Economisch presteren en innovatiekracht
van het bedrijfsleven in de gemeenten
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.
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Voorwoord
Voor u ligt de eerste uitgave van ‘De Kracht van Oostland’. Hierin worden de economische
prestaties van ondernemers in het gebied uitgebreid onder de loep genomen. De rapportage is
tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de nieuwe Rabobank Zuid-Holland Midden, de
Kamer van Koophandel Den Haag kantoor Zoetermeer en Oostland, onderzoeksbureau EIM en
het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland.
Wij hebben het voornemen de studie jaarlijks uit te voeren om zodoende de economische prestaties
van het bedrijfsleven te blijven monitoren. Naast de economische prestaties van het regionale
bedrijfsleven is er in deze editie speciale aandacht voor de innovatiekracht van het regionale
bedrijfsleven. Vragen als ‘hoe vernieuwend is het bedrijfsleven in Oostland?’ en ‘welk type bedrijven
is het meest innoverend?’ worden in deze themastudie 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. Graag bedanken
wij alle ondernemers en betrokkenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit
rapport.

Namens Rabobank Zuid-Holland Midden,
						

Namens de Kamer van Koophandel Den Haag,
kantoor Zoetermeer en Oostland,

Hans Werner (directievoorzitter)		

Peter Luijkx (directeur)
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Inleiding
Hoe presteren ondernemers in Oostland? 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 leidt
tot werkgelegenheid, welvaart en is zelfs een belangrijke
voorwaarde voor sociale rust.
De Rabobank Zuid-Holland Midden en de Kamer van
Koophandel Den Haag zijn begaan met de regionale
ontwikkeling en de prestaties van het bedrijfsleven.
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. Hen is
daarbij gevraagd speciale aandacht te besteden aan de
innovatiekracht van bedrijven in het gebied. 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:
Hoe presteren bedrijven in de regio in
economische zin?
Wat is de economische groei van bedrijven?
Wat is de economische kracht van bedrijven?
Hoe innovatief zijn bedrijven in de regio?
Wat verklaart de innovatiekracht van bedrijven?
Wat adviseren ondernemers m.b.t. innovatie aan
hun collega’s?

•
•
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In dit rapport gaan we eerst in op de economische
prestaties van bedrijven in de regio in het afgelopen jaar
(hoofdstuk 1). Deze zijn in kaart gebracht met de onder
meer in het Westland, Delft en Vlietstreek-Zoetermeer
beproefde methodiek van de economische thermometer.
Het onderzoek wordt vervolgd met het onderzoek naar
de innovatiekracht van het bedrijfsleven in Oostland
(hoofdstukken 2 en 3). Daarna beschrijft het rapport de
belangrijkste adviezen van ondernemers aan hun collega’s:
hoe kunnen zij (nog) beter innoveren (hoofdstuk 4)?
Door het hele rapport onderscheiden en vergelijken we
twee gemeenten: Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.
In het onderzoek naar innovatiekracht was het bovendien
mogelijk om binnen deze gemeenten een onderscheid
te maken naar de vijf grootste kernen: Bergschenhoek,
Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Pijnacker1 en Nootdorp. In
hoofdstuk 5 besluiten we het rapport met de belangrijkste
conclusies. Voorts bevatten de bijlagen een nadere
toelichting op de gebruikte modellen, enquêtes en
datasets.
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1 Economische thermometer
1.1 Over de thermometer
De economische thermometer meet de economische
prestaties van Nederlandse gemeenten aan de hand
van een aantal kengetallen en vergelijkt die met het
Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden gemeten
aan de hand van acht variabelen. Deze acht variabelen zijn
ondergebracht bij twee indicatoren: ‘economische groei’ en
‘economische kracht’. Samen vormen zij de score voor de
‘economische prestatie’. In Figuur 1 wordt de opbouw van
het model weergegeven.
Figuur 1 Samenstelling economische thermometer
Winst

Rentabiliteit op eigen vermogen

Investeringen

Investeringsratio

Productie

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsvolume

Arbeidsvolume tov beroepsbevolking

Groei

Kracht
Presteren

Bron: Rabobank/EIM

De economische prestatie van een regio waarderen we
met een rapportcijfer. Voor elke variabele zetten we de
gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat
de gemiddelde winstgroei in Nederland 10% bedraagt,
dan krijgt een regio met een gemiddelde winstgroei van
10% een waardering van een zes. Op het moment dat
het cijfer boven de zes ligt, betekent dit dat de regio
een hogere winstgroei heeft gekend. Een waardering
met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan
gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende
beoordeeld. Het rapportcijfer voor ‘economische groei’ en
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‘economische kracht’ is het ongewogen gemiddelde van de
rapportcijfers voor respectievelijk de vier groei- en de vier
krachtvariabelen. Het rapportcijfer voor de economische
prestatie is het ongewogen gemiddelde van de cijfers voor
groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende
bronnen, waaronder de MKB-database en de Monitor
Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële
jaarrekeningen van het CBS en de werkgelegenheidscijfers
uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie
Systeem Arbeidsorganisaties).2

1.2 Algemeen beeld
De Nederlandse economie heeft de afgelopen jaren zeer
goed gepresteerd. Prestaties die in 2008 en 2009 niet
meer worden geëvenaard. De economie van de Verenigde
Staten gaat dit jaar door een recessie die volgt op een
neergang in de huizenmarkt en de daardoor ontstane
kredietcrisis. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft dit jaar te
maken gekregen met een forse groeivertraging. Door de
ontwikkelingen in deze twee landen hebben de landen in
de eurozone last gekregen van een verminderde export,
waardoor de economische groei in de hele eurozone is
afgezwakt. Hierdoor ontstaat een tweede negatief effect op
de Nederlandse uitvoer. Met zo’n 55% is de eurozone onze
grootste exportmarkt en daardoor in hoge mate bepalend
voor onze exportgroei. Voor 2009 verwachten wij, onder
invloed van een opleving van de wereldeconomie, weer een
wat sterkere economische groei gedurende het jaar.

relatief fors van regio tot regio. De grootstedelijke regio’s
in de Randstad en Flevoland hebben in 2007 de beste
economische prestaties geleverd. Binnen de Randstad
doet de Zuidvleugel iets onder voor de Noordvleugel. Het
economisch-geografisch gebied Midden Zuid-Holland
-waartoe Oostland behoort- zien we in de ranglijst van
economisch-geografische gebieden bovenin terug.

Ondanks de minder gunstige vooruitzichten voor 2008
en 2009 heeft de Nederlandse economie twee zeer
mooie jaren achter de rug. Niet alle regio’s in Nederland
hebben hiervan even hard kunnen profiteren. Hoe klein
ons land ook is; de economische prestaties verschillen
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1.3 De economie van
		 Oostland
Uitgedrukt in arbeidsvolume zijn de handel en reparatie,
gevolgd door de agrarische sector en de bouwnijverheid,
de grootste sectoren in Oostland. De agrarische sector
is vooral sterk vertegenwoordigd in Lansingerland,
terwijl dit in Pijnacker-Nootdorp met name geldt voor de
bouwnijverheid. Publieke voorzieningen zijn in termen van
arbeidsvolume juist ondervertegenwoordigd in Oostland
(zie Figuur 2).

decennium nagenoeg stabiel gebleven. Er was sprake van
een continue afwisseling van lichte groei en lichte krimp.
Sinds 2006 is het aantal bedrijfsvestigingen voor het eerst
twee jaar achter elkaar gegroeid.
Figuur 3 Ontwikkeling bedrijfsvestigingen 1996-2007
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Figuur 2 Sectorstructuur van Oostland
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In de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen blijkt
Lansingerland de landelijke trend te hebben gevolgd.
Pijnacker-Nootdorp daarentegen, laat een geheel ander
beeld zien. Na jaren van relatief beperkte groei is hier
tussen 2002 en 2004 het aantal bedrijfsvestigingen
enorm gestegen. Belangrijkste groeier was de zakelijke
dienstverlening, gevolgd door de bouwnijverheid en de
overige dienstverlening. Sinds 2004 laat het aantal
bedrijfsvestigingen in Pijnacker-Nootdorp over de gehele
breedte van de regionale economie een daling zien.
In provincie Zuid-Holland is het aantal bedrijfsvestigingen
-in tegenstelling tot alle andere provincies- het afgelopen
De Kracht van Oostland
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1.4 	Thermometerstand
		 van Oostland
De ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen in
2007 zien we terug in de prestaties van de twee Oostlandgemeenten op de economische thermometer. Voor
Oostland als geheel komt de thermometer uit op een 6,3.
Hiermee loopt Oostland qua economische prestatie voor
op provincie Zuid-Holland. De goede prestatie is volledig
te danken aan de forse economische groei die in 2007 is
gerealiseerd. De economische kracht blijft daarentegen
wat achter bij de landelijke en provinciale prestaties. In de
volgende paragrafen wordt ingegaan op de achtergrond van
de scores op economische groei en economische kracht.
Figuur 4 Economisch presteren 2007
7,5
6,5

Binnen Oostland zijn de beste prestaties geleverd door
gemeente Lansingerland, die met het rapportcijfer 6,6
een 38e positie inneemt op de ranglijst van Nederlandse
gemeenten. Pijnacker-Nootdorp bevindt zich met een 5,9
in de middenmoot van Nederlandse gemeenten.
Prestatie

Rapportcijfer:

Positie:

Pijnacker-Nootdorp

5,9

191

Lansingerland

6,6

38

De prestaties van het bedrijfsleven in Oostland als geheel
worden grotendeels bepaald door de score van het
Lansingerlandse bedrijfsleven, doordat de omvang van dit
bedrijfsleven groter is dan dat in Pijnacker-Nootdorp. In
tabel 1 is dit verschil zichtbaar.
Tabel 1 Bedrijfsleven van Oostland in cijfers, 2007

7,0

Pijnacker-Nootdorp

Lansingerland

Winst

e 195 mln.

e 280 mln.

Bruto toeg. waarde3

e 760 mln.

e 1.170 mln.

2,5

Investeringen4

e 120 mln.

e 200 mln.

1,5

Aantal bedrijfs-

1.770

2.165

11.420 fte

13.640 fte

6,2

5,5

5,7

6,1

6,3

6,1

4,5
3,5

vestigingen

0,5
groei
Oostland

kracht

prestatie

Arbeidsvolume

Zuid-Holland

Bron: Rabobank/EIM
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Binnen de regio Haaglanden neemt Lansingerland de
3e positie in op de ranglijst van 28 gemeenten (zie tabel
2). Lansingerland is hiermee ten opzichte van 2006 fors
geklommen op de regionale ranglijst. Het bedrijfsleven in

Pijnacker-Nootdorp bevindt zich met een 15e positie in de
regionale middenmoot en is ten opzichte van 2006 juist
5 plaatsen gedaald.

