ondernemers meer aantrekken dan van beleidsmakers, adviseurs of
financiers. Daarom is in het onderzoek gevraagd wat men aan collega-ondernemers zou
adviseren als die het lastig vinden om tot innovaties te komen: zie figuur 3.4. Ondernemers
mochten maximaal drie van de genoemde mogelijkheden selecteren.
Innovatieproces bestaat uit twee fasen
Bij de suggesties is het van belang te onderkennen dat een innovatieproces bestaat uit
meerdere fasen, en dat elke fase weer vraagt om andere actiepunten. De meest gebruikte
indeling van het innovatieproces onderscheidt twee fasen: een inspiratiefase waarin een
ondernemer een kans ziet en op een idee komt hoe die kans is te verzilveren, en een imple28
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de innovatie te ontwikkelen en te implementeren. Beide fasen zijn gescheiden door het
moment waarop een ondernemer beslist om het innovatieve idee te realiseren; zodra deze
beslissing is genomen begint de implementatiefase .
Zoek inspiratie buiten het eigen bedrijf
De belangrijkste aanbeveling die ondernemers uit de regio aan hun collega-ondernemers
willen meegeven, is om eerst eens inspiratie op te doen. Het advies is om dit vooral buiten
het eigen bedrijf te doen: bij klanten (56 %), concurrenten en collega-ondernemers (41 %)
en leveranciers (32 %). Verder wijst een kwart van de ondervraagden op het belang van
inspiratie buiten je bestaande netwerk (26 %). De eigen medewerkers beschouwt men het
minst als bron van ideeën.
Ga planmatig te werk
De keuzemogelijkheden die betrekking
hebben op de implementatiefase worden
door ondernemers minder vaak genoemd

Figuur 3.4: Suggesties van ondernemers uit de regio
om beter te kunnen innoveren

(figuur 3.4). Dit is logisch, want adviezen
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een ondernemer een innovatiekans heeft
herkend en wil uitvoeren. De belangrijkste
aanbeveling is om planmatig, ofwel systematisch te werk te gaan (31 %). Anders
bestaat het gevaar dat de implementatie
van innovaties een ad-hoc bezigheid blijft
en ondersneeuwt bij de dagelijkse beslommeringen. Andere mogelijkheden, zoals
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4 Conclusies
Met deze eerste editie van ‘de Kracht van de ondernemer’ wordt de thermometerstand
van 2006 vergeleken met de voor 2005 berekende stand. De thermometer presenteert
de relatieve kracht en signaleert in welke richting het onderzoeksgebied zich ontwikkelt.

4.1 Regionale economie presteert redelijk
Het regionale bedrijfsleven heeft in 2006 per saldo een redelijke groeiprestatie geleverd.
De economische groei in de regio blijft met een 5,9 net iets achter bij het landelijke gemiddelde. Met name de werkgelegenheidsgroei valt tegen in de regio. Ook de export- en
winstgroei scoren iets beneden het landelijke gemiddelde. De omzetgroei verrast met een
zeer positieve score. Mede dankzij deze omzetgroei is de achterstand van de economische
groei in de regio ten opzichte van Nederland nog gering.
Zoetermeer scoort bovengemiddeld op economische groei
Opvallend zijn de verschillen binnen de regio. Zoetermeer, met uitzondering van de omzetgroei, scoort op alle variabelen hoger dan Leidschendam-Voorburg. De totale economische groeiscore van Zoetermeer ligt dan ook boven het landelijke gemiddelde, terwijl de
groei in Leidschendam-Voorburg achterblijft bij de landelijke ontwikkeling.
De regionale economie heeft in 2006 iets aan kracht ingeboet. Dit is te wijten aan een relatief slechter investeringsanimo onder het bedrijfsleven in het onderzoeksgebied. Ook is
het bedrijfsleven in de regio minder op export georiënteerd dan gemiddeld in Nederland.
De totale score op economische kracht blijft echter positief. De economie van de regio in
het onderzoeksgebied is krachtiger dan gemiddeld. Dit komt onder meer door de sterke
productiestructuur. In de regio is veel bedrijvigheid aanwezig in groeikrachtige sectoren
als de commerciële dienstverlening en de zorgeconomie. Daarnaast zorgen met name ook
deze sectoren voor een hoge score op bedrijfsdynamiek. De regio kent veel startende ondernemers en trekt ook veel bedrijvigheid aan van buiten de regio.
Economische prestaties Leidschendam-Voorburg blijven achter
De verschillen in economische kracht tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg
zijn weer in het voordeel van Zoetermeer. De verschillen zijn echter minder groot en
de kracht van de economie van Leidschendam-Voorburg ligt op het landelijke gemiddelde.
Het economische herstel, dat in Nederland in 2005/2006 zijn intrede heeft gedaan, heeft
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Hopelijk zal het herstel ook in Leidschendam-Voorburg niet lang meer op zich laten wachten. De kracht en dynamiek van de economie geven een hoopvol beeld voor het komende
jaar.

