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Voorwoord
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Inleiding
Ondernemers leren veel van elkaar. Door met elkaar te
overleggen, kunnen zij mogelijke oplossingen met elkaar
bespreken en zo klankborden. Het klankborden is maar
één van de vele functies die een sociale relatie op zakelijk
vlak kan hebben. Alle functies die een sociaal netwerk
heeft, kunnen bijdragen aan een sterkere bedrijfsvoering
en dus een betere economische prestatie van het
bedrijfsleven in het Oostland.
Doelen
Het doel van De Kracht van Oostland is tweeledig. Het
eerste doel is het geven van inzicht in de economische
ontwikkelingen. Het tweede doel is het leveren van
een inhoudelijke bijdrage aan de versterking van lokale
netwerken.

Onderzoeksvragen
In De Kracht van Oostland staan twee onderzoeksvragen
centraal:
I.

Hoe presteert de economie van het Oostland in 2008?
1. Hoe is de groei van de Oostlandse bedrijvigheid?
2. Wat is de kracht van het Oostlandse bedrijfsleven?

II. Hoe onderhouden ondernemers in het Oostland
relaties met elkaar en hoe kunnen zij de onderlinge
relaties versterken?
1. Welke lokale/regionale ondernemersverenigingen
kent het Oostland en wat zijn hun belangrijkste
doelstellingen?
2. Hoe effectief zijn deze verenigingen in het realiseren
van de doelstellingen van de deelnemers?
3. Welke aanbevelingen kunnen we formuleren om de
zakelijke relaties in het gebied te versterken?
4. Hoe liggen de kwantitatieve inkooprelaties van
bedrijven in het Oostland? Waar zijn de toeleverende
bedrijven gevestigd?
5. Op grond van welke motieven kiezen ondernemers in
het Oostland hun inkooprelaties en wat is de betekenis
van fysieke nabijheid daarbij?
Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk van De Kracht van Oostland gaat
over de economische prestaties van het bedrijfsleven. De
prestaties in het Oostland als geheel worden vergeleken
met de prestaties in de regio en het land. Voor de beide
gemeenten die samen het Oostland vormen, worden de
prestatie, groei en kracht ook berekend en vergeleken met
het gemiddelde in Nederland en de provincie Zuid-Holland.
Het tweede hoofdstuk behandelt het thema van De Kracht
van Oostland. Daarin komen de ondernemersverenigingen
uitgebreid aan bod. In paragraaf 2.7 zijn de inkooprelaties
van ondernemers in het Oostland in kaart gebracht.
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1 Economische thermometer
1.1	De thermometer meet
		 groei en kracht
De economische thermometer vat de economische
prestatie van het bedrijfsleven in een Nederlandse
gemeente samen in één rapportcijfer. Dit cijfer voor
economische prestatie is gebaseerd op rapportcijfers voor
economische groei en economische kracht. Deze cijfers
zijn gemiddelden van vier verschillende indicatoren. Het
cijfer voor de economische groei is gebaseerd op de
winst-, productie-, investerings- en arbeidsvolumegroei van
het gemeentelijke bedrijfsleven in 2008. De score voor
economische kracht van het bedrijfsleven wordt bepaald
aan de hand van de rentabiliteit op eigen vermogen
(REV), de investeringsratio, de arbeidsproductiviteit en
de omvang van het arbeidsvolume ten opzichte van de
beroepsbevolking in de gemeente. In figuur 1.1 wordt de
opbouw van de thermometer weergegeven.
Figuur 1.1: Toelichting economische thermometer
Winst
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Investeringen
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Arbeidsproductiviteit

Arbeidsvolume

Arbeidsvolume tov beroepsbevolking
Groei
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Presteren

Bron: Rabobank/EIM

Regionale verschillen
Het rapportcijfer voor het Oostland (Pijnacker-Nootdorp
en Lansingerland) staat voor een vergelijking met het
Nederlands gemiddelde. Voor elke variabele zet de thermo
meter de gemiddelde waarde in Nederland op een 6. Een
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waardering met een cijfer onder de 6 duidt op een minder
dan gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende
beoordeeld. Een cijfer boven de 6 is een goede prestatie,
want dat is beter dan gemiddeld.
De prestaties van het Oostlandse bedrijfsleven
De thermometercijfers zijn afgeleid van kengetallen uit
de balansen en winst- en verliesrekeningen van bedrijven.
Dat is uniek materiaal waarmee op een directe manier
wordt gemeten. Deze informatie is afkomstig van de
MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de
Rabobank, die ook aan de basis staat van de periodieke
publicaties van Rabobank Cijfers & Trends1. Daarnaast zijn
bronnen voor de thermometer de financiële jaarrekeningen
van het CBS en de werkgelegenheidscijfers van het
zogenaamde LISA bestand (Landelijk Informatie Systeem
Arbeidsorganisaties).

1.2 Algemeen beeld 2008
De Nederlandse economie is vooral vanaf 2004 tot
2008 sterk gegroeid. De kredietcrisis leidt in het najaar
van 2008 echter tot een sterke afkoeling van de reële
economie. De eerste helft van 2008 is er nog sprake van
een gezonde groei, in de tweede helft van het jaar komt
de economische groei tot stilstand2.
Periferie wint dit jaar van de Randstad
Het beeld van de regionale economie in Nederland
verschilt in 2008 van voorgaande jaren. Dit jaar is het
niet de Randstad die goed presteert, maar juist perifeer
gelegen gebieden laten in 2008 een relatief goede
score zien. Delfzijl is in 2008 de best presterende regio.
Opvallend is dat ook andere noordelijke regio’s in 2008
tot de besten behoren, terwijl zij traditioneel onderin de
regionale top 40 voorkomen. De belangrijkste oorzaak
hiervoor is dat de daar gevestigde procesindustrie zeer
goed presteert aan het begin van 2008.
Groot-Rijnmond presteert veel
beter dan agglomeratie Den Haag
Veel regio’s in de Randstad vallen terug in de lijst, mede
door de lage economische groei in de desbetreffende
regio’s. Een traditionele topper zoals Utrecht zakt van
een tweede plaats in 2007 naar de negende positie. De
gemeente Pijnacker-Nootdorp is deel van agglomeratie
Den Haag, terwijl Lansingerland deel is van de regio GrootRijnmond. Agglomeratie Den Haag zakt naar de 39ste
plaats, nog net voor de hekkensluiter Gooi en Vechtstreek.
De regio Groot-Rijnmond is een uitzondering binnen de
Randstad en blijft op een hoge zesde plaats staan.

1.3 De economie van
		 het Oostland
Uitgedrukt in arbeidsvolume zijn handel en reparatie,
gevolgd door tuinbouw, de grootste sectoren in het
Oostland. De twee sectoren zijn in het Oostland sterker
vertegenwoordigd dan gemiddeld in Nederland (figuur
1.2). In het Oostland zijn de sectoren samen goed voor
43% van de werkgelegenheid. In Nederland is dat slechts
19%. De bouw is de derde sector waarin het Oostland
een relatief grote werkgelegenheid heeft. De financiële
instellingen, gezondheidszorg, horeca, onderwijs en
openbaar bestuur zijn relatief klein in de regio.
Figuur 1.2: Arbeidsvolume per sector, 2008
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Sector handel en reparatie draagt het grootste
deel bij aan het regionaal product
De bruto toegevoegde waarde in het Oostland komt
voor 30% voor rekening van handel en reparatie. De
toegevoegde waarde van industrie en openbaar nut in
het Oostland is groter dan de toegevoegde waarde van
de tuinbouw. Industrie en openbaar nut produceert
21% van de toegevoegde waarde in het Oostland. De
agrarische sector in het Oostland is goed voor bijna 12%
van het Oostlands regionaal bruto product. Dat is veel in
vergelijking met het Nederlands gemiddelde van 2%.
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Figuur 1.3: Bruto toegevoegde waarde per sector, 2008
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Grote sectoren in het Oostland hebben
een hoge arbeidsproductiviteit
Kapitaalintensieve sectoren kennen een hoge
arbeidsproductiviteit. De arbeidsproductiviteit in de
industrie is dan ook groter dan in de overige sectoren.
In het Oostland heeft de industrie zelfs een hogere
arbeidsproductiviteit dan gemiddeld. Daarnaast valt in
het Oostland de sector vervoer, opslag en communicatie
op met een arbeidsproductiviteit van 180.000 euro per
arbeidsjaar. Dat is bijna twee keer zo hoog als gemiddeld.
Handel en reparatie, de grootste sector in het Oostland,
kent ook een hogere productiviteit dan normaal in
Nederland. De glastuinbouw is een kapitaalintensief
deel van de agrarische sector. In het Oostland ligt de
arbeidsproductiviteit van de agrarische sector dan ook
hoger dan in de rest van Nederland.
Figuur 1.4: Arbeidsproductiviteit per sector in duizend euro’s bruto

Het rapportcijfer voor prestatie van het Oostland in 2008
ligt boven het Nederlands gemiddelde. Het Oostland
scoort een 6,2 op prestatie. Dat is een gemiddelde van
een licht gedaald cijfer voor groei en een licht gestegen
cijfer voor kracht. Het groeicijfer daalt van een 7,0 naar
een 6,6 terwijl de kracht stijgt van een 5,7 naar een 5,8.
Ten opzichte van Zuid-Holland scoort het Oostland hoger
op groei en lager op kracht. De totale prestatie van het
Oostland is beter dan de prestatie van Zuid-Holland.
Figuur 1.5: Economisch presteren 2008
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Lansingerland is groter
Het bedrijfsleven in Lansingerland bepaalt grotendeels de
score van het Oostland. Dat komt omdat de omvang van
dat bedrijfsleven groter is dan dat in Pijnacker-Nootdorp.
In Lansingerland werkt 55% meer mensen en is de bruto
toegevoegde waarde ook 55% hoger. De economie van
Lansingerland is dus ongeveer anderhalf keer zo groot als
de economie van Pijnacker-Nootdorp.
Lansingerland presteert beter
Binnen het Oostland levert de gemeente Lansingerland
de beste prestaties. Met een 6,5 voor prestatie neemt
Lansingerland een 54e positie in op de ranglijst van
Nederlandse gemeenten. Vorig jaar stond Lansingerland
nog hoger, namelijk op de 38ste plaats van de 443
gemeenten. Pijnacker-Nootdorp bevindt zich met een
5,7 net onder het gemiddelde van Nederland en komt op
een 265ste plaats uit. Beide gemeenten zijn ten opzichte
van vorig jaar gedaald in de ranglijst. Het cijfer voor het
Oostland is te vergelijken met de score van gemeenten in
de ranglijst. Het Oostland komt dan op gelijke hoogte met
de nummer 121 van de ranglijst.
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1.4 Thermometerstand
		 van het Oostland
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Rapportcijfer:

Positie t.o.v. 443
Nederlandse gemeenten:

Positie t.o.v. 77 ZuidHollandse gemeenten:

Pijnacker-Nootdorp

5,7

265

46

Lansingerland

6,5

54

16

Oostland

6,2

121*

24*

Prestatie

*De positie van Oostland is fictief.
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Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zakken
ook in de regionale lijst van gemeenten
Binnen de regio Haaglanden is Lansingerland één plaats
gezakt en komt nu op de 4e positie van de ranglijst uit
(tabel 1). Het bedrijfsleven in Pijnacker-Nootdorp bevindt

zich met een 17e positie in de regionale middenmoot en
daalt ten opzichte van 2007 nog een paar plaatsen. Als
het Oostland in de lijst met gemeenten zou voorkomen,
zou het gebied van een 5e naar een 7e plaats dalen.