Tabel 2 Economische prestatie en positie binnen Haaglanden, 2006 en 2007
Gemeente

Prestatie 2007

Positie 2006

Prestatie 2006

1

6,9

Noordwijk

2

Lansingerland5

3

Alphen aan den Rijn

4

6,5

1

6,6

Lisse

5

6,2

15

5,8

2

6,6

6,6

4

6,4

6,6

18

5,6

Wassenaar

6

6,1

3

6,5

Katwijk

7

6,1

12

6,0

Rijswijk

8

6,1

9

6,1

Zoetermeer

9

6,1

8

6,1

10

6,1

13

5,9

Nieuwkoop

11

6,0

17

5,6

Midden-Delfland

12

6,0

21

5,4

Rijnwoude

13

5,9

14

5,9

Alkemade

14

5,9

20

5,5

Delft

Pijnacker-Nootdorp

15

5,9

10

6,1

Oegstgeest

16

5,9

5

6,4

‘s-Gravenhage

17

5,8

11

6,1

Zoeterwoude

18

5,8

7

6,3

Noordwijkerhout

19

5,8

28

4,9

Teylingen

20

5,7

16

5,6

Leiden

21

5,6

19

5,5

Voorschoten

22

5,6

6

6,3

Boskoop

23

5,6

23

5,2

24

5,5

27

5,0

Leiderdorp

25

5,5

22

5,3

Leidschendam-Voorburg

26

5,5

24

5,2

Jacobswoude

27

5,3

25

5,2

Hillegom

28

5,3

26

5,0

Westland

6

Bron: Rabobank/EIM
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Positie 2007

Bodegraven
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1.5 Economische groei
In de vorige paragraaf werd duidelijk dat regio Oostland
in 2007 een bovengemiddelde economische groei
realiseerde. Deze bovengemiddelde score is grotendeels
te danken aan de gemeente Lansingerland. Met een 7,5
op economische groei behaalde deze gemeente een plek
in de Top 20 van Nederlandse gemeenten. Maar ook
het bedrijfsleven in Pijnacker-Nootdorp realiseerde een
bovengemiddelde economische groei. De gemeente neemt
met het rapportcijfer 6,2 een 134e positie op de ranglijst
van Nederlandse gemeenten in.
Groei

Rapportcijfer:

Positie:

Pijnacker-Nootdorp

6,2

134

Lansingerland

7,5

13

De verschillende variabelen die leiden tot de genoemde
groeiprestaties zien we in Figuur 5.
Figuur 5 Economische groei 2006-2007
Zuid-Holland

Oostland

Lansingerland

PijnackerNootdorp
4,0
winst

5,0

6,0

investeringen

Bron: Rabobank/EIM
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7,0

bruto toegevoegde waarde

8,0

9,0

arbeidsvolume

Forse investeringsgroei Lansingerland
Uit deze figuur blijkt dat de sterke economische groei
van de gemeente Lansingerland grotendeels voortkomt
uit de forse groei van de investeringen in deze gemeente.
De investeringen groeiden met 6,3%, terwijl het hierbij
landelijk om 5,4% ging. De achterblijvende economische
groei van Pijnacker-Nootdorp (ten opzichte van
Lansingerland) wordt juist veroorzaakt door de relatief
beperkte groei van de investeringen (5,1%) en het
arbeidsvolume (1,8 tegenover gemiddeld 2% landelijk).
Uit een nadere analyse blijkt dat vooral dienstverleners
in Lansingerland een forse investeringsgroei hebben
gerealiseerd in 2007. De investeringen van de zakelijke en
overige dienstverleners groeiden respectievelijk met 8,1%
en 7,7%, terwijl de landelijke investeringsgroei in deze
sectoren respectievelijk 5,8% en 6,4% bedroeg.
Winst- en productiegroei in heel Oostland bovengemiddeld
Beide gemeenten scoren goed als het gaat om de winst- en
productiegroei in het bedrijfsleven. Gemiddeld groeide de
productie van het Nederlandse bedrijfsleven in 2007 met
4,3%. Deze productiegroei wordt gemeten door de omvang
van de toegevoegde waarde te vergelijken met die in het
voorgaande jaar. Beide gemeenten in Oostland hebben in
2007 een productiegroei gerealiseerd van ruim 6,5%. De
winst groeide in beide gemeenten met ongeveer hetzelfde
percentage.

1.6 Economische kracht

Figuur 6 Economische kracht 2007

De economische kracht van Oostland lag in 2007 -evenals
in 2006- onder het landelijke niveau.

Zuid-Holland

Oostland

Kracht

Rapportcijfer:

Positie:

Pijnacker-Nootdorp

5,6

299

Lansingerland

5,8

225

Lansingerland

PijnackerNootdorp

Het bedrijfsleven in Pijnacker-Nootdorp behaalde een
5,6 en bevindt zich hiermee in de onderste helft van
de ranglijst van Nederlandse gemeenten. Lansingerland
scoorde met een 5,8 iets beter, maar blijft eveneens achter
bij het landelijke gemiddelde van een 6. De verschillende
variabelen die leiden tot de genoemde economische
krachtprestaties worden weergegeven in Figuur 6.

4,0

5,0
REV

APT

6,0
investeringsratio

7,0

8,0

arbeidsvolume t.o.v. beroepsbevolking

Bron: Rabobank/EIM

Achterblijvende werkgelegenheidsfunctie
Beide gemeenten blijken met name op de variabele
‘arbeidsvolume ten opzichte van de beroepsbevolking’
achter te blijven bij het Nederlands gemiddelde. Met
deze verhouding wordt het belang van de regio als
werkverschaffer in beeld gebracht. Landelijk scoren vooral
de stedelijke gemeenten goed op deze variabele, terwijl de
meer landelijke gemeenten hierop wat achterblijven. Deze
gemeenten staan niet zozeer bekend om de kracht van het
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bedrijfsleven, maar meer om de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving. Zo ook de gemeenten in Oostland.
Ook de arbeidsproductiviteit in Oostland bleef gemiddeld
wat achter bij het landelijke gemiddelde. Dit gold met
name voor de gemiddelde arbeidsproductiviteit in
Pijnacker-Nootdorp. Die bedroeg in 2007 circa
€ 67.000 per fte, waarmee deze gemeente achterbleef
bij de landelijke arbeidsproductiviteit van gemiddeld
€ 82.000 per fte. In Lansingerland lag de arbeids
productiviteit op een iets hoger niveau (€ 85.000 per fte).
Lage investeringsratio
Absoluut gezien worden de meeste investeringen in
Nederland gedaan door het bedrijfsleven in de vier grote
steden. Lansingerland staat op de 122e in de ranglijst
van Nederlandse gemeenten, terwijl Pijnacker-Nootdorp
op deze ranglijst een 188e plek inneemt. In de vorige
paragraaf bleek dat het bedrijfsleven in Lansingerland
vorig jaar een forse investeringsgroei heeft gerealiseerd.
Een deel van de achterstand is vorig jaar dus ingelopen.
Wanneer we de investeringen tegen de toegevoegde waarde
afzetten (=investeringsratio), scoren beide gemeenten
niet erg hoog. Landelijk bedroeg de investeringsratio in
2007 21%, terwijl het hierbij in Pijnacker-Nootdorp en
Lansingerland om respectievelijk 16% en 17% ging.
Relatief goede bedrijfsresultaten in regio Oostland
De Rentabiliteit op het Eigen Vermogen (REV) is de enige
variabele waarop beide gemeenten wel boven het landelijke
gemiddelde scoorden. Met deze variabele wordt een
waardering gegeven voor de bedrijfsresultaten die door het
Oostlandse bedrijfsleven zijn geboekt. In tegenstelling tot
alle andere prestatievariabelen scoort Pijnacker-Nootdorp
op deze variabele beter dan Lansingerland. In nagenoeg
alle sectoren ligt de REV in Pijnacker-Nootdorp hoger dan
het landelijke gemiddelde in de betreffende sector.
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1.7 Conclusie
Voor het Nederlandse bedrijfsleven was 2007 een
topjaar. Op de top van de internationale conjunctuur
werd een sterke economische groei gerealiseerd,
waarbij conjunctuurgevoelige sectoren als de zakelijke
dienstverlening, de handel en de horeca samen met de
bouwnijverheid de beste resultaten boekten.
Ook Oostland kende in 2007 een goed jaar. Het is onder
andere de sterke vertegenwoordiging van de handel
en de bouw die ervoor heeft gezorgd dat Oostland qua
economische groei boven het landelijke gemiddelde
scoorde.
Lansingerland heeft een meer prominente rol in deze
groeiprestaties dan Pijnacker-Nootdorp. Enerzijds doordat
het bedrijfsleven in Lansingerland qua omvang groter is;
anderzijds doordat het bedrijfsleven in deze gemeente
betere scores heeft laten zien op de verschillende
groeivariabelen.
Qua economische kracht bleef Oostland wat achter bij het
landelijke beeld. Dit heeft met name te maken met de
beperkte werkgelegenheidsfunctie van beide gemeenten en
de tegenvallende investeringsratio.

2 Innovatiekracht in de regio
2.1 Inleiding
Kennis en innovatie zijn belangrijke ingrediënten voor het
economisch presteren van het bedrijfsleven in een regio.
De aanwezigheid van kennis en een netwerk om deze
kennis te verspreiden, biedt mogelijkheden voor de creatie
en binding van hoogwaardige werkgelegenheid. Innovatie
is van belang om vooruit te komen of op zijn minst niet
achterop te raken. Het geeft een impuls aan de lokale
economie en zorgt voor continuïteit van bedrijvigheid
in een gebied. Niet voor niets dat beide aspecten een
belangrijke peiler vormen in het recent uitgebrachte
regionale structuurplan van stadsgewest Haaglanden.7
Ook volgens het onlangs verschenen rapport: “De Kracht
van Delft” zijn kennis en innovatie van groot belang
voor de toekomstige ontwikkeling van de regionale
economie.8 Een belangrijke constatering uit dat rapport
is dat de sterkste ontwikkeling van kennisintensieve
diensten de afgelopen tien jaar niet in Delft zelf, maar
in de omliggende gemeenten is gerealiseerd, waaronder
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Ook blijkt uit het
rapport dat in de regio een enorme potentie schuilt in
de vorm van (latent) studentondernemerschap. De TU
Delft herbergt circa 6.800 studenten die op termijn van
plan zijn een onderneming te starten. Daaraan gekoppeld
wordt gesproken over de potentie van spin-offs van
Delftse kennisinstituten en de grote groep technostarters
(YES!Delft).

interactie tussen ondernemers, onderzoekers, onderwijs en
overheid te stimuleren. Andere voorbeelden van regionale
initiatieven gericht op innovatie zijn: Greenport ZuidHolland (glastuinbouw), Shipping Valley (weg-, spoor- en
watervervoer) en CCLS (life sciences).
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van het
onderzoek naar de innovatiekracht van bedrijven in
Oostland. Dit doen we voor de hele regio Oostland, de
beide gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
en voor de onderlinge kernen: Bergschenhoek, Berkel
en Rodenrijs, Bleiswijk, Pijnacker10 en Nootdorp. In
paragraaf 2.2 wordt de regionale en lokale innovatiekracht
vergeleken met de gemiddelde innovatiekracht in
Nederland. Daarna gaan we in op de verschillende
componenten van innovatiekracht: innovatieve prestaties
(paragraaf 2.3), inspanningen (paragraaf 2.4) en
voornemens (paragraaf 2.5). Voor meer informatie over de
onderzoeksmethoden verwijzen we naar bijlage I.