4.2 Innovatiekracht in de regio beter dan gemiddeld
De innovatiekracht van bedrijven in de regio is iets beter dan het landelijke gemiddelde
(rapportcijfer 6,2 versus 6,0). De innovatieve prestaties en –inspanningen van bedrijven
zijn er beter dan gemiddeld, terwijl de innovatieve plannen van ondernemers het landelijke gemiddelde niet ontlopen. Bedrijven in de regio onderscheiden zich vooral door productinnovatie. Zij ontwikkelen meer nieuwe producten en diensten die ook vaker nieuw
zijn voor de eigen bedrijfstak en die vaker zelf worden ontwikkeld (in plaats van geadopteerd van leveranciers).
De relatief hoge innovatiekracht is het gevolg van zowel gedrags- als structuurkenmerken.
De regio kent veel zogenaamde koplopers: bedrijven die systematisch innoveren, onderzoeks- en ontwikkelingactiviteiten uitvoeren en capaciteit reserveren voor innovatieve inspanningen. Verder telt de regio relatief veel bedrijven in zogenaamde kennisgedreven
sectoren. Vooral hoogwaardige dienstverleners zoals ICT-, media- en telecombedrijven,
adviseurs-, ingenieurs- en architectenbureaus en technische groothandels vinden we in
de regio veel terug.
Zoetermeer doet het beter
In het onderzoek naar innovatiekracht zijn de verschillen tussen Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Benthuizen (als onderdeel van de gemeente Rijnwoude) nader geanalyseerd. Tussen deze plaatsen vinden we duidelijke verschillen in innovatiekracht: die van
Zoetermeer is bovengemiddeld (rapportcijfer 6,7), terwijl de kracht van LeidschendamVoorburg en Benthuizen achterblijft bij het landelijke gemiddelde (rapportcijfer 5,5 voor
beiden).
Alle oorzaken die hierboven voor de regio zijn genoemd, zijn op bedrijven in Zoetermeer
in sterkere mate van toepassing. Zoetermeerse bedrijven hebben gemiddeld een hogere innovatiekracht, realiseren meer productinnovatie en zijn vaker koploper. Zoetermeer
heeft veel bedrijven in kennisgedreven sectoren; met name in hoogwaardige dienstverlening. Leidschendam-Voorburg scoort qua innovatiekracht juist onder het landelijke gemiddelde. Zij kent veel achterblijvers, ofwel bedrijven met weinig interesse voor innovatie
en weinig inspanningen en resultaten op dit vlak. Ook heeft Leidschendam-Voorburg veel
kleinschalige bedrijvigheid. Vooral de detailhandel is een grote sector in Leidschendam-
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Voorburg. Deze structuurkenmerken geven Leidschendam-Voorburg een achterstand ten
opzichte van Zoetermeer. In Benthuizen is de lage innovatiekracht ten slotte het gevolg
van een ongunstige sectorstructuur, waarin vooral bedrijven in de landbouw en de (agrarische) groothandel goed vertegenwoordigd zijn. In deze bedrijfstakken wordt van nature
minder geïnnoveerd.
Suggesties: inspiratie buiten eigen bedrijf en planmatig werken
Gevraagd naar tips voor hun collega-ondernemers gaven de deelnemers aan het onderzoek twee belangrijke suggesties. Het is zaak om inspiratie voor innovaties op te doen
buiten het eigen bedrijf. De belangrijkste bronnen zijn daarbij klanten, concurrenten en
collega-bedrijven en leveranciers. Als een innovatief idee eenmaal is gevonden, dan adviseren ondernemers om dit op een planmatige wijze uit te voeren.
Beleidsmakers in de onderzochte gebieden kunnen met deze suggesties wellicht hun voordeel doen. Zo zou de projectgroep Kenniseconomie en Innovatie die vanaf 2007 in Zoetermeer aan de slag gaat, bij het formuleren van projectvoorstellen met deze uitgangspunten
rekening kunnen houden. Het is overigens frappant dat initiatieven gericht op innovatie in
Leidschendam-Voorburg en Benthuizen nog ontbreken of in de kinderschoenen staan. De
innovatiekracht van deze plaatsen geeft hiertoe zeker aanleiding.