1.5 Economische groei
Het Oostland behaalt in 2008 een bovengemiddelde
economische groei. Deze bovengemiddelde score is
grotendeels te danken aan de gemeente Lansingerland.
Met een 6,8 op economische groei scoort Lansingerland

veel hoger dan Pijnacker-Nootdorp. Maar ook het
bedrijfsleven in Pijnacker-Nootdorp realiseert een
bovengemiddelde economische groei. De gemeente neemt
met het rapportcijfer 6,2 een 156e positie op de ranglijst
van Nederlandse gemeenten in.

Tabel 1: Economische prestatie en positie binnen Haaglanden, 2008 en 2007
Gemeente

Positie 2008*

Prestatie 2008

Positie 2007*

Prestatie 2007

Bodegraven

1

7,0

1

6,9

Alphen aan den Rijn

2

6,6

4

6,5

Voorschoten

3

6,5

22

5,6

Lansingerland

4

6,5

3

6,6

Delft

5

6,5

10

6,1

Rijnwoude

6

6,4

13

5,9

Oostland**

7

6,2

5

6,3

Jacobswoude

7

6,2

27

5,3

Leiderdorp

7

6,2

25

5,5

Oegstgeest

9

6,1

16

5,9

Wassenaar

10

6,0

6

6,1

Midden-Delfland

11

5,9

12

6,0

Westland

12

5,9

24

5,5

Katwijk

13

5,9

7

6,1

Noordwijk

14

5,8

2

6,6

Rijswijk

15

5,7

8

6,1

Pijnacker-Nootdorp

16

5,7

15

5,9

Teylingen

17

5,6

20

5,7

Alkemade

18

5,5

14

5,9

Zoeterwoude

18

5,5

18

5,8

Zoetermeer

20

5,5

9

6,1

Boskoop

21

5,4

23

5,6

Noordwijkerhout

22

5,4

19

5,8

Leiden

23

5,4

21

5,6

Lisse

24

5,4

5

6,2

Nieuwkoop

25

5,2

11

6,0

Den Haag

26

5,2

17

5,8

Hillegom

27

5,2

28

5,3

Leidschendam-Voorburg

28

5,0

26

5,5

* In de tabel staan afgeronde rapportcijfers. De positie is gebaseerd op exacte cijfers.

Stijger / Daler

Rapportcijfer:

Positie t.o.v. 443
Nederlandse gemeenten:

Positie t.o.v. 77 ZuidHollandse gemeenten:

Pijnacker-Nootdorp

6,1

156

28

Lansingerland

6,8

61

14

Oostland

6,6

84*

18*

Groei

*De positie van Oostland is fictief.

Forse investeringsgroei Lansingerland
Het hoge rapportcijfer voor economische groei van de
gemeente Lansingerland is te danken aan de forse groei
van de investeringen. De investeringen in de zakelijke
dienstverlening zijn in 2008 net zo groot als in de
agrarische sector. Beide sectoren zijn ieder goed voor
een derde van de investeringen in Lansingerland. Het
hoge rapportcijfer voor investeringsgroei in Lansingerland
is te danken aan hoge investeringsgroei in de zakelijke
dienstverlening en een gemiddelde investeringsgroei in de
agrarische sector. In Pijnacker-Nootdorp zijn de zakelijke
dienstverlening en agrarische sector ook van groot belang.
Daar kennen de zakelijke dienstverlening en de agrarische
sector echter een lage investeringsgroei. PijnackerNootdorp scoort een 6 voor investeringsgroei door een
hoge investeringsgroei in onderwijs & openbaar bestuur en
handel & reparatie (figuur 1.6).

Bron: Rabobank/EIM

Figuur 1.6: Economische groei 2008
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Arbeidsvolumegroei groter dan gemiddeld
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland scoren in 2008 goed
op arbeidsvolumegroei. In alle sectoren is de ontwikkeling
van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente gelijk aan
het nationaal gemiddelde of iets beter. In het Oostland
groeit het aantal arbeidsplaatsen met 1,7% terwijl dat in
Nederland met 1,4% stijgt.

** Fictieve positie van het Oostland telt niet mee voor andere positiecijfers.
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Productie groeit sterk in Lansingerland
In Pijnacker-Nootdorp groeit de productie sterk in de
horeca en in vervoer, opslag en communicatie. In de
agrarische sector van Pijnacker-Nootdorp groeit de
productie juist langzamer dan in de rest van het land.
In de overige sectoren is de productiegroei gemiddeld.
Per saldo scoort Pijnacker-Nootdorp net boven de 6. In
Lansingerland is de productiegroei in vrijwel alle sectoren
bovengemiddeld. Alleen productiegroei in de industrie
blijft achter bij het nationale niveau. Per saldo scoren

Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp op deze variabele
veel beter dan de provincie Zuid-Holland als geheel.
Winstgroei is op peil
Beide gemeenten scoren op winstgroei net boven de 6.
Ten opzichte van het Nederlands gemiddelde presteren de
gemeenten dus goed. De winstgroei blijft wel achter bij het
niveau van Zuid-Holland. De provincie scoort een 6,5 voor
winstgroei in 2008.

Rapportcijfer:

Positie t.o.v. 443
Nederlandse gemeenten:

Positie t.o.v. 77 ZuidHollandse gemeenten:

Pijnacker-Nootdorp

5,3

386

71

Lansingerland

6,2

141

33

Oostland

5,8

252*

50*

Kracht

*De positie van Oostland is fictief.

1.6 Economische kracht
De economische kracht van het Oostland ligt in 2008,
evenals in 2006 en 2007, onder het landelijke niveau.
Dit jaar is het lage rapportcijfer voor het Oostland volledig
te wijten aan de prestaties in Pijnacker-Nootdorp. Het
bedrijfsleven in Pijnacker-Nootdorp behaalt een 5,3 en
bevindt zich hiermee in het onderste kwart van de ranglijst
van Nederlandse gemeenten. Lansingerland scoort met
een 6,2 veel beter.
Rentabiliteit op eigen vermogen is hoog
In Zuid-Holland is de rentabiliteit op eigen vermogen
(REV) hoog. Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en dus
het Oostland zijn daarin geen uitzondering. De twee
gemeenten scoren zelfs nog beter op deze variabele dan de
totale provincie (figuur 1.7). REV is de verhouding tussen
bedrijfsresultaat en eigen vermogen. Vooral in de bouw en
de agrarische sector van het Oostland is de REV relatief
hoog.
Figuur 1.7: Economische kracht 2008
PijnackerNootdorp

Lansingerland

Achterblijvende werkgelegenheidsfunctie
Het Oostland heeft een aantrekkelijke woon- en
leefomgeving. De bevolkingsgroei is er sterk door een
geboorteoverschot en immigratie. Dat is positief voor de
gemeenten, maar het heeft een negatieve invloed op de
score voor kracht van de economie. Het aantal banen in
het Oostland houdt het aantal nieuwe inwoners niet bij.
Inwoners van het Oostland werken relatief veel buiten de
gemeenten in regionale steden zoals Delft, Den Haag,
Rotterdam en Zoetermeer. Zij werken relatief weinig in de
gemeenten zelf.
De investeringsratio is laag
De investeringsratio is de verhouding tussen investeringen
en toegevoegde waarde. Vooral in Pijnacker-Nootdorp is de
investeringsratio laag. De agrarische sector daar investeert
weinig ten opzichte van haar toegevoegde waarde. In
Lansingerland investeert de agrarische sector wel relatief
veel, maar blijft de industrie achter bij het nationale en
Zuid-Hollandse gemiddelde.
Arbeidsproductiviteit is op niveau
De arbeidsproductiviteit in het Oostland ligt op het
gemiddelde niveau. In de agrarische sector en industrie
is het productiviteitsniveau hoger dan gemiddeld en in
andere sectoren is het niveau gemiddeld of iets lager (zie
paragraaf 1.3).
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arbeidsvolume t.o.v. beroepsbevolking

APT: Arbeidsproductiviteit REV: Rentabiliteit op Eigen Vermogen
Bron: Rabobank/EIM
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1.7 Vooruitblik op 2009
Het tempo waarmee de Nederlandse economie verslechtert
en de diepte van de recessie zijn ongekend. Het
bedrijfsleven heeft te maken met binnen- en buitenlandse
vraaguitval, terwijl huishoudens worden getroffen door
forse vermogensverliezen en oplopende werkloosheid.
De berichtgeving over de crisis roept de vraag op hoe de
economie in het Oostland hierop reageert.
De Rabobank beschikt over ramingen van de landelijke
ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen per
bedrijfstak. Voor De Kracht van Oostland zijn deze
ramingen samengevoegd tot cijfers op sectorniveau.
Nederlandse economie krimpt in 2009
De recessie heeft tot gevolg dat het totale aantal
arbeidsplaatsen dit jaar daalt. In Nederland zal het aantal
arbeidsplaatsen in totaal met 1,4 procent afnemen. De
daling zal het grootst zijn in de industrie (-4,2 procent)
gevolgd door de handel en reparatie (-2,5 procent), bouw
(-1,3 procent), zakelijke dienstverlening (-1,3 procent) en
de land- en tuinbouw (-1,2 procent). Sectoren met een
positieve ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen zijn
de gezondheidszorg, de overheid en overige dienstverlening
(respectievelijk +0,7; +2,6 en +0,2 procent groei)3.

overige dienstverlening in het Oostland gelijk zijn aan de
landelijke groei.
Arbeidsvolume in Oostland neemt
sneller af dan gemiddeld
Op basis van de lokale sectorstructuur verwachten wij
dat het arbeidsvolume in Lansingerland krimpt met
2,6 procent en in Pijnacker-Nootdorp met 1,5 procent.
Voor de regio Oostland als geheel betekent dit een daling
van 2,1 procent. Dat is hoger dan de afname van het
aantal arbeidsplaatsen in Nederland van 1,4 procent. Het
deelcijfer van het Oostland voor arbeidsvolumegroei ligt in
2009 onder de 6.