Uit “De Kracht van de ondernemer in Vlietstreek
Zoetermeer” van 2007 bleek dat ook vanuit deze hoek
veel initiatieven spelen op het gebied van innovatie.9 Zo is
bijvoorbeeld de Stichting Kennisalliantie geïnitieerd om de
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2.2 Algemeen beeld van
		 innovatiekracht

•

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 bedrijfsresultaten. Innovatiekracht is de mate
waarin een bedrijf beschikt over de kennis, vaardigheden,
netwerken en middelen die nodig zijn om te innoveren en
de mate waarin een bedrijf deze benodigdheden weet om
te zetten in concrete innovaties. Innovatiekracht valt uiteen
in drie componenten:
Innovatieve prestaties: de mate waarin bedrijven de
afgelopen drie jaar vernieuwingen hebben gerealiseerd
wat betreft hun producten, diensten en interne
bedrijfsprocessen;
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;

•
•

Figuur 7	Innovatiekracht van bedrijven in de gemeente
Lansingerland (2008)
(zeer laag)

(landelijk gemiddelde)

(zeer hoog)
Kracht

Prestaties

Inspanningen

Voornemens

3,0

4,0

5,0

6,0

Regio Oostland
Lansingerland
Berkel en Rodenrijs
Bleiswijk

Bron: EIM 2008
16

De Kracht van Oostland

7,0
Bergschenhoek

8,0

9,0

Innovatieve voornemens: de mate waarin bedrijven
in het komende jaar willen gaan investeren in nieuwe
producten, diensten en interne bedrijfsprocessen.

Rapportcijfers
Met behulp van een telefonische enquête onder lokale
bedrijven is een representatief beeld verkregen van de
innovatiekracht van het bedrijfsleven in de regio. Deze
uitkomsten zijn afgezet tegen gegevens die EIM jaarlijks
verzamelt onder Nederlandse bedrijven. Deze confrontatie
van de innovatiekracht in de regio en het Nederlandse
bedrijfsleven is uitgedrukt in een rapportcijfer.
Overeenkomstig de methodiek van de economische
thermometer (zie paragraaf 1.1) is de gemiddelde score
in Nederland gelijkgesteld aan een 6. Naarmate de
innovatiekracht hoger is, stijgt het rapportcijfer verder
boven de 6 en vice versa. Het rapportcijfer varieert van
3,0 (veel lager dan gemiddeld) tot 9,0 (veel hoger dan
gemiddeld). Ook voor de componenten van innovatiekracht
is een rapportcijfer berekend.
Oostlandse bedrijven vertonen gemiddeld veel
innovatiekracht
De innovatiekracht van het bedrijfsleven in Oostland
wordt weergegeven in Figuur 7 en Figuur 8. Hieruit blijkt
dat de innovatiekracht van het bedrijfsleven iets groter is
dan gemiddeld in Nederland (6,6 versus 6,0). Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door relatief hoge scores voor
innovatieve prestaties (7,1) en innovatieve inspanningen
(6,8). Voor wat betreft de innovatieve voornemens blijft
Oostland iets achter bij het Nederlandse gemiddelde (5,8).
Lansingerland scoort bovengemiddeld
op innovatiekracht
Uit Figuur 7 blijkt dat de innovatiekracht in de gemeente
Lansingerland nog groter is dan gemiddeld in Oostland
(6,9 versus 6,6). Dit is een gevolg van de relatief hoge
scores voor zowel innovatieve prestaties als innovatieve
inspanningen (resp. 7,3 en 7,2). De voornemens die
het bedrijfsleven in gemeente Lansingerland heeft om

vernieuwingen door te voeren, verschilt niet veel van het
Nederlandse gemiddelde (6,1).

Figuur 8	Innovatiekracht van bedrijven in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp (2008)
(zeer laag)

Een nadere analyse op kernniveau laat relatief grote
verschillen zien. Het bedrijfsleven in Bleiswijk vertoont
de grootste innovatiekracht in de regio (7,8). Hoewel
dit bedrijfsleven op alle componenten bovengemiddelde
scores laat zien, springt met name de positieve score voor
de innovatieve inspanningen in het oog. De aanwezigheid
van veel glastuinbouw wordt door enkele gesprekspartners
hiervoor als mogelijke verklaring gezien. In deze bedrijfstak
zijn bedrijven doorgaans sterk gericht op de besparing op
posten die sterk drukken op de kostprijs (bijv. energie en
arbeid). Als gevolg daarvan worden continu investeringen
gepleegd om de kostprijs te drukken en meerwaarde te
creëren. Eén en ander wordt geïllustreerd in de casestudie
van ‘gestuurde innovatie’ (zie paragraaf 4.3.2).
Ook het bedrijfsleven in Bergschenhoek komt qua
innovatiekracht ruim boven het landelijke gemiddelde
uit (6,9). Binnen gemeenten Lansingerland blijft het
gevestigde bedrijvenleven in Berkel en Rodenrijs qua
innovatiekracht met 5,6 achter bij het Nederlandse
gemiddelde.

(landelijk gemiddelde)

(zeer hoog)
Kracht

Prestaties

Inspanningen

Voornemens

3,0

4,0
Regio Oostland

5,0

6,0

7,0

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

8,0
Pijnacker

9,0
Nootdorp

Bron: EIM, 2008

Pijnacker-Nootdorp blijft achter op het gebied van
innovatiekracht
Ten opzichte van Lansingerland scoort Pijnacker-Nootdorp
minder hoog op het gebied van innovatiekracht (zie
Figuur 8). Toch scoort ook het bedrijfsleven in deze
gemeente boven het landelijke gemiddelde (6,1). Dit
heeft de gemeente met name te danken aan de score
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voor de innovatieve prestaties van het bedrijfsleven (6,8).
Voor de innovatieve inspanningen ligt het rapportcijfer
maar nipt boven het landelijke gemiddelde (6,2), terwijl
het bedrijfsleven voor de innovatieve voornemens een
onvoldoende scoort (5,5).
Op kernniveau treffen we een duidelijk verschil aan tussen
Pijnacker en Nootdorp. Waar Nootdorp boven het landelijke
gemiddelde scoort, blijft het bedrijfsleven in Pijnacker op
het gebied van innovatiekracht wat achter (resp. 6,6 en
5,7). Met name de innovatieve inspanningen in Pijnacker
lopen sterk uit de pas (4,7). In Nootdorp scoort het
bedrijfsleven op deze indicator bovengemiddeld (7,5),
zoals ook geldt voor de score van het bedrijfsleven voor de
innovatieve prestaties (7,2). Qua innovatieve voornemens
blijft het bedrijfsleven met 5,0 achter bij het regionale en
het landelijke gemiddelde.

2.3 Innovatieve prestaties
Product- en procesinnovatie
In de innovatieliteratuur wordt vaak gewezen op het belang
van product- en procesinnovaties. 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
deze studie zijn beide vormen onderzocht:
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.
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.

•

•

Tabel 3 Innovatieve prestaties van bedrijven in de regio* (2008)
Bedrijf heeft in de afgelopen 3 jaar:

Totaal
OL

Gemeente
LL

BH

B&R

BW

Gemeente
P-N

PA

ND

Nederland

in procenten van het aantal bedrijven
Nieuwe producten of diensten op de
markt gebracht

38

38

40

31

42

38

32

43

30

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

20

18

18

14

20

22

18

25

14

Nieuwe producten of diensten op eigen
kracht ontwikkeld

19

20

22

14

20

18

18

19

16

Verbeteringen/vernieuwingen in interne
bedrijfsprocessen

48

52

54

45

57

43

42

44

48

Interne procesverbeteringen/vernieuwingen op eigen kracht ontwikkeld

27

28

38

24

22

25

28

23

25

OL=Regio Oostland, LL=Gemeente Lansingerland, BH=Bergschenhoek, B&R=Berkel en Rodenrijs, BW=Bleiswijk,
P-N= Gemeente Pijnacker-Nootdorp, PA=Pijnacker, ND=Nootdorp
Bron: EIM 2008
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Regio Oostland is met name sterk in productinnovaties
Ten opzichte van het Nederlandse bedrijfsleven realiseert
het Oostlandse bedrijfsleven relatief veel productinnovaties
(zie tabel 3). Zij brengt vaker nieuwe producten of
diensten op de markt, die bovendien vaker nieuw zijn voor
de eigen bedrijfstak en op eigen kracht zijn ontwikkeld.
Het percentage bedrijven dat aan procesinnovatie doet,
komt overeen met het Nederlandse gemiddelde, waarbij
geldt dat de procesinnovaties in Oostland relatief vaak op
eigen kracht worden ontwikkeld.
Lansingerland levert meer procesinnovaties
Bedrijven in Lansingerland blijken relatief meer nieuwe
procesinnovaties door te voeren dan bedrijven in PijnackerNootdorp. Maar liefst 52% van de bedrijven in deze
gemeente geeft aan dat zij het interne bedrijfsproces
in de afgelopen drie jaar heeft vernieuwd of verbeterd.
Bovendien zijn in Lansingerland vaker nieuwe producten
en processen op eigen kracht ontwikkeld (resp. 20% vs.
18% en 28% vs. 25%). Binnen de gemeente laten met
name de bedrijven in Bergschenhoek en Bleiswijk goede
prestaties zien.
In Pijnacker-Nootdorp worden relatief meer producten
en diensten op de markt gebracht die nieuw zijn voor
de bedrijfstak. Conform het beeld bij de rapportcijfers
worden in Nootdorp meer nieuwe producten of processen
geïntroduceerd dan in Pijnacker. Wel zijn de nieuw
geïntroduceerde processen in Pijnacker relatief vaker op
eigen kracht ontwikkeld.
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2.4 Innovatieve inspanningen
Onder innovatieve inspanningen verstaan we alle
activiteiten die nodig zijn om tot nieuwe producten,
diensten of processen te komen. Uit eerder onderzoek is
bekend dat hiervoor vier zaken van groot belang zijn:
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.
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.
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
zelf onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit in
plaats van die uit te besteden.
Marketing: het ontwikkelen van nieuwe producten of
diensten alleen is niet genoeg. Om van succesvolle
innovaties te kunnen spreken, moeten deze worden
verkocht. De aandacht van een bedrijf voor marketing
zegt iets over het vermogen van het bedrijf om
nieuwe wensen van klanten te herkennen en nieuwe
producten/diensten te verkopen.