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Bijlage Onderzoek naar innovatiekracht
Innovatiekracht van bedrijven in Nederland
Als onderdeel van de Monitor Bedrijfsvoering meet EIM jaarlijks de innovatiekracht van
bedrijven in het MKB. Het MKB is gedefinieerd als bedrijven met minimaal één en maximaal honderd werknemers. Bedrijven zonder personeel blijven buiten beschouwing. De
innovatiekracht wordt gemeten door te kijken naar drie aspecten: innovatieve prestaties,
inspanningen en plannen. In totaal bestaat de meting uit zestien indicatoren:
Innovatieve prestaties (vijf indicatoren): 1. introductie van nieuwe producten/diensten, 2.
introductie van producten/diensten die nieuw zijn voor de bedrijfstak, 3. ontwikkeling van
nieuwe producten/diensten op eigen kracht, 4. realisatie van verbeteringen en/of vernieuwingen in de interne bedrijfsprocessen, en 5. de ontwikkeling van procesverbeteringen/vernieuwingen op eigen kracht. Bij elk van deze indicatoren wordt gevraagd of deze op het
bedrijf van toepassing is.
Innovatieve inspanningen (acht indicatoren): het bedrijf legt
1. strategische nadruk op de vernieuwing van producten, diensten en processen,
2. gebruikt externe kennisnetwerken,
3. werkt samen met bedrijven en/of kennisinstellingen om vernieuwingsprojecten uit te
voeren,
4. heeft medewerkers die zich in hun dagelijkse werk bezighouden met vernieuwing,
5. voert zelf onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteiten uit,
6. heeft een budget voor vernieuwingsinspanningen,
7. heeft een schriftelijk marketingplan en
8. heeft medewerkers die zich in hun dagelijkse werk bezighouden met marketing.
Bij elk van deze indicatoren wordt gevraagd of deze op het bedrijf van toepassing is.
Innovatieve plannen (drie indicatoren): het bedrijf gaat in het komende jaar
1. investeren in nieuwe producten of diensten,
2. investeren in de vernieuwing of verbetering van interne bedrijfsprocessen,
3. risicovolle projecten initiëren of uitvoeren. Bij deze indicatoren wordt gevraagd of de
ondernemer een bepaalde investering zeker, waarschijnlijk of niet zal uitvoeren.
In het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van 5.059 bedrijven die in
de jaren 2006 en 2007 hebben deelgenomen aan de Monitor Bedrijfsvoering. Hiermee is
een landelijk beeld verkregen van de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven; deze gegevens hebben in de rapportage als benchmark gediend. In de benchmark ontbreekt het
grootbedrijf, maar omdat dit een zeer klein deel van de bedrijvenpopulatie betreft, is de
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Innovatiekracht van bedrijven in de regio
Om een goed beeld te krijgen van de innovatiekracht van bedrijven in de regio hebben
we gegevens uit twee bronnen gecombineerd: de zogenaamde innovatiebarometer en
gegevens van bedrijven uit de regio die eerder aan de Monitor Bedrijfsvoering hebben
deelgenomen.
Innovatiebarometer
De innovatiebarometer is een online instrument waarmee bedrijven uit de regio hun innovatiekracht konden meten en benchmarken. De innovatiebarometer omvatte de bovengenoemde innovatie-indicatoren, alsmede twee nieuwe vragen: suggesties van de ondernemer aan collega-ondernemers over hoe te innoveren, en een vraag om de belangstelling
te peilen voor een netwerkbijeenkomst over innovatie die in het najaar van 2007 wordt
georganiseerd door de Kamer van Koophandel Zoetermeer en de Rabobank VlietstreekZoetermeer.
Door de Kamer van Koophandel Haaglanden werd een integrale steekproef aangeleverd
van 5.101 bedrijven, bestaande uit alle ingeschreven bedrijven en organisaties per mei
2007. Deze werden schriftelijk uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. Als een
respondent niet over een internetaansluiting beschikte, kon hij/zij de vragenlijst ook schriftelijk invullen. Na elektronische invulling kreeg de respondent direct een benchmarkrapport op zijn/haar scherm. Bij schriftelijke respons kreeg men het benchmarkrapport later
toegestuurd.
Uiteindelijk werd de innovatiebarometer door 217 bedrijven ingevuld, een respons van 4
%. Deze lage respons is in elk geval deels het gevolg van de zeer brede steekproeftrekking; ook ZZP-ers/parttime ondernemers en niet-particuliere organisaties zoals sportvereniging, zorg- en onderwijsinstellingen werden benaderd.
Aanvulling met gegevens uit de Monitor Bedrijfsvoering
Omdat we graag een vergelijking wilden maken tussen bedrijven uit Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Benthuizen, is ervoor gekozen om de respons aan te vullen met
bedrijven uit de regio die in 2006 of 2007 aan de Monitor Bedrijfsvoering hebben meegedaan. Voor een goede vergelijking met het landelijke beeld zijn alleen particuliere bedrijven met tenminste één werkzame persoon (in loondienst) in de analyse meegenomen;
ZZP-ers bleven derhalve buiten beschouwing. Samenvattend zijn de gegevens over de innovatiekracht in het onderzoek gebaseerd op de antwoorden van 389 bedrijven, waarvan
244 uit Zoetermeer, 126 uit Leidschendam-Voorburg en 29 uit Benthuizen.
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