1.8 Conclusie
Voor het Nederlandse bedrijfsleven is 2008 een jaar
waarin de sterke economische groei omslaat in krimp.
De top van de internationale conjunctuur wordt bereikt,
waarna de val naar beneden inzet. Conjunctuurgevoelige
sectoren als de zakelijke dienstverlening en de
bouwnijverheid boeken de beste resultaten omdat zij aan
het begin van het jaar nog sterk groeien.
De economie van het Oostland presteert in 2008 beter
dan het Nederlandse gemiddelde. Lansingerland is de
economisch sterkere en grotere van de twee gemeenten
waaruit het Oostland bestaat. Op kracht en op groei scoort
het bedrijfsleven in Lansingerland hogere rapportcijfers
dan dat in Pijnacker-Nootdorp.
Lansingerland presteert iets minder goed dan vorig jaar,
maar nog steeds beter dan gemiddeld. De groei en kracht
van Lansingerland wordt breed gedragen. In vrijwel alle
sectoren en op de meeste deelindicatoren presteert het
bedrijfsleven van Oostland goed. Het enige punt waarop
Lansingerland laag scoort, is de werkgelegenheidsfunctie.
Pijnacker-Nootdorp presteert ook op vrijwel alle vlakken
goed, maar minder goed dan vorig jaar. Vooral de
agrarische sector in Pijnacker-Nootdorp presteert in

2008 minder goed dan in 2007. Door het belang van
de agrarische sector in de gemeente zijn ook de totale
prestaties minder hoog. De lage investeringsratio in
Pijnacker-Nootdorp is te wijten aan de lage ratio in de
agrarische sector. Andere sectoren in Pijnacker-Nootdorp
presteren over het algemeen redelijk of goed.
Voor het bedrijfsleven van het Oostland is 2008 een
redelijk goed jaar. Helaas gaat het in 2009 slecht met
de economie van Nederland. Per bedrijfstak verschillen
de gevolgen van de economische crisis. Een vertaling van
nationale prestaties per bedrijfstak naar de lokale situatie
in het Oostland leidt tot de verwachting dat het gebied
een economische krimp meemaakt. De krimp is zelfs iets
groter dan de gemiddelde teruggang in Nederland. Het
rapportcijfer voor arbeidsvolumegroei zal in 2009 voor
Pijnacker-Nootdorp en voornamelijk Lansingerland lager
uitvallen dan in 2008.

Oostlands arbeidsvolume krimpt ook
In het Oostland bevindt het grootste deel van de werkgelegenheid zich in de handel en reparatie, tuinbouw,
zakelijke dienstverlening, bouw en industrie. Dat zijn
sectoren waarin de werkgelegenheid in 2009 afneemt.
Op basis van de structuur binnen deze sectoren in het
Oostland maken we een schatting van de ontwikkelingen
in de regio. Ten opzichte van de nationale ontwikkelingen
verwachten we een grotere daling in de werkgelegenheid
in de bouw, een kleinere daling in de zakelijke
dienstverlening en een gelijke daling in de andere drie
sectoren. Naar verwachting zal de toename van het aantal
arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg, de overheid en
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2 Thema: Netwerken in het Oostland
2.1 Inleiding
Netwerken in het Oostland
Het werkwoord netwerken betekent ‘relaties leggen en
onderhouden’. Netwerken is iets wat iedereen van nature
doet. Door te netwerken bouwt iedereen een persoonlijk
sociaal netwerk op. Daarnaast zijn mensen ook deel van
netwerken. Familie, sportvereniging en kerkgenootschap
zijn bijvoorbeeld netwerken waar mensen deel van
uitmaken. Voor ondernemers zijn er speciale netwerken.
Zij kunnen lid worden van ondernemersverenigingen
en serviceclubs4. Binnen de verenigingen onderhouden
ondernemers relaties met elkaar. De relaties tussen
ondernemers zorgen op verschillende manieren voor
een sterkere economie in het Oostland. Daarom
hebben de Kamer van Koophandel, de Rabobank en
ondernemersverenigingen het thema ‘Netwerken’ gekozen
voor deze themastudie.
Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de mate
waarin ondernemers in het Oostland met elkaar relaties
onderhouden, zowel in zakelijke zin (inkoop) als in
relationele zin (netwerken). Dit inzicht moet leiden tot
aanbevelingen aan ondernemers en organisatoren van
evenementen om via een hechtere samenwerking tussen
ondernemers in het Oostland tot een grotere kracht van
het Oostland te komen.
Methodiek
Het inzicht in de relaties die ondernemers in het Oostland
onderhouden, komt uit verschillende bronnen. Literatuur
en interviews met specialisten vormen een bron voor

algemene informatie over netwerken. Daarnaast reageerden
312 ondernemers, gevestigd in het Oostland, in juli op
een online enquête. Bovendien gaven de bestuurders van
ondernemersverenigingen informatie over de verenigingen.
Eind augustus zijn twee focusbijeenkomsten gehouden met
ondernemers die lid zijn van ondernemersverenigingen en
tenslotte is met behulp van geanonimiseerde gegevens,
uitgerekend waar ondernemers in Oostland voornamelijk
inkopen doen.
Leeswijzer
Wat is eigenlijk het nut van netwerken? Hoe kunnen
ondernemers een sociaal netwerk inzetten voor hun
bedrijf? Op deze vraag komt het antwoord in paragraaf
2.2. In de paragraaf daarna vindt u een overzicht van
de grote ondernemersverenigingen in het Oostland. In
het overzicht staan de doelen en de activiteiten van
de verenigingen. In paragraaf 2.4 staan de leden van
ondernemersverenigingen centraal. Waarom zijn zij lid van
een vereniging? In welke mate lukt het de verenigingen
om aan de verwachtingen van de ondernemers te
voldoen? De paragraaf daarna benoemt problemen van
ondernemersverenigingen en geeft mogelijke oplossingen.
In paragraaf 2.6 komen de andere verenigingen en
netwerken waar ondernemers lid van zijn aan bod.
In hoeverre gebruiken ondernemers in het Oostland
online netwerken, een sport- of hobbyvereniging, een
kerkgenootschap en serviceclubs om te netwerken?
In paragraaf 2.7 brengen we de inkooprelaties van
ondernemers in het Oostland in kaart. Daaruit is af te
leiden dat lokale contacten van groot belang zijn. We
ronden af met conclusies.
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2.2 Het nut van netwerken
Wat is netwerken?
”Na de presentatie is er gelegenheid tot het drinken
van een borrel en netwerken.” Het staat vaak op
aankondigingen of in het programma van een evenement.
Het netwerken tijdens een borrel is echter slechts een
klein deel van ‘het netwerken’ dat ondernemers doen.
Het netwerken is alles wat te maken heeft met het
opbouwen en onderhouden van sociale relaties, bewust
en onbewust. Netwerken is iets wat iedereen vanuit zijn
natuur al doet.
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een groep mensen, met verschillende karakters, posities
en eigenschappen. Door bewuster te netwerken kunnen
ondernemers meer uit hun sociale netwerk halen7.

Iedereen heeft een sociaal netwerk
Netwerken is het ontwikkelen of in stand houden van
een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk onderscheidt
zich van andere netwerken (zoals een telefoonnetwerk),
omdat het gaat over relaties tussen mensen. Ieder mens
heeft een sociaal netwerk. Het dichtstbij staan meestal
familieleden waartussen sterke relaties bestaan. Dan
zijn er nog vrienden van school, mensen uit de buurt en
allerlei andere mensen die iemand in de loop van het leven
ontmoet. Soms leidt een ontmoeting tot het ontstaan van
een relatie. Mensen onderhouden dan het contact. Een
verzameling relaties is een sociaal netwerk.

De voordelen van een sterk sociaal netwerk
Een sterk sociaal netwerk kent vijf hoofdfuncties8 :
Kennis en informatie delen
Aan een goed netwerk nemen mensen deel die kunnen
dienen als klankbord of bron van nieuws, informatie en
kennis.
Toegang tot de netwerken van anderen
Mensen in het netwerk kunnen de weg wijzen naar
bronnen van informatie en interessante contacten in hun
netwerk.
Samenwerken
Mensen kunnen door samenwerking complexer werk aan.
Voor goede samenwerking zijn goede relaties onderling
belangrijk.
Invloed
Mensen in een sociaal netwerk kunnen zich voor elkaar
inzetten.
Uithangbord
Omgang met iemand leidt ook tot associatie met diegene.
Dat kan een positieve of negatieve uitwerking hebben op
het vinden van nieuwe relaties of vertrouwen van derden.

Een netwerk is dynamisch
Het sociale netwerk van iemand kan uitbreiden, verdiepen,
versterken, maar ook krimpen, uitvlakken en verzwakken5.
Door te netwerken onderhoudt iemand zijn of haar
netwerk. Netwerken is dus een investering in het sociale
netwerk. De investering is een langetermijninvestering
zonder direct zichtbaar resultaat. ‘Netwerken’ is geven
zonder te herinneren en ontvangen zonder te vergeten6.
Succesvolle netwerkers hebben vooral veel plezier in
het netwerken. Ondernemers in het Oostland noemen
succesvolle netwerkers mensen die geïnteresseerd zijn
in anderen. Bij voorkeur is de interesse breed en in
allerlei soorten mensen. Een sterk netwerk bestaat uit

Zakelijk relevant voor lobby, samenwerken,
problemen oplossen, kennisuitwisseling en…
In de zakenwereld zijn sociale netwerken ook relevant.
Relaties tussen bedrijven bestaan immers uit relaties
tussen mensen. De vijf hoofdfuncties van netwerken
komen allemaal van pas in het zakendoen. Goede
relaties zijn dus belangrijk. Wanneer een relatie tussen
twee mensen goed is, dan verloopt het zaken doen
soepeler dan wanneer de relatie slecht is. Zaken doen
gaat soepel met mensen die elkaar het beste gunnen en
elkaar willen helpen. De hulp kan komen in verschillende
vormen: het gunnen van een opdracht, geven van extra
service, kennisuitwisseling en ook in het samen lobbyen,

De Kracht van Oostland

samenwerken aan een nieuw product en aan een oplossing
voor een probleem.
…relaties leiden uiteindelijk ook tot transacties
Op de lange termijn leiden sommige relaties tot extra
zakelijke transacties. De transacties zijn op bedrijfsniveau
goed voelbaar en op regionaal niveau goed meetbaar.
In deze Kracht van Oostland brengen we de transacties
op regionaal niveau in kaart. Aan de hand van business
to business betalingen vanuit en naar het Oostland is
het belang van geografische nabijheid voor zakelijke
transacties af te leiden10.
Waarom nu relevant in het Oostland?
Ondernemers in het Oostland hebben ieder hun relaties
met andere ondernemers in het Oostland en daarbuiten.
Als ondernemers in het Oostland relaties met elkaar
versterken, dan groeit ook de kans op meer en effectiever
zaken doen met elkaar, maar ook met ondernemers buiten
het Oostland. Daarbij is de economie van het Oostland
direct gebaat.