•
•

•

•

In tabel 4 presenteren we acht indicatoren die de mate
van innovatieve inspanningen van bedrijven meten.

Tabel 4 Innovatieve inspanningen van bedrijven in de regio* (2008)
Bedrijf:

Totaal
OL

Gemeente
LL

BH

B&R

BW

Gemeente
P-N

PA

ND

Nederland

in procenten van het aantal bedrijven
Legt strategische nadruk op vernieuwing
van producten, diensten of processen

40

39

34

31

53

40

36

45

48

Gebruikt externe kennisnetwerken

49

52

54

47

53

45

36

54

41

Werkt samen met bedrijven
en/of kennisinstellingen voor
vernieuwingsprocessen

34

35

32

29

45

33

28

38

30

Heeft medewerkers die in hun dagelijkse
werk bezig zijn met vernieuwing

40

41

43

33

47

37

34

40

35

Doet zelf onderzoek- en/of ontwikkelingsactiviteiten

21

22

26

14

29

20

20

19

23

Heeft een expliciet vernieuwingsbudget

12

12

10

2

24

12

12

12

13

Heeft medewerkers die in hun dagelijkse
werk bezig zijn met marketing

41

41

32

41

49

41

30

51

29

Heeft een schriftelijk marketingplan

13

16

12

14

21

8

10

8

13

* OL=Regio Oostland, LL=Gemeente Lansingerland, BH=Bergschenhoek, B&R=Berkel en Rodenrijs, BW=Bleiswijk,
P-N= Gemeente Pijnacker-Nootdorp, PA=Pijnacker, ND=Nootdorp
Bron: EIM 2008

Het bedrijfsleven in Oostland investeert veel in marketing
en netwerken
Het percentage bedrijven in Oostland met personeel in
dienst dat in hun dagelijkse werkzaamheden specifieke
marketingtaken heeft, ligt ruim boven het landelijk
gemiddelde (41% versus 29%). Ook hebben bedrijven in
Oostland vaker dan gemiddeld personeel in dienst, dat zich
in hun dagelijkse werkzaamheden bezighoudt met innovatie
(40% versus 35%). Verder maakt het bedrijfsleven in
de regio vaker dan gemiddeld in Nederland gebruik van
externe kennisnetwerken of werkt het samen met externe
organisaties aan innovaties. Aan de andere kant ontbreekt
het in Oostland vaker aan een strategische benadering
van innovatie (40% versus 48% in Nederland) en doen
bedrijven zelf relatief weinig aan R&D (21% t.o.v. 23% in
Nederland).
21

In Lansingerland meer innovatieve inspanningen
Net als bij de innovatieve prestaties laat het bedrijfsleven
in Lansingerland met betrekking tot innovatieve
inspanningen betere prestaties zien dan het bedrijfsleven
in Pijnacker-Nootdorp. Het percentage bedrijven dat een
schriftelijk marketingplan heeft, is in Lansingerland zelfs
twee keer zo hoog als in Pijnacker-Nootdorp (16% versus
8%). Bovendien is het aandeel bedrijven dat aangewezen
innovatiewerknemers in dienst heeft in Lansingerland
relatief groot (52% t.o.v. 45% in Pijnacker-Nootdorp). Bij
de overige indicatoren ontlopen beide gemeenten elkaar
weinig.
Innovatieve inspanningen het grootst in Bleiswijk…
Van de drie onderzochte kernen in Lansingerland leveren
met name de bedrijven in Bleiswijk veel innovatieve
inspanningen. Opvallend is de strategische nadruk die het
bedrijfsleven daar legt op vernieuwing (53%). En daaraan
gekoppeld is ook vaker dan gemiddeld sprake van een
expliciet vernieuwingsbudget. Ook leveren bedrijven hier
relatief vaak inspanningen op het gebied van marketing.
Binnen Lansingerland scoort het bedrijfsleven in Berkel
en Rodenrijs op bijna alle indicatoren het minst. Alleen de
score met betrekking tot de inspanningen voor marketing
verhoudt zich tot die in de andere kernen.
…gevolgd door Nootdorp
Het eerder geschetste beeld in Pijnacker-Nootdorp blijkt
ook op te gaan voor de innovatieve inspanningen. Bedrijven
in Nootdorp leveren vaker innovatieve inspanningen
dan bedrijven in Pijnacker. Wat betreft het gebruik
van externe kennisnetwerken (54%) en aangewezen
marketingpersoneel (51%) scoort het Nootdorpse
bedrijfsleven zelfs het hoogst van de hele regio. In
Pijnacker hebben relatief veel bedrijven een schriftelijk
vastgelegd marketingplan.
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2.5 Innovatieve voornemens
Voorgenomen investeringen
Om te kunnen beoordelen of een bepaalde innovatiekracht
in de toekomst kan worden gehandhaafd, is het van groot
belang om te kijken naar de toekomstige investeringen
van bedrijven in innovatie. In het onderzoek is gevraagd of
bedrijven komend jaar voornemens zijn om:
te investeren in nieuwe producten en/of diensten;
te investeren in de vernieuwing of verbetering van
interne bedrijfsprocessen;
risicovolle projecten te initiëren of uit te voeren.

•
•
•

De indicator met betrekking tot risicovolle projecten is
toegevoegd, aangezien baanbrekende innovaties vaak
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 dus
op meer innovatiekracht. In tabel 5 worden de prestaties
van het Oostlandse bedrijfsleven op de drie indicatoren
weergegeven.

Tabel 5 Innovatieve voornemens van bedrijven in de regio* (2008)
Bedrijf gaat komend jaar zeker of
waarschijnlijk:

Totaal
OL

Gemeente
LL

BH

B&R

BW

Gemeente
P-N

PA

ND

Nederland

in procenten van het aantal bedrijven
Investeren in nieuwe producten
of diensten

45

46

46

37

54

43

39

47

49

Investeren in vernieuwing/
verbetering van bedrijfsprocessen

52

52

51

54

50

52

59

44

50

Risicovolle projecten opzetten of
uitvoeren

22

23

16

29

22

21

22

22

20

* OL=Regio Oostland, LL=Gemeente Lansingerland, BH=Bergschenhoek, B&R=Berkel en Rodenrijs, BW=Bleiswijk,
P-N= Gemeente Pijnacker-Nootdorp, PA=Pijnacker, ND=Nootdorp
Bron: EIM 2008

Innovatieve voornemens in de regio blijven iets achter
In Oostland is de bereidheid om komend jaar in
vernieuwingen te investeren iets minder groot
gemiddeld in Nederland. Dit komt vooral tot uiting in de
voorgenomen investeringen in productinnovaties (45%
ten opzichte van 49%). De bereidheid om te investeren
in procesgerelateerde innovaties ligt juist iets hoger dan
landelijk (52% versus 50%), evenals de bereidheid tot het
opzetten en/of uitvoeren van risicovolle projecten (22%
t.o.v. 20%).

Iets meer innovatieve voornemens in Lansingerland
Ten opzichte van het regionale gemiddelde is het
bedrijfsleven in Lansingerland iets meer bereid te
investeren in innovaties dan het bedrijfsleven in PijnackerNootdorp. Op kernniveau blijkt dat bedrijven in Berkel en
Rodenrijs het meest bereid zijn tot risicovolle projecten
(29% versus 22% in Oostland). In Bleiswijk tonen de
bedrijven een bovengemiddelde bereidheid tot investeren
in nieuwe producten of diensten (54% versus 45% in
Oostland). En in Pijnacker is men vaker dan gemiddeld
van plan om te investeren in de verbetering van interne
bedrijfsprocessen (59% versus 52% in Oostland).
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3	Verklaringen voor verschillen in
innovatiekracht
In het vorige hoofdstuk zijn per kern duidelijke verschillen
aangetroffen in de innovatiekracht van het bedrijfsleven.
In dit hoofdstuk geven we mogelijke verklaringen voor
die verschillen. Niet alleen het gedrag van ondernemers,
maar ook verschillen in de structuur van het bedrijfsleven
kunnen hieraan ten grondslag liggen. Paragraaf 3.1
behandelt het gedrag van ondernemers, terwijl de
paragrafen 3.2 en 3.3 ingaan op de belangrijkste
structuurkenmerken: sector en grootteklasse.

tracking & tracingsystemen door transportbedrijven,
computerkassa’s in de detailhandel of online
reserveringssystemen in de horeca).

3.1 Koplopers, ontwikkelaars,
		 toepassers en overige
		 MKB-bedrijven

•

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 type bedrijven
heeft vaak medewerkers in dienst die zich uitsluitend
of hoofdzakelijk met innovatie bezighouden. Bovendien
beschikken deze bedrijven vaak over een vast budget voor
vernieuwing.

Met betrekking tot het innovatieve gedrag kan het
bedrijfsleven worden verdeeld in vier segmenten (zie ook
Figuur 9):
Koplopers: bedrijven die zelf aan onderzoek en
ontwikkeling doen, hiervoor systematisch capaciteit
reserveren en inzetten en die op eigen kracht producten procesinnovaties ontwikkelen en in de markt zetten.
Ontwikkelaars: 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. Dit
type bedrijven ontwikkelt wel –evenals koplopers – op
eigen kracht en initiatief innovaties.
Toepassers: 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.
Overige MKB-bedrijven: bedrijven die al enkele jaren
niet meer hebben geïnnoveerd en daar in de praktijk
ook weinig tijd in (willen) investeren.

•

•

•

Aan de andere kant van dit spectrum vinden we bedrijven
met een passieve houding ten aanzien van innovatie; zij
innoveren alleen als de markt of andere omstandigheden
hierom vragen. Innovatief gedrag van ondernemers staat
dan op een laag niveau. En als er wordt geïnnoveerd,
gebeurt dit meestal via de adoptie van producten
die elders zijn ontwikkeld (denk aan de aanschaf van
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Figuur 9 Innovatieve segmenten in het Nederlandse bedrijfsleven

14
%

4%

(2008)

23%

59%

laag (50%). Een vergelijking op kernniveau verklaart
voor een deel de eerder geconstateerde verschillen in
innovatiekracht. Bergschenhoek en Bleiswijk springen er
positief uit door het hoge aandeel koplopers (resp. 8%
en 10%), terwijl er in Berkel en Rodenrijs geen enkele
koploper is gevestigd en relatief veel bedrijven tot de groep
‘overige MKB-bedrijven’ kan worden gerekend (55%).
Figuur 10 Innovatief gedrag van bedrijven in de gemeente
Lansingerland (2008)
Totaal
Oostland
Gemeente
Lansingerland
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Bron: EIM 2008

Van de Nederlandse bedrijven met 1 tot 100 werkzame
personen behoort slechts een klein deel tot de groep
koplopers (4%). De ontwikkelaars (14%) en de toepassers
(23%) zijn in grotere mate terug te vinden binnen het
Nederlandse bedrijfsleven, maar verreweg de meeste
bedrijven behoren niet tot één van de genoemde
segmenten en zijn dus minder bezig met innovatie (59%).
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Het Oostlandse bedrijfsleven is actief bezig met innovatie
Ten opzichte van het landelijke beeld laat het bedrijfsleven
in Oostland vrij innovatief gedrag zien (zie Figuur 10 en
Figuur 11). Het percentage koplopers is hoger dan het
landelijk gemiddelde (6% versus 4%), wat eveneens geldt
voor het aandeel ontwikkelaars (19% versus 14%). Dit
duidt er op dat bedrijven in Oostland frequent bezig zijn
met vernieuwing en vernieuwingsprocessen.