Informele netwerken en ondernemersverenigingen
Er bestaan twee soorten netwerken: formele netwerken
en informele netwerken. Informele netwerken zijn niet
toegankelijk voor buitenstaanders. Een voorbeeld van
een informeel netwerk is een groep oud-klasgenoten, een
familie of een groep reisgenoten. Voor zo’n groep kan een
buitenstaander zich niet aanmelden om lid te worden. Een
formeel netwerk kent een bepaalde graad van organisatie
en buitenstaanders kunnen er lid van worden als zij aan
bepaalde voorwaarden voldoen. In het Oostland is er een
aantal actieve ondernemersverenigingen waar ondernemers
lid van kunnen worden.
Conclusie
Door bewust om te gaan met relaties kunnen ondernemers
hun netwerk versterken en er meer voordeel uit halen.
De relaties tussen ondernemers zijn belangrijk voor het
effectief zakendoen. Sterkere relaties tussen ondernemers
in het Oostland zijn daarmee van belang voor een stevigere
economie.
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2.3 Ondernemersverenigingen
		 in het Oostland
Ondernemersverenigingen verschillen van karakter
In het Oostland is een aantal ondernemersverenigingen
actief. De Kracht van Oostland richt zich voornamelijk
op de vijf ondernemersverenigingen die samen de
Oostlanddag organiseren. De vijf verenigingen zijn voor
de meeste ondernemers open om lid van te worden. Het
gaat om de verenigingen VNO-NCW Oostland, NOOVA,
Ondernemend 3B (O3B), Ondernemersvereniging

Pijnacker-Nootdorp (OVPN) en LTO Noord Glaskracht
Oostland. Het karakter van de verenigingen tekent zich
door de doelen, leden en de activiteiten van de organisatie.
Profielen van de lokale ondernemersverenigingen
van Oostland
Per vereniging staat hier een overzicht van de doelen die
de vereniging stelt, wie er lid kan worden van de vereniging
en welke bijeenkomsten de vereniging organiseert. In het
overzicht zijn de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen
weggelaten omdat alle verenigingen die hebben.

NOOVA
Doel:

Vrouwen ondersteunen en motiveren bij het ondernemerschap

Voor wie:

Vrouwen met een eigen onderneming woonachtig of werkzaam binnen de regio
Oostland.

Belangrijkste
bijeenkomsten:

Themabijeenkomsten, waarbij ook één of twee NOOVA leden de mogelijkheid
krijgen hun bedrijf te presenteren met daarna de gelegenheid tot netwerken
(5x per jaar, 45 bezoekers)
Maand van de workshops, kleine bijeenkomsten voor en door leden (1x per jaar,
7 workshops met 8 tot 20 personen)
Huiskamerbijeenkomsten (1x per jaar, 8 tot 20 deelnemers)
Bijeenkomst in samenwerking met FloraHolland

LTO Noord Glaskracht Oostland
Doelen:

Bijeenkomst op uitnodiging van VNO-NCW Oostland

Behartigen van economische en maatschappelijke belangen van de leden
Toegang bieden tot regionale en landelijke bijeenkomsten
Toegang bieden tot tuinbouwspecifieke kennis

Voor wie:

Zowel kleine als grote ondernemende glastuinbouwbedrijven. Daarnaast zijn er
speciale lidmaatschappen voor tuinbouwleveranciers en tuinbouwsympathisanten.

Belangrijkste
bijeenkomsten:

Ledenavonden met actuele thema’s (2x per jaar, 30 bezoekers)

Ondernemend 3B
Doelen:

Ondernemersklimaat borgen en verbeteren
Platform zijn voor gemeentelijke overheid en ondernemers in Lansingerland
Gezelligheid bieden

Informatiebijeenkomst met een derde partij zoals de Rabobank of gemeente
(3 à 4x per jaar)

Voor wie:

Alle ondernemers die zijn gevestigd in Lansingerland.

Informele bijeenkomsten (4x per jaar, 20 bezoekers)

Belangrijkste
bijeenkomsten:

Nieuwjaarsreceptie (135 bezoekers)

Rijtour (1x per jaar, 20 bezoekers)

Bijzondere activiteiten in samenwerking met derden (1x per jaar, nieuw)
Bijeenkomst op uitnodiging van VNO-NCW Oostland

Netwerk bieden voor leden (grootschalige en kleinschalige bijeenkomsten met als
doel elkaar ontmoeten, ervaring uitwisselen, elkaar inspireren, informatie opdoen)
Professionele regionale belangenbehartiging

OVPN Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp

Informatievoorziening

Doelen:

Contacten leggen en onderhouden tussen ondernemers in Pijnacker-Nootdorp
Belangenbehartiging van handel, industrie en commerciële dienstverlening

Voor wie:

Ondernemers die willen participeren in het regionale netwerk.

Belangrijkste
bijeenkomsten:

Grootschalige bijeenkomst Oostland (4x per jaar, 130 bezoekers)

Voor wie:

Bedrijven met grote belangen of een vestiging in Pijnacker-Nootdorp.

Huiskamerbijeenkomsten (4x per jaar, 20 bezoekers)

Belangrijkste
bijeenkomsten:

Nieuwjaarsreceptie (110 bezoekers)

Bijeenkomsten West en landelijk niveau (3x per jaar, 200 tot 400 bezoekers)
Combinatiebijeenkomsten met andere regio’s en NOOVA (3x per jaar, 100 tot
300 bezoekers)
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Bedrijfsbezoeken met spreker (3 à 4x per jaar, 75 bezoekers)
Zomeractiviteit (1x per jaar, 125 bezoekers)

VNO-NCW Oostland
Doelen:

Netwerk bieden en gespreksforum zijn voor ondernemers in Lansingerland
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Ledendag met partner (1x per jaar, 100 bezoekers)
Informele netwerkbijeenkomst (2x per jaar, 90 bezoekers)
Bedrijfsbezoeken (2x per jaar, 60 bezoekers)
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Ondernemersverenigingen geven ondernemers een
gelegenheid om andere ondernemers te ontmoeten
De verenigingen organiseren voornamelijk bijeenkomsten
waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Meestal
kunnen ondernemers elkaar na afloop van een vergadering,
lezing of presentatie aanspreken en ontmoeten. Sommige
bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met
een andere vereniging of op regionaal niveau. Daarmee
wordt de kans groter om ook ondernemers van buiten
de regio te leren kennen. Ondernemersverenigingen
in het Oostland koppelen op dit moment niet bewust
verschillende ondernemers aan elkaar.

Wie zijn er lid van de verenigingen?
De grootste ondernemersvereniging in het Oostland is
LTO Noord Glaskracht met 471 leden. Een meerderheid
van de agrariërs in het Oostland is lid van deze vereniging.
Ondernemend 3B richt zich op bedrijven in de gemeente
Lansingerland en heeft bij elkaar 240 leden uit
verschillende sectoren. VNO-NCW heeft voornamelijk de
grotere bedrijven in het ledenbestand, met in totaal 230
lidmaatschappen. De ondernemersvereniging PijnackerNootdorp (OVPN) richt zich op bedrijven die actief zijn in
de gelijknamige gemeente en heeft 104 leden. NOOVA
groeit en heeft nu 75 vrouwelijke leden van vaak kleinere
bedrijven uit verschillende sectoren.

Conclusie
De vijf verenigingen hebben met elkaar gemeen dat ze
actief zijn in het Oostland en ondernemers als leden
hebben. De karakters van de verenigingen verschillen.
De verenigingen richten zich ieder op een specifiek deel
van de ondernemers. Daarnaast verschillen ook de doelen
van de organisaties. LTO Noord Glaskracht is vooral
gericht op belangenbehartiging en kennisuitwisseling.
Door de aansluiting met de landelijke organisatie gaat
de belangenbehartiging verder dan het gemeentelijke
niveau. Ondernemend 3B en OVPN zijn gericht op
belangenbehartiging op gemeentelijk niveau, maar
daarnaast ook expliciet op het organiseren van

gelegenheden waar ondernemers onderling contacten
kunnen leggen en ervaringen kunnen uitwisselen. NOOVA
is niet gericht op belangenbehartiging en de leden zoeken
in de vereniging vooral steun van andere ondernemers en
netwerkmogelijkheden. VNO-NCW Oostland is toegankelijk
voor alle ondernemers in Oostland en de doelen van
de vereniging zijn breed opgesteld. De vereniging wil
evenementen voor de leden organiseren, de leden
informeren en hun belangen behartigen. Doordat VNONCW Oostland onderdeel is van de regionale VNO-NCW
West is de belangenbehartiging door de vereniging niet
alleen gericht op het gemeentelijk niveau, maar ook op
provinciaal en nationaal niveau.

Tabel 2.1: Sectorverdeling en aantal leden van de vijf verenigingen
LTO Noord
Glaskracht
Oostland
Sector

Ondernemend
3B

VNO-NCW
Oostland

OVPN

NOOVA

Ingeschreven
KvK***

Aantal leden

Totaal

471

240

230

104

75

5126

275**

x

59*

****

4

507

Industrie, Bouwnijverheid, Groothandel,
Autoreparatie, Transport

-

x

83*

x

0

1738

Detailhandel, Horeca,
Recreatie en Persoonlijke Dienstverlening

-

x

13*

****

25

560

Commerciële
Dienstverlening

-

x

57*

x

32

1818

Overige dienstverlening

-

x

18*

x

14

503

Agrarisch

Bron: verzameling gegevens van verschillende verenigingen
*Schatting van sector indeling
**Naast de actieve agrariërs zijn 196 voormalige tuinders, sympathisanten en tuinbouwtoeleveranciers lid van LTO Noord Glaskracht Oostland.
Zij hebben echter geen stemrecht en zijn niet meegeteld in het aantal leden in de tabel.
***Ingeschreven, gevestigd in het Oostland en economisch actief.
**** In principe worden tuinders en winkelbedrijven geen lid van OVPN.
x = Sectorindeling niet bekend.
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2.4 Effectiviteit van
		 ondernemersverenigingen
Ondernemersverenigingen stellen organisatie
doelen. Die doelen verschillen van de doelen
of motivaties die ondernemers hebben bij het
lid worden van een ondernemersvereniging.
Ondernemers zijn om bepaalde redenen lid van
een vereniging. Halen ondernemers de doelen die
zij voor ogen hebben dankzij hun lidmaatschap
van de verenigingen? Eerst brengen we in kaart
wat de redenen zijn voor ondernemers om lid te
worden van een vereniging. Dan vergelijken we de
redenen met de gevolgen van lidmaatschap voor
de ondernemers.

Figuur 2.1: Hoofddoelen van leden als percentage van het totaal
aantal leden
onderhouden relaties
uitwisselen van contacten

(collectieve) belangenbehartiging
andere ondernemers als klankbord
vinden potentiële klanten
kennis ontwikkelingen vakgebied
advies van andere ondernemers
vinden samenwerkingspartners

Waarom zijn ondernemers lid van de verenigingen?
De belangrijkste redenen om lid te zijn van een vereniging
zijn het onderhouden van relaties en het uitwisselen
van contacten. Samen zijn zij goed voor 26% van de
motieven om lid te zijn van een vereniging. De derde
reden is belangenbehartiging. Klankborden met andere
ondernemers, advies van andere ondernemers en vinden
van potentiële klanten zijn de overige belangrijke redenen
om lid te zijn van een ondernemersvereniging in het
Oostland. In figuur 2.1 staan de doelen die ondernemers
in het Oostland stellen bij het lidmaatschap van een
vereniging.
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Wat ondernemers willen bereiken door lid te zijn van een
vereniging verschilt per vereniging. Belangenbehartiging,
contacten uitwisselen en relaties onderhouden zijn het
vaakst de primaire redenen om lid te zijn van VNO-NCW
Oostland. Daarnaast zijn ook het vinden van potentiële
klanten, advies van andere ondernemers en het gebruiken
van andere ondernemers als klankbordgroep belangrijke
motieven voor ondernemers om lid te worden van VNONCW Oostland. Leden van VNO-NCW hebben meer doelen
gesteld dan leden van andere ondernemersverenigingen.
Bij NOOVA zijn de belangrijkste doelen van de leden het
uitwisselen van contacten en het gebruiken van andere
ondernemers als klankbordgroep. Relaties onderhouden,
advies van andere ondernemers en gezelligheid zijn
secundaire motieven om lid te zijn van NOOVA.
Leden van LTO Noord Glaskracht Oostland hebben
als belangrijkste doel belangenbehartiging, op de
hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied
en het onderhouden van relaties. De tuinbouw is een
specialistisch vakgebied waarin veel ontwikkelingen
plaatsvinden. De tuinders leren op bijeenkomsten veel van
besproken onderwerpen.
Leden van Ondernemend 3B en OVPN zijn vooral lid
omdat zij graag klanten en samenwerkingspartners

vinden of relaties onderhouden. Opvallend is dat beide
verenigingen belangenbehartiging als belangrijk doel
hebben, maar dat ondernemers dat weinig als reden
noemen om lid te zijn.

Ondernemend 3B en NOOVA geven gemiddeld net
iets hogere cijfers dan niet-leden. Het lid zijn van een
vereniging heeft dus invloed op de bekendheid met andere
ondernemers.

Halen van gestelde doelen
Driekwart van de leden van verenigingen heeft een of meer
doelen die zij proberen te halen met een lidmaatschap
van een ondernemersvereniging. Van de ondernemers
die lid zijn en doelen hebben, haalt 40% zijn of haar
doelen; 53% haalt deels de gestelde doelen en 7% van
de leden vindt dat hij/zij de gestelde doelen niet haalt.
Per vereniging zijn de verschillen in tevredenheid over het
halen van de doelen niet significant.

Transitiviteit
In sommige gevallen is het nodig om bijvoorbeeld iemand
bij een bepaalde organisatie te spreken. Bellen of op
iemand afstappen is een directe manier om een nieuw
contact te leggen. Niet voor iedereen is dat echter
makkelijk of prettig. Op dat moment kan er hulp komen
vanuit het sociale netwerk. Iemand in het persoonlijke
netwerk kent mogelijkerwijs de persoon die wordt gezocht
en dan is het bijzonder prettig om voorgesteld te worden
aan die persoon. Het koppelen op die manier heet
transitiviteit. Iemand deelt zijn of haar netwerk met een
ander. Vooral bij het bereiken van mensen buiten het
Oostland is transitiviteit handig11.

Figuur 2.2: Mate waarin leden van ondernemersverenigingen
gestelde doelen halen
7%

40%

53%
Haalt doelen volledig
Haalt doelen deels
Haalt doelen deels

Bekendheid met andere ondernemers
Ondernemers hebben als een van de doelen bij lid
worden van ondernemersverenigingen het leggen van
nieuwe contacten. Ondernemers die lid zijn van een van
de netwerken zijn beter bekend met ondernemers uit
het Oostland dan andere ondernemers in het Oostland.
Vooral leden van VNO-NCW en LTO Noord Glaskracht
Oostland geven hogere cijfers voor hun bekendheid
met ondernemers in het Oostland. Leden van OVPN,

Leden van VNO-NCW koppelen het vaakst buiten de regio
Een klein aandeel van de ondernemers in het Oostland
geeft regelmatig een naam van een medeondernemer
uit het Oostland door aan iemand buiten het Oostland.
Slechts 10% van de ondernemers geeft maandelijks
of vaker een naam van een andere ondernemer in het
Oostland door aan iemand buiten het Oostland. De meeste
ondernemers geven weleens een naam door en bijna
30% van de ondernemers geeft nooit een naam van een
collega door aan iemand buiten het Oostland. Leden van
VNO-NCW vallen op omdat zij vaker een naam doorgeven.
Een derde van hen geeft maandelijks of vaker een naam
door, terwijl slechts 10% nooit op die manier een naam
doorgeeft.

25

Bekendheid van ondernemersverenigingen kan beter
VNO-NCW Oostland geniet, van de vijf grotere lokale
ondernemersverenigingen, de grootste bekendheid bij
ondernemers in het Oostland. Dat kan te maken hebben
met de landelijke bekendheid die VNO-NCW heeft. De
vereniging is bekend bij 40% van de niet-leden in het
Oostland12. Lokaal is er nog een verschil: in PijnackerNootdorp zijn ondernemers beter bekend met de vereniging
dan in Lansingerland. Opvallend is dat juist groothandel-,
industrie- en transportondernemers minder bekend zijn
met VNO-NCW Oostland dan ondernemers in andere
sectoren. De bekendheid met VNO-NCW verschilt niet per
grootteklasse van de bedrijven. Grotere ondernemers, met
meer dan vijf fte13 arbeidsplaatsen, zijn net zo (on)bekend
met VNO-NCW als de kleine ondernemers. De leden
van LTO Noord Glaskracht Oostland vormen een goede
vertegenwoordiging van de agrarische sector in de regio.
Van de ongeveer 530 agrarische bedrijven in het Oostland
zijn er 275 lid van LTO Noord Glaskracht Oostland.
Agrarische ondernemers die niet lid zijn van de vereniging
zijn vrijwel allemaal bekend met LTO Noord Glaskracht
Oostland. Alleen in de overige sectoren is LTO Noord
Glaskracht Oostland nauwelijks bekend bij ondernemers.
Vooral NOOVA, OVPN en Ondernemend 3B
zijn nog niet bekend
NOOVA richt zich op Oostlandse vrouwen. Toch is 70%
van de vrouwelijke ondernemers niet bekend met NOOVA.
Ondernemend 3B en de OVPN zijn beide gericht op één
gemeente. Buiten de eigen gemeente zijn de verenigingen
nauwelijks bekend. Binnen het eigen werkgebied zijn de
verenigingen ook niet goed bekend. Slechts een derde van
de niet-leden in de gemeente Lansingerland is bekend met
Ondernemend 3B. In Pijnacker-Nootdorp is slechts zo’n
20% van de niet-leden bekend met de OVPN. Vooral bij
kleinere bedrijven is de bekendheid met de OVPN beperkt.
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Reclame maken bij potentiële leden
Verenigingen moeten meer reclame maken om bekender te
worden. Een tip van de ondernemers is om het profiel van
de verenigingen bekend te maken aan nieuwe ondernemers
als zij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Daarnaast kunnen ondernemersverenigingen meer van
zich laten horen door goed in te spelen op actuele, lokale
ontwikkelingen. Daarvoor moeten zij bijvoorbeeld goede
persberichten opstellen.
Scherp profileren bij leden en niet-leden
Ondernemers hebben motieven om te kiezen voor een
bepaalde vereniging. Als verenigingen zich scherp
profileren en ook de bijeenkomsten sterk positioneren
kunnen ondernemers bewuster en beter keuzes maken
voor verenigingen en bijeenkomsten. De ene bijeenkomst
kan zich vooral richten op de belangenbehartiging en
de volgende op een thema dat een groep ondernemers
bijzonder aanspreekt, terwijl de derde bijeenkomst
vooral gericht is op laagdrempelige ontmoetingen waarbij
verschillende ondernemers elkaar leren kennen. Van de
ondernemers komt een duidelijke roep naar bijeenkomsten
met interessante, aansprekende, boeiende onderwerpen.
Het gevaar voor overlapping van activiteiten moeten de
verenigingen in de gaten houden. Organiseer liever samen
een goede bijeenkomst dan allemaal een afzonderlijke over
hetzelfde onderwerp.
Groot is goed voor belangenbehartiging
Een scherpe profilering en meer bekendheid door
reclame leidt uiteindelijk tot meer leden voor de
ondernemersverenigingen. Hoe meer leden een vereniging
heeft, hoe sterker de vertegenwoordigingskracht van
de organisatie. Vooral ondernemers in de tuinbouw en
industrie zien het als een hoge prioriteit om meer leden
te werven. Niet alle ondernemers willen echter grotere
verenigingen. Er wordt ook opgeroepen tot een ledenstop.
Een grote vereniging is te anoniem en het is moeilijk om in
grote groepen mensen te leren kennen.

Figuur 2.3: Frequentie waarmee ondernemers een naam van een
andere ondernemer in het Oostland doorgeven aan iemand buiten het
Oostland
10%
29%

61%

Maandelijks of vaker

2.5 Aanbevelingen door
		 ondernemers
Ondernemersverenigingen in het Oostland
zijn goed, maar het kan beter
Verschillende ondernemers merken op dat de
ondernemersverenigingen in het Oostland voldoen
aan alle behoeften. Andere ondernemers zien echter
verbeterpunten en kunnen aanbevelingen geven. Leden
van verenigingen, maar ook buitenstaanders geven tips en
aanbevelingen.