In Nootdorp relatief veel ontwikkelaars en toepassers
Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp steekt positief af ten
opzichte van het landelijke beeld (zie Figuur 11). Er zijn
relatief veel ontwikkelaars (22%) en het aandeel overig
MKB (55%) is iets lager dan het landelijke gemiddelde.
Ten opzichte van de gehele regio Oostland zijn in
Pijnacker-Nootdorp iets minder toepassers actief (19%
versus 23%), terwijl het aandeel overig MKB hoger is dan
het regionale gemiddelde (55% versus 52%).

Veel koplopers in Bergschenhoek en Bleiswijk
Op gemeentelijk niveau blijkt met name Lansingerland
goed te scoren ten opzichte van het landelijke patroon
(zie Figuur 10). Er zijn hier relatief veel toepassers (27%)
en het aandeel overig MKB is hier verhoudingsgewijs

In Pijnacker blijken de toepassers sterk ondervertegenwoordigd (slechts 10%), terwijl hier het overige MKB
ruim is oververtegenwoordigd (63%). Dit vormt een
belangrijk deel van de verklaring voor het lagere cijfer
voor innovatiekracht van deze kern. In Nootdorp is dit
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beeld rooskleuriger. Zowel het segment ontwikkelaars als
toepassers is oververtegenwoordigd (resp. 23% en 25%).
Dit uit zich in hogere scores voor de innovatiekracht van
het hier gevestigde bedrijfsleven.
Figuur 11 Innovatief gedrag van bedrijven in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp (2008)
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We kunnen uit Figuur 10 en Figuur 11 concluderen dat
de verdeling naar innovatief gedrag strookt met het beeld
dat uit de rapportcijfers voor innovatiekracht naar voren
komt. Een groot aandeel ‘overig MKB’ gaat vaak gepaard
met een relatief lage score op innovatiekracht. Daarmee
verklaart het innovatief gedrag van ondernemers voor
een belangrijk deel de innovatiekracht in deze regio.
Bovendien wijzen signalen uit de praktijk op de mate van
kostengedreven handelen in de regio als een mogelijke
verklaring voor de innovatiekracht (bijvoorbeeld in de
glastuinbouw). Innovatief gedrag zou een gevolg zijn
van continue investeringen in kostenbesparing, waarbij
ondernemers telkens op zoek zijn naar kansen voor
vernieuwing (zie ook de casestudies in paragraaf 4.3).

3.2 Innovatieve sectoren
Kennis-, afnemers- en leveranciersgedreven sectoren
Naast het gedrag van ondernemers beïnvloeden
structuurkenmerken van de regionale economie de
innovatiekracht in regio’s. In sommige sectoren is innovatie
een gebruikelijk fenomeen en pure noodzaak om te
overleven en in andere sectoren niet. Het bedrijfsleven
kan wat dat betreft worden verdeeld in drie typen:
kennis-, afnemers- en leveranciersgedreven sectoren. Deze
benamingen verwijzen naar het meest onderscheidende
kenmerk in de manier waarop bedrijven in deze sectoren
innoveren:
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.
Afnemersgedreven sectoren: maakindustrie, niettechnische groothandel, financiële en overige
dienstverlening. Hier staan de ondernemers niet

•

•
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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.
Leveranciersgedreven sectoren: detailhandel,
horeca, bouwnijverheid, landbouw en transport.
In deze sectoren 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.

In het algemeen vertonen bedrijven in kennisgedreven
sectoren meer innovatiekracht. Innovatie is in deze
sectoren vaak 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
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een ad hoc activiteit en op korte termijn minder belangrijk
dan in kennisgedreven sectoren. Gebieden met veel
leveranciersgedreven bedrijvigheid laten in het algemeen
een lager rapportcijfer voor innovatiekracht zien.
Figuur 12 Verdeling naar type sector van bedrijven in 		
		

Lansingerland (2008)
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Weinig kennisgedreven bedrijven in de regio Oostland
In Figuur 12 presenteren we de sectorale verdeling in
Oostland en de gemeente Lansingerland. Hieruit blijkt
dat de regio verhoudingsgewijs weinig bedrijven in de
kennisgedreven sectoren telt (14% versus 20% landelijk).
Het aandeel bedrijven in afnemersgedreven sectoren
is daarentegen relatief omvangrijk (32% versus 27%
landelijk). Dit is een mogelijke verklaring voor het relatief
lage aantal bedrijven met een expliciete innovatiestrategie
of vrijgemaakt budget voor innovatie (zie paragraaf 2.4).
Bedrijven in afnemersgedreven sectoren innoveren immers
minder vaak.

Sectorstructuur minder bepalend voor innovatiekracht
in Bleiswijk
Met de scores voor innovatiekracht in het achterhoofd,
valt de sectorale verdeling in Bleiswijk op. Bleiswijk kent
zelfs het laagste percentage bedrijven in kennisgedreven
sectoren van de regio (10%). De innovatie in Lansingerland
en dan met name in Bleiswijk vindt dus grotendeels
plaats op basis van (klant)vraag en wordt minder bepaald
door innovatie op dagelijkse basis. De relatief grote
innovatiekracht en de hoge rapportcijfers voor innovatieve
prestaties en -inspanningen kunnen maar in zeer beperkte
mate worden verklaard met de aanwezige sectorstructuur.

In Nootdorp is de sectorstructuur veel gunstiger voor
frequente en voortdurende innovatie. Het aandeel
leveranciersgedreven sectoren is hier het laagst van
de hele regio (49%). Het percentage bedrijven in
kennisgedreven en afnemersgedreven sectoren ligt
ook boven het regionale gemiddelde (resp. 15% en
36%). Deze bevindingen liggen in lijn met de gevonden
rapportcijfers voor innovatiekracht van het hier gevestigde
bedrijfsleven.

Figuur 13 Verdeling naar type sector van bedrijven in
Pijnacker-Nootdorp (2008)
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Veel leveranciersgedreven sectoren in Pijnacker
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de sectorstructuur
nog iets ongunstiger voor frequente en voortdurende
innovatie. Het aandeel leveranciersgedreven sectoren ligt
met 57% boven het regionale en landelijke gemiddelde
(resp. 54% en 53%). Dit is nog nadrukkelijker het
geval in Pijnacker zelf, waar maar liefst 63% van de
bedrijven tot de leveranciersgedreven sectoren kan worden
gerekend. Ook het aandeel bedrijven in kennisgedreven
sectoren ligt met 10% beneden het regionale en
landelijke niveau (resp. 14% en 20%).
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3.3 Omvang van de bedrijven

Verder zijn grote bedrijven meer in staat om risico’s
te spreiden en kunnen investeringen in mislukte
projecten worden terugverdiend. Bij kleine bedrijven
heeft een mislukt project een veel grotere impact op
de bedrijfsvoering, waardoor zij zich minder risicovolle
projecten kunnen veroorloven dan grote bedrijven.
Ook hebben grote bedrijven meer eigen middelen om een
op innovatie toegesneden infrastructuur te handhaven
en is de bekostiging van specialistische medewerkers
eenvoudiger dan voor kleine bedrijven. Tot slot 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.

Grote bedrijven hebben natuurlijke voorsprong
De omvang van bedrijven kan ook verschillen in de
innovatiekracht verklaren. Grote bedrijven vertonen
doorgaans meer innovatiekracht dan kleine bedrijven. Dit
heeft een aantal oorzaken.
In de eerste plaats hebben grote bedrijven 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 vertonen ingewikkeldere processen, waardoor
procesinnovatie eerder voordeel kan opleveren.

Dit alles leidt ertoe dat in gebieden met relatief veel
grootschalige bedrijvigheid een hogere innovatiekracht
mag worden verwacht dan in gebieden met relatief
weinig grootschalige bedrijvigheid. In Tabel 6 wordt de
bedrijfsomvang in Oostland per deelgebied weergegeven.

Tabel 6 Verdeling naar grootteklasse van bedrijven in de regio* (2008)
Grootteklasse:

Totaal
OL

Gemeente
LL

BH

B&R

BW

Gemeente
P-N

PA

ND

Nederland

- in procenten van het aantal bedrijven 2 t/m 4 werkzame personen

65

61

70

60

50

70

70

71

60

5 t/m 9 werkzame personen

20

22

18

20

30

17

14

17

21

10 t/m 19 werkzame personen

11

11

8

16

10

12

12

12

11

20 t/m 49 werkzame personen

3

4

4

4

6

2

4

0

7

50 t/m 99 werkzame personen

1

1

0

0

4

0

0

0

2

* OL=Regio Oostland, LL=Gemeente Lansingerland, BH=Bergschenhoek, B&R=Berkel en Rodenrijs, BW=Bleiswijk,
P-N= Gemeente Pijnacker-Nootdorp, PA=Pijnacker, ND=Nootdorp
Bron: EIM 2008
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Iets meer kleinschalige ondernemingen in de regio
In Oostland zien we een oververtegenwoordiging van het
kleinbedrijf en een ondervertegenwoordiging van het
grootbedrijf. Bijna tweederde van de bedrijven telt minder
dan vijf werkzame personen (landelijk 60%), terwijl slechts
4% van de bedrijven meer dan 20 werkzame personen telt
(landelijk 9%).
Meeste kleine bedrijven in Pijnacker-Nootdorp
Op gemeentelijk niveau blijkt Lansingerland gemiddeld
iets minder bedrijven in de kleinste klasse (61%) en iets
meer in de klasse van vijf tot tien werknemers (22%) te
huisvesten. De gemeente Pijnacker-Nootdorp kent een
verhoudingsgewijs hoog aantal kleinschalige bedrijven
(70%).
In Bleiswijk iets meer grotere bedrijven
Het bedrijfsleven in Bleiswijk kent een opvallende
verdeling naar grootteklasse. Het aandeel bedrijven in
de kleinste grootteklasse is het laagst in de hele regio
(50%). Bovendien herbergt de kern verhoudingsgewijs veel
bedrijven in de grootteklasse van vijf tot tien werknemers
(30%). Ook het middenbedrijf is in Bleiswijk iets sterker
vertegenwoordigd (6% met 20-49 werknemers en
4% met 50-99 werknemers) dan in de andere kernen.
De verhoudingsgewijs grote innovatiekracht van het
bedrijfsleven in Bleiswijk wordt hiermee deels verklaard.
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4 Suggesties en ondersteuning
bij vernieuwing
De Kracht van Oostland heeft in de voorgaande hoofd
stukken een overzicht gegeven van de innovatiekracht van
het bedrijfsleven in de regio. In het algemeen bleek hieruit
dat het Oostlandse bedrijfsleven wordt gekenmerkt door
een bovengemiddelde innovatiekracht. Deze positie is
echter niet statisch en continu aan verandering onderhevig.
Bovendien bleken niet alle prestaties bovengemiddeld en
is een aantal zaken nog voor verbetering vatbaar.
Ondersteuning bij vernieuwingsprocessen kan voor deze
verbetering zorgen. In eerste instantie is innovatie iets
dat ondernemers zelf moeten doen. Tips en suggesties
van collega’s zijn van belang om verder te komen. Maar
de ondersteuning kan ook vanuit andere hoeken worden
geboden.
In dit hoofdstuk wordt gekeken of er handvatten bestaan
om de innovatiekracht te verbeteren. Uit de antwoorden
van de ondernemers uit Oostland blijkt dat zij het belang
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inzien van prikkels om over te gaan tot concreet innovatief
gedrag. Daarbij moet eventuele gewenste ondersteuning
beschikbaar worden gesteld door de juiste partij. Vandaar
dat in het onderzoek is gevraagd naar tips van collegaondernemers (paragraaf 4.1) en gewenste ondersteuning
van overheidsinstanties, kennisinstellingen en financiële
instellingen (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 wordt aan
de hand van drie casestudies een beeld geschetst van de
verschillende wijzen waarop bedrijven zelf met innovatie
omgaan.

4.1 Suggesties aan collega’s
De centrale uitdaging is om ondernemers het belang
van innovatie (meer) 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 ondernemers gevraagd wat zij
collega’s die het lastig vinden om tot innovaties te komen,
zouden adviseren.
Innovatieproces bestaat uit twee fasen
Bij de suggesties is het van belang te onderkennen dat een
innovatieproces uit verschillende fasen bestaat en dat elke
fase weer vraagt om verschillende actiepunten. De meest
gebruikte indeling van het innovatieproces onderscheidt
twee fasen: een inspiratiefase waarin een ondernemer een
kans ziet en op een idee komt om die kans te verzilveren,
en een implementatiefase waarin de ondernemer concrete
activiteiten uitvoert (of laat uitvoeren) om 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.

Veel inspiratie via de ketens en concurrenten
In Figuur 14 staan de geïnventariseerde suggesties
voor zowel tijdens de inspiratiefase als tijdens de
implementatiefase. Over het algemeen wordt geadviseerd
om inspiratie op te doen buiten het eigen bedrijf. In de
meeste gevallen adviseren ondernemers om inspiratie te
zoeken bij leveranciers of vakbeurzen (65%). Circa de helft
adviseert ook eens te rond te neuzen bij concurrenten of
collega’s. Een even grote groep geeft aan dat klanten een
belangrijke inspiratiebron kunnen zijn (50%). 45% van de
ondernemers wijst op het belang van inspiratie buiten het
bestaande netwerk. Slechts een beperkt deel beschouwt
de eigen organisatie als een belangrijke inspiratiebron.
Informeren bij eigen werknemers wordt door slechts 36%
genoemd als suggestie.
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Figuur 14 Suggesties van ondernemers uit de regio om
		

Ga planmatig te werk
De keuzemogelijkheden die betrekking hebben op de
implementatiefase worden door ondernemers minder vaak
genoemd (zie Figuur 14). Dit is verklaarbaar, aangezien
adviezen gericht op implementatie pas zinvol zijn op het
moment dat een ondernemer een innovatiekans heeft
herkend en wil uitvoeren. Dit blijkt ook uit de antwoorden
van de geënquêteerde ondernemers. Veruit het grootste
gedeelte van hen geeft een specifiek advies (43%), weet
geen advies te noemen (26%) of heeft gewoonweg geen
tips (20%). De meeste ondernemers met een specifiek
advies geven aan dat goed geluisterd moet worden naar
de klanten, concurrenten/collega’s en/of het persoonlijke
netwerk.

beter te kunnen innoveren

Bij leveranciers of
op vakbeurzen

Zoek inspiratie:

Bij concurrenten
/ collega’s
Bij klanten
Buiten het
bestaande netwerk
Bij eigen
medewerkers
Weet niet / wnz

Anders
Weet niet / wnz

Verder luidt de aanbeveling om planmatig te werk te gaan
(7%). Anders bestaat het gevaar dat de implementatie van
innovaties een ad hoc bezigheid blijft en ondersneeuwt
bij de dagelijkse beslommeringen. Ook het langsgaan bij
deskundige adviseurs wordt door 5% van de ondernemers
geadviseerd. De overige adviezen, zoals het vrijmaken van
budget, het inschakelen van adviseurs, kennisinstellingen,
intermediairs en financiers en het bezoeken van het
innovatiespreekuur van de KvK, adviseert men minder
vaak. Vanzelfsprekend spelen deze mogelijkheden wel een
rol, maar zal het belang hiervan in de praktijk afhangen
van het type innovatiekans dat wordt nagestreefd.

Tips bij implementatie:

Geen tips
Ga planmatig te werk
Ga langs bij
deskundige adviseurs
Ga langs bij intermediairs
(Syntens / branches)
Ga langs bij kennis- of
onderwijsinstellingen
Maak voldoende budget
vrij voor innovatie
Praat met mogelijke
financiers
Bezoek het
innovatiespreekuur KvK*
0%

10%

20%

30%

*Tegenwoordig wordt het technostartersspreekuur gefaciliteerd.
Dit wordt uitgevoerd door de NOVU

Bron: EIM 2008
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Het innoveren rust niet alleen op de schouders van
de ondernemers. Landelijk bestaat met het (groten)
deels door de overheid gefinancierde Innovatieplatform
extra aandacht voor innovatie en wordt vanuit
verschillende hoeken ondersteuning geboden aan het
inspireren tot en het implementeren van innovatie.
Deze ondersteuning kan geboden worden door
overheidsinstanties, kennisinstellingen en/of financiële
instellingen. Overheidsinstanties kunnen bijvoorbeeld
garant staan voor subsidieregelingen, klankbord, advies
en netwerkbijeenkomsten, terwijl kennisinstellingen
bijvoorbeeld toegepaste kennis kunnen leveren en/
of kunnen zorgen voor kenniswerkers en studenten.
Financiële instellingen kunnen tot slot ondersteuning
bieden door te financieren, financiële kennis en ‘knowhow’
in te brengen en/of innovatiefondsen op te zetten. Aan de
ondernemers is gevraagd welke ondersteuning zij van elke
partij wensen.

In Figuur 15 is weergegeven op welke wijze ondernemers
ondersteuning wensen van overheidsinstanties. Het
grootste gedeelte van de ondernemers (33%) vindt dat
overheidsinstanties subsidieregelingen moeten bieden voor
het bevorderen van innovaties. De overige ondersteuning
wordt minder vaak verwacht. Ondernemers die andere
ondersteuning wensen van de overheid verwachten veelal
kostenverlaging van grondstoffen (via belastingen en
accijnzen) en minder bureaucratie.
Figuur 16 Gewenste ondersteuning door kennisinstellingen
Samenwerken aan
innovatieve projecten
Ondersteuning door kennisinstellingen

4.2 Gewenste ondersteuning
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Figuur 15 Gewenste ondersteuning door overheidsinstanties
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Anders

Ook kennisinstellingen worden in het innovatieproces
als een belangrijke partner gezien (zie Figuur 16). Het
grootste deel van de ondernemers verwacht samenwerking
aan innovatieve projecten (30%), terwijl zij het bieden van
toegepaste kennis en knowhow ook een belangrijke functie
van de kennisinstellingen vindt (18%). Het organiseren van
seminars, het zorgen voor kenniswerkers en studenten en
helemaal niets doen worden ongeveer even vaak genoemd
(12%).

Ondersteunen bij
het innovatieproces
Een klankbord vormen of
individueel advies geven
Niets doen
Netwerkbijeenkomsten
organiseren
Verbindingen leggen
tussen partijen
(matchmaking)
Weet niet / wnz
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35%%

Bron: EIM 2008
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4.3 Casestudies

Figuur 17 Gewenste ondersteuning door financiële instellingen
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In de voorgaande hoofdstukken is beschreven in welke
mate bedrijven in Oostland innoveren en welke verklaringen
hieraan ten grondslag kunnen liggen. Daarvoor zijn het
innovatief gedrag van ondernemers, de sectorstructuur
en de bedrijfsgrootte nader geanalyseerd. Maar wie zijn
nu de eigenlijke innovators in de regio? Wat voor soort
bedrijven vernieuwen nu en op welke wijze gaan zij met
vernieuwing om? In deze paragraaf is een drietal bedrijven
nader belicht, waaruit blijkt dat elke onderneming op
een (geheel) eigen wijze met innovatie omgaat. De één
benadert innovatie op een ‘ad hoc’ wijze, de ander
stuurt echt op innovatie. En de laatste onderneming gaat
opportunistisch om met innovatie.
4.3.1

VolksRepairs: ‘Ad hoc’ innovatie

De gewenste ondersteuning door financiële instellingen
is gepresenteerd in Figuur 17. Van financiële organisaties
verwachten de meeste ondernemers (34%) dat zij zorgen
voor financiering. Verder is het voor bedrijven van belang
dat financiële instellingen ondersteuning verlenen bij het
innovatieproces (15%). Ook het inbrengen van financiële
kennis en knowhow bij innovaties wordt gewenst. Soms
is het onduidelijk welke ondersteunende rol financiële
organisaties dienen te vervullen (13%) of is ondersteuning
zelfs ongewenst (10%).
Edward Houweling, directeur:
“Geloof zelf in je eigen idee, en als je er in gelooft
zet door”
“Bij twijfel nooit doen”
“Zorg voor beperkte toetsing in je eigen kring”