Enkele keer per jaar
Nooit

Leden van VNO-NCW worden ook vaker gekoppeld
Leden van VNO-NCW koppelen niet alleen vaker iemand
uit het Oostland aan een ander, ze worden ook vaker gekoppeld aan iemand buiten de regio. Een verklaring voor
de hogere transitiviteit over de grens van het Oostland
ligt waarschijnlijk in het soort ondernemers dat lid is van
VNO-NCW. De vereniging heeft meer ondernemers in het
ledenbestand met grote bedrijven die bovenlokaal actief
zijn.
Conclusie
Ondernemers zijn voornamelijk lid van ondernemersverenigingen omdat zij willen netwerken. Veel leden lijken
de belangenbehartiging als secundaire reden te zien om lid
te zijn van een ondernemersvereniging.
Ondernemers die lid zijn van verenigingen halen grotendeels hun gestelde doelen. Leden van verenigingen zijn
beter bekend met andere ondernemers in het Oostland. De
namen van ondernemers die lid zijn van VNO-NCW worden
vaker doorgegeven aan anderen buiten de regio dan van
ondernemers die niet lid zijn. Ondernemers die doelen
hebben gesteld bij het lidmaatschap halen hun doelen
grotendeels. Toch kunnen ondernemersverenigingen nog
iets ‘klantgerichter’ worden. In de volgende paragraaf een
geluid van de ondernemers: leden en niet-leden.

Redenen waarom ondernemers niet lid zijn
De redenen van ondernemers om niet lid te zijn van
een ondernemersvereniging geven aanleiding om
verbeterpunten te vinden. Deze redenen variëren. Nietleden geven aan (nog) geen lid te zijn van een lokale
ondernemersvereniging omdat zij:
A) geen tijd hebben
B) hun markt hoofdzakelijk buiten het Oostland zien
C) het lidmaatschap niet effectief/goed renderend vinden
D) de netwerken kwalitatief niet goed vinden
E) de contributie te hoog vinden
F) overige specifieke redenen hebben
G) onbekend met de verenigingen zijn
Veel ondernemers hebben weinig tijd, ook de ondernemers
die nu wel lid zijn van ondernemersverenigingen. Lokale
ondernemersverenigingen kunnen deze ondernemers
tegemoet komen door bijeenkomsten te organiseren die
weinig tijd kosten zoals lunchbijeenkomsten. Andere
ondernemers noemen de beperkte interesse vanwege
een markt die hoofdzakelijk buiten het Oostland ligt.
Toch kunnen ook deze ondernemers profiteren van
leerzame bijeenkomsten en contacten met andere
ondernemers in het Oostland. De contributies van
de ondernemersverenigingen lopen uiteen. De eerste
uitdaging waar ondernemers mee te maken hebben, is de
onbekendheid van de verenigingen.
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Samenwerking leidt ook tot sterkere belangenbehartiging
Ondernemersverenigingen die klein blijven, kunnen
toch een rol spelen in de belangenbehartiging door
zich scherp te profileren en samen te werken met
andere ondernemersverenigingen. Hiervoor kunnen
verenigingoverstijgende werkgroepen worden opgericht.
Klein is goed voor het leggen van relaties
Grote verenigingen kunnen kleine bijeenkomsten met
duidelijke thema’s organiseren. Daarmee voldoen
verenigingen aan een vraag naar netwerkgelegenheden.
Voor kleine en grote bijeenkomsten geldt dat er genoeg
tijd moet zijn om te netwerken. Het centrale programma
moet niet alle tijd innemen. Een combinatie van groot en
klein kan ook door bijvoorbeeld deelnemers aan een grote
bijeenkomst in te delen in kleine groepen, tot ongeveer
acht personen, die over een bepaald thema van gedachten
wisselen. Hierdoor kunnen ondernemers diep op een
thema ingaan en elkaar leren kennen.
Behoefte aan verenigingen voor zzp’ers en kleine bedrijven
Recentelijk is in Delfgauw de Ondernemers Vereniging
Emerald-Delfgauw (OVE-D) opgericht. De vereniging richt
zich op kleine ondernemers en zzp’ers (zelfstandigen
zonder personeel). In Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland
zijn meer kleine ondernemers op zoek naar een
vereniging waar zij bij passen. Hiervoor kunnen meer
ondernemersverenigingen worden opgericht, of de
bestaande verenigingen moeten hun activiteiten en
doelgroepen uitbreiden.
Nieuwe leden een warm bad geven
Ondernemers die net lid zijn geworden, hebben moeite
met het leggen van contacten bij verenigingen. Gesproken
wordt over de ‘kliekjes’ die binnen verenigingen bestaan.
De vereniging kan een van de leden aanwijzen die
moet zorgen voor een goede ontvangst van het nieuwe
lid. Nieuwe leden moeten de aandacht krijgen en aan
andere leden worden voorgesteld. De huidige leden van
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verenigingen kunnen ook meer moeite doen om nieuwe
leden te leren kennen. Dat is uiteindelijk ook voor de
huidige leden interessant.
Bedrijfsprofielen van de leden bekendmaken
Voor ondernemers is het interessant om zich te
presenteren aan andere ondernemers. Bij de meeste
verenigingen is daar gelegenheid toe in de vorm van
een presentatie door een ondernemer aan de leden van
de vereniging. Niet alle ondernemers durven of willen
echter voor grote groepen hun bedrijf presenteren.
Bovendien bereikt een ondernemer niet alle leden met een
presentatie. Verenigingen kunnen bekendheid geven aan
de bedrijven die lid zijn van de vereniging door informatie
op te nemen in een nieuwsbrief en/of door profielen van
de bedrijven op de website van de vereniging te zetten. Dit
geeft ondernemers een extra reden om lid te worden van
een vereniging.
Professionele ondersteuning
De ondernemersverenigingen draaien voor een groot deel
op vrijwilligers. Om alle verbeteringen door te voeren is
veel inzet nodig. Oplossingen kunnen worden gevonden
in werkgroepen en in hogere contributies die ertoe leiden
dat er professionele krachten kunnen worden ingezet. Per
vereniging zal de oplossing verschillen. Nu al werken LTO
en VNO-NCW met professionele krachten.
Conclusie
De belangrijkste verbeteringen die zijn voorgesteld
door ondernemers zijn te verdelen in drie categorieën.
De eerste soort aanbevelingen leidt tot een betere
belangenbehartiging. De tweede soort leidt tot hechtere
relaties tussen ondernemers in het Oostland. De derde
categorie aanbevelingen leidt tot het voldoen aan de
vraag van ondernemers naar specifieke bijeenkomsten en
verenigingen.
Sommige verenigingen zouden zich duidelijker op
belangenbehartiging kunnen richten terwijl andere
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verenigingen bestaansrecht ontlenen aan het feit dat
zij een platform bieden voor ontmoeting, uitwisseling,
onderhouden van relaties en concreet werken aan meer
handel. De organisatoren van bijeenkomsten moeten
aansprekende thema’s vinden. Nieuwe activiteiten of
verenigingen gericht op kleine ondernemers kunnen ertoe
leiden dat een groter deel van de ondernemers in het
Oostland lid wordt van een ondernemersvereniging. De
verenigingen moeten er allemaal voor zorgen dat zij een
scherp profiel krijgen en met elkaar samenwerken.

2.6 Andere verenigingen
		 en netwerken
Netwerken gebeurt overal waar ondernemers bij elkaar zijn
Alle verenigingen hebben met elkaar gemeen dat
er ondernemers bijelkaar komen. Het vinden en
uitwisselen van nieuwe contacten, advies geven,
relaties onderhouden ofwel het ‘netwerken’ gebeurt in
alle ondernemersverenigingen in een bepaalde mate.
Ook buiten de ondernemersverenigingen netwerken
ondernemers. Het zijn bovendien niet alleen ondernemers,
maar allerlei mensen waarmee ondernemers relaties
onderhouden.

Netwerken buiten de ondernemersverenigingen
Naast de ondernemersverenigingen kunnen ondernemers
lid zijn van andere netwerken. Een groot deel van de
ondernemers in het Oostland is lid van een sport- en/
of hobbyvereniging, een kerkgenootschap, een informeel
netwerk of een online netwerk. Daarnaast zijn sommige
ondernemers ook lid van lokale afdelingen van politieke
partijen en serviceclubs15 (figuur 2.4). Binnen de
verschillende type netwerken onderhouden ondernemers
relaties met andere mensen. Soms helpen die mensen
de ondernemers bij hun ondernemerschap. Dat kan
op verschillende manieren gebeuren, door bepaalde
informatie, steun, medewerking of het vinden van
personeel. Per soort netwerk verschilt de mate waarin
ondernemers relaties onderhouden en hulp krijgen.
Figuur 2.4: Percentage ondernemers in het Oostland dat lid is van
of deelneemt aan een type netwerk
Online netwerk
Informeel netwerk
Lokale sport- of
hobbyvereniging
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Online netwerken strekken zich ver buiten het Oostland
uit. Bijna de helft van alle ondernemers in het Oostland
is lid van een of meer online netwerken. Een derde van
de ondernemers dat lid is, gebruikt andere leden van de
online netwerken om advies en hulp bij ondernemerschap
te krijgen. Vooral onder commerciële dienstverleners zijn
de online netwerken heel populair en veel gebruikt voor het
ondernemerschap. Jongere ondernemers zijn vaker lid en
maken ook vaker gebruik van de online netwerken.
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Bijna 40% van de ondernemers noemt zich lid van een
of meer informele netwerken. De informele netwerken
worden door ondernemers bovendien vaak gebruikt om
te netwerken. Ruim een derde van de ondernemers is
lid van een lokale sport- of hobbyvereniging. Een klein
deel van de ondernemers dat daar lid van is, gebruikt de
lokale sport- of hobbyvereniging voor netwerkdoeleinden.
Bijna een derde van de ondernemers in het Oostland is lid
van een kerkgenootschap. Een kleine minderheid van de
ondernemers onderhoudt relaties die het ondernemerschap
ondersteunen via het kerkgenootschap. Agrarische
ondernemers zijn vaker lid van een kerkgenootschap dan
ondernemers uit andere sectoren.
Er zijn maar weinig ondernemers lid van een serviceclub.
De ondernemers die wel lid zijn, krijgen allemaal hulp bij
hun ondernemerschap van andere leden in de serviceclub.
Een groot deel van de ondernemers maakt vaak gebruik
van advies, steun of medewerking van een van de andere
leden van de serviceclub.
Sommige ondernemers zijn lid van een lokale afdeling
van een politieke partij. Minder dan de helft van de
ondernemers dat deelneemt aan de lokale politiek krijgt
bewust hulp van een ander lid van de partij bij het
ondernemerschap.
Van de ondernemers neemt 84% deel aan één van de zes
genoemde typen netwerk. Eén op de vijf ondernemers
is breed georiënteerd en neemt deel aan meer dan twee
typen netwerk (figuur 2.5). Ondernemers die lid zijn van
ondernemersverenigingen zijn niet vaker of minder vaak lid
van één van de onderscheiden typen netwerk.
>>
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Figuur 2.5: Aantal typen lidmaatschap per ondernemer
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Conclusie
Ondernemersverenigingen hebben geen monopolie op
het organiseren van gelegenheden waar ondernemers
kunnen netwerken. Vooral Informele netwerken en
online netwerken dragen bij aan ondernemerschap via
hulp van andere leden van de netwerken. Kleine, jonge,
commerciële dienstverleners maken het meest gebruik
van de informele en online netwerken. Sport- en/of
hobbyverenigingen en kerkgenootschappen zijn ook redelijk
populair bij ondernemers, maar daar hebben ondernemers
minder relaties met mensen die hen helpen bij het
ondernemerschap. In serviceclubs vinden ondernemers
veel hulp, maar daar zijn maar weinig ondernemers lid
van. Ten slotte zijn weinig ondernemers lid van politieke
partijen. De leden van de partijen onderhouden er wel
relaties, maar minder dan de helft doet dat bewust voor
het ondernemerschap.

2.7 Inkooprelaties van
		 bedrijven in het Oostland
Lokale ondernemersverenigingen opereren per definitie in
een relatief klein gebied. Dat heeft als toegevoegde waarde
dat mensen elkaar gemakkelijk kunnen opzoeken en met
herkenbare problemen en mensen te maken hebben. Voor
een groot aandeel van de ondernemers is het vinden van
klanten of leveranciers een reden om lid te worden van
een ondernemersvereniging. Waar ondernemers succesvol
zijn in het vinden van klanten of een leverancier ontstaan
transacties. In deze paragraaf zijn de nationale transacties
met bedrijven in het Oostland in kaart gebracht.

Figuur 2.6: Percentage uitgaande transacties, inkoop. Business to
business (b2b), per gemeente.
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Andere sectoren richten zich op de steden in de regio
Bedrijven in andere sectoren kopen ook het vaakst in bij
ondernemers in de eigen gemeente. De niet-agrarische
bedrijven kopen minder vaak in in het Westland. De
groothandel-, industrie- en transportsectoren doen 6%
van hun inkopen in Westland. Voor dienstverleners en
detailhandel zijn Delft en Rotterdam belangrijkere plaatsen
voor inkoop dan het Westland.

Rotterdam

Inkoop is sterk regionaal gebonden
Het totaal aantal nationale inkooptransacties door
bedrijven in het Oostland is in kaart gebracht. In figuur
2.6 is te zien dat bedrijven vaak lokaal leveranciers vinden.
De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland vallen
op omdat bedrijven in het Oostland daar respectievelijk
16% en 26% van hun inkopen doen. In totaal betrekken
bedrijven in het Oostland 42% van hun producten en
diensten in het Oostland en 58% in andere Nederlandse
gemeenten. De gemeente buiten het Oostland waar
de sterkste handelsband mee bestaat is het Westland.
Oostlandse bedrijven kopen 7% van hun producten en
diensten in het Westland. In Rotterdam kopen Oostlandse
bedrijven 3,5% van hun producten en diensten. Delft,
Zoetermeer en Den Haag zijn ieder goed voor 2% van de
inkopen door bedrijven in het Oostland16. De laatste 25%
van de inkopen doen bedrijven in gemeenten buiten ZuidHolland.

Agrarische bedrijven zijn sterk gericht op het Westland
De grote agrarische sector in het Oostland is sterk
verbonden met het Westland. Dat blijkt uit het grote aantal
inkopen door de sector in het Westland. Bijna 15% van
alle inkopen door de agrarische sector in het Oostland
wordt gedaan in het Westland. Agrarische bedrijven in
Pijnacker-Nootdorp betrekken vaker producten uit het
Westland dan uit Lansingerland. Agrarische ondernemers
in Lansingerland betrekken zelfs twee keer zo vaak
producten uit het Westland als uit Pijnacker-Nootdorp.

Bron: Rabobank

B2b-verkoop is sterk regionaal verbonden
Net als de b2b-inkoop is de b2b-verkoop sterk regionaal
gebonden. Ondernemers in het Oostland verkopen op de
zakelijke markt voornamelijk aan ondernemers in het Oostland. Opvallend is dat ondernemers in het Oostland relatief
vaker iets verkopen aan ondernemers in Delft, Den Haag
en Utrecht, dan dat zij er producten inkopen17 (figuur 2.7).
Figuur 2.7: Percentage b2b-transacties door ondernemers in het
Oostland
Lansingerland

Bedrijven in Lansingerland richten zich meer op Rotterdam
Bedrijven in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zijn
vooral gericht op de eigen gemeente. Bijna 40% van alle
inkopen gebeurt binnen de eigen gemeente. Bedrijven
in Lansingerland kopen daarnaast voornamelijk in het
Westland en Rotterdam in. Daarna pas volgt PijnackerNootdorp op de lijst van gemeenten voor inkoop.
Opvallend is dat Delft en Den Haag lager op de lijst van
inkoopbestemmingen komen dan Tilburg, Eindhoven,
Zoetermeer en Aalsmeer (figuur 2.8).
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Figuur 2.8: Percentage b2b-inkooptransacties door ondernemers

Hoe komt het dat bedrijven dichtbij inkopen?
De motieven van ondernemers om te kiezen voor bepaalde
inkooprelaties zijn complex. Per sector, per product en
per type dienst verschillen de motieven voor de keuze
van een leverancier. Toch zijn er overeenkomsten. In het
algemeen geldt dat ondernemers eerst kijken of er een
potentiële leverancier in hun eigen netwerk te vinden is.
Daardoor is de kans al groot dat een ondernemer lokaal of
regionaal inkoopt. Als er niemand in het netwerk te vinden
is, gebruiken ondernemers het internet. Ook dan komen
kopers uit bij lokale leveranciers.

in Lansingerland per gemeente van de leverancier.
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Ondernemers in Pijnacker-Nootdorp kiezen
vaker voor Delft, Den Haag en Zoetermeer
Ondernemers in Pijnacker-Nootdorp zijn minder op het
zuiden gericht dan collega’s in Lansingerland. Na de
eigen gemeente is het Westland het meest populair voor
inkopen. Lansingerland neemt de nummer drie positie in
voor ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp. Op de 4e tot 6e
plaats staan de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer
die samen goed zijn voor 10% van de inkopen door
bedrijven uit Pijnacker-Nootdorp. Rotterdam komt pas op
de zevende plaats op de lijst (figuur 2.9).

Vertrouwde leverancier
Producten of diensten waarvan bedrijven afhankelijk zijn,
kopen ondernemers graag in bij een leverancier die zij
vertrouwen. Complexe producten waarvan een groot deel
ontastbaar is, zoals speciale software of installaties, kopen
ondernemers graag in bij een vertrouwde leverancier.
Bij een overstap naar een nieuwe techniek heeft een
ondernemer veel advies nodig. Een goed contact met de
leverancier is dan van groot belang, terwijl de prijs minder
belangrijk is.

Figuur 2.9: Percentage b2b-inkooptransacties door ondernemers
in Pijnacker-Nootdorp per gemeente van de leverancier.
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Dichtbij als inkoopargument
Een deel van de ondernemers vinden het dichtbij zijn van
een leverancier een pluspunt. Geografische nabijheid van
de leverancier is beter voor het milieu en voor de economie
van de regio. Voor andere ondernemers maakt het niets
uit waar een product vandaan komt. Alleen de eisen aan
een product of dienst wegen in de beslissing om een
bepaalde leverancier te kiezen. De eisen aan een product
of dienst leiden in sommige gevallen tot de keuze van een
leverancier buiten de regio, maar bijna net zo vaak voor
een leverancier die dichtbij is gevestigd. Leveranciers in
de regio leveren in dat geval het beste product of de beste
dienst.
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Goede service
Goede service is voor ondernemers een belangrijke reden
om te kiezen voor een leverancier. Bedrijven die in de

buurt zijn gevestigd, komen makkelijker even langs om
een product te tonen en uitleg te geven. Voor onderhoud
en mogelijke problemen is nabijheid praktisch omdat
leveranciers snel en goed kunnen reageren. Dat is service
waar ondernemers van genieten. Daar laten ondernemers
hun keuze voor een leverancier door beïnvloeden.
Onderhandelen over een lagere prijs
Bij het zoeken naar een voordelige leverancier vragen
bedrijven meer offertes op. Als de prijzen ongeveer gelijk
zijn, gunnen ondernemers toch de collega van dichtbij
de opdracht. Als de prijzen wel verschillen dan kiezen
sommige ondernemers ervoor om te onderhandelen met
een bekende in het netwerk of de ondernemer die dichtbij
is gevestigd. Pas als er dan nog steeds een groot verschil
in prijs is, komt de leverancier van buiten de regio aan een
opdracht.
Conclusie
Ondernemers letten primair op de kwaliteit van een
product of dienst. De prijs is van secundair belang als
de verschillen in prijs niet te groot zijn. Voor sommige
producten of diensten is de relatie met en het vertrouwen
in een leverancier van het grootste belang. In dat geval
kan geografische nabijheid een rol spelen. Bij de keuze
voor een leverancier zoeken ondernemers eerst in het
eigen netwerk. Ondernemers met een sterk lokaal
georiënteerd netwerk komen dan uit bij leveranciers in de
regio. Sommige ondernemers houden ook om sociale en
milieutechnische redenen rekening met de afstand tot de
leverancier.
Per saldo betrekken ondernemers in het Oostland het
grootste deel van hun producten en diensten in de regio.
Dat blijkt uit de transactiecijfers. Daaruit blijkt ook de
sterke economische verbinding van het Oostland met het
Westland en Rotterdam.