•
•
•

Eén van de geïnterviewde bedrijven is VolksRepairs.
Het bedrijf is gevestigd in Berkel en Rodenrijs en voert
werkzaamheden uit op het gebied van handel en reparatie
van auto’s. VolksRepairs heeft zich gespecialiseerd in
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onderhoud, reparatie en restauratie van luchtgekoelde
Volkswagens, in het bijzonder de VW Kever en de VW
Karmann Ghia. Daarnaast vormt het bedrijf de grootste
Keverwinkel van het land, inclusief zelfgefabriceerde
onderdelen. De ondernemers zijn zeer enthousiaste en
betrokken mensen die er in zijn geslaagd van hun hobby
een succesvolle onderneming te maken. Daarbij hebben
zij de kwaliteit en service hoog in het vaandel. In elf jaar
is het bedrijf uitgegroeid tot een gezonde onderneming
waarin constant wordt geïnvesteerd en uitgebreid. Daarbij
vindt ook uitbreiding plaats van de dienstverlening.
VolksRepairs wordt gerekend tot de leveranciersgedreven
sectoren en de werkzaamheden zijn doorgaans vrij
ambachtelijk. Innoveren staat dan ook niet altijd bovenaan
de agenda. Toch zijn de afgelopen jaren een aantal
opzienbarende innovaties doorgevoerd.
Innovaties
Sinds de start van het bedrijf heeft VolksRepairs
ingespeeld op de rol die het Internet en ICT kunnen
spelen bij de dienstverlening. Als een van de eerste
bedrijven in de automobielbranche beschikte het over
een digitaal labelsysteem. Daarin zijn zowel producten
(onderdelen) als activiteiten digitaal gerubriceerd, zodat
elke handeling of gebruik gescand kan worden. Zodoende
heeft men à la minuut inzicht in de voorraad (ook online)
en in de gemaakte kosten per auto. In combinatie met
dit labelsysteem heeft men een tweede vernieuwing
doorgevoerd in de vorm van een ‘interactieve garage’.
Klanten kunnen zo via Internet het restauratieproces
van hun voertuig volgen en reacties en suggesties per
e-mail uitwisselen. De klant krijgt via deze methode
tevens een actueel inzicht in het restauratiebudget. Een
derde innovatie is niet gericht op procesverbetering,
maar betreft een nieuwe dienst. Voor deze nieuwe dienst
heeft VolksRepairs gekozen een nieuw pand aan te
kopen, waarbij de benodigde faciliteiten beschikbaar zijn
gekomen voor de laagdrempelige stalling van voertuigen
gecombineerd met onderhoud (APK, wasbeurt). Ook is
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de oppervlakte van de plaatwerkerij/restauratieafdeling
vervijfvoudigd.
De ‘ad hoc’ innovateur
Binnen het bedrijf is men dagelijks bezig met het
verbeteren van processen, voornamelijk ingegeven door
kostenbesparing en efficiëntie. Maar nieuwe innovaties
lijken voor deze innovateur toch eerder een kwestie van
het zich voordoen van mogelijkheden, waar men als
ondernemer op in springt. Daarbij gaat men creatief om
met de mogelijkheden die er zijn, met als gevolg een
vernieuwing die laagdrempelig tot stand komt. Dit vindt
overigens plaats op eigen kracht, zonder hulp van externe
partijen (uitgezonderd financiering).
4.3.2

Van den Berg Roses: Gestuurde innovatie

Arie van den Berg (rechts), directeur:
“Innovaties moet je zo snel mogelijk afschrijven”
“Wees niet ‘brancheblind’, denk ook aan
‘kruisbestuiving’”
“Zorg bij internationalisering voor voldoende 		
domestische contacten en betrokkenheid op locatie”

•
•
•

De familie Van den Berg is al vanaf begin 1900 kweker en
sinds 1975 gestart met de teelt van rozen. Van den Berg
Roses is gevestigd in Delfgauw en behoort in Nederland

tot de top van de rozenkwekerijen. Het produceert in
Nederland grootbloemige rozen, waarbij op jaarbasis de
productie oploopt tot wel 45 miljoen stuks. Momenteel is
van den Berg Roses Nederland 120.000 m2 groot. Maar
ook in Kenia (60 Ha) en in China zijn kwekerijen opgezet.
De rozen worden voornamelijk geëxporteerd naar westerse
landen, maar ook de Aziatische markt wordt door hen
bediend.
Innovaties
Op het gebied van procesverbeteringen is het bedrijf
bezig met het verplaatsen van de rozenproductie naar
andere landen. Het zijn dan veelal landen waar bespaard
kan worden op de belangrijkste kostenposten als energie
(zon) en arbeid (loonkosten). Vandaar dat het bedrijf
gekozen heeft om productiefaciliteiten te starten in Afrika
waar seizoensinvloeden geen rol spelen en loonkosten
een fractie zijn van de Europese lonen (Kenia). Het
investeert daar niet alleen in primaire productiefaciliteiten,
maar ook in secundaire faciliteiten zoals scholing en
medische voorzieningen. Een andere innovatie die het
bedrijf heeft doorgevoerd is de semigesloten kas. Hierbij
wordt gekoeld via water uit aquifers onder de grond.
Dit zijn waterhoudende lagen in de bodem. Een derde
aansprekende innovatie betreft marktvernieuwing. Hierbij
mag Van den Berg Roses worden beschouwd als koploper,
omdat het als een van de eerste bedrijven geïnvesteerd
heeft in productie in China om daar direct de Aziatische
markt te bewerken. Daarbij heeft het bedrijf gericht
gekozen om een zo groot mogelijk deel van de keten zelf
in de hand te houden, waaronder de afzetkanalen naar
de klanten. Zo heeft Van den Berg Roses bijvoorbeeld
gekozen om via supermarkten te distribueren om de
merkherkenbaarheid te vergroten.
De gestuurde innovateur
Het bedrijf is actief in de agrarische sector, wat doorgaans
een leveranciersgedreven sector is. Vaak is innovatie daar
een incidentele bezigheid, maar dit bedrijf stuurt duidelijk

op innovaties. De belangrijkste reden voor dit bedrijf om te
innoveren is de risicospreiding. Innoveren maakt dan ook
deel uit van de bedrijfsstrategie, waarbij doelstellingen zijn
opgenomen in 5-jarenplannen. Een deel van het de omzet
wordt gereserveerd voor vernieuwingen. Het bedrijf voert
niet zelf R&D-activiteiten uit, maar besteedt dit uit. Soms
wordt eigen personeel vrijgemaakt voor innovatie, maar
meestal huurt het hiervoor externe krachten in (bijv. DLV/
kleine adviesbureaus).
4.3.3

Linido BV: Opportunistische innovatie

Jitske Bijlsma, managing director:
“Zorg voor een innovatieve organisatie, door diversiteit
en verschillende invalshoeken in je bedrijf”
“Hou de trends in je markt in de gaten”
“Voor innovatie moet je alle betrokkenen de waarde van
het product laten bepalen (dus ook de gebruiker, de
uitvoerder, de adviseur)”

•
•
•

Het bedrijf Linido uit Pijnacker wordt gerekend tot de
maakindustrie. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in
het ontwerpen en het fabriceren van aangepast sanitair.
Daarbij worden vijf basisprincipes gehanteerd in de
volgende volgorde van belang: veilig, bruikbaar, duurzaam,
ergonomie en vormgeving.
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Innovaties
Bij een industrieel bedrijf presenteren vernieuwingen zich
vaak in de vorm van productinnovaties. Eén van de meest
opvallende productinnovaties van Linido is de ‘ProGrip’.
Deze ondersteuningsbeugel zorgt ervoor dat mensen met
een functionele beperking makkelijker zelfstandig kunnen
opstaan. Dit gebeurt door een betere verdeling van de
krachten over bruikbare spieren en gewrichten. Verder is
een speciale toiletrolhouder geïntroduceerd die met één
hand kan worden bediend. Functioneel beperkten kunnen
daarmee met één hand de rol verwisselen en gebruiken.
Een laatste productinnovatie van Linido is de douche/
toiletstoel “Trento”: de stoel zorgt voor een optimale
zithouding en de toiletzitting kan naar wens worden
omgedraaid met de hygiëne-uitsparing aan de voorzijde
dan wel de achterzijde.
De opportunistische innovateur
Bedrijven in de maakindustrie worden doorgaans gerekend
tot de afnemersgedreven sectoren. Deze ondernemingen
staan niet onder druk om continu te innoveren, maar
worden vaak wel gekenmerkt door een bedrijfsvoering
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waarbij innovatie onderdeel uitmaakt van de continuïteit.
Vaak zijn de vernieuwingen bij dergelijke bedrijven
ingegeven vanuit behoeften van klanten. Conform
het voorgaande is innovatie voor Linido dan ook een
middel en beslist geen doel. Innoveren behoort wel
tot de bedrijfsstrategie, maar eerder in de zin van het
ondernemen. Productontwikkeling en slimmer produceren
horen volgens Linido tot de kernwaarden van een gezonde
onderneming. Voor innovaties zoekt het zoveel mogelijk
concrete ideeën. Dit doet het bedrijf door bij klanten te
informeren, op basis van ideeën bij het eigen personeel
en via stagiaires of door gericht marktonderzoek. Op basis
van concrete ideeën worden dan ‘go/no-go’ beslissingen
gemaakt. Bij elke beslissing wordt in acht genomen hoe
lucratief de innovatie zal zijn en of er ooit op terugverdiend
kan worden. De meerwaarde van een innovatie is echter
niet altijd gelegen in het rendement, aldus Linido. Soms
bieden risicovolle innovaties juist voordelen op een ander
gebied, zoals een specifiek imago of een verandering van
het denken. In dit geval maakt deze opportunistische
innovateur dus bewust de keuze om te innoveren, ondanks
het feit dat de innovatie nooit rendabel zal zijn.

5 Conclusies
5.1 Het economisch presteren
Met de huidige turbulentie op de wereldmarkt lijkt 2007
alweer lang geleden. Voor het Nederlandse bedrijfsleven
was 2007 echter een topjaar. Op de top van de
internationale conjunctuur werd een sterke economische
groei gerealiseerd, waarbij conjunctuurgevoelige sectoren
als de zakelijke dienstverlening, de handel en de horeca
samen met de bouwnijverheid de beste resultaten boekten.
Ook Oostland kende in 2007 een goed jaar. Het is onder
andere de sterke vertegenwoordiging van de handel
en de bouw die ervoor heeft gezorgd dat Oostland qua
economische groei boven het landelijke gemiddelde
scoorde.
Het bedrijfsleven in de gemeente Lansingerland heeft
een meer prominente rol in deze groeiprestaties dan het
bedrijfsleven van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Enerzijds
doordat het bedrijfsleven hier qua omvang groter is;
anderzijds doordat het bedrijfsleven in deze gemeente
betere scores heeft laten zien op de verschillende
groeivariabelen.
Qua economische kracht bleef Oostland wat achter bij het
landelijke beeld. Dit heeft met name te maken met de
beperkte werkgelegenheidsfunctie van beide gemeenten en
een tegenvallende investeringsratio.

5.2 De innovatiekracht in
		 de regio Oostland
Ook qua innovatiekracht scoorde het bedrijfsleven
in de regio Oostland gemiddeld boven het landelijke
gemiddelde (rapportcijfer 6,6 versus 6,0 landelijk). Dit
wordt veroorzaakt door verhoudingsgewijs veel innovatieve
prestaties (rapportcijfer 7,1) en inspanningen (rapportcijfer
6,8).
De Oostlandse bedrijven brengen relatief vaak nieuwe
producten of diensten op de markt. Deze productinnovaties
zijn relatief vaak nieuw voor de bedrijfstak en vaak op
eigen kracht ontwikkeld. De goede score op innovatieve
inspanningen in de regio komt vooral doordat het
bedrijfsleven relatief veel personeel in dienst heeft met
specifieke marketingtaken. Daarnaast wordt vaker dan
gemiddeld gebruik gemaakt van externe netwerken
en wordt er relatief veel met externe organisaties
samengewerkt om te komen tot innovaties.
Innovatiekracht kan worden verklaard uit zowel gedrags-,
als structuurkenmerken in de regio. In Oostland
blijken de gedragskenmerken meer van belang dan de
structuurkenmerken. Op het gebied van innovatief gedrag
scoort het bedrijfsleven in Oostland goed. Het aandeel
koplopers en ontwikkelaars ligt (ver) boven het landelijk
gemiddelde. Dit duidt op veel bedrijven die frequent bezig
zijn met vernieuwing en vernieuwingsprocessen. Daarnaast
wijzen de signalen uit de praktijk op de grote mate van
kostengedreven handelen in de regio als verklaring voor het
innovatief handelen.
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De sectorstructuur is in deze regio minder bepalend. Het
relatief lage aandeel kennisgedreven sectoren levert geen
evidente verklaring voor de hoge score op innovatiekracht.
Ten slotte is de omvang van bedrijven minder bepalend
voor de hoge innovatiekracht. Het aandeel grotere
bedrijven (20 of meer werkzame personen) ligt in Oostland
onder het landelijke gemiddelde.
Meer innovatiekracht in Lansingerland
De gemeente Lansingerland presteert duidelijk beter op
innovatiekracht dan de gemeente Pijnacker-Nootdorp
(resp. 6,9 en 6,1). Dit is een gevolg van de goede
innovatieve prestaties (7,3) en innovatieve inspanningen
(7,2). In Pijnacker-Nootdorp zijn de innovatieve prestaties
nog redelijk in lijn met het regionale gemiddelde (6,8),
maar blijven de innovatieve inspanningen (6,2) en de
innovatieve voornemens (5,5) achter.
De verklaringen die gelden voor de goede scores in de
gehele regio Oostland gelden ook voor Lansingerland. Ook
hier speelt het innovatief gedrag van ondernemers een
belangrijke rol. De sectorstructuur is wederom minder
bepalend voor de innovatiekracht en ook de omvang van
de bedrijven kan slechts ten dele als verklaring worden
opgevoerd.
Bleiswijk is het meest innovatief
Op kernniveau presteert Bleiswijk het best van de vijf
onderzochte kernen. De innovatiekracht krijgt hier een
rapportcijfer van 7,8, terwijl het bedrijfsleven in deze
kern qua innovatieve inspanningen het hoogst te behalen
rapportcijfer laat zien (9,0). Ook het bedrijfsleven
in Bergschenhoek (6,9) en Nootdorp (6,6) scoort
bovengemiddeld als het gaat om innovatiekracht.
Daarentegen blijven Berkel en Rodenrijs (5,6) en Pijnacker
(5,7) iets achter bij zowel het regionale als het landelijke
gemiddelde
Een deel van de verklaring voor het goede presteren van
Bleiswijk is gelegen in het innovatieve gedrag van de
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plaatselijke ondernemers. Zo zijn in deze kern relatief veel
koplopers gevestigd. Ook de afwijkende grootteklasseverdeling verklaart een deel van de goede prestaties.
Daarnaast is de hoge innovatiekracht volgens geluiden
uit de praktijk een mogelijk gevolg van de aanwezigheid
van veel glastuinbouw. Deze bedrijfstak zou zeer
kostengedreven werken en daardoor constant bezig zijn
met investeren en vernieuwen.
Ondersteuning via de ketens en collega’s…
Ook is uit deze studie gebleken dat het innovatieproces
op verschillende manieren kan worden ondersteund. Deze
ondersteuning kan plaatsvinden tijdens verschillende
fasen in het innovatieproces, dat wil zeggen tijdens de
inspiratiefase en de implementatiefase. Inspiratie en
ideeën kunnen volgens de ondernemers vaak het beste
via de ketens en bij collega’s worden opgedaan. Tijdens
de implementatiefase adviseren ondernemers om vooral
planmatig te werk te gaan.
…en weet men goed bij welke partij men moet zijn
De ondersteuning kan worden geboden door overheids-,
kennis- en financiële instellingen. De gewenste
ondersteuning van de verschillende partijen is veelal in
lijn met de geijkte dienstverlening. Ondernemers weten
blijkbaar goed tot welke partijen zij zich moeten wenden
voor de gewenste ondersteuning.
Resumerend…veel kansen in de regio
Innovatie leeft in Oostland en de condities om dit te
bevorderen zijn goed. Het bedrijfsleven scoort positief
op tal van aspecten van innovatie. Daaruit blijkt dat
de ondernemers kansen zoeken, herkennen en (willen)
benutten. Ook in de grotere regio is veel dynamiek, wat
veel aanknopingspunten biedt om innovatie op een nog
hoger niveau te brengen.
Een aantal van deze aangrijpingspunten die van invloed
kunnen zijn op de innovatiekracht in Oostland zijn in
het voorgaande al aan bod gekomen. In het Regionaal

Structuurplan Haaglanden wordt ‘Kennis, innovatie en
technologie’ als één van de belangrijkste internationale
specialisaties gezien waarop in de toekomst wordt
ingezet. Ook de komst van Technopolis in Delft vormt een
belangrijke impuls voor de regionale economie. Hiervan
kunnen uitstralingseffecten optreden voor omliggende
gemeenten als Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.
En beschikt de regio met de TU Delft over een enorme
potentie aan (latent) ondernemerschap. Ten slotte zijn er
met de Stichting Kennisalliantie, Greenport Zuid-Holland,
Shipping Valley en CCLS een aantal belangrijke partners
voor het verder ontwikkelen van innovatie in de regio.
Kortom, Oostland is een regio vol met kansen voor nog
meer innovatie.
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Bijlage I
Meting van de 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 onderzoeksof 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 4.880 bedrijven die in de jaren
2007 en 2008 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
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dit een zeer klein deel van de bedrijvenpopulatie betreft, is
de invloed op de representativiteit van de gerapporteerde
innovatiescores te verwaarlozen.
Innovatiekracht van bedrijven in de regio:
De Innovatiebarometer
De innovatiekracht van bedrijven in de regio is gemeten
aan de hand de innovatiebarometer. Dit is een telefonische
enquête geweest waarmee bedrijven uit de regio hun
innovatiekracht konden meten en benchmarken ten
opzichte van het landelijke beeld. De innovatiebarometer
omvatte de bovengenoemde innovatie-indicatoren, alsmede
een viertal nieuwe vragen: suggesties van de ondernemer
aan collega-ondernemers over inspiratie en tips bij de
implementatie. Verder zijn drie vragen opgenomen over
de gewenste ondersteuning door overheids-, kennis- en
financiële instellingen bij innovatie.
Door de Kamer van Koophandel Den Haag, kantoor Zoeter
meer en Oostland zijn de basis bedrijfsgegevens van actieve
ondernemingen in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
aangeleverd. Dit bestand is analoog aan de werkwijze bij
de Monitor Bedrijfsvoering opgeschoond voor bedrijven
met één werkzame persoon en een aantal andere entiteiten
die buiten de scope vielen (stichtingen en internationale
instituten, etc.). Uiteindelijk is hieruit een steekproef
getrokken van 1.000 ondernemingen die schriftelijk zijn
uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen.
Van de 1.000 uitgenodigde bedrijven zijn 758 telefonisch
benaderd. Uiteindelijk hebben 252 bedrijven in de regio
Oostland aan de telefonische enquête meegewerkt. Dit
komt neer op een respons van 33%. Deze bedrijven
zijn evenredig verdeeld over de 5 kernen (minimaal 50
per kern). Zodoende was het mogelijk om betrouwbare
uitspraken te doen op kernniveau. Voor de vergelijking
met het benchmarkbestand zijn de gegevens in het
responsbestand herwogen op basis van sector en
grootteklasse.
45
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Bijlage II
Noten
1 Delfgauw is daarbij gerekend tot Pijnacker.
2 De rapportcijfers worden ieder jaar opnieuw berekend
met de meest actuele gegevens. Hierdoor kunnen er
verschillen ontstaan tussen de cijfers die wij dit jaar
over 2007 presenteren en de cijfers die wij komend
jaar over hetzelfde jaar presenteren. Deze verschillen
hebben te maken met actualisaties in het bronmateriaal.
3 Bruto toegevoegde waarde is de som van de totale
loonkosten, afschrijvingen, financiële lasten en het
bedrijfsresultaat. Ofwel, de omzet minus de inkoopkosten.
4 Hierbij gaat het om de investeringen van bedrijven in
vaste activa. Vaste activa zijn geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan één jaar in het
productieproces worden gebruikt, zoals gebouwen,
machines, vervoermiddelen en dergelijke.
5 De gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en
Bleiswijk zijn in 2007 samengegaan in de gemeente
Lansingerland. De gegevens voor 2006 zijn gebaseerd op de prestatie van het bedrijfsleven in de drie
gemeenten waaruit de nieuwe gemeente is ontstaan.

6 De cijfers voor het Oostland zijn, net als de andere
gemeenten in de tabel, gebaseerd op het totale
bedrijfsleven. Dit i.t.t. de cijfers die in de studie
‘De Kracht van het Westland’ zijn gepresenteerd. In
die studie is gekozen om de cijfers van het mkb te
presenteren.
7 Stadsgewest Haaglanden, 2008, Haaglanden in 2020
Internationaal sterk en duurzaam ontwikkeld: Het
Regionaal Structuurplan 2020 in vogelvlucht. Den
Haag, mei 2008.
8 Rabobank Nederland, 2008, De Kracht van Delft,
editie 2008. Delft, Kamer van Koophandel Den Haag
en Rabobank Zuid-Holland Midden.
9 Rabobank Nederland/EIM, 2007, De Kracht van de
Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer. Zoetermeer:
Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer.
10 Delfgauw is daarbij gerekend tot Pijnacker.
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scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.
Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor drukfouten of andere onvolkomenheden in deze
publicatie.

Dit onderzoek is gefinancierd door de Rabobank Zuid-Holland Midden en de
Kamer van Koophandel Den Haag, kantoor Zoetermeer en Oostland.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Rabobank Nederland en
EIM bv. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in
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artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.
Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in
een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van
Rabobank Nederland en EIM bv. Rabobank Nederland en EIM bv aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

The responsibility for the contents of this report lies with Rabobank Nederland
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en EIM bv. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted
only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be
copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval
system, without the prior written permission of Rabobank Nederland and EIM bv.
Rabobank Nederland and EIM bv do not accept responsibility for printing errors
and/or other imperfections.
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