2.8 Conclusies en
		 aanbevelingen
Netwerken is een verzameling activiteiten
Netwerken is niet één activiteit, maar een verzameling
van activiteiten die erop gericht zijn om een netwerk
te ontwikkelen en onderhouden. Het contacten leggen
is nog maar het begin. Relaties onderhouden, mensen
helpen, mensen aan elkaar koppelen, het zijn allemaal
netwerkactiviteiten. Voor ondernemers begint effectief
netwerken met een bewustwording van de werking van
netwerken. Pas na verloop van tijd vallen de effecten van
een sterk netwerk op.
1. Welke lokale/regionale ondernemersverenigingen
kent het Oostland en wat zijn hun belangrijkste
doelstellingen?
Ondernemersverenigingen in het Oostland
Ondernemersverenigingen in het Oostland zijn er om
ondernemers te vertegenwoordigen, maar ook om hen te
informeren en met elkaar te verbinden. De drie functies
komen allemaal terug in de doelen van VNO-NCW
Oostland. LTO Noord Glaskracht Oostland richt zich
voornamelijk op belangenbehartiging en op het informeren
van de leden. De Ondernemersvereniging PijnackerNootdorp (OVPN) en Ondernemend 3B zijn gericht op
belangenbehartiging en het bieden van gelegenheden om
te netwerken. NOOVA ten slotte heeft als belangrijkste
doel haar leden te ondersteunen en te motiveren in het
ondernemerschap. De verbindingen tussen de leden staat
bij NOOVA centraal.
2. Hoe effectief zijn deze verenigingen in het realiseren
van de doelstellingen van de deelnemers?
Ondernemers worden lid van verenigingen om te netwerken
Het grootste deel van de leden van ondernemersverenigingen in het Oostland kiest voor het lidmaatschap

Bron: Rabobank
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van ondernemersverenigingen om te netwerken.
Belangenbehartiging en kennisoverdracht zijn voor andere
leden van belang. De ene vereniging richt zich dan ook
meer op belangenbehartiging en kennis dan de andere. De
ondernemers die lid zijn van verenigingen krijgen voor een
groot deel wat zij verwachten van de netwerken.
Andere netwerken zijn ook van belang
Ondernemers netwerken niet alleen bij ondernemersverenigingen. Naast de ondernemersverenigingen maken
ondernemers in het Oostland vooral gebruik van online
netwerken en informele netwerken. Kerkgenootschappen
spelen een beperkte rol. Sport- of hobbyverenigingen zijn
voor enkele ondernemers van belang als omgeving om te
netwerken.
3. Welke aanbevelingen kunnen we formuleren om de
zakelijke relaties in het gebied te versterken?
Er is behoefte aan meer kleine bijeenkomsten
De ondernemersverenigingen in het Oostland vertegenwoordigen nog niet iedereen. Wellicht ontstaan binnenkort
meer kleine ondernemersverenigingen. Een andere
oplossing is dat de bestaande ondernemersverenigingen

kleine bijeenkomsten organiseren voor specifieke
doelgroepen en zo twee vliegen in één klap slaan. Meer
nieuwe leden zijn goed voor de rol van de verenigingen
als belangenbehartiger en de verenigingen voldoen met
de kleine bijeenkomsten aan een behoefte van bestaande
leden. Ook op grote bijeenkomsten kunnen organisatoren
zorgen voor goed contact tussen ondernemers. Dit
kan door ondernemers in kleine groepjes in te delen
en decentraal met elkaar in gesprek te laten gaan.
Bij voorkeur kosten de bijeenkomsten weinig tijd.
Lunchbijeenkomsten zijn bijvoorbeeld een mogelijkheid om
tegemoet te komen aan de tijdsdruk van ondernemers.
Scherpere profilering van verenigingen is noodzakelijk
De profilering van de ondernemersverenigingen moet beter
worden. Veel ondernemers in de regio zijn niet bekend met
de verenigingen. De belangenbehartiging heeft ook baat
bij een scherpere profilering. Door een grotere bekendheid
bij ondernemers groeit het aantal leden. Reclame, snelle
reacties op ontwikkelingen in de pers en informatie en de
expliciete keuze van thema’s voor bijeenkomsten dragen bij
aan een scherpere profilering.

Goed samenwerken
Goede samenwerking door ondernemersverenigingen
maakt de belangenbehartiging sterker. De verenigingen
kunnen activiteiten op elkaar afstemmen en ieder een
duidelijke rol kiezen die niet overlapt met de rol die andere
verenigingen nemen.
Aandacht aan nieuwe en bestaande leden
Leden willen graag meer aandacht voor hun bedrijven.
Dat kan door bedrijfsprofielen van leden op de website
of in de nieuwsbrief van de vereniging te zetten. Nieuwe
leden vinden het moeilijk om een weg te vinden binnen
ondernemersverenigingen. Voor een goede integratie is
extra aandacht voor nieuwe leden nodig. Bestaande leden
moeten zich openstellen voor nieuwe leden.
4. Hoe liggen de kwantitatieve inkooprelaties van
bedrijven in het Oostland? Waar zijn de toeleverende
bedrijven gevestigd?
Leveranciers zitten om de hoek
De toeleveranciers van bedrijven in het Oostland zijn
voornamelijk gevestigd in de regio. Van alle inkopen
betrekken ondernemers 42% bij leveranciers uit het
Oostland. Nog eens 7% van de producten en diensten
die ondernemers in het Oostland afnemen komen uit
het Westland. De overige leveranciers zijn voornamelijk
gevestigd in Rotterdam, Delft, Zoetermeer en Den Haag.
5. Op grond van welke motieven kiezen ondernemers in
het Oostland hun inkooprelaties en wat is de betekenis
van fysieke nabijheid daarbij?
Eerst kijken in het eigen netwerk
De motieven van ondernemers om te kiezen voor bepaalde
inkooprelaties zijn complex. Per sector, per product en per
type dienst verschillen de motieven voor de keuze van een
leverancier. Ondernemers kijken eerst of er een potentiële
leverancier in hun eigen netwerk te vinden is. Daardoor is
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de kans al groot dat een ondernemer lokaal of regionaal
inkoopt. Als er niemand in het netwerk te vinden is,
zoeken ondernemers op het internet. Ook dan nog komen
kopers uit bij lokale leveranciers.
Inkoopmotieven
Het vertrouwen in een leverancier speelt een grote rol
bij systemen, apparaten of diensten waarvan het bedrijf
volledig afhankelijk is. Voor veel producten en diensten
is service van groot belang. Een leverancier mag een iets
hogere prijs vragen, als de service maar goed is. Bij inkoop
van een complex product verwacht een klant een goede
uitleg.
Lokale leveranciers zijn beter in staat te helpen
Leveranciers in de regio hebben een concurrentievoordeel
op aanbieders van buiten de regio omdat zij vaker al
bekend zijn bij potentiële klanten in het Oostland en
dus ook meer vertrouwen genieten. Daarnaast is het
makkelijker voor lokale leveranciers om service te bieden
en producten of diensten tastbaar te maken. Ook kopen
sommige ondernemers liefst van lokale leveranciers om
de regionale economie te stimuleren en de transportlijnen
kort te houden. Als een ondernemer buiten de regio een
product vindt dat goedkoper is, dan vraagt de potentiële
klant eerst aan de leverancier of er nog iets aan de prijs te
doen is.
Tot slot
Bewust netwerken kan veel opleveren. De lokale
ondernemersverenigingen geven veel ondernemers toegang
tot een interessant netwerk. Als ondernemers niet direct
resultaat verwachten maar inzetten op duurzame relaties
komt er uiteindelijk veel goeds uit een netwerk. Advies,
nieuws, de mogelijkheid om te klankborden, gezelligheid
en ook transacties: handel. Dat leidt allemaal tot een
sterkere economie van het Oostland.
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Toelichting op de economische thermometer
De nieuwe economische thermometer (vanaf 2007) is
gebaseerd op een onderliggend model dat door Rabobank
Nederland (RN) en het EIM is ontwikkeld. Voor het
model wordt gebruik gemaakt van een database met de
jaarrekeningen van klanten van de Rabobank. Deze wordt
tevens gebruikt voor de publicatie Rabobank Cijfers &
Trends. Op basis van die jaarrekeningen, aangevuld met
macro-economische gegevens van onder meer het CBS en
LISA, wordt voor een regio (tot op gemeenteniveau) een
beeld geschapen van de regionale winst- en verliesrekening
en de regionale balans.
Op basis van de winst- en verliesrekening en de balans
kan de prestatie van de regionale economie worden
gewaardeerd. Dit doen we door het berekenen van
rapportcijfers. Dit houdt in dat het cijfer dat een regio
voor een variabele krijgt toebedeeld, is gebaseerd op de
score van de regio ten opzichte van die van andere regio’s
in ons land. De mate waarin de regionale score afwijkt
van het gemiddelde van alle regio’s (de zogenoemde
‘standaarddeviatie’) vertaalt zich in punten die een regio
meer of minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke
gemiddelde: een zes. De berekeningswijze is voor alle
variabelen hetzelfde.

Noten
1	Rabobank biedt met Cijfers & Trends actuele
informatie over tachtig branches in het Nederlandse
bedrijfsleven. Via www.rabobank.nl/cijfersentrends is
deze informatie gratis te raadplegen.
2	Rabobank Nederland (2009), Economisch
Kwartaalbericht Juni 2009.
3	Deze ramingen zijn gebaseerd op het crisismodel
van de Rabobank. Hierin wordt de landelijke groei
van het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak en per
gemeente berekend. In de berekeningen wordt geen
rekening gehouden met lokale bijzonderheden zoals
bedrijfsmigratie of uitzonderlijke prestaties van enkele
bedrijven.
4 Een serviceclub is bijvoorbeeld de Lions of Rotary club.
5 Interview Richard Engelfriet.
6 Rob van Eeden (2009)
7	Rob van Eeden (2009), La Red (2009), Wayne Baker
(1994)

8 La Red (2009) Masterclass Netwerken.
9 Wayne Baker (1994), Networking Smart.
10 Zie paragraaf 2.7
11 Wayne Baker (1994), Networking Smart.
12 Dit is gemeten onder de niet-leden van VNO-NCW
13 fte = full time equivalenten
14 www.Pijnacker.tv
15	Service clubs zijn bijvoorbeeld de LIons en Rotary
clubs.
16	Gemeten transacties zijn exclusief transacties naar het
buitenland. De percentages zijn dus percentages ten
opzichte van de transacties binnen Nederland.
17	Bij deze vergelijking moet worden opgemerkt dat de
verkoop aan consumenten niet in de cijfers is verwerkt.
Daarnaast is er niet gecorrigeerd voor marktaandelen
van de Rabobank in verschillende sectoren. Tevens
zegt het aantal transacties niet alles over de volumes
in euro’s. De gegevens zijn een indicatie van de
handelsstromen.

Dit rapport op internet
Oostlanddag
www.oostlanddag.nl
Kamer van Koophandel
		
www.kvk.nl
Rabobank Zuid-Holland Midden
		
www.rabobankzuidhollandmidden.nl
Netwerkspecialisten
La Red
Richard Engelfriet
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www.richardengelfriet.nl
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